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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η παρούσα διπλωματική εργασία υπό τον τίτλο: Στρατ/γικό Σχέδιο Βιώσιμης τουριστικής

Ανάπτυξης Νομού Ευβοίας έχει ως σκοπό τ/ν διερεύνηση σε θεωρητικό επίπεδο των

προβλημάτων που ασκεί η τουριστική ανάπτυξη στην οικονομία την κοινωνία και το

περιβάλλον τ/ν ανάλυση τ/ς υφιστάμενης κατάστασης του Νομού Ευβοίας • την

αξιολόγηση των δεδομένων και εν τέλει την κατάθεση μια συνοπτικής πρότασης που

αφορά τ/ν βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για τον Νομό.

Ο Όρος βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη ειcτός του ότι αποτελεί και μια από τις

κυρίαρχες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει σε

μία περιοχή την οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον του πόρους και

τα οικοσυστήματα αλλiJ. και τις προϋποθέσεις για την διατήρηση αυτής της ανάπτυξης.

Στην περίπτωση του Νομού Ευβοίας χρησιμοποιήθηκαν όλες εκείνες οι ρυθμίσεις

που έχουν να κάνουν με βελτίωση - ανάπτυξη των υποδομών, ρυθμίσεις χρήσεων γης Κ.α

αλλά και ρυθμίσεις - προτάσεις που άπτονται του τομέα του τουρισμού ώστε να

εξασφαλιστεί: α ) Η Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, β ) Η μέγιστη δυνατή ανάδειξη

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής , γ ) Η συνεργασία 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των περιοχών και δ ) Η αγαστή συνεργασία του τουρισμού με

τις τοπικές παραγωγικές δομές και την τοmκή κοινωνία.
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ABSTRACT:

The current dip10ma thesis tit1ed : Master plan for a sustainable tourism deve10pment ίη the

prefecture of Evia deals with the influence of tourism deve10pment ίη the society

the economy and the environment . Moreover we tried 10 ana1yze the present situation of

tourism • economy • demography • infrastructure and other factors ίη the prefecture ofEvia ,

analyze this data and propose our point of view for a sustainable tourism development ίη

the prefecture .

The key - word is "sustainab1e development" not only the fact that this is one of the

dominant policies of the European υηίοη but a1so the most effιcient tool to combine the

economy growth taking into account the protection of the environment and the ecosystems

Concerning this development stability is a key factor .

As far as of the prefecture of Evia is concerned we used all the necessary too1s that

deal with the improvement - deve10pment of the infrastructures • the 1and use po1icy e.t.c .

Furthermore • suggestions were made [or the tourist development itself ίη order to : a )

achieve the sustainable tourism development • b ) to maximize the influence of the re1ative

advantages of every area , c ) to enhance the cooperation which is additional among the

divisions and d) to promote cooperation among 10urism • the 10cal output infrastructure and

the loca1 society .
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Πίνακας 1.5.1 : Η συμμετοχή των τομέων παραγωγής στην διαμόρφωση του ΑΕ.Π

Πίνακας 1.5.2 : Η σημασία του Τουρισμού για την Ελληνική Οικονομία

Πίνακας 1.5.3 : Μεταβολή των συνολικών εισπράξεων από τον τουρισμό στην Ελλάδα

1999 - 2002

2'ΚΕΦΑΛΑιΟ

Πίνακας 2.2.1 : Οι τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης

Πίνακας 2.5.1 : Χρηματοδοτικό μέσο LlFE και προγράμματα LIFE σε αριθμό και ποσά σε

εκατ. Ευρώ

Πίνακας 2.6.1 : Το Ελληνικό σύστημα αναπτυξιακού - χωρικού σχεδιασμού

Πίνακας 2.7.1 : Οι συνιστώσες του τουριστικού πλάνου

3'ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πίνακας 3.2.1 : Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας 3.2.2 : Α.Ε.Π σε Μ.Α.Δ το 2000 με διόρθωση των στοιχείων της Αττικής

Πίνακας 3.2.3 : Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας της περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας

Πίνακας 3.2.4 : Οι βασικές τουριστικές υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας - σύγκριση με

σύνολο χώρας το 2004

Πίνακας 3.2.5 : Βασικά στοιχεία τουριστικής κίνησης σε επίπεδο περιφέρειας - σύγκριση

με σύνολο χώρας

Πίνακας 3.2.6 : Κατά κεφαλήν ΑΕ.Π σε Μ.Α.Δ το 2000 - Διορθωμένα στοιχεία για

Βοιωτία

Πίνακας 3.2.7 : Δίκτυο ΝΑTURA 2000 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Πίνακας 3.3.1 : Χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιων

ο.Τ.Α - Πρόταση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας 3.3.2 : Χωροθέτηση Π.Ο.Απ.Δ σε επίπεδο πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α - Πρόταση

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας 3.3.3 : Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Ευβοίας όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα

από το π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας 3.3.4 : Εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ζ.Ο.Ε σε επίπεδο οικισμών

& Δήμων στον Νομό Ευβοίας
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Πίνακας 3.3.5 : Ιδιωτικές πολεοδομήσεις κατά δήμο και τοποθεσία στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 3.3.6: Κατευθύνσειςγια τις Π.Ε.Ρ.ΠΟ του Νομού Ευβοίας - απόφαση 49310116

12-2003 (Φ.Ε.Κ 1370ΔlO3)

Πίνακας 3.3.7 : Χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων 1262/84 & 1892/90

Πίνακας 3.3.8 : Η κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στον νομό Ευβοίας διαχρονικά

Πίνακας 3.3.9: Οικονομικέςενισχύσεις του αναπτυξιακούνόμου 3299/2004 - Φ.Ε.Κ 261Α

/23-12-2004

Πινάκας 3.3.10: Οριστικά ενταγμένα έργα - ενέργειες μέσω του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας

στον Νομό Ευβοίας μέχρι τις 3 - 4 - 2006

4'ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πίνακας 4.1.1 : Κατανομή της έκτασης σε βασικές κατηγορίες χρήσεις γης, 1991 ( σε χιλ.

στρέμματα)

Πίνακας 4.1.2 : Υφιστάμενα αρδευτικά έργα στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.1.3 : Μέσες ετήσιες τιμές μετεωρολογικών μεταβλητών - Επιλεγμένες περιοχές

του Νομού Ευβοίας

Πίνακας 4.2.1 : Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του νομού Ευβοίας, σύγκριση με

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και σύνολο χώρας, 1971 - 2001 ( Σε χιλιάδcς )

Πίνακας 4.2.2: Λόγος Μόνιμου / Πραγματικού πληθυσμού Νομού Ευβοίας το 2001

Πίνακας 4.2.3 : Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού διαχρονικά , Νομός Ευβοίας

ΠCΡιφέρεια Στ. Ελλάδος, Χώρα, 1971 - 2001 (Σε χιλιάδες)

Πίνακας 4.2.4 : Εργατικό δυναμικό - απασχόληση - ανεργία, Νομός Ευβοίας, Στερεά

Ελλάδα, Χώρα , 1971 - 200 Ι , ( Σε χιλιάδcς )

Πίνακας 4.2.5 : Εργατικό δυναμικό - απασχόληση - άνεργοι, Νομός Ευβοίας, Στερεά

Ελλάδα, Χώρα το 2001

Πίνακας 4.2.6 : Απασχολούμενοι, άνεργοι και ποσοστό ανεργίας ανά δήμο στον Νομό

Ευβοίας το 2001

Πίνακας 4.3.1 : Ακαθάριστο προϊόν σε τρέχουσες τιμές και διάρθρωση αυτού κατά τομέα

παραγωγής, Νομός Ευβοίας, ΣΤCΡεά Ελλάδα, Χώρα ( 1981 - 2000 )

Πίνακας 4.3.2 : Διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής, Νομός Ευβοίας,

Στερεά Ελλάδα, Χώρα ( 1981 - 2001 ), ( Σ" χιλιάδcς )

Πίνακας 4.3.3 : Α.Ε.Π κατά κεφαλή, Νομός Ευβοίας, ΣΤCΡεά Ελλάδα, Χώρα ( 1991 

2000 )

Πίνακας 4.3.4 : Παραγωγή κύριων αγροτικών προϊόντων και επιφάνεια καλλιέργειας στον

Νομό Ευβοίας ( 2000 - 2004 )
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Πίνακας 4.3.5 : Συμμετοχή ακαθάριστης αξίας αγροτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2000

- 2004 )

Πίνακας 4.3.6 : Ζωικό κεφάλαιο στον Νομό Ευβοίας, απογραφή γεωργίας - ιcrηνoτρoφίας

( 1999 - 2000)

Πίνακας4.3.7: Οργανωμένεςκτηνοτροφικέςμονάδες στον Νομό Ευβοίας (2005 )

Πίνακας 4.3.8: Βασικά βιομηχανικάμεγέθη στον Νομό Ευβοίας ( 1995 - 2000)

Πίνακας4.3.9: Βιομηχανίεςκαι μεγάλες βιοτεχνίεςστον Νομό Ευβοίας (2004 )

Πίνακας 4.3.10 : Χωρική συγκέντρωση των Βιομηχανικών και των μεγάλων βιοτεχνικών

εmχειρήσεων στον Νομό Ευβοίας ( 2004 )

Πίνακας 4.3.11 : Οικοδομική δραστηριότητα Νομός Ευβοίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα

Χαλκίδος ( 2000 - 2005 )

Πίνακας 4.3.12 : Συμβολή των κλάδων του τριτογενή στην διαμόρφωση του παραγόμενου

Α.Ε.Π του τομέα το 1999 στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.4.1 : Ροές εισόδου - εξόδου επιβατών στις πύλες εισόδου Ι εξόδου ( Λιμάνιά )

του Νομού Ευβοίας το 1996

Πίνακας 4.4.2 : Ροές εισόδου - εξόδου οχημάτων στις πύλες εισόδου Ι εξόδου ( Λιμάνιά )

του Νομού Ευβοίας το 1996

Πίνακας 4.4.3 : Αθλητικές υποδομές στον Νομό Ευβοίας, (2005)

Πίνακας 4.5.1 : Έδρες και πληθυσμός Ο.Τ.Α και οργάνωση αυτών κατά το π.π.χ.Σ.Α.Α

Στερεάς Ελλάδας του Νομού Ευβοίας

Πίνακας 4.5.2 : Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός το 1991 και το 2001 • Νομός

Ευβοίας, Δήμοι. Κοινότητες, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες

Πίνακας 4.5.3 : Μεταβολή Μόνιμου και Πραγματικού πληθυσμού και μέσος ετήσιος

ρυθμός μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού 1991 - 200 Ι , Νομός Ευβοίας , Δήμοι ,

Κοινότητες. Μείζονες γεωγραφικές ενότητες

Πίνακας 4.5.4 : Συντελεστής r και προβολή μόνιμου πληθυσμού το έτος 2011 , Νομός

Ευβοίας. Δήμοι. Κοινότητες. Μείζονες γεωγραφικές rνότητες

Πίνακας 4.6.1 : Νέες αντικειμενικές αξίες όπως ισχύουν από Ι Ι Ι Ι 2006 ανά οικισμό και

ανά κατώτερη και ανώτερη τιμή στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.7.1 : Δασική Κάλυψη του Νομού Ευβοίας Πεδινά. Ημιορεινά. Ορεινά, Σύνολο

σε χιλιάδες στρέμματα

Πίνακας 4.7.2: Δασική Κάλυψη των ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας ως ποσοστό τις συνολικής

έκτασηςαυτών

Πίνακας4.7.3 : Ζήτηση νερού ανά κατηγορία χρήσης και ετήσια απορροή Νομού Ευβοίας

Πίνακας 4.7.4 : Μελλοντικά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στον Νομό Ευβοίας
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Πίνακας 4.7.5 : Ακτές Νομού Ευβοίας σε επίπεδο Δήμου / Κοινότητας

Πίνακας 4.7.6 : Παραλίες Νομού Ευβοίας που τηρούν τις επιθυμητές ( G ) και

υποχρεωτικές ( Ι ) τιμές της οδηγίας 76/160/E.O.K

Πίνακας 4.7.7: Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάΛλους του Νομού Ευβοίας

Πίνακας4.7.8: Ειδικές προστατευόμενεςπεριοχέςτου Νομού Ευβοίας

Πίνακας4.7.9: ΥγρότοποιΝομού Ευβοίας

Πίνακας 4.7.10 : Κυριότερα αρχαία μνημεία του Νομού Ευβοίας, σημασία, αξιολόγηση

προς αξιοποίηση

Πίνακας 4.7.10 : Βυζαντινά μνημεία και ιερές μονές Νομού Ευβοίας Βυζαντινή ,

Υστεροβυζαντινή, Μεταβυζαντινή και Νεότερη εποχή

Πίνακας 4.7.11 : Κυριότερα κάστρα και πύργοι στον Νομό Ευβοίας ανά είδος μνημείου,

δήμο, και εποχή

Πίνακας 4.7.12: Ενδιαφέροντεςοικισμοί του Νομού Ευβοίας

Πίνακας4.7.13 : Διατηρητέα κτίρια και περιπτώσεις που αναμένουν έγκριση ως διατηρητέα

στον Νομό Ευβοίας μέχρι το 2001

Πίνακας 4.8.1 : Συνεδριακές αίθουσες στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.8.2 : Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.9.1 : Εξέλιξη του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων, δωματίων, κλινών στο

Νομό Ευβοίας. ( ί98ί , 1990,2002,2006)

Πίνακας 4.9.2 : Αριθμός καταλυμάτων - δωματίων - κλινών και τύπο καταλύματος του

Νομού Ευβοίας ανά δήμο, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το 2006

Πίνακας 4.9.3 : Ποσοστά συμμετοχής επί του συνόλου των ξενοδοχειακών καταλυμάτων

δωματίων - κλινών και τύπο καταλύματος του Νομού Ευβοίας ανά δήμο, Μείζονες

γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το 2006

Πίνακας 4.9.4 : Αριθμός και τάξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας

συνολικά και ποσοστά συμμετοχής των τάξεων επί του συνόλου

Πίνακας 4.9.5 : Ποιότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας με βάση το

καινούργιο σύστημα αξιολόγησης ανά δήμο, μείζονες γεωγραφικές ενότητες και Σύνολο

Νομού το 2006

Πίνακας 4.9.6 : Ποσοστό συμμετοχής ανά κατηγορία ποιότητας των ξενοδοχειακών

καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας ανά δήμο, μείζονες γεωγραφικές ενότητες και Σύνολο

Νομού το 2006

Πίνακας 4.9.7 : Ποιότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανά κατηγορία επί του

συνόλου του κάθε Ο.Τ.Α, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες, σύνολο Νομού. (2006)
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Πίνακας 4.9.8 : Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων σύμφωνα με τις κλίνες που διαθέτουν και

ποσοστό αυτών επί του συνόλου. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.9 : Κατηγορία κλινών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά δήμο και ποσοστό

συμμετοχή επί του συνόλου της κατηγορίας. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.10: Αριθμός καταλυμάτωνπου διαθέτουν κάποιου είδους χώρο στάθμευσης

σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των καταλυμάτων του δήμου και ποσοστό αυτών .

(2006 )

Πίνακας 4.9.11 Περίοδος λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Νομού.

(2006 )

Πίνακας 4.9.12: Κλίνες Ενοικιαζόμενωνδωματίων του Νομού Ευβοίας και μεταβολή ανά

Ο.Τ.Α , μείζονες γεωγραφικές ενότητες και ποσοστό αυτών επί του συνόλου το 2001.

( 1990,1996,2001 )

Πίνακας 4.9.13 : Καταλύματα Camping Νομού Ευβοίας. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.14 : Απόθεμα κατοικιών, κενές κατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες του

Νομού Ευβοίας. (1981-2001)

Πίνακας4.9.15 : Αγροτουριστικά καταλύματα στον Νομό Ευβοίας. (2006)

Πίνακας 4.9.16 : Κύριες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών, συνολικές κλίνες και

δείκτης κλίνες Ι συμπληρωματικές υπηρεσίες ανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.9.17 : Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.18 Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.19 Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Πίνακας 4.9.20 Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Πίνακας 4.10.1 : Οικοδομικοί συνεταιρισμοί στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.11.1 : Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών

στον Νομό Ευβοίας. ( 1995 - 2004 )

Πίνακας 4.11.2 : Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των

σλλοδαπών στον Νομό Ευβοίας. ( 1995 -2004 )

Πίνακας 4.11.3 : Αναλογία αφίξεων ~ διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών στον

Νομό Ευβοίσς το 2004

Πίνακας 4.11.4 : Κατανομή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και αλλοδαπών

τουριστών ανά είδος καταλύματος το 2004 στο Νομό Ευβοίας
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Πίνακας : 4.11.5 : Κατανομή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και των αλλοδαπών

στον Νομό Ευβοίας ανά μήνα το 2004

Πίνακας 4.11.6 : Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών ανά δήμο , μείζονες

γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το 2004 στον Νομό Ευβοίας

Πίνακας 4.11.7 : Ποσοστά συμμετοχής των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και

αλλοδαπών ανά δήμο και ποσοστά συμμετοχής του κάθε δήμου και χωρικής επί του

συνόλου των διανυκτερεύσεων στο σύνολο του Νομού Εύβοιάς το 2004

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Ι"ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γράφημα 1.3.1 : Διεθνείς αφίξεις

Γράφημα 1.3.2 : Διεθνείς εισπράξεις

Γράφημα 1.3.1 : Μέση ετήσια μεταβολή αφίξεων σύγκριση Ευρώπης -« Νέων Αγορών»

Γράφημα Ι.3.2 : Μέση ετήσια μεταβολή αφίξεων - κύριοι μεσογειακοί προορισμοί

Γράφημα 1.4.1 : Αριθμός επισκεπτών που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μια μέρα στον τόπο

προορισμού - Ελλάδα - Διαχρονική ανάλυση ί 996 - 2002 ( αριθμοί επί 1000)

Γράφημα 1.4.2 : Αριθμός Αλλοδαπών Τουριστών ανά 1.000 κατοίκους

3'ΚΕΦΑΛΑIΟ

Γράφημα 3.2.1 : Σύγκριση ποσοστού μεταβολής πληθυσμού διαχρονικά Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας - Χώρα

Γράφημα 3.2.2 : Σύγκριση της ποσοσπαίας συμμετοχής των τομέων παραγωγής στην

διαμόρφωση του Α.Ε.Π - Στερεά Ελλάδα - Χώρα

4'ΚΕΦΑΛΑIΟ

Γράφημα 4.2.1 : Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού διαχρονικά. νομός Ευβοίας, Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδος, Χώρα, 1971 - 200 Ι

Γράφημα 4.2.2 : Σύγκριση ανεργίας - ρυθμού μεταβολής πληθυσμού στο Νομό Ευβοίας

διαχρονικά, 1981 - 2001

Γράφημα 4.3.1 : Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας Π.Σ Χαλκίδας - Νομός

Ευβοίας , 2000 - 2005

Γράφημα 4.9.1 : Κατηγορίες ενοικιαζόμενων δωματίων

J
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Ι'ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχήμα 1.1 : Οι επιπτώσεις και οι διασυνδέσεις του τουρισμού

4'ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦωΤΟΥραφία 4.7.1 : Λιχάδα - Βόρειος Εύβοια

Φωτογραφία 4.7.2: Αρτεμίσιο- Βόρειος Εύβοια

Φωτογραφία 4.7.3 : Λίμνη - Βόρειοκεντρική Εύβοια

Φωτογραφία 4.7.4 : Αυλωνάρι - Νοτιοκεντρική Εύβοια

Φωτογραφία 4.7.5 : Μαρμάρι - Νότια Εύβοια

Εικόνα 4.7.1 : Βιότοποι CORINE Νομού Ευβοίας

Εικόνα 4.7.2: ΒιότοποιNatura 2000 Νομού Ευβοίας

Εικόνα 4.7.3 : Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Τ.1.Φ.Κ) Νομού Ευβοίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

Ελληνικές Συντμήσεις:

ΑΓ.Ε.Τ: Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων

ΑΔ.Ε.Δ.Υ: Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

ΑΕ: Ανώνυμος Εταιρία

ΑΕ.Π : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΜΕ.Α : Άτομα με Αναπηρία

Αγ. : Αγίου (Αναφέρεται σε Ιερές Μονές η Εκκλησίες)

ΒΙ.ΠΕ : Βιομηχανική Περιοχή

Βια.ΠΑ : Βιοτεχνικό Πάρκο

Γ.Σ.Ε.Ε : Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

Γ.Π.Σ: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Γ.π.χ.Σ..Α.Α : Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γ.Υ.Σ: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Δ.Ε.Δ.Μ : Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Δ.Ε.Η : Δημόmα Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Δ.Ε.Π.ΑΧ : Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Χαλκίδος

Δ.Ε.γ.Α : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

J
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Δ.Ε.γ.Α.Χ:Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσηςΑποχέτευσηςΧαλκίδος

Δ.Σ : Διοικητικό Συμβούλιο

Δ.Ο.Δ : Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα

ΔΙνση : Διεύθυνση

Δολ. : Δολάριο Ι α

Δις. : Δισεκατομμύριο Ι α

Ε.Α.Κ : Εθνικό Αθλητικό Κέντρο

Ε.Ε : Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕ25 : Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών - μελών

ΕΕ27 : Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών - μελών

Ε.Ε.Λ : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Ε.ο.κ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Ε.Ο.Τ: Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ε.Π.Α : Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση

Ε.Π.Λ : Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο

Ε.Π.Μ : Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Ε.Σ.Υ.Ε: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Ε.Τ.Π.Α : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ε&Τ :Έρευνα και τεχνολογία

Ε.Χ.Μ : Ειδική Χωροταξική Μελέτη

εκ , εκάτ : εκατομμύριο Ι α

Ζ.Ο.Ε : Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

Η.Π.Α : Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η Ι Υ : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ι.Ε.Κ: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ι.Ν : Ιερός Ναός

Κ.Α.Π : Κοινή Αγροτική Πολιτική

Κ.Α.Π.Η : Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Κ.Ε.Π.Ε : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Κ.Π.Σ : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Κ.Τ.Ε.Λ: Κοινά Ταμεία Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων

κ.Υ.Α: Κοινή Υπουργική Απόφαση

Λ.Ε.Α : Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

κατ. : κάτοικοι

κ.α : και άλΜ

J
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Μ : Μέση ( Ανατολή)

Μ.Α.Δ: Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

Μ.Ι.Π: Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού

Μ.ο.π : Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Μ.Μ.Ε : Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

μ. : μέτρα

μ.χ : Μετά Χριστών

Ν. : Νομός Ι ου

Ν.Α : Νοτιοανατολική

Ν.Π.Δ.Δ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

σΑ.Ε.Δ : Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ο.Τ.Α : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ο.Π.Α.Α.Χ: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

ο.Σ.Ε : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Π.Α.Θ.Ε: Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (Αυτοκινητόδρομος)

Π.Ε.Π : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Π.Ε.Ρ.ΠΟ: Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης

Π.Ε.Χ.Π : Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

Π.Δ : Προεδρικό Διάταγμα

Π.Δ.Ε : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Π.Μ : Πράξη Εφαρμογής

π.σΑ.Π.Δ: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Π.Ο.Π : Προϊόντα Ονομασίας Προελεύσεως

Π.Ο.Τ.Α : Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

nO.T: ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΤουρισμού

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α : Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Π.Σ : Πολεοδομικό Συγκρότημα

π.χ: παραδείγματος χάρη

Π.χ: προ Χριστού

Ρ.Σ : Ρυθμιστικό Σχέδιο

Σ.Α.Κ.Χ : Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου

Σ.Ο.Α.Π : Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

ΣΠΑ: Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

111\1111111~\1/0'''11' ΙJlI~ Ι" Ι,Η \.11.11.
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ΣΧ.Α.Π : Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχής

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π : Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Στ.: Στερεά

στρ. : Στρέμματα

Τ.Α.Π : Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Τ.Ε.Ι : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τ.Ι.Φ.Κ :Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

τ.χλμ :τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τ.μ :τετραγωνικά μέτρα

Υ.Ε.Ν: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων·Εργων

ΥΠ.ΓΕ: Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠ.ΠΟ : Υπουργείο Πολιτισμού

Υπ. : Υπουργείο

Φ.Ε.Κ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Φ.Π.Α : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Χ.Ο.Π : Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος ( Δ/νση Νομαρχίας)

Χ.Υ.Τ.Α : Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

χλμ. : χιλιόμετρα

χλστ. : χιλιοστά

Ξενόγλωσσες Συντμήσεις:

A.D.S.L: ΑSΥmmetήc Digital Subscriber Line

C02: Διοξείδιο του άνθρακα

HC : Υδρογονάνθρακες

hmΛ3 : Εκατομμύρια κυβικά μέτρα

ha : Eιcrάριo

xD.S.L : Digital Subscriber Line

ΚmΛ2 : Τετραγωνικό χιλιόμετρο\

MW: Μεγαβάτ

ΝΟχ : Οξείδια του αζώτου

P.R.T: Personal Rail Transit

R.I.S : Research and Information System for Developing Cοuntήes

ι.S.D.Ν : Integrated Services Digital Network

W.T.O: WοrΙd Tourism Organization

]
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W.T.T.C: WorId Trade Tourism CounciI

I.C.Z.M: Integrated Coasta! Zone Management

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΧΑΡΤΩΝ:
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Κεφάλαιο 3:

• Χάρτης 3.2,1 : Η Θέση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,

• Χάρτης 3.2.2 : Γενικά στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

• Χάρτης 3.3.1 : Διαπεριφερειακή εικόνα 2011+ - Σενάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Χάρτης 3.3.2 : Σύστημα χωρικού σχεδιασμού Νομού Ευβοίας.

Κεφάλαιο 4 :

Α'ΜΕΡΟΣ

• Χάρτης 4.1.1 : Η Θέση του Νομού Ευβοίας στον Ελληνικό χώρο.

• Χάρτης 4.1.2 : Η διοικητική διαίρεση του Νομού Ευβοίας.

• Χάρτης 4.2.1 : Ποσοστό ανεργίας ανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας.

• Χάρτης 4.4.1 : Κύριες μεταφορικές υποδομές του Νομού Ευβοίας.

• Χάρτης 4.5.1 : Οργάνωση οικιστικού δικτύου και μεταβολή μόνιμου πληθυσμού

ανάο.Τ,Α 1991-2001 στον Νομό Ευβοίας ,

Β'ΜΕΡΟΣ

• Χάρτης 4.7.1 : Φυσικοί τουρισηκοί πόροι του Νομού Ευβοίας.

• Χάρτης 4.7.2: ΠολιτιστικοίτουριστικοίπόροιΝομού Ευβοίας.

• Χάρτης 4.9.3 : Ποσοστό κενών κατοικιών επί των κανονικών κατοικιών το 1991 .

• Χάρτης 4.9.5 : Κατανομή των διανυκtερεύσεων ανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας το

2004,

• Χάρτης 4.9.4 : Κατανομή των κλινών προς συμπληρωμαηκές υπηρεσίες ανά ο.Τ.Α

στον Νομό Ευβοίας το 2006 .

• Χάρτης 4.9.1 : Κατανομή των κλινών ξενοδοχείων ανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας

το 2006 ,

• Χάρτης 4.9.2 : Κατανομή των κλινών των ενοικιαζόμενων δωματίων ανά ο.Τ.Α

στον Νομό Ευβοίας το 2001 .

Κεφάλαιο 6:

• Χάρτης 6.1 : Πρόταση - Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης - Τουρισμός 

Υποδομές - Πλαίσια σχεδιασμού.

1
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Η παρούσα Διπλωματική εργασία υπό τον τίτλο « Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης

Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Ευβοίας )', ασχολείταιμε το θεωρητικό(έwοιες, πλαίσια

) , το πρακτικό ( ανάλυση κατάστασης , αξιολόγηση ) και με το στάδιο του

προγραμματισμού ( κατευθύνσεις , προτάσεις ) για την ευρύτερη περιοχή που αυτή

πραγματεύεται, δηλαδή τα διοικητικά όρια του Νομού Ευβοίας.

Ο Νομός Ευβοίας παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε όλα τα θεωρητικά εκείνα

εργαλεία πού χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση - ανάλυση της περιοχής μελέτης και

μέσω της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε ποιά είναι η σημερινή

κατάσταση του Νομού , ποιές οι ιδιαιτερότητες, ποιό το δυναμικό ανάπτυξης του υπό το

πρίσμα πάντα των γενικότερων κρατικών και Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων , ποιές οι

ευκαιρίες και ποιές οι απειλές που αυτός δέχεται . Μέσω των προτάσεων που θα

διατυπωθούν θα αφορούν ναι μεν την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου του τριτογενούς τομέα

, δηλαδή του τουρισμού αλλά όχι αποκομμένα από τούς υπόλοιπους τομείς παραγωγής και

το γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο του Νομού,

[ απλώς το θέμα θα αντιμετωπιστεί σφαιρικά και σε συνάρτηση πάντα με τα θεσμικά

εργαλεία σχεδιασμού ( πολεοδομικού, χωροταξικού χαρακτήρα) • τα αναπτυξιακά κίνητρα

των νόμων του Ελληνικού κράτους, τις Ευρωπαϊκές πολιτικές ( προγράμματα) ] και δεν

θα προσπαθήσει να αναδείξει τον τουρισμό ως αυτοσκοπό για την αναπτυξιακή τροχιά

του Νομού αλλά ως συμπλήρωμα και φυσικό φαινόμενο εξέλιξης ( τριτoγεvOΠOίηση της

οικονομίας ) για την στήριξη της ανάπτυξης των υπολοίπων τομέων της οικονομίας

κρατώντας τα θετικά στοιχεία της τουριστικής ανάπτυξης και εκμεταλλεύοντας τα

φαινόμενα διάχυσης αυτής της ανάπτυξης στον κοινωνικοοικονομικό χώρο (

ανθρωπογεωγραφική ενότητα) .

Ο Νομός Ευβοίας όπως προείπαμε παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την

αναπτυξιακή τροχιά του, την γεωγραφική του θέση ακόμη και ως προς τα δημογραφικά

δεδομένα αλλά και τις βασικές υποδομές όπως αυτές των μεταφορών, τις προστασίας του

περιβάλλοντος Κ.α . Γεωγραφικά ο Νομός βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και κατ επέκταση από τον Νομό Αττικής όμως αυτό

το κομμάτι αφορά μόνο την λεγόμενη ( κατά το Χωροταξικό Σχέδιο Αειφόρου ανάπτυξης

Στερεάς Ελλάδας) ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, ήτοι τούς δήμους Χαλκιδέων, Νέας

Αρτάκης, Ληλαντίων , Ανθηδώνος , Αυλίδας . Πρόκειται για μια περιοχή σημερινής

δυναμικής 120.000 μόνιμων κατοίκων με πρόβλεψη για το 2011 άνω των 140.000

κατοίκων.
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Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από:

• Την αδυναμία του Π.Σ Χαλκίδας να ελέγξει την οικιστική ανάπτυξη για Α' κατοικία

• Την ώθηση αυτών των τάσεων στους όμορους δήμους, προς αναζήτηση ποιοτικής

Α' κατοικίας λόγω και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

• Την βιομηχανική υπερσυγκέντρωση επιχειρήσεων μέσα στην ευρύτερη ζώνη

επιρροής της , ήτοι στον άξονα του Π.Α.Θ.Ε στην γνωστή περιοχή του Σχηματαρίου

• Την ανάπτυξη τρομακτικών ροών αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας, αναψυχής μέσα

στην ευρύτερη ζώνη που περιγράψαμε.

• Τις μεγάλες συγκρούσεις χρήσεων γής πού παρατηρούνται πάλι στην ευρύτερη αυτή

περιοχή .

• Την υποβόσκουσα ανάπτυξη τ/ς λεγόμενης τριτογενοποίησης περιοριζόμενης από

την έλλειψη κρίσιμης αστικής μάζας του δήμου Χαλκιδέων.

• Διάχυση τουριστικής ανάπτυξης μαζί με παραθεριστική κατοικία στην ευρύτερη

περιοχή επιρροής της περιοχής μάς ( Ερέτρια, Κύμη και εν γένει στην Ενότητα τ/ς

κεντρικής Εύβοιας ).

Το υπόλοιπο κομμάτι του Νομού που ανθρωπογεωγραφικάχαρακτηρίζεταιως Βόρειος και

Νότιος Εύβοια έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό αποτελούν δύο ξεχωριστές

ανθρωπογεωγραφικές ενότητες πού δεν ελέ'γχονται ούτε επηρεάζονται από την

πρωτεύουσατου Νομού εξαιτίας κυρίως των χρονοαποστάσεων.

Όσων αφορά τ/ν Βόρειο Εύβοια αυτή παρουσιάζει ως κύρια στοιχεία:

• Έκρηξη τ/ς ανεργίας στις πρώην εξορυκτικές περιοχές Μαντουδίου - Ψαχνών με

φαινόμενα διάχυσης σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς.

• Τον « θάνατο» του δευτερογενούς τομέα στις περιοχές αυτές και τον εγκλωβισμό

τους προς αναζήτ/ση πλαισίου ανάπτυξης.

• Μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

• Ήδη υπάρχουσες προοπτικές για τον τουρισμό κυρίως στην περιοχή της Αιδηψού

ιαματικά λουτρά κ.α .

• Εξάρτ/ση τ/ς Βόρειας Εύβοιας από τα αστικά κέντρα της ευρύτερης Λαμίας

πρωτίστως και από το Π.Σ του Βόλου δευτερευόντως ως ιεραρχία στην αστική

κλίμακα.

Η νότιος Εύβοια παρουσιάζει και αυτή με την σειρά της τα εξής χαρακτηριστικά:

• Δυσμενή δημογραφικά δεδομένα.

• Σχετικά παγιωμένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ως μοχλό για την ανάπτυξη

τ/ς περιοχής.
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• Υψηλό αιολικό δυναμικό με ότι αυτό συνεπάγεται από την εθνική στρατηγική για

την ενέργεια και τις εναλλακτικές μορφές αυτής.

• Βρίσκεται εκτός προγραμμάτων και σε δευτερεύουσα κλίμακα τόσο από την

πλευρά των νομαρχιακών διεκδικήσεων όσο και από κεντρικό σχεδιασμό.

Από την συνοπτική και πρώιμη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Νομού

Ευβοίας παρατηρούμε πως πρόκειται για μια δύσκολή από πλευράς προγραμματισμού

περιοχή, τόσο σε κεντρικό χωροταξικό σχεδιασμό όσο και σε μεμονωμένο σχεδιασμό (

τουριστική πολιτική, πολιτική για τις υποδομές Κ.α ) καθώς πρόκειται στην ουσία για

τρείς διαφορετικού χαρακτήρα ανθρωπογεωγραφικές ενότητες μέσα σε ένα ενιαίο

γεωγραφικό - διοικητικό χώρο . Χαρακτηρίζοντάς λοιπόν αυτές τις περιοχές με λίγα

λόγια θα μπορούσαμε να πούμε:

Α) Για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας:

Πρόκειται για μια αρκετά φορτισμένη περιοχή τόσο από άποψη πιέσεων τόσο για κατοικία

όσο και αναψυχή πού στηρίζει την ανάπτυξη της στον δευτερογενή τομέα και αναζητά

διεξόδους στον τριτογενή ως φυσική εξέλιξη πού όμως αυτές οι πιέσεις και οι φιλοδοξίες

του συστήματος ανάπτυξης της περιοχής περιορίζονται από τις πολύπλοκες ροές πού

αναπτύσσονται και από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ως απόρροια των

βιομηχανικών συγκεντρώσεων και των συγκρούσεων χρήσεων γής .

Β) Για την περιοχή πις Βορείου Ευβοίας:

Περιοχή με έντονές αντιθέσεις στην σύνθεση του παραγωγικού της τομέα , και με

εξαιρετική φυσική κληρονομιά αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό

περιοριζόμενη κυρίως από τις μεγάλες χρονοαποστάσεις από τον « πελάτη }) πού στην

περίπτωση αυτή είναι ο κάτοικος του Π.Σ της Αθήνας αλλiJ. και από ανταγωνιστικούς

χώρους τόσο μέσα στην περιοχή μελέτης μάς όσο και εκτός ( Χειμερινά θέρετρα

Παρνασσού , Όρος Πήλιο τον χειμώνα αJ.λά και από τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο

τουρισμό κατά το καλοκαίρι) .

Γ) Για την περιοχή πις Νοτίου Ευβοίας:

Περιοχή με « νησιωτικό » χαρακτήρα αποκομμένη από το υπόλοιπο τμήμα του νομού και

σχετικά κατασταλαγμένη από άποψη προσανατολισμού της ανάπτυξης αJ..,λ/ με εν δυνάμει

ευκαιρίες τόσο από πλευράς ανάπτυξης τού δευτερογενούς τομέα αλλά και του ποιοτικού

τουρισμού.

Έπειτα από την σύντομη αναφορά στην περιοχή πού θα εξετάσει η παρούσα εργασία θα

περιγράψουμε την λογική που ακολουθήσαμε αλλά και τον τρόπο με το οποίο

διαρθρώνεται η εργασία αυτή :

Η Εργασία αυτή διαρθρώνεται σε 3 κύριους τομείς και συνολικά σε επιμέρους 6 κεφάλαια.
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Οι τομείς που αυτή η εργασία πραγματεύεταιείναι:

Ι ) Το θεωρητικό πλαίσιο του τουρισμού, οι έννοιες τ/ς αειφορίας , τα προβλήματα

που προκαλεί η τουριστική ανάπτυξη και η ανάγκη για σχεδιασμό του τουρισμού και

προώθηση του αειφόρου τουρισμού.

11 ) Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης μάς αλλά και της

περιοχής μέσα στ/ν οποία αυτή εντάσσεται ( Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ) . Η

ανάλυση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύρια μέρη : α ) Ανάλυση τ/ς υφιστάμενης

κατάστασης εκτός του τουριστικού τομέα κα β ) ανάλυση του τουρισμού στην περωχή

μελέτης μας ( πόροι, υποδομές κ.α )

111 ) Ανάλυση Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, Προοπτικών, Απειλών ( Strengthens ,

Weakness , Opportunities , Threats ) , επιλογή σεναρίου ανάπτυξης τ/ς περιοχής μας

και διατύπωση προτάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.

Τα κεφάλαια στα οποία διαρθρώνεται η παρούσα εργασία είναι αναλυτικά:

Ι ο Κεφάλαιο : Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και συνιστώσες του τουρισμού , οι

μετασχηματισμοί του οικονομικού συστήματος, η παγκόσμια εξέλιξη του τουρισμού και τα

βασικά μεγέθη του τουρισμού.

20 Κεφάλαιο : Έwοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, τα προβλήματα και οι εmπτώσεις που

προκαλεί η τουριστική ανάπτυξη πολιτικές και φορείς για τον τουρισμό και το περιβάλλον

καθώς επίσης και την ανάγκη να αποτελέσει ο σχεδιασμός δηλαδή το planning βασική

συνιστώσα του τουρισμού.

30 Κεφάλαιο : Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης, ιστορική αναφορά, θεσμικό πλαίσιο

σχεδιασμού - περιφερειακού, ενδονομαρχιακού η τοπικού χαρακτήρα.

40 Κεφάλαιο: Ανάλυση της περιοχής μελέτης μας η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια: α) τα

δευτερεύοντα στοιχεία σε σχέση με τον τουρισμό όπως πληθυσμός περιοχής μελέτης ,

παραγωγικός ιστός, υποδομές Κ.τ.λ και β ) τα στοιχεία εκείνα πού άμεσα καθορίζουν,

επηρεάζουν και επηρεάζονται και μπορούν να διαχειριστούν όπως

• οι τουριστικοί πόροι της περιοχής μας

• η τουριστική ζήτηση

• οι τουριστικές υποδομές

50 Κεφάλαιο: Συμπεράσματα ανάλυσης του 400 κεφαλαίου, S.W.O.T ( Strengthens ,

Weakness, Opportunities, Threats) ανάλυση .

60 Κεφάλαιο : Επιλογή καταλληλότερου σεναρίου για την ορθολογική διαχείριση και

ανάπτυξη του τουρισμού όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος - Προτάσεις θεσμικές

( μέτρα • προγράμματα , σχεδιασμός ) σJJ.ά και προτάσεις για έργα προστασίας

περιβάλλοντος αλλiJ. και έργα βοηθητικά ως προς τον τουρισμό.
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ΜΕΡΟΣ Ι.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Ο τουρισμός πρωτοεμφανίζεται στις αρχές του 19
0υ

αιώνα και αναπτύσσεται

ραγδαία από το 1970 και μετά αποτελώντας έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της

οικονομίας, ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με τεράστιες επιπτώσεις στον οικονομικό

τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα. Οφείλει κατ αρχή την ονομασία του στις

λέξεις ΙουΓ και tourisme που τόσο στην αγγλική όσο και στη γαλλική γλώσσα σημαίνουν ({

γύρος - περιήγηση )) , ενώ το περιεχόμενό της είναι διττό. Αφορά, από τη μία πλευρά τη

μετακίνηση των ανθρώπων, ατομική ή ομαδική, από τον τόπο τους, κατά κύριο λόγο για

αναψυχή, ανάπαυση ή πνευματική καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά όμως, αναφέρεται

και στην οργανωμένη προσπάθεια μιας χώρας να προσελκύσει , να υποδεχθεί και να

συγκρατήσει τα άτομα αυτά που μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας τους για τον

παραπάνω σκοπό.

Σ'Χήμα 1.1 : Οι επιπτώσεις και οι διασυνδέσεις του τουρισμού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕωΠΤΩΣΕΙΣ

Ι OIΚONOMIA ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠEPffiA1\ΛONI

Η έwοια της λέξης τουρισμός είναι μια γενικότερη ορολογία που περιλαμβάνει όλες τις

επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ξενοδοχεία και το μέρος της

επιχείρησης των εστιατορίων το οποίο αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου που ταξιδεύει.

Ο τουρισμός συνδέεται με ένα σύμπλεγμα από σχετικές επιχειρήσεις , τους τρόπους

ταξιδιού, τα εστιατόρια, τη στέγαση και μέρος της ψυχαγωγίας μακριά από τον μόνιμο

τόπο διαμονής . Είναι μοναδική η φύση του τουρισμού ως κλάδου της οικονομίας να

διασυνδέει και να διαχέει τις θετικές επιπτώσεις του σε όλους τους άλλους κλάδους

παραγωγής . Ο τουρισμός ως καθαρά τριτογενής μορφή οικονομίας μπορεί ( μέσω της

ανάπτυξης του σε μια περιοχή) να ενεργοποιήσει τον πρωτογενή τομέα εξαιτίας Π.χ της
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αυξημένης ζήτησης προϊόντων από τους επισκέπτες μιας περιοχής , να επηρεάσει τον

δευτερογενή τομέα εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για δημιουργία υποδομών φιλοξενίας

και πρόσβασης των « πελατών )) στην περιοχή και τέλος να δράσει ως πόλος ανάπτυξης για

περαιτέρω μεγέθυνση του τριτογενή' τομέα της περιοχής . Η γενικότερη διαχείριση

εξυπηρέτησης του κοινού έχει σχέση με πολλές επιμέρους υπηρεσίες και επαγγέλματα όπως

των ταξιδιωτικών πρακτόρων. tour - operators • των μεταφορικών μέσων, λεωφορείων,

ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, αεροπλάνων. κέντρα συνεδρίων, καταλύματα και άλλους

συντελεστές που όλοι μαζί αποτελούν σύνολο . Ενδιαφέρον θα ήταν να σταθούμε σε

μερικούς ορισμούς που έχουν δοθεί σχετικά με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον W.T.O. ο

τουρισμός περιλαμβάνει όλα τα ταξίδια άνω των 24 ωρών για λόγους ψυχαγωγίας,

δουλειάς, σπουδών, υγείας, εκτός των λόγων μετανάστευσης και τακτικής ημερήσιας

απασχόλησης. Με το πέρασμα του χρόνου η βασική έwοια του τουρισμού διευρύνθηκε

για να συμπεριλάβει διάφορες μορφές επαγγελματικών ταξιδιών , γιατί εφόσον δεν

οδηγούν σε μόνιμη διαμονή ή αμειβόμενη απασχόληση η οικονομική τους σημασία είναι η

ίδια .Βέβαια , ο ορισμός του ταξιδιώτη και του τουρίστα δεν είναι ο ίδιος. Ταξίδι στο

εσωτερικό γενικά θεωρείται το ταξίδι μακριά από το μόνιμο τόπο διαμονής σε απόσταση

τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων .0 ορισμός. όμως δε συμπεριλαμβάνειτη μεταφοράπρος την

καθημερινή εργασία .Σύμφωνα με τον W.T.O. , ως τουρίστας ορίζεται οποιοσδήποτε

διασχίζει τα εθνικά σύνορα και μένει εκτός του μόνιμου τόπου διαμονής του για ένα

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών και ενός έτους το μέγιστο και ο σκοπός

επίσκεψής του δεν έχει σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε αμειβόμενης

δρασπιριόπιτας σπι χώρα επίσκεψης. Αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει ταξίδια για

επαγγελματικούς λόγους, θρησκευτικούς και άλλους όπως επίσης και για αναψυχή, alli

δεν συμπεριλαμβάνει το στρατό , τους φοιτητές, μετανάστες , διπλωμάτες, νομάδες,

εργάτες στα σύνορα και πρόσφυγες. Από μια άλλη σκοπιά ο τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί

ως σύστημα που αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενα μέρη, δηλαδή: την αγορά ( πελάτες,

τουρίστες / ταξιδιώτες) • το ταξίδι, τον τόπο προορισμού και το μάρκετινγκ. Ο ταξιδιώτης

χρησιμοποιεί διάφορα μέσα μεταφοράς ( αυτοκίνητο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομο, πούλμαν

, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο) και η διαδρομή του ταξιδιώτη βοηθιέται και οργανώνεται από

ταξιδιωτικούς πράκτορες οι οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ του ταξιδιώτη και του

προμηθευτή. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των περιφερειακών και ειδικών γραφείων ασκούν

επιρροή στον ταξιδιώτη ως προς την επιλογή του προορισμού του (π.χ. ο Ε.Ο.Τ. ).

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι ΕWOΙOλoγΙKά , προσδιορισμός του τουρισμού

σήμερα ,θα μπορούσε να προσδιορίζεται ως η επιχειρηματική δραστηριότητα της

μεταφοράς. διαμονής, εξυπηρέτησης και διασκέδασης των τουριστών. Είναι μια τεράστια
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βιομηχανίακαι τα πιο σημαντικάεργοστάσιάτης είναι:

•
•
•
•
•
•

Οι καταλυματικές μονάδες.

Οι επισιτιστικές μονάδες.

Τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς.

Οι μονάδες εγκατάστασης αναψυχής.

Διάφορες άλλες επιχειρήσεις ( όπως

αναμνηστικών ειδών ( souvenir shops ) ,

ειδών, κλπ. )

για παράδειγμα καταστήματα

μονάδες πώλησης φωτογραφικών

Συνακόλουθα. ο τουρισμός θα μπορούσε να οριστεί ως το σύνολο των σχέσεων που

προκύπτουν από την αμοιβαία επίδραση τουριστών , τουριστικών τόπων φιλοξενίας ,

επιχειρήσεων στη διαδικασία προσέλκυσης , υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών και

επισκεπτών . Έτσι , ο τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα δραστηριοτήτων ,

προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών μονάδων, που προσφέρει μια ταξιδιωτική ή

τουριστική εμπειρία , όπως χαρακτηρίζεται και αλλιώς , σε μεμονωμένα άτομα ή

ομάδες ατόμων που φεύγουν προσωρινά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και

ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό προορισμό της επιλογής τους, ενδεχόμενα και σε

περισσότερους από ένα , με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή

επιθυμιών τους, που όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης ,

ψυχαγωγίας, διασκέδασης κ.λ.π.. Κατά συνέπεια, μπορεί να διατυπωθείο ορισμός του

τουρισμούως εικόνα ενός {{ ολόκληρου κόσμου της τουριστικής βιομηχανίας, δηλαδή των

ταξιδιών • των καταλυμάτων • των μεταφορικών μέσων και γενικότερα όλων των

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες ή τις επιθυμίες των

τουριστών » . Ακόμα θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα αθροιστικό

σύνολο τουριστικών δαπανών που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια ενός κράτους ή μιας

διοικητικής υποδιαίρεσης.
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1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΩΤΥΞΗΣ - ΩΡΟΤΥΩΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ .

Στην σημερινή εποχή οι οικονομίες τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και αυτές που

δρουν μέσα στα γεωγραφικά όρια ενός κράτους βρίσκονται σε καθεστώς διαρκούς

ανταγωνισμού προσπαθώντας η κάθε μια να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα η και να δημιουργήσει ακόμη και μόνη της με την μορφή κάποιας

τεχνολογικής προόδου η καινοτομίας. Συνεπώς οι οικονομίες {( διαπρέπουν }} η βασίζονται

εκεί που μπορούν αυτές καλύτερα . Άλλες οικονομίες στηρίζονται περισσότερο στην

εκτεταμένη βιομηχανική ανάπτυξη ( Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) η οποία με την σειρά της

επιφέρει μια τριτογενοποίηση της οικονομίας σε τομείς όμως που αναφέρονται σαν

υπηρεσίες του ανώτερου τριτογενή τομέα της οικονομίας ( χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ,

υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας) . Άλλες οικονομίες είναι ακόμη στα αρχικά στάδια της

ανάπτυξης σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε σταδίων του Rostow και στηρίζονται σε

πρωτογενείς μορφές παραγωγής ( χώρες του τρίτου κόσμου Κ.α ) . Τέλος υπάρχουν και οι

καθαρά τριτογενείς οικονομίες και είναι οικονομίες που βιομηχανικά ήκμασαν νωρίς όπως

η Αγγλία και η σημερινή τους παραγωγική δομή ( πάνω από 60 % το παραγόμενου ΑΕ.Π )

βασίζεται πάρα πολύ στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Υπάρχει όμως ένας τομέας του

τριτογενή τομέα της οικονομίας ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά σε σχέση με

τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το τριτογενές επίπεδο ανάπτυξης, ο τομέας αυτός

λοιπόν είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός με μια μέση συ~βoλή το Ι 999 σε επίπεδο Ι 4% στην

διαμόρφωση του κοινοτικού ΑΕ.Π και με συμβολή στην χώρα μας πάλι το Ι 999 σε

ποσοστό Ι 8.3% σε σχέση με το συνολικό ΑΕ.Π του τριτογενή σε επίπεδο ΕΕ27 που είναι

στα 64.1% σε σχέση με το συνολικό ΑΕ.Π ενώ στην Ελλάδα η συνολική συμβολή του

τριτογενή τομέα στην διαμόρφωση του Εγχώριου ΑΕ.Π αγγίζει τα 61.5% . Ανάγοντας

λοιπόν τα παραπάνω νούμερα σε ποσοστό επί τοις 100 βλέπουμε ότι ο τουρισμός

διαμορφώνει το 2 Ι .84 % του συνολικού προϊόντος του τριτογενή τομέα σε επίπεδο ΕΕ27

ενώ σε επίπεδο Ελλάδας ο τουρισμός διαμορφώνει το εντυπωσιακό 29.75 % στην συνολική

συμβολή του τριτογενή τομέα στο Α.Ε.Π της χώρας μας. Από τα παραπάνω αριθμητικά

δεδομένα αλλά και από τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού που θα αναλύσουμε στο δεύτερο

κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι

από τις υπόλοιπες τριτογενείς υπηρεσίες της οικονομίας. Μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε

για κλασσικές τριτογενείς οικονομίες αλλά και για οικονομίες που βασίζονται τον τουρισμό

. Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω η τουριστική ανάπτυξη περνά και αυτή από κάποια

στάδια εξέλιξης και δεν είναι συνέπεια ανάπτυξης άλλων κλάδων της οικονομίας ούτε είναι

συνέπεια της εξελικτικής διαδικασίας που περιέγραψε ο Rostow στην οποία μια ακμάζουσα

δευτερογενής οικονομία περνά στο στάδιο της τριτογενοποίησης, Τα τρία λοιπόν στάδια τα
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οποία περνά η τουρισπκήανάπτυξη είναι τα εξής:

Πίνακας1.2.1 : Τα τρία στάδια ανάπτυξης του τουρισμού.

10 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλλαγές στην τοπική Παράγοντες που Χαρακτηριστικά

κοινωνικοικονσμική συμμάλλουν σε αυτές τις τουριστικής

δομή αλλαγές ανάπτυξης

Η περιοχή

ανακαλύπτεται συνήθως Ντόπιοι επιχειρηματίες της Πρώτη υποτυπώδης

από τουρίστες η περιοχής η νrόπιoι υποδομή σε

νrόπιoυς επtχειρηματίες επιχειρηματίες από άλλη ξενοδοχεία και

από άλλη περιοχή της περιοχή της χώρας επιχειρήσεις εστίασης

Υώοα'

Μικρός αριθμός

Σταδιακή και αργή τουριστών που

αλλαγή των ταξιδεύουν αυτόνομα

παραγωγικών δομών της Νέοι της περιοχής και επιθυμούν την

περιοχής με στροφή διαμονή σε περιοχές

προς τις υπηρεσίες ήσηχές , με καθαρό

φυσικό περιβάλ/ον .

Ανύπαρκτη

Πρώτες ενδείξεις διαφημιστική

αστικοποίησης σε
Ημεδαποί και αλλοδαποί

j(εlκόνα» στις

σημαντική μερίδα του
τουρίστες

τουριστικές αγορές

πληθυσμού ( ιδιαίτερα του μαζικά

στους νέους) οργανωμένου

τουΩισL10ύ .

Οι τουρίστες Προγράμματα τουριστικής

ανrιμετωπίζoνται ως ανάπτυξης η ή προβολή Πρώτες μικρής

φιλοξενούμενοι από κάποιου ειδικού εμβέλειας

τους νrόπloυς η ως τουριστικού πόρου τουριστικές

φορείς διαφορετικών ( ποτάμι, λίμνη, επενδύσεις.

αντιλήψεων παραδοσιακός οικισμό.;; )

20 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλλαγές στην τοπική Παράγοντες που Χαρακτηριστικά

κοινωνικοοικονομική συμβάλλουν σε αυτές τις τουριστικής

δομή αλλαγές ανάπτυξης

Ταχύτατες αλλαγές στην
Δημιουργία μιας

κοινωνική και
σύνθετης τουριστικής

παραγωγική δομή:
Τουριστικές επιχειρήσεις υποδομής καθώς και

εγκατάλειψη όλων των
τοπικής και διεθνούς σημαντικές αλλαγές

κλάδων και στροφή
εμβέλειας ( tour ~ στην χωρική και

άμεση η έμμεση στον
operators) λειτουργική

οργάνωσητης
τουρισμό

πεΟIΟΥήc.

Μεγάλης εμβέλειας

Επαγγελματική και
Ντόπιοι και αλλοδαποί

επενδύσειςαπό το

κοινωνική κινητικότητα
επιχειρηματίεςεπενδύουν

κράτος καθώς και

με στόχο τα τουριστικά
στην περιοχή

σημαντικήςεμβέλειας

επαγγέλματα. επενδύσειςαπό

lδιώτΕC,
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Υιοθέτηση των

Το κράτος με πρσΥράμματα
Πρώτες ομάδες

καταναλωτικών και
ανάπτuξης και προβολής

οργανωμένου

κοινωνικών προτύπων
της περιοχής και οι

τουρισμού που

των αστικών κέντρων
εργαζόμενοι στις

ταξιδεύουν

από μcyάλο ποσοστό
τουριστικές επιχειρήσεις.

χρησιμοποιώντας

του πληθυσμού. υπηρεσίες.

Οι σχέσεις των

τουριστών με τους

ντόπιους γίνονται Μετανάστες ντόπιοι που Η περιοχή αποκτά

σταδιακά σχέσεις επιστρέφουν στην περιοχή. διαφημιστική εικόνα.

"εμπορικής

συνillαγήc"

30 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ

Αλλαγές στην τοπική Παράγοντες που Χαρακτηριστικά

κοινωνικοοικονομική συμβάλλουν σε αυτές τις τουριστικής

δομή αλλαγές ανάπτυξης

Οργανωμένη μαζική

υποδομή τουρισμού

Αστικοποίηση των
Τουριστικές επιχείρησης

του "πακέτου" -
κοινωνικών

διεΟνούς εμβέλειας ( tour -
μετατροπή της

χαρακτηριστικών της
operators)

περιοχής σε

περιοχής. τουριστικόπροορισμό

με διεθνείς

προδιαγραφές.

Υπηρεσίεςκαι

Τριτογενοποίησητης
δραστηριότητεςγια

παραγωγικήςδομής της Επενδυτέςαλλοδαποί
εξυπηρέτηση

περιοχής με κυριαρχία πρωτίστωςαΜά και ντόπιοι
τουριστώναπό

του τουρισμού.
οργανωμέναπακέτα

τουρισμού μέσω

( Iour - operalors )

Αλλαγή στους ρυθμούς Η διαφημιστική

της ζωής στα εικόνα της περιοχής

καταναλωτικά πρότυπα Διεθνής, εθνική και διεθνοποιείται και

και στις αξίες της περιφερειακή πολιτική. συμβάλλει στην

πλειοψηφίας των μαζική προσέλκυση

κατοίκων τουριστών.

ΟΙ σχέσεις των

τουριστών με τους
Επιδράσεις στο

ντόπιους γίνονται Τουριστικές επιχειρήσεις
περιβάλλον - ανάγκη

απρόσωπες και εΟνικής εμβέλειας.
για προστασία αυτού.

περιορίζονται στις

εμπορlκέ, συναλλα/ΈC

Ι 1/01 IJJ" Jtll \\"JJI'

llirιJj : Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π. ( 2001 )

περιβωον : 38 - 40 .

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και

Το παραπάνω μοντέλο των τρtών σταδίων της τουριστικής ανάπτυξης που σχεδιάστηκε

από τους Noronha , Greenwood και Pearce αφορά κυρίως μικρές αγροτικές περιοχές, μικρά

αστικά κέντρα η νησιωτικές περtoχές Kat ως εκ τούτου βρίσκεt απόλυτη εφαρμογή στην

χώρα μας καθότι η πλεtoνότητα των περtoχών που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά ανήκεt σε

μια από τις παραπάνω τύπου περtoχές . Επίσης το μοντέλο αυτό μας δείχνει ποια στάδια

περνά η τουρtστική ανάπτυξη μιας περtoχής και ποιες οι επιπτώσεις της ανάπτυξης αυτής

JJ.. I,\'υ/ /~,: Π/Η/() θ/;"~:l.ΛΛ/.'ι~.. 30 7:ΙΙ..\".ΙΙ//., Ι
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στο τοπικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο σε πεΡ1πτώσεις περιοχών που αναπτύχθηκε το

μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Το μοντέλο αυτό του μαζικού τουρισμού αποτέλεσε για

την τουριστική οικονομία και το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης μέχρι και το μέσα της

περασμένης δεκαετίας και εκτός από την αλματώδη αύξηση των εσόδων που προκύπτουν

από μια τέτοια βιομηχανοποίηση του τουρισμού εντείνουν και ης επιπτώσεις ( κοινωνικές,

οικονομικές , περιβαλλοντικές ) της τουριστικής ανάπτυξης . Συνεπώς το παραπάνω

μοντέλο εξομοιώνει τις πραγματικές συνθήκες, τους παράγοντες και τις επιπτώσεις του

μαζικού τουρισμού στους διάφορους τύπους περιοχών. Βλέπουμε λοιπόν πως μέσα από

αυτά τα τρία στάδια η κοινωνία φθάνει να χάσει τον αρχικό κοινωνικοοικονομικό

χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μια αστικού τύπου κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Το

μοντέλο ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού σαφώς και δεν είνα1 το μοναδικό μοντέλο

ανάπτυξης του τουριστικού τομέα υπάρχουν και άλλα μοντέλα ανάπτυξης που στηρίζονται

σε ποιο ποιοτικές μορφές τουρισμού , σε αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς, στ/ν ανάδειξη τοπίων κ.α . Η δυναμική του τουρισμού ως μια νέα μορφή «

οικονομίας » με τεράσηα οικονομικά οφέλη έχει οδηγήσει ης χώρες - περιφέρειες 

χωρικά σύνολα - πόλεις στην αξιοποίηση και ανάδειξη ακόμα και της παραμικρής διεξόδου

για την ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πολυποίκιλα

τουριστικά πακέτα για τους « καταναλωτές ») του τουρισμού . Η προσπάθεια για να

αναλύσουμε και να παραθέσουμε όλες τις μορφές τουρισμού είναι πάρα πολύ δύσκολη και

αυτό που μπορούμε με σιγουριά να δείξουμε είναι τα κυρίαρχα πρότυπα τουρισηκής

ανάπτυξης που συναντάμε σήμερα. Τα πρότυπα αυτά είναι 5 και θα τα παραθέσουμε σε

μορφή πίνακα πιο κάτω, από την μορφή του πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα

ότι η λεγόμενη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί διαφορεηκό μονοπάτι εξέλιξης της

τουριστικής ανάπτυξης και ότι πρέπει να αναπτυχθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τις

άλλες μορφές ανάπτυξης του τουρισμού όπως Π.χ το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μοντέλα ανάπτυξης του τουρισμού δεν μπορούν αν

αναπτυχθούν με μια αειφορική προσέγγιση , βέβαια για να μπορέσουν τα υπόλοιπα

πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης να αναπτυχθούν και να διαχειριστούν αειφορικά απλώς θα

πρέπει σε εκείνη την περίπτωση να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις στα θέματα: προστασίας

του περιβάλλοντος ( διαχείριση αποβλήτων, προστασία ακτών, βιώσιμη χρήση υδάτινων

πόρων και ενέργειας , προστασία οικοσυστημάτων ) , ενημέρωσης των τουριστών (

διαφημίσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο ) και τέλος ολοκληρωμένες μελέτες για την

κατασκευή και συντήρηση των υποδομών που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (

ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδα, μαρίνες ελλιμενισμού Κ.α ) αλλά και των υποδομών που

σχετίζονται έμμεσα με αυτόν ( δρόμοι, αεροδρόμια Κ.α ) . Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η

//.I.\/;Ί//1. 01.\110 f)Ι~l.'Ι II.ll i/ 1:.11..\".11.11.. 1



ι.-ι Ι ΊΠ ι II~: IJM,\'.\ II~ λΕΦ,-ΙΙΛΙΟ Ι: IΕ\ιΚΛ lJ(JJ\IJ Ι /ΊΑ J(J\, 1ϊ})Ί,I~'H()

επίτευξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης δεν συνεπάγεται άμεσα την στροφή των

τουριστικών επιχειρήσεων , των φορέων , του κράτους αλλά και των μελετητών σε

εναλλακτικές μορφές τουρισμού αJ.J..ά στον προσεκτικό σχεδιασμό και επενδύσεις οι οποίες

μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα . Το κόστος βέβαια τέτοιων παρεμβάσεων

είναι πολύ μεγάλο και η ευθύνη του ποιος θα το επωμιστεί ( επιχειρηματίας, τουρίστας,

κράτος ) είναι δυσδιάκριτη όμως πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τις συνέπειες της

τουριστικής ανάπτυξης και πώς το γνωστό ρητό του ότι « πρέπει μέσω προσεκτικού

σχεδιασμού και όχι ανεξάντλητων επενδύσεων να επιφέρουμε το τελικό βιώσιμο

αποτέλεσμα» δεν ευσταθεί στην περίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης για έναν και μόνο

'λόγο : Η τουριστική ανάπτυξη από την φύση της χρησιμοποιεί για να αναπτυχθεί γη στην

οποία δεν εκφράζονται άλλες μορφές παραγωγής η δεν αναπτύσσονται οικισμοί συνεπώς

χρησιμοποιεί γη « παρθένα » και κατά κύριο λόγο στην χώρα μας γη χωρίς πλαίσιο

σχεδιασμού ( χωροταξικού, πολεοδομικού) . Συνεπώς πως μπορούμε να προστατεύσουμε

την « παρθένα }} γη που αναπτύσσεται ο τουρισμός όταν αυτή δεν έχει πρότερα «

σχεδιαστεί }) δηλαδή γη που στερείται planning κατά τον εύστοχο αγγλικό όρο. Συνεπώς

υπάρχουν δυο κατευθύνσεις για την επίτευξη της βιώσιμη τουριστικής ανάπτυξης: α ) η

ακολουθούμε το πρότυπο της με χρήση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και β )

ακολουθούμε όποιο μοντέλο θέλουμε με την προϋπόθεση όμως να υπάρξει ένας καθολικός

σχεδιασμός της περιοχής παράλληλα με την ύπαρξη επενδυτικών σχεδίων προστασίας του

φυσικού περιβάλλοντος , των πόρων κ.α . Επιγραμματικά λοιπόν τα πρότυπα της

τουριστικής ανάπτυξης είναι :

Πίνακας 1.2.2 : Κυριότερα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι 2 3 4 5 6

Οργανωμένου

μαζικού Ενταγμένο στο Βιώσιμού Τουριστικής Παραθεριστικό σε Εναλλακnκού

τουρισμού τοπικό αναπτυξιακό τουρισμού με ανάπτuξης σε περιοχές με μεγάλο τουρισμού με

διακοπών πλαίσιο Π.χ αστικός χρήση ειδικών και θύλακες. π.χ αριθμό διαφόρων έμφαση σε μία η

καλοκαιρινής η τουρισμός. εναλλακτικών τουριστικά χωριά τύπων περισσότερες

χειμερινής τουρισμός μορφών θεμαnκά πάρκα παραθεριστικών μορφές

φύσεως υπαίθρου. τουρισμού. Κ.α. κατοικιών τουρισμού.

.D..miι : Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π. ( 2001) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και

περιβάλλον: 78 .

Τα παραπάνω 6 κύρια πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης ομαδοποιημένα κατάλληλα μας

δείχνουν μια συνοπτική εικόνα του πώς αναπτύσσεται η τουριστική ανάπτυξη σήμερα σε
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παγκόσμιο επίπεδο. Το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού εξελίχθηκε σαν

πρώτο είδος τουρισμού ραγδαία από το 1970 και οι αρχέτυπες τουριστικά περιοχές

οφείλουν την ανάπτυξη τους σε αυτό Π.χ Μεσογειακές χώρες . Ο τουρισμός που είναι

ενταγμένος στο τοπικό αναπτυξιακό πλαίσιο και ιδίως ο αστικός τουρισμός είναι και αυτός

με την σειρά του ανεπτυγμένος ήδη από τις αρχές του 1990 αΛλ1J. στις μέρες μας γνωρίζει

ιδιαίτερη άνθιση , πλέον τα κέντρα των μεγαλουπόλεων περνώντας από την κρίση της

προαστιοποίησης από την δεκαετία του 1980 και έπειτα, έχουν μετατραπεί ύστερα και από

εκτεταμένα προγράμματα αναπλάσεων σε ελκυστικό-;ατες τουριστικά περιοχές . Επίσης

υπάρχουν και οι πόλεις που ανέκαθεν ήταν τουριστικοί πόροι από μόνες τους ( Βενετία,

Μονακό, Ρίο ντε Τζανείρο ) εξαιτίας της σπάνιας ομορφιάς τους και αποδεικνύοντας ότι

μερικές φορές η ανθρώπινη παρέμβαση στο τοπίο ( Μέσω της δημιουργίας των άνω πόλεων

) μπορεί να έχει καταπληκτικά αποτελέσματα . Το τρίτο πρότυπο αυτό δηλαδή της

επίτευξης βιώσιμου τουρισμού είναι σχετικά το πιο μοντέρνο από όλα και αποτελεί και το

πεδίο ανάλυσης του 2011 κεφαλαίου της παρούσας διπλωματικής εργασίας και στηρίζεται

θεωρητικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και ότι « γειτνιάζει ~~

με το 60 πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή το πρότυπο ανάπτυξης εναλλακτικών

μορφών τουρισμού. Το πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης σε θύλακες Π.χ τουριστικά

χωριά η θεματικά πάρκα είναι μια κατεξοχήν δυτικού τύπου ανάπτυξη του τουρισμού. Οι

χώρες χωρίς κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε άλλα επίπεδα δημιούργησαν από μόνες

τους αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κατασκευάζοντας τεράστια θεματικά πάρκα όπως

η DisneyIand κατάφεραν να έχουν οικονομικά αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά της

ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού σε πολύ μικρότερο χώρο ! Τέλος το παραθεριστικό

πρότυπο τουρισμού ανεπτυγμένο ήδη από τα τέλη του 1980 μπορεί να ισχυριστεί κάποιος

ότι αναπτύχθηκε για τους ίδιους λόγους που αναπτύχθηκε και η προαστιοποιήση των

πόλεων . Οι μεσαίες εισοδηματικές τάξεις αφού εξασφάλισαν μια υψηλού εmπέδoυ

κατοικία στα προάστια από το κορεσμένο και « μουντό ~~ κέντρο των μητροπόλεων

αναζήτησαν και μια ποιότητα στις διακοπές τους και τι πιο σωστό από την εξασφάλιση

ίδιας στέγης σε κάποια παραθεριστική περιοχή .

1.0\1..\.1/.//. ι
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1.3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΙΙ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ .

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τα μεγέθη του τουριστικού τομέα τόσο

διαχρονικά όσο και σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες ( Κόσμος , Ευρωπαϊκή Ένωση ,

Ελλάδα ) ώστε να πάρουμε μια πρώτη εικόνα για τα μεγέθη και την δυναμική του

τουΡΙστ1κού τομέα συνοπτικά. Τα βαmκά μεγέθη - δείκτες που μας αφορούν στον

τουρισμό είναι τα εξής:

Α ) Αφίξεις: Οι αφίξεις δείχνουν την συνολική κινητικότητα των τουριστών ανά χωρική

ενότητα - κλίμακα.

Β ) Εισπράξεις : Οι εισπράξεις δείχνουν τον όγκο των συνολικών χρημάτων που

δαπανήθηκαν από τους τουρίστες και αίτοτελούν ένα μέρος του προϊόντος που παράγεται

από τον τουρισμό. ( σ.σ το άλλο μέρος είναι οι επενδύσεις που Ύίνονται στον τουρισμό) .

r ) Αριθμός αλλοδαπών τουριστών ανά 1000 κατοίκους : Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την

{( ελκυστ1κότητα )} μιας τουΡΙστ1κής περιοχής στους αλλοδαπούς και μπορεί κατά κάποιον

τρόπο συμβάλλει θετικά σπιν επένδυση ξένων κεφαλαίων σπιν περιοχή .

Οι άλλοι δείκτες που χΡηmμοποιούνται για την ανάλυση του τουρισμού όπως

διανυκτερερεύσεις ανά τουρίστα κ.α 'ΧΡησιμοποιούνται σε mo σύνθετες περιπτώσεις και

κυρίως στο κομμάτι της ανάλυσης της τουριστικής ζήτησης μίας περιοχής.

Πίνακας 1.3.1 : Διεθνείς αφίξεις και διεθνείς εισπράξεις σε δις. Δολάρια.

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010·

Διεθνεiς αφΙξεις

( ειcαΤΟl1ιιύοια ) 25.3 69.3 165,8 287.8 455.6 567,4 702 101 8

Διεθνε(ς

εισπράξεις

( διc. δολάοια ) 2.1 11.6 17.9 102 255,1 372.6 621 1500

!lnri1 : W.T.T.C -Ίδια επεξεργασία, • Πρόβλεψη.
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Γράφημα Ι .3. Ι : Διεθνείς αφίξεις.
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ΔΙΕΘΝΒΣ ΑΦΙΞΒΣ

'''' r----------------.-,
'''''''

2'"

1950 11160 1810 leao Im 19911 2000 2010'

""
I-Δάloά;o:ι<pifμ; (ιι<οlομμύΡο:ι) Ι

Γράφημα 1.3.2 : Διεθνείς εισπράξεις.

ΔΙΕΘΝΒΣ ΒΣΠΡΑΞΒΣ (Δια. Δολλάρια)

"'"
1<'"
"00

"" ''''''' -
'"• .'"•
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200 Ι- ...-,
1950 1960 1910 1980 1990 "" 2000 2010·

,..
Ι--+- Δάιlό; uσπράξιι; (ικοιομμύρα) Ι

Ο παραπάνω πίνακας καθώς η γραφική απεικόνιση αυτού μας δείχνουν την διαχρονική

εξέλιξη των εισπράξεων alli και των αφίξεων των τουριστών παγκόσμια . Από την

εξέταση του πίνακα εύκολα συμπεραίνει κάποιος την αλματώδη αύξηση των αφίξεων αλ/ά

και των εισπράξεων από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και έπειτα ως απόρροια της

εισαγωγής του αεροπλάνου ως ένα σχετικά προσιτό μέσο μεταφοράς που επέτρεψε

μεγαλύτερη κινητικότητα στους ανθρώπους προς αναζήτ/ση τόπων αναψυχής, Επιπλέον οι

προβλέψεις του W.T.T.C μιλούν για υπερδιπλασιασμό των διεθνών εισπράξεων στο έτος

2010 σε σχέση με το έτος 2000 ενώ παράλληλα οι αφίξεις δεν αναμένεται να αυξηθούν

πάνω από 45% . Αυτές οι προβλέψεις του W,T,T.C με μια πρώτη ματιά μπορούν να

ερμηνευθούν ως στροφή των τουριστών σε πιο ποιοτικές μορφές τουρισμού, με αντίστοιχά
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υψηλότερες δαπάνες. καθώς με μια αύξηση των μετακινήσεων μόλις 45% ο W.T.T.C

προβλέπει υπερδιπλασιασμό των εισπράξεων το έτος 2010.

Όπως αφορά από τον πίνακα 1.3.2 , η Ευρώπη υστερεί έναντι του λοιπού κόσμου όσον

αφορά στο δυναμισμό του τουριστικού τομέα. Αυτό. ασφαλώς εξηγείται όχι μόνον από τη

σχετική τουριστική « ωρίμανση )) της περιοχής • σ).λά και την υπερβολική τουριστική

καθυστέρηση άλλων περιοχών. ( όπως Αφρική) που εξηγείται εν μέρει από οικονομικούς

παράγοντες, υποδομές, βιοτικό επίπεδο. ευχέρεια προσπελάσεως. αλλά και φυσικούς

παράγοντες • αν ληφθεί υπόψη ότι ο κύριος όγκος των τουριστικών ρευμάτων είναι

παραθεριστικού τύπου. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα 1.3.2 , ο μέσος ρυθμός

αυξήσεως του παγκόσμιου τουρισμού ήταν ικανοποιητικός , αν ληφθεί υπόψη ότι η

περίοδος 1995 - 1999 εμπεριέχει την περίοδο της παγκόσμιας κρίσεως στης κεφαλαιαγορές

και της συνέπειες που η κρίση αυτή είχε για την πραγματική οικονομία πολλών περιοχών,

προεξάρχουσας της περιοχής της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης . Είναι

ενδεικτική εν προκειμένω η πτώση του ρυθμού εισροής τουριστών στις Ηνωμένες

Πολιτείες και η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ανατολικής και Νότιας Ασίας. Η

Ευρώπη με μέσο ετήσιο ρυθμό τουριστικής επεκτάσεως 3.4% κατά την περίοδο 1995-1999

υστέρησε ελαφρώς μόνον του παγκόσμιου ρυθμού ( 3.7% ) .

Εξετάζοντας στο παρόν σημείο. την πορεία του τουριστικού φαινόμενου κατά την

χρονική περίοδο 2001-2003 , διαπιστώνουμε πως η προσέλευση στην τουριστική αγορά της

Αμερικής συνεχίζει να μειώνεται, και μάλιστα με μεταβολές της τάξεως του 6.5% ( 2003 )

. Είναι φανερό ότι οι εξελίξεις του 2001 με το τρομοκρατικό χτύπημα στην Νέα Υόρκη

αλ/.ά και την γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει τον κόσμο από το 1999 και έπειτα

έπληξαν καίρια τις αφίξεις τουριστών στις Η.Π.Α .

Πίνακας 1.3.2 : Παγκόσμιος Τουρισμός ( Αφίξεις ) Εξέλιξη στις Μείζονες

Γεωγραφικές Περιοχές.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙ[Σ ΜΕΤΑΒΟΑΕΣ
ΜΕΣΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 1995 - 1999

ΕΤΗΣΙΟΣ
2001 - 2003 ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΟΣ

97/95 98/97 99/98 95199 01/00 02/01 03102 2003

1. AOεD.κή 6.9 3.1 3.8 3.5 -2.45 .f>.7 .f>.59 5.2

ΗΠΑ -10.3 (-1.7) -1.3 -2.1 -5.57 -3.7 -6.97 11.2
2. Α.Ασία-
EInnVIK& 8.4 -1.3 7.4 3.6 3.59 10.41 -6.85 7.5

3. Ν.Α.ΑσΙα 20.8 5.6 3.9 7.2 7.57 5.53 -13.57 9.8

Αιl'>nική 15.2 6.9 9 7.6 2.1 2.4 3.01 4.5

5. Ευοώπη 9.5 3.1 1 3.4 -0.46 2.45 0.38 57.7
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6. Μ. Aνατoλfι 15.5 7.4 18.3 9.8 ·1.23 16.25 3.23 4.2

ΣγΝΟΛΟ 9.2 2.7 3.1 3.7 ωΟ.29 2.78 -1.71 100. ,

Εν προκειμένω δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τον πίνακα

1.3.2 : α ) Η Ευρώπη μιας και είναι περισσότερο η γεoyyραφιΙCΉ μονάδα αναφοράς που μας

ενδιαφέρει χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερούς ρυθμούς μεταβολής των αφίξεων των

τουριστών τόσο όταν αυτοί είναι θετικοί όσο και όταν αυτοί είναι αρνητικοί ακολουθώντας

τους πάντα με μικρή απόκλιση . Αυτό συνεπάγεται ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα ανελαστικό

τουριστικό προϊόν όσον αφορά την ζήτηση του και ότι αυτό το προϊόν που διαθέτει μπορεί

να προσαρμόζεται στα μέτρα του πελάτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια επιζητά όλο και πιο

ποιοτικές μορφές αναψυχής. Απόδειξη αυτού η μεταβολή 2003 - 2002 όπου η μεταβολή

των αφίξεων είναι ελαφρά θετική σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες

παρουσιάζει μεγάλη κάμψη . β ) Η στροφή των τουφστών σε νέες ποιοτικές η και πιο

παραδοσιακές μορφές τουρισμού επιβεβαιώνεται από το γεγονός των τεράστιων μεταβολών

των αφίξεων στις περιοχές της Ν.Α Ασίας της Μέσης Ανατολής και τις Αφρικής ( όχι

πάντα βέβαιά με σταθερό ρυθμό ) περιοχών που κατεξοχήν προσφέρουν ένα τελείως

διαφορετικό προϊόν σε σχέση με την Ευρώπη ( εξωτικά τοπία , σαφάρι, διαφορετικές

κουζίνες Κ.α ) . Απόδειξη των παραπάνω το γράφημα 1.3.1 που δείχνει την μέση μεταβολή

των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη την Ν.Α Ασία την Μ. Ανατολή και την Αφρική .

Γράφημα 1.3.1 : Μέση ετήσια μεταβολή αφίξεων σύγκριση Ευρώπης -« Νέων

Αγορών ~~.

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΜΕΤΑΒΟΛΗΑΦΙΞΕΩΝ 1995 - 2003
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Στον πίνακα 1.3.3 παρέχονται τα στατιστικά στοιχεία για τους κυρίους μεσογειακούς

προορισμούς κατεβαίνοντας σε χωρικό επίπεδο και πλησιάζοντας το επίπεδο αναφοράς που

θα πρέπει να συγκρίνουμε την χώρα μας σε σχέση με ανταγωνιστικές τουριστικές

οικονομίες, από τα οποία βγαίνει το συμπέρασμα ότι από το 1997 και μετά οι αφίξεις στην

Ελλάδα ξεπερνούν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο με μια εξαίρεση την περίοδο 2003 / 2002 όπου

εκδηλώνεται υπό την μορφή σταθεροποίησης η τεράστια τουριστική ανάπτυξη της

γειτονικής Τουρκίας . Επίσης πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι μεταβολές των

αφίξεων προς την Ελλάδα δείχνουν να ανθίστανται στις διεθνείς συγκυρίες του 2002 

2001 (Κόσμος -0.29 % , Ελλάδα +0.9 %) και του 2003 - 2002 ( Κόσμος -1.71%, Ελλάδα

-1.5%)

Πίνακας 1.3.3 : Κύριοι Μεσογειακοί Τουριστικοί Προορισμοί ( %μεταΡολές αφίξεων)

llirιn :W.T.T.C - Ιδια επεξεργασια

"'Στους αριθμούς σε παρένθεση περιλαμβάνονται οι εξ Αλβανίας προερχόμενοι

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ

ΜΕΡΙΔΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1995- 1999

ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΟΣ 2001 - 2003

97/95 98/97 99/98 95/99 02/01 03102 2003

ΕΥΡΩΠΗ 9,5 3,1 Ι 3,4 2,45 0,38 57,7

Γαλλία 12,1 4 1,4 4,3 2,4 -2,6 18,8

Ελλάδα· -2,6 5,7 8,9 3 0,9 -1,5 3,5

( -1,0) -9,1 -7,8 -3,9 -2,3 -0,4

Ισπανία 11,5 10,4 8,8 7,5 4,5 -1 13

Ιταλία 9,8 2,2 2,9 3,7 0;6 -0,5 9,9

Πορτογαλία 6,9 11 -2,6 3,7 -4,3 0,5 2,9

Αίγυπτος 27,2 -12,1 39,6 11,8 12,6 17,1 19,9

Τουρκία 27,1 -1,2 -32,6 -3,6 18,6 4,3 3,3

ΚΟΣΜΟΣ 9,2 2,7 3,1 3,7 -0,29 -1,71.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης την περίοδο 1995 - 1999 κατατάσσει τελευταία την

χώρα μας μια θέση μπροστά από την Τουρκία η οποία παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο στις

διεθνείς μεταβολές αφίξεων. ενώ οι λοιπές ανταγωνιστικές χώρες κινούνται σε ρυθμούς

της τάξεως του 3.7 % και άνω. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί γι' αυτό το φαινόμενο

είναι ότι η χώρα μας , μια κατεξοχήν χώρα ανάπτυξης μαζικών μορφών τουρισμού

πλήττεται από την στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πιο ποιοτικές μορφές τουρισμού

και στην ραγδαία ανάπτυξη του αστικού τουρισμού που η χώρα μας εκείνη την χρονική

περίοδο ( 1995 -1999 ) δεν μπορούσε να προσφέρει . Παράλληλα η εκμετάλλευση -
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βιομηχανοποίηση της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης 'J"την χώρα μας είχε οδηγήσει σε μια

αύξηση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουρισμού ( ξενοδοχεία , εστίαση ,

είδη τέχνης) με συνέπεια οι «σκληροπυρηνικοί}) πελάτες του μαζικού τουρισμού να

στραφούν σε ανταγωνιστικές χώρες όπως η Τουρκία . Οι οικονομικές συγκυρίες των

τελευταίων ετών ( από το 2000 και μετά) δείχνουν να πλήττουν λιγότερο την Ελλάδα σε

σχέση με τον λοιπό κόσμο αλλά και πάλι σε σχέση με τα ανταγωνιστικά κράτη την περίοδο

2003 - 2002 η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία με μείωση σε σχέση με το 2002 της

τάξεως του 1.5% ενώ η Αίγυπτος και η Τουρκία παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξεως του

17.1 % και 4.3% αντίστοιχα. Αυτή είναι μια περίοδος όπου ο Ελληνικός τουρισμός

προσπαθεί ( με ορίζοντα τους ολυμπιακούς αγώνες) να αναδιοργανωθεί αναζητώντας νέα «

πακέτα)) προσέλκυσης των πελατών χωρίς όμως κάποια οργανωμένη προσπάθεια

διαφήμισης και προώθησης από το κράτος. Το θετικό στοιχείο του Πίνακα 1.3.3 είναι ότι

το μερίδιο αγοράς του Ελληνικού τουρισμού με 3.5% παραμένει πιο υψηλό από αυτά της

Πορτογαλίας με 2.9% και τη Τουρκίας με 3.3% δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την

δυναμική του αφού η πολυπληθέστερη Ιταλία μόλις που αγγίζει το 10% . Από το γράφημα

1.3.2 που είναι η απεικόνιση του πίνακα 1.3.3 σχηματικά η Ελλάδα παρουσιάζει πιο ήπιες

μεταβολές των αφίξεων με την μορφή πιο ευθείας γραμμής πράγμα που δείχνει μια περιοχή

με ώριμη και ανεπτυγμένη τουριστική οικονομία σε σχέση με τις «νέες) αγορές που ενώ

επιτυγχάνουν μεγάλες μεταβολές χαρακτηρίζονται από αστάθεια στις μεταβολές τους

δείγμα των μη ώριμων ακόμη οικονομιών σε επίπεδο προσφοράς τουριστικού προϊόντος.

Κοινό στοιχείο είναι όμως ότι διαχρονικά οι μεταβολές αυτές φθίνουν με αποκορύφωμα την

περίοδο 2003 - 2002 όπου οι περισσότερες είναι αρνήτικές . Ίσως το μεσογειακό μοντέλο

τουρισμού ( ήλιος, θάλασσα κ.α ) να περνά μια πρώτη κρίση .

Γράφημα 1.3.2 : Μέση ετήσια μεταβολή αφίξεων - κύριοι μεσογειακοί προορισμοί.

KYPIOI MEIOrEIAKOI ΤOYPIITIKOIΠΡΟΟΡΙΜΟΙ(MΙταβoλtς
αφίξεων)

""r-----------------..,
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__ Αίγυπτος

___ ΓΊαΡΤοΥαλία

lταλία

lσπαl'α
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__ Γαλλία

2002·2001~2
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1.4 ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση για τα βασικά μεγέθη του

τουρισμού στην χώρα μας διαχρονικά την τελευταία δεκαετία τόσο σε σύγκριση με τις

άλλες ευρωπα·ίκές χώρες όσο και με τα παγκόσμια δεδομένα. Στον πίνακα 1.4.1 δίδονται οι

κύριοι ( παγκόσμια ) τουριστικοί προορισμοί με βάση τον αριθμό των αφίξεων και

παρατηρούμε ότι διαχρονικά από το 1999 η Ελλάδα έχει κερδίσει τρεις θέσεις στον σχετικό

πίνακα ανεβάζοντας τις συνολικές αφίξεις από 11.28 εκατ. το 1999 σε 14 εκατ. το 2003 , οι

κύριοι προορισμοί από την άλλη όπως η Γαλλία η Ισπανία και η Ιταλία παραμένουν

αμετάβλητοι. Όμως αφίξεις δεν σημαίνει και κατ' ανάγκη μεγαλύτερος αριθμός τουριστών

ιδίως εάν λάβουμε υπόψη το προηγούμενο κεφάλαιο όπου η μεταβολή των αφίξεων

διαχρονικά από το 200 Ι έως το 2003 φθίνει για την χώρα μας. Ο πίνακας όμως 1.3.3

παρουσιάζει μια « δεδομένη ~~ χρονική στιγμή και αποτυπώνει τα δεδομένα των αφίξεων

σαν καθαρό αριθμό. Βέβαια ο παρακάτω πίνακας προσφέρεται και για μια άλλου είδους

ερμηνεία . όπως είπαμε αφίξεις δεν σημαίνει και κατ ανάγκη μεγαλύτερος αριθμός

τουριστών για δύο λόγους : α ) επαγγελματικοί λόγοι , η χώρα μας βρισκόταν σε μια

προολυμπιακή περίοδο με πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη και με την συμμετοχή πολλών

ξένων εταιριών που σημαίνει μεγάλη επαγγελματική κινητικότητα και β ) διεθνείς

συγκυρίες όπως η ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε το 2003 με ότι αυτό σημαίνει σε επίπεδο

κινητικότητας των ανθρώπων από την διεξαγωγή συνόδων κορυφής των Ευρωπαίων

ηγετών συνεδρίων Κ.α ( μετακινήσεις δημοσιογράφων Κ.α ) .

Πίνακας 1.4. Ι : Κύριοι Τουριστικοί Προορισμοί βάσει του αριθμού αφίξεων σε εκατ..

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΘΕΣΗΣ 1999
I.ΕγΡΩΠΗ 1999 ΘΕΣΗ 2002 ΘΕΣΗ 2003 ΘΕΣΗ - 2003

Ι. Γαλλία 71 ( 1 ) 77 ( 1 ) 75 ( 1 ) Ο

2. lσπανία 52 (2\ 52.3 (2) 51.8 (2) Ο

3. lταλία 35.8 ( 4 ) 39.8 ( 4 \ 39.6 -"4) Ο

4. l-Ιν.Βασίλεο 25.7 ( 5 ) 24.2 (6\ 24.7 ( 6) ·1

5. Πολωνία 17.9 (9 , 14 ( 13 \ 13.7 ( 13 ) -4

6. Αυστοία 17.6 ( 10) 18.6 (9) Ι 9.1 ( 7 ) +3

7. Γεnιιανία 17.1 ( 11 \ 18 ι 1Ο ) 18.4 (9) +2

8.ΚΑΚ 16.4 ( 12 ) 7.9 ι 15 \ 8 ( 15 ) -3
9. Τσενία 16 ( 13 \ 4.6 ( 17 , 5.1 ( 17) -4

10. 0u~αo1α 12.9 ( 14 ) 15.9 ( 11 ) 15.7 ( 11 \ +3

11. Ελλάδα 11.8 ( 15 ) 14.2 ( 12 ) 14 ( 12 ) +3

411 /:.-\1..\".11.1/., Ι



l\Ι·ιΙ 11110 Ι ΙΓ\"/λ ι 'Τ(}/\ΓΙ Ι Ι 170\' 701"l'I'ϊωΙ ΙΗΠ 111'· /!,) Ι Y\I�'- - . , - . , - ;-1 -
12. Πορτογαλία 11 ( 16 ) 11.6 ( 14 ) 11.7 ( 14 ) +2

13. Ελβετία 10 ( 17) 6.9 ( 16 \ 6.5 ( 16 ) +1

ΙΙ. ΑΜΕΡΙΚΗ

Ι.ΗΠΑ 47 ( 3 ) 43.5 ( 3 ) 41.2 ( 3 ) Ο

2. Μεζικό 20.2 ( 7 ) 19.7 ( 8 ) 18.7 ( 8 ) +1

3. Καναδάς 19.6 ( 8 ) 20.1 (7) 17.5 (10 ) +2

ιπ. ΑΣΙΑ

ι. Κίνα 27 (6) 36.8 ( 5 ) 33 ( 5 ) +1

2. Ταϊβάν 10.4 ( 17) 3 ( 18 ) 2.3 ( 18 ) -1

lliroJ :W.T.T.C. - Ίδια επεξεργασια.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα είναι ότι η Ευρώπη που

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον τουρισμό με 57.7% δείχνει σε επίπεδο

μετακινήσεων συνολικά να ισχυροποιεί την θέση της όμως με μια μικρή ({ μετακίνηση ))

των προορισμών. Από την άλλη οι Η.Π.Α δείχνουν να έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος των

μετακινήσεων που τους αναλογούσαν και από τα 47 εκατ. το 1999 έπεσαν στα 41.2 το

2003 . Ένας αξιόπιστος δείκτης που μπορεί να μας δείξει σε πιο επίπεδο βρίσκεται τα

τελευταία χρόνια η τουριστική ζήτηση στην χώρα μας είναι ο δείκτης που μετρά τον αριθμό

τον επισκεπτών οι οποίοι διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία μέρα στην χώρα που

επισκέφθηκαν. με αυτόν τον τρόπο ξεπερνώνται κάποια από τα τυπικά προβλήματα που

θέτει ο δείκτης των συνολικών αφίξεων όπως πτήσεις charters , αλλά και άφιξη σε μια

χώρα ως μέσω για την επίσκεψη και τελικά παραμονή ως τουρίστες σε μια γειτονική .

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις πολλοί είναι οι επισκέπτες στην χώρα μας που την

χρησιμοποιούν ως κόμβο για τις μετακινήσεις τους σε γειτονικές χώρες π.χ Τουρκία.

Κύπρος και Μέση Ανατολή. Ο πίνακας λοιπόν 1.4.2 μας δείχνει την συνολική εικόνα σε

επίπεδο Ε.Ε αυτού ακριβώς του παραπάνω δείκτη . Ο πίνακας λοιπόν παρουσιάζει

διαχρονικά από το 1996 . 2002 μια μείωση της τάξεως του 42.54% στον αριθμό αυτό των

επισκεπτών που διαμένουν τουλάχιστον μια μέρα στην χώρα μας από τα 6.88 εκατ.

επισκέπτες το 1996 στα 3.95 εκατ. επισκέπτες το 2002 από τα σχετικά ελλιπή δεδομένα του

πίνακα σε σχέση με τις άλλες χώρες βλέπουμε πως η Ελλάδα σημειώνει την μεγαλύτερη

κάμψη ενώ από τους Μεσογειακούς προορισμούς μόνο η Ιταλία σημειώνει μια ελαφρά

άνοδο , δεδομένου όμως ότι η συγκεκριμένη χώρα έχει ιυιαίτερα ανεπτυγμένο μαζικό

χειμερινό τουρισμό αλλά προσφέρει και υψηλού επιπέδου αγροτουριστικές εναλλακτικές

επιλογές στην Σαρδηνία. Αντίστοιχα με την χώρα μας ένας άλλος κλασσικός Μεσογειακός

προορισμός που πλήττεται ιδιαίτερα είναι η Ισπανία που σημειώνει μείωση της τάξεως του

18.28% . Αντίθετα η Πορτογαλία είναι μια περιοχή που ανθίσταται στο γενικότερο κλίμα

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8.2%. Από τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα σε
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σχέση πάντα με τα δεδομένα του πίνακα 1.3.2 ( Παγκόσμιος Τουρισμός - Αφίξεις 

Εξέλιξη στις Μείζονες Γεωγραφικές Περιοχές ) μπορούν να εξαχθούν τα εξής

συμπεράσματα:

Α ) Ύπαρξη μετακίνησης τουριστών πελατών από τους κλασσικούς

Μεσογειακούς προορισμούς ( Ισπανία - Ελλάδα) είτε λόγω κορεσμού των περιοχών αυτών

στην παροχή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών στροφή προς Μ. Ανατολή, Ασία είτε προς

αναζήτηση παρόμοιων με αυτών περιοχές με σαφώς χαμηλότερο κόστος Π.χ Τουρκία.

Β ) Προδιαγεγραμμένο θάνατο του μοντέλου του μαζικού τουρισμού με μετακίνηση

τουριστών σε χώρες « παρθένες» τουριστικά η σε χώρες που προσφέρουν οργανωμένη και

σωστή προσφορά υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού ( αγροτουρισμός, αστικός,

φυσιολατρικός) .

Πίνακας 1.4.2 : Αριθμός επισκεπτών που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μια μέρα στον

τόπο προορισμού - Ευρωπα'ίκή Ένωση (αριθμοί επί 1000).

ΜΕΣΟΣΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΧΩΡΑ/ΕΤΟΣ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ %
ΒΕΛΓιΟ 5216 - 4364 3430 - 3517 3476 -33.36
ΤΣΕΧΙΑ - - - - - - -
ΔΑΝΙΑ 3180 2944 2706 2903 3307 2711 2671 -16.01
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 56700 68200 50700 53490 55236 46665 -17.70
ΕΣΘΟΝΙΑ - - - - - - 295
ΕΛΛΑΔΑ· 6878 5813 5160 3879 4416 4120 3952 -42.54
ΙΣΠΑΝΙΑ - - - 21658 27988 1771.8 17700 -18.28
ΓΑΛΛΙΑ - 29088 29011 28992 28556 28573 -1.77
ΙΡΛΑΝΔΙΑ - - 2291 - - 3218 27569
ΙΤΑΛΙΑ - 22719 21965 21508 22834 23730 24199 6.51
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 340 387 396 412 425 430 26.47
ΟΛΛΑΝΔΙΑ - - 8801 8835 8768 8841 8892 1.03
ΑΥΣΤΡ1Α 3116 - 3132 3214 3605 3479 3104 -0.39
ΠΟΛΩΝΙΑ - - - - - - -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - - 2657 2626 2863 2875 8.20
ΣΛΟΒΕΝΙΑ - - - - - - -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ - - - - - - -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1970 2241 2114 2156 2216 2297 2308 17.16
ΣΟΥΗΔΙΑ - 5624 - - - - -
ΗΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 27540 28070 35410 29010 21609 21703 21137 -23.25

Π!rtή : Eurostat - Ίδια επεξεργασία, σ.σ - έλλειψη στοιχείων ..
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Γράφημα 1.4.1 : Αριθμός επισκεπτών που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μια μέρα στον

τόπο προορισμού - Ελλάδα - Διαχρονική ανάλυση 1996 - 2002 ( αριΟμοί επί 1000) .

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΙΕΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝ'ΚΑ
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ΕΤΗ

Ένας εξίσου σημαντικόςπαράγονταςεπιπλέονσε σχέση με τους δύο παραπάνωδείκτεςπου

παραθέσαμε( αριθμός αφίξεων, αριθμός επισκεπτών που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία

μέρα) είναι και ο δείκτης που μας δείχνει τον αριθμό των αλ/οδαπών τουριστών ανά 1000

μόνιμους κατοίκους της κάθε χώρας. Είναι ένας δείκτης που μπορεί να εκφράσει κατά

κάποιον τρόπο την « παρουσία }} αλλοδαπών τουριστών μέσα σε μια χώρα και το κατά

πόσον ελκυστική είναι αυτή ως προς τους ξένους τουρίστες. Παρά τα φαινόμενα ο δείκτης

αυτός έχει περισσότερο ποιοτικό χαρακτήρα γιατί δεν μπορεί κάποιος να εξομοιώσει Π.χ

την Ελλάδα με την Ισπανία σε επίπεδο αφίξεων αλλ/ μέσω της παρουσίας αυτού του δείκτη

σταθμίζονται τα παραπάνω δεδομένα και έτσι μπορούν να βγουν αρκετά χρήσιμα

συμπεράσματα. Στον πίνακα λοιπόν 1.4.3 παρουσιάζοιιται τα παραπάνω δεδομένα κατά το

έτος 2002 και αυτά περιλαμβάνουν εκτός από χώρες μέλη της Ε.Ε τις Η.Π.Α το Μεξικό την

Τουρκία καθώς και άλλα κράτη για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Από τον πίνακα

βλέπουμε λοιπόν πως χώρες της Ευρώπης καταλαμβάνουν τις 7 πρώτες θέσεις με την

Ελλάδα μάλιστα να κατατάσσεται 7 με μια αναλογία 1012 τουριστών ανά 1000 κατοίκους

δηλαδή μια αναλογία τ/ς τάξεως του Ι : Ι . Αυτό δείχνει πως παρά τις δυσμενείς

καταστάσεις που εκφράζονται μέσω άλλων δεικτών όπως Π.χ τ/ς μείωσης του ρυθμού

μεταβολής των αφίξεων κατά το β' μισό της δεκαετίας του 1990 η χώρα μας παραμένει
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Ι -11 'Ο Ι' II/~· ω. Ι.\' \"l/~· Iί/:"ιΡ-Ι Ι 1/0 Ι: IT.\lIί.I1.'1:0I\"I;"I-1π-ι IΟΥ H))I'I~.:I/O

σχετικά «πυκνή}~ τουριστικάχώρα. Είναι εξάλ/ου και αναμενόμενοςαυτός ο αριθμός της

πυκνότηταςκαθότι η χώρα μας αποτελείκύριο προορισμόμαζικών μορφώντουρισμού.

Πίνακας1.4.3 : Αριθμός Αλλοδαπών Τουριστών ανά 1.000 κατοίκους.

ΧΩΡΕΣ 2002

1. ΑιΙστρία 2578

2. Γαλλία 1820

3.0ιΙΥγαρία 1684

4. Ισπανία 1369

5. Ποοτογαλία 1365

6. Ελβετία 1040

7. Ελλάδα'" /Q12

8, ΠΟιΙέρτο Ρίκο 962

9. Τσεχία 741

10. Ιταλία 675

11. Καναδάς 680

12. Πολωνία 476

13. Ην. Βασίλειο 470

14. Μεξικό 360

15. Γεoιιανiα 239

16.ΗΠΑ 150

17. ΤΟιΙρκία 113.
llirιiι: W.T.T.C -Ίδια επεξεργασια.

Γράφημα 1.4.2 : Αριθμός Αλλοδαπών Τουριστών ανά 1.000 κατοίκους.
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Συνοψίζοντας οφείλουμε να τονίσουμε την σημασία που θα πρέπει να δοθεί σε επίπεδο

στρατηγικού σχεδιασμού ( χωροταξικού , πολεοδομικού , υποδομών ) όταν μια χώρα

παρουσιάζει τόσο μεγάλες 1ruκvότητες τουρισμού που στην -περίπτωση της Ελλάδας που

παρουσιάζει τουρισμό έντονα εποχιακού χαρακτήρα ( θερινός τουρισμός) και ουσία για 4

περίπου μήνες φτάνει να υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό της . Αυτό σημαίνει πως ο

σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του την εξυπηρέτηση σε επίπεδο διαχείρισης

απορριμμάτων, περίθαλψης, μετακινήσεων ενός τόσο μεγάλου αριθμού «κατοίκων)) .

1.5 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ Λ.Ε.Π .

Όπως προαναφέραμε στο κεφάλαιο 1.1 ο τουρισμός έχει επιπτώσεις σε τρεις κυρίως

τομείς: στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αν και πολλές φορές μπορεί

να έχει συνδυαστικές επιπτώσεις σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Στο παρόν

κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία και

στο πώς ο τουρισμός βοηθά στον σχηματισμό του εθνικού Α.Ε.Π . Στο σημείο αυτό θα

πρέπει να τονίσουμε ότι η συνολική συμβολή του τουρισμού μέσα σε μια οικονομία δεν

μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και αυτό διότι ο τουρισμός εκτός του ότι «συνεργάζεταο)

και με τους άλλους δύο τομείς παραγωγής ( πρωτογενής , δευτερογενής) δρώντας με

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα έχει και την τάση να διαχέει την ανάπτυξη του αυτή καθ

αυτή και στους άλλους τομείς παραγωγής με πολυποίκιλους τρόπους Τα έσοδα από

τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έχουν σημειώσει θεαματική άνοδο τα τελευταία 30

χρόνια. Σε τρέχουσες τιμές η κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη έχει τριπλασιαστεί. Εδώ

είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι η τουριστική δαπάνη αποτελείται από δαπάνες διαμονής,

διατροφής , αναψυ-χής - διασκέδασης , μετακινήσεις , ψώνια και λοιπές τουριστικές

δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης προορίζεται για διαμονή και τη διατροφή (

40% ). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις από

τουριστικές υπηρεσίες κατά το 2000 έφθασαν τα 9.221 εκ. δολάρια, παρουσιάζοντας

αύξηση κατά 5% έναντι του 1999. Με βάση τον πίνακα 1.5.2 του Παγκόσμιου Οργανισμού

Τουρισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην 10η θέση από άποψη τουριστικών

εισπράξεων . Η μέση δαπάνη κατά κεφαλήν αφΙΚVOύμενOυ αλλοδαπού τουρίστα, σε

τρέχουσες τιμές, κυμαινόταν γύρω στα 300 δολ. Η.π.Α στη διάρκεια της δεκαετίας του

'80, άρχισε να αυξάνεται όμως σημαντικά προς το τέλος της δεκαετίας του '90 . Ωστόσο,

όταν ληφθούν υπόψη πραγματικές τιμές , τότε τα πραγματικά κατά κεφαλήν έσοδα

45 ι: 11..\'.//.//•. ι
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εμφανίζουν μείωση της τάξης του 30%. Αυτή οφείλεται ως ένα βαθμό στη μεγάλη διεθνή

ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου. Ωστόσο, σε σημαντικό βαθμό, η μείωση αυτή

εξηγείται και από τη σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανών από την ελληνική αγορά μετά

το 1980 , οι οποίοι γενικά ταξιδεύουν .πιο ανεξάρτητα και ξοδεύουν σημαντικά ποσά κατά

τις διακοπές τους. Όμως, το 1985 η κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται, καθώς γίνονται

και οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος .

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική υπηρεσία η άμεση συμβολή του τουρισμού (

ξενοδοχεία - εστίαση) είναι στο 9% ενώ σε επίπεδο εξαγωγών συμμετέχει κατά 15% .0

τουρισμός κατατάσσεται σήμερα μεταξύ των πλέον σημαντικών βιομηχανιών με ταχείς

ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών του ( βλέπε πίνακα 1.3.1 ) και με ουσιαστική

συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο , στην

απασχόληση και στις συναλλαγματικές εισπράξεις.

Πίνακας 1.5.1 : Η συμμετοχή των τομέων παραγωγής στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π .

Συμβολή των τομέων παραγωής στην

διαμόρφωση του Α.ΕΠ ·2001

Π!rdJ : Ε.Σ.Υ.Ε

Ο πίνακας 1.5.1 μας δείχνει την συμμετοχή των τριών τομέων παραγωγής στον σχηματισμό

του Α.Ε.Π το 2001 και από τα δεδομένα του διαγράμματος βλέπουμε την αρκετά μεγάλη

συμβολή του τριτογενή τομέα παραγωγής στον σχηματισμό του Α.Ε.Π με ποσοστό που

πλησιάζει το 70% . Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η αύξηση της

δραστηριότητας του τριτογενή τομέα ήταν της τάξεως του 4.6% ενώ για τον δευτερογενή

τομέα κυμάνθηκε στο 5.4% , αντίθετα ο πρωτογενής τομέας παρουσίασε μείωση της

δραστηριότητας του στο ποσοστό του 3.4%. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να μας

οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι σταδιακά η Ελληνική Οικονομία περνά σε μια φάση

τριτογενοποίησηςτης παραγωγικήςτης δομής παρά την μεγάλη αύξηση που παρουσίασεη

δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα που σε μεΥάλο μέρος οφείλεται στα μεγάλα έργα
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υποδομής που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην χώρα ( Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Αττικό

Μετρό , Εγνατία Οδός, Τμήματα του Π.Α.Θ.Ε , Αττική οδός κ.α ) . Όσον αφορά τον

τουριστικό τομέα ο πίνακας 1.5.2 παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τον

τουριστικό τομέα στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία του πίνακα 1.5.2 μπορούν να εξαχθούν

τα παρακάτω συμπεράσματα : Η συνολική συνεισφορά ( άμεση και έμμεση ) του

τουρισμού στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας σύμφωνα με τον W.T.O ξεπέρασε

το 18% , ενώ το αντίστοιχο μερίδιο για την Ευρωπαϊκή Οικονομία ανέρχεται σε 14% . Οι

απασχολούμενοι ( άμεσα και έμμεσα) στον τουρισμό ανέρχονται στο 16.3% του συνόλου

των απασχολούμενων στη χώρα μας. Το αντίστοιχο μερίδιο για την Ε.Ε. ανέρχεται σε

14.5% . Βέβαια σύμφωνα με εκτιμήσεις του Oxford Economic Forecasting το 2003 η

συνεισφορά του τουρισμού στο Α.Ε.Π της χώρας μας σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε

στο 15% . Αυτό μας δείχνει, χωρίς βέβαια να υποεκτιμούμε την πρόβλεψη του Oxford

Economic Forecasting , ότι η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο Α.Ε.Π μιας χώρας

είναι πάρα πολύ δύσκολή υπόθεση να υπολογιστεί επακριβώς. Το δεδομένο είναι ότι το

μερίδιο του τουριστικού τομέα στην χώρα μας στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π είναι της

τάξεως του 15% - 20% και ότι το 2002 το σύνολό των εσόδων ανήλθε στα 10.2 δις.

δολάρια υπερβαίνοντας έτσι το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών . Μπορούμε να

συμπεράνουμε λοιπόν ότι η χώρα μας κατά βάση εξάγει τουρισμό η υπηρεσίες συναφείς με

αυτόν. Τέλος υπολογίζεται ότι περί τα 800.000 άτομα ( ποσοστό περίπου 16.3% το 1999 )

απασχολούνται σε τομείς άμεσους η έμμεσους με τον τουρισμό και ότι σύμφωνα με

εκτιμήσεις ο τουρισμός γενικά συμβάλει κατά το 115 του συνολικού εισοδήματος μας.

Πίνακας 1.5.2 : Η σημασία του Τουρισμού για την Ε-λληνική Οικονομία.

'Ι: 11..\".1/.11. Ι47

ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε

Συμβολή στο ΑΕΠ (1999) 18,3% 14,1%

ΣυυΑολή στην απασΥόληση (1999) 16,3% 14,5%

Συμβολή στκεπενδύσεκ (1999) 22,3 % 15,8%

Συμβολή στην εισροή συναλλάγματος (1997) σε
εκατ. Δολάρια 3.771 -

αφί/;ε" 3%

Μερίδιο στον Ευρωπαικότουρισμό(Ι 998) εσοδα 1,7%

αφ(όε" 3.6% .
Μέση ετήσια μεταβολή (Ι989-1998) έσοδα 7,9%

Μερίδιο στο σύνολο των δωματίων της Ε.Ε.

Ι (1998) 6,4% -
Μερίδιο στο σύνολο των κλινών τηc Ε.Ε. (1998) 6,2% -

'Εσοδα ανά άΦιξη (1997) σε δολ. Η.,Π,Α 374 665.
!..!!rιή: W.T.T.C - lδια επεξεργαmα.
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Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται σημαντική σταδιακή βελτίωση της συμμετοχής

του Τουρισμού στα βασικά με-γέθη της Οικονομίας. Το 1999 , η Τράπεζα της Ελλάδος

κατέγραψε είσπραξη 8.784 εκ. δολαρίων Η.Π.Α από τουριστικές υπηρεσίες, με βάση τις

οποίες η Ελλάδα, καταλαμβάνει την lΟη θέση στη, σχετική κατάταξη του Παγκόσμιου

Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.). Οι τουριστικές υπηρεσίες καλύπτουν σήμερα το ήμισυ

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, από 28% το 1981. Το πιο σημαντικό δεδομένο

του παραπάνω πίνακα πράγμα που επιβεβαιώνει και τα λεγόμενα μας ότι ο τουρισμός έχει

την τάση να διασυνδέεται έντονα και με τους άλλους τομείς παραγωγής είναι ότι η

συμβολή του τουρισμού στις συνολικές επενδύσεις το 1999 φθάνει το 22.3% πράγμα που

σημαίνει ότι ένα μεγάλο αυτού του 22.3% πήγε ως εισροή προς τον μεταποιητικό τομέα

που προφανώς συμμετείχε ως « μέσο ») για την δημιουργία των ε-γκαταστάσεων που

κατασκευάστηκαν ως επενδύσεις στον τουρισμό. Αντίθετα το γεγονός ότι τα έσοδα ανά

άφιξη υπολείπονται κατά πολύ του Ευρωπαϊκού μέσου με 374 δολ. Η.Π.Α έναντι 665 δολ.

Η.Π.Α για την Ε.Ε . Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματά : Αφενός ότι η χώρα μας

επιλέγεται ως προορισμός από άτομα με μέσο προς χαμηλό εισόδημα η από νεανικές

ηλικίες ( 18 -24 ) που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να «ξοδέψουν }} πολλά για

διασκέδαση καθότι στην σύγχρονη κοινωνία η οικονομική απεξάρτηση των νέων από τους

γονείς καθυστερεί σημαντικά και αφ ετέρου ότι όπως προείπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο

( Κεφ. 1.3 , 1.4 ) οι συνολικές αφίξεις δεν σημαίνουν και κατ ανάγκη μεγάλη τουριστική

κίνηση. Αν σε αυτό το σημείο χρησιμοποιήσουμε και δύο δεδομένα που παραθέσαμε σε

προηγούμενους πίνακες μπορεί να βγεί ένα χρήσιμο συμπέρασμα. Έχουμε λοιπόν το έτος

1999 11.8 εκατομμύρια αφίξεις στην χώρα μας και παράλληλα 3.88 εκατομμύρια

διανυκτερεύσεις για μια τουλάχιστον μέρα από τους παραπάνω επισκέπτες εύκολα

προκύπτει ο λόγος 3.88 / 11.8 = 32.88 % , που σημαίνει ότι περίπου το 33% των

συνολικών αφίξεων μεταφράζεται σε διανυκτέρευση για τουλάχιστον μία μέρα . Τέλος

πρέπει να τονίσουμε την σταδιακή βελτίωση των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από

το 1999 έως το 2002 που συνολικά έφτασε το 16.12% . Αυτό το θετικό στοιχείο μπορεί να

σημαίνει ότι πλέον η Ελλάδα δεν λογίζεται ως ένας προορισμός χαμηλού επιπέδου απλώς

για « ξεκούραση )) αλλά προσφέρει τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες προς τον τουρίστα.

Απόδειξη αυτού είναι οι με-γάλες επενδύσεις που έγιναν σε πολλά κεντρικά ξενοδοχεία της

Αθήνας αλλά και άλλα τουριστικά θέρετρα εν όψει Ολυμπιακών αγώνων.

4.' 1::\1..\. JJ./I.. Ι
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Πίνακας 1.5.3 : Μεταβολή των συνολικών εισπράξεων από τον τουρισμό στην Ελλάδα

1999 - 2002.

Ετος 1999 2000 2002

Σuνολlκέc εtσΠDάC.ειc (εκατ, Δολάρια) 8,784 9.221 10.200

ΜεταΒολή% 0.00 4.97 10.62

llirιJΊ : W.T.T.C - [δια επεξεργασια

Σαν συμπέρασμα όλων των παραπάνω αναμενόμενα βλέπουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί

έναν στυλοβάτη της Ελληνικής οικονομίας ( μιας και τα συνολικά έσοδα ξεπερνούν το

σύνολο των εξαγωγών της χώρας μας) , μιας οικονομίας που ούτε έχει ανταγωνιστικό

δευτερογενές προϊόν ούτε προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επίπεδο έρευνας και

εξέλιξης η χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες . Συνεπώς η προώθηση και εξυγίανση του

τουρισμού κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας

χωρίς να σημαίνει ότι η Ελληνική οικονομία πρέπει να κατευθυνθεί και να στηριχθεί

αποκλειστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Μπορεί να εκμεταλλευτεί μια άλλη διάσταση

, αυτή της προσφοράς πιο ποιοτικού τουριστικού προ'ίόντος , που μέσω της αυξημένης

ζήτησης των καταναλωτών για αυτά τα είδη τουρισμού θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα

έσοδα . Αξίζει να σημειώσουμε πως εάν η χώρα μας μέσω τη προώθησης ποιοτικών 

αειφορικών μορφών τουρισμού καταφέρει και αγγίξει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο εσόδων

ανά άφιξη που είναι 665 δολ / άφιξη από τα 374 που .Ίταν μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια

να υποθέσουμε σχεδόν διπλασιασμό των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό με

παράλληλα οφέλη από την διάχυση αυτού του εισοδήματος στο ευρύτερο οικονομικό

σύστημα . Βέβαια το παραπάνω παράδειγμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλές

παρεμβάσεις και στροφή της Ελληνικής τουριστικής προσφοράς στα ποιοτικά μοντέλα

τουρισμού καθότι η Ελληνική τουριστική μoνoκΑV.ιέργεια του μοντέλου ήλιος - θάλασσα

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ανελαστική και να οδηγήσει σε μείωση της τουριστικής

κίνησης. Για την επίτευξή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την ομαλή συνεργασία

της με τα μαζικά μοντέλα τουρισμού χρειάζεται προσεκτικός και συνεχώς

ανατροφοδοτούμενος σχεδιασμός. Συνεπώς η Ελλάδα δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το

βασικό πλαίσιο προσφοράς ( ήλιος - θάλασσά ) α).λά να αναδείξει και να προωθήσει

περιοχές κατάλληλες στην χώρα μας για αυτά τα πιο ειδικά μοντέλα τουρισμού παράλληλα

με ένα πιο προσεκτικό σχεδιασμό στις ήδη μαζικά ( τουριστικά) ανεπτυγμένες περιοχές .

Έτσι και δεν θα χάσει το μεγαλύτερο « καταναλωτικό )) της κοινό αλλά και θα προσελκύσει

νέους πελάτες που αποζητούν πιο ειδικά μοντέλα τουρισμού, ένα είδος zoning δηλαδή στις

τουριστικές περιοχές της χώρας μας.
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20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2

2.1 οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η μελέτη των επιπτώσεων της ανάπ-ruξης του τουρισμού αποτελεί μια από τις

κυρίαρχες παραμέτρους για να προχωρήσει κάποιος σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση 

πρόταση της υπό εξεταζόμενης περιοχής. Ο όρος « επιπτώσεις }> χρησιμοποιείται για να

περιγράψει όλες τις α)J.αγές πού επέρχονται στην οικονομία, στην κοινωνία, στον

πολιτισμό και στο περιβάλλον των περιοχών η χωρών όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός

και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτ/ριστικά της λειτουργίας του τουριστικού

τομ{;α. ( Κοκκώσης Χ. - Τσάρτας Π.• 2001 • σ 28 ). Για την ευρύτερη κατανόηση του

φαινομένου « επιπτώσεις » θα παραθέσουμε όλες εκείνες τις κοινωνικοοικονομικές •

περιβαλλοντικές • η συνδυασμό αυτών των τύπων επιπτώσεων όπως αυτές έχουν

καταγραφεί μέσα από χρόνια μελετών από την διεθνή βιβλιογραφία . Τα κυριότερα είδη

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπ-ruξης διακρίνονται στα εξής:

Α) Επιπτώσεις στην οικονομία.

Β) Επιπτώσεις στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Γ ) Επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Αφού αναφέραμε λοιπόν επιγραμματικά ποια είναι τα θεματικά πεδία πού η τουριστική

ανάπ-ruξη « εmδρά » μέσα σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων θα παραθέσουμε

επιγραμματικά και ανά θεματικό πεδίο πως επιδρά ο τουρισμός ποιοτικά πάνω σε αυτά τα

πεδία:

Α) Επιπτώσεις στην οικονομία :

Από τις κυριότερες επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία είναι η επίδραση πού

προσφέρει ο τουρισμός στην απασχόληση καθότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας εντάσεως

εργασίας παρά εντάσεως κεφαλαίου καθότι η ανωδομές πού δημιουργούνται για τον

τουρισμό είναι σχετικά λίγες τόσο ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με την ποσότητα και

την ποιότητα της εργασίας που απαιτείται ώστε ό εκάστοτε « επιχειρηματίας » είτε αυτός

είναι το κράτος είτε ιδιώτης να προσφέρει ανταγωνιστικό προ'ίόν . Το σημαντικότερο

πρόβλημα πού εναποθέτει ο τουρισμός στην απασχόληση είναι η εποχικότητα της εργασίας

στο μεγαλύτερο μέρος των περιστάσεων και η εποχικότητα αυτή της εργασίας ωθεί τους

εργαζομένους στην πολυαπασχόληση Κ.Τ.λ . Σημαντική επίσης είναι και η επίπτωση του

τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη καθότι ο τουρισμός αποτελεί μία ευκαιρία η

οποία όμως μπορεί εν συνεχεία να εξελιχθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη

μιας αποβιομηχανοποιημένης η γεωγραφικά απομονωμένης περιοχής Βλέπουμε λοιπόν
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πως η τουριστικήανάπτυξη μπορείνα εξασφαλίσειτόσο καλύτερο βιοτικό επίπεδο ( Α.Ε,Π

Ι Κεφαλή ) όσο και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες (

μειονεκτικών , απομονωμένων η αποβιομηχανοποιημένων ) περιοχών πού ένα σχέδιο

τοπικής ανάπτυξης η δημόσιες επενδύσεις δεν θα μπορέσουν κατά πάσα πιθανότητα να

δώσουν, Όπως έγινε αναφορά και πιο πριν σημαντικές είναι οι επιδράσεις του τουρισμού

στο ότι έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία καθότι όπως είναι

αυτονόητο οι επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης είναι πάνω και στους τρεις τομείς της

οικονομίας και αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς Π,χ μια μεγάλη τουριστική μονάδα πρέπει

καταρχήν να κατασκευαστεί και να εξοπλιστεί , άρα αμέσως επιδρά στον δευτερογενή

τομέα, επίσης η μονάδα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης, άρα απασχολεί και τον

πρωτογενή τομέα καθώς προμηθεύεται τοπικά προ'ίόντα , Όσο για την επίδραση στον

τριτογενή τομέα της περιοχής αυτό είναι αυτονόητο και συνεπακόλουθο ότι οι επισκέπτες

πού θα έρθουν στην περιοχή με τον έναν η με τον άλλον τρόπο θα αφήσουν μέρος του

εισοδήματος τούς στις τοπικές επιχειρήσεις , Μεγάλη επίσης είναι η συμβουλή του

τουρισμού στα φορολογικά έσοδα για το κράτος καθότι ο τουρισμός έχει την ιδιότητα να

δρα ως πόλος η κοιτίδα ανάπτυξης για μια περιοχή ενισχύοντας την ανάπτυξη πολλών

μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε μια αύξηση των φορολογικών εσόδων, Κλείνοντας ο

τουρισμός έχει παρατηρηθεί ότι δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις ιδιαίτερα στις περιοχές

πού παρατηρείται σε μαζική ανάπτυξη και επίσης επιδρά και στις τιμές της γης καθώς

αυξάνει τις τιμές της γης ιδιαίτερα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα όπως

επίσης και ότι προσελκύει και την ανάπτυξη Β' κατοικίας με ότι συνεπακόλουθο έχει αυτή

στον ευρύτερο οικονομικό κύκλο.

Β ) Επιπτώσεις στην κοινωνία και τον πολιτισμό:

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του τουρισμού σε κοινωνικοπολιτισμικό

επίπεδο είναι οι εντονότατες αλ/αγές πού έχει στην κοινωνική δομή της περιοχής

ιδιαίτερα σε μειονεκτικές η ορεινές περιοχές καθότι επιδρά και επιτάσσει ένα ά"JJ..xJν 

αστικοποιημένο τρόπο ζωής στην περιοχή , Η τουριστική ανάπτυξη όπως γνωρίζουμε

διακρίνεται από τα σχετικά με τις πρωτογενείς μορφές παραγωγής - υψηλά εισοδήματα

πράγμα πού ωθεί όλο και περισσότερους κατοίκους μιας νεοαναπτυσσόμενης τουριστικά

περιοχής να ασχοληθούν με δουλειές σχετικές άμεσα η έμμεσα με τον τουρισμό πράγμα

πού προσδίδει επαγγελματική κινητικότητα και οδηγεί σε σταδιακή εξαφάνιση

παραδοσιακών μορφών εργασίας στην περιοχή προς αναζήτηση νέων σχετιζόμενων με τον

τουρισμό . Οι δύο άνω μορφές επιπτώσεων πού αναφέραμε δηλαδή οι αλλαγές στην

κοινωνική δομή της περιοχής και η επαγγελματική κινητικότητα που οδηγούν σε συνολική
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στροφή της τοπικής κοινωνίας σε «αστικού» τύπου κοινωνίες και έχει ως συνέπεια τις

αλλαΎές στις κοινωνικές σχέσεις στα ήθη και στα έθιμα της περιοχής . Τέλος έχει

παρατηρηθεί ότι στις μαζικά ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές ότι παρατηρείται μια

εμπορευματοποίηση της τοπικής παράδοσης καθότι στήνεται μιαν ολόκληρη

βιομηχανία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, χειροπχνημάτων κλπ χαμηλής συνήθως

ποιότητας α'λ/ά και αξίωσης των τοπικών παραδόσεων υποβαθμίζοντας το πολιτιστικό

προϊόν μιας περιοχής και καθιστώντας αυτό μόνο ως πηγή κέρδους υπό την ανοχή πάντα

του κράτους. Κλασσικό παράδειγμα της άνω λογικής αποτελεί η περιοχή Μοναστηράκι

στην καρδιά της Αθήνας όπου παρατηρείται μια εκμετάλλευση των κλασσικών

αρχαιοτήτων της χώρας μας υπό το βλέμμα πάντα του σημαντικότερου μνημείου του

Παρθενώνα σε σημείο πού να υποβιβάζεται ένα από τα σημαντικότερα «εξαγώΥιμω>

προϊόντα της Ελλάδας που είναι ο πολιτισμός σε προϊόν

Σούπερ - Μάρκετ.

Γ) Επιπτώσεις στο περιβάλλον:

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία έχει

επίπτωση η τουριστική ανάπτυξη στο περιβάλλον και πού αποτελεί την βασική συνιστώσα

της έwοιας της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης . Κυριότερη λοιπόν επίπτωση του

τουρισμού είναι αυτή στο φυσικό περιβάλλον πού τελικά οδηγεί σε αλλοίωση αυτού μέσω

της ανάπτυξης των υποδομών σχετιζόμενων με τον τουρισμό ιδιαίτερα σε ευαίσθητες

περιβαλλοντικά περιοχές όπως παραθαλάσσιες , ορεινές , υγροβιότοπους κλπ

Παραδείγματα υπάρχουν άπειρα στην χώρα μας όπως αυτό της μαζικού χαρακτήρα

τουρισμού της Μυκόνου το οποίο εκτός από τις περιβαλλοντικές πιέσεις στην περιοχή έχει

και πληθώρα ά'λ/ων πιέσεων σε βαθμό που να μπορούμε να πούμε ότι πληροί όλα τα είδη

επιπτώσεων πού έχουμε αναφέρει έως τώρα . Αυτό το είδος των επιπτώσεων έχουν ως

στόχο τόσο ολοκληρωμένα προγράμματα σχεδιασμού οπως Ε.Χ.Μ , Ζ.Ο.Ε , Διαχειρίσεως

υδάτινων πόρων αλλά και Κοινοτικά προγράμματα να αποτρέψουν αλλά δυστυχώς σε

μεγάλο ποσοστό δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Τεράστιο επίσης είναι το πρόβλημα πού

προκύπτει από την ανάπτυξη του τουρισμού σε επίπεδο συγκρούσεων χρήσεων γης καθότι

όπως προαναφέραμε η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει πιέσεις για οικοπεδοποίηση τόσο για

ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων όσο και για ανάπτυξη Β' κατοικίας περιορίζοντας η

εκμηδενίζοντας διαθέσιμη γη για την ανάπτυξη ά'λ/ων δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα

η απλώς την ρεζέρβα γης πού κάθε ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρέπει να εξασφαλίζει για

μελ/οντική ανάπτυξη η απλώς για προστασία . Ένα σημείο πού πρέπει να σταθούμε

ιδιαίτερα είναι οι πιέσεις πού ασκεί η τουριστική ανάπτυξη σε οικιστικά σύνολά η
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χωρικές ενότητες όπως σε παραδοσιακούς οικισμούς η σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους πού αποτελούν τόπο έλξης τουριστών η έντονη τουριστική ανάπτυξη των οποίων

μπορεί να αλλοιώσει το δομημένο περιβάλλον η τον χαρακτήρα αυτού στην μία περίπτωση

η να έχει ευρύτερες περιβαλλοντικές' επιπτώσεις σε μια χωρική ενότητα στην άλλη

περίπτωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η φέρουσα ικανότητα των τουριστικών περωχών (

COCCOSiS Η. και Parpairis Α., 2000,W.T.O, Ι 983 ) που αναφέρεται στις δυνατότητες της

κοινωνικοοικονομικής δομής και του περιβάλλοντος μιας ενότ/τας , περιφέρειας η χώρας

να απορροφήσουν συγκεκριμένο όγκο υποδομών και αριθμό τουριστών . Εν κατακλείδι

όλες οι παραπάνω επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης τόσο το δομημένο όσο και στο

φυσικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με την σημερινή υπερπροσφορά αριθμού και

τύπων τουριστικού προϊόντος θέτουν σοβαρά ζητήματα για διαχείριση και

προγραμματισμό της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό - περιφερειακό - τοπικό

επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού - χωροταξίας - πολεοδομίας.

2.2 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .

Συνοψίζοντας τα παραπάνω εύκολα συμπεραίνουμε πως οι επιπτώσεις της

τουριστικής ανάπτυξης είναι τόσο σύνθετες ( αλλαγή κοινωνικοοικονομικών δομών π.χ )

και τόσο πολύπλευρές ( επιπτώσεις στην αγορά εργασίας η αΛλαγές στις χρήσεις γης ) πως

είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθεί η τουριστική ανάπτυξη σε ένα ευρύτερο

πλαίσω σχεδιασμού ως βασική συνιστώσα του σχεδιασμού αυτού καθ αυτού διότι μέσα

σε μια ελεύθερη οικονομία και με υπερπροσφορά τουριστικού προϊόντος μπορούν να

δημιουργηθούν τουριστικά προϊόντα και να αναδειχθούν τουριστικοί προορισμοί πού

την εποχή του 197θ θεωρούνταν ως κατ εξοχήν περιοχές ανάπτυξης άλλων

παραγωγικών δραστηριοτήτων . Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί το Ντουμπαί των

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων • κλασσική πετρελαιοπαραγωγός χώρα πού τώρα έχει

στραφεί και στ/ν προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής τάξεως. Πρέπει συνεπώς

να και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επιπτώσεις του τουρισμού στα τρία θεματικά πεδία πού

προαναφέραμε δηλαδή α ) Επιπτώσεις στην οικονομία, β ) Επιπτώσεις στην κοινωνία και

τον πολιτισμό και γ ) Επιπτώσεις στο περιβάλλον να κάνουμε λόγο για μια ΒΙΩΣΙΜΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ . Με τον όρο

λοιπόν ~( βιώσιμη )) τουριστική ανάπτυξη περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής

ανάπτυξης πού δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική , οικονομική,

πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής

διαμορφώνοντας παράλληλα όρους ( υπηρεσίες, υποδομές. τεχνογνωσία) για την

συνεχή ανατροφοδότηση της. (Κοκκώσης Χ. - Τσάρτας Π., 2001, σ 35)
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2.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .

Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια ύστερα από μια εκρηκτική ανάπτυξη των

οικονομιών παγκοσμίως κυρίως μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου οι κοινωνίες 

και ιδιαίτερα - οι ανεπτυγμένες πλέον συνειδητοποίησαν πως είναι επιτακτική η ανάγκη για

προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για διαφύλαξη των

πόρων αυτών στους οποίους βασίστηκε η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη τους. Είναι

πολλοί οι παράγοντες που ώθησαν τις ανεπτυγμένες κοινωνίες να επικεντρωθούν στην

προστασία του περιβάλλοντος. Ένας παράγοντας είναι ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου

των ανθρώπων οδήγησε στην αναζήτηση ευρύτερων αξιών και προτεραιοτήτων πέραν της

ικανοποίησης των βασικών αναγκών όπως στέγη - ασφάλεια και απασχόληση . Είναι

ολοφάνερη εδώ η τακτική του ότι πρώτα αναπτυσσόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα. και

μετά δίνουμε σημασία στο περιβάλλον. Εκτός από την αλλαγή της νοοτροπίας από μέρους

των ανεπτυγμένων κοινωνιών σε ευρύτερες αξίες ένας σημαντικός παράγοντας που

οδήγησε στην στροφή των κοινωνιών είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυτή καθ

αυτή .Οι αρνητικές επιπτώσεις της έντονης βιομηχανοποίησης , της εντεινόμενης

αστικοποίησης και της εντατικής καλλιέργειας οδήγησε στην αύξηση των αέριων ρύπων.

των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και στην υποβάθμιση του υπεδάφους.

Είδαμε λοιπόν πως η καταστροφή και η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι τόσο

πολυεπίπεδη όσο και πολύπλευρη. Οι κοινωνίες λοιπόν άρχισαν να αναζητούν τρόπους

για την εξάλειψη η την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υιοθετώντας κατ

αρχήν αποσπασματικές και κυρίως θεματικές πολιτικές ( νερά, αέρας κ.τ.λ) . Πράγμα

πού στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν ανεπιτυχές εξαιτίας κυρίως της περιορισμένης

επιστημονικής γνώσης ωθώντας τις κοινωνίες στο να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα το

περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι σύγχρονες πολιτικές για το περιβάλλον διαφέρουν όχι μόνο ως

προς τους λόγους που επιβάλλουν την προστασία αλλά και ως προς το αντικείμενο και τον

χαρακτήρα της προστασίας ( Κοκκώσης 1993 ). Έχουμε δηλαδή δύο συνιστώσες πού

απαρτίζουν τις σύγχρονες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Α ) Την αλλαγή του αντικειμένου προστασίας από το μεμονωμένο είδος στο

οικοσύστημα και στον τόπο και γεωγραφικό χώρο.

Β ) Την αλλαγή πάλι από την βιολογική , φυσική , χημική διάσταση του

περιβάλλοντος ΈΥινε εξίσου σημαντική και η κοινωνική - πολιτισμική και οικονομική

σκοπιά αυτού. Υπήρξε δηλαδή μια διεύρυνση από την προστασία του φυσικού ( naturaI )

μόνο περιβάλλοντος στην προστασία και του δομημένου ( buiIt ) περιβάλλοντος . (

Κοιαώσης Χ. - Τσάρτας Π. ,200\ ,σ \36)
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Βλέπουμε λοιπόν πώς η σύγχρονη αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζει

ολιστικά και όχι μεμονωμένα, εστιάζοντας στις προβληματικές περιοχές. το πρόβλημα και

είναι μια σύνθεση τόσο δράσεων ( περιβαλλοντικές. οικονομικές, κοινωνικές) όσο και

επιστημών ( βιολογίας , ανθρωπογεωγραφίας • χωροταξίας • οικονομικών ) .Οπως

προαναφέραμε οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος ήταν κυρίως θεματικές και

είχαν παντρέψει την ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ( τουρισμός, βιομηχανία

κλπ. ) με την καταστροφή του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου ήταν απαραίτητος ο

έ4γχος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Νέες

ιδέες όμως κατήργησαν την άνω λογική και εισήγαγαν την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της

οικονομίας μπορεί να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι νέες απόψεις

δηλαδή υποστηρίζουν την ανάγκη για μια ({ βιώσιμη » ανάπτυξη. Και σύμφωνα με τον

W.C.E.D η στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζεται στον ισόρροπο συνδυασμό

τριών επί μέρους κυρίαρχων επιδιώξεων: της αποτελεσματικότητας της οικονομίας, της

κοινωνικής ισότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Πίνακας 2,2.1 : Οι τρείς συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης,

Οικο\'ομική αποτελεσματικότητα

Βιώσιμη

α\'άπτι1ξη

Κοι\'ω\'ιια1 όικα10σί1\'1l Πεpl~αi.λo\'ΤΙK1Ί προστασία

llirιJΊ: Μπεριάτος Η. (2001 ) : Χωροταξία ΠΙ , Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Πολιτική

. Τόμος Β . Βόλος, Πανεmστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας.

Το άνωθεν σχήμα απεικονίζει τις βασικές συνιστώσες 1.'ου περιγράψαμε mo πριν και πού

αποτελούν την βιώσιμη ανάπτυξη, και που οι συνιστώσες αυτές παρουσιάζονται

Στις κορυφές ενός ισόπλευρού τριγώνου ώστε να βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία.

Αειφορία η βιώσιμη ανάπτυξη είναι :

1. Η ανάπτυξη πού επιδιώκει παράλληλα την επίτευξη και μεγιστοποίηση των

βιολογικών στόχων ( γενετική ποικιλότητα , βιολογική παραγωγικότητα ) • των

οικονομικών στόχων ( εκπλήρωση βασικών αναγκών, ισότητα, αύξηση ωφέλιμων
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αγαθών και υπηρεσιών) και των κοινωνικών στόχων ( πολιτιστική διαφοροποίηση

• κοινωνική δικαιοσύνη. συμμέτοχη) ( Barbier, 1987)

2. Η σχέση μεταξύ δυναμικών. ανθρώπινων. οικονομικών συστημάτων και ακόμη πιο

δυναμικών αλλά συνήθως με μικρότερους ρυθμούς μεταβαλλόμενων οικολογικών

συστημάτων κατά την οποία α ) Η ανθρώπινη ζωή μπορεί να συνεχιστεί επ'

άπειρων, β ) Τα άτομα μπορούν να ευδοκιμούν. γ ) Οι ανθρώπινοι πολιτισμοί να

αναπτύσσονται κατά τέτοιο τρόπο πού οι επιπτώσεις από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες παραμένουν εντός ορίων , έτσι ώστε να μην καταστρέφουν την

ποικιλία, την πολυπλοκότητα και την λειτουργία των οικολογικών συστημάτων που

στηρίζουν την ζωή ( Costanza , DaIy και BarthoIomew , Ι 99 Ι ).

3. Η οικονομική εκείνη κατάσταση όπου οι απαιτήσεις από το περιβάλλον που

τίθενται από τους ανθρώπους και το εμπόριο μπορεί να ικανοποιηθούν χωρίς να
,

μειώνεται η ικανότητα του περιβάλλοντος να παρέχει την ίδια ικανοποίηση και στις

μελλοντικές γενεές. Θα μπορούσε απλούστερα να διατυπωθεί ως ({ ... άφησε τον

κόσμο καλύτερο από ότι τον βρήκες. μην πάρεις περισσότερο από όσο χρειάζεσαι.

μην βλάπτεις την ζωή η το περιβάλλον και κάνε διορθώσεις αν τελικά το πράξεις» (

Hawken 1993 ) .

Πηγή: BuchhoIz R.( 1998): Principles ofEnvironmentaI Management. The Greening

of Business, Prentice HaII , Jnc.

Αφού είδαμε συνοπτικά ποια η διαδρομή των κοινωνιών μέχρι να κατανοήσουν την

ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και ποιες οι δυνάμεις που τις έσπρωξαν

στο να το κάνουν αυτό , αλλά και τον ορισμό τω·ι βασικών αρχών της αειφορίας και

πως αυπΊ αποτελεί βασικό μοχλό της σημερινής ανάπτυξης και διαδρομής των

κοινωνιών θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε ποια η α σχέση του τουρισμού με το

φυσικό περιβάλλον και πώς ο τουρισμός επηρεάζει ( και σε ποιους τομείς ) το

περιβάλλον . Ο τουρισμός λοιπόν οικοδομείται πάνω στους φυσικούς και

ανθρωπογενείς πόρους μιας περιοχής αλλά χτίζεται πάνω και στις ίδιες τις ανθρώπινες

κοινωνίες τα οποία αποτελούν και το συστατικό κεφάλαιο του τουρισμού . Είναι

λοιπόν φανερό πώς εφόσον ο τουρισμός χρησιμοποιεί τούς φυσικούς και πολιτιστικούς

πόρους ως πεδίο ανάπτυξης να δημιουργεί και πιέσεις προς αυτούς. Η σχέση του

τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει μείζονα σημασία τα

τελευταία χρόνια λ/γω α ) Της αναζήτησης όπως προείπαμε στο προηγούμενο

κεφάλαιο νέων πρωτότυπων προορισμών οι οποίοι προσφέρουν ανέπαφο πεδίο για την

ανάπτυξη όλων των δραστηΡιοπΊτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και β
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) Της γενικότερης μεταστροφής των κοινωνιών και των αντιλήψεων σχετικά με την

προστασία του περιβάλλοντος .0 δυναμικός χαρακτήρας του τουρισμού και οι

πολυεπίπεδες επιδράσεις αυτού ( οικονομία , κοινωνία , περιβάλλον ) αποτελούν

κατεξοχήν πεδία δράσεως και εφαρμογής της αειφόρου ανάπτυξης . Επίσης η

μεταστροφή των « καταναλωτών » από τα μοντέλα του μαζικού τουρισμού πού άνθισαν

μέχρι το 1990 • κάνοντας χρήση μάλιστα των οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα,

σε περισσότερο ποιοτικά και ευέλικτα μοντέλα επιλεκτικού τουρισμού ( φυσιολατρικός

, πολιτιστικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ιαματικός, αγροτουρισμός) αναμένονται

στο μέλλον να αποτελέσουν trends και να εκτοξεύσουν το μέγεθος των μετακινήσεων

στους προορισμούς που προσφέρουν τέτοιου είδους τουριστικές υπηρεσίες με άμεσο

κίνδυνό να ρίξουν την ποιότητα των υπηρεσιών ( κuρίαρχo ατού αυτών των μορφών

τουρισμού) με ότι αυτό συνεπάγεται για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Οι

επιπτώσεις λοιπόν του τουρισμού μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις γενικές

κατηγορίες:

1. Φυσικό περιβάλλον ( φυσικά οικοσυστήματα και στους φυσικούς πόρους: έδαφος,

χλωρίδα ,πανίδα, νερό, τοπίο, θάλασσα ,κ.τ.λ) .

2. Δομημένο περιβάλλον ( αρχιτεκτονική κληρονομιά. δομή και λειτουργία οικισμών

) .

3. Κοινωνικό περιβάλλον ( θεσμούς, ήθη και έθιμα) .

4. Οικονομικό περιβάλλον ( εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα) .

Βλέπουμε λοιπόν πως οι επιπτώσεις επηρεάζουν τόσο το σύνολο του περιβάλλοντος

μέσα στο οποίο ζούμε και αναπτυσσόμαστε όσο και το κοινωνικοοικονομικό

περιβάλλον. Αυτό γίνεται διότι ο τουρισμός έχει την ιδιαιτερότητα να διασυνδέει όλες

τις οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ τους και να προκαλεί είτε ανάπτυξη άλλων

κλάδων δρώντας ως φαινόμενο διάχυσης στην οικονομία είτε την εγκατάλειψη άλλων

κλάδων τ/ς τοπικής οικονομίας δρώντας ως ανάδρομο αποτέλεσα στην οικονομία. Με

τον ίδιο τρόπο που επιδρά ο τουρισμός στην οικονομία επιδρά και στο φυσικό και

δομημένο περιβάλλον αλλά εισβάλει και σε πιο βαθύτερα συστατικά μιας κοινωνίας

δρώντας ακόμα και στα ήθη και έθιμα μιας περιοχής. Πέρα από τις αρνητικές

επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, μπορεί να γίνει και το αντίθετο δηλαδή να

έχει ο τουρισμός θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτό μπορεί να γίνει με δυο

τρόπους:
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Α) Συμβολή στην προστασία και αναβάθμιση των φυcικών και πολιτιστικών πόρων

μιας περιοχής 'λόγω της τουριστικής ανάπτυξης είτε άμεσα 'λόγω των έργων και

πολιτικής ανάδειξης των πόρων της περιοχής είτε έμμεσα, όπως, για παράδειγμα, οι

ιδιωτικές πρωτοβουλίες αναστήλωσης η αναβάθμισης παραδοσιακών κατοικιών ή η

δημιουργία πιέσεων προστασίας των περιβαλλοντικών πόρων λόγω μεγαλύτερης

ευαισθησίας στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Β ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος γενικότερα λόγω έργων

υποδομής που δεν θα κατασκευάζονταν η θα αργούσαν να κατασκευαστούν ελλείψει

τουρισμού όπως π.χχ.γ.Τ.Α ή Ε.Ε.Λ.

Βέβαια τα δύο παραπάνω παραδείγματα αποτελούν γενικεύσεις και εξετάζουν τα θετικά

στοιχεία του τουρισμού ως προς την αειφορική διάσταση αυτού και δεν μπορούν να

αποδείξουν τις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης ,

συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού. πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην οικονομία

Κ.α . Συνοψίζοντας λοιπόν και αφού παραθέσαμε τα τέσσερα βασικά πεδία όπου δέχονται

τις επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης καθώς επίσης την ανάγκη για προώθηση της

αειφορίας ως βασικό συστατικό και μοχλό κάθε προγράμματος, σχεδίου η διαχειρίσεως

τουριστικού προϊόντος πρέπει να τονίσουμε πώς οι επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης

δεν είναι παντού ίδιες ούτε εκδηλώνονται ομοιόμορφα σε περιοχές με διαφορετικό φυσικό

περιβάλλον και διαφορετική ανθρωπογεωγραφία . Άλλες θα είναι οι επιπτώσεις της

τουριστικής ανάπτυξης σε μια ήδη κορεσμένη περιοχή και διαφορετικές σε ένα «παρθένο))

τουριστικά μέρος, άλλες θα είναι οι επιπτώσεις σε ένα ορεινό τοπίο και διαφορετικές σε

ένα παραθαλάσσιο ( διατάραξη άγριας πανίδας στο πρώτο, μόλυνση θαλασσινών νερών

στο δεύτερο π.χ) . Πολύ σημαντικό είναι το γεΥονός να τονίσουμε ότι νέες και ποιοτικές

μορφές τουρισμού δεν συνεπάγονται αυτόματα και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού

και μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επιζήμιες περιβαλλοντικά από την ανάπτυξη

παραδοσιακών μορφών τουρισμού σε οργανωμένους υποδοχείς . Το παραπάνω

παράδειγμα ενισχύει την πεποίθηση ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται

τόσο σε οργανωμένα σχέδια - μελέτες όσο και στην ορθολογική χρησιμοποίηση των

θεσμικών εργαλείων σχεδιασμού που παρέχονται από το νομοθετικό πλαίσιο σχεδιασμού

τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη δεδομένου ότι

στις μέρες μας προωθείται το τομεακό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό σε εθνικό

επίπεδο οι τοπικές κοινωνίες και κυρίως οι εκπρό'.Jωποι των τοπικών κοινωνιών να

αντιληφθούν την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης (μέσω

Ε.Χ.Μ • Γ.Π.Σ , προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης) και να μην αντιμετωπίσουν τον

τουρισμό ως το γρήγορο τρένο για την έξοδο από το αναπτυξιακό χάσμα πού χωρίζει τις εν
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'λόγω κοινωνίες από τον μέσο όρο της χώρας . Καθώς η οικονομική διάσταση του

τουρισμού ( οφέλη και κόστη) είναι στενά αλληλεξαρτώμενη από την περιβαλ/οντική (

όφελος και κόστος) ( Briassoulis • 2000 ) το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί επιβεβαίωση

για τ/ν προώθηση τ/ς βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις επιπτώσεις που προξενεί η τουριστική

ανάπτυξη στο φυσικό περιβάλ/ον αλλά θα εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής

ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο πού αποτελεί και το θέμα της παρούσας διπλωματικής.

Βέβαια η Εύβοια ως νησί με συνολική έκταση 4.167.4 τ. χλμ και με πληθυσμό που ξεπερνά

τις 207.305 χιλιάδες κατοίκους το 2001 θα θεωρούσε κανείς ότι δεν εμπίπτει στις

ιδιαιτερότητες πού παρουσιάζουν μικρότερα νησιά. Όμως με μήκος ακτών 729 χλμ ( με ότι

αυτό συνεπάγεται για την διαχείριση αυτού του μήκους των ακτών) και με το γεγονός ότι

εξαιρώντας την ευρύτερη αστική περιοχή της Χαλκίδας ( δήμοι : Χαλκιδέων • Νέας

Αρτάκης. Ανθηδώνος • Ληλαντίων και παραλίας Αυλίδας ) πού συγκεντρώνει 93.000

περίπου κατοίκους και θεωρείται σχεδόν ηπειρωτικ'l καθότι συνδέεται με την Στερεά

Ελλάδα με δύο γέφυρες το υπόλοιπο 55.1 % του πληθυσμού του νομού αλλά και το

υπόλοιπο περίπου 70% της συνολικής του έκτασης είναι καθαρού νησιωτικού χαρακπψα

τόσο από άποψη παραγωγικής δομής όσο και από άποψη κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης. Οι πρωτογενείς μορφές με εξαίρεση την μονάδα παραγωγής της Δ.Ε.Η στο

Αλιβέρι κυριαρχούν και οι κάτοικοιως επί το πλείστον ασχολούνταιμε την γεωργία και την

βιοτεχνία και λιγότερο με την παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακπψα όπως στις

οργανωμένες περιοχές της Αιδηψού. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα πού θα μας απασχολήσει

στο Κεφάλαιο 4 όπου θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του

νομού .Τα νησιά λοιπόν σε σχέση με άλλες περιοχές • παρουσιάζουν σημαντικές

ιδιαιτερότητες ως προς τις δομές των ανθρωπίνων Kαι.φυσιK~ν οικοσυστημάτων αλ.'λά και

την δυναμική της σχέσης και της αλληλεπίδρασης τους (Coccosis 1987 ) .

Οι κυριότερες από αυτές είναι :

Α ) Οικολογική ευαισθησία: Η απόσταση και η απομόνωση από ηπειρωτικές περιοχές έχει

ως αποτέλεσμα την αυξημένη βιοποικιλότητα των νησιωτικών οικοσυστημάτων. ενώ το

μικρό κατά κανόνα μέγεθος δημιουργεί αυξημένους κινδύνους και τα καθιστά mo ευάλωτα

σε ενδεχόμενες διαταραχές της οικολογικής ισορροπίας.
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Β ) Πολιτισμική - κοινωνική ευαλότητα : Οι τοπικές κοινωνίες παρουσιάζουν συχνά

εντονότερα χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη ευαισθησία σε κοινωνικές και οικονομικές

διαταραχές λόγω του μικρού μεγέθους και της γεωγραφικής απομόνωσης.

r ) Οικονομική ευαλότητα : Το περιορισμένο μέγεθος και η γεωγραφική απομόνωση

περιορίζουν τις δυνατότητες για τοπική ανάπτυξη και καθιστούν τα νησιά πιο ευαίσθητα

στις οικονομικές διαταραχές και στον ανταγωνισμό.

Η σημαντικότερη παράμετρός είναι ότι η οικονομία το περιβάλλον και η κοινωνία

βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση εν είδη ενός κλειστού οικοσυστήματος

και οποιαδήποτε μεταβολή σε έναν από τους άνω παράγοντες μπορεί να ανατρέψει την

δυναμική τους ισορροπία. ( Vemicos, 1990)

Επιστρέφοντας λοιπόν στις επιπτώσεις που προκαλεί η τουριστική ανάπτυξη στο

φυσικό περιβάλλονμπορούν να διακριθούνσε τρεις τύπους επιπτώσεωνοι οποίοι είναι: Ι )

Επιπτώσεις του τουρισμού στους φυσικούς πόρους με άμεσες και έμμεσες εmπτώσεις. 2 )

Επιπτώσεις του τουρισμού στα φυσικά οικοσυστήματα. 3 ) Επιπτώσεις του τουρισμού σε

διάφορους τύπους περιοχών. Παρακάτω θα παραθέσουμε συνοπτικά τις επιπτώσεις που

προκαλεί η τουριστική ανάπτυξη για κάθε έναν από τους τρεις τύπους όπου επιδρά αυτή .

2.4.1 ΕΠ1ΠΤΩΣΕ1Σ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣ1ΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Με τον όρο φυσικούς πόρους αναφερόμαστε στο νερό, την γη και το υπέδαφος και

τον αέρα . Η ζήτηση για χρήση τόσο πόσιμου νερού όσο και νερού συντήρησης

εγκαταστάσεων όπως πισίνες. γήπεδα γκολφ Κ.α είναι πολύ μεγάλη, έχει υπολογιστεί ότι

είναι στα 450 λίτρα Ι τουρίστα σε ξενοδοχεία πολυτελείας και περίπου στα 280 λίτρα Ι

τουρίστα στα λοιπά ξενοδοχεία. Αν το παραπάνω το συγκρίνουμε με τα 150 λίτρα Ι άτομο

πού καταναλώνει ο Ευρωπαίος πολίτης η τα 40 περίπου λίτρα Ι άτομο σε κράτη πού

βασανίζονται από έλλειψη πόσιμου νερού το παραπάνω νούμερο φαίνεται τεράστιο. Ένα

γήπεδο γκολφ έχει υπολογιστεί ότι για την συντήρηση του χρειάζεται ποσότητα νερού

ισοδύναμη κατ έτος με μία πόλη 30.000 κατοίκων επίσης πολύ συχνά στις ξενοδοχειακές

μονάδες φυτεύονται δένδρα πού έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε νερό. Τα παραπάνω

διατυπώνουν το πρόβλημα ότι η χρήση του νερού στις ξενοδοχειακές μονάδες έρχεται σε

ανταγωνισμό με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες ( γεωργία , βιοτεχνία ) και

δημιουργούν προβλήματα τόσο έλλειψης νερού όσο και προβλήματα διανομής αυτού ..

Πράγμα πού με την σειρά του επιβάλλει περισσότερες υποδομές από την πλευρά του

κράτους σε επίπεδο ύδρευσης ( με συνέπεια την εmβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

) και την ανάγκη για πιο ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου. Οι επιπτώσεις στην

γη και στο υπέδαφος έχουν σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα η από εκτεταμένες
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αμμοληψίεςπου πραγματοποιούνταιγια την υποστήριξη έργων. Σημαντική πληγή για την

χώρα μας είναι και η εκτός σχεδίου δόμηση καθώς το διάτρητο θεσμικό πλαίσιο. με τις

ευλογίες του συντάγματοςστο άρθρο 17 , που την διέπει έχει οδηγήσει πολλές τουριστικές

περιοχές στο να γίνουν μικρές παραθεριστικές πόλεις με ότι αυτό συνεπάγεται σε εJτL-τ:εδο

περιβάλλοντος υφιστάμενων υποδομών η δημιουργία και λειτουργία μιας « εποχιακής })

πόλης . Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές την

παρεμπόδιση της λειτουργίας του υδρογραφικού δικτύου να μεταφέρει και να εναποθέσει

ιζήματα στις λεκάνες απορροής . Ο αέρας από την μεριά του επιβαρύνεται μέσω της

αύξησης της κυκλοφορίας οχημάτων αλλά και της αυξημένης ενεργειακής ζήτησης πού

οδηγεί στην αύξηση των αέριων ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (

διοξείδιο του άνθρακα C02 • υδρογονάνθρακες HC • οξείδια του αζώτου ΝΟΧ) . Τέλος και

πάντα σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές που ακολουθούνται στην χώρα μας όπως η

ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών σε παράνομες χωματερές. η καύση αυτών σJJ..iJ. και το

ελλιπές πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δημιουργούν συνδυαστικές

επιδράσεις τόσο στην ποιότητα του υπεδάφους ( μόλυνση υπογείων υδάτων) όσο και στην

ποιότητα του αέρα ( οσμές. ρύπανση από την καύση επικίνδυνων για την υγεία υλικών

όπως τα πολυμερή ) και εκτός των άλλων και οπτική και αισθητική ρύπανση . Σαν

σημείωση μπορούμε να τονίσουμε πώς τα 2/3 των τουριστών στην Μεσόγειο

χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για μέσο μεταφοράς που μεταφράζεται σε 11 Ο εκ. επιβάτες

και 36 εκ. αυτοκίνητα τον χρόνο.

2.4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ τον ΤΟΥΡΙΣΜον ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Θα ξεκινήσουμε από την απλή διατύπωση πώς εφ όσον οι τουριστικές

δραστηριότητες αναπτύσσονται ως επί το πλείστον στον εξωαστικό χώρο ( με εξαίρεση τον

αστικό τουρισμό) και μακριά από ήδη οργανωμένες βιομηχανικά η βιοτεχνικά περιοχές η

περιοχές ανάπτυξης δικτύων μεταφορών ( αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, σιδηροδρομικές

εγκαταστάσεις και συνδυασμοί αυτών ) , δηλαδή από περιοχές κατασταλαγμένες από

άποψη χωροθέτησης με σχετικά μικρά περιθώρια επεκτάσεων αυτομάτως η τουριστική

ανάπτυξη χρησιμοποιεί γη ανταγωνιστικά ως προς την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας και

της σταθερότητας των φυσικών οικοσυστημάτων . Οι επιπτώσεις αυτής ακριβώς της

διαδικασίας είναι πολύ μεγάλες και επηρεάζουν το μικροκλίμα μιας περιοχής • την

διακίνηση και επικοινωνία των ειδών περιορίζοντας παράλληλα των ζωτικό χώρο των

οικοσυστημάτων . Παράλληλα η δημιουργία υποδομών όπως δρόμοι Κ.α καταστρέφει

δασικές εκτάσεις ενώ δίνεται η ευκαιρία στην μετατροπή ακόμη περισσότερων εκτάσεων (

βοσκοτόπια, λιβάδια) σε εμπορεύσιμη - οικοδομήσιμη γτ; Επίσης είναι αυξημένος ο
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κίνδυνος πυρκαγιάς από τους προαναφερθέντες δρόμους που γειτνιάζουν με δασικές

εκτάσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα από άποψη υποστηρικτικών υποδομών για τον

τουρισμό είναι από την κατασκευή λιμανιών και αεροδρομίων . Τα μεν λιμάνια

παρεμβαίνουν στον ιζηματογενή κύκλο ενώ τα δε αεροδρόμια εκτός του τεράστιου χώρου

που καταλαμβάνουν δημιουργούν και προβλήματα στην κυκλοφορία και αναπαραγωγή των

πουλιών, εάν δε είναι κοντά σε παράκτιες περιοχές πλήττουν και τους υδροβιότοπους όπου

αυτά τα είδη αναπτύσσονται. Σαν ένα τελευταίο πρόβλημα πρέπει να επισημάνουμε το

πρόβλημα του ευτροφισμού που πλήττει τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Όλα τα παραπάνω

δρουν αθροιστικά και ενώ περιορίζοντας κατ αρχήν τον βασικό - ζωτικό χώρο λειτουργίας

και αναπαραγωγής των οικοσυστημάτων εν συνεχεία παρεμβαίνουν και στην λειτουργία

αυτών είτε καταστρέφοντας τα είτε οδηγώντας τα στην μείωση της ποικιλότητας τους τόσο

από άποψη πανίδας όσο και από άποψη χλωρίδας.

2.4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ .

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο σύνθετη από πλευράς τόσο των επιπτώσεων που αυτή

δέχεται όσο και από την άποψη οριοθέτησης αυτής. Μια γενική πεποίθηση είναι πως οι

διάφορες αυτές περιοχές εντοπίζονται στις περιοχές όπου αναπτύσσονται οι νέες και

λεγόμενες ποιοτικές η εναλλακτικές μορφές τουρισμού ( φυσιολατρικός, αγροτουρισμός ,

περιπατητικός, θρησκευτικός Κ.α ) . Η δυσκολία στην οριοθέτηση και την αξιολόγηση των

εmπτώσεων που δέχονται αυτές οι περιοχές έγκειται στο γεγονός ότι η δυναμική αγορά των

νέων μορφών τουρισμού ανακαλύπτει συνεχώς νέους προορισμούς θέτει διαφορετικό τύπο

εκμετάλλευσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της κάθε περιοχής και κατά συνέπεια

φορτίζει περιβαλλοντικά διαφορετικά την κάθε περιοχή . Ενδεικτικές λοιπόν είναι οι

επιπτώσεις πού έχει η τουριστική ανάπτυξη σε αγροτικές , ορεινές , παραθαλάσσιες

περιοχές αλλά και προστατευόμενες περιοχές. Η επίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης

σε προστατευόμενες περιοχές η φυσικά πάρκα έγκειται στο πολύ μεγάλο αριθμό

επισκεπτών και κατά συνέπεια αυτοκινήτων , απορριμμάτων και εν γένει οχλήσεων (

θόρυβος ) προς τα φυσικά οικοσυστήματα . Οι αγροτικές περιοχές επίσης που μέσω της

πρόσφατης μεταστροφής και εκμετάλλευσης τους ως αγροτουριστικές περιοχές σαν μια νέα

μορφή τουρισμού μπορούν μακροχρόνια να υποστούν προβλήματα κορεσμού αλ/ά και

έλ/ειψης επαρκούς αγροτικού χώρου για την άσκηση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Τα

ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ορεινές περιοχές συν το γεγονός της ανεξέλεγκτης

υλοτομίας αUά και της υποβάθμισης του χαρακτήρα παραδοσιακών οικισμών πού στο

διψασμένο αστό - καταναλωτή μοιάζουν με όαση για μια επένδυση σε ακίνητη περιουσία

που θα τον στεγάσει στις διακοπές του . Το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί και ένα
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ανατροφοδοτούμενο κύκλο που από την μία η αυξημένη ζήτηση για κατοικία ενώ από την

μία διαχέει θετικά αποτελέσματα στην μεταποίηση και στις κατασκευές με όφελος στην

τοπική οικονομία ενώ από την άλλη καταστρέφεται ο χαρακτήρας παραδοσιακών οικισμών

εντείνεται η εκτός σχεδίου δόμηση περιμετρικά του οικισμού για όσους δεν πρόλαβαν να

αποκτήσουν ένα φιλέτο γης και τελικά μεγιστοποιεί εποχιακά τα προβλήματα που έχουν να

κάνουν με την αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων, την υδροδότηση την στάθμευση

και κυκλοφορία των οχημάτων Κ.α .Είναι ότι πιο καταστροφικό σε επίπεδο στρατηγικής

πολεοδομίας όπως ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ένας οικισμός να έχει προγραμματιστεί

σε βάθος συνήθως 15ετίας για Χ πληθυσμό και εν τέλει εποχιακά να χρειάζεται να

εξυπηρετήσει 2 η και 3 φορές τον Χ πληθυσμό. Τέλος ένας « παραδοσιακός )) τύπος

περιοχών πού δέχονται απειλές και επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης είναι οι

παράκτιες περιοχές πού αποτελούν και τον πιο δημοφιλή προορισμό για αναψυχή και σε

αυτές τις περιοχές αναλογικά συναντώνται και τα περισσότερα προβλήματα. Η δημιουργία

και η επέκταση των υποδομών και των ξενοδοχειακών μονάδων των μαρίνων ελλιμενισμού

σκαφών εκτός από το πασιφανές πρόβλημα της μείωσης του ζωτικού χώρου για την

λειτουργία και συντήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων φορτίζουν τα θαλάσσια

οικοσυστήματα με μεγάλους όγκους στερεών και υγρών αποβλήτων. Έχει υπολογιστεί ότι

το μόνο 30% των υγρών αποβλήτων των παράκτιων μεσογειακών πόλεων υφίσταται

επεξεργασία. Επίσης σήμερα πάνω από 500 μεσογειακά είδη απειλούνται με εξαφάνιση εξ

αιτίας αυτής της « ανάπτυξης » • Τέλος υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη και συνάμα

συνηθισμένη τακτική που ακολουθείται στην χώρα μας και αυτή δεν είναι άλλη από την «

διαμόρφωση ), του αιγιαλού μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες η από καλοκαφινά

μαγαζιά που προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το τοπίο και

τα ανάγλυφο της περιοχής, να επηρεάζεται ο υδρολογικός κύκλος και να θυσιάζονται η να

ενοχλούνται είδη που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές τις περιοχές. Η παραπάνω τακτική

εκτός από κατάφορα παράνομη γίνεται υπό το βλέμμα τοπικών αρχόντων που στο βωμό της

τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της περιοχής τους καταστρέφουν τοπία καθώς επίσης

είναι και ταυτόχρονα επιτρεπτή από το κράτος καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας μας το

όρια του αιγιαλού δεν έχουν καθοριστεί και το περίφημο κτηματολόγιο του 1 δις ευρώ

είναι εντελώς αποτυχημένο ( με οικόπεδα που δεν αντιστοιχούν σε ιδιοκτήτες ,με

συντεταγμένες σημείων που δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα και με άλλα

υφιστάμενα σχέδια - χάρτες Γ.Υ.Σ - σχέδια πόλεων Κ.α ) . Βλέπουμε λοιπόν πως αυτός ο

κυκεώνας αρμοδιοτήτων ( ο αιγιαλός καθορίζεται από τα αρμόδια λιμεναρχεία, οι Ε.Χ.Μ

είναι σε στάδιο να μην χρησιμοποιούνται) και η έλλειψη από την πλευρά του κράτους

ολοκληρωμένων σχεδίων προστασίας και ανάδειξης της κάθε περιοχής εmτρέπει σε
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τοπικούς {( χωροτάκτες }} να παρεμβαίνουν και να καταστρέφουν τόσο προκλητικά την

φυσική κληρονομιά.

2.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο

και σε επίπεδο Ε.Ε που σχετίζονται με τον τουρισμό και το περιβάλλον. Μέχρι στιγμής σε

επίπεδο Ε.Ε αν και η σπουδαιότητα του τουρισμού έχει αναγνωριστεί δεν υπάρχει κάποια

θεματική αυτόνομη πολιτική ( Π.χ πολιτική μεταφορών, γεωργική πολιτική) που αφορά

τον τουρισμό , απλώς μέσα από άλλες οριζόντιες δράσεις ( περιφερειακή πολιτική ,

πολιτική περιβάλλοντος ) προτείνονται τρόποι παρέμβασης και εξυγίανσης του . Στις

Βρυξέλλες εξάλλου το 2001 στην εmτροπή των κοινοτήτων έγινε μια προσέγγιση

συνεργασίας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού τουρισμού και την βιώσιμη ανάπτυξη αυτού

υπό την μορφή γενικών δράσεων. Τα μόνα κείμενα σε επίπεδο Ε.Ε που όμως έχουν

ξεκάθαρα στρατηγικό χαρακτήρα δεδομένης και της γεωγραφικής κλίμακας και που

αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα της αειφόρου Ευρωπαϊκής ρύθμισης του χώρου

είναι τα : α ) Ευρώπη 2000 , β ) Ευρώπη 2000+ και γ ) Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού

Χώρου ( J997). Στην χώρα μας κάποια πολιτική για τον τουρισμό υπό την έννοια ενός

πλαισίου ανάπτυξης και διαχείρισηςτου δεν υπάρχει αν και το εθνικό τομεακό σχέδιο για

τον τουρισμό προχώρα και σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεταινα ολοκληρωθείσύντομά .

Όσον αφορά το περιβάλλον τόσο σε επίπεδο Ε.Ε και Ελλάδας υπάρχει ξεκάθαρη

στρατηγική από άποψη νομοθετικού πλαισίου, οδηγιών και προγραμμάτων . Βλέπουμε

λοιπόν πως παρά την τεράστια συμβολή του τουρισμού στην κοινότητα με 5% στην

διαμόρφωση του Α.Ε.Π ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού ( ξενοδοχεία - εστίαση) αλ/ά και τις

θετικές προοπτικές του όσον αφορά την απασχόληση ( περίπου Ι 00.000 νέες θέσεις

εργασίας πρόκειται να δημιουργηθούν τα επόμενα 10 χρόνια ) δεν υπάρχει ξεκάθαρο

πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη αυτού με την μορφή νόμων, οδηγιών η σχεδίων

ανάπτυξης και διαχείρισης αυτού. Το πλαίσιο λοιπόν που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί

ώστε να προχωρήσουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί μία μίξη των

εθνικών και κοινοτικών πλαισίων για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς και για τα πλαίσια σχεδιασμού. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα

τα θεσμικά εργαλεία σχεδιασμού ( χωροταξίας , πολεοδομίας Κ.α ) σε συνδυασμό με

πλαίσια προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ( νόμοι, οδηγίες Κ.α ) ώστε

να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Οι αρχές που διέπουν την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού πηγάζουν από τις

γενικότερες αρχές για την βιώσιμη ανάπτυξη όπως διατυπώθηκαν στην διάσκεψη στο Ρίο
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της Βραζιλίας το 1992 , όμως οι κυρίαρχες αρχές για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού

διατυπώθηκαν με την μορφή Χάρτας στο παγκόσμιο συνέδριο στο Λανθαρότε το 1995. Η

Χάρτα του 1995 υπογράμμισε την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σύμφωνα

με όλα όσα έχουμε αναλύσει και διατυπώσει έως τώρα, Οι βασικές αρχές και στόχοι που

θέτει η Χάρτα αυτή είναι :

Ι. Βιωσιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι φιλική

προς το περιβάλλον στο παρόν και στο μέλλον καθώς και οικονομικά βιώσιμη και

KOινωVΙKά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες.

11. Ο τουρισμός θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό, πολιτισμικό και ανθρώπινο

περιβάλλον.

ΠΙ Ο τουρισμός θα πρέπει να μεριμνά για τις επιπτώσεις του στην πολιτισμική

κληρονομιά και στην παράδοση της τοπικής κοινωνίας.

IV. Μια ενεργός συμμετοχή του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει κοινές

δράσεις και συμμετοχή σε αυτές όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα επίπεδα ( τοπικό

• περιφερειακό • εθνικό ) . Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού και

πολιτισμικού περιβάλλοντος απαιτεί συνεργασία για πολιτισμικές, τεχνολογικές

και επαγγελματικές - οργανωτικές καινοτομίες. ιδίως στην ανάπτυξη εργαλείων

ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης.

V. Πρωτεύοντες στόχοι στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η διατήρηση του

τουριστικού προορισμού και η ικανότητα εξυπηρέτησης των τουριστών στο

πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΥΙ. Ο τουρισμός θα πρέπει να βασίζεται στην διεύρυνση των ευκαιριών για τις τοπικές

κοινωνίες συμβάλλοντας στο μέγιστο στην τοπική οικονομία.

VII. Ο τουρισμός θα πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας

ζωής όλων και στον κοινωνικό - πολιτισμικό εμπλουτισμό του κάθε τόπου

προορισμού

VIII. Η κεντρική διοίκηση και συναφείς φορείς με την συμμετοχή της τοπικής

αυτοδιοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων θα πρέπει να αναλάβουν

δράσεις που να συμβάλουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της τουριστικής

ανάπτυξης.

ΙΧ. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στις δράσί>ις που συμβάλλουν στην προστασία

και ανάδειξη του περιβάλλοντος και στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης του

περιβαλλοντικού κόστους στις επενδύσεις και παρεμβάσεις για τον τουρισμό.
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Χ. Οι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ευαίσθητες περιοχές θα πρέπει να τύχουν

ιδιαίτερης μέριμνας.

ΧΙ Στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού προτεραιότητα θα πρέπει να

δοθεί σε εκείνες που συμβάλλουν σε μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης με

σεβασμό στο φυmκό και πολιτισμικό περιβάλλ.:)ν .

ΧΙΙ. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση και ανταλλαγή εμπειριών και

γνώσης για δράσεις και τεχνολογίες που ενσωματώνουν τον τουρισμό στην

στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

ΧΙΙΙ. 1-1 πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό απαιτεί και την υποστήριξη και την

προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων διαχείρισης του τουρισμού.

XIV. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ρόλο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

από τις μεταφορές, στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και στην

διαχείριση των αποβλήτων.

XV. 1-1 υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής δεοντολογίας είναι σημαντική

για όλους τους δρώντες στον τουρισμό.

XVI. Η ευαισθητοποίηση όλων είναι σημαντική για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών

και στόχων .

lliroΊ : W.T.T.C στο Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π. ( 2001) Βιώσιμη τουριστική

ανάmυξη και περιβάλλον: 184 - 185 .

2.5.1 ΠΟΛΙΤιΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν είχε

καθορισμένη πολιτική για το περιβάλλον , η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη σε

συνδυασμό με την βιομηχανική υπερσυγκέντρωση και την γιγάντωση των ευρωπαϊκών

μητροπόλεων επέτειναν την κατάσταση του περιβάλλοντος . 'Ηταν λοιπόν φανερό πως η

ευρωπαϊκή κοινότητα θα έπρεπε να δώσει την δέουσα σιιμασία στην προστασία του

περιβάλλοντος , θεσμοθετώντας οδηγίες η χρηματοδοτώντας προγράμματα αειφορικής

διαχείρισης των φυσικών πόρων. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Γκέτεμπορκ το 2001

ενέκρινε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής κοινότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη την οποία

πρότεινε η ευρωπαϊκή επιτροπή και η οποία βασίζεται σε τρία στοιχεία:

Α ) Στην συντονισμένη ανάπτυξη όλων των κοινών πολιτικών που αφορούν τις

οικονομικές , τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης , οι οποίες

πρέπει να έχουν ως στόχο την βιώmμη ανάπτυξη.

Β ) Μια δέσμη στόχων προτεραιότητας για τον περιορισμό της αλλαγής του

κλίματος και την αύξηση της χρήσης καθαρών μορφών ενέργειας, τον περιορισμό των
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κινδύνων για την δημόσια υγεία, την διαχείριση των φυσικών πόρων με πιο υπεύθυνο

τρόπο • την βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και την καλύτερη διαχείριση του

εδάφους.

Γ) Μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης της στρατηγικής σε κάθε εαρινή σύνοδο

του Ευρωπαϊκού συμβουλίου.

Η κοινότητα λοιπόν έχοντας διδαχθεί κατά το παρελθόν και έχοντας συνειδητοποιήσει την

αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος στο 60 κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το

περιβάλλον ( 2001 -2010 ) παρουσιάζει τους περιβαλλοντικούς στόχους για την επόμενη

δεκαετία αλλά και τρόπους επίτευξης αυτών. Το 60 κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το

περιβάλλον εστιάζει στα ακόλουθα 4 βασικά ζητήματα : α ) Προσπάθειες για την

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος (μείωση εκπομπών αερίων ρύπων 8% έως το

2012 και 20% - 40% έως το 2020), β) Φύση και βιοποικιλότητα(συμπλήρωσηδικτύου

Natura 2000 , εφαρμογή τομεακών σχεδίων Κ.α ) • γ ) Περιβάλλον και υγεία ( ποιότητα

νερών. αντιμετώπιση επιβλαβών χημικών ουσιών. ποιότητα του αέρα ) , δ ) Βιώσιμη

χρήση των φυσικών πόρων ( προώθηση ανακύκλωσης , ολοκληρωμένα προγράμματα

διαχείρισης αποβλήτων) . Εκτός των παραπάνω τεσσάρων βασικών ζητημάτων - αξόνων

το 60 κοινοτικό πρόγραμμα δράσης εστιάζει και σε 7 θεματικές ενότητες για το περιβάλλον

οι οποίες είναι:

Α) Ατμοσφαιρική ρύπανση (που υιοθετείται στις 2]/0912005).

Β) Πρόληψη και ανακύκλωσητων αποβλήτων (που υιοθετούνταιστις 2]/]212005).

Γ ) Προστασία και συντήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (που υιοθετείται στις

24/10/2005 ) .

Δ) Χώμα.

Ε) Βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Ζ) Βιώσιμη χρήση των πόρων (που υωθετούνται στις 21/12/2005).

Η) Αστικό περιβάλλον (που υιοθετείταιστις ]]/0]12006) .

Είναι προφανές από τα παραπάνω τόσο δηλαδή των 4 βασικών ζητημάτων που

αντιμετωπίζει η κοινότητα για το περιβάλλον όσο και των ε;πτά θεματικών ενοτήτων στις

οποίες αναπτύσσονται τα 4 αυτά βασικά ζητήματα ότι η τουριστική ανάπτυξη και δη η

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συμμορφωθεί και να υιοθετήσει τα

περισσότερα από τα παραπάνω . Ζητήματα όπως η πρόληψη και η ανακύκλωση των

αποβλήτων ( θέμα μείζονος σημασίας σε περιοχές που αναπτύσσονται νέες μορφές

τουρισμού ) η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο πλήπεται σε
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παραδοσιακού τύπου περιοχές όπου αναπτύσσονταιφαινόμενα μαζικού τουρισμού και η

βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων καθότι η τουριστική ανάπτυξη χρησιμοποιεί τους

φυσικούς πόρους με διττή έννοια . Η μία πλευρά είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη

χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους ως κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα εν είδη τουριστικού

πόρου ( Π.χ το εθνικό πάρκο Lake District στο Ηνωμένο Βασίλειο) με κίνδυνο αυτό να

απειλείται από την προσέλευση μεγάλου όΎκου τουριστών ενώ από την άλλη πλευρά η

τουριστική ανάπτυξη χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με τον ίδιο τρόπο που τους

χρησιμοποιούν και οι άλλες μορφές παραγωγής που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 2.4 ( νερό,

γη , αέρας Κ.α ) . Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως ενώ στο 50 πρόγραμμα δράσης για το

περιβάλλον ( 93/C138/01 ) ο τουρισμός ήταν ένας από τους πέντε τομείς με προτεραιότητα

για παρέμβαση στο 60 πλαίσιο δράσης για το περιβάλλον η αντιμετώπιση του τουρισμού

δείχνει να μην τυγχάνει της ιδιαίτερης σημασίας για την ένωση, είναι όμως τόσο σωστά

διατυπωμένες οι θεματικές ενότητες που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και είναι τόσες

πολλές οι πολιτικές για το περιβάλλον που η κοινότητα έχει στο οπλοστάσιο της ώστε με

ορθολογική χρήση των πολιτικών αυτών πάντα μέσω σχεδίων στρατηγικής αειφορικής

ανάπτυξης του τουρισμού τελικά μπορούμε να πούμε πως σε θέματα προστασίας

περιβάλλοντος η κοινότητα είναι επαρκώς θωρακισμένη.

2.5.2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Σε αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε όλες τις κοινοτικές αJ.λά και

διεθνείς πολιτικές που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αJ.λά είναι

άμεσα εφαρμόσιμες και σχετίζονται και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και να

χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Η σωστή

αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων και των συμβάσεων αποτελεί ένα πολύ ισχυρό

όπλο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον.

1. Σύμβαση Ramsar .

Η σύμβαση Ramsar υπογράφηκε το 1971 και κυρώθηκε από την χώρα μας το 1974

και υποχρεώνει τα κράτη να υποδείξουν τους κατάλληλους υγροτόπους στην

περιφέρεια τους και να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαχείρισης και προστασίας

αυτών των υγροτόπων .
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2. Σύμβαση Βέρνης.

Η σύμβαση της Βέρνης που αφορά «Την διατήρηση της άγριας ζωής και του

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης >} και στην Ελ/άδα κυρώθηκε με τον νόμο

1335/1983 Φ.Ε.Κ 32fΓA/I4-3-1983.

3. Οδηγία 79/409/Ε.Ο.Κ .

Η οδηγία 79/409 προβλέπει την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία,

διατήρηση και ορθολογική διαχείριση των άγριων πτηνών που απαντούν σε χώρες

της Ε.Ε και τα χωρίζει σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με την σπουδαιότητα τους.

4. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών ( ι.C.Ζ.Μ )

Από το 1996 ως το 1999, η Επιτροπή λειτούργησε ένα πρόγραμμα επίδειξης για

την oλoKληρωμiνη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ( ΙC.Ζ.Μ) . Το πρόγραμμα αυτό

είχε ως στόχο:

• Να παρέχει τις τεχνικές πληροφορίες για τη βιώσιμη διαχείριση παράκτιας ζώνης.

• Να υποκινήσει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των διάφορων δραστών που

συμμετέχουν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση ή τη χρήση των ευρωπαϊκών

παράκτιων ζωνών.

5. Οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ - Δίκτυο NATURA 2000

Ίσως η πιο σημαντική και διαδεδομένη κοινοτιτ/ οδηγία στο πεδίο της προστασίας

του περιβάλλοντος η κοινοτική οδηγία 92/43 η οποία αναφέρεται ως οδηγία « για τη

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας"

και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου « ΦΥΣΗ ( ΝΑTURA ) 2000 » , θα

συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας . Το συνολικό ποσόν που

δαπανήθηκε για την καταγραφή αναγνώριση και χαρτογράφηση όλων των

οικοτόπων της Ελλάδας ήταν 1.301.333 Euro. Συνολικά στην χώρα μας

επιλέχθηκαν296 περιοχές συνολικής επιφάνειας 2.360.000 h.a. Τέλος 76 είδη ζώων

και 39 είδη φυτών που αναφέρονται την κοινοτική οδηγία απαντώνται και στην

Ελλάδα.

6. Ποιότητα νερών κολύμβησης (αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας 76/160).

Από το 2002 η κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την αναθεώρηση της

κοινοτικής οδηγίας 76/160 που αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης πράγμα

που η ένωση αντιλήφθηκε ήδη από το 1970 . Τα δεδομένα από το 1970 έχουν

αλλάξει δυστυχώς δραματικά ( νέα επιδημιολογικά δεδομένα ) κάτι που κρίνει

επιτακτική την ανάγκη για αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των

νερών κολύμβησης.
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7. Το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE.

Το πρόγραμμα LIFE ( χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον ) είναι ένα

οικονομικό όργανο για το περιβάλλον που τέθηκε σε εφαρμογή το 1992 και

αποτελεί μία από τις αιχμές του δόρατος της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον

και χωρίζεται σε τρεις τομείς:

Α. Το LIFE - Φύση λειτουργεί για να συντηρήσει τους φυσικούς βιότοπους και την

άγρια πανίδα και χλωρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Το LIFE - Περιβάλλον στοχεύει να εφαρμόσει την κοινοτική πολιτική και τη

νομοθεσία για το περιβάλλον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις

υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Γ. Το LIFE ΠΙ αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την βιώσιμη ανάπτυξη σε

τρίτες χώρες.

Χρηματοδότηση

Συνολικά μέσω του προγράμματος LIFE έχουν δοθεί από τότε και που ξεκίνησε η

εφαρμογή του αναλυτικά: 400 εκατ. Euro διατέθηκαν για την πρώτη φάση ( 1992 - 1995 )

, περίπου 450 εκατ. Euro διατέθηκαν για τη δεύτερη φάση ( 1996 -1999 ) , η τρίτη φάση, «

LIFE ΠΙ » ( 2000 - 2004 ) είχε έναν προtiπολογισμό 640 εκατ. Euro . Το LIFE ΠΙ

επεκτάΟηκε ( 2005 - 2006 ) από τον κανονισμό 1682/2004 της 15ης Σεπτεμβρίου 2004 με

έναν προϋπολογισμό της τάξεως των 317 εκατ. Euro .

Πίνακας 2.5.1 : Χρηματοδοτικό μέσο LIFE και προγράμματα LIFE σε αριθμό και

ποσά σε εκατ. Ευρώ.

ΧΡΙΙΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΜΕΣΟ LIFE
1992 - 1996 - 2000 -
1995 1999 2006

ΠΟΣΑΣΕ ΕΚΑΤ

ΕΥΡΩ 400 450 957

ΣΥΝΟΛΟ 400 850 1807

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE 1992-2004

LΙFΕ-ΦΥΣΗ 876

L[FE·
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1404

LIFE [][ 198

.ll.!:rdι : http://www.europa.eu.Int
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8. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Στις 2 Ι Δεκεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια φιλόδοξη

στρατηγική για τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στην Ένωση Ο

στόχος της θεματικής στρατηγικής της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων είναι

να μειωθούν οι περιβαλ/οντικές επιδράσεις που συνδέονται με τη χρήση των πόρων

σε διαρκώς αναπτυσσόμενες οικονομίες . Η εστίαση στις περιβαλλοντικές

επιδράσεις της χρήσης των πόρων θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στον

δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη , Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να συμμορφωθεί

προς αυτή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

9. Στρατηγική αστικού περιΡάλλοντος .

Οι πόλεις • οι ευρύτερες αστικές περιοχές και εν γένει τα αστικά συμπλέγματα

χαρακτηρίζονται από έντονα τριτoγΕVOΠOιημένες οικονομίες και είναι χώροι όπου

αναπτύσσεται το φαινόμενο του αστικού τουρισμού . Στο ερώτημα αν ο κατά

κανόνα μαζικός αστικός τουρισμός μπορεί να διαχειριστεί αειφορικά , δηλαδή με

προστασία και ανάδειξη της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε πόλης η

Ευρωπαϊκή κοινότητα υιοθέτησε στις 11 Ιανουαρίου του 2006 ύστερα από μελέτη

4 ετών την θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον των Ευρωπα'ίκών

πόλεων,

10. Στρατηγική προστασίας θαλάσσιου περιΡάλλοντος.

Το θαλάσσιο περιβάλλον σε συνδυασμό κυρίως με το παραθαλάσσιο περιβάλλον

αποτελούν σημαντικότατο πόλο έλξης τουριστών και κύριο τουριστικό προ'ίόν της

χώρας μας. Συνεπώς η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συνδυασμό με

δράσεις διαχείρισης παράκτιων περιοχών αποτελεί μείζον ζήτημα διαφύλαξης του

κύριου προϊόντος της χώρας μας θεωρώντας ότι η προσφορά αυτή παραμένει «

ανελαστική )) , Η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή έχει προτείνει μια φιλόδοξη στρατηγική για

να προστατεύσει αποτελεσματικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον σε ολόκληρη την

Ευρώπη με ορίζοντα το 2021 . Κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε θα κληθεί να

διατυπώσει μόνο του το πλαίσιο προστασίας - ανάπτυξης - αναβάθμισης του

θαλάσσιου οικοσυστήματος του και πρέπει η αντίδραση όλων να είναι άμεση με

λεπτομερή καταγραφή της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης και τρόπους

για αναβάθμιση αυτής .
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Τέλος στις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις προστασίας περιβάλλοντος που συμμετέχει η

χώρα μας είναι:

•

•

•

•

•
•

Το πλαίσιο άνθρωπος και βιόσφαιρα της UNESCO .

Η σύμβαση για την προστασία της παγκοσμίας φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς.

Το πρωτόκολλο για τις προστατευόμενες περιοχές της

Μεσογείου .( Σύμβαση Βαρκελώνης)

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο των βιογενετικών αποθεμάτων του Συμβουλίου της

Ευρώπης.

Την σύμβαση CITIES για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών.

Την σύμβαση για την βιοποικιλότητα που προωθήθηκε στην παγκόσμια

διάσκεψη στο Ρίο της Βραζιλίας το Ι 992 .

2.6 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως προείπαμε ο τουρισμός σε εθνικό επίπεδο δεν έχει ακόμη ούτε το νομοθετικό

πλαίσιο που θα τον προγραμματίσει ούτε κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο ανάπτυξης και

διαχείρισης του, Και τα δύο παραπάνω βρίσκονται σε φάση υλοποίησης με τον νόμο να

αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και το τομεακό εθνικό σχέδιο για τον τουρισμό

να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα το μόνο «επίσημω) κείμενο που κάνει λόγο για την

βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού είναι το εισηγητικό κείμενο του Εθνικού κέντρου

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Στο κείμενο αυτό με την ονομασία Ελληνική

στρατηγική προς την αειφόρο ανάπτυξη ο τουρισμός και δη η βιώσιμη ανάπτυξη αυτού

αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή θεματική ενότητα και διατυπώνονται οι εξής

στρατηγικές:

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, με έμφαση σε

προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα αποσκοπούν στη μείωση των

πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους όπως στο πόσιμο νερό, μέσω της

υιοθέτησης μέτρων για την εξοικονόμηση και ανακύκλωση του νερού ή στην

ενέργεια, μέσω της εξοικονόμησης και της προώθησης των ΑΠΕ. Κατά

προτεραιότητα επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της διαχείρισης των

απορριμμάτων,

• Διαφοροποίηση του τουριστικού προ'ιόντος, με έμφαση στην ανάπτυξη του

οικοτουρισμού που προβάλλει ως βασική αξία το σεβασμό και όχι απλά την

εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, Επίσης, ο αγροτουρισμός. και ο
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συνεδριακός τουρισμός αποτελούν περισσότερο ήπιες τουριστικές δραστηριότητες

που δίνουν και τη δυνατότητα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

• Ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, με στόχο την προσέλκυση και καλύτερη

εξυπηρέτηση των τουριστών και. γνώμονα τη συμβατότητα τους με το φυσικό και

ανθρωπoyεvές περιβάλλον. Προϋπόθεση η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση με

τους τοπικούς φορείς.

Π!rtiI : Η Ελληνική στρατηγική προς την αειφόρο ανάπτυξη, Εθνικό κέντρο

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

Βλέπουμε λοιπόν πως το μόνο εργαλείο που η Ελλάδα έχει αυτή την στιγμή στα χέρια της

προς μια αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού είναι ένα στρατηγικού χαρακτήρα κείμενο με

σαφείς α'λλά χωρίς αντίκρισμα σε επίπεδο σχεδιασμού , προγραμμάτων προτάσεις .

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η αναζήτηση κατάλληλων εργαλείων , πολιτικών και

νομοθετικών πλαισίων προς την ανάπτυξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης

πρέπει να αναζητηθεί στα υπάρχοντά θεσμικά πλαίσια και εργαλεία σχεδιασμού του

χώρου και της προστασίας του περιβάλ/.οντος . Ο μελετητής λοιπόν μέσω της

χρησιμοποίησης των εργαλείων σχεδιασμού του χώρου αλλά και της προστασίας του

περιβάλλοντος θα πρέπει να επιτύχει το αποτέλεσμα της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα αναλύσουμε και θα παραθέσουμε τα βασικά εργαλεία και τις

βασικές πολιτικές για τον σχεδιασμό του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος ως

μέσα για την επίτευξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυση μας λοιπόν θα

εστιάσει σε δύο άξονες : α ) Εργαλεία σχεδιασμού . νόμοι του συστήματος χωρικού

σχεδιασμού β ) Εργαλεία. νόμοι προστασίας του περιβάλλοντος.

2.6.1 ΤΟ ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος αυτό δηλαδη των εργαλείων σχεδιασμού αυτά

παρέχονται μέσω των δυο βασικών νόμων του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου σχεδιασμού (

Ν2742/99 για την χωροταξία Νl338/83 και Ν2508/97 για την πολεοδομία) και όπως

φαίνεται από τον πίνακα 2.6.1 στο σκέλος του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

είναι αρκετά και καλύπτουν ομοιόμορφα όλες τις χωρικές βαθμίδες . Όμως παρά την

πρόβλεψη από μέρους του νομοθέτη για όλα αυτά τα εργαλεία σχεδιασμού τα περισσότερα

από αυτά όπως φαίνεται πάλι από τον πίνακα είναι ανενεργά δηλαδή παρά την θεσμική

κατοχύρωσή τους παραμένουν αχρησιμοποίητα . Από τον πίνακα 2.6.1 διαπιστώνουμε ότι

τα κυριότερα εργαλεία ρύθμισης του εξωστικού χώρου δηλαδή του χώρου που κατά το

μεγαλύτερο μέρος αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας είναι :
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Α ) Οι « αγροτικές » Ζ.Ο.Ε που πρoβλtπoυν σχεδιασμό χρήσεων γης και ρύθμιση

συντελεστών δόμησης και στην χώρα μας μέχρι στιγμής έχουν κυρωθεί 45 τέτοιες Ζ.ο.Ε σε

παράκτιες περιοχές . Οι Ζ.ο.Ε οφείλουμε να τονίσουμε ότι συνάντησαν τεράστια

προβλήματα νομικού και πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα και έχασαν έτσι τον

προσανατολισμό και την χρησιμότητα τους.

Β ) Οι Ε.Χ.Μ είναι επίσης ένα πολύ καλό εργαλείο σχεδιασμού του εξωστικού χώρου και

θεωρούνται ως στρατηγικός σχεδιασμός μικρής κλίμακας ενώ θεσμοθετούνται μέσω του

μηχανισμού των Ζ.Ο.Ε , μέχρι στιγμής έχουν θεσμοθετηθεί 21 Ε.Χ.Μ στα πλαίσια των

Μ.Ο.Π και 13 άλλες στα πλαίσια του προγράμματος Envireg .

Γ) Σχέδιο ανάπτυξης περιοχών Β' κατοικίας (Σ,ΧΑ.Π) και κατευθύνσεις για τα ΠΕ.Ρ.ΠΟ

τα δύο άνωθεν εργαλεία σχεδιασμού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν σημαντικό

ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυθαίρετης και άναρχης δόμησης σε τουριστικές

- παραθεριστικές περιοχές είναι κατά κανόνα σε μικρή εφαρμογή στην Ελληνική

επικράτεια.

Δ) Ε.Π.Μ του Ν1650/86 . Οι Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες του Ν1650/86 καθορίζουν

και αυτές με την σειρά τους χρήσεις γης και όρους δόμησης και μοιάζουν με τις Ζ.Ο.Ε

όμως παρά την σημασία τους σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές οι ρυθμίσεις τους δεν

είναι άμεσα εφαρμόσιμες διότι ο Ν1650/86 έχει έντονα πλαισιακό και όχι κανονιστικό

χαρακτήρα. Περίπου 40 - 45 τέτοιες μελέτες εκπονήθηκαν η εκπονούνται.

Σαν συμπέρασμα όλων των παραπάνω α'ΊJ.iJ. και των δεδομένων του πίνακα 2.6.2 έχουμε τα

εξής : Παρά την πρόβλεψη από μέρους του νομοθέτη για εργαλεία σχεδιασμού του

εξωστικού χώρου η εφαρμογή αυτών είναι σημαντικά μικρή ,124 τέτοιες μελtτες σε μια

χώρα με τόσο μεγάλο μήκος ακτών αλ/.ά και τόση μεγάλη διασπορά στην οικιστική

ανάπτυξη είναι ένας πάρα πού μικρός αριθμός. Επίσης ενώ πολλές φορές τα παραπάνω

εργαλεία προσδίδουν στην περιοχή τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης της από πλευρά

πολιτικής γης τα νομικού χαρακτήρα προβλήματα των Ζ.Ο.Ε και ο πλαισιακός χαρακτήρας

του Ν1650/86 καθιστούν τα παράγωγα προϊόντα των εργαλείων αυτών - μελέτες εντελώς

ανενεργά . Τέλος διαπιστώνεται ότι σε κεντρικό επ~πεδo υπάρχει σαφής έλ/ειψη ενός

νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική γης του εξωστικού χώρου. Η δυσαναλογία στην

κάλυψη του γεωγραφικού χώρου είναι εμφανής : από την μία υπάρχει ο Ν2742/97 που

ρυθμίζει στρατηγικά θέματα χωροταξίας και από την άλλη ο Ν2508/97 που ρυθμίζει την

ανάπτυξη των οικισμών η την εκπόνηση Ρ.Σ. , η υπονομαρχιακή κλίμακα δηλαδή η

ύπαιθρός δεν έχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηριχθεί και θα χρησιμοποιήσει τα

εργαλεία του για να ρυθμίσει τον χώρο της .
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Πίνακας2.6,1 : Το Ελληνικό σύστημα αναπτυξιακού - χωρικού σχεδιασμού.
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*Σχέδιο που δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και εκπονείται / εφαρμόζεται

**Σχέδιο που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και εκπονείται / εφαρμόζεται

Λοιπά : Σχέδια που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν εκπονούνται /

εφαρμόζονται

Π!rιiJ : Οικονόμου Δ. ( 200 Ι - 2002 ) : Σημειώσεις ΜαΟήματος Χωροταξία 11 .

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α . Βόλος. 2002 . Πανεmστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας.

2.6.2 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ελληνικού πλαισίου της προστασίας του

περιβάλλοντος πρέπει να διαχωρίσουμε ότι με την έννοια περιβάλλον πρέπει να θεωρούμε

τόσο την φυσική όσο και την πολιτιστική κληρονομιά . Αυτά τα δύο δεδομένα λοιπόν

πρέπει πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο προστασίας και ανάδειξης με στόχο

βέβαια την αειφόρο ανάπτυξη . Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως η προστασία του

περιβάλλοντος και η ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί και τον βασικό πυρήνα των δύο

πλαισίων σχεδιασμού της χώρας μας δηλαδή των Ν2742/99 ( Χωροταξικός σχεδιασμός και

αειφόρος ανάπτυξη) και Ν2508/97 ( Πολεοδομικός - οικιστικός νόμος) . Στην Ελλάδα

αυτή την στιγμή υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι - πλαίσια και πάρα πολλές κ.Υ.Α και Π.Δ

που καλύπτουν τα ανωτέρω δύο ζητήματα . Τα πλαίσια αυτά είναι αφ ενός για το

περιβάλλον ο Ν1650/86 που όπως αναλύσαμε και στην προηγούμενη παράγραφο μέσω

των Ε.Π.Μ συμβάλλει στον σχεδιασμό και ην προστασία του εξωαστικού χώρου και ο
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οποίος επιτάσσει5 είδη ζωνών προστασίας της φύσης: Α) Περιοχές απολύτου προστασίας

της φύσης. Β ) Περιοχές προστασίας της φύσης, Γ) Εθνικά πάρκα. Δ ) Προστατευόμενοι

φυσικοί σχηματισμοί. Ε ) Περιοχές οικοανάπτυξης . Για την προστασία της πολιτιστικής

κληρονομιάς υπάρχει ο πρόσφατος νόμος Ν3028/2002 για την προστασία και την ανάδειξη

των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας . Επίσης σε εθνικό επίπεδο

βρίσκει εφαρμογή ο νόμος 996/1971 που καθορίζει των καθεστώς των εθνικών δρυμών.

των αισθητικών δασών. των διατηρητέων μνημείων και των θηραματικών αποθεμάτων .

Τέλος για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς υπάρχει μια πληθώρα πλαισίων

με σημαντικότερα από αυτά : το Ν1469/1950 « περί προστασίας ειδικής κατηγορίας

οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830 » • ΝΙ337/83 « Έκταση

πολεοδομικών σχεδίων • οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις}} ο Γενικός

Οικοδομικός Κανονισμός του 1985 και τέλος το Π.Δ της 14-4-1988 « Διατήρηση ,

επισκευή, ανακατασκευή καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων » •

Όσον αφορά τώρα την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών και των υδάτινων πόρων

εκτός από τα εργαλεία σχεδιασμού όπως οι Ε.π.Μ υπάρχει ο Ν29711200l για τον αιγιαλό

και τα ερευνητικά προγράμματα του Υ-ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ όπως το ΜΕD - POL για την

παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης , το πρόγραμμα παρακολούθησης και

αξιολόγησης των ακτών της χώρας με το σύστημα των γαλάζιων σημαιών και το

πρόγραμμα ΜΕΟ - WEΤ που αφορά την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων στις

χώρες της Μεσογείου . Από την σύντομη επισκόπηση του συστήματος - πλαισίου του

περιβαλλοντικού σχεδιασμού της ΕΛλάδας μπορούν να βγουν τα εξής συμπεράσματα:

•

•

•

Δεν υπάρχει κάποιος νόμος βασικός νόμος - ομπρέλα για την προστασία του

περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Ν1650186 όπως προείπαμε

εκτός από τον έντονα πλαισιακό χαρακτήρα του είναι και παλιός πλέον και

δεν μπορεί να εναρμονιστεί στα νέα δεδομένα περί αειφόρου ανάπτυξης.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην χώρα μας όπως η διαχείριση των παράκτιων

περιοχών ( αιγιαλός) και η προστασία και διαχείριση του υδάτινου πλούτου

δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα σημασία. Ο νόμος για τον αιγιαλό δεν

μπορεί να έχει απόλυτη επιτυχία σε περιοχές που δεν έχουν καθοριστεί τα

όρια του ( και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει δυστυχώς

αυτή η κατάσταση )

Υπάρχει πολυφωνία νόμων - πλαισίων χωρίς σαφή καθορισμό των

αρμοδιοτήτων του κάθε ενός και σε ορισμένες περιπτώσεις σύγκρουση των

πλαισίων σχεδιασμού και προστασίας περιβάλλοντος.
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• Τέλος σύμφωνα πάντα με το υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού και

προστασίας του περιβάλλοντος δεν υπάρχει μια αντιστοιχία η και σαφής

γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο πάντα χωρικών ενοτήτων σχεδιασμού. Η

χωρική ενότητα και εφαρμογή του κάθε πλαισίου είναι αόριστη και έχουν

θεσμοθετηθεί επαρκώς τα κατάλληλα όργανα ε'λέγχου και εφαρμογής της

περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά και αξιολόγηση ό'λmν

των παραπάνω που αφορούν στο πλαίσιο σχεδιασμού και προστασίας περιβάλλοντος της

χώρας μας. Είναι εύκολα κατανοητό πως παρά τις αξιόλογες προσπάθειες του νομοθέτη ο

όρος βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχει ενταχθεί επαρκώς στα παραπάνω πλαίσια . Επίσης τα

θέματα σχεδιασμού ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος δείχνουν να

αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές ενότητες και με διαφορετικούς νόμους - πλαίσια το

καθένα , είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για ενσωμάτωση των δύο αυτών αξόνων (

σχεδιασμός - προστασία ) κάτω από έναν κοινό νόμο - ομπρέλα που να καθορίζει

επακριβώς τα βασικά χωρικά επίπεδα αειφόρου σχεδιασμού, να προβλέπει τα κατάλληλα

και επαρκώς νομικά θωρακισμένα εργαλεία σχεδιασμού και να συστήσει τα απαραίτητα

όργανα και φορείς ελέγχου και υλοποίησης. Επίσης θα πρέπει αυτό το πλαίσιο που να

αποτελεί οδηγό για τους υφιστάμενους νόμους σχεδιασμού και προστασίας και να βοηθήσει

στην εξάλειψη κατά το δυνατόν πελατειακών σχέσεων μεταξύ διοίκησης - πολιτών σε

θέματα που άπτονται της πολιτικής σχεδιασμού και χρήσεων γης . Συμπεραίνουμε λοιπόν

πως ο κατακερματισμός των πλαισίων σχεδιασμού και πrοστασίας και η παράλληλη

αδρανοποίηση των περισσοτέρων εργαλείων που αυτά παρέχουν δεν βοηθά ( το αντίθετό

μάλιστα) καθόλου στην επίτευξη του στόχου: Βιώσιμη ανάπτυξη.

2.7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 200ύ αιώνα, ο τουρισμός σημάδεψε καθοριστικά την

αναπτυξιακή πορεία πολλών περιοχών, τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον

αναπτυσσόμενο κόσμο. Αρχικά προσφέρθηκε σαν άμεση αναπτυξιακή διέξοδος σε κράτη 

περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, σJJ.iJ. στις

μέρες μας η προώθηση και ανάπτυξή του αποτελεί στόχο συχνά υψηλής προτεραιότητας

και μια εναλλακτική επιλογή κυρίως σε περιοχές οι οποίες βασανίζονται από το λεγόμενο

αναπτυξιακό χάσμα ή σαν τελική επιλογή - σανίδα σωτηρίας σε μειονεκτικές περιοχές.

Εξάλλου στις μέρες μας είναι τόσες οι options για τουριστική ανάπτυξη όπου όλοι

θέλουν να πάρουν μέρος στην πίτα των 1.02 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως

προΡλέπει ο W.T.O Ίια το 2010.
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Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν αφορά μόνο τους τουρίστες αλλά όπως είδαμε μέχρι τώρα η

ανάπτυξη του επηρεάζει τόσο το οικονομικό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον , Ο

τουρισμός πολύ συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες

δρώντας είτε ανταγωνιστικά προς αυτές είτε περιορίζοντας τον βασικό χώρο που

αναπτύσσονται αυτές . Ο σχεδιασμός λοιπόν του τουρισμού είναι μια διαδικασία που

αποτελεί μια προσπάθεια εκ μέρους της κοινωνίας για παρέμβαση με βάση ρυθμίσεις ,

κανόνες , κίνητρα η και έργα για να κατευθύνει την ανάπτυξη της τουριστικής

δραστηριότητας προς μια επιθυμητή κατεύθυνση η και τύπο τουρισμού .0 τουρισμός

αναπτύχθηκε, αλλά και ακόμα αναπτύσσεται, συχνά με τρόπο « αυθόρμητο )) ή , όπως

συνηθίζεται να λέγεται , ({ απρογραμμάτιστο )~ πάντα όμως κατά ης δυνάμεις της

ελεύθερης αγοράς. ( με αρκετό κρατικό παρεμβατισμό σε ορισμένες περιπτώσεις ), Ο

σχεδιασμός για τον τουρισμό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας σχεδιασμού

κάποιας οικονομικής δραστηριότητας ( Π.χ μεταφορές ) η χρήσεων γής , η γενικότερα

οικονομικού προγραμματισμού. Βέβαια όσο αυξάνει η σημασία του τουρισμού για την

ανάπτυξη μιας περιοχής τόσο ο τουρισμός τείνει να αυτονομείται ως διαδικασία

σχεδιασμού έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον θέμα σε άλλες επιμέρους

τομεακές πολιτικές αΛλά να σχεδιαστεί από μόνος του ως κυρίαρχο στοιχείο σε σχέση

πάντα με τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους τομείς παραγωγής και το

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής. Ήδη όμως από τις δεκαετίες του 1960 και του

1970 ο συστηματικός σχεδιασμός του θεωρήθηκε αναγκαίος για δύο λόγους τουλάχιστον.

Α ) Πρώτον, γιατί η άναρχη και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη της τουριστικής

δραστηριότητας δεν άργησε να προκαλέσει φανερές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους

φυσικοπολιτιστικούς πόρους όσο και στις οικονομίες και κοινωνίες των περιοχών υποδοχής

σε όλες τις χωρικές κλίμακες.

Β ) Γιατί η συνεχιζόμενη ανάδυση νέων τουριστικών προορισμών έχει

δημιουργήσει συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ τους, που, σε συνδυασμό με

α'λ/.αγές στα καταναλωτικά πρότυπα τουρισμού, απαιτούν πρόγνωση και συστηματική

αντιμετώπιση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Έτσι , πλήθος μελετών σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί και

εκπονούνται παγκόσμια από το τοπικό μέχρι το εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει

αναπτυχθεί σημαντική διεθνής βιβλιογραφία που αφορά το θέμα ( Μπριασούλη Ε., 2000:

123 -124 ). Σχεδιασμός, στην ευρύτερη του twota , είναι η οργάνωση του μέλλοντος τόσο

με επενδυτική σκοπιά αλλά και υπό το πρίσμα των ευκαιριών - απαγορεύσεων με σκοπό

την επίτευξη ορισμένων στόχων. Στον σχεδιασμό είναι πολύ ισχυρό το στοιχείο της

προβλεψιμότητας καθότι επιχειρείται ο οραματισμός του μέλλοντος , αν και κατά ένα
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πολύ γενικό τρόπο, διότι είναι γνωστό ότι πολλοί παράγοντες είναι αδύνατον να

προβλεφθούν επακριβώς όσο πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα και αν χρησιμοποιήσει

κάποιος . Σχεδιασμός διενεργείται σε όλα τα επίπεδα: από τον ατομικό σχεδιασμό

καθημερινών δραστηριοτήτων της προσωπικής ζωής των ανθρώπων έως τον επίσημο

γενικό σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό , εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο που αναλαμβάνει η

κυβέρνηση ενός κράτους.

Ορ\σμένο\ τύποι σχεδιασμού που εφαρμόζονται σήμερα είναι 0\ ακόλουθοι:

• Σχεδιασμός οικονομ\κής ανάπτυξης - αναπτυξιακοί νόμοι , υποδομές, δημόσιες

επενδύσεις.

• Σχεδιασμός χρήσεων γης όπως ρυθμωτικά σχέδια , Ζ.Ο.Ε , Γ.Π.Σ , Ειδικές

Χωροταξ\κές Μελέτες και πλήθος άλλων μελετών

• Σχεδιασμός υποδομών για τις υπηρεσίες μεταφορών, άρδευσης, παροχής

ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος, αποχέτευσης και δ\άθεσης λυμάτων και τηλεmκοινωV\ών .

• Σχεδιασμός κοινωνικής πρόνοιας γ\α υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της

ιατρ\lcής περίθαλψης και της αναψυχής.

• Σχεδιασμός γ\α προστασία του περιβάλλοντος ΝΑTURA , CORINE ,Τ.Ι.Φ.Κ ,

Συνθήκες ( Ramsar ) , Κοινοτικές οδηγίες, αλλά και εν μέσω εργαλείων θεσμ\κών και μη

που ορίζονται από τον σχεδιασμό χρήσεων γης.

• Εταιρικός Σχεδιασμός.

• Αστικός και περιφερε\ακός σχεδ\ασμός κατά τον οποίο επ\χειρείται μία σε σύνολο

προσέγγωη γενικού ή ολοκληρωμένου σχεδ\ασμού και περιλαμβάνε\ συγκροτημένο σε

σύνολο σχεδιασμό στους τομείς της οικονομίας, της χρήσεως γης, των κο\νων\κών

παροχών και υπηρεσιών στάθμευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Τα μοντέλα γενικού σχεδιασμού κυρίως εκπονούνται από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες,

με εξαίρεση τα μοντέλα εταιρ\κού σχεδ\ασμού , τα οποία όπως φανερώνε\ η ονομασία τους

εκπονούνται από και για εταιρείες και ομίλους του ιδ\ωτικού τομέα, λαμβάνοντας πάντα

υπόψη τα κριτήρια και τους κανόνες ανάπτυξης των τοπ\κών αρχών και πρέπει να έχουν
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την έγκρισή τους. Επειδή ο σχεδιασμός είναι μία εξειδικευμένη δραστηριότητα συνήθως το

κράτος αναθέτει τον σχεδιασμό σε συμβεβλημένους αναδόχους του ιδιωτικού τομέα ή σε

έμπειρους και εξειδικευμένους υπαλλήλους των υπηρεσιών σχεδιασμού του δημοσίου ή σε

ιδιωτικές εταιρείες.

2.7.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .

Σε αυτή την παράγραφο θα παραθέσουμε τα βασικά είδη και μοντέλα σχεδιασμού

που απαντώνται σήμερα τα οποία είναι:

Α ) Συνεχής και ευέλικτος σχεδιασμός.

Εστιάζεται κυρίως στις βραχυχρόνιες προτάσεις ενώ οι μακροχρόνιες είναι πιο γενικές και

πλαισιακού χαρακτήρα .. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την δυνατότητα να

αναπροσαρμόζεται και να ανασχεδιάζει την περιοχή με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις σε

επίπεδο οικονομίας. τουριστικής ζήτησης. διεθνών συγκυριών Κ.α .

Β ) Πολυσήμαντος σχεδιασμός.

Πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλες οι πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης κατά την διαδικασία

του σχεδιασμού .. Τουριστικοί πόροι. υποδομές. θέλγητρα, θεσμικό πλαίσιο. υποδομές

Κ.α

r )Ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Λαμβάνει υπ' όψιν του το γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο της περιοχής - περιφέρειάς 

χώρας και εντάσσει τον τουρισμό σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού μαζί με τις

αλληλεπιδράσεις του ..

Δ ) Περιβαλλοντικός και αειφόρος σχεδιασμός.

Ο τουρισμός σχεδιάζεται με τρόπο φtλΙKό προς το περιβάλλον ώστε να διαφυλάσσονται οι

φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και η τουριστική ανάπτυξη να μην δημιουργεί

περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στην περιοχή εφαρμογής του

σχεδίου

Ε) Σχεδιασμός με βάση την τοπική εμπειρία ..

Ο τύπος αυτός είναι γνωστός και ως συμμετοχικός σχεδιασμός η ενδογενής ανάπτυξη ..

Βασίζεται στην τοπική συμμετοχή των κοινωνιών στην διαδικασία του σχεδιασμού ώστε να

υπάρξουν κατά το δυνατόν τα μέγιστα οφέλη γι αυτούς ..

Ζ) Εφαρμόσιμός σχεδιασμός.

Η τουριστική ανάπτυξη σχεδιάζεται με τρόπο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό τόσο ως προς τον

χαρακτήρα της περιοχής όσο και με βάση τις ευρύτερες πολιτικοοικονομικές συνθήκες.

Η ) Στρατηγικός σχεδιασμός ..
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει περισσότερο μέσο - μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και

εστιάζεται περισσότερο στην επίλυση και αναγνώριση των άμεσων προβλημάτων. Είναι

λιγότερο πολυσήμαντος από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και μπορεί να 'ΧΡησιμοποιηθεί

αποτελεσματικά στο πλαίσιο μακροπρόθεσμού σχεδιασμού και διαμόρφωσης πολιτικής.

Πηγή: Κοκκώσης Χ. - Τσάρτας Π. , Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλ/ον. 2001.

Οι διαφωνίες που συχνά εμφανίζονται κατά τον σχεδιασμό έχουν σχέση με συγκρουόμενα

συμφέροντα στην τοπική κοινωνία πάνω σε θέματα όπως ποιο είναι το επιθυμητό μοντέλο

και επίπεδο ανάπτυξης της περιοχής και η επιλογή συγκεκριμένου αναπτυξιακού

προγράμματος ( Inskecp Ε., 1991 ). Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τουρισμού εστιάζεται

στη οριοθέτηση μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων και των μέσων παρέμβασης (

μέτρα πολιτικής ) για την υλοποίησή τους. Ορισμένα μοντέλα στρατηγικής σχεδιασμού

έχουν ως βάση την ανάλυση S.W.O.T (Strcngthcns, Wcakness, Opportunities, Threats)

που βοηθούν στη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών, αJ.J..ά και

στη διαμόρφωση και αξιολόγηση του στρατηγικού στόχου και των αντικειμενικώνσκοπών

της ανάπτυξης. Στο μοντέλο που περιγράφει ο Lciper ( 1990 ) , ο τουρισμός προσεΥΥίζεται

ως ένα σύστημα πελατών και πωλητών που ζητούν , καταναλώνουν και προσφέρουν

διάφορα τουριστικά προϊόντα και τουριστικές υπηρεσίες, που εντάσσονται σε τρεις

αλληλεξαρτώμενες γεωγραφικές παραμέτρους ή όπως αποκαλούνται στοιχεία του

συστήματος:

Α ) τις περιφέρειες ή χώρες πηγές,

Β ) τους τόπους προορισμού και

Γ ) τα δίκτυα τουριστικής προσπέλασης- διακίνησης.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χωρική κλίμακα (

χώρα, περιφέρεια) , εντάσσεται σε μια διαδικασία σχεδιασμού στην οποία εμπλέκονται

διάφοροι φορείς και απαιτεί διεπιστημονική προσέΎγιση ( Κομίλης Π., 2000 : 28 ) . Η

έννοια και οι προσεγγίσεις του σχεδιασμού έχουν κάπως διαφοροποιηθεί στις τελευταίες

δεκαετίες σε σχέση με το παρελθόν . Δίνονταν, στο παρελθόν, μεγάλη έμφαση στην

προετοιμασία της τελικής φάσης, δηλαδή του ( master plan)) που θεωρείτο ότι ήταν

αρκετό για να καθοδηγεί και να ελέγχει μοντέλα μελλοντικής ανάπτυξης . Όμως

βρέθηκε ότι τέτοιοι σχεδιασμοί ήταν πολύ άκαμπτοι γιατί δεν ελάμβαναν υπόψη τις

αλλαγές του τρόπου ζωής, της τεχνολογίας και άλλων παραγόντων όπως τα φαινόμενα
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διάχυσης - spread effects η τα ανάδρομα φαινόμενα - backwash effects και έτσι δεν

ήταν εφικτή η εφαρμογή τους μακροπρόθεσμα.

Η σύγχρονη προσέγγιση θεωρεί ότι ο σχεδιασμός είναι μία διαρκής και ευέλικτη

διαδικασία , η οποία λαμβάνοντας υπόψη τις υπό εξέλιξη περιστάσεις επιroγχάνει τους

βασικούς στόχους ανάπτυξης . Έτσι , ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται με συνεχή

παρακολούθηση και ανατροφοδότηση των πεπραγμένων και με εκτίμηση των νέων τάσεων

, παράγοντες που συντελούν σημαντικά στην λήψη αποφάσεων για τα επόμενα στάδια

ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να γίνεται σταδιακά από το γενικό επίπεδο στο

ειδικό. Οι τεχνικές σχεδιασμού καθώς και η εφικτότητα της εφαρμογής τους θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και να είναι σαφώς

καθορισμένες Επιπλέον ο σχεδιασμός σήμερα απαιτεί ευρεία και ολοκληρωμένη

προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει ότι όλοι οι αναπτυξιακοί φορείς και υπηρεσίες,

περιβάλλον και τοπική κοινωνία αλληλοσυνεργάζονται . Για να επιτευχθεί ένα

αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχέδιο και να μη δημιουργηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά και

κοινωνικά προβλήματα θα πρέπει οι απόψεις των φορέων της περιοχής και του

αναπτυξιακού φορέα να γίνουν κατανοητές και προσεκτικά να εφαρμοστούν, λαμβάνοντας

υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις .Η συστηματική προσέγγιση

σχεδιασμού απαιτεί μεγάλο όγκο διαθέσιμων πληροφοριών που συμβάλλουν στη

κατανόηση και ανάλυση (Inskeep Ε., 1991 ) .0 lnskccp Ε. στο (Tourism Planning : Απ

lπtcgratcd and SustainabIe devcIopmcnt approach ) αναφέρει ότι υπάρχουν επτά

φάσεις για το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξής σε επίπεδο εθνικό ή περιφερειακό:

Α ) Προετοιμασία μελέτης- οριοθέτηση αντικειμένου: διαμόρφωση προδιαγραφών,

προσδιορισμός του ενδεικνυόμενου μοντέλου ή τύπου σχεδιασμού, όπως επίσης και

του οργανωτικού σχήματος ή χρονοδιαγράμματος.

Β ) Προσδιορισμός στόχων: προκαταρτική υιοθέτηση και ανάλυσης σειράς στόχων

τουριστικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από συζητήσεις με αρμόδιους φορείς και

αντανακλούν τις κύριες αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές της κυβέρνησης.

Γ ) Διαμόρφωση πληροφοριακού υποβάθρου: απογραφή στοιχείων και συλλογή

πληροφοριών υφιστάμενης κατάστασης (αγορά, προσφορά, απασχόληση, δαπάνες

τουριστών κ.ά.) στοιχείων του τόπου προορισμού κάθε περιοχής. Τελικός

προσδιορισμός βασικών συντελεστών και ανασταλτικών παραγόντων ανάπτυξης.

Δ ) Ανάλυση και σύνθεση : ανάλυση , αξιολόγηση και προσδιορισμός ( μέσω

συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων ) των τουριστικών αγορών ( σε συνάρτηση

με υφιστάμενους ή εν δυνάμει πόρους έλξης, ανταγωνιστικούς τόπους προορισμού
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) και της προσφοράς ( ανωδομές , υποδομές) ή των χαρακτηριστικών στοιχείων του

τόπου του προορισμού κάθε περιοχής. Τελικός προσδιορισμός βασ\κών

συντελεστών και ανασταλτικών παραγόντων ανάπτυξης.

Ε ) Διαμόρφωση πολιτικής και σχεδίου: ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών

πολιτικών και σχεδίων. Επιλογή τελικού σχεδιασμού και πλέγματος πολιτικών.

Ζ ) Εξειδικευμένες και επιμέρους προτάσεις με βάση το προκρινόμενο σχέδιο

αξιολογούνται και προτείνονται οι ενδεικνυόμενες τεχνικές - διεργασίες υλοποίησης

καθώς και τα ειδικά προγράμματα και μέτρα ρύθμισης: χωροταξικά, νομοθετικά,

μάρκετινγκ, περιβαλλοντικής διαχείρισης Κ.ά .

Η ) Υλοποίηση και έλεγχος οι σχετικές δΙεργασίες περtλαμβάνOυν ορισμένες

ενέργεΙες όπως α ) νομοθετική κατοχύρωση προτάσεων, β ) ενεργοποίηση

χρηματοδοτικών φορέων, γ ) συνεχή ή περιοδική παρακολούθηση και συντονισμό

των ποικίλων εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή του σχεδίου και δ )

προσδιορισμό τυχόν αναγκαίων προσαρμογών ή αναθεωρήσεων του σχεδίου των

πολιτικών.

Πίνακας 2.7. Ι : Οι συνιστώσες του τουριστικού πλάνου.

Εθ\·ιι.ι.; 1.:11. δ.ε&'·εί;; αγορές
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Π!rtil : Τοuήsm Planning : Απ integrated and Sustainable Development approach , Inskeep

Ε., New York: Van Norstrand Reinhold. 1991 .
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2.7.2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .

Σε ιδανικές καταστάσεις ο τουρισμός θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σαν

απαραίτ/το στοιχείο στον ευρύ σχεδιασμό μιας περιοχής. Ορισμένες φορές

επιτυγχάνεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως ο τουριστικός σχεδιασμός

γίνεται ξεχωριστά και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ο

σχεδιασμός με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ολοκληρωμένος τομέας τ/ς συνολικής

αναπτυξιακής πολιτικής του πλάνου και του προγράμματος. Τα διαφορετικά επίπεδα

τουριστικού σχεδιασμού και πλάνου περιγράφονται παρακάτω:

Α) Το διεθνέs επίπεδο:

Αυτό το επίπεδο σχεδιασμού σχετίζεται κυρίως με τις υπηρεσίες των διεθνών

μεταφορών, τον προγραμματισμό των ροών και περιηγήσεων των τουριστών σε

διαφορετικές χώρες, τ/ν επιπλέον ανάπτυξη των κύριων χαρακτη ριστικών και

υπηρεσιών των θέλγητρων γειτονικών χωρών, και στρατ/γικές μάρκετινγκ ΙCΑι

προώθησης ενός συνόλου χωρών. Το διεθνές επίπεδο τουριστικού σχεδιασμού είναι

μάλλον ανίσχυρο διότι εξαρτάται από τ/ν συνεργασία μεμονωμένων χωρών, παρόλα

αυτά θεωρείται σημαντικός παράγοντας ως προς ειδικές δράσεις και ενθαρρύνεται από

διεθνείς περιφερειακούς τουριστικούς φορείς με xoρηγtες . Ο σημαντικότερος, γενικών

στόχων, παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού είναι ο Π.Ο.Τ ( W.T.O ) , ο οποίος

αριθμούσε Ι 06 χώρες - μέλη το 1990 και με πολλά συνδεδεμένα μέλη . Ως

διακυβερνητικός οργανισμός, ο Π.Ο.Τ ορίστ/κε από τα Ηνωμένα Έθνη ως ο

εκτελεστικός φορέας των Ηνωμένων Εθνών και χρηματοδοτείται από τουριστικά

προγράμματα.

Β ) Εθνικός σχεδιασμός:

Το εθνικό επίπεδο τουριστικού σχεδιασμού εστιάζεται σε αρκετά στοιχεία:

• Τουριστική πολιτική

• Πλάνο φυσικής δομής που περιλαμβάνει τ/ν απόδοση ταυτότ/τας των κύριων

τουριστικών θέλγητρων, χαρακτηρισμό περιοχών τουριστικής ανάπτυξης,

διεθνή σημεία πρόσβασης και εσωτερικό δίκτυο μεταφορών

• Μελέτες για άλλες σημαντικές υποδομές.

• Αριθμός, τύποι και επίπεδο ποιότ/τας καταλυμάτων και άλλες προσφερόμενες

υπηρεσίες.

• Οι κύριοι οδικοί άξονες περιήγησης τ/ς χώρας και το συνδεδεμένο επαρχιακό

δίκτυο.
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• Οργανωτικές δομές τουρισμού, νομοθεσία και επενδυτικές πολιτικές.

• Συνολικές στρατηγικές τουριστικού μάρκετινγκ και προγράμματα προώθησης.

• Προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.

• Ανάπτυξη υπηρεσιών και προτύπων.

• Κοινωνικές, πολιτιστικές , περιβαλλοντικές και οικονομικές μελέτες και

αναλύσεις εmπτώσεων .

• Τεχνικές εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο που περιλαμβάνουν αναπτυξιακή

συγκρότηση και βραχυπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, και προγραμματισμό

έργων.

r ) Περιφερειακός σχεδιασμός:

Το περιφερειακό επίπεδο τουριστικού σχεδιασμού αναφέρεται σε περιοχή μιας χώρας,

μία πολιτεία ή επαρχία ή ένα νησιωτικό σύμπλεγμα και διαμορφώνεται στα πλαίσια της

εθνικής τουριστικής πολιτικής, εφόσον υφίσταται . Ο Περιφερειακός σχεδιασμός

εστιάζεται στα εξής:

• Περιφερειακή πολιτική .

• Πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα μεταφορών και στις υπηρεσίες,

• Τύπος και θέση των τουριστικών θέλγητρων.

• Εντοπισμός περιοχών τουριστικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των

θέρετρων.

• Αριθμός, τύπος και τοποθεσία των τουριστικών καταλυμάτων και ά/ιλων

τουριστικών υπηρεσιών.

• Περιφερειακού επιπέδου Περιβαλλοντικές , κοινωνικές , πολιτιστικές και

οικονομικές μελέτες και αναλύσεις επιπτώσεων.

• Περιφερειακού επιπέδου εκπαίδευση και προγράμματα πρακτικής άσκησης.

• Στρατηγικές μάρκετινγκ και προγράμματα προώθησης.

• Οργανωτικές δομές, νομοθεσία. κανονισμοί και πολιτικές επενδύσεων, και

• Τεχνικές εφαρμογής που περιλαμβάνουν αναπτυξιακό προγραμματισμό έργων

και κανονισμούς περιφερειακών ζωνών.

Δ ) Σχεδιασμός υπό-περιφέρειας. χωρική κλίμακα δυο η περισσοτέρων δήμων:

Σε ορισμένες χώρες η περιοχές υπάρχει ανάγκη για σχεδιασμό των υπόπεριφερειών ,

που είναι ένα επίπεδο ειδικότερο από αυτό της περιφέρειας, α'λJ.i1 όχι τόσο

λεπτομερειακό όσο μιας περιοχής η ενός τουριστικού θέρετρου. Τα συστατικά του

σχεδιασμού μιας υπό-περιφέρειας εξαρτώνται κατά πολύ από την υπάρχουσα

χωροταξική κατάσταση στην υπό-περιοχή , όμως τυπικά θα πρέπει να περιλαμβάνει

τομείς όπως : χωροθέτηση της περιοχής καταλυμάτων και άλλων τουριστικών
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υπηρεσιών, πρόσβαση στην περιοχή, τοmκό δίκτυο μεταφορών, άλλες υποδομές και

τα σχετικά θεσμικά πλαίσια.

Ε ) Σχεδιασμός χρήσεων γης σε αναπτυσσόμενη περιοχή :

Περιοχές τουριστικής ανάπτυξης που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές ανάπτυξης για

τουριστικά θέρετρα , θέρετρα~πόλεις , αστικός τουρισμός και τουριστικά θέλγητρα

απαιτούν σχέδια χρήσεως γης . Αυτός ο σχεδιασμός , λεπτομερειακού επιπέδου ,

οριοθετεί τις συγκεκριμένες περιοχές για ξενοδοχεία η άλλου τύπου καλύμματα,

καταστήματα λιανικής πώλησης και άλλου τύπου τουριστικές υπηρεσίες αναψυχή ,

πάρκα και προστατευόμενες περιοχές , οδικό σύστ/μα , δρόμους περιπάτου και

υποδομές όπως τοmκό αεροδρόμιο η σιδηροδρομικές γραμμές και σταθμούς, ύδρευση,

ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση, διάθεση στερεών αποβλήτων και τ/λεmκοινωνίες.

Αυτοί οι σχεδιασμοί τυπικά περιλαμβάνουν προμελέτες και μελέτες βιωσιμότ/τας ,

εκτίμηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εmπτώσεων, συγκρότ/ση

ανάπτυξης και ίσως πρόγραμμα ανάπτυξης και μέσα οργάνωσης και χρηματοδότησης

για αποτελεσματική εφαρμογή. Ρυθμίσεις ζωνών και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική,

διαμόρφωση τοπίου και κατασκευαστικά πρότυπα επεξεργάζονται σε αυτό το επίπεδο.

Ο σχεδιασμός τουριστικών θέλγητρων μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση χρήσεως

επισκεπτών και ροών. Η ανάπτυξη αστικού τουρισμού απαιτεί σχεδιασμό χρήσης γης

και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιωτικά και εξωραϊστικά προγράμματα για μικρές και

μεγάλες πόλεις, ακόμη και τουριστικούς προορισμούς. Σε ένα πρόγραμμα γενικού

αστικού σχεδιασμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο τουριστικός σχεδιασμός.

ΣΤ ) Σχεδιασμόs χώρου τουριστικών υπηρεσιών:

Ο σχεδιασμός χώρου εξειδικεύεται στον σχεδιασμό κτιρίων ή συγκροτ/μάτων κτηρίων

όπως: ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, χώροι εξυπηρέτ/σης επισκεπτών. Πάνω στον

χάρτη σημειώνεται η τοποθεσία και ο συσχετισμός μεταξύ των ξενοδοχείων και άλλων

οικημάτων, χώρων αναψυχής, οδών και διαδρόμων περιπάτου, χώρων στάθμευσης,

περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος. Σχεδιασμός τουριστι!<ών υπηρεσιών, σχέδια

αρχιτεκτονικής , τοπίου, υποδομών καθώς και κατασκευαστικά μέσα πρέπει να

χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό θέρετρων, ξενοδοχείων και τουριστικών

θέλγητρων ( χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών σε εθνικά πάρκα αρχαιολογικούς και

ιστορικούς τόπους, κέντρα πληροφοριών και πολιτισμού Κ.α. ). Αυτά τα σχέδια μπορεί

να έχουν για βάση τους τις αρχές και τα πρότυπα που αποφασίστηκαν στο επίπεδο του

γενικού σχεδιασμού.
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Ζ) Ειδικέs μελέτεs :

Συχνά. ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. υπάρχει ανάγκη για την εκπόνηση ειδικών

τουριστικών μελετών παράλληλα με τον τουριστικό σχεδιασμό μιας περιοχής. Οι

μελέτες έχουν ποικίλα θέματα όπως: ανάλυση οικονομικών εmπτώσεων • αξιολόγηση

κοινωνικών , πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εmπτώσεων, αναλύσεις αγορών και

προγράμματα προώθησης καθώς και προγράμματα ανάπτυξης και διενεργούνται

ανεξάρτητα από τον γενικό σχεδιασμό . Επίσης , μπορεί να είναι μελέτες ειδικού

σχεδιασμού • είτε ως τμήμα του γενικού σχεδιασμού είτε παράλληλα • για ειδικές

μορφές τουριστικής ανάπτυξης όπως: τουρισμός υγείας. βουνού, τουρισμός για νέους .

Ο mo συχνός τύπος ειδικής μελέτης για συγκεκριμένες περιοχές είναι οι μελέτες

βελτίωσης τουριστικού προϊόντος .
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3.11ΣΤΟΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Εύβοια : Μια συνεχής και σημαντική παρουσία τριών χιλιάδων χρόνων στη

πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. Πολυάριθμα ευρήματα

πιστοποιούν την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας στην Εύβοια από τους παλαιολιθικούς

χρόνους, ενώ από τους νεολιθικούς χρόνους ήδη υπήρξε σημαντική πληθυσμιακή

πυκνότητα στη περιοχή. Ευρήματα των περιόδων αυτών έχουν εντοπιστεί στην Ιστιαία, τη

Κήρινθο , τα Ψαχνά, την Αμάρυνθο, την Αρτάκη και τη Κάρυστο. Η αρχαιολο-Υική

σκαπάνη έφερε επίσης στην επιφάνεια οικισμούς, μία πρωτοελλαδική πόλη και τάφους της

Εποχής του χαλκού, της Πρωτοελλαδικής περιόδου, της Μεσοελλαδικής και της

Υστεροελλαδικής ή Μυκηναϊκής περιόδου. Οι πρώτοι κάτοικοι της Εύβοιας ήταν οι

Περαιβοί, οι Έλλοπες, οι Δρύοπες, οι Κούρητες και οι Αβαντες . Οι τελευταίοι μάλιστα

αναφέρει ο Όμηρος ότι έλαβαν μέρος με 40 πλοία στην εκστρατεία των Ελλήνων εναντίον

της Τροίας, εκπροσωπώντας τις πόλεις: Χαλκίδα, Ερέτρια, Ιστιαία, Κήρινθο, Δίον,

Κάρυστο και Στύρα . Η συγκέντρωση του στόλου και των στρατευμάτων για την

εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε στο νότιο ευβοϊκό κόλπο στη περιοχή της Αυλίδας.

Τον 90 αιώνα Π.χ. οι Αβαντες υποτάχτηκαν στους Ίωνες και εξιωνίστικαν . Στην ίδια

περίοδο τοποθετούνται και οι πρώτες αποικίες που δημιουργήθηκαν από τις ευβοϊκές πόλεις

στη Χαλκιδική, τη Χίο και τη Μικρά Ασία. Η ίδρυση αποικιών συνεχίστηκε και τις

επόμενους αιώνες από τις δύο σημαντικότερες πόλεις της Εύβοιας τη Χαλκίδα και την

Ερέτρια. Οι πιο σπουδαίες απ' αυτές ήταν της Νότιας Ιταλίας, της Σικελίας, της Μικράς

Ασίας και του Εύξεινου Πόντου. Το εύφορο έδαφος και κατ' επέκταση οι καλλιέργειές

του ,κυρίως σιτάρι, αμπέλια, ελιές, η κτηνοτροφία και ο πλούτος του υπεδάφους (χαλκός,

σίδηρος , μάρμαρο ) υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της Εύβοιας.

Υπήρξαν όμως και τα αίτια μακροχρόνιων συγκρούσεων μεταξύ της Ερέτριας και της

Χαλκίδας, κυρίως για τον έλεγχο του Ληλαντίου πεδίου, που οδήγησε και τις δύο πόλεις

στη παρακμή, Η εξασθένηση των δύο πόλεων είχε σαν αποτέλεσμα το 506 Π.χ, η μεν

Χαλκίδα να υποταγεί στους Αθηναίους, οι οποίοι έστειλαν στη περιοχή για ε-Υκ:ατάσταση

4,000 κληρούχους, η δε Ερέτρια να καταστραφεί ολοσχερώς από τους Πέρσες, επειδή

βοήθησε με 5 τριήρεις μαζί με τους Αθηναίους τις επαναστατημένες Ιωνικές πόλεις ενάντια

στους Πέρσες το 449 Π.χ. Μετά τους ελληνοπερσικούς πολέμους οι ευβοϊκές πόλεις έγιναν

μέλη της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας από την οποία αποστάτησαν δύο φορές. Την πρώτη

φορά το 446 Π,χ. οι Αθηναίοι υπό τον Περικλή και με βίαιο τρόπο επανέφεραν τις

επαναστατημένες πόλεις στη συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα εγκατέστησαν νέους κληρούχους
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στην Ιστιαία . Τη δεύτερη φορά το 411 Π.χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού

πολέμου οι ευβοϊκές πόλεις σχημάτισαν την « Ευβοϊκή Ομοσπονδία }} και με την βοήθεια

των πελοποwησιακών δυνάμεων νίκησαν τους Αθηναίους στην Ερέτρια. Όταν

σχηματίστηκε η δεύτερη Αθηνα·ίκή συμμαχία οι ευβοϊκές πόλεις προσχώρησαν σ' αυτή το

357 π.χ. για να αποστατήσουν και πάλι το 349-348 π.χ. Συμμάχησαν εκ νέου με τους

Αθηναίους και τους Θηβαίους για να αντιμετωπίσουν την επέκταση των Μακεδόνων προς

το νότο, όμως μετά την ήττα τους στη μάχη της Χαιρώνειας η Εύβοια υποτάχτηκε στους

Μακεδόνες μέχρι το 196 Π.χ., οπότε περιήλθε προσωρινά στην επιρροή των Ρωμαίων. Το

146 π.χ. η Εύβοια καταλήφθηκε οριστικά από τους Ρωμαίους μετά την ήττα στη μάχη της

Σκάρφειας όπου οι ευβοϊκές πόλεις βρέθηκαν στο πλευρό της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Στη

συνέχεια το νησί πέρασε στους βυζαντινούς, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν κυρίως για

παροχές διευκολύνσεων στο στόλο τους που δέσποζε στη Μεσόγειο. Μετά την κατάληψη

της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 η Εύβοια ή Negroponte, όπως ήταν

πλέον -Υνωστή, περιήλθε στον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό . Μετά την εκδίωξη των

Φράγκων από την Κωνσταντινούπολη η Εύβοια πέρασε στη κυριαρχία των Βενετών οι

οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη γεωγραφική θέση του νησιού για να ελέγχουν το εμπόριο στη

κεντρική και νότιο Ελλάδα . Μέχρι δε την εμφάνιση των Τούρκων γινόταν αμείλικτος

πόλεμος μεταξύ της Βενετίας και της Γένουας για την κατοχή του νησιού.

Το 1470 έγινε ο πρώτος πόλεμος μεταξύ Βενετίας και Τούρκων , κατά τη διάρκεια του

οποίου καταλήφθηκε και καταστράφηκε η Χαλκίδα, ενώ δεν άργησε να ακολουθήσει και η

υπόλοιπη Εύβοια. Νέες καταστροφές αντιμετώπισε η Εύβοια από το 1660-1688, όταν οι

Βενετοί προσπάθησαν να ανακαταλάβουν το νησί, με σημαντικότερη προσπάθεια αυτή του

δ&Υη της Βενετίας Μοροζίνι. Οι κάτοικοί της επαναστάτησαν και βοήθησαν τους Βενετούς

για να διώξουν τους Τούρκους. Η αποτυχία όμως του κινήματος είχε σαν αποτέλεσμα να

παραμείνει η Εύβοια υπό τουρκική κατοχή μέχρι την επανάσταση του 1821.

Η πρώτη εξέγερση σημειώθηκε στο νησί στις 8 Μάιου του 1821 στο Ξηροχώρι ( τη

σημερινή Ιστιαία) και ακολούθησαν η Λίμνη και η Κύμη. Ο αγώνας για την ανεξαρτησία

στην Εύβοια γνώρισε πολλές διακυμάνσεις με πολλές επιτυχίες αJJ...ά και αποτυχίες.

Ανέδειξε σπουδαίους οπλαρχηγούς όπως ο Αγγελής Γοβιός ή Γοβγίνας και ο Νικόλαος

Κριεζώτης, παράλληλα όμως έφερε και στην επιφάνεια εσωτερικές διενέξεις, οι οποίες

είχαν σαν αποτέλεσμα η Εύβοια να μην απελευθερωθεί μαζί με την υπόλοιπη Στερεά

Ελλάδα και Πελοπόwησο. Τελικά η Εύβοια παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, μετά την άφιξη

του Καποδίστρια, με το φιρμάνι της 13ης Ιουνίου του 1830.

Πηγέc: http://www.wikipedia.org,http://www.naevias.gr, http://www.serνitoros.gr

''1 l..11..U/.I1.. 1



ΗJ'ΟΙΆΗΙ: JjlιlΝΛJJ1; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κ,Ι THYfH,,\'l,:E/}.: }.'ΧΙΛΙΑl,:ΜΟΥΤΟΥ ΝΟΜΟ) ΛΤΗOJ·Ι;'"

3.2 ΣΥΝΠΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .

3.2.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε την διαδικασία προσδιορισμού και ανάλυσης

του Ν. Ευβοίας, του ρόλου που αυτός διαδραματίζει σε εθνικό κα περιφερειακό επίπεδο,

των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ( όπως αυτές διατυπώνονται μέσα από το

π,π,χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας) και των κατευθυντήριων αρχών και σχεδίων ( Γ.π.Σ ,

Ζ.Ο.Ε Κ.α ) που διέπουν τον χωρικό σχεδιασμό του νομού όπως επιτάσσει το Περιφερειακό

πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδος . Τα κεφάλαιο 3.2 και 3.3 δεν αποτελούν την ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης ( που θα πραγματοποιηθεί στο κεφ. 4 ) αλλ/ μια πρώτη προσέγγιση του Ν.

Ευβοίας πρώτα μέσα από την σκοmά της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και έπειτα από την

σκοmά των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί μέσα από το Περιφερειακό Χωροταξικό

Σχέδιο και αφορούν τον νομό. Αξίζει να σημειώσουμε πως όπως περιγράψαμε εκτενώς στα

Κεφάλαια 1 και 2 ο τουρισμός δεν αποτελεί μια αυτόνομη διαδικασία ανάπτυξης μιας

περιοχής αλλά αναπτύσσεται τόσο ανταγωνιστικά όσο και σε αλληλεπίδραση με τους

άλλους τομείς παραγωγής μιας περιοχής αλλά και επιδράς το γενικότερο

κοινωνικοοικονομικό και αναπτυξιακό πλαίσιο μιας περιοχής γι αυτό κρίνεται σκόmμο η

παράθεση τόσο του προφίλ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος όσο και του υφιστάμενου

συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Ν. Ευβοίας. Ο Ν. Ευβοίας

όπως είπαμε αποτελεί μέρος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος . Μιας εκ των 13

περιφερειών εmπέδου NUTSII της Ελλάδας και στα ακόλουθα κεφάλαια αναλύεται το

προφίλ του μέσω της παράθεσης των γενικότερων δεδομένων και στοιχειών της

περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

3.2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ.

Ως προς τη γεωγραφική θέση η Περιφέρεια καταλαμβάνει ένα κρίσιμο κεντρικό

τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας. Η Περιφέρεια έχει στεριανά και θαλάσσια

σύνορα με την Περιφέρεια Αττικής και την ευρύτερη Αθήνα, θαλάσσια σύνορα με την

Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και ως επί το

πλείστον εξαιρετικά ορεινά σύνορα με τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου της είναι ο εξαιρετικά υψηλός ορεινός χαρακτήρας

του δυτικού και νότιου τμήματός της, ο εκτεταμένος εσωτερικός θαλάσσιος χώρος του

Βόρειου Ευβοϊκού και Μαλιακού Κόλπου στα βόρειο-ανατολικά και ο εσωτερικός

διασυνοριακός θαλ/σσιος χώρος στα νότια, ο κλειστός Κορινθιακός Κόλπος, τον οποίο
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μοιράζεται με τη Περιφέρεια ΠελOπoVΝΉσOυ. Οι γεωπολιτικές και οικονομικό -κοινωνικές

εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χωρικές πολιτικές και

ανακατατάξεις στις δομές ( κέντρα Ι πόλοι - άξονες και δίιcrυα ) που τις συνοδεύουν

προσδιορίζουν τη συγκριτική θέση της Περιφέρειας. Στα παραπάνω πλαίσια η διασύνδεση

Ι δικτύωση των δομών, οι ανταλλαγές προ\όντων και υπηρεσιών και η συμμετοχή της

περιφέρειας στις πολιτικές ( Μακροπεριφέρειες , Σ.Α.Κ.Χ - Intereg κλπ.) της Ε.Ε και της

χώρας στους ευρύτερους χώρους της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης είναι κυρίαρχα θέματα αναφοράς για τη θετική ένταξή της στο χώρο.

Η Στ. Ελλάδα, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος, κατατάσσεται στις περιφέρειες με

έντονη περιφερειακότητα ως προς την κεντρική Ε.Ε. και με σχετική κεντρικότητα ως προς

τον κέντρο-ανατολικό μεσογειακό χώρο. Η κεντροβαρική της θέση έχει μερικώς

αξιοποιηθεί μόνο στην κατεύθυνση Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ενώ η γειτνίασή της με την

Αθήνα έχει προωθήσει εξαιρετικά ασύμμετρες σχέσεις. Η σύνδεσή της με τις γειτονικές

της περιφέρειες και με ισχυρά σημεία του ευρύτερου χώρου θα εξυπηρετηθεί από τους

νέους υπό προγραμματισμό ή υπάρχοντες υπό αναβάθμιση διαπεριφερειακούς

αναπτυξιακούς άξονες, όπως :

• Διαμήκης άξονας Αθήνα - ( Χαλκίδα) - Λαμία -Θεσ/νίκη ( Π.Α.Θ.Ε )

• Διαγώνιος άξονας Λαμία - Ιτέα Ι Άμφισσα - Αντίρριο - Πάτρα.

• Διαγώνιος άξονας Κεντρικής Ελλάδας Λαμία - Καρδίτσα -Τρίκαλα-Παναγιά

( Εγνατία - Γιάννενα Ηγουμενίτσα) , Ε65 .

• Οριζόντιος άξονας ( Π.Α.Θ.Ε / Κόρινθος) - Θήβα / ΠΑΘΕ - Χαλκίδα - Κύμη /

Λιμάνι Κύμης

Η διασύνδεση της με τους παραπάνω άξονες ανάπτυξης και τις αντίστοιχες πύλες - πόλους

ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τα δυνητικά οφέλη από την σύνδεση με τον δυτικό

ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και με τον χώρο του Αιγαίου. Η κατοίκηση στη Περιφέρεια

εντοπίζεται κύρια στις πεδινές και παραλιακές περιοχές και κυριαρχείται από τα μικρά

ημιαστικά κέντρα που σταθεροποιούν το πληθυσμό τους ενώ η αστικοποίηση παραμένει

ιδιαίτερα αδύναμη. Ως προς την οικιστική πίεση στο περιβάλλον προβλήματα

δημιουργούνται κυρίως στα κέντρα των οικισμών αλλά και στις ευαίσθητες πεδινές

παραγωγικές παραλιακές περιοχές ( με έξαρση στον Ευβοϊκό και Μαλιακό Κόλπο) λόγω

συσσώρευσης εποχιακού « παραθεριστικού }} πληθυσμού που έρχεται κυρίως από την

Αθήνα.
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3.2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ θΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - ΠΛΗθΥΣΜΟΣ .

Η περιφέρεια αποτελεί, από το 1987 που ιδρύθηκε, μία από τις δεκατρείς προγραμματικές

περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί επίσης μία από τις Περιφέρειες επιπέδου NUTS 11 της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφέρεια περΊλαμβάνει πέντε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

διοικητικές υποδιαιρέσεις επιπέδου NUTS 111 ως προς το κοινοτικό χώρο: Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Οι παραπάνω

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις περ'lλαμβάνoυν 95 Ο.Τ.Α , διοικητικές υποδιαιρέσεις NUTS

ιν ως προς το κοινοτικό χώρο. Οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας είναι το Πολεοδομικό

συγκρότημα της Χαλκίδας με 69.706 κατοίκους και ο διευρυμένος Καποδιστριακός δήμος

με πυρήνα την πόλη της Λαμίας με 50.056 κατοίκους και συνολικό πληθυσμό 62.354

κατοίκους. Η έκταση της Περιφέρειας είναι 15.549 km2 , δηλαδή το 11.8% της συνολικής

έκτασης της χώρας. Αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος περιφέρεια της χώρας μετά την

Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με την απογραφή του 200 Ι, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε

605.329 κατοίκους, δηλαδή 5.52% του πληθυσμού της χώρας και κατατάσσεται στην 6η

θέση από πλευράς μεγέθους πληθυσμού στην Ελλάδα. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλή, αφού είναι μόνο 37 κατ./

km2 . Λαμβάνοντας, όμως, υπ' όψη τη μεγάλη έκταση εδαφών της σε υψόμετρο πάνω από

800m., υπολογίζουμε την πυκνότητα της Περιφέρειας σε 71Kat./km2 ,που είναι μία μέση

τιμή για τον ελληνικό χώρο.

Πίνακας 3.2.1 : Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΟΣΟΣTlΑΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΕΛ1ΞΗ

1971- 198]- ]99]-
]971 ]981 1991 2001 1981 199] 2001

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 505.468 538.111 582.280 605.329 6,46% 8,21% 3.96%

ΧΩΡΑ 8.768.372 9.379.589 10.259.900 10.964,020 11.08% 5,34% 6.86%

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ

χΩΡΑΣ 5,8% 5,7% 5,7% 5,52%. . . .
Πm:n : Περιφερεια Στερεας Ελλάδας -lδια επεξεΡγασια .

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Περιφέρειας είναι σταθερά θετική την εικοσαετία 1971 - 1991 ,

ιδιαίτερα θετική τη δεκαετία 1981- 1991 και αυξάνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους της

χώρας ενώ την δεκαετία 1991 - 2001 αυξάνεται με ρυθμούς μικρότερους του εεΝικού

//Λ,\'Η/Il.ΤΙ/ΜJO θΕΣl.-.....-Ιι.·lι· 94 1. ΙΙ.υι/ι Ι



ΛΛΙ'O)'ιfJl1,: /!lΛ!\'."JlΣ ΚΕΦΑΛΛ/Ο 3 ; ΚΛ 1Ε 'Υ(-) J'Nl..EIl.' l.};ΙίιΙΙΙl:ΜΟΥ ΤΟΥ /\'ΟΜΟΥ ιΊΊ~()ΙΛ~.:

μέσου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα και να τονίσουμε πως η πτώση

του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και

οφείλεται σε δύο τομείς που έχουν μεγάλη βαρύτητα και εάν στο μέλλον δεν

αντιμετωπιστούν καταλλήλως ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα : α ) Η περιφέρεια

διακρίνεται για την εξαιρετικά ανίσχυρη οικιστική οργάνωση της στο επίπεδο 1ου και 2
ου

ενισχυμένου επιπέδου . Η Λαμία και η Χαλκίδα αδυνατούν κατά κύριο λόγο να

συγκρατήσουν την αύξηση του πληθυσμού στην ευρύτερη ενδοχώρα τους και

παρουσιάζουν μια κρίσιμη αστική μάζα ( 62.000 η Λαμία και 69.000 η Χαλκίδα ) σε

επίπεδο « πραγματικής πόλης » • β) Το παραπάνω δεδομένο ενισχύεται αρνητικά από την

ύπαρξη της Αθήνας ( πόλου με Μεσογειακή εμβέλεια) στα νότια της περιφέρειας και της

Λάρισα και του Βόλου στα βόρεια της περιφέρειας που « στραγγαλίζουν » πληθυσμιακά

την Χαλκίδα και την Λαμία αντίστοιχα.

Γράφημα 3.2.1 : Σύγκριση ποσοστού μεταβολής πληθυσμού διαχρονικά Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας - Χώρα.

ΠΟΣΟΣΤIΑIΑ Μ ΕΙΆ8ΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

•
'"•

, . " --..

~ .. ..., ---.. - .

• •
,
,

197\-11161 '1'8\-1991 1SI9\-2001

,~

I-ΠΕI'ΕΑΕΜλΔΑ -ΧΩΡΑ Ι

ThrιΏ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Ιδία επεξφΥασία .

3.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ.

Στο θέμα της οικονομικής φυσιογνωμίας η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από τη

μεγαλύτερη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας στο τρίγωνο Χαλκίδα - Οινόφυτα 

Σχηματάρι αλλά και την ΒΙ.ΠΕ της Λαμίας με την υπερσυγKΈVτρωση μεγάλων

βιομηχανικών μονάδων χαρακτηρίζουν την Περιφέρεια σαν τον υποδοχέα των μεγάλων

βιομηχανικών μονάδων. Η παραγωγική δομή της περιφέρειας και η ιδιαίτερη θέση ως προς

τους στρατηγικούς ορυκτούς πόρους ( σχεδόν αποκλειστική βωξιτοπαραγωγός Περιφέρεια
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της Κοινότητας) και τη μεταλλουργική βιομηχανία της αλουμίνας , του αλουμινίου, του

νικελίου και του μαΥνησίτη της εξασφαλίζουν:

ι Μία κορυφαίου ενδιαφέροντος θέση στο κοινοτικό χώρο, και διασυνδέσεις τόσο με

το Βορρά όσο και με το Νότο.

ι Τη πρώτη θέση στη μεταλλουργική βιομηχανία της χώρας.

ι Και μία ιδιαίτερη σχέση με τον βαλκανικό και ανατολικό περί-κοινοτικό χώρο.

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος παρουσιάζει ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τον

υπολογισμό του Α.Ε.Π / κεφαλή . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απομάκρυνση των

μεγάλων βιομηχανιών από την Αθήνα και η μετεγκατάσταση αυτών στο βιομηχανικό

τρίγωνο Χαλκίδα - Οινόφυτα - Σχηματάρι οδηγεί τον υπολογισμό του ΑΕ.Π σε

πλασματικά στοιχεία καθότι αυτό μετράται σε επίπεδο Ε.Ε στον τόπο που παράγεται και

όχι εκεί που τελικά διαρρέει ( Στην περίπτωση μας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η

ευρύτερη περιοχή πρωτευούσης) . Τα στοιχεία της Eurostat στην Τρίτη έκθεση συνοχής

παρουσιάζουν την Στερεά Ελλάδα στο επίπεδο του 104.2 σε. σχέση με τον μέσο όρο της

ΕΕ25 στο Α.Ε.Π / κεφαλή που σημαίνει ότι εν όψει της τέταρτης προγραμματικής περιόδου

( 2007 - 2013 ) κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμα Ευρωπαϊκά κονδύλια. Βέβαια έγινε η

λεγόμενη αναδιάρθρωση των περιφερειών με των σχηματισμό 7 υπερπεριφερειών στις

οποίες η Στ.Ελλάδα εντάσσεται μαζί με την Θεσσαλία και την Ήπειρο σε μια περιφέρεια

όμως είναι ακόμα νωρίς για εκτιμήσεις σε επίπεδο παρεχόμενων κονδυλίων για την

ΣΤ.Ελλάδα την στιγμή που βρίσκεται σε εφαρμογή ακόμη το Γ Κ.Π.Σ . Η εξέλιξη αυτή του

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π σχετίζεται και με το φαινόμενο της αναβιομηχάνισης που

παρατηρείται έντονα στο τελευταίο μισό της δεκαετίας του '90 με συνέχιση της

εγκατάστασης και μετεγκατάστασης μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών ομίλων στη

βιομηχανικήπεριοχή Οινόφυτα- Σχηματάρι λόγω της γειτνίασης με την Αττική .
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Πίνακας3.2.2 : Α.Ε.Π σε Μ.Α.Δ το 2000 με διόρθωση των στοιχείων της Αττικής.

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕΙ5 = 100 ΕΕ25 = 100

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ 63 73
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΩΡΑ 67 77

ΕΕ15 = 100 100 115

ΕΕ25 ~ 100 115 100
, , ,

ΠJwΊ : Πετράκος Γ, και Ψυχαρης Ι. ( 2004) Περιφερειακη αναπrυξη στην Ελλάδα ,

Αθήνα. Κριτική. - Ιδία επεξεργασία.

Ολόκληρη τη δεκαετία του '90 παρατηρήθηκεέντονα αυξητική τάση επενδύσεων μεγάλου

ύψους σε δυναμικούς κλάδους της μεταποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων

αυτών στη μεταποίησηεξειδικεύθηκανστους δυναμικούςκλάδουςτων χημικώνπλαστικών,

της χαρτοβιομηχανίας, των τροφίμων - ποτών, της κλωστουφαντουργίας, της

μεταλλουργίας και των μη μεταλλικών ορυκτών, χωρικά δε συγκεντρώθηκαν κύρια στο

νομό Βοιωτίας και δευτερευόντως στους νομούς Εύβοιας και Φθιώτιδος. Το 1991 ο

οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας ανερχόταν σε 34% του συνολικού

πληθυσμού ενώ το 2001 αυτός υποχώρησε στο 33.5% .ΔιαχΡονικά καταγράφεται αισθητή

μετατόπιση απασχολουμένων από τον πρωτογενή τομέα στον τριτογενή. Χαρακτηριστική

στοιχείο της περιφέρειας είναι η έντονα δευτερογενής διάρθρωση της οικονομίας του με

ποσοστό 42.3% και η μεγάλη υστέρηση του τριτογενή τομέα σε σχέση με τον μέσο όρο της

χώρας. Αυτό μας δείχνει πως η περιφέρεια διαθέτει μεγάλες ενδογενείς δυνατότητες

ανάπτυξης του ανωτέρου τριτογενή τομέα της οικονομίας ( Ε&Τ ) ως υποστήριξη του

ιδιαίτερα ανεπτυγμένου δευτερογενή , όσον αφορά την απασχόληση στους τομείς

παραγωγής το 2001 αυτή διαρθρώνεται ως εξής: Πρωτογενής: 24,8% , Δευτερογενής:

29.4% , Τριτογενής: 45.3% . Από την παράθεση των στοιχείων της απασχόλησης στους

τομείς παραγωγής εύκολα διακρίνει κάποιος πως το επίπεδο απασχόλησης στον πρωτογενή

τομέα ανέρχεται στο 24.8% με τον Ελληνικό μέσο να είναι στο 16.1% ενώ ο μέσος όρος

της ΕΕ25 είναι στο 7.0% .Αυτό μας δείχνει σχετικά παραδοσιακές μορφές απασχόλησης

στον πρωτογενή τομέα με έντονη έλλειψη καθετοποίησης της παραγωγικής

δραστηριότητας.
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Πίνακας 3.2.3 : Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας της περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας,

llimJ : Πετρακος Γ. και Ψυχαρης Ι. ( 2004 ) : Περιφερειακη αναπτυξη στην

Ελλάδα ,Αθήνα. Κριτική, Ε.Σ.γ.Ε, Κ.Ε.Π.Ε -Ιδία επεξεργασία.

Μεγάλο πρόβλημα της περιφέρειας δείχνει να είναι το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που

ξεπερνά τον εθνικό μέσο κατά 3.Ι ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το ποσοστό μεταβολής των

απασχολουμένων την δεκαετία 199Ι - 2001 μειώθηκε κατά 5,.0% , το γεγονός αυτός σε

συνδυασμό με τα πληθυσμιακά δεδομένα που περιγράψαμε στο κεφ. 3.2.2 ( αδύναμη

αστική μάζα ) μπορούν να οδηγήσουν μακροχρόνια στην εσωτερική μετανάστευση

πληθυσμού σε ανεπτυγμένα αστικά κέντρα πλησίον της περιφέρειας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓιΑΣ

Ποσοστό

Αναλογία Ποσοστό μαιφοχόνιας

απασχολούμενων μεταβολης ανεργίας

στον <Juνολlκό απασχολούμενου Ποσοστό ( επl των

Π Δ Τ Π Δ Τ πλι θυσιιό πλnθυσιιού αν, ία, ανέογων)

1991 2001 1991 2001 1991 - 2001 1991 2001 2001

ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΆΔΑ 16,2 45,6 38,2 10,8 42,3 46,9 35,6 33,5 ·5,90% 3,2 13,3 59,6

ΧΩΡΑ 19,6 25.4 55,0 8,2 21,6 70,2 34,8 37,8 8,62% 8,9 10,2 52,8
, , , ,

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,

Πρωτογενής τομέας:

Κύριο χαρακτηριστικό του πρωτογενούς τομέα είναι, η κτηνοτροφική καθετοποιημένη

παραγωγή συγκεντρώνοντας μερικές από τις μεγαλύτερες μονάδες του κλάδου.

Εντυπωσιακά ανερχόμενη δραστηριότητα είναι τα αλιεύματα και οι ιχθυοκαλλιέργειες με

μονάδες στο νότιο Ευβοϊκό και Βόρειο Ευβοϊκό . Η φυτική παραγωγή της, που

χαρακτηρίζεται από δυναμικές καλλιέργειες ( βαμβάκι, καπνός, σιτηρά, ελιά, τομάτα) και

αναπτύσσεται κυρίως στην βοιωτική πεδιάδα και στην πεδιάδα του Σπερχειού ,

προσανατολίζεται αργά αλλά σταθερά, μέσα από διαρθρωτικές αναπροσαρμογές, σε νέα

στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στα πλαίσια της νέας ΚΑ.Π, περιορίζοντας

αντίστοιχα, τα παραδοσιακά μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.
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Γράφημα 3.2.2 : Σύγκριση της ποσοστιαίας συμμετοχής των τομέων παραγωγής στην

διαμόρφωση του Α.Ε." - Στερεά Ελλάδα - Χώρα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Π 1991 
2001

80 τ::=----::~--~~-----:::;::'~~=ΞΞΞ5ί1
~ ~ t~ΞΞ;~ΞπJΞ"'~_1 ~
~ 20

υ

ο

2001

Πρωτ. Δευτ. Tplτ. Πρωτ.

ΤΌΜΕIt

Ι D ΣΤΕΡΕΑ E/VIAΔA • ΧΩΡΑ Ι

ΤΡΙΤ.

Πn:!iJ : Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Ι. ( 2004 ) : Περιφερειακή ανάπτυξη στην

Ελλάδα .Αθήνα . Κριτική, Ε.Σ.Υ.Ε , Κ.Ε.Π.Ε - Ιδία επεξεργασία.

Δευτερογενής τομέας:

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών

ομίλων τόσο στο μεταποιητικό τομέα τον συνδεδεμένο με την εξορυκτική δραστηριότητα

όσο ΚαΙ σε κλάδους σημαντικής έντασης τεχνολογίας ( είδη διατροφής, μοντέρνα

υφαντουργία, επεξεργασία αλουμινίου και μη σιδηρούχα μέταλλα ), η ενσωμάτωση νέας

υψηλής τεχνολογίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νέων δυναμικών κλάδων

με αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να

χαρακτηρίζεται σαν η περιφέρεια των μεγάλων εταιρειών και ομίλων, αφού το 16% των

εταιρειών αυτών (70 εταιρείες)λειτουργούνσ' αυτήν.

Τριτογενήςτομέας:

Ο τομέας αυτός με 45.3% απασχόληση του εργατικού δυναμικού και συμμετοχή στη

διαμόρφωση του περιφερειακού Α.Ε.Π κατά 46.9% ( 2001 ) αποτελεί τον κύριο πλέον

παράγοντα, της υπό διαμόρφωση νέας αναπτυξιακής αστικής διάστασης της παραγα/Ύικής

φυσιογνωμίας της περιφέρειας, καθώς έχει ήδη αρχίσει να ενισχύεται η σύζευξη

δευτερογενούς - τριτογενούς τoμtα στα μεσαία και μικρά περιφερειακά αστικά κέντρα, η

οποία ενεργοποιείται μέσα από τη σταδιακή χωροταξική ανασυγκρότηση της βιομηχανικής

βάσης, την παροχή βιομηχανικών υποδομών, την εμφάνιση υπηρεσιών ειδικής τεχνολογίας

έρευνας και ανάπτυξης και την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών χειμερινού,
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φυσιολατρικούκαι καλλωmστικού( S.P.A ) τουρισμού. Βέβαια η δυναμική του τριτογενή

τομέα παραμένει αρκετά χαμηλά και αποτελεί ένα από τα «φλέ:Υοντα}) ζητήματα της

αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. Βέβαια όσο η μάζα των μεγάλων αστικών

κέντρων παραμένει σε κρίσιμα επίπεδα τόσο πιο αργά θα προχωράει η «τριτσγενοποίηση»

του παραγωγικού συστήματος.

Τουριστικές Ζώνες και Β Κατοικία:

Κύριες οργανωμένες τουριστικές ζώνες στην Περιφέρεια αποτελούν ο αρχαιολογικός

χώρος των Δελφών, και τα Χιονοδρομικά Κέντρα του Παρνασσού και Τυμφρηστού. Οι

εγκαταστάσεις των Ιαματικών Πηγών στο Βόρειο Ευβοϊκό , Καμένα Βούρλα Ι

Θερμοπύλες-Υπάτη-Λ.Αιδηψού-Υπάτη, είναι οι ζώνες με δυναμική προοπτική. Νέες εν

δυνάμει ζώνες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν τα μεγάλα φυσικά τοπία

( ΝΑTURA Κ.α ) , κυρίως τα υψηλά ορεινά , και οι πολυπληθείς ιστορικοί και

αρχαιολογικοί τόποι και τα θρησκευτικά μνημεία. Σημαντικό απόθεμα πολεοδομημένης γης

για επενδύσεις σε Β' κατοικία υπάρχει στις ένθεν και ένθεν του Ευβοϊκού Κόλπου πλησίον

της Αθήνας παράκτιες περιοχές. Οι συνολικές κλίνες στην περιφέρεια ανέρχονται σε 28.050

με ποσοστό 4.20% επί του συνόλου της χώρας ενώ οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε

8.899 με ποσοστό 5.64% επί του συνόλου της χώρας.

Πίνακας 3.2.4 : Οι βασικές τουριστικές υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας - σύγκριση

με σύνολο χώρας το 2004 .

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΆΔΑ
502 14759 28050

ΧΩΡΑ 8899 351891 668271

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ% 5,64 4.19 4.20

I!!rιiι: Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 3.2.5 : Βασικά στοιχεία τουριστικής κίνησης σε επίπεδο περιφέρειας 

σύγκριση με σύνολο χώρας.

IlmΊ1: Ε.Σ.Υ.Ε - lδια επεξεργασια.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΆΜΠΙΝΓΚ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 335564 3125 - 172132 14779

ΧΩΡΑ 5649512 82321 6574470 193506
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ% 5.94 3.80 2.62 7.64
, ,

Ενδοπεριφερειακή συνοχή και ανισότητες:

Κατά την περίοδο 1991 - 1998 η οικονομική ανομοιογένεια, όσον αφορά την εξέλιξη του

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π σε επίπεδο νομού, σταδιακά αμβλύνεται καθώς διαφαίνεται τάση

σύγκλισης των τεσσάρων ( 4 ) νομών της Περιφέρειας, πλην της Βοιωτίας, με διαχρονική

θετική εξέλιξη της παραγωγικότητας για τους νομούς Φθιώτιδας , Φωκίδος και Ευρυτανίας

και αρνητική για το νομό Εύβοιας. Κύριος παράγοντας τ/ς εξέλιξης αυτής θεωρείται η

χωρική συγκέντρωση βιομηχανικών επενδύσεων σε επιλεγμένες περιοχές του νομού

Φθιώτιδας και τουριστικών επενδύσεων στους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Πίνακας 3.2.6 : Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π σε Μ.Α.Δ το 2000 - Διορθωμένα στοιχεία για

Βοιωτία.

ΧΩΡΙΚΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΕΙ5 = 100 ΕΕ25 = 100 ΕΙΣΟΔΗΜΑ/

ΚΑΤΟΙΚΟ

ΒΟΙΩΤΙΑ 75 87 3835

ΕΥΒΟΙΑ 59 68 4.170

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 44 51 1.751

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 65 75 3-572

ΦΩΚΙΔΑ 49 57 2.486

ΧΩΡΑ 67 77 4.969

ΕΕΙ5 = 100 100 115 -
ΕΕ25 = 100 87 100 -

llirιΊΊ : Πετρακος Γ, και Ψυχαρης Ι ( 2004 ) : Περιφερειακη ανάπτυξη στην

Ελλάδα -Αθήνα, Κριτική, ΕΣΥ,Ε , Κ,ΕΠΕ - Ιδία επεξεργασία,

Ο νομός Βοιωτίας θεωρείται, μακρά, ο πρώτος νομός της περιφέρειας όπως και της χώρας

από πλευράς παραγωγικότητας 'λ/γω της ισχυρής παρουσίας του εκσυγχρονισμένου

δευτερογενούς τομέα. Οι νομοί Εύβοιας και Φθιώτιδας κατέχουν σχετικά καλή .θέση ως
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προς την αντίστοιχη κατάταξη ενώ οι άλλοι δύο νομοί κατατάσσονται σχεδόν τελευταίοι.

Επίσης σε επίπεδο δηλωθέντος εισοδήματος / κάτοικο ο Νομός Ευβοίας είναι αυτός που

προσεγγίζει περισσότερο τον Εθνικό μέσο ενώ με εξαίρεση την Βοιωτία οι άλλοι τρείς

νομοί κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις. Διανομαρχιακά, διαφαίνεται ακόμα πρόβλημα

κοινωνικής ανομοιογένειας, ενώ ενδονομαρχιακά αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες

μεταξύ των αναπτυγμένων βιομηχανικών περιοχών και των προβληματικών ορεινών

περιοχών, λόγω σταδιακής ενίσχυσης των τελευταίων διαμέσου προγραμμάτων

ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης ( Π.Ε.Π , Leader , Κ.α ). Παράλληλα φαίνεται ότι

παγιοποιούνται διαδικασίες ανάδειξης « αστικών » περιοχών που πλήττονται από την

βιομηχανική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των κλάδων δημιουργώντας, έτσι,

συνθήκες για την προώθηση ειδικών πολιτικών τύπου Στόχου 2 του Ε.Τ.Π.Α (Βιομηχανική

αναδιοργάνωση ) ως και περιοχές για προγράμματα αστικής αναζωογόνησης τύπου

URBAN ή Σ.Ο.Α.Π .

3.2.4 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ .

Οι πόλεις που διαμορφώνουν την αστική δυναμική της Περιφέρειας λόγω της ιδιαίτερης «

αστικής ανάπτυξης» στην άμεση περίμετρο του αστικού τους πυρήνα ( συνεχής εδαφική

περιοχή με πυκνότητα > 100 κατ.lκμ2 ) και έχουν κινητήριους ρόλους , όχι μόνο

διοικητικούς, είναι:

• Η Χαλκίδα και η Λαμία , πόλεις με δυναμl,κή 120.000 και 100.000 κατοίκων

αντίστοιχα στην ευρύτερη αστική περιοχή τους, με δυνατότητες διαπεριφερειακού

πόλου ανάπτυξης αλλά με ελλιπή διοικητική και πολεοδομική οργάνωση κυρίως της

ευρύτερης περιοχής τους.

• Η Θήβα, η Λιβαδειά και η Άμφισσα-Ιτέα, με δυναμική 20.000 έως 50.000

κατοίκους στην ευρύτερη αστική περιοχή τους με ενδοπεριφερειακό ρόλο αλλά και

δυνατότητες διαπεριφερειακών ειδικών λειτουργιών.

Ιδιαίτερους ρόλους διαδραματίζουν :

Το Καρπενήσι ως αναδυόμενος πόλος αστικής διάχυσης στο υψηλό ορεινό δυτικό όγκο και

οι νησιωτικές / παραλιακές ή παραδοσιακές μικρές πόλεις ή δίκτυα γειτονίας, Ιστιαία

Λ.Αιδηψού, Αγ.ΚωνΙνος-Καμένα Βούρλα, Αταλάντη-Λιβανάτες , Αμφίκλεια-Τιθορέα

Ελάτεια , Κύμη , Αλιβέρι και Κάρυστος . Εξειδικευμένα δίπολο στην εξορυκτική

βιομηχανία και τη μεταλλουργία, με δυνατότητες ένταξης σε αστική τροχιά μέσω

ευρύτερων δικτυώσεων με ανώτερα αστικά κtvτρα , αποτελούν τα δίπολα Μαντούδι 

Λίμνη και Δίστομο - Αντίκυρα.
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3.2.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ .
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Υποδομές αιχμής - Διεθνείς μεταφορές και Επικοινωνίες:

Η Περιφέρεια διαθέτει μια ισχυρή μεταφορική υποδομή στην κατεύθυνση Αθήνα

Θεσσαλονίκη αφού διασχίζεται κατά μήκος από τον υπό ολοκλήρωση Διεθνή

Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα - ΘεσΙνίιcη ( Π.Α.Θ.Ε ), καθώς και από τη Διεθνή

Σιδηροδρομική Γραμμή Αθήνα - Θεσ/νίκη, τμήματα του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικτύου

Μεταφορών ( Δ.Ε.Δ.Μ ).

Κύριοι οδικοί άξονες της περιφέρειας ( Διαπεριφερειακή σύνδεση) :

Ι ) ΑΘΗΝΑ-ΛΑΜΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Π.Α.Θ.Ε)

2) ΠΑΘΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ

3) ΛΑΜΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ

4) ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΑιΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( Ε65 )

5) ΘΗΒΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Π.Α.Θ.Ε.)

Δευτερεύοντες οδικοί άξονες ( Ενδοπεριφερειαl::ή σύνδεση) :

Ι ) ΘΗΒΑ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΙΤΕΑ ( Παράκαμψη Δελφών)

2) ΛΑΜΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΑΓΡΙΝΙΟ

3) ΠΑΘΕ Ι ΓΛΥΦΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ Ι ΙΣΤΙΑΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΑ

4) ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ

5 ) ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΛΑΜΙΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ.

Η διαπεριφερειακή μεταφορική της σύνδεση με τις γειτονικές της περιφέρειες και με

ισχυρά σημεία του ευρύτερου χώρου θα εξυπηρετηθεί από νέους υπό προγραμματισμό ή

υπάρχοντες υπό αναβάθμιση διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες ( Διαγώνιος άξονας

Αντίρριο - Άμφισσα - Λαμία ). Το μεταφορικό δίκ:υο υποστηρίζεται από λιμάνια και

πορθμεία μικρής ακόμα δυναμικότητας αλλά με δυνατότητες αναβάθμισης. Το δίκτυο

τηλεπικοινωνιών είναι επίσης υπό αναβάθμιση με καλές προοπτικές ευρύτερου ρόλου λόγω

της κεντρικής θέσης της ευρύτερης Λαμίας στο γενικό σύστημα ( Κέντρο Δορυφορικής

Επικοινωνίας ) .Το 2005 η διείσδυση των ευζωνικών υπηρεσιών ήταν σε επίπεδο

περιφέρειας στο ]6% κατατάσσοντας την στην προτελευταία θέση μετά την περιφέρεια

Πελσποννήσου. Επίσης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος « κοινωνία της

πληροφορίας )} προωθήθηκε πρόσφατα η υποστήριξη τ/ς ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών

σε πολλούς πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α της περιφέρειας. Τέλος η κύρια λιμενική υποδομή τ/ς

περιφέρειας συγκροτείται με το λιμάνι της Κύμης ως εθνικής εμβέλειας και με τις μαρίνες

Ιτέας, Καρύστου, Σκύρου ως πρωτεύοντα τουριστικά λιμάνια. Τα υπόλοιπα λιμάνια και

πορθμεία όπως Π.χ το λιμάνι της Χαλκίδας έχουν δευτερεύοντα διαπεριφερειακό,ρόλο.
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Μεγάλες τεχνικές υποδομές υποστήριξης της παραγωγής:

Ενεργειακά δίκτυα:

Τόσο τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του φυσικού αερίου

διασχίζουν την περιφέρεια, προμηθεύοντας με την απαραίτητη ενέργεια ικανοποιητικά τις

σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές της και δημιουργώντας προϋποθέσεις σημαντικών

επενδύσεων. Το υψηλό αιολικό δυναμικό της νότιας Εύβοιας σε συνδυασμό με τις

εγκαταστάσεις του Αλιβερίου , ( μέρους του Εθνικού Συστήματος Ενέργειας ), αποτελούν

σημαντική προοπτική για την περιφέρεια ιδίως σε συσχέτιση με τις γενικές της δυνατότητες

στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τομέα στον οποίο και το υδροδυναμικό και το

γεωθερμικό δυναμικό της ( πλην του αιολικού ), παρουσιάζει καλή συγκριτική θέση.

Υδάτινοι πόροι:

Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικούς υδάτινους πόρους και έργα για την

ανάπτυξη ( γεωργία) και την προμήθεια των οικισμών και των δραστηριοτήτων της με την

προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισής τους.

Η προσφορά οργανωμένων υποδομών παραγωγικών δραστηριοτήτων:

Βιομηχανικές Ζώνες:

Η Περιφέρεια διαθέτει οργανωμένη ΒΙ.ΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας που

όμως γειτνιάζει οριακά με την πόλη. Η μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη είναι η μεγάλη «

άτυπη ΒΙ.ΠΕ )~ ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων - Σχηματαρίου , περιοχή με υποδομές aJJ..iJ.

χωρίς οργάνωση του χώρου και της προσφοράς γης, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την

Αθήνα. Μεγάλο απόθεμα καλά οργανωμένης και ελκυστικά χωροθετημένης ζώνης

αποτελεί η σχολάζουσα αλλά σταδιακά ενεργοποιούμενη ( σε σύνδεση με τη δυτική

Αττική) ΒΙ.ΠΕ στη Θίσβη (πρώην Αλουμίνα).

3.2.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛIΤιΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ.

Περιβάλλον και Πολιτισμός:

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον έχει καθοριστικό ρόλο στο χωροταξικό

σχεδιασμό της περιφέρειας αφού: Ως προς το φυσικό περιβάλλον, το 113 της έκτασής της

αποτελείται από ({ αυθεντικά » οικοσυστήματα που έχουν καταγραφεί ως ιδιαιτέρας

σημασίας και το 50% εξ αυτών προστατεύονταιήδη (NATURA 2000 - CORINE / Τ.Ι.Φ.Κ

- ΕΘΝΙΚΟΙ ΔργΜΟΙ ) και παρουσιάζει πλούσια γεωμορφολογία και πόρους υπερτοπικού

ενδιαφέροντος . Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, η περιφέρεια παρουσιάζεται σε

διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα ισχυρή με τους πολυπληθείς
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αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους με κυρίαρχο τον εκτεταμένο χώρο των Δελφών και

το Δελφικό Τοπίο ( UNESCO WORLD HERlTAGE ). Η πολιτιστική της τσυτότητσ

ενισχύεται από τα ζωντανά κέντρα των ιστορικών πόλεων της και τους αυθεντικούς

οικισμούς της, παραδοσιακούς ή αξιόλογους. Τα σημαντικότερα προβλήματα που

σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν να κάνουν με την διαχείριση των μεγάλων υποδομών

που είναι υπό κατασκευή, την ενιαία αντιμετώπιση των συστημάτων « ύδρευσης

αποχέτευσης - επεξεργασίας λυμάτων ~~ , την γεωργική και βιομηχανική ρύπανση και τα

θέματα των βιομηχανικών ατυχημάτων (ιδίως στην περιοχή Οινόφυτα-Σχηματάρι), καθώς

και με τις οδικές υποδομές στα ευαίσθητα τοπία . Κρίσιμο θέμα αποτελεί το θέμα της

εξόρυξης σε σχέση με τη συνετή διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, δεδομένου ότι

η οικονομική δραστηριότητα έχει στρατηγική σημασία.

Πίνσκσς 3.2.7 : Δίκτυο NATURA 2000 της Περιφέρεισς Στερεάς Ελλάδος.

ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ΑΙ Κωδ.περ. Περιοχή Κατηγορία Κατάλογος Επιφάνεια

α χρ1'ισεων (km2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Ι Α241 00001 ΛΙμνες Υλίκη & ΠαραλΙμνη • Σιίστημα Βοιωτικοιί β ΕΘΝΙΚΟ 318,19
Κηφισοιί

2 A24200001 ΌροςΌχη, Κάμπος Καριίστου, Ποτάμι, α ΕΘΝΙΚΟ 164,69
Ακρωτ/ριο Καφηρεύς

3 Α24200002 Δάσος Στενής· ΔΙρφυ γ ΕΘΝΙΚΟ 14,03

4 Α24200003 Όρος Καντήλl- Κοιλάδα Προκοπίου - Δέλτα δ ΕΠΙΣΤΗΜ 141,67
Κηρέα

5 Α24300001 Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι) ε ΕΘΝΙΚΟ 35,05

6 Α24400002 Κοιλάδα - Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός β ΕΘΝΙΚΟ 482,07
Κόλπος

7 Α24400004 Εθνικός Δρυμός Οίτης, Σπήλαιο Ανεμότρυπας δ ΕΘΝΙΚΟ 94,66

8 A24500001 Όρη Βαρδούσια γ ΕΘΝΙΚΟ 197,62

9 Α24500002 Όρος Γκιώνα δ ΕΘΝΙΚΟ 214,31

10 Α24500005 Νοτιοανατολικός Παρνασσός· Εθνικός Δρυμός ε ΕΘΝΙΚΟ 183,79
ΠαDνασσOύ - Δάσoc Tιθooέαc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

11 Α24200004 Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, Δέλτα Ξηριά, α ΕΘΝΙΚΟ 11,61
YδOOyαoΈC Δάσο' Αν. Νικολάου

12 Α24200005 ΤελέΟριο - Λιχάδα - Γtάλτρα α ΕΘΝΙΚΟ 260,22

13 Α24200006 Όρος Kόχuλας - Σκύρος γ ΕΘΝΙΚΟ 43.89

14 Α24300002 Τεχνητή ΛΙμνη Κρεμαστών γ ΕΠΙΣΤΗΜ 187,73
.

15 A24400001 Υγρότοπος και νησιά του Κόλπου Αταλάντης γ ΕΠΙΣΤΗΜ 112,4
.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

16 Α24400003 Φαράγγι Γοργοπόταμου γ ΕΘΝΙΚΟ 6,04

17 Α24500003 Ποταμός Μόρνος και Τεχνητή ΛΙμνη Μόρνου γ ΕΠΙΣΤΗΜ 34,98

18 Α24500004 Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα α ΕΠΙΣΤΗΜ 18,29
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Ι ΙΣίινολο Ι Ι 12569.38

ΙΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPA)

1 Α24500005 Εθνικός Δρυμός Παρνασσοίι Ύ ΕΘΝΙΚΟ 44,06

2 Α24400004 Εθνικός Δρυμός Οίτης Ύ ΕΠΙΣΤΗΜ 94.66

3 Α24400002 Υγρότοπος εκβολών ΣπερχεlOίι Ύ ΕΘΝΙΚΟ 4.08

Σίινολο 142,80. . . .

Ι ιππ JJI'- μ!ι Υ \,11 "

llirιη : EDP S.A ( 1998 ) : Περιφερειακο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφορου

Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

ι

j

Οργάνωση της γπαίθρου :

Η ύπαιθρος της Περιφέρειας κυριαρχείται από την χαμηλή γεωργική γη εντατικών

ανοιχτών καλλιεργειών, τους εκτεταμένους ελαιώνες, τα εξαιρετικά ορεινά δάση και τις

γεωργό-κτηνοτροφικές εκτάσεις και τις εκτεταμένες ακτές της. Ο ρόλος της στην ανάπτυξη

της περιφέρειας είναι καίριος και υποστηρίζεται με σημαντικές επενδύσεις και υποδομές

( αρδεύσεις, δίκτυα, αγροτόβιομηχανίες ).

Τα κυριότερα χωρικά θέματα σχετίζονται:

• με τη σύνδεση γεωργικής και κτηνοτροφικής εντατικής παραγωγής με την {{ επί

τόπου }} μεταποίηση και την ανάπτυξη της αγροτοβιομηχανίας .

• με τις περιοχές ευαίσθητων καλλιεργειών ως προς τις εξελίξεις των επιδοτήσεων

( Κ.Α.Π Κ.α ) .

• τις δύσκολες συνθήκες κατοίκησης του εξαιρετικά ορεινού χώρου.

• με την στενότητα της πεδινής έκτασης ιδίως στη Φωκίδα και την Εύβοια.

• με τα περιβαλλοντικά θέματα τα συνδυαζόμενα με την εντατική γεωργία και

κτηνοτροφία και την οικιστική πίεση στις ακτές.

3.2.7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ .

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Επιπτώσεις ως προς τη σύγκλιση και τη συνοχή:

Η αναπτυξιακή βαρύτητα των συνολικών πόρων, που εισέρρευσαν στην περιφέρεια

κυρίως την περίοδο 1994 - 1999 είχαν θεαματική συμβολή στην παραγωγικότητα ( Α.Ε.Π

κατά κεφαλή) και στο Α.Ε.Π καθιστώντας την περιφέρεια από το 1995 σταθερά πρώτη από

πλευράς παραγωγικότητας σε επίπεδο χώρας. Η κατανομή των πόρων ήταν ιδιαίτερα.

εκσυγχρονιστική • ιδίως στο τέλος του Β' κ.Π.Σ. Ενδοπεριφερειακά εμφανίστηκαν

αξιόλογες θετικές αυξήσεις της παραγωγικότητας στο νομό Φθιώτιδας και Ευρυτανίας,

επιβράδυνση της αυξητικής πορείας της, στο νομό Βοιωτίας, σταθερότητα της μεταβολής
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της παραγωγικότηταςστο νομό Εύβοιας και αυξητική μεταβολή της στο νομό Φωκίδος . Οι

αλ/.αγές αυτές στη παραγωγικότητα των νομών εκτιμάται ότι συνετέλεσαν ώστε και η

συνολική παραγωγικότητα της περιφέρειας να αυξηθεί και η ισόρροπη κατά νομό

ανάπτυξη να ενισχυθεί με τελικό αποτέλεσμα την ικανοποιητική βελτίωση, ως προς τη

σύγκλιση, της θέσης της Περιφέρειας στον κοινοτικό χώρο, στο τέλος του Β' Κ.Π.Σ.

Επιπτώσεις στην καινοτομία και γνώση Έρευνας & Τεχνολογίας ( Ε & Τ) :

Σχεδόν καμία προσπάθεια βελτίωσης δεν έχει γίνει, στα πλαίσια και των δύο Κ.Π.Σ

της ήδη, εξαιρετικά μειονεκτικής για τη περιφέρεια, κατάστασης της Ε & Τ. Τόσο το nΕ.Π

όσο και τα εθνικά σκέλη δεν προώθησαν την Ε & Τ Εξαίρεση αποτελεί η προσπάθεια

δικτυακής ανάπτυξης Ε & Τ μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας R.I.S. lδιαίττρα μη

αποτελεσματική είναι η αξιοποίηση των στόχων ως προς τη διάχυση των αποτελεσμάτων

των ερευνητικών προσπαθειών του Κ.Π.Σ και την προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας '''επί

τόπου", στο δυνατό σημείο της περιφέρειας, που είναι η βιομηχανική εξειδικευμένη

συγκέντρωση στα Οινόφυτα-Χαλκίδα-Σχηματάρι και στη Λαμία σε συνδυασμό με τις

πόλεις της Χαλκίδας και της Λαμίας και των εν δυνάμει φορέων Ε & Τ ( ΤΕΙ,

Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ.).

Επιπτώσεις στον αγροτικό χώρο και την ύπαιθρο:

Σε επίπεδο σύγκλισης η Κ.Α.Π και οι διαρθρωτικές πολιτικές, μέτρα και δράσεις

εντατικά κυρίως στην γεωργία, λειτούργησαν αποτελεσματικά και συνέβαλαν ουσιαστικά

στην βελτίωση του εμπορίου, της ποιότητας ζωής και της αστικής ανάπτυξης διά του

γεωργικού εισοδήματος. Η χωροθέτηση των παραγωγικών επενδύσεων σε

αγροτοβιομηχανικές μονάδες στην και του ύπαιθρο αν και πάντα δεν εντάσσει επαρκώς την

αρχή της μακροπρόθεσμης προστασίας των φυσικών πόρων τοπίου, λειτούργησε θετικά ως

προς την τοπική ανάπτυξη.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον:

Όσον αφορά το περιβάλλον, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις για έργα ή επιχειρησιακά

σχέδια περιβάλλοντος στο επίπεδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν είναι ιδιαίτερα

σημαντικές. Εάν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η Περιφέρεια έχει μεγάλες ανάγκες για την

αποκατάσταση του περιβάλλοντος ιδίως λόγω των μεγάλων λιγνιτικών και μεταλλουργικών

εξορυκτικών δραστηριοτήτων και των βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών

συγκεντρώσεων, αλλά και δυνατότητες ""νέων αναπτυξιακών ευκαιριών" από την

αποκατάστασή του, ή την έρευνα για την πρόληψη της υποβάθμισής του, εκτιμά-ται ότι οι
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επιπτώσεις από την περιβαλλοντική πολιτική και προγράμματα μπορεί να είναι εξαιρετικά

θετικές για την περιφέρεια και ότι δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η Κοινοτική Πολιτική

περιβάλλοντος.

3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤιΚΕΣ

- ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .
Στο παρόν κεφάλαιο θα δώσουμε μια πρώτη εικόνα του Ν. Ευβοίας οριοθετώντας

το αντικείμενο της μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας • όπως επίσης θα

καταθέσουμε συνοπτικά το σημερινό υφιστάμενο αναπτυξιακό πλαίσιο του Νομού , τις

κατευθύνεις ανάπτυξης που δίνει το Π.Π.Σ.Χ.Α.Α Στερεάς Ελ/άδας ως το ανώτερο

ιεραρχικά πλαίσιο σχεδιασμού , το σημερινό καθεστώς σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού

(θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ του Ν1337 / 83 , θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ με τον Ν2508 / 97 ,

θεσμοθετημένες Ζ.ο.Ε και το καθεστώς των ΠΕ.Ρ.ΠΟ στον Νομό) καθώς επίσης και πως

έχουν συμβάλλει οι αναπτυξιακοί νόμοι και ποια είναι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που

εφαρμόστηκαν η εφαρμόζονται ακόμη . Τέλος θα δοθεί ένας συνοπτικός πίνακας με τα

οριστικά ενταγμένα έργα στο Π.Ε.Π της Στερεάς Ελ/άδας καθώς και μια κριτική

επιλεγμένα έργα και ενέργειες . Μέσω αυτού του κεφαλαίου θα προσπαθήσουμε να

αποτυπώσουμε το σημερινό αναπτυξιακό προφίλ του νομού καθώς και το επίπεδο του από

πλευράς σχεδιασμού του χώρου πράγμα που θα μας βοηθήσει στο κεφάλαιο 5 όπου θα γίνει

η S.W.O.T ανάλυση του Ν. Ευβοίας τόσο από τα δεδομένα της ανάλυσης της υφιστάμενης

κατάστασης που θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο 4 όσο και των δεδομένων αυτού του

κεφαλαίου. Είναι πολύ σημαντικό προτού καταστρωθεί οποιοδήποτε σχέδιο η γίνουν

οποιεσδήποτε ενέργειες για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ο

μελετητής Ι εκπονητής να έχει μια συνοπτική εικόνα ης ευρύτερης περιοχής μελέτης όπως

επίσης να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον τουρισμό όχι ως κάτι το ξεχωριστό α"λ/iJ. ως

μια διαδραστική οικονομικοκοινωνική δραστηριότητα που δέχεται και εκφράζει τόσο

ευκαιρίες όσο και απειλές προς τους άλλους τομείς παραγωγής αλλά και το γενικότερο

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής μελέτης . Συμπεραίνοντας λοιπόν στην

παρούσα περίπτωση θα κάνουμε χρήση (όπως περιγράψαμε και στο κεφάλαιο 2.7.1 ) του

μοντέλου του ολοκληρωμένου σχεδιασμού με στοιχεία όμως από το μοντέλο του συνεχή και

ευέλικτου σχεδιασμού καθώς οι ταχύτατές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην εποχή μας,

η γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει τις περισσότερες οικονομίες και τέλος η

αστάθεια της τιμής του πετρελαίου και η γενικότερη « τρόμο.υστερία » που επικρατεί

καθιστούν κάθε μακροχρόνια πρόταση και πρόβλεψη άτοπη. Τα παραπάνω στοιχεία και οι
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αναλύσειςπου θα πραγματοποιηθούνθα αποτελέσουνκινητήριο ρόλο στην διατύπωσητου

« Στρατηγικού σχεδίου για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του Ν. Ευβοίας".

3.3.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε τα βασικά συμπεράσματα του

π.Π.Χ.Σ.Α.Α της Στερεάς Ελλάδος όσον αφορά το αναπτυξιακό πλαίσιο του Νομού

Ευβοίας με ορίζοντα το 201 1+. Το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α της Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζει την

παραγωγική εξειδίκευση του Νομού σε μια συνεχόμενη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα

της οικονομίας με μια παράλληλη σταθεροποίηση του δευτερογενούς τομέα της

οικονομίας. Ειδικότερα σημειώνει τα εξής στοιχεία που αφορούν και επηρεάζουνάμεσα

το αναπτυξιακόπλαίσιο του Νομού:

Α ) Οι φυσικοί και τουριστικοί πόροι του Νομού είναι σημαντικοί.

Β ) Η γεωργική γη έχει εύθραυστο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από ειcrαΤΙKές και όχι

εντατικές καλλιέργειες.

r ) Βασικός παράγων στο Νομό για την ανάπτυξη του πρωτογενούς είναι η σχετική

έλλειψη νερού.

Δ ) Η οικιστική ανάπτυξη ( Παράλια Ευβοϊκού - Ευρύτερη περιοχή Λουτρών Αιδηψού και

περιοχή Κύμης ) πιέζει την αγροτική γη λόγω της οικοπεδοποίησης για παραθεριστική

κατοικία.

Ε ) Η κτηνοτροφία παρουσιάζει αποτελεί σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενούς

τομέα, αντιμετωπίζει όμως έλλειψη σε έργα υποδομής.

Ζ ) Ο κλάδος της αλιείας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω μορφολογίας του Νομού

( θέσεις για αλιευτικά καταφύγια) και ύπαρξης σύγχρονων αλιευτικών καταφυγίων.

Η ) Η εξορυκτική δραστηριότητα εμφανίζεται δυναμική μακροπρόθεσμα αλλά

προβληματική βραχυπρόθεσμα.

Θ ) Ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει μεγάλη αδυναμία στον σχεδιασμό του ( έλλειψη

οργανωμένων υποδοχέων όπως ΒΙ.ΠΕ ) .

Ι ) Στον τομέα της ενέργειας ο Νομός διαθέτει αξιόλογο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας με το υψηλό του αιολικό δυναμικό στην Νότιο Εύβοια.

Κ ) Στον τριτογενή τομέα αξιόλογο δυναμικό κατά περιοχές έχει ο τουρισμός, όχι όμως

αντίστοιχο της ελκυστικής ενδοχώρας και της εύκολης προσπελασιμότητας .
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Λ ) Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης '!ο καλύπτει η εσωτερική αγορά με

κυρίαρχο πρόβλημα την απρογραμμάτιστη εγκατάσταση τουριστικών μονάδων και

παραθεριστικής κατοικίας.

Πn.Y.il : ΕΟΡ S.A ( 1998 ) : Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελ/άδας - Γ φάση - Ιδία προσαρμογή.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α της Στερεάς Ελλάδος θεωρεί

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του Νομού μια συνεχόμενη ανάπτυξη του

τριτογενή τομέα της οικονομίας ( αναγνωρίζει μάλιστα τους σημαντικούς τουριστικούς και

φυσικούς πόρους το Νομού) παράλληλα με την ανάγκη για την δημιουργία οργανωμένων

υποδοχέων του δευτερογενή τομέα. Επίσης αναφέρει το μεγάλο α)J...ά κατά περιοχές όμως

τουριστικό δυναμικό του Νομού και θίγει ιδιαίτερα την απρογραμμάτιστη εγκατάσταση

τουριστικών μονάδων και παραθεριστικών κατοικιών στις εν δυνάμει ανεπruγμένες

τουριστικά περιοχές. Τέλος και με βάση το επιλεγμένο σενάριο του π.π.χ.Σ.Α.Α που

είναι αυτό της « Βιώσιμη ανάπτυξη σε μια εξελισσόμενη ισχυρή περιφέρεια και με

διαπεριφερειακή συνεργασία }} προωθεί την συνεργατικότητα σε επίπεδο περιφερειών ενώ

στο επίπεδο του Νομού Ευβοίας προωθεί και δίνει προτεραιότητα σε έναν νέο άξονα

ανάπτυξης με αφετηρία την Χαλκίδα έως προωθούμενο λιμάνι εθνικής σημασίας της

Κύμης. Αυτός ο άξονας ανάπτυξης σχεδιάζεται να αποτελέσει προέκταση της εξής

διαπεριφερειακής συνεργασίας Καλαμάτα - Τρίπολη - Κόρινθος - Θήβα - Χαλκίδα 

Κύμη (Χάρτης 3.3.1 ). Το π.π.χ.Σ.Α.Αλοιπόν έχοντας υπόψιν το παραπάνωαναπτυξιακό

πλαίσιο του Νομού προτείνεισε επίπεδο τομέωνπαραγωγήςτης εξής ενέργειες :

Πρωτογενής τομέας:

Στον πρωτογενή τομέα στοχεύεται :

• να συνεχιστεί η ύπαρξη εκτατικής πολιτικής αγροτικής παραγωγής και

δενδροκαλλιέργειας σε ολόκληρη την επιφάνεια του Νομού - δίνει επίσης ιδιαίτερη

σημασία στην διασύνδεση τοπικής αγροτικής παραγωγής με την αγορά της Αθήνας.

• Στήριξη της εντατικής κτηνοτροφικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της

Χαλκίδας και της αλιευτικής δραστηριότητας και ιχθυοκαλλιεργειών στον Β.

Ευβοϊκό.

Δευτερογενής τομέας:

Στον δευτερογενή τομέα στοχεύεται:

Δίδεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της εξορυκτικής δραστηριότητας και

διασύνδεση αυτής με την μεταποίηση και την μεταφορική δραστηριότητα. Θεωρεί ότι η

γειτνίαση του Νομού με την ευρύτερη Αθήνα θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση των

μεταποιητικών προϊόντων του Νομού. Τέλος προωθεί την εντατικοποίηση των επενδύσεων
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στον τομέα της Αιολικής ενέργειας στην Νότιο Εύβοια η οποία θα προσδώσει δυναμικά και

σύγχρονα ενεργειακά χαρακτηριστικά και εξειδικεύσεις αΙXJlής.

Τριτογενής τομέας:

Στον τριτογενή τομέα στοχεύεται :

Η εξυπηρέτηση της βιομηχανικής εξειδίκευσης της περιοχής Οινόφυτα - Σ-χηματάρι

τοπικά, στην προοπτική μείωσης του καθημερινού αριθμού μετακινήσεων και ανάπτυξης

πρώτης κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας με ταυτόχρονη αποκέντρωση

Αθηναϊκών υπηρεσιών που θα διασυνδέονται τόσο με την παραγωγική δραστηριότητα του

εκσυγχρονισμένου δευτερογενούς τομέα • όσο και με του σημαντικά εξαγωγικού

εξορυκτικού τομέα. Τέλος προβλέπει την έντονα τριτογενοποιημένη ενίσχυση του αστικού

κέντρου της Χαλκίδας ως αποδέκτη ανώτερου επιπέδου τριτογενών υπηρεσιών σαν μέσω

στήριξης του ανεπτυγμένου δευτερογενή.

Τουρισμός:

Για τον τομέα του τουρισμού το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α αναγνωρίζοντας τον ειδικό παράκτιο

χαρακτήρα της Εύβοιας προτείνει σε επίπεδο Ο.Τ.Α την ανάπτυξη Π.Ο.Α.Π.Δ τουριστικών

δραστηριοτήτων στον Δ. Αιδηψού ως προωθούμενο διαπεριφερειακό ιαματικό κέντρο .

Επίσης προτείνει την χωροθέτηση μαρίνων και τουριστικών λιμένων σε επίπεδο Ο.Τ.Α

( χάρτης 3.3.2 ) και προωθεί την ανάπτυξη πάλι σε επίπεδο Ο.Τ.Α μεγάλων τουριστικών

εγκαταστάσεων μέσω χαρακτηρισμού ως ελεγχόμενης η μη ανάπτυξης , υπάρχουσας η

προτεινόμενης ( πίνακα 3.3.1 ) . Τέλος για βιώσιμες μορφές ανάπτυξης του τουρισμού

δίδεται απλώς μια κατεύθυνση για χωροθετήσεις σε επίπεδο ο.Τ.Α όμως προτείνει αυτού

του τύπου η ανάπτυξη να αφορά νομαρχιακού επιπέδου πρωτοβουλίες . Στον επόμενο

πίνακα παρουσιάζονται οι προτάσεις για την χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων

σε επίπεδο πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α στο Νομό Ευβοίας.

Πίνακας 3.3.J : Χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιων

Ο.Τ.Α - Πρόταση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας.

ΤΟΥΡΙΣΤ1ΚΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ~ ~~
..,
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Πnm : ΕΟΡ S.A ( 1998 ) : π.π.Χ.ΣΑΑ Στερεας Ελλαδας - r Φαση - Ιδια επεξεργασια.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΔΡΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ Ι

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΒΑΘΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ Ι

ΣΤΕΝΗ c::::JΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΔΙΡΦΥΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΥΩΝ ΚΡΙΕ2Α Ι

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΛΙΜΝΗ Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Ι

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤιΑΙΑΣ ΙΣΤιΑΙΑ Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑΙ Ι

ΔΗΜΟΣΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗ Ι

ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤιΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΝ Ι

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΨΑΧΝΑ

ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ

ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΕΑΑΡΤΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ ΑΓιΑ ΑΝΝΑ Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΣ Ι

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΣΤΥΡΑ Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ ΩΡΕΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
,

ΚΑΦΗΡΕΩΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ

ΕγβΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 2 2 4 8 4. . . . .

Παρά την {( αποποίηση )) του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α για την κατάθεση ολοκληρωμένων αξόνων

παρεμβάσεων στον τουρισμό, εν τούτοις αναγνωρίζει την ανάγκη για επεκτατική ανάπτυξη

του αγροτουρισμού και την προώθηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης που θα καταστήσουν

ελκυστικούς τους ορεινούς όγκους και θα ανακόψουν την πληθυσμιακή αποψίλωσή

τους .το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α εκτός από την παράθεση των βασικών αξόνων του αναπτυξιακού

πλαισίου του νομού σε επίπεδο γενικών κατευθυντήριων απόψεων που αφορούν και τους

τρείς τομείς παραγωγής προχωρά στην πρόταση δημιουργίας άλλων εκτατικών

οργανωμένων υποδομών. Ειδικότερα εmτάσσει :

• Αιολικό Πάρκο Ν. Ευβοίας. Προτείνεται η οργανωμένη χωρική ανάπτυξη του

Αιολικού Δυναμικού της Ν. Εύβοιας που Οα απαντά και σε θέματα προστασίας

ιι. Ι, \-/:Ί 1/~.:1 1/ 1//() (-Jn:.lA, 11. 11 112 1:,1/. \".1/.1/.. 1



Ι. ii ΟΙ ΙH~.; H!Λ.\.\H~· ΚΙ Φ.ιι.ιJO.Ι: λ..ιIEHΠ\'::'O~::'.\"1.. 11, ι.~;,1I01' 101 ,\o.lI(J)" ΠΉOJ.Ι;;

τοπίων στις τουριστικές και οικιστικές περιοχές. Απαιτείται εκπόνηση ειδικής

σχετικήςμελέτης.

• Δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

( Π.Ο.Α.Π.Δ) σε πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α ως εξής:

Πίνακας 3.3.2 : Χωροθέτηση Π.Ο.Α.Π.Δ σε επίπεδο πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α - Πρόταση

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας.

ΟΝΟΜΑ / ΧΩΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΔΡΑ ΕΙΔΟΣ Π.ο.Α.Π.Δ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙΟ.Τ.Α

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ Α' ΓΕΝΗΣ / ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Β· ΓΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΨΑΧΝΑ Α' ΓΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ Α' ΓΕΝΗΣ / ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ Γ ΓΕΝΗΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Γ ΓΕΝΗΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

fl!rιή : EDP S.A ( 1998 ) : Π.ΠΧΣ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας - Γ Φάση -Ιδία επεξεργασία.

Συμπεραίνοντας από το διαμορφούμενο αναπτυξιακό πλαίσιο του Ν. Ευβοίας όπως αυτό

σκιαγραφείται μέσα από τις προτάσεις το π.π.Χ.Σ.ΑΑ μπορούμε να κάνουμε τις εξής

παρατηρήσεις:

Α ) Ορθά το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α διατηρεί τον πλαισιακό του χαρακτήρα κατευθύνοντας εκ των «

άνω }} το αναπτυξιακό πλαίσιο του Νομού με ορίζοντα το 2011 + .

Β ) Στηρίζει τόσο τον πρωτογενή όσο και τον δευτερογενή τομέα στην μορφή ανάπτυξης

που είχαν αυτοί μέχρι σήμερα ( υποστήριξη εκτατικών καλλιεργειών , εξορυκτική

δραστηριότητα)

r ) Προωθεί την γενικότερη ανάπτυξη του τριτογενή τομέα ως κινητήριο μοχλό για τα

επόμενα χρόνια.

Δ ) Στον τομέα του τουρισμού δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά ( λόγω και το επιπέδου

σχεδιασμού) , και αφήνει στις Νομαρχίες την πρωτοβουλία για την ανάπτυξή του, με

εξαίρεση την ορθή χωροθέτηση π.Ο.ΑΠ.Δ τουρισμού στην Αιδηψό και την Κάρυστο.

Ε ) Δίνει μεγάλη σημασία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης με την πρόταση για

αιολικό πάρκο στην Νότιο Εύβοια και προωθεί την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή

συνεργασία.
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3.3.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ,

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ.

Όσον αφορά τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου το

Π.Π.ΧΣ.Α.Α στοχεύει στην ενίσχυση της αστικοποίησης του Νομού μέσω δύο κυρίων

μέσων:

Α ) Μέσω της θέσπισης ευρύτερων αστικών περιοχών που θα θεσμοθετηθούν μέσω

Ρυθμιστικού Σχεδίου. Οι περιοχές αυτές θα περιλαμβάνουν ένα πυρήνα ( πόλη) και θα

εκτείνονται σε μια συνεχόμενη εδαφική περιφέρεια η οποία χαρακτηρίζεται από πυκνότητα

κατοίκησης μεγαλύτερη από Ι 00 κατ / ha . Στην παραπάνω κατηγορία το Π.Π.ΧΣ.Α.Α

εντάσσει την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας ( Δήμοι : Χαλκιδέων , Ν. Αρτάκης ,

Ανθηδώνος , Ληλαντίων και Αυλίδος ) με πληθυσμιακή δυναμική 110.000 κατοίκων και

160.000 στην ευρύτερη γεωγραφική αναπτυξιακή ενότητα . Η ευρύτερη περιοχή της

Χαλκίδας προτείνεται να αποτελέσει πόλος με διαπεριφερειακή εμβέλεια και ειδικό ρόλο

στον κοινοτικό Ι εθνικό σχεδιασμό ( Σ.Α.Κ.χ Ι Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α ) . Τέλος προωθεί τ/ν

ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας ως κέντρο έλξης υπηρεσιών του ανώτερου τριτογενή ,

πεδίο ανάπτυξης αστικού τουρισμού και ειδικό ελκτικό ρόλο ως προς τις περιοχές της

βόρειας Αθήνας.

Β ) Το επόμενο επίπεδο οργάνωσης του οικιστικού δικτύου του Νομού αφορά τ/ν

δημιουργία οικισμών 200 υποβαθμισμένου και 3
0υ

επιπέδου οργάνωσης μέσω της

δημιουργίας αστικών δικτύων γειτονίας - συμπληρωματικότητας . Στο δεύτερο

υποβαθμισμένο επίπεδο οργάνωσης εντάσσει το αστικό δίπολο Αλιβερίου - Κύμης

( δυναμικότητας 50.000 κατοίκων) με εξειδίκευση στην ενέργεια για το Αλιβέρι και τον

τουρισμό και τις επικοινωνίες για την Κύμη. Στο τρίτο επίπεδο οργάνωσης εντάσσει τα

δίκτυα των παρακάτω οικισμών: Ιστιαία - Ωρεοί - Λουτρά Αιδηψού με εξειδίκευση στον

τουρισμό, Λίμνη - Μαντούδι : Ως σχολάζοντα εξορυκτικά κέντρα το Π.Π.ΧΣ.Α.Α

επιδιώκει ιδιαιτέρως την ανάπτυξη του τουρισμού όλων των τύπων. Τέλος τα Ψαχνά και η

Κάρυστός επιδιώκεται να διατηρήσουν την σημερινή τους αναπτυξιακή εξειδίκευση και

δυναμική ( αγροτοβιομηχανικό και γεωργοκτηνοτροφικό κέντρο αντίστοιχα ).

Από την παράθεση των παραπάνω βλέπουμε πως το Π.Π.ΧΣ.Α.Α επιχειρεί μια τόνωση της

αστικότητας στον νομό μέσω των δύο παραπάνω ρυθμίσεων και διαβαθμίσεων των

αδύναμων αστικών κέντρων προσδίδοντας στο καθένα διακριτούς αναπτυξιακούς ρόλους

σύμφωνους πάντα με το μέχρι τώρα ρόλο τους και την αναπτυξιακή τους δυναμική . ι-ι

τόνωση αυτή τ/ς αστικότητας είναι απόλυτα συμβατή με την επιχειρούμενη ενίσχυση της

ΙΙΑ.ν/:ΊIΙΣΤιIIΊ1/{} θΙΊ.'~·.·Ι/Il"·ΙΣ 114 Τ.Μ.χ.Iι.IΙΛ



~Ι·I/Ό},Λ'II1.; /JΙΛ,νγJJ1.; ΚΕΦ..ι,ιΛΙΟ 3 : ΚΑ 7EYθ}'.'\.'~E/~· ~Xt:AIA~]JOY ΤΟΥ ;γΟ,Η()}' ΩΊΙΟΙ,-I1.;

1

ι-Ι

τριτογενοποίησης της παραγωγικής βάσης του Νομού καθότι όπως γνωρίζουμε η αστική

ανάπτυξη καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τριτογενοποίηση του παραγωγικού συστήματος

και αντίστροφα. Τέλος μπορούμε να σημειώσουμε πως το Π.Π.Χ.Σ.ΑΑ θα μπορούσε να

«δείξει » και το μοντέλο της μητροπολιτικής συνένωσης των Ο.Τ.Α του νομού σε

ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή του σχεδίου « Καποδίστριας ~~ .

3.3.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ - ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ .

Όσον αφορά της χρήσεις γης και την πολιτική γης το π.π.χ.Σ.Α.Α μέσω των

κατευθυντήριων , για όλη την περιφέρεια , πολιτικών του προτείνει τρείς περιοχές

διαβάθμισης των χρήσεων γης και της πολιτικής γης.

Α ) Περιοχές αγροτογεωργικής δραστηριότητας ( υψόμετρο <800 μ. ) : Στόχος στις

περιοχές αυτές είναι η μέγιστη διατήρηση της γεωργικής γης ιδίως των αρδευόμενων ή

αρδεύσιμων εκτάσεων γεωργικής γης και των πεδινών ( κλίσεις <10% ) . Η μετατροπή της

αγροτικής γης σε οικιστική γη έχει προτεραιότητα μόνο στις προγραμματισμένες

επεκτάσεις των οικισμών ,

Β ) Περιοχές αγροτοδασικής δραστηριότητας ( >800μ και ορεινά ,δάση και δασικές

εκτάσεις) : Στις περιοχές αυτές κυριαρχεί η δασική και μερικώς η γεωργική δραστηριότητα.

Οι περιοχές είναι κατ' εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος προς διατήρηση και

προστασία. Σύμφωνα με το π.π.χ.Σ.ΑΑ οι αναπτυσσόμενες χρήσεις θα καθορίζονται από

την δασική νομοθεσία.

Γ ) Για την πολιτική χρήσεων γης στην οικιστική ανάπτυξη το Π.Π.Χ.Σ.ΑΑ δίνει τις

παρακάτω κατευθύνσεις :

• η ελαχιστοποίηση της επέκτασής της στις κρίσιμες ζώνες ( παράκτιες, ζώνες

προστασίες φυσικών περιοχών, γεωργική γη / δασική γη ) .

• η προτεραιότητα στην « ανακύκλωση ~~ των εγκαταλελειμμένων ή μη

ενεργοποιημένων « οικιστικών θεσμοθετημένων χρήσεων ή εγκαταστάσεων»

πριν τη μετατροπή όλων των άλλων χρήσεων γης προς οικιστική.

• η σχεδιασμένη συμπαγής επέκταση των οικισμών και η εξασφάλιση

ικανοποιητικών πυκνοτήτων κατοίκησης εντός των εγκεκριμένων

πολεοδομικών σχεδίων πριν την επέκταση για κατοικία.

• η προώθηση της συμπαγούς οικιστικής ανάπτυξης με κέντρα τους υπάρχοντες

πυρήνες.

• η προώθηση της χωροθέτησης των παραγωγικών χρήσεων σε οργανωμένους

υποδοχείς σε συνάρτηση με τα αστικά οικιστικά κέντρα για αποφυγή των
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μετακινήσεων με την προυπόθεση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και της

χωροθέτησής τους εκτός των αρδευόμενων και αρδεύσιμων από τα

αναπτυσσόμενα δίκτυα περιοχών.

• η μεμονωμένη χωροθέτηση παραγωγικών εγκαταστάσεων πρέπει να

συνδυάζεται με την αγροτική παραγωγή ή τους ειδικούς πόρους και να

ελέγχεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών γενικών διατάξεων.

!l!rdJ :ΕΟΡ S.A ( 1998) : Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας - Γ Φάση

Οπως είναι εύκολα κατανοητό μέσα από την πολιτική χρήσεων γης όπως αυτή

διαμορφώνεται από τις προτάσεις του Π.Π.Σ.Χ.Α.Α επ\διώκεται από την μία η δ\ατήρηση

της φυσικής κληρονομιάς όπου στις περ\Οχές που είναι χαρακτηρισμένες ως περιοχές

αγροτογεωγρ\κής δραστηριότητας ( υψόμετρο > 800μ. ) η αναπτυσσόμενες χρήσεις θα

καθορίζονται μέσα από την δασ\κή νομοθεσία κα\ από την άλλη η αρμονική συνύπαρξη

πόλης - υπαίθρου μέσω του μηχανισμού της συμπαγούς ο\κιστικής ανάπτυξης των πόλεων

και της προτερα\ότητας που δίνεται στην μέγ\στη δυνατή δ\ατήρηση της αγροτικής γης και

την μετατροπή αυτής σε οικ\σηκή μόνο μέσω ων προγραμματισμένων επεκτάσεων των

ο\κισμών. Η γενικότερη πολιτική γης του Π.Π.Σ.Χ.Α.Α έχε\ έντονα αειφορ\κό χαρακτήρα

και από την μ\α συνδυάζε\ την ένταση της ανάπτυξης ενός ωχυρότερου ο\κιστικού δικτύου

με παράλληλη εξυγίανση - προστασία της υπαίθρου. Ολα τα παραπάνω δηλαδή η πολιτική

χρήσεων γης και οι κατευθύνσεις ο\κιστικής ανάπτυξης που προωθούντα\ μέσω του

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α συνοψίζονται στις κατευθύνσεις σε επίπεδο χωρ\κού σχεδιασμού που δίνει το

ηΠ.Χ.Σ.Α.Α για τον νομό Ευβοίας:

Πίνακας 3.3.3 : Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Ευβοίας όπως αυτό διαμορφώνεται

μέσα από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας.

. Παράκτιος

ΧΩΡΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ

Σ.ο.Α.Π Π.Ε.Χ.Π
Χώρος/

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ολοκληρωμένη

δια'Y~ίΩΠ~

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑκτΓΓ Βό ....ειαΓ ΕύΑοιαΓ

ΝόΤΙΟΓ Εύl1.0ια

ΑκΨεντ7ΥNatura

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΑΣΤιΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΡυΟμιστικό

ΕυΩύτε....η Χαλκίδα Σ'ΥέδlO ~ ~ Α"εση

Αλ,Ο,"ι - Κύ""
Ενιαίο Γ.Π.Σ

2508/97 Άιιεση

ΑΣΤιΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΟΙ 30υ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ενιαίο Γ.π.Σ

Ιστιαία· Ω ....εοί - Λουτ....ά Αιδn'''ού 2508/97 Άιιεση
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Ενιαίο Γ.Π.Σ

Λίιινη - Μαντούδι 2508/97 ,;
ΨαΥνά Γ.Π.Σ 2508/97
Κά ιΙστος Γ.Π.Σ 2508/97
Σκ(ιρο Γ.Π.Σ 2508197 Άμεση

ΛΟΙΠΟΙ ΟIΚIΣΜΟI 4 - S Σ.Χ.ο.ο.Α.Π η

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γ.Π.Σ2508/97

llirιiι : EDP S.A ( 1998 ) : Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας - Γ Φάση - Ιδία επεξεργασία.

Σε φάση θεσμοθέτησης Γ.Π.Σ κατά τον νόμο 2508/97 βρίσκονται τα ΓΠ.Σ των δήμων:

Ληλαντίων , Ερέτριας , Καρύστου και Ανθηδώνος ενώ στο στάδιο της ανάλυσης

βρίσκονται ακόμη τέσσερα ( 4 ) Γ.Π.Σ αυτά των δήμων: Αρτεμισίου , Αυλίδας , Διρφύων

και Κύμης.Τέλος το Νομαρχιακό Συμβούλιο η Περιφέρεια και οι δήμοι που εντάσσονται

στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Χαλκίδας ( Δήμοι: Χαλκιδέων. Ν. Αρτάκης.

Ανθηδώνος , Ληλαντίων και Αυλίδος ) με ομόφωνη έγκριση τους έχουν ταχθεί υπέρ της

σύνταξης του Ρυθμιστικού Σχεδίου και η απόφαση έχει αποσταλεί στον υπουργό

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για έγκριση. Πέραν των ανωτέρω κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασμού για το

νομό Ευβοίας μέσω του Περιφερειακού πλαισίου στον Ν. Ευβοίας υπάρχουν και τα εξής

θεσμοθετημένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος

Πολεοδομική ανασυγκρότηση με τον οικιστικό νόμο 1337/83 :

Πίνακας 3.3.4 : Εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ζ.Ο.Ε σε επίπεδο

οικισμών & Δήμων στον Νομό Ευβοίας.

Εγκεκριμένες

Οικισμός
Γ.Π.Σ ΝI337/83- Αναθεώρηση Νέο Γ.Π.Σ-

Στάδιο
Ζ.ο.Ε

Φ.Ε.Κ N2S08/97 Ν2508197 Ν1337/83 -
Φ.Ε.Κ

ΑμάΡιΙνθοc 138Δ188

470Δl87

Σκύοοc αΚιΙρ.4005/93

V
( Ρυθμιστικό Έγκριση

Χαλκίδα 137Δ187 ΣΥέδ,ο)

Λ.Αιδηωο6 57Δ186

Ν. Αρτάκη 70Δl89

ΚάριΙστιχ 1162Δ186 , Θεσμοθέτηση

Ερέτρια 224Δ190,831Δ193 -ι Θεσιιοθέτηση

Μαντούδι 461Δ187.303Δ188

ΨαΥνά 208Δ186

lστιαία 54Δ186

Βασιλικό 363Δ188.404Δ193 ,; Θεσμοθέτηση

Κ6ιιη 1196Δ186
, Ανάλυση

ΑλιΟέDΙ 331Δ186

ΛΙμνη 691Δ186

Δήμος

Δ.Ανθηδώνοc V Θεσιιοθέτηση

Δ.ΑρτεμισίοιΙ V ΑνάλιΙση
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Δ.Αuλίδαc: Ι i ν ι AVMuan Ι
Δ.Διρφ6ων Ι U ν ι AVMuan Ι

Χωρικό επΙπεδο

Ζ.ο.ε

ΨαΥνό 642Δ188

ΒαΟύ - Αυλlδοc 671Δ188

Βασιλικό - Φύλλα 735Δ/89

ΑλμuροπόταllΟC: 689Δ189

Μαρμόρι 587Δ189

Δύστοc 60Δl90

Κανατόδικα!lστιαία 205Δ190

llimΊ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε- Νομαρχία Ευβοίας -Ιδία επεξεργασία.

Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει το σημερινό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στον Ν.

Εύβοιας σε υπονομαρχιακό επίπεδο ( επίπεδο καποδιστριακού δήμου . ύπαιθρος) και

μέσω αυτού μπορούν να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα:

Α) Η χωρική - γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο θεσμοθετημένων Γ.Π.Σ του Ν133? Ι 83

κρίνεται ικανοποιητική αφού καλύπτει σχεδόν όλους τους οικισμού άνω του 3°1) εmπέδου

όμως τα σχέδια αυτά χρήζουν αναθεώρησης τόσο λόγω της μορφής αυτών των Γ.Π.Σ

καθότι « σχεδιάζουν» μόνο τον ίδιο τον οικισμό και όχι όλη την έκταση του δήμου όπως

συμβαίνει με τα Γ.Π.Σ του Ν2508 / 97 όσο και της ανάγκης για αναθεώρηση αυτών.

Β) Τα νέα Γ.Π.Σ κατά τον Ν2508 /97 φαίνεται να συγκεντρώνονταιχωρικά κυρίως στον

σχεδιασμό του χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας με εξαίρεση τα Γ.Π.Σ της

Κύμης και του Αρτεμισίου πράγμα που είναι λανθασμένο από δύο απόψεις: Πρώτον θα

έπρεπε πρώτα να προχωρήσει και να θεσμοθετηθεί το ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης

περιοχής του Δ. Χαλκιδέωνως ανώτερο ιεραρχικά στην κλίμακα σχέδιο ώστε τα Γ.ΠΣ σε

επίπεδο δήμων να συμμορφωθούνκαι να ακολουθήσουντις επιταγές και τις κατευθύνσεις

αυτού και δεύτερονδημιουργείταιμια ανισοκατανομήσε επίπεδο θεσμοθετημένωνσχεδίων

στον Νομό με ότι αυτό συνεπάγεται στις χαρακτηριζόμενεςως ημιαστικές και αγροτικές

περιοχές.

Γ) Πέραν των Γενικών ΠολεοδομικώνΣχεδίων και των Ζ.Ο.Ε στον Ν. Ευβοίας δεν έχει

εκπονηθεί ούτε έχει προγραμματιστεί μέσω Π.Π.Χ.Σ.Α.Α κάποιο είδος σπΑ.Α.Χ στις

κρίσιμες αγροτικές και ορεινές περιοχές οι οποίες στις περισσότερεςτων περιπτώσεωνδεν

συμβαδίζουν με τα διοικητικά όρια σε επίπεδο πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α ( ορεινό σύστημα

Δίρφυς, ανθρωπογεωγραφική ενότητα Βορείου Ευβοίας Κ.α ) .

Δ ) Δεν έχει εκπονηθεί ούτε υπάρχει υπό προγραμματισμό κάποιο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π για

μικρότερους δήμους οι οποίοι μαστίζονται από το φαινόμενο της διάχυσης της οικιστικής

και παραγωγικής τους ανάπτυξης ( συνήθως σύνολα οικισμών 4°1) και 5°1) επιπέδου) .
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Τέλος μετά την παράθεση των αξόνων πολιτικής γης και των χρήσεων γης όπως αυτές

διαμορφώνονται μέσα από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α αλλά και επιπλέον μέσα της παράθεσης αλλά

και χαρτογραφικής απεικόνισης ( χάρτης 3.3.2 ) του γενικού συστήματος χωρικού

σχεδιασμσύ στον Ν. Ευβοίας (Γ.π.Σ , Ζ.Ό.Ε κ.α ) θα αναφέρουμε όλες τις προσπάθειες

ιδιωτικής πολεοδόμησης που έχουν γίνει αυτήν την στιγμή στον Νομό αλλά και των

γενικών κατευθύνσεων για τις Π.Ε.Ρ.ΠΟ που δίνει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε μέσω της α1Wφά.σεως

49310116 - 12 -2003 ( Φ.Ε.Κ 1370ΔlO3 ) . Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει όλες πς

ιδιωτικές πολεοδομήσεις που έχουν γίνει αυτή την στιγμή στον Νομό Ευβοίας :

Πίνακας 3.3.5 : Ιδιωτικές πολεοδομήσεις κατά δήμο και τοποθεσία στο\' Νομό

Ευβοίας.

Δήμοι ΤΟΠΟθΕΣIΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

Δ.ΑιδηψοίΙ ΞnΟΟΥλαδiι;c 125.12

Δ.Eρέτρ,αc Μαλα"ώvrα 58.9

Δ.Ιστιαίcu; ΝτινιοίΙ 147
Κακή Σάρα-

Δ.Ελυμνίων Ρετσινόλα"ος 137

Θ
. 82

Θ 145

Καμάρι 53.8

KαυάDι 54

Δ.Ληλαντίων ΑΥ. Ν><6λαα: 170

Av. Νι"όλαα: ΙΟΙ

ΑΥ. Ν><6λαα: 2762

ΛιναΡάκι 258

Δ.ΚαοίΙστου Παναvιά -Καούδl 247

Δ.Λοτευισlου Αγ. Τοιάδα 373

ΑΥ. Τροόδα 202.2

Δ.Λυλώνoc Μπουονιά 130

ΣγΝΟΛΟ 5046.02- . . .
Πηγή: EDP S.A EDP S.A ( 1998 ) : Π.Π.Χ.Σ.Α.Α .:.τερεας Ελλάδας - Α Φαση - Ιδία

επεξεργασία.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πώς οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες πολεοδόμησης αυτή

την στιγμή στον Νομό χρησιμοποιούν γη - εκτάσεις κατά μέσο όρο 100 - 200 στρέμματαη

πλειονότητα αυτών με εξαίρεση μια ιδιωπκή πολ>:οδόμηση η οποία ξεπερνό τα 2500

στρέμματα. χωρικά δε αυτές συγκεντρώνονταικυρίως στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας

( Δ. Αιδηψού. Ιστιαίας. Ελυμνίων • Αρτεμισίου ) και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας

( δήμοι Ερέτριας και Ληλαντιών ) . Τέλος υπάρχουν δύο ακόμη προσπάθειες ιδιωτικής

1/9 r.,lJoX.JJ.JJ.. 1
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πολεοδόμησης ( μια στην περιοχή της Καρύστου και μια στην ευρύτερη περιοχή της

Κύμης) . Συμπεραίνοντας από τα παραπάνω μπορούμε να μιλήσουμε πως οι ιδιωτικές

πολεοδομήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται χωρικά στο Βορειότερο - και πιο πλούσιο σε

φυσικό περιβάλλον - σημείο της Εύβοιας όμως είναι σχετικά μικρές σε έκταση

αποδεικνύοντας τον περισσότερο παραθεριστικό χαρακτήρα της περιοχής ενώ στις περιοχές

που γειτνιάζουν με την Χαλκίδα ( Δ. Ληλαντίων και Δ. Ερέτριας ) παρατηρούνται

προσπάθειες ιδιωτικής πολεοδόμησης με μέση προς υψηλή επιφάνεια που αποδεικνύουν

περιοχές με χαρακτήρα « τουρισμός του Σαββατοκύριακου» .

Πίνακας 3.3.6 : Κατευθύνσεις για τις Π.Ε.Ρ.ΠΟ του Νομού Ευβοίας - απόφαση

49310/16-12-2003 (Φ.Ε.Κ 1370Δ/03).

llirιΏ: Φ..Ε.Κ 1370Δl03 -lδια επεξεργασια .

σ άνω πίνακας μας δείχνει τις κατευθύνσεις για ιις Π.Ε.Ρ.ΠΟ που δίνονται από το

γ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και διαχωρίζει τις προτεινόμενες περιοχές σε περιοχές Β' κατοικίας

αποκλειστικά και σε περιοχές Α' και Β' κατοικίας. Οι κατευθύνσεις για τα Π.Ε.Ρ.πσ

προσδίδουν στον Νομό άλλα 7100 στρέμματα συνολικά για Α' και Β' κατοικία διαθέσιμη

επιφάνεια προς οικιστική ανάπτυξη ( πέραν των θεσμοθετημένων σχεδίων των οικισμών)

Δήμοι
Είδος Εμβαδό Ζωνών ΜΈΥιστη Πολεοδόμηση

Ο' ΚατοικΙα ( στρ.) ( ...ρ.)

Δ.Αιδηψού 16804 1000
Δ.lστιαIαc 27599 2100

13938 500
Δ.Ωοεών 1439 2100
Δ.Αρτεμισίου 1793 2100

428 500
7739 500

Δ.Νnλtωc 2651 1000
1730 1000
2972 1000

Δ.Kηρέωc 6101 1000
722 1000

Δ.Ελυuν!ων 2573 1000
2593 1000
2675 1000
3261 1000
2072 1000

Α' & Ο' Κατοικία

Δ.Αuαουνθίων 4908 2500
4105 2500
3248 2500

Δ.Eρέτριcιc: 1141 2500
ΣΥΝΟΛΟ Α' & Ο'

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13402 2500
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑ 97090 4600
ΓΕΝΙΚΟ ΣγΝΟΛΟ 110492 7100.
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και δείχνουν να συμφωνούν με την πεποίθηση ότι οι δήμοι που είναι στην ακτίνα επιρροής

της Χαλκίδας χρησιμεύουν κυρίως ως περιοχές με χαρακτήρα « τουρισμός του

Σαββατοκύριακου» τόσο κατοίκων της Xαλκiδας όσΟ'και κυρίως της Αθήνας γι αυτό εκεί

άλλωστε οι κατευθύνσεις δίνουν ανάπτυξη τόσο για Α' όσο και για Β' κατοικία (οι

χρονοαποστάσεις τόσο από Αθήνα μέσω Φέρρυ όσο και από Χαλκίδα είναι κάτω της μιας

ώρας) . Αντιθέτως στους περιφερειακούς δήμους προωθείται αποκλειστικά η ανάπτυξη για

Β' κατοικία μόνο συμβαδίζοντας περισσότερο με το φυcn.κό περιβάλλον των περιοχών

αυτών.

3.3.4 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ο Νομός Ευβοίας είχε εξαρχής ενταχθεί στην Γ ζώνη ειδικών κινήτρων των

αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση την Χαλκίδα που εντάχθηκε στην Β' ζώνη αναπτυξιακών

κινήτρων. Από τους παλιούς νόμους, Ν1262/84 και 1892190 , και πάντα σε τρέχουσες

τιμές ο νόμος 1262/84 προσέφερε την μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση στον Νομό

χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις με το ποσό των 67.700.000 περίπου Euro . Οι τουριστικές

επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν να ενισχυθούν ήταν 37 με συνολικό ποσό περίπου

10.000.000 περίπου Euro . Ο τομέας των τουριστικών επιχειρήσεων μάλιστα καταλαμβάνει

το 11,28% επί του συνόλου των εmχειρήσεων που ενισχύθηκαν και το 14,53% των

συνολικών ενισχύσεων όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.3.8 :

Πίνακας 3.3.7 : Χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων 1262/84 & 1892/90 .

Τοιιεί

"
Επιιειρήσεις Η Επενδύσεις / Euro

Ν.1262/84

ΤΟUDισιιό, 37 9850000
Άλλοι τoμείc. 29\ 57850000

Σύνολο 328 67700000
Ποσοστό 11,28%

Ν.1892/90

Τουρισμό, 3 1500000

Άλλοι τoμείc. 54 14250000

Σύνολο 57 15750000
Ποσοστό 5.62%

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

ΤουDισuό, 40 11350000

Άλλοι τοιιεΙι:; 345 72100000

ΣΥΝΟΛΟ 385 83450000. . .
llirι!1 : Ε.Ο.Τ - lό,α επεξεργασια .

Σε χωρικό επίπεδο οι ενισχύσεις των παραπάνω νόμων σε επίπεδο τουριστικών επενδύσεων

εντοπίζονται κυρίως στις ευρύτερες περιοχές της Χαλκίδας, Αιδηψού και στης Καρύστου
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και αξίζει να σημειωθεί πως το 55% του συνόλου των νέων κλινών τ/ς περιόδου 1981 

1996 προήλθε μέσω ενισχύσεων από τους αναπτυξιακούς νόμους ( Κομίλης Π. , Μελέτη

τουριστικής ανάπτυξης Ν. Ευβοίας, Αθήνα 2001 ) . Σημαντική συμβολή στο καθεστώς των

επενδύσεων στο Νομό Ευβοίας είχαν και τα επενδυτικά κίνητρα του νόμου 2234/1994 και

ειδικότερα η παράγραφος 58 που αναφέρεται στις « φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές »

δηλαδή περιοχές που μαστίζονταν έντονα από το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης . Ο

νομός Ευβοίας ήταν ένας από τους επιλεγμένους νομούς σε αυτά τα κίνητρα επενδύσεων με

ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης του δανείου που έφθαναν το 30%-45% ( Πετράκος

Γ. και Ψυχάρης l. ,2001 ). Αναλυτικά στοιχεία για τις παραπάνω επενδύσεις δεν υπάρχουν.

Επίσης από τον πίνακα 3.3.8 που παρουσιάζεται και μας δείχνει το καθεστώς των δημόσιων

επενδύσεων διαχρονικά στον νομό Ευβοίας από το 1976 έως το 2001 μετά την περίοδο

1982 -1987 όπου και η απόλυτη τιμή της κατανομής των δημοσίων επενδύσεων όσο και η

κατανομή ανά κάτοικο κρίνονται ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια το καθεστώς των

δημόσιων επενδύσεων στον νομό έχει συρρικνωθεί σημαντικά και φθάνει σε απόλυτη τιμή

το 1.3% του συνολικού ύψους των δημοσίων επενδύσεων στο σύνολο της χώρας και τα

64.6% ανά κάτοικο ως ποσοστό του μέσου όρου. Το καθεστώς αυτό έχει εξαιρετικά

αρνητικές συνέπειες τόσο όσο αναφορά την ανά1!:ΤUξη !'αι πρόοδο του Νομού ως

διαδικασία μέσω των επενδύσεων όσο και την αποθάρρυνση ιδιωτικών πρωτοβουλιών για

επενδύσεις σε όλους τους τομείς παραγωγής ελλείψει βασικών υποδομών. Σε αυτό το

σημείο αξίζει να σημειώσουμε το πάγιο αίτημα όλως των φορέων και των κατοίκων της

Εύβοιας για ένα πιο σύγχρονό οδικό δίιcrυo. Βέβαια το παραπάνω αίτημα δεν αποτελεί

πανάκεια για τ/ν περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο του Νομού και απλώς απoτuπώνει το

γενικότερο κλίμα.

Πίνακας3.3.8 : Η κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στον νομό Ευβοίας διαχρονικά

Περιφερειακή ανάπτυξη στην

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕIlΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (1976 ...
2001 )

Ανα κάτοικο Απόλυτες

ως ποσοστό τιμές

του Μέσου κατανομή

όοου %

1976 ... 1981 61,6% 1,2%

1982 - 1987 105,2% 2,1%

1988 ... 1933 89,4% 1,8%

1944 - 1999 60,6% 1,3%

2000 - 2001 64,6% 1,3%.
ΠmΊΊ : Πετράκος Γ. και Ψυχαρης 1. ( 2004 )

Ελλάδα .Αθήνα . Κριτική
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Μετά την σύντομη αναφορά στις επιπτώσεις τόσο γενικά όσο και στον τομέα του

τουρισμού θα παραθέσουμε το σημερινό αναπτυξιακό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται

μέσω των Νόμων 260111998 & 3299/2004 . Ο νόμος 2601/1998 ενέταξε και αυτός με την

σειρά του τον Νομό Ευβοίας στην Γ περιοχή ειδικών κινήτρων όπως και πρόσφατος

3299/2004 του οποίου θα ακολουθήσει μια σύντομη επισκόπηση των κατηγοριών

ενισχύσεων που αυτός προβλέπει:

Ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 διαχωρίζει 5 κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και από

αυτές τις χρηματοδοτήσεις ενδιαφέρον για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξή παρουσιάζουν

οι παρακάτω κατηγορίες:

1 ) Η κατηγορία επενδυτικών σχεδίων για τον τουρισμό ( Το καθεστώς ενισχύσεων στα

επιλεγμένα σχέδια υπάγεται την κατηγορία 4 ) . Τα επιλεγμένα επενδυτικά σχέδια που

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επίτευξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης είναι:

• Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων

κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων ( 2"'* ), πρώην ΔΙ τάξης. σε κτίρια που

χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά. εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους

αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων ( 3"'*'" ) ,πρώην r τάξης.

Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που

έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο,

χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον

όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο

αστέρων (2'" '" ) , πρώην Γ' τάξης.

• Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*'" ), πρώην ΓΙ τάξης.

• Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών

οργανωμένων κατασκηνώσεων ( campings ) τουλάχιστον Γ' τάξης.

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής

( μαρίνες ) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε

φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (Φ.ε.Κ 118 Α').

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας.

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας.
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• ~Iδρυση , επέκταση , εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού ~ αθλητικού

τουρισμού.

Πηγή: Νόμος 3299/2004 - Φ.Ε.Κ 261Α 123-12-2004

2) Η κατηγορίαεπενδυτικώνσχεδίων στον τριτογενή ~oμέα (Το καθεστώςενισχύσεωνστα

επιλεγμένα σχέδια υπάγεται στις κατηγορίες 1 και 4 ) . Τα επιλεγμένα σχέδια που

παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι:

•

•

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και

συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή εmχειρήσεις, σε

επίπεδο στΑ, Περιφερειών κλπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής με εmχειρηματικό

ενδιαφέρον ( Κατηγορία 4 ) .

Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και

κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο

πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που

γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης

επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών

βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και

πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων

(Κατηγορίαl ) .

• Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές μονές καθώς και την Ιερά Κοινότητα του

Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή

κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή

μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών,

εργαστηρίων και χειροτεχνίας ( Κατηγορία1 ).

ΠnJ'iJ: Νόμος 3299/2004 - Φ.Ε.Κ 261Α 123-12-2004

3 ) Η κατηγορία επενδυτικών σχεδίων για επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών και

σχετίζονται κυρίως με την προστασία του περιβάλλοντος ( Το καθεστώς ενισχύσεων στα

επιλεγμένα σχέδια υπάγεται στην κατηγορία 4 ) . Τα επιλεγμένα σχέδια που παρουσιάζουν

ενδιαφέρον είναι:

• Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του

εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του

φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού

ή υφάλμυρου νερού .

/Ι -1\"1:'/1/~T/I.I/ /() (-)J. '~>I, 1/ Ι ~ /24 1:.1/..\"./1./1.. ι



1.11'1))" 1/1:,; 1!J.i.\YlI:.: ΙΙ./;"Ψ·ιι Ι/() 3 .' ΙΙΛ Π.:.' Η-)} Ό\'~ΊT~,,: ~.\" /;: ι lιI~.. I/() Ι' 10 Ι' .\0.111))' /;THt η.·I:"

• Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση

υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα

απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και θερμότητας.

Τέλος οι προβλεπόμενες ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 αναφορικά με το

είδος των ενισχύσεων σε σχέση με τις εmλεyόμενες καΠ1Ύορίες επένδυσης παρουσιάζονται

στον παρακάτω πίνακα 3.3.9 " Με δεδομένο ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω

επενδυτικά σχέδια υπάγονται στ/ν κατηγορία επενδυτικών σχεδίων 4 η οποία προβλέπει

εκτός από 100% φοροαπαλλαγή • εmχορήγηση της μίσθωσης και επιχορήγηση της

δημιουργούμενης απασχόλησης 35% και 40% αντίστοιχα . Τα παραπάνω δεδομένα

ενισχύσεων είναι αρκετά ελκυστικά για οποιονδήποτε επενδυτή εφ όσον συνδυαστούν με

τις εξής ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων για τις οποίες προβλέπεται επιπλέον 5%

ενίσχυση στ/ν εκάστοτε εmχορήγηση :

•

•
•

Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα

EKcroyχpoνισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου.

Εγκατάσταση των τουριστικών εmχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης

Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α).

Πίνακας 3.3.9 : Οικονομικές ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου 329912004 - Ψ.Ε.Κ

261Α 123-12-2004.

llirl!I :Νομος 329912004 ( Φ.Ε.Κ 261Α 123-12-2004 ) - lδια επεξεργασια.

ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Γ (ΝΟΜΟΣ εΥΟΟIΑΣ)

Επιχορήγηση η και
Επιχορήγηση

[ΙΔΟΣ
επιδότηση της

Φορολογική κόστους της

[ΝIΣχγΣΕΩΝ απαλλαγή διμηουρΥουμενης
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

απασΥόλησrt<:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΕΝΔγΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 30"/σ 100% 35,1%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ4 35% 1000/. 40"/0. . .

Οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων οι οποίες όπως βλέπουμε αποτελούν κατεξοχήν

δείγματα αειφόρου τουρισηκής ανάπτυξης με τις δύο πρώτες να εντάσσονται σε

εναλλακτικές μορφές τουρισμού ( π.χ αγροτουρισμός) και την τελευταία να απευθύνεται

σε ανάπτυξη μαζικών μορφών τουρισμού με το γεγονός όμως ότι αυτή η ανάπτυξη θα γίνει

σε ειδικά σχεδιασμένους υποδοχείς γι' αυτό τον σκοπό ( Π.ο.Τ.Α ) • τονίζουν το
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ενδιαφέρον του νομοθέτη για την ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού και ανεβάζουν

τις συνολικές ενισχύσεις για επιχορήγηση της μίσθωσης και επιχορήγηση της

δημιουργούμενηςαπασχόλησηςστο 40% και 45% αντίστοιχα. Σαν σύνοψη των παραπάνω

μπορούμε να αποφανθούμε πως το επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται στην χώρα γενικά

και στον Νομό Ευβοίας ειδικότερα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό από την άποψη να

πραγματοποιηθούν επενδύσεις αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης καθώς το κράτος επιδοτεί

με αρκετά ελκυστικά ποσοστά όλn τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια που περιγράψαμε ,

Βέβαια η πολιτική του Ν3299/2004 δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει σε ένα

οικισμό - νομό - περιφέρεια την ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού . Για τον

παραπάνω σκοπό είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια δέσμη μέτρων και κινήτρων που θα

εκμεταλλεύεται αναπτυξιακά προγράμματα - ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις - θεσμικά

πλαίσια σχεδιασμού Κ.α γιατί όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα Kεφάλnια ο τουρισμός

δεν είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη διαδικασία παραγωγής αJ.λά μια διαδραστική

οικονομικοκοινωνική δραστηριότητα.

3.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΕΛΙΚΆ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην προγραμματική περΙοδο 2000 - 2006 αναγνωρΙζει 6

άξονες προτεραιότητας και παρεμβάσεων που είναι:

Α ) Μείωση έντονων φαινομένων δυισμού με έμφαση στις αγροτικές και τις ορεινές

περιοχές.

Β ) Προστασία περιβάλλοντος , αξιοποίηση των πολιτιστικών - ιστορικών

πλεονεκτημάτων και του τουριστικού προϊόντος.

Γ ) Βασικές κοινωνικές υποδομές - ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων.

Δ ) Ενίσχυση - εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και διασύνδεση αυτής με την

τοπική οικονομία,

Ε) Ανθρώπινο δυναμικό

ΣΤ) Τεχνική βοήθεια - προετοιμασία Δ' προγραμματικής περιόδου.

Στον Νομό Ευβοίας μέσω του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος έχουν οριστικά ενταχθεί μέχρι και

τις 3 - 4 - 2006 τα παρακάτω έργα - ενέργειες που ανέρχονται στο συνολικό πόσο των

553.117.911 Euro εκ των οποίων έργα - ενέργειες συνολικού ποσού 113.892.341 Euro

αφορούν δράσεις άμεσες συνδεόμενες με τον τουρισμό και αποτελούν το 11.16% της

συνολικής δαπάνης ενώ έργα - ενέργειες ύψους 61.700.911 Euro αφορούν δράσεις έμμεσα

και άμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό και αποτελούν το 20.59% της συνολικής,δαπάνης

j
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του Π.Ε.Π .Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε πως η επιλογή των έργων 

δράσεων που αφορούν τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις με τον τουρισμό δεν είναι

καθόλου απλή διαδικασία εξαιτίας του γεγονότος που έχουμε περιγράψει εκτενώς σε

προηγούμενα κεφάλαια και αφορούν ,τις ιδιομορφίες του τουρισμού και το πώς αυτός

διασυνδέεται με τους άλλους τομείς παραγωγής . Η επιλογή λοιπόν των δράσεων που

παρουσιάζονται λοιπόν στον παρακάτω πίνακα είναι περισσότερο μια εμπειρική διαδικασία

και σαφώς δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των ενεργειών που θα μπορέσουν να ωφελήσουν

έμμεσα τον τουρισμό.

Πινάκας 3.3.10 : Οριστικά ενταγμένα έργα - ενέργειες μέσω του Π.Ε.Π Στερεάς

Ελλάδας στον Νομό Ευβοίας μέχρι τις 3 - 4 - 2006 .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΕ

Euro

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 144302215
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 2676180
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16697597
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5380457
ΕΡΓΑ VΔΡΕΥΣΕΩΝ 9188774

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ-

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΛΥΜΑΤΩΝ -
ΑΝΤιΠΛΗΜΜΥΡIΚΑ 25636474

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ-

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ 19153000
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΙΜΕΝΩΝ ιrOYPIΣΤΙΚΩN

ΛΙΜΕΝΩΝΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΚλΤΑΦΥΓιΩΝ I4SS1838
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛHPOΦQPIKHΣ 263210

ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

~XA10AOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ 7057901

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5526909

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣΙ ΠΡΟΜΗθΕIΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑθΜIΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 56250

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ 12603297

ΔIΚΤΥΩΣΗ 331424
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ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 810ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ

OIKOΛOΓlKA ΕΥΑIΣθΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 140060

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 431934

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 788811

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2281288

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 2741317

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10371

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 8569637
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓιΑ 6320906

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΚΤΥΑ 267212

ΕΡΓΑ Ε&Τα 1037630

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ 485000

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 111700217

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ 24715598

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣΕΠΝΔΥΣΕΙΣ •
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24992999
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 18122479

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16077562

ΣΥΜ80ΥΛΕΥΤΙΚΗ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - νΠΟΣΤΗΡIΞΗ 1520937

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11089200

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 8496592
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2940630

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 492323

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 10783906
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 118264

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 5410768

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1361598

ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 25000

ΕΝΑΛΛλΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔνΣΕΙΣ ΣΕ

λΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 941!333

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 8107028

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΙΕΩΝ 374899
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ΑΝΤιΣΤΑΘΜΙΣΕIΣΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΑΛΙΕΩΝΑΠΟ

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣΑΛΛΑΓΕΣ&
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 24000

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ
ΛΙΜΕΝΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1227136

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓιΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 82460

ΥΠΟΔΟΜΕΣΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 60511

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3806543

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣτΟΝ

ΠΟΛΠΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1S5931

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙQΙΚΗΣΗ 1624545

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ 750000

ΥΠΟΔΟΜΕΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 16800

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1035029

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ -
TEXNOΛOΓlA 39966

ΥΠΟΔΟΜΕΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2208715

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

ΤEXNOΛOΓlAΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ KTHMAΤOΛOΓlO 156250

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 185000

ΣΥΝΟΛΟ 553117911

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ

ΣΧΕΤιΖΟΝΤΑI ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 61700911

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ

ΣΧΕΤιΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤOVPIΣMO 113892341

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 11.16-;0
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ΠΟΣΟΣΤΟΕΠΙΤΟΥΣΥΝΟΛΟΥ

ΛΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 20 59'10
!..!!rιf1 : ο.Π.Σ Εργόραμα - Ιδία επεξεργασία.

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή των ενταγμένων έργων ανά

κατηγορία δράσεως μέσω του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος στον Ν. Ευβοίας . Εκτός των

χρηματοδοτήσεων του Π.Ε.Π στον Ν. Ευβοίας υπάρχει σε εξέλιξη το 5 ετές πρόγραμμα

τοπικής αυτοδιοίκησης « ΘΗΣΕΑΣ)) το οποίο πιστώνει συνολικά 3.500 εκατ. Euro στο

σύνολο της Ελληνικής επικράτειας εκ των οποίων το 8.49% ήτοι 297.150.000 εκατ. Euro

πιστώνονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έπειτα από επιλογές και εντάξεις έργων

καταλήγουν στους εκάστοτε νομούς .

Από το Κεφάλαιο 3.3 που αναλύσαμε είδαμε πως διαμορφώνεται αυτή την στιγμή

το γενικότερο αναπτυξιακό προφίλ του Νομού Ευβοίας τόσο από πλευράς κατευθύνσεων

μέσω το Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

μέσω των κατευθύνσεων σχεδιασμού χρήσεων γης και θεσμοθετημένων σχεδίων όπως

Γ.Π.Σ κ.α και κάναμε μια συνοπτική περιγραφή του καθεστώτος των δημοσίων επενδύσεων

που έχουν γίνει στον Νομό τα τελευταία 30 χρόνια όπως επίσης και την παράθεση των

βασικών επιχειρηματικών σχεδίων που μπορούν να λάβουν χώρα στα πλαίσια επενδύσεων

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και πως αυτά χρηματοδοτούνται μέσω του νέου

αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 . Τέλος δώσαμε έναν κατάλογο με τα τελικά ενταγμένα

έργα ανά κατηγορία ενέργειας που χρηματοδοτούνται μέσω του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας τα

οποία τα διαχωρίσαμε σε ενέργειες που ωφελούν άμεσα η έμμεσα τον τουρισμό. Από τα

δεδομένα αυτού του κεφαλαίου όπως επίσης και του κεφαλαίου 4 - που θα

πραγματοποιηθεί η εκτενής ανάλυση της περιοχής μελέτης μας η οποία θα διαχωριστεί σε

δύο μεγάλα τμήματα-:

Α ) Ανάλυση περιοχής εκτός τομέα τουρισμού ( πληθυσμός, οικιστικό δίκτυο

οικονομικά στοιχεία, χρήσεις γης κ.α )

Β ) Ανάλυση του τουριστικού τομέα στην περιοχή μελέτης μας ( τουριστικοί πόροι,

τουριστικές υποδομές, ζήτηση Κ.α )

Θα βγάλουμε τα συμπεράσματα και θα προχωρήσουμε στην ανάλυση Δυνατοτήτων 

Αδυναμιών - Προοπτικών -Απειλών που θα γίνει στο κεφάλαιο 5 και θα καταστρώσουμε

τους βασικούς άξονες και τις προτάσεις για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του Νομού

Ευβοίας στα πλαίσια ενός μοντέλου ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού.
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Α'ΜΕΡΟΣ:ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 - Α ΜΕΡΟΣ

4.Ι ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

4.1.1 ΘΕΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ.

Ο Νομός Ευβοίας αποτελεί έναν από τους 5 Νομούς επιπέδου NUTS 111 που

συνιστούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Καταλαμβάνει το Ανατολικότερο άκρο τ/ς

περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και στ/ν ουσία αποτελεί νησί καθώς χωρίζεται από τ/ν

υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα μέσω του Πορθμού του Ευρίπου μήκους περίπου 35 μέτρων.

Είναι το δεύτερο από άποψη μεγέθους νησί της Ελλάδος , μετά τ/ν Κρήτ/ , και λόγω του

επιμήκους σχήματος της φθάνει τα 863 χιλιόμετρα σε μήκος ακτών. Ο Νομός εκτός από το

κυρίως νησί έκτασης 3662 τ.χλμ., περιλαμβάνει ένα τμήμα της Στερεάς Ελλάδας (260 τ.

χλμ. ) και πολλά μικρότερα νησιά από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι η Σκύρος ( 209 τ.

χλμ. ), τα Βαλαξά, η Σκυροπούλα,Σαρακηνό, Πεταλιά, Χερσονήσι,Τραγονήσι,Στύρα,

Καβαλλιάνη , Λιχαδονήσια , Ποντ/κονήσι και άλλα μικρότερα. Η συνολική έκταση του

Νομού ανέρχεται σε 4.167.4 τ. χλμ., αποτελεί δε το 3.16% τ/ς συνολικής επιφάνειας της

χώρας, που τον φέρνει στ/ν έβδομη θέση από άποψη έκτασης στο σύνολο τ/ς επικράτειας.

Η έκταση και το σχήμα του νομού καθώς το βόρειο άκρο του απέχει από τον Νότιο 280

περίπου -χιλιόμετρα αλλά και η γεωγραφική του Θέση του επιτρέπουν να γειτονεύει με το

μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής και τ/ς νησιωτικής Ελλάδας. Ο Νομός γειτονεύει με

τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Μαγνησίας και μέσω του Λιμανιού τ/ς

Κύμης και της Θέσης της Καρύστου στο Νότιο άκρο του νησιού του επιτρέπει να έχει

διόδους επικοινωνίας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Θεσσαλονίκη στ/ν

περίπτωση της Κύμης και με τις Κυκλάδες στ/ν περίπτωση της Καρύστου. Σημαντικό

τέλος είναι το γεγονός ότι ο Νομός « ακολουθεί » γεωγραφικά τον κύριο άξονα ανάπτυξης

τ/ς χώρας μας δηλαδή τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Ο Νομός Ευβοίας διαιρείται σε

25 δήμους και 2 κοινότ/τες σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ενώ το σύνολο των

οικισμών στον Νομό ανέρχεται στους 401 . Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Νομού είναι

το Πολεοδομικό συγκρότημα της Χαλκίδας με 69.636 κατοίκους το 2001.
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4.1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΠΑ - ΧΡΗΣΕ1Σ ΓΗΣ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ - ΚΛΙΜΑ.

Α. ΜΟΡΦΟΛΟΓ1Α .

Το μεγαλύτερο του εδάφους της Εύβοιας είναι ορεινό και ημιορεινό ( με 37% και 38%

αντίστοιχα ), ενώ τα πεδινά τμήματα ανέρχονται στο 25% της συνολικής έκτασης. Οι

ορεινοί όγκοι διατρέχουν το κέντρο της Εύβοιας από το βορρά προς το νότο και

γεωγραφικά θεωρούνται η συνέχεια των οροσειρών Όσσας και Πηλίου που βρίσκονται στη

Θεσσαλία. Τα υψηλότερα από αυτά τα όρη είναι; η Δίρφυς ( Ι 743μ. ), το Ξηροβούνι

( 1417μ. ) , η Όχη ( 1398μ. ) , το Μαυροβούνι ( 1384μ. ) , η Σκοτεινή ( 1316μ. ) , το

Κανδήλι ( 1225μ. ) , και ο Όλυμπος ( 1172μ. ). Στο μισό βόρειο τμήμα του νησιού τα όρη

καλύπτονται από όμορφα δάση με καστανιές, πεύκα, έλατα και πλατάνια, ενώ σε όλο το

νησί και ανάλογα με τις εναλλαγές του εδάφους, του υπεδάφους και του κλίματος φύονται

αρωματικά φυτά, βότανα και θάμνοι, πολλά από τα οποία είναι -Υνωστά για τις

φαρμακευτικές τους ιδιότητες από την αρχαιότητα. Οι πεδινές εκτάσεις, οι οποίες είναι

εύφορες, βρίσκονται κυρίως στα παράλια του νησιού και είναι μικρές και διάσπαρτες. Οι

σημαντικότερες απ' αυτές είναι : στο βόρειο τμήμα οι πεδιάδες της Ιστιαίας και του

Μαντουδίου , στο κεντρικό τμήμα οι πεδιάδες των Ψαχνών, του Ληλαντίου , της Κύμης,

του Αλιβερίου , και της Αμαρύνθου και τέλος στο νότιο τμήμα οι πεδιάδες του Δύστου και

της Καρύστου. Στην Εύβοια υπάρχει μία μόνο λίμνη αυτή της Δύστου με έκταση

4.750στρέμματα ενώ από τους ποταμούς και τους χείμαρρους ο σημαντικότερος από

αυτούς είναι ο Λήλαντας με μήκος 38 χιλιόμετρα και πλάτος 80 - 85 μέτρα.

Β. ΧΡΗΣΕ1Σ ΓΗΣ .

Το 25.2% της επιφάνειας του νομού είναι πεδινό, το 37.8% χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό

και τέλος το 37.0% είναι ορεινό. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία

όσον αφορά την διάρθρωση της έκτασης του νομού όμως συνολικά το 74.8% της

συνολικής εκτάσεως του Νομού χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό και ορεινό . Το μέσο

υψόμετρο στον νομό ανέρχεται στα 146 μ..Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του

1991 τα δάση καλύπτουν το 28,5% της έκτασης του Νομού, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

το 25.9% ενώ το 39.1% αποτελείται από βοσκότοπους. Η συνολική γεωργική γη ανέρχεται

στα 1.256.929 στρέμματα, που κατανέμονται σε 25.349 εκμεταλλεύσεις και 172.531

αγροτεμάχια διαμορφώνοντας μια μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο στα 7.4 στρέμματα. Οι

καλλιεργούμενες εκτάσεις φθάνουν τα 1.001.390 στρέμματα , δηλαδή το 78.4% της

συνολικής γεωργικής γης είναι καλλιεργήσιμό. Τέλος οι αρδευόμενες εκτάσεις

υπολογίζονται στα 134.174 στρέμματα με ποσοστό 13.4% και οι αρδευθείσες στα 88.322
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στρέμματα με ποσοστό 13.4%. Ο πίνακας 4.1.1 μας δείχνει την κατανομή της έκτασης στον

Νομό Ευβοίας στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γής το έτος 1991.

Πίνακας 4.1.1 : Κατανομή της έκτασης σε βασικές κατηγορίες χρήσεις γης, 1991 ( σε

χιλ. στρέμματα) .

llirιn : Στατιστικη Επετηρίδα Ελλαδος 1994 - 1995 , Ε,Σ,Υ.Ε

Συνολική Καλλιεργούμενες

Περιοχή έκταση ( τετρ. Ποσοστό Ο/ο εκτάσεις και Ποσοστό % Βοσκότοποι Ποσοστό %

Χλμ) αγρανάπαυtTη

1632.2

Σύνολο 4167,4 100,0 1079,4 (25,9%) 100.0 (39,1 ) 100.0

Πεδινή 1051.0 25.2 498.1 46,2 271.1 16.6

Ημιορεινή 1577.0 37,8 400.2 37,1 923.7 56.6

Ορεινή 1539,4 37,0 180,7 1,8 500,0 30.8

Εκτάσεις "'-λες
Συνολική

καλυπτόμενες

ΟικισμοΙ

εκτάσεις

Περιοχή έκταση ( τετρ. Δάση Ποσοστό % ( χιλ..

με νερά ( χιλ. ( χιλ.
Χλμ) στρέμματα)

στρέμματα)στρέμματα)

1189.7 138.6

Σύνολο 4167,4 (28.5 ) 100,0 62,5 ( 1,5%) ( 3,3 %) 65,5(1,6%)

Πεδινή 1051,0 180.9 17,4 17,4 70,0 13,4

Ημιορεινή 1577.0 442,6 21,6 21,6 43,6 16,4

Ορεινή 1539,4 566.2 23,3 23,) 25,0 35.7

. .

r. ΥΠΕΔΛΦΟΣ - ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.

Το υπέδαφος του Νομού Ευβοίας αποτελείται κυρίως από ιζηματογενή πετρώματα. Κύριο

συστατικό του εδάφους είναι οι αργιλικοί σχιστόλιθοι στο κεντρικό τμήμα του νησιού και

οι κρυσταλλοειδής στο νότιο τμήμα του νησιού. Λατομεία στον νομό Ευβοίας υπάρχουν

στις περιοχές τις Καρύστου, Αλιβερίου , Ν. Πύργου, Στροφυλίας , Κερασέας, Νότια των

λουτρών Αιδηψού καις την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας όπως το μεγάλο Λατομείο των

τσιμέντων Χαλκίδος στα διοικητικά όρια των δήμων Χαλκιδέων και Βαθέως Αυλίδας. Ο

ορυκτός πλούτος του υπεδάφους της Εύβοιας είναι πολύ αξιόλογος. Τα σημαντικότερα

κοιτάσματα μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών πρώτων υλών είναι τα εξής :

Μαγνησίτης ( τα σημαντικότερα κοιτάσματα στον ελληνικό χώρο ), σιδηΡOVΙKελoύχα

μεταλλεύματα, λιγνίτες, μάρμαρα ( γνωστά από την αρχαιότητα ), σχιστολιθικές πλάκες,

άργιλοι, βωξίτης και δολομίτης. Στην κεντρική Εύβοια και ειδικότερα στην περιοχή του

MαvτoυδίOυ υπάρχουν κοιτάσματα λευκόλιθου του οποίου η συστηματική επεξεργασία
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παράγει πυρίμαχους πλίνθους. Τέλος στην ευρύτερη περιοχή Αλιβερίου - Κύμης υπάρχουν

σημαντικά κοιτάσματα λιγνίτη (το εργοστάσιο της Δ.Ε.Ι-Ι στο Αλιβέρι τροφοδοτείτο πo!J.ιj,

χρόνια από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα) ενώ στην περιοχή της Καρύστου σημαντικές και

εξίσου γνωστές είναι οι ποσότητες μαρμάρων ( χρωματιστών και λευκών) που παράγει.

Δ. γΔΑΤΙΝΟI ΠΟΡΟΙ.

Ο Νομός Ευβοίας έχει αρκετούς υδάτινους πόρους δύσκολα όμως χαρακτηρίζεται ως

πλούσια σε υδάτινους πόρους περιοχή. Ο κυριότερός ποταμός της Εύβοιας είναι ο ποταμός

Λήλαντας με μήκος όπως προείπαμε 38χλμ και πλάτος που κυμαίνεται από 80 - 85 μέτρα.

Ο ποταμός Λήλαντας αρδεύει το Ληλάντιο πεδίο που βρίσκεται εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου Ληλαντίων και έχει έκαστη 15.000 στρέμματα. Μικρότερης σημασίας

ποταμοί είναι οι ποταμοί Νηρέας , Κηρέας και Ξηριάς οι οποίοι είναι όλοι στην Βόρειο

Εύβοια . Επίσης στην νότιο Εύβοια υπάρχει και η μοναδική λίμνη του νησιού η Λίμνη

Δύστος η οποία σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας δεν έχει νερά . Οι πηγές στον Νομό

Ευβοίας είναι πάρα πολλές και συναντώνται κυρίως στα ορεινά και στα ημιορεινά χωριά.

Τέλος η ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας μέοω της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τροφοδοτείται με νερό από την Λίμνη Υλίκη Στην Βοιωτία.Ο

Νομός Ευβοίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αναφορά την διαχείριση και την

προστασία των υδάτινων πόρων και τα κυριότερα από αυτά είναι:

• Μόλυνση του ποταμού Λήλαντα στις όχθεις του από υπολείμματα εργοστασίων 

βιοτεχνιών και μπάζα σε συνδυασμό με την αυθαίρετη και εκτός σχεδίου δόμηση

στην ευρύτερη περιοχή του που καταστρέφει και αλλοιώνει το φυσικό τοπίο.

• «Στραγγαλισμός ~~ της λίμνης Δύστου από το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η στο Αλιβέρι

που τροφοδοτείται από αυτήν.

• Μη ύπαρξη μεγάλων έργων υποδομής για διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τα

φράγματα Καρύστου και Ψαχνών χωρητικότητας 1.00 hmA 3 και 5.70 hmA 3 είναι

ακόμη στο στάδιο της μελέτης ενώ το φράγμα Φερέκαμπου Σκύρου χωρητικότητας

0.90 hmA 3 πρόκειται να κατασκευαστεί.

• Ύπαρξη πολ/..ών παράνομων γεωτρήσεων που καταστρέφουν τον υπόγειο

υδροφορέα.
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Πίνακας4.J.2 : Υφιστάμενα αρδευτικά έργα στον Νομό Ευβοίας.

Περιοχή ΠηΊή
'Εκταση

( στρέμματα)

Πεnιο..""... Λ""λαντα Παταμόc Λήλα, 15000

lστιαίας Γεωτnnσειr 5000

Μαντουδίου ΓεωΤDήσειc 2500

Ψα-nιων nnvtr και ππνάδια 2300
Πηγές και

Πολιτικών γεωτoήσειc 2000

Α"λα Π=έ, 1350

Αετού Πη,έ, 1100

Μύλων Ππψ 800

ΣγΝΟΛΟ 30050

Il!rill : Στοιχεία ΥΠ.Γε -Ιδία επεξεργασία.

Ε. ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ .

Στο Νομό Ευβοίας αυξημένες συγκεντρώσεις αζώτου σημειώνονται στην περιοχή των

Ψαχνών, στη θέση Βέλος και βόρεια της Χαλκίδας. Στην περιοχή των Ψαχνών κύρια πηγή

ρύπανσης αποτελούν οι εντατικές καλλιέργειες, ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και η

μικρή σχετικά δυναμικότητα του υπόγειου υδροφορέα . Αντίθετα, οι υψηλές

συγκεντρώσεις νιτρικών και οι συστηματικά αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνιακών που

σημειώνονται στη θέση Βέλος δεν σχετίζονται με καλ/ιέργειες ( πολύ περιορισμένες στην

περιοχή ), αλλά οφείλονται σε σημειακές πηγές ρύπανσης και πιθανόν στη λειτουργία του

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου της Δ.Ε.Η στο Αλιβέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού

Ευβοίας όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις , οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές και

σύμφωνα με τις υπάρχουσες μετρήσεις η ποιότητα των υπόγειων υδάτων κρίνεται

ικανοποιητική για ύδρευση. Τέλος, στις παράκτιες περιοχές του Νομού Ευβοίας και στις

Βόρειες Σποράδες υφίσταται πρόβλημα ποιότητας των υπόγειων υδάτων, λόγω διείσδυσης

θαλάσσιου νερού στους υπόγειους υδροφορείς .

ΣΤ.ΚΛΙΜΑ.

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο Νομό Ευβοίας έχουν τα χαρακτηριστικά του

εύκρατου μεσογειακού κλίματος με όλες τις αποχρώσεις του. Αν και οι μέσες θερμοκρασίες

της καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου θεωρούνται ήπιες ( 25.30C-27.50C ) , ανω..ογα

την περιοχή για το καλοκαίρι με θερμότερους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και 9.10C-J0.4oC

για τον χειμώνα με ψυχρότερους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο ) , εντούτοις
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παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις περιοχές της Εύβοιας, εξ'

αιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η μορφολογία της ( συμπαγείς ορεινοί ό'γκοι,

πεδιάδες, επίδραση της θάλασσας ). Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται ανάλογα την

περιοχή από 390.2 χλστ. έως 700.4 χλστ. Οι χιονοπτώσεις είναι συχνές στις ορεινές

περιοχές ( στις κορυφές του όρους Δίρφυ υπάρχει χιόνι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ),

ενώ στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα χιονίζει σπάνια. Η Χαλκίδα λόγω της θέσης της

έχει έντονα υγρό κλίμα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες .Οι άνεμοι ανάλογα με την εποχή

πνέουν βόρειοι από όλες τις διευθύνσεις από Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο , βορειοδυτικοί

από Απρίλιο μέχρι και το τέλος ΜαΊου , βόρειοι από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του

Σεπτεμβρίου και τέλος νότιοι όλων των διευθύνσεων από Οκτώβριο μέχρι τέλος

Νοεμβρίου.

Πίνακας 4.1.3 : Μέσες ετήσιες τιμές μετεωρολογικών μεταβλητών - Επιλεγμένες

περιοχές του Νομού Ευβοίας.

ΠεΟΙΟ7έ,

Μετεοεωοολοηκέc uεταflλητές Χαλκίδα Κάρuστος Σκύρος

Θεοιιοκρασlα ( σε l3aOuouc KuaiOU ) 18.1 17.9 17.3

ΒΡΟΎόπτωση ( σε Ύιλιοστά ) 436 576 573

Hλιoιι>άvεια ( hr ) 2452 - 2689

ΣοΥετική Υγρασία 67% 72% 73%

Ημέρες με βροχή 63 50 74

Ηuέοεc uε νέ(J)ωση 70 54 74

Ημέρες με "όνι 2.8 3.2 3.3

Ημέρες με χολάζι 1.1 0.8 3.3.
Π!riil: Εθνικη Μετεωρολογικη Υπηρεσια.

4.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

4.2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ , ΗΛΙΚΙΑΚΉ ΣΥΝΘΕΣΗ .

Ο πληθυσμός του Νομού Ευβοίας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001

ανέρχεται σε 215.136 κατοίκους ως πραγματικός πληθυσμός ενώ ο μόνιμός πληθυσμός του

Νομού ανέρχεται σε 207.305 κατοίκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απογραφή του 2001

ήταν η πρώτη απογραφή που έδωσε και στοιχεία μόνιμου πληθυσμού καθότι ο

πραγματικός πληθυσμός είναι αυτός που μετράται την ημέρα της απογραφής και ως εκ

τούτου περιλαμβάνει και πολλούς ετεροδημότες. Ο μόνιμός δηλαδή πληθυσμός είναι αυτός

που προσφέρεται για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο Νομός Ευβοίας είναι ο

πολυπληθέστερός νομός της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος καταλαμβάνοντας το 37.15%

του συνολικού πληθυσμού και ένας από τους πολυπληθέστερούς στην Ελ/άδα καθότι
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βρίσκεται στην 71] θέση από πλευράς πληθυσμού. Το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού

του Νομού Ευβοίας στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 1,96% επί του συνόλου ενώ από

άποψη πυκνότητας θεωρείται σχετικά αραιοκατοικημένος με μέση πυκνότητα τα 51.63

άτομα Ι τέτρ. Χλμ την σnγμή που η μέση πυκνότητα στην ΕΛλάδα αΥΥίζει τα 83.08 άτομα Ι

τετρ. Χλμ.. Ο πίνακας 4.2.1 μας δείχνει τα βασικά δημογραφικά χαρακτηρισnKά του

Νομού Ευβοίας από το 1971 έως το 200 Ι και την σύγκριση αυτού με τα αμέσως δύο

μεγαλύτερα χωρικά επίπεδα, δηλαδή την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το σύνολο τ/ς

χώρας.

Πίνακας 4.2.1: Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του νομού Ευβοίας,

σ\ryKριση με περιφέρεια Στερεάς ΕΙJ.άδος και σύνολο χώρας, 1971 - 2001 ( Σε

χιλιάδες) .

1.11..\.11.11. •11 ι \/:II/~ 11/ ιl/(} θι.~~ Ι. ι Ι Ι'

χΩΡIΚΟ
1971 1981 1991 2001

εΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ"Α. ΑΡΙΘΜΟΣ %

ΝΟΜΟΣ - 207.3·
εΥΟΟlλΣ 165.3 100.0 188.4 100.0 208.' 100.0 ( 215.1) 100.0

ΚαΤΠΥοοία

ΑστικOC 36.3 22.0 44.9 23.8 62.8 30.1 122.7" Ι 59.2

HuIaOΤIKOC 42.3 25.6 56.0 29.7 56.0 26.9 -
Αγροτικός 86.7 52.4 87.6 46.5 89.6 43.0 84.6 Ι 40.8

Ηλικιακή

ΣυνΟεστι

ο· 14
Ετών 41.0 24.8 46.8 24.8 42.7 20.5 32.2 15.4

15 ·65
Ετών 100,9 61.0 113.8 60.4 Ι 35Δ 64.9 137.0 66.1

65 + Ετών 23.4 14.2 27.8 14.8 30.4 14.6 38.1 18.3

ΣΤΕΡΕΑ 558.1·
ΕΛΛΑΔΑ 505.4 100.0 537.9 100.0 582.3 100.0 (605.3 ) 100.0

ΚαττιγοΡία

AonKoc 106.8 21.1 123.2 22.9 ]45.7 25.0 321.0" Ι 57.5

Ηuιαστικό, 113.3 22.4 15.8 28.0 ]7].9 29.5 -
ΑVDOtικόc 285.3 56.5 263.9 49.1 264.6 45.4 237.0 Ι 42.5

Ηλικιακή

ΣυνΟεση

0·14
Ετών 126.3 25.0 128.4 23.9 113.4 19.5 83.2 14.9

15 ·65
Ετών 312.7 61.9 328.8 61.1 379.3 65.1 366.8 65.7

65 + Ετών 66.4 13.1 80.7 15.0 89.6 15.4 108.1 19.4

10934.1·
ΧΩΡΑ 8766.6 100.0 9740.' 100.0 102!9.9 100.0 ( 10964.2 ) 100.0

KαΤJYνooία

Αστικός 4661.8 53.2 5658.0 58.0 6036.7 58.8 8211.5" Ι 75.1

Ημιαστ\κ ό<; 1019.4 11.6 1215.6 11.6 1312.8 12.8

ΑΥΟΟΤΙΚ 3089.7 35.2 2955.8 30.4 2910.5 28.4 2722.5 Ι 24.9

Ηλικιακή

ΣuνOoo"

0·14 21802 Ι 24.9 Ι 2305.6 Ι 23.7 Ι ]914.9 Ι 19.2 Ι 1660.9 Ι 15.2
..
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ΠJrιrι: Ε.Σ,Υ,Ε - [δια επεξεργασια ,

* Μόνιμος Πληθυσμός, ** Οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων.

Από τον παραπάνωπίνακα βλέπουμε διαχρονικά τις μεταβολές του πληθυσμούκαι πως

αυτός ο πληθυσμός διαρθρώνεται τόσο από άποψη ηλικιακών ομάδων όσο και από

άποψη αστικότητας . Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως η Ε.Σ.Υ.Ε το 2001

υπολόγισε μόνο αστικό και αγροτικό πληθυσμό και κατά μία έwοια συμπεριέλαβε τον

ημιαστικό πληθυσμό στον αστικό καθότι θεωρεί αστικό τον πληθυσμό που διαμένει σε

οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων.

Πίνακας 4.2.2: Λόγος ΜόνιμουΙ ΠραγματικούπληθυσμούΝομού Ευβοίαςτο 2001

~ , , - ,'. Ι - , , : l' ι ,"Ι - - , , - ~ , - Α_ .;,..'1 , -
Ετών

15 - 65
Ετών 5610.7 64.0 6187.0 635 6880.7 67.1 7446.0 68,1
65 + Ετών 977.7 Ι Ι.Ι 124Η 12.8 1404.3 13.7 1827.2 16.7

, ,

Μόνιμος

Πkηθυσμός 207305

ΠρayμaτΙXΌς

.kηθυσμός 215136

ΛόΥος

Μόνψος/

Πρατματιχό 0,96
,

ΠJrιή : ΕΣ-Υ.Ε - Ιδία επεξεργασια ,

Ο παραπάνω πίνακας 4.2.2 που μας δίνει τον 'λiJγo μόνιμου / πραγματικού πληθυσμού

φανερώνει μια αναλογία της τάξεως του 0.96 μόνιμου προς πραγματικού πληθυσμού και

είναι ένα νούμερο σχετικά κάλο τόσο από την άποψη της αξιοπιστίας των

πραγματοποιούμενων μετρήσεων όσο και από την άποψη της « διαρροής» του πληθυσμού

έξω από τον νομό. Τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από τον παραπάνω πίνακα

είναι ότι αφ ενός ο αστικός πληθυσμός του Νομού Ευβοίας υπολείπεται κατά πολύ του

μέσου της χώρας με 59.2 % έναντι 75.1% ενώ σε σχέση με την περιφέρεια Στερεάς

Ελ/άδος είναι στα ίδια επίπεδα περίπου και αφ ετέρου ότι διαχρονικά από το 1971 έως και

το 2001 ακολουθεί τον γενικό δημογραφικό κανόνα της Ελλάδας που θέλει το ποσοστό

συμμετοχής των ηλικιών Ο - 14 ετών να συρρικνώνεται ενώ το ποσοστό συμμετοχής των

ηλικιών 65 και άνω να αυξάνεται . Βλέπουμε λοιπόν πως το ποσοστό των ηλικιών Ο -14

ετών από 24,8% επί του συνόλου το 1971 μειώθηκε στο 15.4% επί του συνόλου το 2001.

Αντίστοιχα το ποσοστό συμμετοχής των ηλικιών 65 και άνω από 14.2% επί του συνόλου

το 1971 ανέβηκε στο 18.3% το 2001 .Σημειώνουμε πώς για το 2001 όλοι οι υπολογισμοί

τόσο της ηλικιακής σύνθεσης όσο και της αστικότητας έγιναν με βάση τον μόνιμο

πληθυσμό. Τέλος οφείλουμε να τονίσουμε την ελαφρά υστέρηση του Νομού Ευβοίας όσον

]
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αφορά το ποσοστό συμμετοχής των ({ κρίσιμων )~ παραγωγικά ηλικιών ( δηλαδή των

ηλικιών 15 - 65 ετών) σε σχέση με το σύνολο της χώρας το 200 Ι . Στο Νομό Ευβοίας οι

ηλικίες 15 - 65 ετών αντιπροσωπεύουν το 66.1 % του συνόλου σε σχέση με το 68.1 % του

συνόλου της Ελλάδος. Σαν συμπέρασμα τέλος από άποψη ηλικιακής σύνθεσης ο Νομός

αποτελεί σχεδόν {{ φωτοτυπία» της Ελλάδος :Οσον αφορά τα δεδομένα του πίνακα 4.2.3

βλέπουμε το ποσοστό μεταβολής του πραγματικού πληθυσμού διαχρονικά από το 1971 έως

και το 2001 και την σύγκριση του Νομού Ευβοίας με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και

την χώρα. Βλέπουμε λοιπόν πως από το 1971 έως το 1991 ο πληθυσμός αυξάνει με

ρυθμούς μεγαλύτερους και το εθνικού μέσου και της Περιφέρειας με αποκορύφωμα την

δεκαετία του 1981 - 1991 που αυξάνει με ρυθμούς διπλάσιους από τον εθνικό μέσο

( 10.62% έναντι 5.33) ενώ την τελευταίαδεκαετίαο ρυθμός μεταβολήςκάμπτεταιεμφανώς

και είναι μικρότερος και από τον μέσο εθνικό ρυθμό μεταβολής και από τον μέσο ρυθμό

μεταβολήςτου πληθυσμούστην ΠεριφέρειαΣτερεάςΕλλάδος.

Πίνακας 4.2.3: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού διαχρονικά, Νομός Ευβοίας,

ΠεριφέρειαΣτ. Ελλάδος.Χώρα. 1971 - 2001 ( Σε χιλιάδες ).

l!mΊJ . Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδια επεξερΥασια

1971 ~ 1981 1981 - 1991 1991 ~ 200Ι

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

Τ1ΜΗ % Τ1ΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ%

Τ1ΜΗ %

ΝΟΜΟΣ ΕνβΟlλΣ 23.1 13.97 20.0 10.62 6.7 3.21

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 32.5 6.43 44.4 8.25 23.0 3.95

ΧΩΡΑ 973.8 11.11 519.5 5.33 704.3 6.86. .

Συγκεκριμένα είναι κάτι περισσότερο από υποδιπλάσιος του εθνικού μέσου. Φαίνεται πως

από την μία η αυξημένη ανεργία στον Νομό όπως θα δούμε παρακάτω και η έλξη της

Μητροπολιτικής Αθήνας δημιουργούν δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες . Το παραπάνω

δεδομένο αποτυπώνεται και στον ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού στην περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδος την δεκαετία 1991 - 2001 η οποία με 3.95% είναι και αυτή κάτω από τον

μέσο όρο της χώρας.

1I.-1.\'ΠII~TII,III() (-}υ.:~:,ι. ΙΙ.I~· /41J l:υ..υι/Ι. 1
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Γράφημα 4.2.1 : Ποσοστό μεταβολής πληθυσμΟ'ύ διαχρονικά , νομός Ευβοίας ,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Χώρα ,1971- 2001.

ΠΟΣΟΣΤΟΜΕΤΑΒΟΛΗΣΠΛΗΘΥΙΜΟΥΔJAXΡOIιΚλ1971 -
2001

16.00

14.00~
12,00

Ο

"00"w
~Ο 800w

Ο 8.00 L. ~-C -'00
".

2.00 ~ .'
'00

11171·1981 1981·1Bi11 1991·2001

ΕτΗ

I_~ΣEYBCMI __ ΣΎΕΡ&\ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑΙ

Thrιf1 : Ε.Σ.γ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

4.2.2 ΕΡΓΑΤ1ΚΟ ΔγΝΑΜΙΚΟ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , ΑΝΕΡΓΙΑ .

Το εργατικό δυναμικό στον Νομό Ευβοίας σύμφωνα με την απογραφή του 2001

ανέρχεται στα 80.055 άτομα εκ των οποίων οι 70.752 απασχολούνται ενώ οι 9,303

δήλωσαν άνεργοι. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα όπως και τα δεδομένα του πίνακα

4.2.4 στον Νομό Ευβοίας διαμορφώνεται μια ανεργία της τάξεως του 13.1% ποσοστό που

είναι υψηλότερο και από τον μέσο όρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και από τον μέσο

όρο της Χώρας με 12.4% και 12.5% αντίστοιχα . Διαχρονικά η ανεργία ακολουθεί μια

εκρηκτική πορεία και από το μόλις 2.1% το 1981 διαμορφώνεται στο 7.2% το 1991 για να

καταλήξει στα σημερινά επίπεδα του 13.1% . Σημαντικός παράγοντας στο παραπάνω

αποτέλεσμα ήταν η αποβιομηχάνιση του Νομού ανάμεσα στο 1985 έως και σήμερα με το

κλείσιμο εργοστασίων και τον « θάνατο }} των εξορυκτικών περιοχών ( Μαντούδι ) και η

δυσκολία του Νομού να επιτύχει την αναδιάρθρωση του παραγωγικού του συστήματος με

την στροφή προς τον τριτογενή τομέα . Σημαντικό επίσης θεωρείται το γεγονός ότι το

εργατικό δυναμικό του νομού ανέρχεται στο 38.6% επί του συνόλου του πληθυσμού του

νομού αντί του 42.2% που είναι το εργατικό δυναμικό στο σύνολο του πληθυσμού της

Ελλάδας. το παραπάνω στοιχείο επιβαιβεώνει και τα δεδομένα του Πίνακα 4.2.1 που μας

δείχνουν ότι το ποσοστό συμμετοχής των δυνητικά οικονομικών ενεργών ηλικιών ( 15 - 65

ετών) στο σύνολο του πληθυσμού του νομού είναι 66.1 % έναντι 68.1 % για το σύνολο της

χώρας .
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Πίνακας 4.2.4 : Εργατικό δυναμικό - απασχόληση - ανεργία, Νομός Ευβοίας, Στερεά

Ελλάδα, Χώρα, 1971- 2001 ,( Σε χιλιάδες).

Iln:m : Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδια επεξεργασια .• Μονιμος Πληθυσμος.

1981 1991 2001

χαρικο ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΠΙΤΟΥ επι ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΡlθΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ %

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΒΟlλΣ 188.' 100.0 208._ 100.0 207.3' 100.0
ΕΡΥα/ικό δuναμικό 65.5 34.8 74.0 35.5 80.1 38.6

ΑπαΟΥόληση 64.3 33.7 66.8 32.1 70.6 34.1

AvεovluC'Iιo 2.1 Ι. Ι 72 3.5 l3.1 4.5

0/. ΕΡΥατικού
Δυναuικού 3.2 - 9.7 - 11.6 -
ΣΤΕΡΕλ

ΕΛΛΑΔλ 537.9 100.0 S81.3 100.0 5511.1' 100.0
Ι ΕοΎοτικό δυναμικό 198.0 36.8 211.5 36.3 222.7 39.9

Απα0Υ6ληση 191.6 35.6 193.1 33.2 198.1 35.5

Aνεovία% 6.4 1.2 18.4 3.2 12.4 4.4

% Εργατικού

ΔυναuΙKOύ 3.2 - 9.9 - 11.0

ΧΩΡλ 9740.4 100.0 10259.9 100.0 10934.1" 100.0

Εργατικό δυνα"ικό 3543.8 36.4 3886.2 37.9 46145 42.2
Aπασ-y6λησn 338.5 34.8 3572.0 34.8 4102.1 37.5

Ανεov[α% 155.3 1.6 314.2 8.9 12.5 4.7

% Εργατικού

Δυναμικού 4.4 - 8.1 - Ι 1.1 -. .

Πίνακας 4.2.5 : Εργατικό δυναμικό - απασχόληση - άνεργοι, Νομός Ευβοίας, Στερεά

Ελλάδα, Χώρα το 2001 .

Ποσοστό

xnpIKO EnmEAO Εργατικό δυναμικό λπασχόλησιι Άνεργοι
Σuμμετοχής

το"

N.Eu.o1.'

ΝΟΜΟΣΕΥΒΟ1λΣ 80.055 70.752 9.303 -
ΣΤΕΡΕλ ΕΛΛλΛΑ 222.696 198.114 24.582 37.8

ΧΩΡλ 4.614.499 4.102.089 512.410 1.8
.Iln:m : Ε.Σ.Υ.Ε - lδια επεξεργασια.

Εξαιρετικά ενδ1αφέρον στΟ1χείο του πίνακα 4.2.5 είνα1 το γεγονός ότι το 37.8% των

συνολικών ανέργων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος είνα1 κάΤΟ1ΚΟΙ του Νομού Ευβοίας

πράγμα που δημιουργεί έντονες ενδοπεΡ1φερειακές αν1σότητες και επιτείνει το

δημογραφικό πρόβλημα του νομού καθώς εάν συγκρίνουμε διαχρον1κά τα ποσοστά

ανεργίας με τα ποσοστά μεταβολής του πληθυσμού του Νομου θα διαmστώσουμε ότι
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ακολουθούν αντίστροφα ανάλογες πορείες. Όταν αυξάνεται η ανεργία πέφτει και ο ρυθμός

μεταβολής του πληθυσμού ( Γράφημα 4.2.2 ) .

Γράφημα 4.2.2 : Σύγκριση ανεργίας - ρυθμού μεταβολής πληθυσμού στο Νομό

Ευβοίας διαχρονικά. 1981 - 2001 .

ΙΥΚΓΡΙΙΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΙΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟIΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΚΑ

'6,. ... '-12 --.Ο 10....
~

Ο 8
~

Ο 6<=

• ...
2

Ο

1981 1991 2001

ΕΤΗ

-+-Ανεργία -c Ποσοστό μεταβολήςπληθυσμού

!1!rιil : Ε.Σ.γ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

Οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μπορούν να προκαλέσουν

οξύτατο πρόβλημα στο μέλλον καθώς εάν δεν βρεθεί κάποιος τρόπος συγκράτησης του

εργατικού δυναμικού με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας η ευρύτερη περιοχή της

πρωτεύουσας είναι πάρα πολύ κοντά ώστε να απορροφήσει τόσο εργατικό δυναμικό όσο

και μόνιμους κατοίκους . Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας 4.2.6 που αποτυπώνει το

επίπεδο της ανεργίας κατά τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α του Νομού με τους δήμους που

βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρεια της Χαλκίδας συμπεριλαμβανόμενης και αυτής να

παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά ποσοστά με μέγιστο αυτό της Χαλκίδας και της Νέας

Αρτάκης στο 11.33% και 13.87% αντίστοιχα ενώ από την άλλη οι δήμοι που βρίσκονται

στην ενδοχώρα του Νομού Ευβοίας παρουσιάζουν τραγικά υψηλά ποσοστά ανεργίας που

φθάνουν μέχρι και το 44.24% στην περίπτωση του Δήμου Κηρέως . Χωρικά πάντα

( Χάρτης 4.2.1 ) οι δήμοι της Βορείου Ευβοίας με εξαίρεση τον Δ. Αιδηψού και τον Δήμο

Ιστιαίας παρουσιάζουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.
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Πίνακας 4.2.6 : Απασχολούμενοι, άνεργοι και ποσοστό ανεργίας ανά δήμο στον Νομό

Ευβοίας το 2001 .

ΔΗΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟλΟΥΜΕΝΟI ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓιΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 20818 2358 11.33

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 2217 201 9.07

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 2280 329 14.43

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 2160 249 11.53

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 1020 21 Ι 20.69

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 2806 236 8.41

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 1247 207 16.60

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 2286 203 8.88

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΥΩΝ 1086 140 12.89

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 1324 371 28.02

ΔΗΜΟΣ ΕΡεΤΡΙΑΣ 1771 316 17.84

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2447 304 12.42

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2130 288 13.52

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ 1449 641 44.24

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝIΣΤΡΩΝ 923 148 16.03

ΔΗΜΟΣΚΥΜΗΣ 2278 294 12.91

ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 6747 716 10.61

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 986 118 11.97

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4703 669 14.22

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 3231 448 13.87

ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ 642 173 26.95

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 910 143 15.71

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ 917 172 18.76

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ 2910 374 12.85

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ 1124 176 15.66

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 443 16 3.61

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 412 28 6.80. .I!rmJ: Ε.Σ.Υ.Ε - lδια επεξεργασια .
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4.3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

4.3.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Π .

Το ακαθάριστο προϊόν του Νομού Ευβοίας ανήλθε το 2001 στα 2.2 περίπου δις.

ευρώ η διάρθρωση του οποίου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 1998 ήταν η εξής:

11.7% η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα, 37.2% η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα και

51.1% η συμμετοχή του τριτογενή. Παρακολουθώντας τον πίνακα 4.3.1 βλέπουμε ότι η

διάρθρωση του Α.Ε.Π το 1981 ήταν εντελώς διαφορετική με τον δευτερογενή τομέα της

οικονομίας να κυριαρχεί με 50.7% και τον πρωτογενή να ακολουθεί με ποσοστό της τάξεως

του 18,8% το οποίο είναι και μεγαλύτερο από το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή στο

σύνολο της χώρας το 1981 . Διαχρονικά βλέπουμε πως σταδιακά το ποσοστό συμμετοχής

του δευτερογενή φθίνει σημαντικά εξ αιτίας της αποβιομηχάνισης του νομού ενώ αυτό του

πρωτογενή μετά από μία άνοδο το ]991 στο 20.4% έρχεται το 1998 στο ]] ,7% . Η

συνολική εικόνα της διάρθρωσης της παραγωγής του Νομού Ευβοίας σήμερα

χαρακτηρίζεται από έντονή υστέρηση του τριτογενή τομέα σε σχέση με επίπεδο

συνεισφοράς του τριτογενή στο σύνολο της χώρας ( 5].] % έναντι 70.2% ) . Επίσης ο

δευτερογενής συνεισφέρει ακόμα σημαντικά στο σχηματισμό του ΑΕ.Π. του Νομού με

ποσοστό 37.2% έναντι μόλις 21.6% στο σύνολο της χώρας. Αυτό δικαιολογείται από την

σταδιακή « αποκέντρωση » Αθηναϊκών βιομηχανιών που άρχισε από το ]990 και ύστερα 

και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα - στην περιοχή Χαλκίδα - Οινόφυτα - Σχηματάρι .

Πολλοί λοιπόν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας απασχολούνται στις

βιομηχανίες που εδρεύουν σε αυτήν την περιοχή πράγμα που συνεισφέρει σημαντικά στο

εισόδημα που « διαρρέει» τελικά στον Νομό. Επίσης σύμφωνα με την γενικότερη

διάρθρωση του παραγόμενου Α.Ε.Π στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η οποία

χαρακτηρίζεται από εντονότατη παρουσία του δευτερογενή τομέα με ποσοστό 42.3% που

είναι απόρροια της παραπάνω διαδικασίας, δηλαδή της μετεγκατάστασης των Αθηναϊκών

βιομηχανιών εντός του νομού Βοιωτίας , ο Νομός Ευβοίας μπορεί να χαρακτηριστεί

σχετικά « τριτογενοποιημένος » σε σχέση πάντα με την περιφέρεια . Σαν συμπέρασμα

πάντως μπορούμε να πούμε πως ο Νομός χαρακτηρίζεται απΙ έναν « ατροφικό » τριτογενή

τομέα του οποίου η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλξη της κατά πολύ δυναμικότερης

Αθηναϊκής αγοράς παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι πολλοί

κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας επισκέπτονται τακτικά την Αθήνα με σκοπό

την αγορά ενδυμάτων. ηλεκτρικών συσκευών η ακόμη και αυτοκινήτων και πού συχνότερα

για διασκέδαση. Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί ( σαφώς και ο

Νομός Ευβοίας των 2]5.000 κατοίκων δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Αθήνα των 4.5
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εκατομμυρίων σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών ) ο Νομός πρέπει να αναζητήσει νέες

καινοτόμες διεξόδους προς την ανάπτυξη μιας τριτογενούς παραγωγικής βάσης.

Πίνακας 4.3.1 : Ακαθάριστο προ·ίόν σε τρέχουσες τιμές και διάρθρωση αυτού κατά

τομέα παραγωγής, Νομός Ευβοίας, Στερεά Ελλάδα, Χώρα ( 1981 - 2000).

Πmn : Ε.Σ.Υ.Ε , Πετρακος Γ. και Ψυχαρης Ι. ( 2004 ) : Περιφερειακη αναπτυξη στην

Ελλάδα. Αθήνα. Κριτική. - Ιδία επεξεργασία.

Ο πίνακας 4.3.2 μας δείχνει την διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής κατά

τα έτη 1981 - 2001 , τα δεδομένα αυτού του πίνακα μοιάζουν αρκετά με τα δεδομένα του

πίνακα 4.3.1 με την απασχόληση τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή να φθίνει

διαχρονικά ( ο δευτερογενής μάλιστα από το 41.6% της απασχόλησης το 1981 μειώθηκε

στο 31.0% το 2001) και αυτό του τριτογενή να αυξάνεται σημαντικά (από το 29.7% του

συνόλου το 1981 στο 51.9% το 2001 ) . Μία παρατήρηση που μπορεί να γίνει όσων αφορά

τον τριτογενή είναι η ελαφρά αναντιστοιχία της απασχόλησης σε σχέση με το παραγόμενο

ΑΕ.Π. με το ίδιο να συμβαίνει και με τον πρωτογενή. Στον τριτογενή λοιπόν παράγεται το

51.1 % του ΑΕ.Π. του Νομού και απασχολείται το 51.9%, στον δευτερογενήπαράγεταιτο

37.2% του Α.Ε.Π του νομού και απασχολείται μόλις το 31.0% και τέλος στον πρωτογενή

απασχολείται το 17.1% και παράγει το 11.7% του Α.Ε.Π . Βλέπουμε λοιπόν πως τόσο ο

πρωτογενής όσο και ο τριτογενής τομέας παραγωγής με έμφαση στον τριτογενή παράγουν

λιγότερο συγκριτικά ΑΕ.Π. σε σχέση με το ποσοστό των απασχολουμένων επί του

συνόλου του Νομού. Αυτό στην περίπτωση του πρωτογενή δικαιολογείται καθότι στον

Νομό Ευβοίας καλλιεργούνται κυρίως κηπευτικά (και όχι προϊόντα που επιδοτούνται

μέσω της Κ.Α.Π ) και χαρακτηρίζεται από εκτατικές και όχι εντατικές καλλιέργειες και σε

ορισμένες περιπτώσεις με ελάχιστη εκμηχάνιση ενώ στην περίπτωση του τριτογενή μπορεί

ΧΩΡΙΚΟ
Α.Ε.Π σε Euro Α.Ε.Π σε Euro

Α.Ε.Π σε Euro
ΕΠΙΠΕΔΟ 1981 1991 (1999 ) 1998

ΝΟΜΟΣ

εγβΟ1ΑΣ 123837667 ]00.0 710723404 100.0 2176000000 100.0
Π;;-ω~ 23661241.4 18.8 144987574 20.4 254592000 11.7

Δευτ~ή--;=- 63809837.1 50.7 301346723 42.4 809472000 37.2

Τnιτονενή, 38386588.4 30.5 264389106 37.2 1111936000 51.1

ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ 388264123 100.0 2133360233 100.0 8038000000 ]00.0

Π;;-ω~ 80370674 20.7 493268214 23.1 870264000 10.8

ΔευτεnσΥενή, 198014703 51.0 905392740 42.4 3408534000 42.3

Τ(}ιτογενήc 109878747 28.3 736699281 34.5 3779202000 46.9

ΧΩΡΑ 3294738078 100.0 31399865004 100.0 112687000000 100.0

ΠnωΤΟΥενι'ιc 968937068232 18.3 5403576916 17.1 9240334000 8.2

Δευτεοονενι'ιc 1667842494497 31.5 8658363011005 27.4 24340392000 21.6

Τοιτογενι'ιc 2657958515 50.2 17537925077 55.5 79106274000 70.2. .
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να μεταφραστεί σε ύπαρξη κυρίως οικογενειακών εμπορικών επιχειρήσεων και

επιχειρήσεωνπαροχής υπηρεσιών και σε απουσία μεγάλων αλυσίδων τόσο καταστημάτων

όσο και επιχειρήσεων του ανωτέρου τριτογενή ( χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κ.α) .

Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις από ισχυρούς ελληνικούς και

ξένους ομίλους κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και απομένει να δούμε

μελλοντικά ποια θα είναι τα αποτελέσματα και κυρίως τι αποτελέσματα θα είναι αυτά

( διάχυσης η ανάδρομα) στην τριτογενή οικονομία του Νομού. Τέλος σύμφωνα με τον

πίνακα 4.3.3 το παραγόμενο Α.Ε.Π / Κεφαλή του Νομού Ευβοίας το 2000 έφθασε τα

10.328 ευρώ ανά απασχολούμενο κατατάσσοντας τον Νομό στην 22 θέση ανάμεσα στους

52 Νομούς της χώρας. Το Α.Ε.Π / Κεφαλή το 2000 αντιστοιχεί στο 77% αυτού της

Στερεάς Ελλάδος και στο 89% αυτού της χώρας . Εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι

σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα καταγράφεται ελαφρά μείωση του Α.Ε.Π / Κεφαλή

ανάμεσα στο 1991 και το 2000 που από τα 10.640 ευρώ το 1991 έφθασε στα 10.328 το

2000. Αξίζει επίσης να σημειώσουμεπώς το 1991 το Α.Ε.Π / κεφαλή στο Νομό Ευβοίας

αντιστοιχούσε στο 120% του εθνικού μέσου κατατάσσοντας τον στους πλέον εύπορους

Νομούς . Έκτοτε η σταδιακή αποβιομηχάνιση και η έκρηξη της ανεργίας όπως

περιγράψαμε παραπάνω οδήγησαν στην κατάσταση του 2000 . Τέλος είναι τουλάχιστον

άξιο λόγου πως ο Νομός Ευβοίας συνιστά έναν από τους 5 Νομούς της πλουσιότερης ~

σύμφωνα πάντα την Eurostat - περιφέρειας της Ελλάδος.

Πίνακας 4.3.2 : Διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής , Νομός

Ευβοίας, Στερεά Ελλάδα, Χώρα ( 1981 - 2001 ), (Σε χιλιάδες).

1981 1991 2001 2001

ΧΩΡΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΔΗΛΩΣΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΟΥ ΚΛΑΔΟ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

% % % ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 63.4 100.0 66.8 100.0 70.6 100.0 4.0

Πoω'~ενή, 18.2 28.7 13.2 19.8 11.4 17.1 ΣΥΝΟΛΟΟΣΩΝ

ΔευτεnονενήΓ 26.4 41.6 22.5 33.7 20.7 31.0 ΔΗΛΩΣΑΝ

Τnιτονενή,. 18.8 29.7 31.1 46.5 34.6 51.9 66.7
ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ 191.6 100.0 193.1 100.0 198.1 100.0 12.6
Π;:;-ωτονενήιο 73.8 38.5 49.1 25.4 46.7 25.2 ΣΥΝΟΛΟΟΣΩΝ

ΔευτεN'lνενήr 62.9 32.9 55.8 28.9 49.3 26.6 ΔΗΛΩΣΑΝ

ΤnΙΤΩVενήΓ 54.9 28.6 88.2 45.7 89.5 48.2 185.5
ΧΩΡΑ 3388.5 100.0 3572.0 100.0 4102.1 100.0 512.4

Π~";:,.,~ 988.7 29.2 698.7 19.6 591.7 15.2 ΣΥΝΟΛΟΟΣΩΝ

Δευ~ 1032.3 30.5 907.5 25.4 892.2 23.0 ΔΗΛΩΣΑΝ

ΤnlτονενήΓ 1367.5 40.4 1996.7 55.0 24012 61.8 3885.1
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Πίνακας 4.3.3 : Α.Ε.Π κατά κεφαλή. Ναμός Ευβοίας. Στερεά Ελλάδα. Χώρα ( 1991 

2000) .

1991 Α.Ε.Π Ι
Ποσοστό

2000 Α.Ε.Π
Ποσοστό

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΕΦΑΛΗ

Νομού
ΙΚΕΦΑΛΗ

Νομού

Ευβο'ας % Ευβοίας %

ΝΟΜΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ 10640 100 10328 100

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11058 96 13472 77

ΧΩΡΑ 8847 120 11639 89.
I!!rιiJ : Ε.Σ.Υ.Ε • Πετρακος Γ. και Ψυχαρης Ι. ( 2004 ) : Περιφερειακη αναπτυξη στην

Ελλάδα. Αθήνα. Κριηκή . - Ιδία επεξεργασία.

Κλείνοντας πρέπει να επισημάνουμε το πώς διαμορφώνεται η παραγωγικότητα ανά τομέα

παραγωγής το 2000 . Ο δευτερογενής τομέας λοιπόν είναι μακράν ο πιο παραγωγικός με

13.100 περίπου ευρώ ανά απασχολούμενο ακολουθεί ο τριτογενής με 10.800 περίπου ενώ

τέλος μακράν τελευταίος είναι πρωτογενής με 7.100 περίπου. Τα αντίστοιχα ποσά για το

1991 ήταν πρωτογενής: 11.000 ευρώ / απασχολούμενο. δευτερογενής: 14.000 ευρώ /

απασχολούμενο και τέλος τριτογενής: 8.500 ευρώ / απασχολούμενο. Βλέπουμε λοιπόν μια

εντυπωσιακή μεταστροφή στην παραγωγικότητα των τριών κλάδων παραγωγής του Νομού

ανάμεσα στο 1991 και το 2000 . Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι ο τριτογενής εξελίχθηκε

δυναμικότατα κερδίζοντας 2.300 περίπου ευρώ / απασχολούμενο ενώ λόγω της γενικότερης

κρίσης της υπαίθρου το εισόδημα των απασχολουμένων στον πρωτογενή συρρικνώθηκε

κατά 3.900 ευρώ / απασχολούμενο.

4.3.2 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ .

Α . ΓΕΩΡΓιΑ / ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ .

Στον τομέα της γεωργικής και φυτικής παραγωγής ως έκταση προς εκμετάλλευση

κυριαρχούν οι καλλιέργειες των σιτηρών για καρπό και οι εκτάσεις των ελαιοκομικών

προ'ίόντων . Όσον αφορά την παραγωγή τώρα ο Νομός διακρίνεται κυρίως στους

παραδοσιακούς κλάδους της παράγωγης αγροπκών προϊόντων δηλαδή σε λαχανικά

( ντομάτες , μαρούλια , μπάμιες ) , ελαιοκομικά ( λάδι και παράγωγα αυτού ) και

Αμπελουργικά προ'ίόντα . Μάλιστα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του 2004 η

παραγωγή σε τόνους των Λαχανικών προϊόντων άγγιξε τους 60 χιλιάδες ενώ αυτή των

αμπελουργικών προϊόντων τις 70 χιλιάδες τόνους. Η γειτνίαση του Νομού Ευβοίας με το

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας που αποτελεί και την μεγαλύτερη αγορά των

παραπάνω προ'ίόντων που παράγει ο Νομός τον έχει ωθήσει στην εξειδίκευση και την

παραγωγή των συγκεκριμένων προ'ίόντων . Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο κλάδος της αγροτικής
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και φυτικής παράγωγης έχει συμμετοχή κατά ποσοστό 40% περίπου στην διαμορφούμενη

ακαθάριστη αξία του πρωτογενή τομέα . Όπως προαναφέραμε η γειτνίαση με την

πρωτεύουσα έχει εξειδικεύσει τον Νομό σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ( Π.χ

λαχανικά ) και παράλληλα έχει ωθήσει τις στρεμματικές αποδόσεις σε αρκετά μεγάλα

ποσοστά. Στην περίπτωση των Λαχανικών έχουμε περίπου 1.000 τόνους ανά στρέμμα ενώ

στα αμπελουργικά έχουμε μια αναλογία της τάξεως του 1.68 δηλαδή περίπου 1.700 τόνοι

ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Πίνακας 4,3,4 : Παραγωγή κύριων αγροτικών προϊόντων και επιφάνεια καλλιέργειας

στον Νομό ΕυΡοίας ( 2000 - 2004 ) .

IIrι1!1 : Διευθυνση Aγρoτιιcης αναπτυξης Νομου Ευβοιας ~ lδια επεξεργασια .

σJα Είδος
Έκτασι σε στρέ ατα Παρα ωγή σε τόνους

2000 2001 2002 2003* 2004* 2000 2001 2002 2003* 2004*

1 Σιτηοά ηα καοπό 211,345 212,895 210,882 205,934 201,403 48,981 45,314 47,223 42,840 42,491

2 ΒοώσΙl1α όσποια 9,494 9,456 9,336 9,717 9,253 1,338 1,279 1,305 1,133 1,238

Βιομηχανικά

3 φυτά & 16,185 18,541 19,178 22,103 17,194 4,534 7,406 7,844 5,386 3,635
Ι αρωματικά

4 ΛαΥανικά 56,030 53,730 53,745 53,477 54,740 95,663 88,097 87,906 65,585 57,595

5
Κτηνοτροφικά

4,882 3,422 3,188 3,268 3,456 879 534 539 606 478
όσποια

6
Κτηνοτροφικά

54,281 51.396 53,299 54,775 55,715 19,703 17,977 18,409 11,863 12,300, φuτά για σανό

7
Αμπελουργικά

35,608 35,376 35,094 35,353 36,406 40,385 36,850 29,799 44,474 67,535
προϊόντα

8
Ελαιοκομικά

318,444 318,939 318,426 309,518 293,435 33,957 25,226 41,640 30,075 32,132
προϊόντα

9 Εσπεριδοειδή 4,641 4,637 4,666 4,692 4,7] 1 5,294 2,736 3,922 4,1% 2,114

ιο Οπώοε, 4,173 4,129 4,032 4,001 3,090 2,947 3,065 3,005 1,850 2,359

ιι
Ξηροί καρποί &

26,Q63 26,226 26,334 26,362 26,379 :',770 3,828 3,395 4,561 4,714
ΑποΕ.ηοαινόl1ενοι

12 Διάφορα &
284,264 268.087 259,093 256,414 241,354 47,435 64.071 40,312 49,115 51,617

Αγρανόπαυση

Σύνολο 1,025,410 1,006,834 997,273 985,614 947,136 306,886 296,383 258.299 261,684 278,208. . .
* προσωρινά στοιχεία.

Ως προς την συμμετοχή των παραπάνω κλάδων στην διαμόρφωση της ακαθάριστης αξίας

ισχύουν τα ίδια που είπαμε και στην προηγούμενη παράγραφο με τα λαχανικά να

διαμορφώνουν περί το 30% της συνολικής αξίας του κλάδου και 12% επί του συνόλου της

παραγωγής στον πρωτογενή τομέα ενώ ακολουθούν τα ελαιοκομικά προϊόντα με περίπου

20% και τα αμπελουργικά με περίπου 11% (Πίνακας 4.3.5). Αξίζεινα σημειωθεί μάλιστα

η σταδιακή συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχήςτων Λαχανικών στον σχηματισμό της

ακαθάριστης αξίας που από 50% το 2002 έφθασε στο 30% το 2004 . Τέλος στον Νομό

Ευβοίας δεν υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις καλλιέργειας βιολογικών / οικολογικών
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προϊόντων παρά μεμονωμένες προσπάθειες κυρίως στις περιοχές της Ανατολικής Δίρφυς

( Παραλία Χιλιαδούς - Στρόπωνες ) και στην περιοχή Γούβες της Βορείου Ευβοίας. Ο

αγροτικός κόσμος όμως έχει αρχίσει σιγά σιγά να κατανοεί την σημασία των βιολογικών /

οικολογικών προϊόντων και αναμένεται μέσω της νέας Κ.Α.Π που λέγεται ότι θα στηρίζει

αρκετά τέτοιες καλλιέργειες να υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον . Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με μια « σίγουρη ~~ αγορά προϊόντων όπως αυτή' της Αθήνας μπορεί να δώσει

νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή του Νομού.

Πίνακας 4.3.5 : Συμμετοχή ακαθάριστης αξίας αγροτικών προϊόντων ανά κατηγορία

( 2000 - 2004 ) .

σJα Ε'δος
nοσοστό συμμεΤΟΥής ακαΟά ιστπς α ίας (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Ι Σιτηρά για καρπό 5.86 6.03 5.83 5.46 6.01

2 Βρώσιμα όσπρια 1.60 1.52 1.53 1.79 2.15
Βιομηχανικά

3 φυτά &
αρωματικά 3.37 5.17 5.35 4.56 3.22

4 Λαχανικά 39.16 37.24 49.29 35.04 29.93

5
Κτηνοτροφικά

όσπρια 0.12 0.08 0.07 0.08 0.08

6
Κτηνοτροφικά

φυτά για σανό 3.02 2.94 2.74 1.90 2.40

7
Αμπελουργικά

προΥόντα 12.09 9.15 5.43 7.49 11.63

8
Ελαιοκομικά

προΥόντα 15.97 14.92 13.47 19.75 18.38

9 Εσπεριδοειδή 0.72 0.41 0.69 0.77 0.57

10 Οπώρες 1.87 2.30 2.71 2.23 2.59

οι
Ξηροί καρποί &
Αποξηραινόμενοι 6.24 4.29 4.11 6.18 7.89

12
Διάφορα &
Αγρανάπαυση 9.99 15.96 8.80 14.73 15.16

Σ6νολο 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
. . .

Π!rd:ι : Διευθυνση AγρoΤΙΙCΗς αναπτυξης Νομου Ευβοιας - lδια επεξεργασια .

* προσωρινά στοιχεία.

Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Ι ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Τα προϊόντα της ζωικής παραγωγής του Νομού συμβάλλουν σύμφωνα με εκτιμήσεις κατά

το 57% στην διαμόρφωση της ακαθάριστης αξίας του πρωτογενή τομέα. Ο Νομός Ευβοίας

θεωρείται κατ' εξοχήν κτηνοτροφικός Νομός με την χοιροτροφία την πτηνοτροφία να

αποτελούν τους δυναμικότερους κλάδους της κτηνοτροφικής παραγωγής . Όπως

περιγράψαμε και πιο πάνω. και η κτηνοτροφία του Νομού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό

από την γειτνίαση του με το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας το οποίο έχει και την
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μεγαλύτερη ζήτηση για τα προϊόντα του Νομού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο Νομός Ευβοίας

συμβάλλει κατά 47% περίπου στην συνολική εθνική παραγωγή λευκού κρέατος.

Πίνακας 4.3.6 : Ζωικό κεφάλαιο στον Νομό Ευβοίας , απογραφή γεωργίας

κτηνοτροφίας ( Ι 999 - 2000 ) .

ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΑΙΓΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΟΟΙΑΣ 158 2608 5388 212519 6682 190965
ΧΟΙΡΟΙ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΟΥΝΕΛΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΟΟΙΑΣ 1541 71838 1343 2006 2539 67282
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΛΙΣΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΟΟΙΑΣ 13139 559733 195 8780

llinΊJ: Ε.Σ.Υ.Ε

Από τον παραπάνω πίνακα που δείχνει το υφιστάμενο ζωικό κεφάλαιο στον Νομό

διαπιστώνουμε την καθολική υπεροχή της πτηνοτροφίας η οποία συνίσταται σε 13.139

εκμεταλλεύσεις η δεύτερη την αιγοπροβατοτροφία η οποία συνίσταται σε 12.000 περίπου

εκμεταλλεύσεις. όσων αφορά τώρα τις οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες στο σύνολο

του Νομού απαντώνται συνολικά 41 τέτοιες μονάδες με τις πτηνοτροφικές μονάδες να

διατηρούν και εδώ την υπεροχή με 18 μονάδες συνολικά και να ακολουθούν οι

χοιροτροφικές με 12 τέτοιες μονάδες και τέλος οι t~τηνοτροφικές με II μονάδες όπως

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 4.3.7 . Η οργανωμένη κτηνοτροφική παραγωγή του

Νομού συναντά αρκετά προβλήματα με τα κυριότερα από αυτά να είναι:

• Προβλήματα οργάνωσης, παραγωγή και διαχείρισης.

• Προβλήματα περιβαλλοντικής πιέσεων εξ αιτίας της χωρικής συγκέντρωσης των

μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και ειδικότερα στην περιοχή Ν.

Αρτάκη - Ψαχνά - Στενή Διρφύος.

Τέλος η παραγωγή των κυριότερων αγροτικών προϊόντων στον Νομό διαρθρώνεται ως το

1999 και το 1991 ως εξής:

• Κρέας: 44806/36918 - 1991 /1999 (χιλιάδεςτόνοι)

• Γάλα: 45214 / 39394-1991/ 1999 (χιλιάδες τόνοι)

• Τυρί μαλακό: 4690/4921 - 1991 / 1999 ( χιλιάδες τόνοι)

• Τυρί σκληρό: 257 /459-1991/1999 (χιλιάδεςτόνοι)

• Αυγά: 51386/52830 - 1991 / 1999 ( χιλιάδες τεμάχια)
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Από τα παραπάνω δεδομένα διακρίνουμε μια μεγάλη μεταβολή στην παραγωγή ανάμεσα

στο 1991 και το 1999 μεταξύ των δύο κυριότερων αγροτικών προϊόντων του Νομού (κρέας

και γά'λn ) που φθάνει σχεδόν τους Ι 0.000 τόνους. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα

σε 8 χρόνια έγινε μια τόσο μεγάλη- μεταβολή . Η είσοδος ξένων και Ελληνικών

δυναμικότερων εταιριών που εξειδικεύονται στην παραπάνω παραγωγή αλλά και η

καθετοποίηση αυτής είχαν ως συμπέρασμα αυτήν την εξέλιξη για το Νομό. Δε θα ήταν

παράδοξο να πούμε πως η παραπάνω εξέλιξη συνέβαλε πολύ στην αρνητική μεταβολή του

αγροτικού προϊόντος / κεφαλή στον πρωτογενή τομέα που είδαμε παραπάνω.

Πίνακας 4.3.7 : Οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες στον Νομό Ευβοίας ( 2005 ) .

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣγΝΟΛΟ

Ευρύτερη

περιοχή

Χαλκίδας·

Κεντοική Ε680ια 8 16 . 7 31

Βόρειος ΕύΒοια Ο Ι 4 5

Nότιo~ ΕύΒοια 2 Ι Ι 4

Σκύοοc Ι Ο Ο Ι

ΣγΝΟΛΟ 11 18 12 41

Thrιrι : Επαγγελματικος Οδηγος Ευβοιας 2005 - 2006 , εκδοση 4" , Οργανισμος

Επαγγελματικών Οδηγών Ελλάδος, Εκδόσεις BookOrNeI , XαλKiδα 2005 .

Όσον αφορά την αιγοπροβατοτροφία αυτή είναι κυρίως νομαδική και συναντάται κυρίως

στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου , της Κύμης και της Σκύρου και αντιμετωπίζει

αρκετά προβλήματα όπως αυτά της οργάνωσης της διάθεσης και της μεταποίησης των

προϊόντων όπως και προβλήματα οριοθέτησης ( οργανωμένοι βοσκότοποι Κ.α ) .Τέλος η

μελισσοκομία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στον Νομό Ευβοίας ( τρίτος σε παραγωγή στην

Ελλάδα μετά τους Νομούς Χαλκιδικής και Καβάλας ) εξαιτίας κυρiως της πλούσιας

χλωρίδας στην ευρύτερη περιοχή της βορειοκεντρικής Εύβοιας και έχει μεγάλα περιθώρια

για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη.

Γ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Ι ΔΑΣΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Παρά την μεγάλη έκταση που καταλαμβάνουν οι δασικές εκτάσεις στον Νομό με περίπου

30% της συνολικής επιφάνειας του Νομού η δασοπονική παραγωγή βρίσκεται σε πολύ

μικρό και πρώιμο στάδιο εξ αιτίας κυρίως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών

( υπολογίζεται ότι τα ιδιωτικά, μοναστηριακά και κοινοτικά δάση καταλαμβάνουν ποσοστό

69.5% έναντι 30.5% των δημοσίων) . Κυριότερο προϊόν του Νομού είναι η παραγωγή

ρητίνης ( περίπου το Ι / 3 της εγχώριας παραγωγής) και θα πρέπει να στηριχθεί και να

διαχειριστεί αποτελεσματικά.
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Δ. ΛΛΙΕΙΛ Ι ΛΛIΕIΤιΚΗ ΠΛΡΛΓΩΓΗ .

Η αλιευτική παραγωγή αποτελεί έναν από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της

πρωτογενούς οικονομίας του Νομού εκτιμάται ότι ο κλάδος της αλιείας έχει ακαθάριστη

συμμετοχή στο 8% της συνολικής παραγωγής της χώρας , Όπως και οι δύο

προαναφερθέντες κλάδοι ( αγροτική παραγωγή , κτηνοτροφία ) έτσι και η αλιεία που

στηρίζεται κυρίως από την αγορά των Αθηνών εξελίσσεται δυναμικά και σε αυτό βοηθούν

πολύ τα πλούσια αλιευτικά αποθέματα του Βόρειου και του Νότιου Ευβοϊκού, Στον Νομό

συναντώνται και οι τρείς κλάδοι της αλιείας οι οποίοι είναι: α ) Η Θαλάσσια συλλειcrική

αλιεία, β ) Οι υδατοκαλλιέργειες και η αλιεία εσωτερικών υδάτων και γ ) Η μεταποίηση

και η εμπορία αλιευτικών προ'ίόντων , τον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας απασχολούνται

περίπου 4,000 - 4.500 άτομα με δυναμικό 1.465 σκαφών για την παράιcrια αλιεία και 88

σκαφών για μέση αλιεία . Ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών παρουσιάζεται αρκετά

δυναμικός στον Νομό με συνολικά 34 τέτοιες μονάδες οι οποίες και είναι εγκατεστημένες

κατά κύριο λόγο στην περιοχή του διαύλου των Ωρεών και αναπτύσσονται γραμμικά κατά

μήκος όλης της εσωτερική ακτογραμμής του Νομού από τον Βόρειο έως και τον Νότιο

Ευβοϊκό. Σήμερα εκτιμάται ότι το 35% της εγχώριας παραγωγής σε τσιπούρα και λαβράκι

παράγεται από τις μονάδες του Νομού. Τα θέματα που μπορούν να διακριθούν σε σχέση με

την αλιεία είναι τα εξής:

• Η ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της παράκτιας ζώνης μέσω οργανωμένων

Π.Ο,Α.Π.Δ για ιχθυοκαλλιέργειες.

• Εντατικοποίηση της συλλεκτικής αλιείας στην παραγωγή αλιευμάτων ποιότ/τος για

να υπάρχει μια ελκυστική προσφορά προϊόντων τοπικής γαστρονομίας,

4.3.3 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΛΣ .

Ο δευτερογενής τομέας του Νομού όπως είδαμε παράγει το 37.2% του συνολικού Α.Ε.Π

του Νομού και απασχολεί περίπου το 31 % των απασχολούμενων. Επίσης σύμφωνα με τα

τελευταία στοιχεία είναι και ο πιο παραγωγικός τομέας του Νομού με 13,100 περίπου ευρώ

ανά απασχολούμενο, Διαχρονικά και παρά την έντονη αποβιομηχάνιση που εκδηλώθηκε

στον Νομό φαίνεται πώς ακόμη και σήμερα ο δευτερογενής τομέας διαδραματίζει έναν

σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή τροχιά του Νομού . Η ύπαρξη εταιριών εΟνικής και

διεΟνούς εμβέλειας όπως η κεραμοποιία Χαλκίς και η ΛΑΡΚΟ προσδίδουν στον Νομό

εθνική αναγνωρισιμότητα. Την τελευταία 30ετια ο Νομός παρουσίασε μεγάλη εξειδίκευση

στους τομείς των ειδών διατροφής εκτός ποτών, παραγωγή χημικών προϊόντων, παραγωγή

προϊόντων από μη μεταλλικά oρυιcrά , τελικών προ'ίόντων μετάλλου και τσιμέντου . Το

πρόβλημα της έντονης αποβιομηχάνισης τα χρόνια που επακολούθησαν στον Νομό
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οφείλεται κυρίως στην κυριαρχία της « μονοκαλλιέργειας» της εξορυκτικής βιομηχανίας

και των συναφών προς αυτή βιομηχανίες . Σύμφωνα με την Μελέτη του Κ.Ε.Π.Ε «

Προτάσεις διαρθρωτικής πολιτικής για την βιομηχανία και την απασχόληση. Φεβ 19% » ο

Νομός Ευβοίας παρουσίασε την περίοδο 1980 - 1992 μέση ετήσια μείωση της

παραγωγικότητας κατά 2.35% και μειώνοντας την συνεισφορά του δευτερογενούς από το

50.7% το 1981 στο 37.2% το 1998 , Στο παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να σταθούμε να

εξηγήσουμε την αδύναμη τριτογενοποίηση του Νομού σήμερα. Η τριτογενοποίηση λοιπόν

δεν ήρθε σαν επακόλουθο της ακμής του δευτερογενούς τομέα στον οποίο θα μπορούσε να

στηριχθεί και να αναπτυχθεί δυναμικά αλλά ήλθε σαν επακόλουθο « φυγής» των ανέργων

του δευτερογενή προς την αναζήτηση δουλειές στις χαμηλές κυρίως κατηγορίες του

τριτογενή τομέα (μικρές εμπορικές επιχειρήσεις Κ.α ) . ~τoν παρακάτω πίνακα 4.3.8

εμφανίζονται τα βασικά βιομηχανικά μεγέθη για τον Νομό Ευβοίας από τα οποία βγαίνουν

κάποια χρήσιμα συμπεράσματα . Παρά την σχετικά αμετάβλητη από άποψη μονάδων

βιομηχανική υποδομή του Νομού ( μόλις 1 μονάδα μεταβολή ανάμεσα στο 1995 και το

2000 ) παρατηρείται μια μείωση της τάξεως του 7.51 % στους εργαζομένους στις

επιχειρήσεις αυτές . Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε εάν αυτού οι εργαζόμενοι

απασχολούνταν όλοι στην μία εmχείρηση που ανέστειλε τις δραστηριότητες της η απλώς

υπήρξε γενικότερη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό του συνόλου των βιομηχανιών. Κατά τα

ά"λ/.α τα υπόλοιπα βασικά βιομηχανικά μεγέθη όπως το σύνολο των αμοιβών • η

ακαθάριστη αξία παραγωγής. η προστιθέμενη αξία και οι πωλήσεις ακολουθούν έντονα

ανοδική πορεία με μεταβολές που αγγίζουν το 36,: 5 στην προστιθέμενη αξία και το

17,55% στο ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων .'Ενα πρώτο συμπέρασμα που

μπορεί να βγεί από τον παρακάτω πίνακα είναι ότι παρά την έντονη αποβιομηχάνιση του

Νομού από τα μέσα του 1980 και έπειτα φαίνεται τελικά ότι οι εναπομείναντες βιομηχανίες

έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική και ότι πλέον αναπτύσσονται μέσα σε ένα σταθερό πεδίο

πράγμα που εκφράζεται μέσα από την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών όπως αυτά

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2004 του Επιμελητηρίου

Ευβοίας στο Νομό δραστηριοποιούνται συνολικά 47 Βιομηχανικές εmχειρήσεις και 83

μεγάλες Βιοτεχνικές εmχειρήσεις η κατηγοριοποίηση των οποίων δίδεται στον πίνακα

4.3.9.
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Πίνακας 4.3.8 : Βασικά βιομηχανικά μεγέθη στον Νομό Ευβοίας ( Ι 995 - 2000 ) .

ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ,ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΑ

2000 81 7016 116243075.6 759771565.7 314471322,1 662374462.2

1995 82 7586 96593819.52 626644883,3 231112355.1 563500880.4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1995 ·2000
ΠΟΣΟΣΤΟ

% -1.22 ·7.51 20.34 21.24 36.07 17,55

Πηγη : Ε.Σ.Υ.Ε

Πίνακας 4.3.9 : Βιομηχανίες και μεγάλες βιοτεχνίες στον Νομό Ευβοίας ( 2004 ) .

llirm . Εμπορικο και Οικονομικο Επιμελητηριο Ευβοιας , 2004 .

ΧΗΜΙΚΑ -
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΞγΛΕΙΑ- - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓιΚΛ

ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΜΕΤΑΑΛΙΚΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΣγΝΟΛΟ
ΧΑΡΤΟΥ - -ΠΟΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ-

ΕΠΙΠΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

-
ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 3 11 8 4 8 13 47

ΜΕΓΑΛΕΣ
6 33 6 ιο 13 15

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 83

ΣγΝΟΛΟ 9 44 14 14 21 28

ΓΕΝΙΚΟΣγΝΟΛΟ 130. -

Όσων αφορά τώρα την χωρική συγκέντρωση των βιομηχανιών και των μεγάλων βιοτεχνιών

εύλογο είναι ότι αυτές συγκεντρώνονται πλέον στην ευρύτερη ενότητα της περιοχής της

Χαλκίδος και στην ουσία πλέον αποτελούν \( προέκταση )) η παρακλάδι της μεγάλης

βιομηχανικής συγκεντρώσεως στην περιοχή Οινόφυτα - Σχηματάρι . Στην ευρύτερη λοιπόν

αυτή περιοχή ( Δήμοι Χαλκιδέων, Ανθηδώνος , Βαθέως Αυλίδας , Ληλαντίων , Νέας

Αρτάκης και Μεσσαπίων ) συγκεντρώνονται συνολικά 97 τέτοιες επιχειρήσεις με ποσοστό

συμμετοχής σχεδόν 75% του συνόλου των επιχειρήσεων του Νομού. Ακολουθεί η ενότητα

της Νοτίου Ευβοίας η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις μεγάλες βιοτεχνίες

παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με ποσοστό 14.6% και 19

επιχειρήσεις συνολικά ενώ η ενότητα της Βορείου Ευβοίας ( στην περιοχή μάλιστα που

έπληξε περισσότερο η αποβιομηχάνιση του Νομού) έρχεται τελευταία με 12 επιχειρήσεις

και ποσοστό 9.2%.
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Πίνακας 4.3.10 : Χωρική συγκέντρωση των Βιομηχανικών και των μεγάλων

βιοτεχνικών επιχειρήσεων στον Νομό Ευβοίας ( 2004 ) .

Π!rm : Εμπορικο και Οικονομικο Επιμελητηριο Ευβοιας • 2004 . - lδια επεξεργασια .

Τέλος όσων αφορά την σύνθεση του Α.Ε.Π του δευτερογενή τομέα έχουμε μια καθολική

υπεροχή του μεταποιητικού τομέα με ποσοστό συμμετοχής στον σχηματισμό του Α.Ε.Π

του δευτερογενή τομέα κατά 56% ακολουθεί ο τομέα των κατασκευών με σημαντικό

ποσοστό της τάξεως του 21.5% ενώ έχει συρρικνωθεί σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής

του άλλοτε κραταιού τομέα των λατομικών επιχειρήσεων στο μόλις 16% . Τέλος οι λοιπές

επιχειρήσεις ηλεκτρισμού , φωταερίου και υδάτων συνεισφέρουν κατά 6% στην

διαμόρφωση του Α.Ε.Π του δευτερογενή τομέα.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ %

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 42 55 97 74.6

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 3 9 12 9.2

ΝΟTlΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 2 17 19 14.6

ΣΚΥΡΟΣ Ο 2 2 1.5

ΣγΝΟΛΟ 47 83 13. 100.0. . . . .

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Σε αυτό το σημείο θα δώσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για την οικοδομική

δραστηριότητα που αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο του δευτερογενούς τομέα της

οικονομίας στον Νομό Ευβοίας διαχρονικά από το 2000 έως και το 2005 . Ο παρακάτω

πίνακας λοιπόν μας δείχνει την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας διαχρονικά από το

2000 έως και το 2005 . Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε μια αύξηση

της οικοδομικής δραστηριότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Χαλκίδας κατά 54.1%

ανάμεσα στο 2000 και το 2005 . Βέβαια το παραπάνω νούμερο μετριάζεται κάπως εάν

συνυπολογίσουμε τις οικοδομές που « επισπεύστηκε ) η κατασκευή τους για να μην

υποστούν την επιβάρυνση του Φ.Π.Α που ισχύει από φέτος α)..)..ά και πάλι εάν συγκρίνουμε

τις νέες οικοδομές κατά το έτος 2000 έως το 2004 έχουμε μια αύξηση της τάξεως του

εντυπωσιακού 37.3% . Το παράδοξο στην παραπάνω περίπτωση είναι ότι η αύξηση της

οικοδομικής δραστηριότητας στο Π.Σ Χαλκίδας έγινε μέσα σε έναν χρόνο και

συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2001 και έκτοτε δείχνει να διατηρείται σε αυτά τα

νούμερα. Εκτιμήσεις τοπικών κτηματομεσιτών λένε ότι υπάρχει μια έντονη ζήτηση για

νέες κατοικίες από μεγάλη μερίδα κατοίκων της Αθήνας αλλά και κατοίκων άλλων

περιοχών της Εύβοιας που μετακομίζουν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Βέβαια το

παραπάνω δεδομένο δεν στηρίζεται από κάποια νούμερα και απλώς αποτυπώνει την

1.% l~;\/.X.II.II.. '1
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υπάρχουσα κατάσταση. Άλλες εκτιμήσεις λένε πώς η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε

πλασματικά μετά την ανακοίνωση ότι ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα ενώσει την Χαλκίδα

με την Αθήνα με την ελπίδα κάποιοι να πουλήσουν νέες κατοικίες σε άτομα που θα μένουν

στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας ενώ θα εργάζονται στην Αθήνα ( ο προοστιακός

αναμένεται να κάνει την διαδρομή Αθήνα - Χαλκίδα σε 48 λεπτά ). Όλα τα παραπάνω

βέβαια είναι υποθέσεις και μόνο η απογραφή του 2011 θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις .

Βέβαια ο δήμος Χαλκιδέων έχει κάνει δύο μεγάλα πληθυσμιακά άλματα, από το 1971 στο

1981 και από το 1981 έως το 1991 , προσθέτοντας κατά τις δύο αυτές ΧΡOVΙKές περιόδους

10.000 άτομα την δεκαετία οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τα

τεκταινόμενα σε βάθος χρόνου . Πέραν του Π.Σ Χαλκίδας η οικοδομική δραστηριότητα

στον Νομό Ευβοίας ακολουθεί μια πιο ομαλή πορεία παρ?υσιάζοντας μια αύξηση της

τάξεως του 172% ανάμεσα στο 2000 και το 2005 ενώ εάν αφαιρέσουμε όπως κάναμε και

στην περίπτωση της Χαλκίδας τα νούμερα του 2005 προκύπτει μια αύξηση της τάξεως του

150% η οποία και διατηρείται σταθερά από τα 2002 και ύστερα. Ένα άλ/ο δεδομένο που

χρήζει παρατήρησης είναι η αρκετά μεγάλη μέση επιφάνεια των νέων οικοδομών στο Π.Σ

Χαλκίδας το 2005 , η μέση επιφάνεια διαμορφώνεται στα 580 περίπου Τ.μ / κατοικία και ο

μέσος αριθμός ορόφων στους 3 πράγμα που σημαίνει πως εντατικοποιήθηκε η κάθετη

δόμηση και η κατασκευή πολυκατοικιών με ότι αυτό συνεπάγεται περί αειφόρου αστικής

ανάπτυξης, κοινόχρηστους χώρους Κ.α . Αντίθετα η μέση επιφάνεια στο υπόλοιπο του

Νομού αγγίζει τα 380 Τ.μ / κατοικία.

Πίνακας 4.3.11 : Οικοδομική δραστηριότητα Νομός Ευβοίας - Πολεοδομικό

Συγκρότημα Χαλκίδος ( 2000 - 2005 ) .

Α"ιθ"ό,- ΌηΟ·ΑΟI '()Υκο'- Επιφάνεια

Νο"ό' ε;Ι;;Ια,

2000

Π.Σ Χαλκίδα,- 96 198 134508 42876

Υπόλοιποc Νοιιό.: 980 1545 896034 273403

Σύνολο 1076 1743 1030542 316279

2001

Π.Σ XαλKίδΑC 346 806 472459 145679

Υπόλοιπο'- Νο"ό'- 998 1520 968624 317442

Σύνολο 1344 2326 1441083 463121

2002

Π.Σ Χαλκίδα'- 408 985 575098 178478

Υπόλοιποc ΝΟΗόc 1109 1794 1065149 331864

Σύνολο 1517 2779 1640247 510342

2003

Π.Σ Χαλκίδαc 438 1095 603275 190500
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Υπόλοιπο.: ΝΟl1όc 1140 1813 1046172 334108

Σύνολο 1578 2908 1649447 524608

2004

Π.Σ XαλK1δαc 358 835 569932 173759

Υπόλοιπος Νομός 1ί21 1796 1134031 346148

Σύνολο 1479 2631 1703963 519907

2005

Π.Σ ΧαλκΙδας 519 1441 936091 301531

Υπόλοιπο.: Nol1oc 1334 2196 1373745 419370

Σύνολο 1853 3637 2309836 720901

ι IHJI' 1//' Η) Ι \'\,//γ

I!mη : Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδια επεξεργασια .

Γράφημα 4.3.1 : Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας Π.Σ Χαλκίδας - Νομός

Ευμοίας .2000 - 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 01ΚΟΔΟΜ1ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ10ΤΗΤΑΣ Π.Σ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2000 - 2005
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1___ Π.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-- ΝΟΜΟΣEYBOlAr Ι

llirι!i : Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

Β. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ι ΕΞΟΡΥΞΗ .

Κατά το παρελθόν ο Νομός υπήρξε από τις πιο -Υνωστές και παραγωγικές περιοχές σε ότι

αφορά τις λατομικές δραστηριότητες . Σήμερα και παρά την μεγάλη ύφεση που

παρουσιάζει ο συγκεκριμένους τομέας η δραστηριότητα είναι ακόμη έντονη στον Νομό.

Τα μεταλλεία και τα ορυχεία διαμόρφωσαν ένα εισόδημα της τάξεως των 300 εκ. ευρώ το

1999 και με μία συμβολή στο Α.Ε.Π της τάξεως του 16% . Αυτή την στιγμή στον Νομό

Ευβοίας έντονη εξορυκτική δραστηριότητα εξασκείται στις παρακάτω περιοχές : Δήμος

Μαρμαρίου : Λατομεία Μαρμάρων ( 24 ) , Εξόρυξη σχιστόλιΟου ( ΙΟ ) , Δήμος Καρύστου:

Λατομεία Μαρμάρων ( 25 ) , Εξόρυξη σχιστόλιθου ( 4) ,Λατομεία Σκύρου και άμμου
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( Ι ) , Ευρύτερη περιοχή Χαλκίδος : Λατομεία Σκύρου και άμμου ( 6 ) , Εξόρυξη για

παραγωγή σκυροδέματος ( 1 Το Λατομείο των Τσιμέντων Χαλκίδος) . Η γνωστή περιοχή

του Μαντουδίου ( Δήμος Κηρέως ) στην οποία κατά το παρελθόν υπήρξε μεγάλος πόλος

εξόρυξης λευκόλιθου σήμερα δεν παρουσιάζει κάποια αξιόλογη εξορυκτική δραστηριότητα

με αποτέλεσμα να λειτουργούν μεταλλεία μόνο στο Προκόπι και το Μαντούδι . Όπως

είδαμε χωρικά η εξορυκτική δραστηριότητα σήμερα στον Νομό εντοπίζεται κυρίως στην

Νοτιοκεντρική Εύβοια με ελάχιστα λειτουργούντα ( κυρίως για εξόρυξη οικοδομικών

υλικών ) λατομεία στην Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στους δήμους Νηλέως και

Ιστιαίας.

4.3.4 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ .

Όπως προείπαμε παρά την σχετικά μειωμένη συνεισφορά του τριτογενή τομέα της

οικονομίας στην διαμόρφωση του Α-Ε.Π του Νομού σε σχέση πάντα με το μέσο όρο της

χώρας δεν παύει αυτός να είναι ο τομέας που παράγει το 51.1 % περίπου του συνολικού

παραγόμενου Α.Ε.Π στον Νομό. Η τριτoγεvoπoίηση της οικονομίας είναι αμφίδρομα

καθοριζόμενη όπως γνωρίζουμε ( σαν γενικός κανόνας πάντα ) από το μέγεθος ή την

κρίσιμη μάζα εντός αστικού κέντρου η ενός οικισμού. Οι οικονομίες συγκέντρωσης και οι

οικονομίες αστικοποίησης έχουν συντελέσει σε αυτό το γεγονός και κατά συνέπεια ούτε ο

Νομός Ευβοίας ξεφεύγει από αυτό το παράδειγμα. Με αυτά τα δεδομένα η κύρια μάζα των

τριτογενών δραστηριοτήτων του Νομού πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της

Χαλκίδος και δευτερεύοντος στα μικρότερα αστικά κέντρα του Νομού τα οποία είτε λόγο

ανάπτυξης του τουρισμού ή συναφών δραστηΡιοπΊτων όπως η Αιδηψός και Ερέτρια είτε

λ&Υο θέσεως και ρόλου μέσα στο οικιστικό δίκτυο του Νομού όπως το Αλιβέρι και τα

Ψαχνά καταφέρνουν και συγκεντρώνουν μια αξιόλογη τριτογενή δραστηριότητα. Όπως

προείπαμε η σχετικά περιορισμένη συμβολή του τριτογενή τομέα στην διαμόρφωση του

παραγόμενου Α.Ε.Π αναστέλλεται κάπως και από την εγγύτητα αυτού με την ευρύτερη

μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας πράγμα που δρα αρνητικά στην ανάπτυξη επιτελικών

δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα του Νομού. Πέραν αυτού σε επίπεδο παρεχόμενων

υπηρεσιών του τριτογενή στον Νομό δεν σημειώνεται καμία ~πoλύτως σημαντική έλλειψη

δραστηΡιοπΊτων . Τώρα όσων αφορά την εσωτερική διαμόρφωση του Α-Ε-Π στον

τριτογενή τομέα κατά κλάδο αυτή το 1999 ήταν ως εξής:
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Πίνακας 4.3.12 : Συμβολή των κλάδων του τριτογενή στην διαμόρφωση του

παραγόμενου Α.Ε.Π του τομέα το 1999 στον Νομό Ευβοίας.

Συμβολή στην

Τομέας
διαμόρφωση του

Α.Ε.Π του

τριτογενή επί %

Εμπόριο 25.10

Αλλες υπηρεσίες 18.63

Κατοικίες 14.50

Μεταφορές 14.36

Υγεία - Εκπαίδευση 12.30

Δημόσια διοίκηση 10.96

Τράπεζες - 4.15
ΧρηματοπιστωτικάΚ.α

ΣγΝΟΛΟ 100.00. .
Π!rιή : Εμπορικό και Οικονομικο Επιμελητ/ριο Ευβοιας .

Σης εμπορικές δραστ/ριότ/τες όπου σημειωτέων περιλαμβάνεται και ο κλάδος ξενοδοχεία

και εστιατόρια ( 5.2% συμβολή περίπου) σημειώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής

στην διαμόρφωση του παραγόμενου προϊόντος με τους άλλους κλάδους να κυμαίνονται

όλοι περί το 10% - 18% ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου των

τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με μόλις 4.15% .

4.4 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ .

4.4.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο το επίμηκες σχήμα του Νομού Ευβοίας

( περίπου 290 χλμ. Από το Βόρειο στο Νότιο άκρο του) τον κάνει να εκτείνεται παράλληλα

κατά μήκος τόσο του εθνικού δικτύου ( άξονας Π.Α.Θ.Ε ) όσο και κατά μήκος του κύριου

άξονα ανάπτυξης της Ελλάδας που ταυτίζεται με τον οδικό άξονα Π.Α.Θ.Ε και εκτείνεται

μέχρι την Καβάλα ( αναπτυξιακό S ) . Η μόνη οδική πρόσβαση στον Νομό αποτελεί ο

δρόμος Χαλκίδα - Σχηματάρι ( έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στο 60' χιλιόμετρο Αθηνών 

Θεσσαλονίκης) με μήκος περίπου 19 χλμ που συνδέει την πρωτεύουσα του Νομού την

Χαλκίδα , και κύρια πύλη εισόδου και εξόδου του Νομού , με τον άξονα Αθηνών 

Θεσσαλονίκης . Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε τον πεπαλαιωμένο δρόμο

Χαλκίδα - Σχηματάρι του οποίου η δημοπρασία για τ/ν κατασκευή νέου σύγχρονου

κλειστού αυτοκινητοδρόμου έγινε τον περασμένο Νοέμβριο και προβλέπει την κατασκευή

13 χιλιομέτρων δρόμου με 2 + 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με κεντρική νησίδα και μία

Λ.Ε.Α ανά ρεύμα κυκλοφορίας . Το έΡΎΟ θα έχει 3 ανισόπεδους κόμβους και

δημοπρατήθηκε με 45 εκατομμύρια ευρώ εκ των όποιων το 75% χρηματοδοτείται από
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Ευρωπαϊκά κονδύλια και προβλέπεται να τελειώσει το 2008 . Φθάνovτας στην ηπειρωτική

πλευρά της πόλεως της Χαλκίδας υπάρχουν δύο γέφυρες που ενώνουν το νησί με την

ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι γέφυρες αυτές είναι:

• Η παλιά γέφυρα του πορθμού του Ευρίπου μήκους 40 μέτρων και κατασκευής του

1962 της οποίας έγινε εκτενής συντήρηση και εκσυγχρονισμός το 1996 με

αποτέλεσμα πλέον από την αρχική κατασκευή να απομένει μόνον ο φέρων

οργανισμός της γέφυρας. Το χαμηλό ύψος της γέφυρας του Ευρίπου καθιστά

αδύνατη της διέλευση μεγάλων πλοίων και για αυτό τον λόγο αυτή ανοίγει

( συρταρωτά) συνήθως κατά τις βραδινές ώρες 22.00 -24.00 για την διέλΕυση των

πλοίων. Αξίζει να σημειώσουμε πως ιδίως τις καλοκαιρινές μέρες παρά την «

ατραξιόν }) του ανοίγματος της γέφυρας για τους επισκέπτες της πόλης προκαλείται

κυκλοφοριακό έμφραγμά που εξαπλώνεται σε σχεδόν ολόκληρη την πόλη με τους

ρύπους από τα σταματημένα αυτοκίνητα και την καλοκαιρινή ζέστη να προκαλούν

μια ανυπόφορη ατμόσφαιρα.

• Η Υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας στο στενό της Αγίας Μαρίνας της οποίας η

κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1993 . Η γέφυρα αυτή έχει μήκος 694,5 μέτρα εκ των

οποίων τα 215 βρίσκονται στον « αέρα }} . Η γέφυρα στηρίζεται σε δύο πυλώνες

μήκους 90 μέτρων και διαθέτει μια λωρίδα κατεύθυνσης ανά ρεύμα κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειώσουμε πως μετά την κατασκευή της ανακούφισε αρκετά το

κυκλοφοριακό της πόλης και σε συνδυασμό με μια μικρή παράκαμψη της πόλεως

της Χαλκίδας που ολοκληρώθηκε το 2000 στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ εξέτρεψε

αρκετό μέρος της κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλεως.

Τέλος σύμφωνά με τα σημερινά δεδομένα ( και την διαρκή αύξηση των αυτοκινήτων)

κάποιες ώρες έχει αρχίσει ήδη να παρατηρείται κορεσμός και στις δύο γέφυρες, με την

μικρή γέφυρα να έχει σχεδόν μόνιμα κυκλοφοριακό πρόβλημα , καθότι η κίνηση έχει

πολλαπλασιαστεί όπως επίσης και οι μεταφορές ανθρώπων, αγαθών κλπ. Για την λύση

του παραπάνω προβλήματος έχουν εξεταστεί στα χαρτιά πάντα διάφορες λύσεις εκ των

οποίων οι πιο σημαντικές είναι:

• Κατασκευή νέα υψηλής γέφυρας στον δίαυλο του Μπούρτζι του δήμου Ληλαντίων

ώστε να απορροφήσει την κίνηση για την ενδοχώρα της Εύβοιας η οποία τώρα

γίνεται αναγκαστικά μέσω της υψηλής γέφυρας.

• Κατασκευή νέας γέφυρας εντός της πόλεως της Χαλκίδας η υποθαλάσσιας

σήραγγας που θα ενώνει παράλληλα με την γέφυρα του Ευρίπου τις δύο μεριές της

Χαλκίδας. Το σενάριο αυτό είναι και το πιο δύσκολά πραγματοποιήσιμο από όλn.
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• Κατασκευή ευρείας παράκαμψης Χαλκίδας της οποίας η μελέτη ολοκληρώθηκε

πρόσφατα ( Δ Ι νση μελετών έργων οδοποιίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) και θα ξεκινά από την

Υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και μέσω 8 ανισόπεδων κόμβων και μίας σήραγγας

( σήραγγα Βαθροβουνίου ) θα καταλήγει Βόρεια του Πολεοδομικού συγκροτήματος

της Χαλκίδας και έξω από τα όρια του δήμου της Νέας Αρτάκης στον δρόμο

Χαλκίδα - Ιστιαία.

Εκτός των παραπάνω μοναδικών οδικών συνδέσεων του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα

το υπόλοιπο τμήμα του Νομού εmκοινωνεί μέσω 9 πορθμειακών γραμμών και των δύο

λιμανιών του νησιού δηλαδή αυτά της Κύμης και της Καρύστου. Το λιμάνι της Κύμης έχει

χαρακτηριστεί από το Π.Π.Χ.Σ.ΑΑ ως λιμάνι εθνικής εμβέλειας και εκτός του ότι συνδέει

την Εύβοια με την Σκύρο εξυπηρετεί τα δρομολόγια προς Βόρειο Αιγαίο όπως με την

Λήμνο και με την Μακεδονία καθότι συνδέεται και με τα Νέα Μουδανιά της

Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την Κύμη δευτερεύουσα πύλη

εισόδου Ι εξόδου προς την Εύβοια καθώς επίσης ότι μέσα αυτού του Λιμανιού ο Νομός

Ευβοίας καταφέρνει να επικοινωνεί με ακόμη περισσότερο τμήμα του Ελληνικού χώρου

( Μια σύνδεση Κύμης - Αλεξανδρούπολης θα ήταν πολύ καλή για την αναβάθμιση του

εθνικού ρόλου του λιμανιού) . Επανερχόμαστε στο οδικό δίκτυο του Νομού το οποίο σε

μήκος 261 χιλιομέτρων χαρακτηρίζεται ως εθνικό εκ των οποίων τα 223 χιλιόμετρα

( ποσοστό 85.4% ) έχουν καλή βατότητα και τα υπόλοιπα 38 μέτρια. Το επαρχιακό οδικό

δίκτυο του Νομού έχει μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα καθότι πολλά έργα βρίσκονται σε

εξέλιξη εκ των οποίων τα 630 περίπου είναι ασφαλτοστρωμένα ( ποσοστό 70 % ) τα

υπόλοιπα Ι 70 χιλιόμετρα ( ποσοστό 30% ) είναι είτε μη ασφαλτικά είτε καλυμμένα με

αμμοχάλικο. Η βατότητα του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι καλή μόνο κατά 42 % (378

χιλιόμετρα)μέτρια κατά 38 % ( 342 χιλιόμετρα) και κακή έως επικίνδυνη στο υπόλοιπο 20

% του δικτύου ( 180 χιλιόμετρα) . Χωρικά δε τα περισσότερα προβλήματα από άποψη

βατότητας του οδικού δικτύου εντοπίζονται στις περιοχές Ανατολικής Ευβοίας πίσω από το

όρος Δίρφυς , ευρύτερη περιοχή Καρυστίας , περιοχές δήμων Ελυμνίων , Κηρέως και

Βόρεια Εύβοια. Οι κύριοι άξονες του επαρχιακού και εθνικού οδικού διιcrύoυ είναι οι εξής;

• Δρόμος Χαλκίδα - Σχηματάρι μήκους 19 χλμ. με παλαιωμένη χάραξη και πολλές

επικίνδυνες στροφές. μαστίζεται πλέον από έντονη κυκλοφορική συμφόρηση και

έχει δρομολογηθεί η κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου.

• Εθνική οδός Χαλκίδα - Αλιβέρι μήκους 54 χλμ. με σχετικά καλή βατότητα αλλά

στενή χάραξη . Ο δρόμος αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα δεδομένου ότι

διέρχεται μέσα από πολ/ούς οικισμούς , μικρές βιομηχανικές ζώνες αλλά και

τουριστικές Ι παραθεριστικές περιοχές πράγμα που σημαίνει ότι ειqός της
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αυξημένης κίνησης ιδιαίτερα κατά τις θερινές περιόδους δημιουργεί προβλήματα

έντονης ρύπανσης στα μέρη από τα οποία διέρχεται .

• Εθνική οδός Αλιβέρι - Λέπουρα - Κάρυστος μήκους 74 χιλιομέτρων περίπου με

κακή βατότητα και ξεπερασμένη χάραξη , ο δρόμος αυτός έχει δημιουργήσει

προβλήματα απομόνωσης της ευρύτερης περιοχής της Καρύστου σε σχέση με το

υπόλοιπο τμήμα της Ευβοίας. Η δρομολόγηση για την κατασκευή νέου δρόμου

κρίνεται επιτακτική .

• Εθνική οδός Αλιβέρι - Λέπουρα - Κύμη. Ο δρόμος αυτός θεωρείται προέκταση του

άξονα Χαλκίδα - Αλιβέρι και με μήκος 36 χλμ. και σχετικά καλή βατότητα συνδέει

την Χαλκίδα ( πρωτεύουσα πύλη εισόδου / εξόδου) με την Κύμη ( δευτερεύουσα

πύλη εισόδου Ι εξόδου ) . Ο δρόμος αυτός ( Χαλκίδα - Κύμη ) του οποίου η

κατασκευή νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπεται μέσω του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α

Στερεάς Ελλάδος θεωρείται μείζονος σημασίας στην περαιτέρω ανάπτυξη του

Λιμανιού της Κύμης.

• Εθνική οδός Χαλκίδα - Ιστιαία. Ο δρόμος αυτός με μήκος 131 χλμ. έχει αρκετές

στροφές αλλά σχετικά καλή βατότητα και συνδέει την Χαλκίδα με την Βόρειο και

Βορειοανατολική Εύβοια . Μεγάλο πρόβλημα του δρόμου αυτού είναι ότι σε

περίοδο χιονοπτώσεων όπως εφέτος ο δρόμος κλείνει στην περιοχή « Άγιος »

κόβοντας ουσιαστικά στα δύο την Εύβοια.

• Ο παραπάνω άξονας έχει αρκετές διακλαδώσεις εκ των οποίων οι σημαντικότερες

είναι: α ) Στροφυλιά - Λίμνη μήκους 20 περίπου χλμ. με καλή βατότητα συνδέει

την σημαντικά τουριστική περιοχή της Λίμνης, β ) Λίμνη - Λουτρά Αιδηψού

μήκους 34 χιλιομέτρων που στην ουσία συνδέει άλλη μια ανεπτυγμένη τουριστικά

περιοχή με την Χαλκίδα, Υ ) Λουτρά Αιδηψού - Λιχάόα με μήκος 34 χιλιομέτρων η

οποία και μέσω της πορθμειακής γραμμής Αγ. Κωνσταντίνος - Λιχάδα συνδέει

κατά κάποιον τρόπο την Βόρειο Εύβοια με την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, δ )

Λουτρά Αιδηψού - Ιστιαία με μήκος 20 χλμ. και αρκετά καλή βατότητα συνδέει τα

δύο μεγάλα οικιστικά κέντρα της Βορείου Ευβοίας.

Συνοψίζοντας για το οδικό δίκτυο του Νομού μπορούν να γίνουν οι εξής εmσημάνσεις : Σε

γενικές γραμμές το δίκτυο κρίνεται παλαιωμένο και ανεπαρκές και σε ορισμένες

περιπτώσεις να διαχειριστεί την JCUκλοφΟρία ( άξονας Χαλκίδα - Ερέτρια - Αλιβέρι) .

Πέραν των παραπάνω έχουν γίνει σημαντικά βήματα αναβάθμισης του τόσο μέσω του

Π.Ε.Π ( Άξονας Σχηματάρι - Χαλκίδα) όσο και μέσω πρωτοβουλιών του προγράμματος

τοπικής αυτοδιοίκησης « Θησέας )) . Τα προβλήμα·.:α όμως σε αρκετές απομονωμένες

περιοχές της Εύβοιας παραμένουν (ευρύτερη περιοχή Καρυστίας) και είναι πολύ δύσκολο
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να αντιμετωπιστούν με ημίμετρα. Όσον αφορά τώρα τον κυκλοφοριακό φόρτο όπως είναι

εύλογο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου η ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας μαστίζεται από

έντονη κυκλοφορική συμφόρηση, Η σύγκρουση χρήσεων γης στην ευρύτερη αυτή περιοχή

( βιοτεχνίες - κατοικία - τουρισμός) έχει δημιουργήσει αρκετά πολύπλοκες ροές οχημάτων

και αγαθών και η εκπόνηση ενός Master Plan μεταφορών κρίνεται επιτακτικότερη από την

όποια βιαστική κατασκευή έργων ( Παράκαμψη Χαλκίδας) "Τους καλοκαφινούς μήνες ο

κυκλοφοριακός αυτός φόρτος μεταφέρεται αυτούσιος και γραμμικά προς την Ερέτρια το

Αλιβέρι και τις γύρω περιοχές , Στην περιοχή της βορείου Ευβοίας προβλήματα που

αντιμετωπίζονται δεν είναι γραμμικού χαρακτήρα ( Άξονας Χαλκίδα - Ιστιαία ) αλλά

μεμονωμένου και μέσα στους τουριστικούς οικισμούς ( Λίμνη , Λ.Αιδηψού ,

Ιστιαία) :Οσον αφορά τώρα τις Λιμενικές υποδομές οι κύριες εμπορευματικές μεταφορές

γίνονται από το μικρής εθνικής σημασίας λιμάνι της Χαλκίδας, Το λιμάνι της Κύμης εάν

και χαρακτηρίζεται ως εθνικού χαρακτήρα εντούτοις η σημερινή κίνηση δεν το καθιστά

τέτοιο. Μικρότερης σημασίας είναι τα λιμάνια Αλιβερίου , Καρύστου. Κύμης. Αυλίδας

και Λιναριάς. Η οργάνωση της Λιμενικής υποδομής στον Νομό Ευβοίας έχει ως εξής:

Πρωτεύοντα επιβατικά - εμπορικά λιμάνια:

Εμπορικό λιμάνι Χαλκίδας, Επιβατικό λιμάνι Κύμης, Πορθμείο Αγιόκαμπου - Γλύφας .

Δευτερεύοντα επιβατικά - εμπορικά λιμάνια:

Λιμάνια Καρύστου , Μαρμαρίου , Σκύρου, Λίμνης και πορθμεία Αιδηψού, Ερέτριας ,

Νέων Στύρων και Παναγιάς .

Πρωτεύοντα τουριστικά λιμάνια - μαρίνες :

Μαρίνες Καρύστου και Σκύρου.

Δευτερεύοντα τουριστικά λιμάνια - μικρές μαρίνες :

Μαρίνες Χαλκίδας, Κύμης, Ωρεών, Λ. Αιδηψού, Νέων Στύρων όλα εντός ζώνης λιμένος.

Τα αλιευτικά καταφύγια είναι πάμπολλα στον αριθμό εξ αιτίας κυρίως και της μορφολογίας

του Νομού ( συνεχείς μικροί κόλποι και χερσόνησοι) και αναπτύσσονται γραμμικά από

Βορρά έως Νότο, Τέλος στον Νομό υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά - μεταφορικά λιμάνια τα

οποία είναι: Λιμάνι Αλιβερίου ( Μηλάκι ) της Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής, Λιμάνι τmμέντων

Χαλκίδος, Λιμάνι της ΒΙΟΜΑΓΝ στο Μαντούδι και τέλος το Λιμάνι της ΛΑΡΚΟ στην

παραλία πολιτικών,

Οι πορθμειακές γραμμές που υπάρχουν αυτή την στιγμή στον Νομό είναι οι εξής:

Α) Λουτρά Αιδηψού - Αρκίτσα Φθιώτιδος

Β ) Λιχάδα - Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδος

Γ) Αγιόκαμπος - Γλύφα Φθιώτιδος

Δ) Ερέτρια - Ωρωπός Αττικής

/I.·I:VEIlI1TIIA'!1O θΕΣΙΛ-ΙΙ..ιΣ 164 I:Μ.ΧΙI.ΙI..-ι



ΙιτΦ·I.,ι.·ΙΙΟ 4: ,,Ι \'. Ι.II·~Ί/ )·Φ/~T·4MI;·.\'I/Ι·1\·1 'ι:1:'Τ I~ΊI:'· ι· υπ'ο:.

Ε) Παναγιά - Αγία Μαρίνα Αττικής

Ζ) Νέα Στύρα - Αγία Μαρίνα Αττικής

Η ) Μαρμάρι - Ραφήνα

Ζ ) Κάρυστος - Ραφήνα

Τέλος το λιμάνι της Κύμης εξυπηρετεί την σύνδεση του Νομού με το νησί της Σκύρου.

Από άποψη ροών επιβατών και κίνησης των Λιμανιών της Εύβοιας σύμφωνα με τα

διαθέσιμα του έτους 1996 ( Πίνακας 4.4.1 ) τα πρωτεία κρατά η πορθμειακή γραμμή

Λουτρά Αιδηψού - Αρκίτσα Φθιώτιδος σε ποσοστό 27.9% του συνόλου των ατόμων που

εισέρχονται και εξέρχονται στον Νομό. Ακολουθούν οι πορθμειακές γραμμές Ερέτριας 

Ωρωπού και Νέων Στύρων - Αγίας Μαρίνας με 23.7% και 20.1 % αντίστοιχα.

Πίνακας 4.4.1 : Ροές εισόδου - εξόδου επιβατών στις πύλες εισόδου Ι εξόδου ( Λιμάνιά )

του Νομού Ευβοίας το 1996.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ι 2 3 4 S 6
Αριθμός

Μ.Οανα Μ.Οανα

Λιμάνια
Αριθμός Ποσοστό επιβατων Ιούλιος Ποσοστό

επιβατων % - Aύγouστoς %
ημ.ερα ημ.ερα

1996
( 1) ( 3 )

Κάουστοc - Ραφήνα 28123 3.2 3983 1.2 80 70

Μαρμάρι - Ραφήνα 75134 8.4 21175 6.5 210 355
Ν.Στύρα - Αγ.
Μαρίνα 179072 20.0 60403 18.7 500 1010

ΕρΙ,ρια - Ωρωπός 211190 23.7 72022 22.3 590 1200

Λ.Αιδηψού -
Αοκίτσα 248615 27.9 104004 32.2 690 1740

Αγιόκαμπο\; - Γλύφα 149385 16.8 61670 19.1 420 1030

ΣγΝΟΛΟ 891519 100.0 323257 100 2500 5400

Ε ΞΟΔΟΣ

Ι 2 3 4 S 6
Αριθμός

Μ.Οανα Μ.Οανα

Λιμάνια
Αριθμός Ποσοστό επιβατων Ιούλιος Ποσοστό

επιβατων % - Αύγουστος %
ημ.ερα ημ.ερα

1996
( 1) ( 3 )

Κάουστοc - Pawnva 26455 3.0 2646 0.8 75 45

Μαρμάρι - Ραφήνα 87127 9.8 26260 8.1 240 440
Ν.Στύρα - Αγ.

Μαοίνα 175354 19.8 60939 18.8 490 1020

Ερέτρια - Ωρωπόζ 212864 24.0 68069 21 590 1140

Λ.Αιδηψού -
Αρκίτσα 248381 28.1 107537 33.2 690 1800

Αγιόκαμπο\; - Γλύωα 135000 15.2 58750 18.1 375 980

ΣγΝΟΛΟ 885151 100.0 324201 100 2450 5400. . .
Πm:!1 : Μελετη τουριστικης αναπτυξης Νομου Ευβοιας , Κεντρο προγραμματισμου και

οικονομικών ερευνών, Αθήνα 200 Ι .
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Πίνακας 4.4.2 : Ροές εισόδου - εξόδου οχημάτων στις πύλες εισόδου Ι εξόδου

(Λιμάνιά) του Νομού Ευβοίας το 1996.

ΕΙΣΟΔΟΣ .
Ι 2 3 4 5 6

Αριθμός
Μ.Ο ανα Μ.Ο ανα

Λιμάνια
Αριθμός Ποσοστό επιβατων lούλιος Ποσοστό

επιβατων % • Αύγουστος % ημ.ερα ημ.ερα

Ι996
( Ι ) ( 3 )

Κάρυστος - ΡαφιΊνα 6423 Ι.7 Ι789 ].5 Ι8 30

Μαομάοl • ΡαΦήνα ]9]84 5.Ι 4654 3.9 55 80
Ν.Στύρα - Αγ.

Μαρίνα 69779 18.5 25879 21.6 ]95 440

Εοέτοια • Ωοωπό, 124460 33.0 38553 32. ] 350 650
Λ.Αlδηψού -
Aoιcίτσα 71100 Ι8.9 30689 25.6 200 520

Aηόιcαμπo, • Γλύφα 86]67 22.8 18350 Ι5.3 240 240

ΣΥΝΟΛΟ 377113 ]00.0 119914 ΙΟΟ 1058 ]960

ΕΞΟΔΟΣ

Ι 2 3 4 5 6
Αριθμός

Μ.Οανα Μ.Οανα

Λιμάνια
Αριθμός Ποσοστό επιβατων 10ύλιος Ποσοστό

επιβατων % • Αύγουστος %
ημ.ερα ημ.ερα

Ι996
( Ι ) ( 3 )

Κάρυστος· ΡαφιΊνα 4482 ].2 1321 Ι . Ι ]3 22

Μαομάοι· ΡαΦήνα 16810 4.6 524 Ι 4.5 46 90
Ν.Στύρα - Αγ.
Μαρίνα 66280 ]8.0 26526 22.7 Ι85 450

Εοέτοlα - Ωοωπό, 127490 34.7 362Ι3 31.1 350 6]0

Λ.Αιδηψού -
Apιc!τσα 70833 19.3 29887 25.7 ]95 500

AY1όιcαμπo, - Γλύφα 8]858 22.3 17432 14.9 225 290

ΣΥΝΟΛΟ 367753 100.0 Ι ]6620 ΙΟΟ 1014 Ι962
. .

.Π!rιrι : Μελέτη τουριστικης αναπτυξης Νομου ΕυβC'ιας , Kεvτρo προγραμματισμου και

οικονομικών ερευνών, Αθήνα 2001 .

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες βλέπουμε τον σχεδόν διπλασιασμό της κίνησης

τόσο επιβατών και οχημάτων σχεδόν σε κάθε πορθμειακή γραμμή κατά τους θερινούς

μήνες. Όπως είναι φανερό οι ευρύτερες περιοχές της Ερέτριας και των Λουτρών Αιδηψού

που αποτελούν και τους δύο κυριότερους πυρήνες ( Βόρεια και Νότια της Χαλκίδας )

τουριστικής και παραθεριστικής ανάπτυξης πρέπει να απορροφήσουν και να διαχειριστούν

την αυξημένη κίνηση. Ειδικά δε το πορθμείο της Ερέτριας κατέχει τα πρωτεία με ποσοστά

που αγγίζουν και στις δύο περιπτώσεις ( επιβατών και οχημάτων) το 30 - 35% . Στον Νομό

Ευβοίας πέραν των παραπάνω μεταφορικών υποδομών σημαντικό μέσο μεταφοράς από

και προς το νησί είναι τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Τα δρομολόγια των λεωφορείων καλύπτουν

σχετικά ικανοποιητικά τον Νομό όχι όμως και την ήδη απομονωμένη Κάρυστο σε
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πυκνότητα δρομολογίων . Σε σχέση με την σύνδεση με τους άλ/συς Νομούς η σύνδεση

Χαλκίδας - Αθήνας είναι τακτικότατη με ένα η δύο δρομολόγια ανά μισή ώρα από και προς

την Αθήνα και από τις 5.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ . Η σύνδεση Χαλκίδας 

Θεσσαλονίκης ( μέσω Λαμίας - Λάρισας - Κατερίνης) γίνεται με δύο δρομολόγια την

μέρα κάθε μέρα της εβδομάδος και κρίνεται απλώς ικανοποιητική . Τέλος η Χαλκίδα

συνδέεται τόσο με την Πάτρα ( 2 δρομολόγια την εβδομάδα) όσο και με τα Ιωάwινα ( 2

δρομολόγια την ημέρα ) ενώ γίνονται προσπάθειες να λειτουργήσει γραμμή Χαλκίδα 

Βόλος. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως πέραν του δρομολογίου Αθηνών - Χαλκίδας η σύνδεση

του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα κρίνεται απλώς ικανοποιητική :Οσον αφορά τις

σιδηροδρομικές μεταφορές ο νομός συνδέεται σιδηροδρομικώς μέσω διακλάδωσης της

σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια τόσο για Αθήνα όσο

και για Πειραιά είναι αρκετά πυιcνά και θα πυιcνώσOυν ακόμη περισσότερο όταν ο

σιδηρόδρομος λειτουρ-Υήσει σαν προαστιακός. Μέσω του σταθμού Οινόη στην Βοιωτία

επιτυγχάνεται η σύνδεση μέσω μετεπιβίβασης προς τα τραίνα που κατευθύνονται στην

Θεσσαλονίκη. Τέλος αεροπορικές συγκοινωνίες από και προς την Εύβοια γίνονται μόνο

μέσου του στρατιωτικού αεροδρομίου της Σκύρου με τους δύο διαδρόμους 3.100 μέτρων

από το οποίο η Ολυμπιακή αεροπλοία πραγμαΤΟΠΟΙΖί δρομολόγια Σκύρος - Αθήνα σε

εποχιακή βάση .

4.4.2 ΕΝΕΡΓιΑ .

Ο νομός Ευβοίας καλύπτεται ενεργειακά από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

του Αλιβερίου που λειτουργεί από το 1953. Ο σταθμός χρησιμοποιεί από το 1995

αποκλειστικά μαζούτ, λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων λΙΎVίτη. Η συνολική

εγκαταστημένη ισχύς του σταθμού ανέρχεται σε 380 MW. Στη Σκύρο λειτουργεί

αυτόνομος σταθμός παραγω-Υής ηλεκτρικής ενέργειας με κατανάλωση ντίζελ για την

κάλυψη των αναγκών του νησιού συνολικής ισχύος 6.5MW. Επίσης στην επαρχία

Καρυστίας έχουν χωροθετηθεί εγκαταστάσεις για τη παραγω-Υή ηλεκτρικής ενέργειας από

του ανέμους ( Αιολική Ενέργεια) συνολικής ισχύος 28.8MW. Τέλος προβλέπεται να

κατασκευαστεί στη Χαλκίδα κόμβος του αγωγού φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση

βιομηχανιών του νομού, σε συνδυασμό με τον κόμβο στο Σχηματάρι . Η κατανάλωση του

ρεύματος διαρθρώνεται ως εξής: 60 % για βιομηχανική χρήση, 21 % για οικιακή χρήση

και 19 % άλλες χρήσεις. Το Υπ. Ανάπτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προωθούν

προς έγκριση δεκάδες αιτήσεις νέων Αιολικών Σταθμών στη Νότια Εύβοια. Μετά την

εγκατάσταση 31 Αιολικών Σταθμών ισχύος 272MW, στόχος των αρμοδίων είναι η
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εγκατάσταση χιλιάδων ανεμογεννητριών για την επιπλέον παραγωγή ισχύος 650MW .

Παράλληλα η Δ.Ε.Η θα κατασκευάσει δεύτερη γραμμή υπερυψηλής τάσης με 9

υποσταθμούς για την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από τους νέους Αιολικούς

Σταθμούς.

4.4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .

Οι τηλεπικοινωνίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο νομό, ο οποίος

διαιρείται σε οκτώ περιοχές τηλεφωνικών κέντρων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ( Ο.Τ.Ε ) στο τέλος του 1999 η συνολική χωρητικότητα

ανερχόταν στις 118.554 εγκατεστημένες παροχές από.τις οποίες οι κατειλημμένες ήταν οι

106.048. Από αυτές οι εγκατεστημένες ψηφιακές παροχές ήταν 94.054, ενώ οι

κατειλημμένες ανέρχονταν στις 84.561. Όσον αφορά τώρα για την διείσδυση των

ευρυζωνικών υπηρεσιών στον Νομό Ευβοίας του τύπου χ D.S.L πρόσβαση σε υπηρεσίας

DSL έχουν οι παρακάτω δήμοι: Χαλκιδέων, Αιδηψού, Ανθηδώνος, Ερέτριας, Ιστιαίας,

Κύμης, Ληλαντιών και Ταμυναίων . Βέβαια το ότι υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία

A.D.S.L στους παραπάνω δήμους δεν συνεπάγεται το γεγονός ότι η κάλυψη είναι για όλη

την εδαφική περιφέρεια του δήμου. Επίσης οι δήμοι Αυλώνος , Αυλίδας και Μεσσαπίων

έχουν εγκατεστημένη τεχνολογία A.D.S.L αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες «

πόρτες }) προσβάσεως . Οι υπόλοιποι δήμοι δυστυχώς δεν έχουν κάλυψη A.D.S.L με

σημαντικότερη την μη κάλυψη με τεχνολογία A.D.S.L του δήμου της νέας Αρτάκης με

πληθυσμό περίπου 9.500 κατοίκων ο οποίος με τον δήμο Ανθηδώνος συνιστά το

πολεοδομικό συγκρότημα της Χαλκίδας. Τέλος προς επιβεβαίωση των παραπάνω ότι

δηλαδή εγκατεστημένη A.D.S.L γραμμή στον δήμου δεν συνιστά απόλυτη κάλυψη αυτού

στον Δήμο Χαλκιδέων υπάρχουν γειτονίες που μπορεί να απέχουν μέχρι και 200 μέτρα και

όμως στην μία να υπάρχει DS.L.A.M δηλαδή δρομολογητής και στην άλλη όχι με συνέπεια

να μην μπορούν οι συγκεκριμένη κάτοικοι να αποκτήσουν πρόσβαση A.D.S.L . Όσων

αφορά τώρα τα στοιχεία για την διείσδυση της ευρυζωνικότητας χωρίς να υπάρχουν

διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Νομού αυτή κυμαίνεται όπως και σε επίπεδο χώρας ( 1.5 %

περίπου) σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με το πλήθος των ανθρώπων που είναι συνδεδεμένοι

με το διαδίκτυο να χρησιμοποιεί ακόμη τεχνολογία I.S.D.N . Μία πρόσφατη έρευνα του

Τ.Ε.Ι Χαλκίδας ( Μελέτη ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξη ευρυζωνικών

υποδομών στην Ν.Α Ευβοίας, Τ.Ε.Ι Χαλκίδας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Μάρτιος 2005 )

προέκυψε το γεγονός ότι μόλις το 7% των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με το

διαδίκτυο χρησιμοποιούν A.D.S.L σύνδεση και όλες αυτές εδρεύουν στην ευρύτερη

περιοχή της Χαλκίδας. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι 1 στις 5 επιχειρήσεις στον Νομό
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επιθυμεί ευρυζωνική πρόσβαση για καλύτερη επικοινωνία και αποτελεσματικότητα στην

δουλεία της . Τέλος όσον αφορά την ανάπτυξη των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών

η τελευταία μελέτη για την ευρυζωνικότητα ενέταξε το μητροπολιτικό δίκτυο της Χαλκίδας

( μήκους 8.90 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 720,000 ευρώ ) στα τελικά επιλεγμένα

έργα. Το παραπάνω δίκτυο όμως είναι αρκετά μικρό τόσο σε σχέση με το μέγεθος της

πόλης όσο και με τα άλλα επιλεγμένα μητροπολιτικά δίκτυα δύο άλλων πόλεων της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος του δικτύου της Θήβας ( 10 χλμ. , 850.000 ευρώ) και του

δικτύου της Λαμίας ( 16.6 χλμ, 1.600.000 ευρώ) . Επίσης μεγάλοι δήμοι της Εύβοιας

έμειναν έξω από την επΙλογή για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ενώ από την Βοιωτία

και την Φθιώτιδα επιλέχθηκαν από 2 δήμοι συνολικά.

4.4.4 VΔΡΕΥΣΗ Ι ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ .

Στον Νομό Ευβοίας υπάρχουν δυο τρόποι με τους οποίους τροφοδοτούνται με νερό

οι οικισμοί .0 Δήμος Χαλκιδέων και ορισμένα τμήματα των γύρω περιοχών

τροφοδοτούνται με νερό από το υδάτινο σύστημα γλίκης - Παραλίμνης που τροφοδοτεί

και την Αθήνα . Οι υπόλοιποι οικισμοί του Νομού τροφοδοτούνται με νερό είτε μέσω

πηγών είτε μέσω γεωτρήσεων. Το δίκτυο ύδρευσης στις περισσότερες των περιπτώσεων

κρίνεται παλαιωμένο ( χρήση αμιαντοσωλήνων ) και χρήζει αντικατάστασης. Σε επίπεδο

Νομού υπάρχουν μόνο 7 Δ.Ε.γ.Α οι οποίες είναι οι Δ.Ε.γ.Α των δήμων: Χαλκιδέων,

Αμαρυνθίων , Ερέτριας , Κηρέως , Ληλαντιών , Μεσσαπίων και Ταμυναίων . Στον τομέα

της αποχέτευσης εκτός Χαλκίδος οι λοιποί μεγάλοι οικισμοί του Νομού ( Νέα Αρτάκη ,

Αλιβέρι, Ερέτρια, Κύμη, Ψαχνά, Λ. Αιδηψού, Κάρυστος, Μαντούδι ) διαθέτουν εν

μέρει και όχι ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο όμβριων και ακαθάρτων υδάτων. Αξίζει

να σημειώσουμε πως το παραπάνω δίκτυο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην

ξεπερνά το Ι χιλιόμετρο σε μήκος. Βέβαια μέσω του εν εξελίξει Γ' κ.Π.Σ έχουν ενταχθεί

και σε πολλές περιπτώσεις έχουν δημοπρατηθεί αρκετά έργα ύδρευσης - αποχέτευσης

πολλών οικισμών. Σημαντικότερα αποχετευτικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Π.Ε.Π είναι :

Δίκτυο αποχέτευσης Ν . Αρτάκης ( προϋπολογισμός 1.0320.000 ευρώ ) , αποχετευτικό

δίκτυο Δήμου Αιδηψού ( προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ) , δίκτυα αποχέτευσης και

βιολογικός καθαρισμός ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας Α' Φάση ( προϋπολογισμός 8.000.000

ευρώ), διαδημοτικό κέντρο επεξεργασίας Λυμάτων Χαλκίδας (προϋπολογισμός 5.500.000

ευρώ) .Όσων αφορά την περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων ο οποίος και διαθέτει (σε σχέση

με τους άλλους οικισμούς πάντα ) ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης αυτό είναι

χωριστικού τύπου και μήκος σχεδόν 100 χλμ. που καλύπτουν το 50% της έκτασης της

πόλης. Επίσης το δίκτυο περΙλαμβάνει και 44 χλμ για όμβρια ύδατα. Το αποχετευτικό
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δίκτυο της Χαλκίδος είναι σχεδιασμένο για 63.000 Μ.Ι.Π ( Μονάδες ισοδύναμου

πληθυσμού) καις σύμφωνα με εκτιμήσεις καλύπτει το 80% του σημερινού πληθυσμού της

Χαλκίδας. Μεγάλη έλλειψη θεωρείται η μη ύπαρξη δικτύου στις περιφερειακές συνοικίες

της Χαλκίδος που τα τελευταία χρόνια. γνωρίζουν τεράστια πληθυσμιακή αύξηση. Στον

Νομό Ευβοίας υπάρχουν μόνο τρείς μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων που

βρίσκονται η μία στην περιοχή της Χαλκίδας και εξυπηρετεί περίπου 80.000 κατοίκους η

δεύτερη στην περιοχή της Καρύστου δυναμικότητας 18.000 κατοίκων και η τελευταία στην

περιοχή του Αλιβερίου δυναμικότητας 23.000 κατοίκων . Βέβαια μέσω Π.Ε.Π έχουν

εγκριθεί μεγάλα ποσά για ανάπτυξη ή κατασκευή νέων τέτοιων μονάδων ( όπως η βελτίωση

της υφιστάμενης μονάδος της Χαλκίδας στο να γίνει διαδημοτική μονάδα Κεντρικής

Ευβοίας με δυναμικότητα 130.000 κατοίκων. η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στην

ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας) . Κρίνοντας από τις υπάρχουσες μονάδες επεξεΡΎασίας

αστικών λυμάτων η χωρική κάλυψη του Νομού δεν είναι απόλυτη επαρκής καθότι

εξαιρείται η Βόρειος Εύβοια • ενώ περιοχές που γνωρίζουν έντονα εποχιακό πληθυσμό

( Αιδηψός. ευρύτερη Ερέτρια - Κύμη ) είτε λόγω προσέλκυσης τουριστών είτε λόγω

παραθερισμού δεν διαθέτουν καν τέτοιες μονάδες . Τέλος στις περιπτώσεις μη ύπαρξης

μονάδες βιολογικού καθαρισμού και αποχέτευσης κυριότεροι αποδέκτες των αστικών και

βιομηχανικών λυμάτων είναι ο υπόγειος υδροφορέας • i:πιφανι:;ιακά νερά η χείμαρροι και σε

πολλές περιπτώσεις ( σε παραθαλασσίους οικισμούς) τελικός αποδέκτης είναι η θάλασσα .

Όσον αφορά τώρα την διαχείριση των απορριμμάτων οργανωμένος χώρος υγειονομικής

ταφής των απορριμμάτων υπάρχει μόνο στην Χαλκίδα στην θέση {{ Γιάμινα Δοκού "

δυναμικότητος 115.000 περίπου κατοίκων. Ο Χ.Υ.Τ.Α αυτός εξυπηρετεί και τους δήμους

Avθηδώνoς. Αμαρυνθίων, Αυλώνος. Αυλίδος. Διρφύων. Νέας Αρτάκης Ληλαντίων και

Χαλκιδέων και λειτουργεί από το 1980 . Επίσης σχεδιάζεται Χ.Υ.Τ.Α στην ενότητα της

Βορείου Ευβοίας κοντά στην Ιστιαία που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Λιχάδα 

Αιδηψός - Ιστιαία δυναμικότητας 40.000 κατοίκων. Στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού

η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται σε χώρους ελεγχόμενης η ημιελεγχόμενης διάθεσης

ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης σε μικρά ποτάμια • χείμαρρους η

χαράδρες . Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η διαχείριση των απορριμμάτων στο

σύνολο του Νομού Ευβοίας με μια τόσο μεγάλη εδαφική έκταση ( 4.167.4 τ. χλμ) και

αρκετές περιοχές που δέχονται πιέσεις με εποχιακό πληθυσμό υστερεί κατά πολύ στην

διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων.
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4.4.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .
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Οι υποδομές της εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας είναι αρκετά ικανοποιητικές, Η

τριτοβάθμιαεκπαίδευσηεκπροσωπείταιαπό το Τ.Ε.Ι Χαλκίδας, το οποίο έχει τις ιδιόκτητες

σύγχρονες εγκαταστάσεις του στα Ψαχνά. Στο Τ.Ε.Ι λειτουργούν δύο Σχολές με πέντε

τμήματα. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με

τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμών, Λογιστικής και Διοίκησης

Επιχειρήσεων.Ο συνολικόςαριθμός των εγγεγραμμένωνσπουδαστώνανέρχεται στις 4.500

χιλιάδες περίπου. Στο Τ.Ε.Ι εκτός της βιβλιοΟήκης λειτουργούν και εργαστήρια με

σύγχρονο εξοπλισμό, μερικά από τα οποία έχουν εξασφαλίσει διεθνείς συνεργασίες. Εκτός

από τη θετική παρουσία στο τομέα της έρευνας το Τ.Ε.Ι προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

στον τομέα της απασχόλησης και γενικότερα στην οικονομία της περιοχής, ενώ χάρη στις

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του οι δραστηριότητές του μπορούν να επεκταθούν. Αξίζει να

σημειωθεί ότι στη Κύμη λειτουργεί από το 1951 η Ανωτέρα Σχολή Εμποροπλοιάρχων του

Εμπορικού Ναυτικού. Η φοίτηση στη Σχολή έχει διάρκεια 4 χρόνια, ενώ προσδίδει

ιδιαίτερη αίγλη στη περιοχή και ταυτόχρονα παρέχει σοβαρές διεξόδους επαγγελματικής

σταδιοδρομίας. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 36 Γυμνάσια μεταξύ των

οποίων ένα Αθλητικό και ένα Εσπερινό και 24 Λύκεια, ένα Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο

( Ε.Π.Λ ) και ένα Εσπερινό Λύκειο. Στη τεχνική εκπαίδευση λειτουργούν επίσης 6 τεχνικά

- επαγγελματικά λύκεια και 2 τεχνικές σχo'λiς. Επίσης στο νομό λειτουργούν ένα ειδικό

νηπιαγωγείο κωφών νηπίων, ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο κωφών και ένα ειδικό

σχολείο. Λειτουργούν ακόμα δύο Δημόσια Ι.ε.Κ, ένα Ιδιωτικό και το ι.Ε.Κ του σΑ.Ε.Δ.

Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 139 νηπιαγωγεία και 180 δημοτικά

σχολεία .Τέλος τον Νοέμβριο του 2005 η κυβέρνηση εξήγγειλε σαν δέσμευση την ίδρυση

σχολής Πανεπιστημιακού επιπέδου με έδρα την Χαλκίδα και ΎVωσΤΙKό αντικείμενο την

τουριστική ανάπτυξη , ένα γνωστικό αντικείμενο που παρά την μεγάλη σημασία για την

χώρα μας δεν έχει τύχει ακόμη της προσφοράς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Βέβαια από

την αρχική εξαγγελία μέχρι τελικά την ίδρυση και την λειτουργία της σχολής μπορούν να

περάσουν αρκετά χρόνια.

4.4.6 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ .

Στο νομό λειτουργούν το Γενικό Νομαρχιcκό Νοσοκομείο Χαλκίδας και τα

Νοσοκομεία Κύμης και Καρύστου. Έξι Κέντρα Υγείας λειτουργούν στην Ιστιαία, Αλιβέρι,

Μαντούδι και Ψαχνά, ενώ τα Κέντρα Υγείας Κύμης και Καρύστου συστεγάζονται με τα

Νοσοκομεία. Επίσης λειτουργούν 140 φαρμακεία. Όσον αφορά τη Πρόνοια, στο νομό
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λειτουργούν συνολικά 17 Δημόσιοι ή Δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, 7 ΚΑ.π.Η ,

Γηροκομεία, Πτωχοκομεία, Ορφανοτροφεία και ένα Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων

στο Βαθύ Αυλίδος . Πάγιο αίτημα των κατοίκων του Νομού είναι η ίδρυση νέου

Νοσοκομείου στην Χαλκίδα προς αντικατάσταση του παλιού και ανεπαρκούς πλέον τόσο

από άποψης δυναμικότητος όσο και από άποψη χωροθέτησης ( κέντρο της πόλεως) για να

μην αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τις περισσότερες από τις σοβαρές

περιπτώσεις .Το νέο νοσοκομείο της Χαλκίδας πρόκειται να δημοπρατηθεί σύντομα και θα

είναι προυπολογισμού περίπου 50 εκατ. Ευρώ ενώ σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό

σχέδιο της Χαλκίδος ( Φ.Ε.Κ 137Δ Ι 87 ) θα χωροθετηθεί στην θέση του παλιού πεδίου

βολής στο λόφο Βαθροβούνι στην ανατολική πλευρά της πόλεως. Τέλος προβλέπεται να

εξυπηρετεί σχεδόν 350.000 πληθυσμό, δηλαδή θα είναι περιφερειακού επιπέδου και εκτός

από τον Νομό Ευβοίας θα εξυπηρετεί και περιοχές της Βοιωτίας.

4.4.7 ΠOΛJTlΣMOΣ Ι ΑΘΛΗΤιΣΜΟΣ •

Στο νομό λειτουργούν η Δημόσια KεντριΚ'ιi Βιβλιοθήκη Χαλκίδας και επτά

δημοτικές βιβλιοθήκες στη Κύμη , Λ. Αιδηψού, Ψαχνά, Ασμήνιο , Βίταλο , Γούβες ,

Καμαρίτσα , βιβλιοθήκη επίσης διαθέτει και το Τ.Ε.Ι Χαλκίδας. Στο νομό λειτουργούν το

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας και τα Αρχαιολογικά Μουσεία Καρύστου, Ερέτριας και

Σκύρου. Επίσης λειτουργούν οι αρχαιολογικές συλλογές Άνω Ποταμιάς και Ωρεών. Στην

Ερέτρια λειτουργεί επίσης το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ενώ λαογραφικά μουσεία

υπάρχουν στη Χαλκίδα, Αμάρυνθο, Σκύρο και Λίμνη.

Στο νομό λειτουργούν ακόμα το Δημοτικό Ωδείο «Ν. Σκαλκώτας » και το Κρατικό Ωδείο.

Λειτουργούν επίσης έξη ιδιωτικά Ωδεία. Στους κυριότερους Δήμους λειτουργούν

Φιλαρμονικές. Στη Χαλκίδα λειτουργεί Θεατρικός Σύλλογος, Δημοτική Σχολή Μπαλέτου

και Ρυθμικής και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι με τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής και

φωτογραφίας. Στην Εύβοια παρατηρείται έντονη αθλητική δραστηριότητα. Στη Χαλκίδα

λειτουργούν το Ε.Α.Κ. Χαλκίδας που περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο και

κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο Κανήθου ( που είναι το μεγαλύτερο με

χωρητικότητα 7.000 καθήμενων και όρθιων θεατών ). Κλειστά γυμναστήρια λειτουργούν

στο Μαντούδι και στη Κύμη. Στο Εθνικό Στάδιο Χαλκίδας χωρητικότητας περίπου 6.000

θέσεων υπάρχει στίβος από ταρτάν δέκα διαδρόμων. Η τωρινή διοίκηση της ποδοσφαφικής

ομάδος της Χαλκίδος εξέφρασε την πρωτοβουλία για την κατασκευή μέσω σύμπραξης

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα νέου σύγχρονου ποδοσφαφικού γηπέδου χωρητικότητας

25.000 θέσων και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη γύρω από αυτό χρήσεων εμπορίου,

εστίασης και διασκέδασης. Στο νομό είναι καταγεγραμμένα 143 ποδοσφαιρικά σωματεία,
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23 σωματεία μπάσκετ, 3 σωματεία βόλεϊ, 6 σωματεία κλασσικού αθλητισμού, 7 σωματεία

ελληνορωμαϊκής πάλης, 2 υδατοσφαίρισης, 4 κολύμβησης, 1 θαλάσσιου σκι, 1 καγιάκ και

κανόε , Ι κωπηλασίας, 1 ιστιοπλοίας ανοικτής θάλασσας και 3 σωματεία τένις.

Πίνακας 4.4.3 : Αθλητικές υποδομές στον Νομό Ευβοίας, ( 2θ05 ) .

Κλειστά Γήπεδα Γήπεδα Γήπεδα
Λοιπές

ΔΗΜΟΣ Ι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Γυμναστήρια

Κολυμβητήρια
ποδοσφαίρου μπάσκετ Τέννις

αθλητικές

εγκαταστάσεις

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 1 17 24 9 3

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 1 1

ΔΗΜΟΣ
3 3

ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 1 1

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 4

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 3 3

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 5 2

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 10 4

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΥΩΝ 6 8

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 6 16 1 1

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 2 1

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤιΑΙΑΣ 1 4 6

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ 1 11 3

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3 4 4

ΔΗΜΟΣΚΥΜΗΣ 6 16 2

ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 1 5 5

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1 2 1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 6

ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ 1 4 2 1
ΑΡΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ 4 3

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1 1 2

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ 5 2 2

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΦΗΡΕΩΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1
ΛΙΧΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ IS Ι 111 107 14 7

I!m'.ή : Υπουργείο Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης - Ιδία

επεξεργασία.
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4.5 Ο[ΚΙΣΤΙΚΟ Δ[ΚΤΥΟ - ΧΡΗΣΕ[Σ ΓΗΣ.

4.5.[ Ο[ΚΙΣΤΙΚΟ Δ[ΚΤΥΟ.

Το οικιστικό δίκτυο του Νομού διαρθρώνεται σύμφωνα με το περιφερειακό σχέδιο

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Η

διαβάθμιση και ο ρόλος των οικισμών που προσδίδει το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α για τον Νομό

Ευβοίας είναι:

2' ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΕΠΙΠΕΔΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στο δεύτερο ενισχυμένο επίπεδο οργάνωσης εντάσσεται η ευρύτερη αστική περιοχή της

Χαλκίδας με πυρήνα την πόλη της Χαλκίδας ( Ο.Τ.Α Χαλκιδέων) η οποί και απαρτίζεται

από τους δήμους: Χαλκιδέων, Ανθηδώνος , Αυλίδος, Ν. Αρτάκης και Ληλαντίων . Κοινό

χαρακτηριστικό στην παραπάνω περιοχή είναι η συνεχής παρουσία κατοικημένων

ειcτάσεων με πυκνότητες μεγαλύτερες από 100 άτομα Ι τετρ. Χλμ . Η δυναμική αυτής της

περιοχής είναι σύμφωνα με το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α τα 120.000 άτομα σε επίπεδο δεκαετίας ενώ

σύμφωνα με την απογραφή του 2001 στην παραπάνω ευρύτερη περιοχή κατοικούν 93.000

μόνιμοι κάτοικοι με προοπτική αυτοί να φτάσουν τους 101.000 κατοίκους το 2011 εάν

συνεχιστούν οι σχετικά χαμηλοί και κατά συνέπεια ρεαλιστικοί ρυθμοί μεταβολής της

δεκαετίας 91 - ΟΙ και την δεκαετία 01-11. Βέβαια το Π.Π.Χ.Σ.Α.Αδίνει ένα τόσο μεγάλο

νούμερο ως δυναμική πληθυσμού διότι όπως γνωρίζουμε τα δημογραφικάφαινόμενα είναι

δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια και συν του γεγονότος ότι η Χαλκίδα κατά τις

περιόδους 71 - 81 και 81 - 91 παρουσίασε ρυθμούς μF.ταβολής του πληθυσμού της τάξεως

του 22.6% και 15% αντίστοιχα . Η άμεση επιρροή αυτής της περιοχής είναι οι 160.000

κάτοικοι στην ευρύτερη αναπτυξιακή ενότητα που την στηρίζει . Η περιοχή αυτή

προωθείται ως κέντρο νομαρχιακών εξυπηρετήσεων καθώς και ως κέντρο ανάπτυξης

υπηρεσιών του τριτογενή τομέα όπως επίσης και πόλος έξης τουριστών κυρίως από την

Αθήνα.

2' ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΕΠΙΠΕΔΟΟΡΑΝΩΣΗΣ(ΟΡΙΑΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Στο παραπάνω επίπεδο οργάνωσης το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδος εντάσσει το αστικό

δίπολο Αλιβερίου - Κύμης μια περιοχή με αστική διάχυση μεγέθους της τάξεως των

20.000 κατοίκων. Ο πληθυσμός της περιοχής αυτής σύμφω,:,α με την απογραφή του 2001

είναι 18.000 περίπου κάτοικοι ενώ το 2011 αυτοί όπως και στην άνω περίπτωση της

Χαλκίδος αναμένεται να φτάσουν τους 16.000 περίπου κατοίκους δεδομένου ότι η "περιοχή
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χαρακτηρίζεταιαπό συνεχή μείωση πληθυσμού. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεταικρίσιμη

για δύο κυρίως λόγους: α) αποτελείμια ενδιάμεση- μεταβατική περιοχή από την κεντρική

Ευβοϊκή ενδοχώρα προς την χαρακτηριζόμενη ως {{ νησιωτική }~ επομένως η στήριξη και η

θετική δημογραφική εξέλιξη αυτής στην ουσία θα συγκρατήσει κάπως τις μεταβολές στην

νότιο Εύβοια και β ) παρατηρείται μια έντονη σύγκρουση χρήσεων γης στην ευρύτερη αυτή

περιοχή που από την μια η διάχυση της παραθεριστ:κής ανάπτυξης κατοικίας από τους

γειτονικούς δήμους Ερέτριας και Αμαρυνθίων συγκρούεται με το αγρoτoβιoμηxαVΙKό

κέντρο Αλιβέρι . Επομένως συστήνεται ιδιαίτερα προσεκτικός σχεδιασμός χρήσεων γης

καθώς και αναπτυξιακές κατευθύνσεις για αυτήν την περιοχή.

3' ΕΠΙΠΕΔΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Η ΔΙΚΤΥΑ ΟIΚΙΣΜΩΝ ( Μικρές πόλεις 10.000

- 20.000 κατοίκων)

Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται οι παρακάτω οικισμοί η δίκτυα οικισμών:

• Δίκτυο Ιστιαία - Ωρεοί - Λουτρά Αιδηψού:

Η παραπάνω περιοχή δυναμικότητας 22.000 κατοίκωιι και με μόνιμο πληθυσμό το

2001 17.100 κατοίκους χαρακτηρίζεται ναι μεν από δημογραφική στασιμότητα

a"MiJ. αποτελεί στην ουσία και τον μόνο ανασταλτικό παράγοντα μη πληθυσμιακής

αποψίλωσης της Βορείου Ευβοίας. Μπορεί η απόσταση από την πρωτεύουσα του

Νομού την Χαλκίδα να είναι μεγάλη α'λ/ά μέσω των πορθμείων η ευρύτερη αυτή

περιοχή εξυπηρετείται κυρίως από την αστική περιοχή της Λαμίας . Είναι μια

χαρακτηριστικά τουριστική περιοχή του Νομού και έχει μεγάλες δυνατότητες στην

περαιτέρω εξειδίκευση του ιαματικού τουρισμού και στην παραγωγή τοmκών

προϊόντων ποιότητας . Η αστική ενδυνάμωση αυτής περιοχής ( υποστηριζόμενη εκ

του μακρόθεν από την Λαμία) θεωρείται ότι μπορεί να προσελκύσει σημαντικά νέο

πληθυσμό.

ι

• Δίπολο Λίμνη - Μαντούδι :

Η περιοχή δυναμικότητος 16.000 κατοίκων και μόνιμου πληθυσμού το 2001 12.000

περίπου κατοίκους μετά την έντονη αποβιομηχάνιση από το νέκρωμα της

εξορυκτικής δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από έντονο δημογραφικό πρόβλημα

κυρίως στην περίπτωση του δήμου Κηρέως (20% μείωση ανάμεσαστο 1991 και το

200 Ι ) . Θεωρείται ότι η δυναμική ανάπτυξη της Χαλκίδας ( που την επηρεάζει

άμεσα ) μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την πληθυσμιακή

J
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αποψίλωση της περιοχής αυτής και την εξειδίκευση της στον αγροτουρισμό και τα

ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.

• Ψαχνά.

Τα Ψαχνά αποτελούν αγροτοβιομηχανικό κέντρο με εξειδίκευση στην παραγωγή

λευκού και κόκκινου κρέατος και σημαντική απασχόληση στην εξορυκτική

δραστηριότητα μέσω της ΛΑΡΚΟ . Ο πληθυσμός του δήμου Μεσσαπίων του οπίου

έδρα είναι τα Ψαχνά ήταν το 2001 13.500 περίπου κάτοικοι με σχετικά θετικούς •

εάν και χαμηλούς. ρυθμούς μεταβολής ανάμεσα στο 1991 και στο 200 Ι ( 2.5% ) . Η

περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική στον πρωτογενή και τον

δευτερογενή τομέα αλλά ενδυναμώνεται και από την παρουσία του Τ.Ε.Ι στα Ψαχνά

( σαν κέντρο γνώσης - έρευνας ) αλλά αντιμετωπίζει μεγάλα περιβαλλοντικά

προβλήματα από τις μονάδες κρεατοπαραγωγής και έντονη σύγκρουση χρήσεων γης

καθότι σε αυτήν διαχέονται όλες εκείνες οι όχλουσες χρήσεις από την ευρύτερη

αστική περιοχή της Χαλκίδας.

• Κάρυστος.

Ο οικισμός της Καρύστου εάν και παρουσιάζει ασθενή πληθυσμιακή μάζα με 4.900

μόνιμους κατοίκους το 2001 προωθείτε ως οικισμός 3°1) επιπέδου αφενός λόγω της

ειδικής βαρύτητας του σε σχέση με τον τουρισμό ( πολλοί υποδοχείς Β· κατοικίας

και ιδιωτικές πολεοδομήσεις) και αφετέρου λόγω της ενδυνάμωσης του χαρακτήρα

της περιοχής καθότι αυτή είναι μακριά από την πρωτεύουσα του Νομού την

Χαλκίδα . Ο « νησιωτικός » χαρακτήρας της περιοχής δίδει στο μέλλον στην

Κάρυστο πολλές δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού.

• Σκύρος

Ο τελευταίος οικισμός στην ενότητα του τρίτου επιπέδου που εντάσσει το

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδος είναι η Σκύρος • πρωτεύουσα του ομώνυμου

νησιού • και της αποδίδεται ο αναβαθμισμένος ρόλος του τρίτου επιπέδου

οργάνωσης λόγο της ασθενούς πληθυσμιακής μάζας (2.900 κάτοικοι) και λόγω της

ειδικής τουριστικήςΒαρύτηταςτης περιοχής ( μαρίνα σκαφών , αεροδρόμιο)

Μετά το τέλος της παράθεσης όλων των παραπάνω οικισμών έως και το 3° Επίπεδο

οργάνωσης το π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδος ακολουθεί την εξής λογική για να εντάξει
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τους εναπομείναντες οικισμούς στα δύο τελευταία 6J-τίπεδα οργάνωσης. Σύμφωνα με το

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α όλοι οι οικισμοί έδρες στ.Α με μόνιμο πληf}υσμό μεγαλύτερο η ίσο από

•5.000 κατοίκους εντάσσονται στο 40 επίπεδο οργάνωσης ενώ όλοι οι οικισμοί - έδρες

Ο.Τ.Α με μόνιμο πληf}υσμό μικρότερο από 5.000 μόνιμους κατοίκους εντάσσονται στο 50

επίπεδο οργάνωσης. Οι οικισμοί λοιπόν που εντάσσονται στο 40 επίπεδο οργάνωσης είναι

οι : Ερέτρια, Βασιλικό και η Νέα Αρτάκη. Οι υπόλοιποι οικισμοί όπως φαίνεται και στον

πίνακα 4.5.1 που μας δίνει συνοπτικά την οργάνωση του οικιστικού δικτύου στον Νομό

Ευβοίας εντάσσονται στο 50 επίπεδο οργάνωσης.

Π(νακας 4.5.1 : Έδρες και πληθυσμός Ο.Τ.Α και οργάνωση αυτών κατά το

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας του Νομού Ευβοίας.

ΜΟΝΙΜΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΠΛΙ-ίΘΥΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ2001

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Δ.Χαλκιδέων 55264 20 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Δ.Δ.Λουτρών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αιδηωού 4605 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘ1ΩΝ Δ.Δ.ΑllαρύνΟου 3940 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ Δ.Δ.Δrιοσιάc 4674 50 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜ1ΣΙΟΥ Δ.Δ.Αοτωισ!ου 871 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ Δ.Δ.Βαθέο'- 3715 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ Δ.Δ.Aυλωναrι!oυ ]429 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ Δ.Δ.ΣτενncΔίοφυοc 807 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣΔΙΣΤΥΩΝ Δ.Δ.Κrιιεrών 976 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝ1ΩΝ Δ.Δ.Λίuνnc 2397 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ.Δ.EoέτoιΑC 5320 40 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑ1ΑΣ Δ.Δ.Ιστιαία.- 5368 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Δ.Δ.Καούστου 4942 30 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ Δ.Δ.Μαντουδ!ου 1902 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Δ.Δ.Koνιστrιών 782 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ Δ.Δ.Κύunς 3392 20ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝTlΩΝ Δ.Δ.Βασιλικού 6412 40 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡ10Υ Δ.Δ.Μαοuαοίου 1247 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ MEΣΣAΠIΩN Δ.Δ.Ψαrνών 5971 30 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ

ΑΡΤΑΚΗΣ Δ.Δ.Νέας Αοτάκnc 8571 40 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣΝΗΛΕΩΣ Δ.Δ.Aνίαc Άvvn.- Ι Ι38 50 ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Δ.Δ.ΣKύrιoυ 2711 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣΣΤΥΡΑΙΩΝ Δ.Δ.Στύοων 74] 50 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΣ ΤAMΙNAIΩN Δ.Δ.ΑλιRs:nίοu 5686 20ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ Δ.Δ.Ωοεών 126Ι 30 ΕΠ1ΠΕΔΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ K.Δ.A"υνδαλtη' 558 50 ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΙΧΑΔΟΣ Κ.Δ.Λι άδΟζ Ι 1067 50 ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

!JJrι!Ί: ΕΟΡ S.A ( 1998) : π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδας Γ Φάαη , Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδία

επεξεργασία.

Μετά την ανάλυση της οργάνωσης του οικιστικού δικτύου του Νομού Ευβοίας θα

προχωρήσουμε στην ανάλυση της δημογραφικής κατάστασης των Ο.Τ.Α που απαρτίζουν

τον Νομό, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα το πώς θα είναι η δημΟ'Υραφική

κατάσταση το έτος 201 Ι σύμφωνα με βάση τον συντελεστή r'" της περιόδου 1991 - 2001

τόσο από άποψης των Ο.Τ.Α όσο και στις μείζονες ανθρωπογεωγραφικές ενότητες

( Κεντρική, Βόρειος και Νότιος Εύβοια) . όπως παρακολουθήσαμε και σε προηγούμενο

κεφάλαιο ο Νομός Ευβοίας παρά το ότι είναι 701:, από άποψη πληθυσμού σε σχέση με το

σύνολο της χώρας χαρακτηρίζεται από χαμηλή αστικοποίηση και μεγάλη διάχυση της

οικιστικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά η πρωτεύουσα του νομού η Χαλκίδα είναι μόλις

ένατη από άποψη πληθυσμού στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κανένας άλλος οικισμός με

πληθυσμό το 200 Ι πάνω από 10.000 μόνιμους κατοίκους, μόνο η Νέα Αρτάκη πλησιάζει

τον παραπάνω αριθμό (8.571 κάτοικοι το 2001) αJ..λi;. αποτελεί μέρος του Π.Σ Χαλκίδος.

Οι μείζονες ανθρωπογεωγραφικέςενότητες ( οι δήμοι των οποίων τις συνιστούν δίνονται

στον πίνακα 4.5.2 με χρωματικό κώδικα) που διαχωρίζονται σε Κεντρική, Βόρειο και

Νότιο Εύβοια παρουσιάζουν και τα τρία είδη μεταβολών που μπορούν να γίνουν .

Αναλυτικά η Κεντρική Εύβοια παρουσιάζει διαχρονικά έναν ρυθμό μεταβολής της τάξεως

του 7.1% ανάμεσα στο 1991 και το 2001 και με μόνιμο πληθυσμό το 2001 σχεδόν 118.000

κατοίκους.

'" Συντελεστής r : Ρ t+n = Ρ t '" ( 1+ r ) Λ η , όπου Ρ t+n και Ρ t ο πληθυσμός σε δεδομένες

χρονικές στιγμές, και η η διαφορά των παραπάνω χρονικών στιγμών.

Η παραπάνω μεταβολή είναι εν μέρει απόρροια της ύπαρξης της πρωτεύουσας του Νομού η

οποία καταφέρνει σχετικά να συγκρατεί τις τάσεις ανάπτυξης των εξαρτώμενων από αυτή

οικισμών στην ευρύτερη ενδοχώρα της Κεντρικής Ευβοίας. Επιπλέον η συσσώρευση της

βιομηχανικής και τριτογενούς ανάπτυξης όπως είδαμε από την ανάλυση του παραγωγικού

συστήματος έχει συντελέσει και αυτή στην δημιουργία της παραπάνω κατάστασης. Στην

ενότητα της Βορείου Ευβοίας παρατηρείται διαχρονικά μια μεταβολή της τάξεως του 

6.9% στον μόνιμο πληθυσμό η οποία κυρίως οφείλεται στους δήμους της Βορειοκεντρικής

Ευβοίας ( Δήμοι Ελυμνίων , Κηρέως , Νηλέως ) και είναι απόρροια της

αποβιομηχανοποίησης της συ-Υκεκριμένης περιοχής μετά το σταμάτημα του μεγαλύτερου
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μέρους της εξορυκτικής δραστηριότητος. Αντίθετα οι δήμοι στο Βόρειο άκρο της Εύβοιας

δείχνουν να συντηρούν μια σχετικά καλή δημογραφική κατάσταση δείχνοντας ότι η

ανεπτυγμένη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και η ακτινοβολία της ευρύτερης

περιοχής της Λαμίας οδηγούν στην διαμόρφωση μιας σχετικά σταθερής δημογραφικής

εικόνας. Ο πληθυσμό της παραπάνω περιοχής ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του

2001 στους 36.000 περίπου κατοίκους . Τέλος η περιοχή της Νοτίου Εύβοιας

συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου παρουσιάζει σχετικά αμετάβλητη δημογραφική

εικόνα ανάμεσα στο 1991 και το 2001 ( θετική μεταβολή μόλις 0.07% ) και φαίνεται ότι

σχετικά δυναμικοί πόλοι της Κύμης ( τουρισμός , πρωτογενής ) και του Αλιβερίου

( δευτερογενής) καταφέρνουν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό στην παραπάνω περιοχή .

Επίσης από τα παραπάνω δεδομένα διαφαίνεται μια τάση διάχυσης της

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδος περισσότερο προς

την Νότιο Εύβοια παρά προς την Βόρειο Εύβοια. Φαίνεται πως και το ηπιότερο ανάγλυφο

της συγκεκριμένης περιοχής έχει βοηθήσει σε αυτό . Σύμφωνα τώρα με τις προβολές στο

έτος 2011 όπως αυτές διαμορφώνονται μέσω του συντελεστή r της περιόδου 1991 - 2001 ο

συνολικός πληθυσμός του Νομού Ευβοίας αναμένεται να φτάσει του 213.000 μόνιμους

κατοίκους με την διάρθρωση αυτού κατά τις μείζονες γεωγραφικές ενότητες ως εξής :

Κεντρική Εύβοια: 125899 κάτοικοι ( Π.Σ Χαλκίδος 74.922 κάτοικοι) , Βόρειος Εύβοια:

33.345 κάτοικοι. Νότιος Εύβοια: 53.968 κάτοικοι. Βέβαια τα παραπάνω αποτελούν

απλώς ενδεικτικά νούμερα και βασίζονται στον υπολογισμό ενός συντελεστή που αφορά

την προηγούμενη δεκαετία , απλώς υποθέτουμε ότι θα διατηρηθούν οι ίδιες τάσεις

μεταβολής του πληθυσμού και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τυχαία γεγονότα που

μπορούν να αλλάξουν άρδην την δημογραφική κατάσταση ( γενικότερες οικονομικές

συνθήκες, επενδύσεις Κ.α ) .
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J I/ΟΙ' ιι/~ 1!J..I,\"ι\JI~' λ Ι·Ψ·!. ι.ι /() 4 : .'1.\",'1.) 1':''1/ )'Φll:Ι:·I.ΙΙι".ν/ι:.: 1\.1 lΛ1.Tι~:II1:. ι . ιιΠ'Ο:'

Πίνακας 4.5.2 : Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός το 1991 και το 2001 , Νομός

Ευβοίας, Δήμοι, Κοινότητες, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες.

Μόνιμος πληΟvcμός ΠραΥματικός πληOtισμός

ΝΟΜΟΣ Ι ΔΗΜΟΣ Ι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2001 1991 2001 1991

ΝΟΜΟΣ EyBOIλΣ 207305 202131 215136 208408

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 55,264 52.896 53,584 51,646

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 6,482 6,111 6,670 6,123

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 6,898 6,385 7,356 6,860

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 5,871 4,593 6,104 4,978

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣlον 3,996 4,292 4,167 4,432

ΔΗΜΟΣ ΑVΛΙΔΟΣ 7.714 6,881 8,300 7,862

ΔΗΜΟΣ ΑγΛΩΝΟΣ 4,707 5,061 5,335 5.640

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 6,265 6,941 7,308 7,219

ΔΗΜΟΣ ΔιΣΤΥΩΝ 5,080 4,714 5,579 5,074

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 5.108 5,315 5,648 5,432

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 5,320 4,380 5,969 4,987

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑIΑΣ 7,329 7.747 7,353 7,716

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6,854 6,770 7,144 7,016

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ 6,060 7,427 6,671 7.548

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3,541 3,587 4,077 4.204

ΔΗΜΟΣΚΥΜΗΣ 7,738 8,917 8,772 9.684

ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤιΩΝ 15,389 13.839 15,568 13,972

ΔΗΜΟΣ MAPMAPIOV 2,895 2,750 3,152 2.846

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠ1ΩΝ 13,178 12,902 13.756 13.307

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 8,571 7,364 8,646 7,394

ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ 2,505 2,939 2,730 3,179

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 2,711 2,931 2,602 2,901

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ 2,840 2,823 3,346 3,161

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜιΝΑΙΩΝ 9,651 9,241 9,764 9.704

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ 3,258 3,536 3,392 3,703

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 1,013 709 1,003 667

ΚΟιΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 1.067 1,080 1,140 1,153

Π,Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 69,706 64,853 68334 64,018

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡ1ΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 117,572 109,796 119,235 111,365

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 35,805 38447 37.771 39,286

ΕΝΟΤΗΤΑΝΟTlΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 53,928 53888 58,130 57,757

I!lrιlΊ : Ε,Σ, γ,Ε - Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 4.5.3 : Μεταβολή Μόνιμου και Πραγματικού πληθυσμού και μέσος ετήσιος

ρυθμός μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού 1991 - 2001 , Νομός Ευβοίας, Δήμοι!

Κοινότητες! Μείζονες γεω-Υραφικές ενότ/τες .

Μέσος ετήσιος

Μεταβολή Μόνιμου Μεταβολή Πρuyματικοίι
ρυθμός μεταβολή;

199Ι • :ΖΟΟΙ -
ΝΟΜΟΣ Ι ΔΗΜΟΣ Ι KOINOTHTΑ Πληθυσμοίι ·1. Πληθuσμoίι ·1.

Μόνιμος

Πληθuσμό; ·1.

1991-2001 1991 • 2001 1991 - 2001

ΝΟΜΟΣ εγΟΟΙλΣ 2.56 3.13 0.26

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 4.48 3.62 0.45

ΔΗΜΟΣ ΑIΔΗψογ 6.07 8.20 0.61

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝθΙΩΝ 8.03 6.74 0.80

ΔΗΜΟΣ ΑΝθΗΔΩΝΟΣ 27.82 18.45 2.78

ΔΗΜΟΣ ΑΡ1ΈΜΙΣιογ -6.90 -6.36 -σ.69

ΔΗΜΟΣ ΑγΛΙΔΟΣ 12.1) 5.28 1.21

ΔΗΜΟΣΑγΑΩΝΟΣ -6.99 -5.72 -0.70

ΔΗΜΟΣ Δ1ρφγΩΝ ·9.74 1.22 ·0.97

ΔΗΜΟΣΔlΠYΩN 7.76 9.05 0.78

ΔΗΜΟΣ ΕΛγΜΝΙΩΝ -3.89 3.82 -0.39

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 21.46 16.45 2.15

ΔΗΜΟΣ ΙΣΠΑΙΑΣ -5.40 -4.94 -0.54

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣτογ 1.24 1.79 0.12

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ -18.41 -13.15 -1.84

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ·1.28 ·3.12 ..σ.13

ΔΗΜΟΣκγΜΗΣ ·13.22 ·10.40 ·1.32

ΔΗΜΟΣλΗλΑΝΤΙΩΝ 11.20 10.25 1.12

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑριογ 5.27 9.71 0.53

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑπ.ιΩΝ 2.14 3.26 0.21

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 16.39 14.48 1.64

ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ -14.77 -16.45 -1.48

ΔΗΜΟΣΣκγρογ ·7.51 -11.49 ·0.75

ΔΗΜΟΣΣTYPAIΩN 0.60 5.53 0.06

ΔΗΜΟΣ ΤAMlNAIΩN 4.44 0.61 0.44

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ -7.86 -9.17 -0.79

KOINOTHTΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 42.88 33.50 4.29

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ -1.20 -1.14 ..0.12

Π.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.48 6.32 0.75

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕγΟΟΙΑΣ 7.08 7.07 0.71

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΟΡΕιογ ΕγΟΟΙΑΣ ·6.87 ·3.86 -0.69
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π ': Ε.Σ.Υ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

Πίνακας 4.5.4 : Συντελεστής r και προβολή μόνιμου πληθυσμού το έτος 2011 , Νομός

ΕυΡοίας 1 Δήμοι ι Κοινότητες, Μείζονες Ύεωγραφικές ενότητες .

προμολή μόνιμο"

Σ"ντελtστής r 1991 wληθtισμού στο έτος

ΝΟΜΟΣ Ι ΔΗΜΟΣ Ι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
·1:001 (Μόνιμος 1:011 με μάση τον

Πληθuσμός ) CJtιντελεστή r μεtαξύ

1991 -1:001

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0.OOlli07I"3 113111

ΔΗΜΟΣ ΧΑλΚΙΔΕΩΝ 0.00438900161 57738

ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 0.00591127089 6876

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝθΙΩΝ 0.00775794059 7452

ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 0.02485296874 7505

ΔΗΜΟΣΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ -0.00711042519 3720

ΔΗΜΟΣ ΑVΛΙΔΟΣ 0.01149282781 8648

ΔΗΜΟΣ ΑΥλΩΝΟΣ ·0.00722510550 4378

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ -0.01019440795 5655

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΥΩΝ 0.00750547162 5474

ΔΗΜΟΣ ΕλΥΜΝΙΩΝ ·0.00396462739 4909

ΔΗΜΟΣΕΡΕΤΡΙΑΣ 0.01963269336 6462

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ·0.00553130476 6934

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΎΣΤΟΥ 0.00123389427 6939

ΔΗΜΟΣΚΗΡΕΩΣ -0.01013573387 4945

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ -0.00128986994 3496

ΔΗΜΟΣΚΥΜΗΣ -0.01408154544 6715

ΔΗΜΟΣ λΗλΑΝΤΙΩΝ 0.01067277961 17113

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 0.00515164426 3048

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 0.0021188851 Ι 13460

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0.01519388743 9976

ΔΗΜΟΣ ΝΗλΕΩΣ -0.01585109316 2135

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ -0.00777224778 2508

ΔΗΜΟΣΣΤΥΡΑΙΩΝ 0.00060057056 2857

ΔΗΜΟΣ ΤΆΜΙΝΑΙΩΝ 0.00435057961 10079

ΔΗΜΟΣΩΡΕΩΝ -0.00815483094 3002

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 0.03632582550 1447

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ λlΧΑΔΟΣ -Ο.0Ο11102739Ι 1054

Π.Σ ΧΑλΚIΔΑΣ 0.00724242310 74922

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥβΟΙΑΣ 0.006866146 125899

ΕΝΟΤΗΤΑ βΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ".00709403 33345
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11 ΕΝΟΤΗΤΑ Νοτιογ εγβΟIΑΣ Ι 7.42032Ε·05 11· 53968

llirι!ι: Ε.Σ. Υ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

4.5.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ .

Α . Ο Αστικός Ι Περιαστικός χώρος και εν γένει ο «χωρικά )) ρυθμισμένος χώρος.

Στις περιοχές αυτές όπου κατά κανόνα όπως περιγράψαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο

υπάρχει κάποιο θεσμικό εργαλείο ρύθμισης του χώρου μέσω καθορισμού χρήσεων γης

(Γ.Π.Σ. Ζ.Ο.Ε. Οριοθέτηση οικισμών κ.α) τα περισσότερα προβλήματα συναντώνται στις

συγκρούσεις χρήσεων γης που παρατηρούνται ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα του

Νομού ( Χαλκίδα. Ψαχνά • Αλιβέρι) και στην διαρκή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των

διάφορων χρήσεων ( κατοικία, εμπόριο • βιομηχανία) . Δύο είναι οι κύριοι λόγοι που

ώθησαν στην παραπάνω κατάσταση: α ) Η αναζήτηση από μέρους των κατοίκων τόπων

μόνιμης η και παραθεριστικής κατοικίας έξω από τους ήδη υφιστάμενους οικισμούς

πράγμα που οδήγησε στην τρομερά μεγάλη διάχυση της οικιστικής ανάπτυξης και β ) η

έλ/ειψη σαφούς και οργανωμένου πλαισίου για την ρύθμιση του χώρου της ανάπτυξης των

παραγωγικών δραστηριοτήτων ( δημιουργία ΒΙ[]Ε • ΒΙΟ.[]Α Κ.α ) και η σχετική τάση μη

εφαρμογής των υφιστάμενων χωρικών πλαισίων σχεδιασμού ( τροποποιήσεις ,

αποχαρακτηρισμοί χρήσεων γης Κ.α ) .

Β . Ο εξωαστικός χώρος και οι αγροτικές περιοχές:

Σε αυτή την κατηγορία του χώρου τα περισσότερα προβλήματα συναντώνται στις περιοχές

της Βορείου Ευβοίας όπου η έντονη εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει

ανεπανόρθωτη ζημιά τόσο στο περιβάλλον όσο και στο τοπίο . Η εξορυκτικές

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου από την μια και η μη οριοθέτηση

ζωνών παραγωγής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας λίγο νοτιότερα στα Ψαχνά μαζί με

την πίεση της Χαλκίδας να « διώξει )) τις όχλουσες δραστηριότητες της καθιστούν την

ευρύτερη περιοχή των δήμων Κηρέως και Μεσσαπίων υπό ένα συνεχόμενο καθεστώς

ανταγωνισμού των χρήσεων γης . Παρόμοια προβλήματα συναντώνται και νοτιότερα της

Χαλκίδας όπου πάλι η πίεση της αστικής περιοχής μαζί με την τρομερή ανάπτυξη β'

κατοικίας στην Ερέτρια έχουν καταστήσει τον ενδιάμεσο δήμο Ληλαντίων χώρο αποδοχής

των μη επιθυμητών χρήσεων στις παραπάνω περιοχές. Τέλος πρόβλημα μικρότερης όμως

εκτάσεως σε σχέση με το Μαντούδι αντιμετωπίζουν οι περιοχές του Αλιβερίου ( πρώην

IIΛ'YEJII.Σ1ΊI;1//() ΘΕΣΣ,·Ι--J/Αl: 183 7:Μ.χ,Iι.IIΛ
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σήραγγες εξόρυξης λιγνίτη της Δ.Ε.Η ) και τα λατομεία αδρανών στην περιοχή της

Καρύστου.

Γ. Οι άξονες γραμμικής Ι παράκτιας ανάπτυξης:

Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα σε αυτές τις περιοχές: α ) Στους μεν άξονες παράκτιας

ανάπτυξης ιcυρίαρχo πρόβλημα είναι η έντονη και αυθαίρετη δόμηση σε συνδυασμό με

συγκρούσεις του τύπου παραθεριστική κατοικία Ι αναψυχή Ι παραγωγικές διαδικασίες και

β ) στους άξονες γραμμικής ανάπτυξης ( οδικοί άξονες) η καταστρατήγηση όλων των

κανονισμών ε'λέγχου και εγκατάστασης των παρόδιων χρήσεων γης .

4.5.3 ΑΞΙΑ ΓΗΣ Ι ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ .

Ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας γης στο σύνολο του Νομού είναι μια αρκετά

περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία και μέσω αυτού του κεφαλαίου θα δώσουμε μια εικόνα

των αξιών γης χρησιμοποιώντας τον αναλυτικό κατάλογο ανά οικισμό σύμφωνα με τις νέες

αντικειμενικές αξίες όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την Ι Ι Ι Ι 2006 . Βέβαια όπως

γνωρίζουμε οι αντικειμενικές αξίες ουδεμία σχέση έχουν με τις πραγματικές - αγοραίες

αξίες γης στις κατά τόπους περιοχές . Μεγαλύτερη απόκλιση όπως είναι φυσικό

παρατηρείται στα αστικά κέντρα του Νομού ( Π.Σ Χαλκίδας • Αλιβέρι • Αιδηψός •

Κάρυστος ) • στις τουριστικές περιοχές ( Αιδηψός • Ερέτρια ) αλλά και στις περιοχές

μαζικής ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας ( άξονες παράκτιας ανάπτυξης Χαλκίδα 

Αλιβέρι και Χαλκίδα - Ψαχνά ). Ιδιαίτερα στις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας οι

τιμές γής ορίζονται κυριολεκτικά κατά βούληση από τους τοπικούς κτηματομεσίτες

φθάνοντας η και ξεπερνώντας τα 3.000 ευρώ / Τ.μ για εκτός σχεδίου πάντα περιοχές.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας που

εξ αιτίας της υπερπροσφοράς ( λόγω ανάγλυφου και οριογραμμής του αιγιαλού) «

ποιοτικών θέσεων }) προς ανάπτυξη Α' και Β' κατοικίας έχει εκτινάξει τις τιμές στα ύψη

(2.000 - 4.000 ευρώ / Τ,μ ανάλογα με την περιοχή) . Παρακάτω εκτίθεται ο πίνακας με τις

νέες αντικειμενικές αξίες ανά οικισμό στον Νομό και χρησιμεύει περισσότερο ως ένα

γενικό εργαλείο ανάλυσης . Από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα των

αντικειμενικών αξιών κατά μέσο όρο σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχει μια απόκλιση της

τάξεως του 1Ο - 15% ενώ στις παραπάνω περιοχές που περιγράψαμε η απόκλιση

κυμαίνεται πάλι σύμφωνα με εκτιμήσεις από 70% έως και 100% . Όπως παρατηρούμε στον

Νομό τρείς είναι οι οικισμοί που ξεπερνούν ως ανώτατη τιμή το « ψυχολογικό» όριο των

1.000 ευρώ Ι Τ.μ και είναι η Αιδηψός ( 1.050 ευρώ Ι Τ.μ ανώτατη) η Κάρυστος ( 1.100 ευρώ

1Η4 1ΑΙ.λΙΙΙΙΑ
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Ι Τ.μ ανώτατη) και η Χαλκίδα ( 1.800 ευρώ Ι Τ.μ ανώτατη) . Η Χαλκίδα όπως είναι και

αναμενόμενο παρουσιάζει και την μεΥαλύτερη απόκλιση ελάχιστης Ι μέγιστης τιμής η

οποία είναι 650 Ι Ι .800 .

Πίνακας 4.6.1 : Νέες αντικειμενικές αξίες όπως ισχιJουν από 1 11 Ι 2006 ανά οικισμό

και ανά κατώτερη και ανώτερη τιμή στον Νομό Ευβοίας.

Τ1ΜΕΣ

ΔΗΜΟΣΙ
ΔΗΜΟΤιΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟIΚIΣΜΟΣ

ΖΩΝΩΝ-

KOINOTHTA ΑΝΩΤΕΡΗΙ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝΑΙΔΗΨΟΥ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 700
800

ΗΛΙΑ 550
700

ΚΟΥΚΟΥΜΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ - 600
ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

1.050

ΑΜΑΡΥΝθΙΩΝ AMAPYNθOV AMAPVNθOV - ΑΛΑΜΠΕΙΚΑ 600
900

ΑΝΩΒΑθΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ·ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 500
600

ΓΥΜΝΟΥ rYMNOV· ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 500
600

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 500

600
ΣΕΤΑΣ ΣΕΤΑΣ·ΚΑΤΩΣΕΤΑΣ 500

600
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑ (ΧΑΛΙΑ) 550

600
ΟΝΤΑΘΙ· ΕΜΠΟΡΩΝ ΘΗΒΩΝ 550
ΣΥΝ.Π.Ε.

650
ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ ΛονΚΙΣIΩΝ 500

600
ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ 550

750
ΑΡΤΕΜΙΣlον ΒΆΣΙΛΙΚΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ 550

700
ΑΥΛΙΔΟΣ ΒΑθΕΩΣ ΒΑθΕΩΣ 550

550
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ • ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ
ΠΑΝΤΕιχιον 550

550
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑνΛΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑVΛΙΔΟΣ 500

750
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ΦΑΡΟΥ ΦΑρον 550

600
ΔΙΡΦΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 500

600
ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 500

600
ΒΟΥΝΩΝ ΒΟΥΝΩΝ 500

600
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 500

600
ΚΑΘΕΝΩΝ ΚΑΘΕΝΩΝ 500

600
ΚΑΜΠΙΩΝ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΣΚΟΥΝΤΕΡΙΟΥ - 500

ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΙΩΝ

600
ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ 500

600
ΜΙΣΤΡΟΥ ΜΙΣΤΡΟΥ - ΑΝΩ ΜΙΣΤΡΟΥ - 500

ΜΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

600
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 500

650
ΠΙΣΣΩΝΟΣ ΠΙΣΣΩΝΟΣ 550

650
ΠΟΥΡΝΟΥ ΠΟΥΡΝΟΥ 500

600
ΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ

ΔΙΡΦΥΟΣ - 500
ΠΥΡΓΟΥ

650
ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ - ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ- 500

ΛΑΜΑΡΗΣ - ΑΓιΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

650
ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ - 550

750
ΡΟΒΙΩΝ ΡΟΒΙΩΝ 550

650
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 600

950
ΙΣΤιΑΙΑΣ ΙΣΤιΑΙΑΣ ΙΣΤιΑΙΑΣ 550

800
ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ 550

700
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 650
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ΚΗΡΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΎ ΜΑΝΤΟΥΔιον 500

650
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΎ 450

450
ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ 500

800
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΑΓιΟΥ ΝΙΚΟΛΑον ΑΓιΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΎ 550

650
ΑΦΡΑΤιΟΎ ΑΦΡΑΤΙΟΎ 500

600
ΒΑΣΙΛΙΚΟΎ ΒΑΣΙΛΙΚΟΎ 550

850

ΜΥΤΙΚΑ ΜΥΤιΚΑ 500

600
ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΎ 550

600

ΦΥΛΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ- 500
KAMAPICV

600

ΛΙΧΑΔΟΣ ΑΓιΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ 550

700

ΜΑΡΜΑΡΙΟΎ MAPMAPΙOV ΙΑΤΡΩΝ 650

800
MAPMAPΙOV 500

800

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΓιΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΓιΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ - 500

ΜΥΛΟΙ· ΠΗΓΑΔΙΑ

650

ΑΤΤΑΛΗΣ ΑΤΤΑΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 500

550
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 550

550
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟTlΟΎ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΎ 500

550

ΚΥΠΑΡIΣΣιον ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ - ΑΚΡΕΣ- 550
ΔΡΟΣΙΑΣ

600

ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 500

550

ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ 550

600
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ΠΑΓΩΝΤΑ ΠΑΓΩΝΤΑΣ-ΝΕΟΣΠΑΓΩΝΤΑΣ SΣO

550
ΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΟΛIΤιΚΩΝ 600

700
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 500

600
ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 500

550
ΨΑΧΝΩΝ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ 550

550
ΨΑΧΝΩΝ 5SΣ

6SΣ

ΝΕΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 600
ΑΡΤΑΚΗΣ

800
ΝΗΛΕΩΣ ΑΠΑΣΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ -

ΠΑΛΗΟΒΡΥΣΗΣ 450

600
ΑΓΚΑΛΗ 600

650
ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΤΣΠΑΣ 450

450
ΑΣΠΟΥΣ 4SΣ

6SΣ

ΑΤΣΙΤΣΑ 600

6SΣ

ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ 5SΣ

6SΣ

ΑΧΙΛΙ 600

600
ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 500

650
ΛΙΝΑΡΙΑ 550

750
ΛΟΥΤΡΟ sΣO

550
ΜΩΛΟΣ 4SΣ

900
ΧΩΡΑ 650

950
ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΝΕΩΝΣΤΥΡΩΝ ΝΕΩΝΣΤΥΡΩΝ 5SΣ

8SΣ

ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΤΙ-Ι ΝΗΡΕΩΣ 5SΣ

7SΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5SΣ
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ll.!rin: Υπουργειο Οικονομιας και Οικονομικων - lδια επεξεργασια .

800
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΓιΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΔΟΚΟΣ, ΔΥΟ SSO

ΔΕΝΔΡΑ, ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ

( ΓΕΡΟΝΤιΤΗ . ΝΤΕΓιΑΝΝΗ ),

ΚΟΛΙΜΑΤΣΑΝΙΚΑ· ΜΕΓΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΙ

. 6S0
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6S0

1,800
ΩΡΕΩΝ ΝΕΟΥΠΥΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ SSO

7S0
ΩΡΕΩΝ ΩΡΕΩΝ SsΣ

7S0. .
,

l
Ο

Ο
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Β ' ΜΕΡΟΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 - Β ΜΕΡΟΣ

4.6 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ τον ΤΟΥΡΙΣΤικον ΤΟΜΕΑ .

Σε αυτό το κεφάλαιο της ανάλυσης θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στην ανάλυση του

ζητήματος που αφορά τον τουρισμό στον νομό Ευβοίας. Όπως γνωρίζουμε το τουριστικό

προφίλ μίας περιφέρειας Ι νομού Ι χωρικής ενότητας Κ.α καθορίζεται από τα εξής πέντε

σημαντικά στοιχεία:

• Τουριστικοί πόροι.

• Τουριστικές υποδομές.

• Τουριστική προσφορά.

• Τουριστική ζήτηση.

• Επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία και πολλαπλασιαστικά

αποτελέσματα.

Με τον όρο τουριστικοί πόροι μιας περιοχής αναφερόμαστε σε όλn εκείνα τα φυσικά Ι

ανθρωπογενή και αύλα χαρακτηριστικά που μπορούν η είναι εν δυνάμει να προσελκύσουν

τουρίστες - πελάτες του γενικότερου τουριστικού συστήματος όπως αυτό το περιγράψαμε

σε προηγούμενα κεφάλαια. Οι τουριστικές υποδομές μιας περιοχής είναι οι οργανωμένες

εκείνες υποδομές που υποστηρίζουν η και προσελκύουν για οποιοδήποτε λόγο τουρισμό σε

μια περιοχή και μπορούν να είναι οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα Ι συνεδριακά κέντρα

και υποδομές μεταφορών ως μέρος του γενικότερου χωροαναπτυξιακού συστήματος. Η

τουριστική προσφορά μιας περιοχής είναι όλες εκείνες οι ανωδομές υποδοχής και εστίασης

των τουριστών και διαχωρίζονται σε καταλλυματικές μονάδες και εmσιτιστικές Ι

ψυχαγωγικές μονάδες. Τέλος τα δύο τελευταία στοιχεία δηλαδή η τουριστική ζήτηση και

οι εmπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία είναι δύο ζητήματα που στην ουσία

αλληλεξαρτώνται . Η τουριστική ζήτηση από την μία μεριά μας δείχνει το πόσο « θελκτική

)) είναι μια περιοχή και στηρίζεται στην ανάλυση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής

αυτής , στην διαχρονική εξέλιξη των επισκέψεων , στο προφίλ των τουριστών που

επισκέπτονται την περιοχή και στην κατανομή αυτών κατά την διάρκεια του χρόνου ενώ οι

επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία αναφέρονται στο πως συμβάλλει ο

τουρισμός στην διαμόρφωση του τοmκού Α.Ε.Π, ποιες είναι οι επενδύσεις που έγιναν

στην περιοχή Κ.α . Όλα αυτά τα παραπάνω ζητήματα θα αναλυθούν σε αυτό στο Β μέρος

του κεφαλαίου 4 τα οποία θα μας βοηθήσουν στην διαμόρφωση του τουριστικο(l ΠΡαΡίλ
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του Νομού Ευβοίας και τα οποία σε συνδυασμό με την συνοπτική ανάλυση της

υφιστάμενης κατάστασης του Νομού Ευβοίας που πραγματοποιήθηκε στο Α μέρος αυτού

του κεφαλαίου καθώς επίσης και των δεδομένων του κεφαλαίου 3 θα συνδυαστούν για την

ανάλυση S.W,O.T που θα πραγματοποιηθείστο κεφάλαιο 5.

4.7 ΤΟΥΡIΣΤιΚΟI ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.

4.7.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Ο Νομός Ευβοίας όπως επίσης και όλος ο Ελληνικός χώρος είναι εξαιρετικά προικισμένος

από την φύση διαθέτοντας ένα εξαιρετικά πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, το

τελευταίο δε είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα του Νομού καθώς όπως προείπαμε με

συνολικό μήκος από άκρο σε άκρο περίπου 280 χλμ. και με σχεδόν οριζόντιο

προσανατολισμόσε σχέση με τον Βορρά δημιουργούνταιεντός του Νομού περιοχές που με

γνώμονα το φυσικό περιβάλλον δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, ακραίο παράδειγμα

αποτελεί από την μια η Βόρειος Εύβοια με την πυκνή και έντονη βλάστηση και από την

άλλη η « νησιωτικού ) χαρακτήρα Νότιος Εύβοια με την ελάχιστη βλάστηση και με έντονα

νησιωτικά χαρακτηριστικά ( πολλοί μικροί κόλποι , δυνατοί άνεμοι Κ.α ) . Στον Νομό

υπάρχουν όλα τα είδη φυσικών πόρων που μπορεί να συναντήσει κανείς και αυτά είναι:

• Βουνά.

• Δάση.

• Ποτάμια.

• Ακτές.

• Ιαματικές πηγές.

• Σπήλαια.

• Υγροβιότοποι.

• Περιοχές Φυσικού Κάλλους.

• Μνημεία Φύσης .

• Ιδιαίτερη - σπάνια πανίδα.

Α.ΒΟΥΝΑ.

Όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο το 37% της συνολικής έκτασης του Νομού

χαρακτηρίζεται ως ορεινό και διαθέτει πάρα πολλά βουνά μικρού και μεσαίου ύψους

κυρίως. Το υψηλότερο και το κυριότερο ορεινό σύστημα του νησιού είναι ο ορεινός όγκος

της Δίρφυς με ύψος 1743 μ. που εκτείνεται στο κεντρικό και Βορειοανατολικό τμήμα του

IΙ.I.\'Π//1..ΤlΙlΙJO θε.. ',!.:. ι. 1/.11.. /fJl "1:'\/'.'<./1./1..1



μJΊ})'ιιυ.: ω.,!Υ:\'1Ι1: Ιί/:'ΦΑ:ΙΛ /0 4 : Λ Υ·ι. Ι n:lI l·Φ/1.T-I.IΙΙ:Ί\'ΙΙ~:λΑ 7:-11,.'7:-11:111: Il . _,1/,,"/,0'

νησιού και πλησιάζει τις ακτές του Αιγαίου , αξίζει να σημειώσουμε πως το ορεινό

σύστημα της Δίρφυς ξεκινά στην ουσία από τις παρυφές της Χαλκίδας ( περιοχής εκτός

της Νέας Αρτάκης) και καταλήγει στις ακτές του Αιγαίου. Το ανατολικότερο κομμάτι του

Βουνού αν και θεωρείται το mo όμορφο εντούτοις αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες

πρόσβασης ιδίως τους χειμερινούς μήνες καθώς ο μοναδικός δρόμος περνά από υψόμετρο

σχεδόν 1000 μ. και τον χειμώνα κλείνει από το χιόνι. Νοτιότερα του όρους Δίρφυς καις την

ουσία μέρος του ίδιου ορεινού συστήματος βρίσκονται τα όρη: Ξηροβούνι ( 1417μ.), η

Σκοτεινή ( 1361μ. ) και το Μαυροβούνι ( 1384 μ. ) . Βόρεια και βορειοδυτικά του νομού

υπάρχουν τα όρη Κανδύλι ( 1225μ. ) το οποίο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου

και Λίμνης και στην Βόρειο Εύβοια υπάρχουν τα όρη Τελέθριον (970μ.), Ξηρόν (991μ. )

και Λιχάς ( 647μ. ) . Τέλος στο νοτιότερο τμήμα του νομού συναντάμε άλλα δύο μεγάλα

ορεινά συστήματα το όρος Όλυμπος ( 1172μ. ) βόρεια της Ερέτριας και το όρος Όχη

( 1398μ.) που δεσπόζει πάνω από την Κάρυστο. Πρέπει να σημειώσουμε πω όλα τα

ορεινά συστήματα του Νομού αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση καθώς

αυτή γίνεται από πεπαλαιωμένους και σε πολλές περιπτώσεις εmκινδύνους δρόμους ( κοντά

σε απόκρημνες χαράδρες, προβλήματα καθιζήσεων Κ.α ) . Επίσης όλοι οι ορεινοί όγκοι του

νομού είναι αυτή την στιγμή αναξιοποίητοι είτε από την πλευρά της ύπαρξης ενός σχεδίου

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού - εξωαστιι::ού χώοου (Ο.Π.Λ.Α.Χ) είτε από

την πλευρά της οργανωμένης ανάπτυξης εναλλακτικών και αειφόρων μορφών τουρισμού

( θέσπιση περιπατητικών μονοπατιών, αγροτουρισμός Κ.α ) .

Β.ΔΑΣΗ.

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τα δάση του νομού Ευβοίας καλύπτουν το 28,5%

της συνολικής έκτασης του Νομού Ευβοίας εάν και πρέπει να σημειώσουμε ότι οι

καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών έχουν μειώσεις αρκετά το παραπάνω

ποσοστό. Οι κυριότερες δασικές εκτάσεις του Νομού βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

του όρους Δίρφυς, καθώς και στο βορειοκεντρικό τμήμα του Νομού. Τα κυριότερα είδη

βλάστησης που σuναντώναι στον Νομό Ευβοίας είναι τα παρακάτω:

• Abies cephalonica ( κεφαλληνιακή ελάτη )

• Castanea sative ( Καστανιά)

• Pinus halρensis ( Χαλέmος πεύκη )

• Pinus nίgra ( Μαύρη πεύκη )

• Platanus Orientalίs ( Πλάτανος)

• Δρυοδάση
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• Δάση αείφυλλων

• Θαμνώδεις εκτάσεις ( Quercus coccifera , Genista s.p , Olea europaea )

Πίνακας 4.7.1 : Δασική Κάλυψη του Νομού Ευβοίας Πεδινά, Ημιορεινά, Ορεινά,

Σύνολο σε χιλιάδες στρέμματα.

Σύνολο 1.190

% Του Συνόλου 29%

Πεδινά% της Ζώνης
181

15%

Ημιορεινά % της Ζώνης
443

37%

Ορεινά% της Ζώνης
566

48%

llirιή : EDP S.A ( 1998 ) : π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεας Ελλάδας Α Φάση.

Όπως βλέπουμε και από τον παραπάνω πίνακα οι δασικές εκτάσεις του Νομού Ευβοίας

αναπτύσσονται κυρίως όπως είναι φυσικό στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη με ποσοστό 85

% συνολικά από τις διαθέσιμες δασικές εκτάσεις του Νομού ενώ αξιοσημείωτο είναι το

γεγονός ότι το 15% της συνολικής έκτασης των δασών αναπτύσσεται στις πεδινές περιοχές

πράγμα που εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους για την εκδήλωση πυρκαγιών με στόχο την

οικοπεδοποίηση εκτάσεων κυρίως για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας . Επίσης οι

πελατειακές σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ δασαρχείου ( που εκδίδει την

βεβαίωση ότι ένα οικόπεδο δεν βρίσκεται εντός δασικής εκτάσεως) και ιδιοκτητών γης

μπορεί να οδηγήσει στην οικοδόμηση τμημάτων δασικών εκτάσεων.

Πίνακας 4.7.2 : Δασική Κάλυψη των Ο.Τ.Α στον Νομό Ευμοίας ως ποσοστό τις

συνολικής έκτασης αυτών.

Δήμος Il<οινότητα Έκταση
Δασική

Κάλuψη

Αιδη'''ού 115.400 50%

ΑμrιnυνθΙων 109.900 6%

Ανθnδώνοc 137.300 24%

Αnτε"ισωυ 122.600 56%

ΑυλΙδοc 122.200 27%

Aυλώναc 143.300 0%

Δln'~uων 344.200 3'1%

ΔυστΙων 162.400 0%
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ΕλυμνΙων 161.200 62%

Εοέτοιαc 58.600 26%

lστιαίας 181.500 37%

Κα()ύστου 166.900 3%

Κηοέ"" 294.600 62%

ΚονιστΡών 127.400 12%

Κύμηc 167.700 30%

ΛηλαvτΙων 1 Ι 1.400 22%

Μαρμαρίου 241.400 6%

ΜεσσαπΙων 433.100 47%

Νέας Ao,άκnς 23.000 7%

Νηλ!ω, 129.000 63%

Σκύρου 223.100 26%

ΣτυραΙων 188.600 0%

Ταιιιναίων 203.900 0%

Χαλκιδέων 30.800 1%

Ωρεών 49.900 29%

K.KαφηDέω<: 77.800 6%

Κ.Α"άδας 39.900 55%

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.167.100 29%.

II/OIΙII~'I!!I\,ν/~

!lrrιiJ : EDP S.A ( 1998 ) . π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεας Ελλαδας Α Φαση .

Ο παραπάνω πίνακας που μας δείχνει την δασική κάλυψη ανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας

αποτυπώνει τα γενικότερο κλίμα που επικρατεί παραπάνω ότι δηλαδή η Βόρειοκεντρική

Εύβοια έχει τα πλουσιότερα αποθέματα βλάστησης σε όλον τον Νομό . Κυριαρχούν οι

δήμοι Κηρέως και Ελυμνίων με ποσοστό δασικής έΙCΤασης ίσο με το 62% της συνολικής

τους έΙCΤασης ενώ όλοι οι υπόλοιποι δήμοι της Βόρειας Εύβοιας παρουσιάζουν ποσοστά

άνω του 50% στην δασική τους κάλυψη. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα κατεβαίνοντας

νοτιότερα όλο και μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής της δασικής εΙCΤάσεως σε σχέση με

το σύνολο του Νομού. Επισημαίνουμε ότι οι δήμοι Στυραίων • Ταμυναίων και Αυλώνος

έχουν 0% δασική γη μέσα στα διοικητικά τους όρια. Αξιοσημείωτοείναι το γεΥονός ότι οι

μόνοι μη Καποδιαστριακοίδήμοι του Νομού Ευβοίας δηλαδή οι δήμοι Xαλιcιδέων και Νέας

Αρτάκης που μαζί με τον δήμο Ανθηδώνος συνιστούν το Π.Σ XαλΙCΊδας και των οποίων τα

διοικητικά τους όρια σχεδόν ταυτίζονται με την οικιστική - ανθρωπογενή ανάπτυξη έχουν

συνολικά 1918 στρέμματα δασικής γης ( Χαλκίδα: 30800'0.0 Ι ~ 308 στρμ. , Νέα Αρτάκη :

23000*0.07 = 1610 στρμ. ) . Όπως περιγράψαμε παραπάνω ο νομός είναι διάσπαρτος από

περιοχές με βλάστηση οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και βOρεΙOΙCΕVΤΡΙKά

τμήματα του. Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε τα κυριότερα δασικά συστήματα του
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Νομού με τα βασικά είδη βλάστησης που αναπτύσσονται καθώς και το πού αυτά

βρίσκονται :

• Δάσος Στενής. ( Βιότοπος Corine )

Το δάσος της Στενής αναπτύσσεται στον ορεινό όγκο της Δίρφυς στην κεντρική Εύβοια

και έχει έκταση περίπου 630 εκτάρια ενώ τα κυριότερα είδη που περιλαμβάνει είναι τα

Abies cephalonica ( κεφαλληνιακή ελάτη ) και Castanea Sativa ( καστανιά ) ενώ το

σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από αργή υποβάθμιση εξ αιτίας κυρίως της δόμησης που

έχει αρχίσει και αναπτύσσεται στην περιοχή και του εποχιακού τουρισμού του «

σαββατοκύριακου » •

• Δασικό σύστημα στα Όρη Λιχάδα - Τελέθριο - Ξηρό. (Βιότοπος Corine)

Η περιοχή αυτή με έκταση περίπου 26.500 εκτάρια βρίσκεται σε ένα από τα Βορειότερα

σημεία της Εύβοιας πάνω στην « χερσόνησο » του νησιού που εισχωρεί στην ενότητα του

Μαλιακού κόλπου. Τα κυριότερα είδη που συναντώνται εδώ είναι τα: Pinus Halpensis

( Χαλέπιος πεύκη ) , Pinus nigra ( Μαύρη ΠΕύκη ) καθώς επίσης και μεσογειακή μακιά κατά

τόπους όπως επίσης και φρύγανα. Το ανωτέρω σύστημα χαρακτηρίζεται και αυτό από

αργή υποβάθμιση .

• Ορος Καντήλι - Λίμνη Ευβοίας. ( Βιότοπος Corine )

Το σύστημα αυτό έχει έκταση περίπου 13.900 εκτάρια και είναι κυρίως πευκόφυτο με

αρκετές θαμνώδεις εκτάσεις αλλά με έντονο και τραχύ ανάγλυφο. Ιδιαίτερα δε προς τις

δυτικές ακτές της Εύβοιας όπου αναπτύσσεται το ορεινό αυτό σύστημα κυριαρχούν έντονες

χαράδρες και απότομες πλαγιές. Το παραπάνω δασικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μια

στασιμότητα - συντήρηση .

• Όρος Όχη . ( Βιότοπος Corine )

Το όρος Όχη που όπως προείπαμε δεσπόζει πάνω από την Κάρυστο στο νοτιότερο άκρο της

Εύβοιας καταλαμβάνει μια περιοχή περίπου 20.000 εκταρίων χαρακτηρίζεται από φτωχή

κυρίως βλάστηση αλλά με μερικά διάσπαρτα πλατανοδάση και στη κορυφή αυτού από ένα

δάσος με Castanea Sativa ( Καστανιά) . Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από ταχεία

υποβάθμιση κυρίως λόγω τ/ς υπερβόσκησης .

• Όρος Καντήλι - Κοιλάδα Αχμέτ Αγά, ( Βιότοπος Corine )

Το σύστημα αυτό που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Εύβοιας ανάμεσα στα όρη

Καντήλι και Πυξαριά και στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μεσσαπίων και Ψαχνών έχει

μια έκταση περίπου 125.000 εκτάρια και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια βλάστηση

που αποτελείται από τα είδη : Πευκοδάση, Pinus Halpensis ( Χαλέπιος ΠΕύκη ) , Pinus

nigra ( Μαύρη ΠΕύκη ) , Abies Cephalonica ( Κεφαλληνιακή ελάτη) καθώς και Platanus
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Orientalis ( Πλάτανος) . Το παραπάνω σύστημα συγκεντρώνει και τα περισσότερα από τα

είδη βλάστησης που συνατώνται στον Νομό Ευβοίας αλλά έχει πληγεί ( μερικώς) πάρα

πολλές φορές από καταστροφικές πυρκαγιές .

• ΤελέθριονΌρος - Γιαλτρά Αιδηψού .( Natura 2000)

Το συγκεκριμένο σύστημα αναπτύσσεται στο βόρειο άκρο της Εύβοιας αποτελείται

κυρίως από τα είδη : Pinus Halpensis ( Χαλέπιος πεύκη ) στα ανώτερα τμήματα του

Τελέθριου όρους καθώς και επίσης και από τα ελάχιστα δρυοδάση του Νομού και δάση

αείφυλλων - πλατύφυλλων ( πουρνάρι. αριά. αγριελιά) .

• Σκύρος - Όρος Κόχυλας . (Natura 2000 )

Η Σκύρος χαρακτηρίζεται και αυτή από το γενικότερο χαρακτηριστικό του Νομού Ευβοίας

που είναι η διχοτόμηση τόσο από άποψη βλάστησης όσο και από άποψη χαρακτηριστικών.

Το Βορειοδυτικό τμήμα του νησιού είναι κατάφυτο από Pinus I-Ialpensis (Χαλέmος πεύκη)

ενώ στην μακκιά διάπλαση κυριαρχούν τα είδη: Quercus coccifera • Genista s.p και Olea

europaea . Τέλος το παραπάνω όρος Κόχυλας χαρακτηρίζεται σε πολλές περιοχές του από

έντονες χαράδρες που καλύπτονται από συστάδες Quercus coccifera και Acer

monsepssulanum .

• Αισθητικό δάσος Στενής Διρφύος . ( Natura 2000 )

Το χαρακτηρισμένο και ως περιοχή Naιura 2000 αισθητικό δάσος της Στενής Διρφύος

εκτός από το πλούσιο ανάγλυφό του χαρακτηρίζεται από πλήθος πηγών. ρυάκια. μικρά

ποτάμια ενώ τα κυριότερα είδη βλάστησης που αναπτύσσονται εκεί είναι τα : Pinus

Halpensis ( Χαλέπιος πεύκη ) • Castanea Sativa ( Καστανιά ) • Abies Cephalonica

( Κεφαλληνιακή ελάτη ) , Quercus coccifera • Genista s.p και Platanus Orientalis

( Πλάτανος) .

• Το πλατανοδάσος του ποταμού Κηρέα.

Ο ποταμός Κηρέας που διατρέχει ένα μεγάλο μέρος της Βορειοκεντρικής Εύβοιας στην

περιοχή κοντά στο χωριό Προκόπι ( όπου περνά σχεδόν έξω από το χωριό) και για 15 χλμ.

περίπου αναπτύσσει στις όχθες του ένα απίστευτου κάλλους και πυκνότητας πλατοναδάσος .

Μάλιστα στο συγκεκριμένο πλατανοδάσος υπάρχει και ένας από τους γηραιότερους

πλάτανους σε ολόκληρη της Ευρώπη με ύψος 35 μέτρα και διάμετρο βάσης περίπου 6

μέτρα . Ο συγκεκριμένος πλάτανος δυστυχώς δεν προστατεόεται από κάποια συνθήκη η

έστω νόμο. Όπως είναι εύλογο το είδος που υπάρχει σε αυτό το δάσος είναι το Platanus

Orientalis και οι απειλές του δασικού αυτού πλούτου έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο

πυρκαγιάς και την αλόγιστη μόλυνση τόσο του ίδιου του ποταμού και του δάσους από

γεωργοκτηνοτροφικά κυρίως απόβλητα.
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Γ. ΠΟΤΑΜΙΑ - γΔΑΤ1ΚΟI ΠΟΡΟΙ .

Όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο Νομός Ευβοίας διαρρέεται από μεγάλο

αριθμό ποταμών και πολλούς χείμαρρους μικρού κυρίως μεγέθους . Οι μεγαλύτεροι

ποταμοί του Νομού είναι οι :

• Ο ποταμός Λήλας μήκους 38 χλμ. και πλάτους 80 - 85 μέτρων που αποτελεί

και τον μεγαλύτερο ποταμό της Εύβοιας και διατρέχει το κεντρικό - ανατολικό τμήμα

του Νομού - Δήμος Ληλαντίων και εκβάλλει στον Νότιο Ευβοϊκό.

• Ο ποταμός Νηλέας μήκους 25 χλμ. στην ευρύτερη περιοχή του MαvτoυδίOυ

Που εκβάλλει στο Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί πως καθ όλο το μήκος του ποταμού

αναπτύσσεται στις όχθες του το είδος PIatanus Orientalis ( Πλάτανος) .

• Ο ποταμός Κηρέας με μήκος 18 χλμ. και παρόμοια χαρακτηριστικά με τον

ποταμό Νηλέα. Εκβάλλει και αυτός στο Αιγαίο.

• Ο ποταμός Ξηριάς με μήκος 12 χλμ. που πηγάζει στην περιοχή της Ιστιαίας και

εκβάλλει κοντά στο χωριό Πευκί στην Βόρειο Εύβοια.

• Μικρότερης σημασίας ποταμοί είναι οι ποταμοί Σηπίας , Βουτσέλας στην

Βόρειο Εύβοια που πηγάζουν από το όρος Ξηρό, ο ποταμός Μεσσάπιος μήκους

περίπου 23 χλμ . ο οποίος διαρρέει την ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας των

Μεσσαπίων και τέλος ο ποταμός Μανικιάτης που εκβάλλει στην παραλία της

Μουρτερής στην κεντρική Εύβοια στην πλευρά του Αιγαίου.

Συμπερασμαπκά από την ανάλυση των ποτάμιων συστημάτων της Εύβοιας διαπιστώνουμε

την σημανπκή έλλειψη κάποιου μεγάλου ποταμού τόσο από πλευράς μεγέθους όσο και από

πλευράς προσφοράς υδάπνων πόρων . Το παραπάνω &εδομένο εντάσσεται στο γενικότερο

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εύβοια από πλευράς προσφοράς υδάπνων πόρων προς

χρήση όσο και από πλευράς διαχείρισης αυτών των πόρων . Δεδομένου όπ η Χαλκίδα

τροφοδοτείται με νερό ύδρευσής από την Λίμνη Υλίκη « απαλλάσσοντας )) έτm την Εύβοια

από την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση ενός αστικού κέντρου με όπ αυτό συνεπάγεται

το υπόλοιπο τμήμα του Νομού εξυπηρετείται μέσω γεωτρήσεων η πηγών τόσο για άρδευση

όσο και για ύδρευση. Ο παρακάτω πίνακας 4.7.3 μας δείχνει τόσο την ετήmα απορροή του

συμπλέγματος Εύβοια - Σκύρος και νήσων που ανήκουν στα διοικηπκά όρια του νομού

Ευβοίας όσο και την κατανάλωση νερού ανά κατηγορία χρήσης.
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Πίνακας 4.7.3 Ζήτηση νερού ανά κατηγορία 'Χρήσης και ετήσια απορροή Νομού

Ευβοίας.

Νο"ό" ΕuΟοΙαι:: hm"3

Ετήσια αποnnnή 930.00

Ύδoεuσ" και τουοισιιόc 18.67

Άnδεutm 211.90

Bιounvavla 4,10

Κτηνοτηοφία 5.70

Βιομηχανίες ευρύτερης

περιοχής Χαλκίδος-

Βιομηχανική 3.30
συγκέντρωση Οινόφυτα

- Σχηματάρι • Χαλκίδα

Σύνολο rήτnσn,. 243.67

Διaιrιοnά , θεωnnτική ) 686,33

Π!rώ : Στοιχεία ΥΠ.ΓΕ - Ιδία επεξεργασία.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει μια μέση ετήσια ζήτηση νερού στον Νομό Ευβοίας

της τάξεως των 243.67 hmA 3 με την άρδευση να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο από αυτό το

ποσοστό με ετήσια κατανάλωση 211.90 hmA 3 και ποσοστό 86.7% . Επίσης παρατηρούμε

ότι η ζήτηση για νερό σε βιομηχανικές χρήσεις εστιάζεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή

της Χαλκίδας με ετήσια κατανάλωση 3.30 hmA 3 η οποία όμως όπως προείπαμε

εξυπηρετείται από την Λίμνη Υλίκη . Από την σύγκριση των παραπάνω στοιχείων

προκύπτει ότι η συνολική ετήσια απορροή του Νομού αγγίζει τα 930.0 hmA 3 πράγμα που

θεωρητικά υπερκαλύπτει τις ενδονομαρχιακές ανάγκες στο έπακρο καθότι υπάρχει μια

συντριπτική διαφορά της τάξεως των 686.33 hmA 3 . Όμως όπως προείπαμε η παρούσα

κατάσταση διαχείρισης των υδάτινων πόρων στον Νομό δεν είναι η καλύτερη δυνατή με

αποτέλεσμα να μένουν αναξιοποίητες πολλές πηγές η ρέματα . Βέβαια με τα

προγραμματισμένα έργα στον Νομό όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7.4

αναμένεται να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση .
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Πίνακας 4.7.4 : Μελλοντικά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στον Νομό Ευβοίας.

Έιwo hmΛ3 Φ.ση

ΦοάΎμα Φεοέκαuποu Σκύοου 0.90 Θα κατασκευαστεί

Λιμενοδεξαμενη Παραδείσι

Eυ'ι}oίαc 0.30 Έπι uελEtnOEi

ΛιμενοδεζαμενπΛ"Μο, ΕυΒοΙα, 0,18 ΈπιuελετnΟεί

Φράγμα Καρυστου 1,00 Έl'.ει μελετηθεί

ΦοάΎuα Ψαγνων 5,70 Έπι uελEτnOEi

Φοάγμα Μανίκα· Σέττα - Υπο κατασκευή ( Δ.Ε.Η ). .
ΠmΊΊ : EDP S.A ( 1998 ) : Π.ΠΧΣ.Α.Α Στερεας Ελλαδας r Φαση .

Τα προβλεπόμενα άνωθεν έργα συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 8.1 hmΛ3 προβλέπεται να

δώσουν λύση σε κρίσιμες περιοχές του Νομού όπως η ευρύτερη περιοχή της Καρύστου και

οι περιοχές της Βορείου Ευβοίας . Βέβαια ο συνολικός όγκος χωρητικότητας των

φραγμάτων αυτών είναι κατά πολύ μικρότερος από το {{ επίσημο ~~ υδατικό δυναμικό του

Νομού όμως προσδίδουν στην Σκύρο ένα ανεξάριητο και σχετικά μεγάλο υδατικό

δυναμικό και εξυπηρετούν πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών ( Δήμοι

Μεσσαπίων • Ελυμνίων • Κηρέως ) . Συνοπτικά τα παραπάνω έργα αποτελούν ένα βήμα

εμπρός στην διαχείριση των υδάτινων πόρων του Νομού. Τέλος μετά την αναφορά των

ποταμών και εν γένει του υδατικού δυναμικού και της ζήτησης νερού στον νομό θα

παραθέσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν τους ποταμούς του νομού.

Α ) Μόλυνση με στερεά και υγρά απόβλητα που εντοπίζεται κυρίως στους ποταμούς Λήλας

και Μεσσάπιος . Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι κοντά στις όχθες του ποταμού Λήλα

και στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βασιλικό « λειτουργεί ~~ ένας παράνομος χώρος

ανεξέλεγκτης διαθέσεως βιοτεχνικών απορριμμάτων καθώς και μπάζων από οικοδομικές

εργασίες .

Β ) Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπιζε και ο ποταμός Νηλέας που περνούσε κοντά από

τις εξορυκτικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου μέχρι πρότινος.

Γ ) Ζητήματα συγκρούσεων χρήσεων γης στις παρόχθιες περιοχές όλων των ποταμών

καθώς και ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση τις παρόχθιας βλάστησης στις περισσότερες των

περιπτώσεων.
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Ε. ΑΚΤΕΣ.

Ο Νομός Ευβοίας διαθέτει συνολικό μήκος ακτών που αγγίζει τα 1.065,56 συνολικά χλμ.

σε μήκος. Και στον τομέα των ακτών ο νομός διαθέτει αρκεπΊ ποικιλομορφία καθότι από

την μία συνδυάζει το Αιγαίο ( ανοιχτή θάλασσα ) με τα νερά του Ευβοϊκού ( κλειστή

θάλασσα ) και από την άλλη πευκόφυτες παραλίες και απόκρημνους γκρεμούς στην

βορειοκεντρική Εύβοια και « αιγαιοπελαγίτικη }} διάθεση στα πιο νότια τμήματα του

νησιού . Στον Νομό Ευβοίας έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν περισσότερες από 110

διαφορετικές παραλίες με ποικιλία μεγεθών και περιβάλλοντος. Από αυτές τις παραλίες

μόνον οι 63 είναι αξιοποιημένες και προς χρήση στο ευρύ κοινό. Οι περισσότερες παραλίες

κυρίως προς την μεριά του Αιγαίου είναι στο μεγαλύτερο τους μέρος αναξιοποίητες ,

απροσπέλαστες και δεν διαθέτουν καμιά σοβαρή υποδομή. Υπολογίζεται ότι περίπου 20

παραλίες συνολικά στο Νομό ( ποσοστό 18% ) θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν

οργανωμένες εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Ερέτριας ,

άλλες τρεις βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης - Ροβιές και Μαντούδι , έξι

οργανωμένες ακτές υπάρχουν στην Βόρειο Εύβοια ενώ η περιοχή του Αλιβερίου , των

Νέων Στύρων και του Νησιού της Σκύρου διαθέτουν από μία οργανωμένη παραλία. Τέλος

πέντε οργανωμένες παραλίες υπάρχουν μέσα στα ευρύτερα όρια tης περιοχής της

Χαλκίδος. Το παραπάνω ζήτημα αποτελεί και μια σημαντική τροχοπέδη για την ανάπτυξη

του κλασσικού μοντέλου ( ήλιος - θάλασσα) τουρισμού στον Νομό. Βέβαια το γεγονός

αυτό έρχεται σε πλήρη συμβατότητα με τον στόχο αυτής τις διπλωματικής εργασίας αλλά

το γεγονός ότι οι σχετικά λίγες οργανωμένες παραλίες είναι αναγκασμένες να «

απορροφήσουν }} ένα σημαντικό αριθμό λουομένων είναι αρνητικό τόσο από την άποψη της

επιβάρυνσης της ίδιας της ποιότητας των νερών όσο και από το ευρύτερο περιβάλλον της

παραλίας - αιγιαλού στο οποίο αναπτύσσονται κατά το ελληνικό πρότυπο συναφείς χρήσεις

εστίασης και διασκέδασης των λουομένων . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η

παραλία Δροσιάς του Δήμου Ανθηδώνος γνωσπΊ και με το ευρύτερο όνομα «Αλυκές}}

στην οποία κάθε Σαββατοκύριακο συνωστίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ Ι 0.000 επισκέπτες .

λουόμενοι ( εκτιμήσεις Δήμου Ανθηδώνος) κυρίως από την Αθήνα μέσα σε μόλις 800 μ.

1 χλμ. παραλίας . Επίσης τα συναφή παραλιακά μαγαζιά ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το

άλλο και εκτός των αδιαφανών διαδικασιών αδειοδότησης τους προβαίνουν και σε

κατάφορα παράνομες ενέργειες όπως αυπΊ της « διαμόρφωσης » της παραλίας με την

χρήση μηχανημάτων έμπροσθεν της επιχείρησης τους. Τέτοια ζηπΊματα συν του γεγονότος

ότι η πιο πάνω περιοχή βρίσκεται υπό το καθεστώς « ανάπτυξης» - που μόνο στην Ελλάδα

η εκτός σχεδίου δόμηση ονομάζεται « ανάπτυξη )) ακόμα και από μέσα -μαζικής
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Ενημέρωσης - καταπατούν επιδεικτικά τις αρχές τ/ς βιώσιμης ανάπτυξης. Επανερχόμενοι

στο ζήτ/μα των παραλιών του Νομού Ευβοίας σκόπιμο θα ήταν να γίνει μια mo συνετή

διαχείριση του υπάρχοντος παραλιακού πλούτου του Νομού ώστε να υπάρξει μια

ισοκατανομή τ/ς ζήτησης προς των αριθμό των χρησιμοποιουμένων παραλιών . Το

παραπάνω ζήτ/μα μπορεί να γίνει εύκολα εφικτό καθότι όπως φανερώνουν και οι

παρακάτω φωτογραφίες από διαφορετικές χωρικές ενότ/τες τ/ς Εύβοιας η πολυποίκιλη

προσφορά του κλασσικού τουριστικού μοντέλου ( ήλιος - θάλασσα) έχει πάρα πολλές

διαφορετικές παραλλαγές στον Νομό Ευβοίας. Όσο αφορά τώρα το σύστ/μα βράβευσης

των παραλιών με το καθεστώς των γαλάζιων σημαιών του Ε,Ο,Τ ο Νομός Ευβοίας δεν έχει

να επιδείξει παρά το τεράστιο μέγεθος των ακτών του κάτι αξιόλογο. Στο Νομό υπάρχουν

μόλις τρεις παραλίες που είναι βραβευμένες με μπλε σημαία και οι οποίες όλες ανήκουν

στα διοικητικά όρια του δήμου Ερέτριας , αναλυτικά οι παραλίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

Ερέτρια 2 , Ερέτρια 3 , Μαλακώντα Ι , Το παραπάνω αποτέλεσμα συγκριτικά με το

μέγεθος και τις ακτές του Νομού μπορεί να χαρακτηριστεί πάρα πολύ φτωχό . Σαν

συμπέρασμα λοιπόν από τ/ν παράθεση των βασικών στοιχείων για τις ακτές του νομού

Ευβοίας μπορούμε να πούμε τα εξής:

• Πλήθος ακτών από τις οποίες οι περισσότερες είναι αναξιοποίητες και χωρίς

πρόσβαση κυρίως προς τ/ν πλευρά του Αιγαίου.

• Χωρική « συγκέντρωση » των λουομένων στις σχετικά περιορισμένες και

διαδεδομένες στο κοινό παραλίες .

• Ποικιλία περιβάλλοντος μεταξύ των χωρικών ενοτήτων τ/ς Εύβοιας ( Βόρειος

Εύβοια - Νότιος Εύβοια, Αιγαίο - Ευβοϊκός) .

• Ελάχιστες παραλίες βραβευμένες με μπλε σημαία.

Όσων αφορά τώρα τ/ν ποιότ/τα των νερών κολύ;.ιβησης όλες οι ελεγμένες από το

γ,ΠΕ.χΩ.ΔΕ παραλίες του νομού Ευβοίας οι οποίες φθάνουν στις 55 πληρούν και τις

επιθυμητές και τις υποχρεωτικές τιμές τ/ς οδηγίας 76 Ι 160 Ι Ε.Ο.Κ με τις παραλίες που

βρίσκονται στο Βόρειο και Νότιο άκρο της Εύβοιας (Αιδηψός, Λιχάδα , Κάρυστος,

Μαρμάρι ) να αποσπούν τις υψηλότερες διακρίσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός

ότι όλες οι παραλίες εντός τ/ς αστικής περιοχής τ/ς Χαλκίδος (Αστέρια, Παπαθανασίου ,

Λιανή Άμμος , Κουρέντι ) κρίθηκαν ικανοποιητικές ως προς τ/ν ποιότ/τα των νερών

κολύμβησης δείγμα του ότι το παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου που λαμβάνει χώρα στ/ν

εν λόγω περιοχή εκτός από πόλο τουριστικής έλξης έχει πρωτεύοντα ρόλο στον καθαρισμό

των νερών εντός τ/ς αστικής περιοχής τ/ς Χαλκίδος.
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Φωτογραφία 4.7.1 : Λιχάδα - Βόρειος Εύβοια .

.Ω.m:Ώ : http://www.naevias.gr

Φωτογραφία 4.7.2 : Αρτεμίσιο - Βόρειος Εύβοια.

Πnrή : http://www.naevias.gr

Φωτογραφία 4.7.3: Λίμνη - Βόρειοκεντρική Εύβοια.

llirdι : http://www.naevias.gr
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Φωτογραφία 4.7.4: Αυλωνάρι- Νοτιοκεντρική Εύβοια.

Π!rdι: http://www.naevias.gr

Φωτογραφία 4.7.5: Μαρμάρι- Νότια Εύβοια.

Πrrtfι :http://www.naevias.gr
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Πίνακας 4.7.5 : Ακτές Νομού Ευβοίας σε επίπεδο Δήμου / Κοινότητας.

ΔήμοQΚοινότnτα Ακτή

Ελuuνίων Λίμνη

Ελυυνίων Ροl3ιtc·Κατασκnνώσε1C

Ελυμνίων Korύλ,

Ελυuνίων ροι\""

Αιδηψού Λουτρά Aιδηψoiι

Λαάδος Λ'lάδα

Ωοεών Ωowl

Ωοεών Νησιώτισσα

ΙστιαΊΑC Ν.ΠύΟΎOC

Ιστιαίαc: Κm'(lτάδtJ(α

Αρτεμισίου Πευκί-Ξεν/:ιείο ΓΑΛΗΝΗ

Αοτεμισίου Πευκί.Κοινστι . ".1nr

Αρτεμισίου ΠευκΙCampin2

Αρτεμισίου Παραλία Ελληνικων

Nnλt"" Φoovκάκι

Αυλώνα: Κοοασlδα

Αυλώνoc Kάλo"oc

ΑDτεμισίου Παοαλlα Βασιλικών

Nηλt"" Παραλlα Αγίας Άwης

Μεσσαπιών Λιuνιόναc

Κύμη, Λάτσες

Κύunc Πλατανιά

Δυστίων KαKOλΊUανO

Καρύστου Kατσoiιλη

Καούστου Κάρυστoc. ΦλεDόc

Καούστου ΓαλλΙδα

Καρύστου P.ΠυθάDι

Καούστου Αν. Παοασκευπ

Μαρμαοίου Φυλιάς

Μαηυαηίου Μικοό Μαnuάnι

Μαουαοωυ MσoυάDι

Μαρμαρίου Κόκκινη

Μαουαοίου KάBoc

ΣnιooΙων Νέα Στύοο Venos

ΤαμΙ\'(lίων Παοολία ΑλιΒεοlου

AμαoUΝΘίων AυάDυνθo<

Ληλαντίων Παραλία Ν. Λαμψάκου

Eσέτoιαc Μαλακώντα

Eobo,oc EobOIo-EOT

Ερέτριαι:; Ι Ει:ιέτσια
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Ληλαντίων Ι Όοιιοι: ΛΕUκ:αντί

Χαλκιδέων ΧαλJ;:iδα 3 , Koυoένn

Xαλκιδtων Xαλιcίδα 1 , Αστέρια

Χαλκιδέων Poδok

Αολίδ<χ Ι ΦάD<x Αολίδ<χ

Αυλίδoc Παραλία Αυλίδας

Χαλκιδέων ΛιΑUΉ Άοοο'

Ανθηδώνοl:; Παραλία Δι>οσlα"

Ανθηδώνο' Αν.Μην'"

Χαλκίδα 2 ,
Χαλκιδέων ΠαπαθανασίοιΙ

Xαλκιδtων Σουβάλα

Eλυμνiων Λίο""

Ελuμνiων ΡοΒιέc:·Καταmenνώσεις

Ελυμνίων Kovύλι

Eλυμνiων PoPok

ΑιδnlUΟU Λουτοά Αιδnwο\ι

ΛΙΥάδο, ΛΙΥάδα

Ωρεών . Ωρεοί

ΑνiJηδώνoc Παραλία ΛΟιΙκισΙων

Ntαc Αρηi"", • Νέα Αριά""

Nέαc Aρτάrnι: Kαλiι.uια

Μεσσαπιών Παραλία Πολιτικών

Ι Ι

llirιή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Πίνακας 4.7.6 : Παραλίες Νομού Ευβοίας που τηρούν τις επιθυμητές ( G ) και

υποχρεωτικές (Ι) τιμές της Ρδηγίας 76/160/Ε.Ο.Κ.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ι. ΠΛΑΤΑΝιΑ 16. Ν. ηγΡΓΟΣ

2.A.....TtEΣ 17 ΑΙΧΑΔΑ

J ΛΙΜΝΙΟΝΑΣ ] 8. λΟΥΤΡ ..... λlΔHΨOγ

4. ΠλΡλΛIλ ΒλΣIλΙΚΩΝ 19 λΓIΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΠλΡλΛιλ λΓ λΝΝΗΣ 20. ΡΟΡΙΕΙ

6.ΦΡλΓΚΑΚΙ 11.Λ]ΜΝΗ

7. ΠλΡΑΛIΑ ΕλΛΗΝIΚΩΝ 22. ΚΑΛΑΜιΑ

8. ΚΑΛλΜΟΣ 23. ΠΑΡλΛ!λ ΠΟΛιηΚΩΝ

9 ΚΟΡΑΣΙΔΑ 24. ΝΕΑ ΑΡΙΆΚΗ

10. πεΥΚI CAMPING 2.5, ΧΑΛΚΙΔΑ. λΣΤΕΡlλ

] Ι. ΠΕΥΚΙ·ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠλΑΖ 26. ΧΑλΚIΔΑ, ΚΟγΡεΝΤI

12, πεΥΚI 21. ΧΑλΚIΔ ..... ΡΟΔΙΕΣ

]] ΚΑΝ....Τ....ΔΙΚΑ 21. ΠλΡλΛIΙι ι\ΟΥΚIΣIΩΝ

14. NHΣIΩTIΣrλ 29. ΠλΡλΛ1λ ΛλΜψ....ΚΟΥ

JO XAΛKtΔ .....
1.5 ΩΡΕΟΙ ΠλΠλθλNλt10Y

//1 \/.///:"/" Ι//() ω::..:..', 11.1:.. _ / ..Ι/.λ.//.//. ι
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

3 Ι. XAΛKlΔA. ΣΟΥΒΑΛΑ 46. ΚΑΕ:ΟΣ

3Ζ. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΛIΑΝΗ ΑΜΜΟΣ 47. ΚΟΚΚΙΝΗ

33. ΑΓ. ΜΗΝΑΣ BOIΩΤIAΣ\ 48. ΜΙΚΡΟ ΜΑΡΜΑΡΙ

34. ΠΑΡΑΛIΑ ΔΡΟΣIΑΣ 49. ΦΥΛIΑ

35. ΠΑΡΑΛIΑ ΑΥΑΙΔΑΣ 50. Ρ. ΠΥθΑΡI

36. ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 51. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΙ-Ι

37. ΕΡΕΤΡΙΑ 5Ζ. ΓΑΛΛΙΔΑ

38. ΕΡΕΤΡΙΑ·ΕΟΤ 53. ΚΑΡΥΣΤΟΣ •ΦΛΕΡΟΣ

39. ΟΡΜΟΣ ΑΕΥΚΑΝΤΙ 54. ΚΑΠΟΥΛΙ-Ι

40. ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ 55. ΠΕΥΚΟΣ ΣΚΥΡΟΣ)

41. ΑΜΑΡΥΝθΟΣ

4Ζ. ΑΛΑΜΠΕΙΚΑ. ΓΕΡΑΝΙ, ΓΛΥΦΟ
ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ

43. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ (G) ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤιΚΕΣ( ] ) ΤιΜΕΣ
44. ΝΕΑ ΠΥΡΑ - νΕΝΟΣ ΤΗΣ ~ΔHΓlΛΣ 761Ι6ΙΕΟΚ

45. ΜΑΡΜΛΡΙ

Π!m1 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΣΤ.IΑΜΑΤιΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΛΟΥΤΡΑ.

Τα υπόγεια υδάτινα συστήματα του Νομού Ευβοίας φθάνουν σε ορισμένες περιοχές με την

μορφή πηγών οι οποίες έχουν θεραπευτικές ιδιότητες στον τομέα της λουτροθεραπείας και

της ποσιθεραπείας . Πανελλήνιας φήμης είναι η λουτρόπολη της Αιδηψού γνωστή ακόμη

και στην αρχαιότητα για τις θεραπευτικές ιδιότητες των λουτρών της. Τα λουτρά της

Αιδηψού αποτελούνται από τρεις κυρίως αλιπηγές υπέρθερμες με θερμοκρασίες που

κυμαίνονται από 54.50 C έως 710 C . Οι ανωτέρω πηγές ενδείκνυνται για λουτροθεραπεία

και για ασθένειες όπως ρευματικά, αρθριτικά Κ.α , επισης υπάρχει και μια ολιγομεταλλική

ασθενώς δισανθρακούχα μεσόθερμη πηγή πόσιμου ύδατος με θερμοκρασίες που αγγίζουν

τους 380 C η οποία ενδείκνυται κυρίως για εισπνοθεραπεία . Στην ευρύτερη περιοχή η

οποία χαρακτηρίζεται και ως εθνικής εμβέλειας προορισμός ιαματικού τουρισμού

λειτουργούν περίπου 22 υδροθεραπευτήρια εκ των οποίων το ένα είναι ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ

με 84 ατομικούς λουτήρες 1 εξωτερική • 2 εσωτερικές δεξαμενές ενώ στα υπόλοιπα

ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια έχουμε συνολικά 256 ατομικούς λουτήρες. Τέλος στα Λουτρά

Αιδηψού ξεχωρίζει το ιδιωτικό υδροθεραπευτήριο S.P.A « Θέρμαι Σύλλα ) το οποίο

ακολουθεί τα τελειότερα διεθνή στάνταρ στον τομέα του καλλωπιστικού τουρισμού .

Επίσης στα Λουτρά Γιάλτρων τα οποία είναι προορισμός τοπικής σημασίας όσων αφορά

τον ιαματικό τουρισμό λειτουργεί μόλις ένα ιδιφτικό υδροθεραπευτήριο το οποίο

τροφοδοτείται από μια υπέρθερμη αλιπηγή και περιλαμβάνει 7 ατομικούς λουτήρες ενώ τα

λουτρά στην Αμάρυνθο του δήμου Αμαρυνθίων δεν λειτουργούν πλέον. Στον τομέα των

111.\"1./11:"111 IJJ() ω.~~: Ι. ι 1. I~ _______-'/~:"ιι..υ/. 1/. Ι
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λασπόλουτρων στην περιοχή του Βασιλικού ( οικισμού του δήμου Ληλαντίων ) υπάρχουν

τα γνωστά από την αρχαιότητα λασπόλουτρα αλλά είναι αναξιοποίητα. Τέλος ως προς τις

άλλες πηγές που υπάρχουν στον Νομό Ευβοίας αλλά ενδείκνυνται κυρίως για ποσιθεραπεία

οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι εξής:

Α) Η πηγή « Χωνευτικό }} 2,5 χλμ. έξω από την Κύμη θεωρείται πηγή πλούσια συστατικά

που προσδίδουν όπως λέει και η ονομασία της πηγής χωνευτικές ιδιότητες στο νερό.

Β ) Στο χωριό Κήποι εντός του δήμου Κονιστρών ,που γειτνιάζει με τον δήμο Κύμης

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αξιόλογες πηγές οι οποίες είναι : Η « Τρυπητή }) πηγή

φημισμένη για το ιαματικό νερό της • η πηγή « Μελοντάκι}) η οποία πηγάζει από μια

υπόγεια στοά και λέγεται ότι το νερό της έχει θεραπευτικές ιδιότητες και τέλος η πηγή «

Μεγάλη Βρύση }) που αξιοποιείται από το 1971 και το νερό της χρησιμοποιείται για την

ύδρευση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κονιστρών .

Ζ. ΣΠΗΛΑΙΑ· ΦΑΡΑΓΓιΑ.

Το ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο του νομού ιδιαίτερα στην Κεντρική και την Νότιο Εύβοια

όπως είναι προφανές έχει δημιουργήσει αρκετά σπήλαια και φαράγγια. Ο Νομός διαθέτει

μερικά σπήλια με αρχαιολογική - ιστορική σημασία που εν δυνάμει θα μπορούσαν να

θεωρηθούν ως τουριστικός πόλος έλξης όπως άλλα φημισμένα σπήλια της Ελλάδος

( Ιωαwίνων • Παιανίας Κ.α ) . Τα πιο γνωστά και φημισμένα σπήλαια του Νομού Ευβοίας

είναι τα εξής:

Α ) Το σπήλαιο της Άτταλης που βρίσκεται στο χωριό Άτταλη και κοντά στο ομώνυμο

Φαράγγι . Το σπήλαιο βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Δίρφυς και εντός του δήμου

Μεσσαπίων και είναι από τα μεγαλύτερα σπήλαια στην Εύβοια αλλά παραμένει

αναξιοποίητο . Έχει παρατηρηθεί ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο βυθίζεται κατά Ι έως 2

εκατοστά το χρόνο αλλά για αδιευκρίνιστους λόγους.

Β ) Το σπήλαιο της Καρύστου στην τοποθεσία Αγία Τριάδα στο οποίο έχουν εντοπιστεί

λείψανα της νεολιθικής εποχής.

Γ ) Η σπηλιά του Σύλλα στην Αιδηψό που βρίσκεται κοντά στις πηγές των Αγίων

Αναργύρων και θεωρείται ότι κατά τους αρχαίους χρόνους ο Σύλλας προσπαθούσε να

θεραπεύσει την αρθριτικής μορφής « ποδάγρα )) του.

Δ ) Στο χωριό Γλυφάδα του δήμου Στενής Διρφύος και στο όρος Δίρφυς από την πλευρά

όμως των ακτών του Αιγαίου υπάρχει ένα σπήλαιο με σταλακτίτες.

Ε) Στο χωριό Λιχάδα της Βορείου Ευβοίας υπάρχει ένα ανεξερεύνητο σπήλαιο στην θέση

« Πασόγουρνι »κοντά στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας.
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ΣΤ ) Στο χωριό Άγιος Αθανάσιος του δήμου Στενής Διρφύος βρίσκεται η σπηλιά {(

Βοιδοκλέφτρα ~~ η οποί έχει αποδειχθεί ότι ήταν τόπος-κατοικίας ανθρώπων της νεολιθικής

εποχής.

Ζ) Τέλος ένα ακόμη σπήλαιο υπάρχει στο χωριό Μανίκια του δήμου Κονιστρών το οποίο

όμως είναι ακόμη ανεξερεύνητο.

Από την παράθεση των κυριότερων σπηλαίων και τόπων εν δυνάμει έλξης τουριστών

διαπιστώνουμε μια χωρική ισοκατανομή των υπαρχόντων σπηλαίων στον Νομό Ευβοίας με

προεξάρχουσας σημασίας το σπήλαιο της Άτταλης και το σπήλαιο στο χωριό Γλυφάδα ως

κύρια σπήλαια για τουριστική ανάπτυξη . Βέβαια τα περισσότερα από τα παραπάνω

σπήλαια είναι εντελώς αναξιοποίητα και επομένως τα ποσά και εν γένει οι επενδύσεις που

πρέπει να γίνουν ώστε να εξασφαλιστούν ότι τα παραπάνω σπήλαια είναι έτοιμα προς

χρήση στο κοινό είναι πολύ μεγάλα. Όπως περιγράψαμε και πιο πάνω στον Νομό λόγω

του, έντονού αναγλύφου αυτού υπάρχουν και πoλλiJ. φαράγγια εκ των οποίων τα

σημαντικότερα είναι :

Α ) Στην περιοχή της Καρύστου υπάρχει το περίφημο Φαράγγι του Δημοσάρη το οποίο

ξεκινά από το όρος Όχη και συγκεκριμένα από την κορυφή Γιούδα σε υψόμετρο 1386 μ.

και εκτεινόμενο σε μήκος 10 χλμ. καταλήγει στο χωριό Κάλλιανος στις ακτές του Αιγαίου.

Μέσα στο Φαράγγι υπάρχει ένα παραδοσιακό και εν μέρει λιθόστρωτο μονοπάτι ενώ το

Φαράγγι Δημοσάρης περνώντας από το χωριό Λενοσαίοι κάνει μια διακλάδωση

σχηματίζοντας το Φαράγγι του Αγίου Δημητρίου. Στο Φαράγγι Δημοσάρης φυτρώνει ένα

σπάνιο είδος ορχιδέας η Dactylomiza saccifera το οποίο απαντάται σχεδόν αποκλειστικά

εκεί σε όλον τον νομό. Τέλος το Φαράγγι είναι ένας σημαντικός ορνιθολογικός βιότοπος

καθότι εκεί απαντώνται πάρα πολλοί φιδαετοί, τσιχλογέρακα , μπούφοι και νεροκότσυφες .

Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι κάθε φθινόπωρο καταλύουν εκεί πολλά όρνεα ..

Β ) Στο χωριό Άγιος Αθανάσιος του δήμου Στενής Δφφύος και περίπου 1 χιλιόμετρο έξω

από αυτό υπάρχει το Φαράγγι της Αγάλης το οποίο διαρρέεται εν μέρει από νερό και

σχηματίζει πάρα πολλούς μικρούς καταρράκτες . Και αυτό το φαράγγι είναι ένας

σημαντικός ορινθολογικός βιότοπος καθώς εκεί απαντώνται πολλοί αετοί και μπούφοι .

Τέλος στο παραπάνω φαράγγι έχει την είσοδο της το σπήλαιο « Βοιδοκλέφτρα ~~

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ωραίο σύστημα για τους λάτρεις των περιηγήσεων.

Μικρότερης σημασίας φαράγγι στον Νομό είναι το φαράγγι των Καναλιών κοντά στον

οικισμό Λίμνη του δήμου Ελυμνίων .. Σαν συμπέρασ~α από τα παραπάνω βλέπουμε ότι ο

νομός έχει ένα αξιόλογο όχι όμως και εξαιρετικό δυναμικό για τους λάτρεις του

περιπατητικού και του περιηγητικού τουρισμού .. Το φημισμένο φαράγγι Δημοσάρης και το
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σύστημα του φαραγγιού της Αγάλης με την σπηλιά {( Βοιδοκλέφτρα » είναι δύο αρκετά

ελΚUσΤΙKές περιπτώσεις για την ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού" Βέβαια ιδίως στο

φαράγγι Δημοσάρης δεν θα πρέπει να γίνει κανενός είδους τουριστική υπερεκμετάλλευση

καθότι διαθέτει τόσο σπάνια χλωρίδα όσο και μερικά πολύ σημαντικά είδη άγριας πανίδας.

Η συνετή διαχείριση των παραπάνω μπορεί να προσελκύσει μια μερίδα τουριστών αυτού

του είδους"

Ζ. ΒΙΟΤΟΠΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 - ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΚΑΑΑΟΥΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΗΣ.

Ι) Βιότοποι CORINE :

Α ) Περιοχή νότια της Λίμνης.

Ο παραπάνω βιότοπος έχει έκταση 1500 ha και αποτελείται από μια περιοχή με βράχους

από σερπετίνη και πλαγιές με μεσογειακή μακιά και φρύγανα. Η κατάσταση του παραπάνω

τόπου χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη και έχει πρωτεύουσα προτεραιότητα για

προστασία καθώς θεωρείται ότι η εν λόγω περιοχή κινδυνεύει από έντονη μελλοντική

τουριστική ανάπτυξη. Τα αξιόλογα φυτά που ανθούν στην παραπάνω περιοχή είναι τα :

Alyssum euboeum και Cantaurea ebenoides ενώ από τά αξιόλογα θηλαστικά σημειώνεται η

ύπαρξη του Tursiops truncatous .

!!!rill: http://www.itia.ntualfiIotis.gr.

Β) Μικτό δάσος Αγίου Νικολάου / Κανατάδικα Ιστιαίας.

Ο βιότοπος αυτός έχει έκταση Ι Ο ha το οποίο είναι παλιό κατάλοιπο μιάς φυσικής υγρής

δασώδους πεδιάδας και είναι κοντά στον μεγάλης σημασίας βιότοπο Μεγάλο Διβάρι

Ιστιαίας . Ο τόπος χαρακτηρίζεται από αργή υποβάθμιση και κύριες απειλές είναι η

τουριστική ανάπτυξη της γύρω περιοχής και κατά συνέπεια η ρίψη σκουπιδιών . Η

προτεραιότητα προστασίας του χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα ενώ αξιόλογο φυτό

θεωρείται το Quercus pedunculif10ra καθώς επίσης και πάρα πολλά αξιόλογα πτηνά.

!JJrιή: http://www.ilia.ntua/fiIOlis.gr.

Γ) Αισθητικό δάσος Στενής Δίρφυος

Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω βιότοπου αναλύθηκαν και στην ενότητα των κύριων

δασικών συστημάτων του νομού και απλώς υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο δάσος

απαρτίζεται κυρίως από τα φυτά Castanea Sativa ( Καστανιά ) και Abies Cephalonica

( Κεφαλληνιακή Ελάτη ) ενώ οι κύριες απειλές του παραπάνω δάσους εντοπίζονται στο

παράνομο κυνήγι την υλοτομία και την επέκταση του οδικού δικτύου . Χαρακτηρίζεται ως

δευτερεύουσας σημασίας ως προς την προστασία.
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Πn1iι : http://www.itia.ntualfiIotis.gr.

Δ) Ανατολική πλευρά όρους Κόχυλας στην Σκύρο.

Η παραπάνω περιοχή έχει έκταση 3400 περίπου ha και πρόκειται για μια βραχώδη πλαγιά

που εκτείνεται από την κορυφή του όρους Κόχυλας μέχρι την ακτή και περιλαμβάνει

κυρίως φρύγανα ως βλάστηση. Η σημερινή κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από

έντονη υποβάθμιση αΜά με τάσεις συντήρησης ενώ η εντατική βόσκηση είναι η κύρια

απεtλή για την πανίδα της περιοχής . Η περιοχή αυτή έχει ως κύριο θηλαστικό το

Rhinolophus ferrumequinum .

ΠnYή : http://www.itia.ntua/filotis.gr.

Ε) Όρη Λιχάδα - Τελέθριο - Ξηρό και -Υύρω περιοχές.

Και η περιοχή αυτή αναλύθηκε στην ενότητα με τα κύρια δασικά συστήματα του Νομού

χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρουσα για τα σπάνια και ενδημικά φυτά της ενώ βρίσκεται υπό

καθεστώς αργής υποβάθμισης. Οι απεΊλές που δέχε,αι αυτή η περιοχή είναι κυρίως το

παράνομο κυνήγι η υπερβόσκηση η επέκταση του οδικού δικτύου και η άναρχη επέκταση

των τουριστικών εγκαταστάσεων κυρίως κατά μήκος της ακτής. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι

ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτήν την

περιοχή. Η προτεραιότητα προστασίας της περιοχής χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα.

Πnriι : http://www.itia.ntualfilotis.gr.

ΣΤ ) Κάμπος Καρύστου.

Ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της Εύβοιας έκτασης 350 περίπου ha είναι ένας

παράκτιος κάμπος με μικρές λίμνες γλυκού νερού και πολλά ρέματα μη συνεχούς ροής.

έλη • λιβάδια αγρούς και υγρόφιλα δάση . Στον συγκεκριμένο κάμπο βρίσκουν φωλιά

περίπου 190 είδη άγριων πουλιών καθώς επίσης και ένα σπάνιο θηλαστικό στον ελληνικό

χώρο που είναι η βίδρα ( lutra Lutra) . Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υποβαθμισμένη

σημερινή κατάσταση και με τάσεις ταχείας υποβάθμισης . Οι απειλές που αντιμετωπίζει

έχουν να κάνουν με το παράνομο και εντατικό κυνήγι την ρύπανση από αστικά και

αγροχημικά απόβλητα και την ρίψη απορριμμάτων. Η προτεραιότητα προστασίας της εν

λόγο περιοχής κρίνεται ως πολύ επείγουσα.

Iln:Y.ή : http://www.itia.ntualfiIotis.gr.

Ζ) Μεγάλο Διβάρι Ιστιαίας

Ο παραπάνω βιότοπος εκτάσεως 600 ha είναι ένα εξαιρετικό δημιούργημα της φύσης

καθώς υπάρχουν πολ/.οί παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρη λιμνοθάλασσα που

τροφοδοτούνται με πηγές από μικρά ρέματα. Επίσης υπάρχουν πολ/.οί καλαμιώνες και ένα

σπάνιο είδος παραποτάμιου δάσους. Η περιοχή αυτή είναι σημαντική καθώς εκεί υπάρχουν

πολλά μεταναστευτικά υδρόβια όπως PIegadis faIcineIIus ( Χαλκόκοτα ) • PIatalea
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leucorodia ( Χουλιαρομύτα ) , ερωδιοί, πάπιες και πολλοί κύ1(\l'ΟΙ . Επίσης είναι μια από τις

δυο περιοχές αναπαραγωγής του Cioconia ciconia ( Πελαργός) στον Νομό Ευβοίας. Οι

απειλές που δέχεται η παραπάνω περιοχή έχουν να κάνουν με την εισροή γλυκού νερού το

έντονο κυνήγι και τις εντατικές υδατοκαλλιέργειες στην γύρω περιοχή. Η προτεραιότητα

προστασίας της παραπάνω περιοχής θεωρείται πολύ επείγουσα.

llird:ι : http://www.itia.ntua/filotis.gr.

Η ) Όρος Καντήλι και περιοχή Λίμνης

Η περιοχή αυτή αναλύθηκε στο κομμάτι του δασΙKO~ πλούτου του Νομού Ευβοίας και

οφείλουμε να τονίσουμε ότι η κατάσταση του τοπίου θεωρείται καλή και με τάσεις αργής

υποβάθμισης γι αυτό και θεωρείται ως δευτερεύουσας σημασίας ως προς την

προτεραιότητα προστασίας . Οι κύριες απειλές που δέχεται η παραπάνω περιοχή έχουν να

κάνουν με την αύξηση της εξόρυξης και της υλοτομίας την δόμηση εξοχικών κατοικιών και

το συνεχώς εντεινόμενο παράνομο κυνήγι.

I!!rιi:ι : http://www.itia.ntua/fiIotis.gr.

Θ) Βόρειο άκρο Εύβοιας

Ο παραπάνω βιότοπος έχει έκταση 40.700 ha είναι μια περιοχή που περιλαμβάνει μια

μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων όπως βουνά με λίγα δάση, γεωργικές και πεδινές εκτάσεις

και μικρούς υγρότοπους . Επίσης θεωρείται μια σημφ'τΙκή περιοχή για τα μεταναστευτικά

υδρόβιο πουλιά. Οι κύριες απειλές στην εν λόγω περιοχή έχουν να κάνουν με των κίνδυνο

πυρκαγιών , το έντονο κυνήγι , την διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη και την

διατάραξη της εισροής γλυκού νερού. Η κατάσταση του τόπου χαρακτηρίζεται από ταχεία

υποβάθμιση και η προτεραιότητα προστασίας ως πολύ επείγουσα.

Π!rιή : http://www.itia.ntualfilotis.gr.

[ ) Λίμνη Δίστος Ευβοίας

Η μοναδική λίμνη του Νομού χερσαίας εκτάσεως περίπου 2.400 ha πρόκειται για μια

ευτροφική Λίμνη γλυκού νερού η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται με καλάμια.

Η κατάσταση της λίμνης χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη με τάσεις ταχείας

υποβάθμισης . Η περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντική για τα αναπαραγόμενα και

μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά καθώς επίσης και περιοχή που φωλιάζουν ερωδιοί, πάπιες,

βουτηχτάρια και πολλά σπάνια αρπακτικά .Οι απειλές έχουν να κάνουν με την συνεχή

καταστροφή των καλαμιώνων το εντατικό κυνήγι, τα μΕΎάλα λατομεία μαρμάρου καθώς

επίσης και την άντληση νερού για βιομηχανική χρήση και την ρύπανση από τις

αγροχημικές δραστηριότητες . Ιδιαίτερα η άντληση νερού από την Λίμνη εγκυμονεί

σοβαρούς κινδύνους αποξήρανσης, μάλιστα η Λίμνη αποξηράνθηκε δύο φορές μια το 1986

και μια το 1987 εξαφανίζοντας από την πανίδα της περιοχής τα υδρόβια πουλιά.
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I:.I!rill: http://www.itia.ntuaJfilotis.gr .

ΙΑ ) Όρος Όχη και γύρω περιοχή .

Η χερσαία έκταση αυτής της περιοχής κυμαίνεται περίπυυ στα 20000 ha και είναι

σημαντική για τα αρπακτικά πουλιά όπως ο Hieraetus fasciaatus ( Σπιζαετός ) και την

ενδιαφέρουσα χλωρίδα που περιλαμβάνει σπάνια και τοπικά ενδημικά φυτά. Το τοπίο αυτό

χαρακτηρίζεται ως ταχέως υποβαθμιζόμενο και οι κύριες απειλές που αυτό δέχεται έχουν

να κάνουν με την υπερβόσκηση τον κίνδυνο πυρκαγιάς και το παράνομο κυνήγι.

I:.I!rill : http://www.itia.ntuaJfilotis.gr.

ΙΒ ) Όρος Καντύλι και κοιλάδα Αχμέτ Αγά.

Το παραπάνω οικοσύστημα μαζί με τα είδη χλωρίδας που αναπτύσσονται εκεί αναλύθηκαν

όπως προείπαμε και με ά'λ/α οικοσυστήματα στην ενότητα των σημαντικών δασών του

Νομού Ευβοίας. Ο παραπάνω βιότοπος έχει έκταση 12.500 περίπου ha με την παρούσα

κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως καλή και τις τάσεις κατάστασης του τοπίου να

ακολουθούν αργή υποβάθμιση . Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τα

αρπακτικά πουλιά και οι κύριες απειλές που αυτή αντιμετωπίζει είναι η επέκταση των

μεταλλευτικών και υλοτομικών δραστηριοτήτων καθώς και το παράνομο κυνήγι .

Θεωρείται επίσης πως η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και β' κατοικίας ότι

μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στην περιοχή .

Π!rιf) : hrtp://www.itia.ntuaJfilotis.gr.

ΙΓ ) Όρη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι , Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης.

Η παραπάνω χωρική ενότητα εκτάσεως 63.000 ha αποτελεί και τον βασικό κορμό της

ενότητας της κεντρικής Εύβοιας. Τα παραπάνω βουνά χαρακτηρίζονται από βραχώδεις

κορυφές και πλαγιές ενώ η κύρια βλάστηση που αναπτύσσεται είναι το είδος Abies

Cephalonica ( Κεφαλληνιακή ελάτη ) και Castanea Sativa ( Καστανιά ) . Επίσης στην

περιοχή αναπτύσσεται μεσογειακή μακιά και φρύγανα στα πιο πολλά μέρη. Ενδιαφέρον

χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι οι πάρα πολλές χαράδρες και οι θαλάσσιοι

γκρεμοί που είναι απομονωμένοι και απρόσιτοι . Από άποψη πανίδας εκεί υπάρχουν γύπες,

αετοί και Μπούφοι καθώς και πολλά άλλα άγρια και αρπακτικά πουλιά. Η κατάσταση του

τοπίου θεωρείται σχετικά καλή με τάσεις αργής υποβάθμισης. Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι

η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η έντονη υλοτόμηση καθώς και η

υπερβόσκηση . Η προστασία της παραπάνω περιοχής είναι πρωτεύουσας σημασίας.

I:.I!rill : http://www.itia.ntua/filotis.gr .
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Εικόνα 4.7.1 : Βιότοποι CORlNE Νομού Ευβοίας .

Ν. ΒΟΙΟΠΑΙ

Π!rιtl: http://w\V\v,itia.ntua/filotis.gr

ll) Περιοχές Ν.Ι••• 2000 :

..~•

Ν. ΕΥΒΟ!ΑΣ

l~""BI'l1Ino, ΝΛΙΙΙΙΙΛ
c:381'IΊ1QII-, CORIHE (c.."pJeR)

81'I1ΙΠIΙ-I CORINE
C::ΙUΜ'~'~ΙGnGI
(!Ι ΠpωocOCIOJote: νιιμ'-"ιι

ΟΝομοΙ

Α) Περιοχή μεταξύ Λίμνης και Στροφυλιάς (μη διαθέσιμα στοιχεία έκτασης).

Ο παραπάνω βιότοπος αποτελεί ένα ημιορεινό τοπίο με λόφους στην περιοχή της

Βορειοκεντρικής Εύβοιας και χαρακτηρίζεται από μη σταθερότητα και συντ/ρηση στην

κατάσταση του. Το μόνο αξιόλογο είδος της εν λόγω περιοχής είναι το φυτό Bolanthus

thessalus.

ΠrrtiJ. : http://www.itia.ntua/filotis.gr.

Β) Όρος Τελf.θριo και περιοχή Λιχάδας και Γιάλτρων (260.22 kmΛ2) .

Η πιο πάνω περιοχή αναλύθηκε στον τομέα των σπουδαιότερων δασικών συστημάτων του

Νομού και μπορούμε να επισημάνουμε πως οι κύριες απειλές της πιο πάνω περιοχής είναι

η καύση και η εκχέρσωση της φυσικής βλάστησης η επέκταση των καλ/ιεργειών και τέλος

η παράνομη οικιστική δραστηριότητα σε δασικές εκτάσεις. Η σπουδαιότητα της πιο πάνω

περιοχής έγκειται στα:
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ΜεΥάλη ποικιλίατύπων οικοτόπων .

Παρουσία εκτεταμένων και σε καλή κατάσταση δασών δρυών και χαλέπιου

Πεύκης.

Παρουσία ενδημικών φυτικών ειδών και ενδημικών ασπόνδυλων.

J

]

j

J

]

Τέλος το σημαντικότερο είδος που προστατεύεται με βάση την οδηγία 92 /43 / Ε.σ.Κ

( Παράρτημα ιν )στην πιο πάνω περιοχή είναι το Erinaceus concolor ( Σκαντζόχοιρος) .

II!ri:fι : http://www.itia.ntua/filotis.gr .

Γ) Όρος Κόχυλας στην Σκύρο ( 43.89 kmA 2 ).

Η παραπάνω περιοχή αναλύθηκε στους βιότοπους CORJNE και επίσης αποτελεί βιότοπο

του δικτύου Natura 2000 .

I!!rtfι : http://www.itia.ntua/filotis.gr .

Δ ) Όρος Δίρφυς - Δάσος Στενής ( 14.03 kmA 2 ) .

Το αισθητικό Δάσος της Στενής που αποτελεί και βιότοπο CORINE όπως αναλύθηκε

άνωθεν συγκαταλέγεται και στον κατάλογο του δικτύου Natura 2000 .

lliriή: http://www.itia.ntua/filotis.gr.

Ε ) Μεγάλο και μικρό Διβάρι Ιστιαίας - Δέλτα Ξηριά - Υδροχαρές Δάσος Αγ. Νικολάου

( Ι 1.6 Ι kmΛZ ) .

Το μεγάλο Διβάρι αποτελεί βιότοπο CORINE και μαζί με το μικρό Διβάρι και το

υδροχαρές δάσος του Αγ. Νικολάου συνιστούν έναν ακόμη βιότοπο του δικτύου Natura

2000 στον Νομό. Το μεγάλο Διβάρι έχει έκταση περίπου 500 στρ. υδάτινη επιφάνεια ενώ

το μικρό Διβάρι έχει περίπου τα μισά στρέμματα σε έκταση . Η παραπάνω έκταση

διαρθρώνεται ως εξής: Θαλάσσιο τμήμα 44% ,λιμνοθάλασσες 18% • χερσαίο τμήμα 38% .

Η περιοχή αυτή είναι σημαντικός βιότοπος μεταναστευτικών πουλιών όπως ο βoυβόκυκvoς

( 1.600 άτομα περίπου) , το φoιvικόπτερo ( 550 άτομα) η χουλιαρομύτα η χαλκόκοτα

καθώς και ερωδιοί και πάπιες. Επίσης σε αυτήν την περιοχή όπως και στον κάμπο της

Καρύστου απαντάται το είδος βίδρα ( Lutra lutra ) . Η εκτεταμένη υλοτόμηση των

τελευταίων ετών οι εντατικές καλ/ιέργειες στις γύρω περιοχές η επέκταση των οικισμών με

όλα τα συνεπακόλουθα της οικιστικής ανάπruξης ( κατασκευή δρόμων Κ.α ) έχουν

προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα της περιοχής . Η προστασία και η

επέμβαση αυτής της περιοχής κρίνεται άμεση και επείγουσα.

Π!rιή: http://www.itia.ntua/fιlotis.gr.

ΣΤ) Ορός Όχη - Κάμπος Καρύστου - Ακρωτήριο Καφηρέας ( 164.69 kmA 2 ) .

Η παραπάνω συνδυασμένη έκταση που τμηματικά αποcελεί και βιότοπο CORINE είναι από

τους mo σύνθετους βιότοπους του Νομού καθώς εκεί απαντώνται σπάνια είδη όπως η βίδρα
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( lutra lutra ) και η μεσογειακή φώκια ( Monachus Monachus ) , πάρα πολλά αρπακτικά

πουλιά ( Σπιζαετοι , Μπούφοι κ.α ) , ΠOΙKtλία φυτικών ενδιαιτ/μάτων ( Πλατάνια, θάμνοι

του γένους Quercus coccifera ) , ύφαλοι στο θαλάσσιο τμήμα και το περίφημο φαράγγι

Δημοσάρης . Αξίζει να σημειώσουμε πως η παραπάνω περιοχή έχει ένα εύρος στο

υψόμετρο που κυμαίνεται από τα 1400 περίπου μ. έως τα -50 μέτρα από τ/ν επιφάνεια τ/ς

θάλασσας . οι απειλές που δέχεται είναι πολυποίκιλες όπως περιγράψαμε πιο πάνω και

περιλαμβάνουν την έντονη υπερβόσκηση , την άναρχη δόμηση εκτός σχεδίου , τις

λατομικές δραστηριότητες και την απόρριψη βιοτεχνικών και,αστικών λυμάτων στις μικρές

Λίμνες. Αναμφίβολα μαζί με το αισθητικό δάσος της Στενής και το σύστημα στην περιοχή

της Ιστιαίας ( Μεγάλο και μικρό Διβάρι, δέλτα Ξηριά , υδροχαρές δάσος Αγ. Νικολάου)

αποτελεί έναν από τους τρεις πιο σημαντικούς οικοτόπους στον Νομό Ευβοίας.

Π!riή : http://www.itia.ntua/fιlotis.gr .

Ζ) Ορος Καντήλι - Κοιλάδα Προκοπίου ( Αχμέτ Αγά) - Δέλτα Κηρέα ( 141.67 kmA2 ) .

Η πιο πάνω περιοχή αποτελεί και αυτή μέρος των οικοτόπων CORINE όπως περιγράψαμε

πριν και απλώς εδώ συμπεριλαμβάνεται το Δέλτα του ποταμού Κηρέα . Ο ποταμός Κηρέας

χαρακτηρίζεται στις παρόχθιες περιοχές του από τ/ν συνεχή παρουσία των ειδών χαλέπιου

πεύκης και πλατανιών ( Pinus Halpensis και Platanus Orientalis ) ενώ στις εκβολές του και

τα παράλια τμήματα έχουν παρατηρηθεί αλόφtλες κοινωνίες.

Π!riή : http://www.itia.ntua/fιlotis.gr .

Όπως είδαμε παραπάνω οι περισσότεροι από τους βιότοπους που περιλαμβάνονται στον

κατάλογο του δικτύου Natura 2000 του Νομού Ευβοίας αποτελούν η προέκταση των

βιοτόπων CORINE η απλώς συνδυασμός δυο η περισσοτέρων βιοτόπων CORINE σε μια

ευρύτερη χωρική ενότητα . Συγκρίνοντας τις εικόνες 4.7.1 και 4.7.2 όπου αντίστοιχα

φαίνονται όλοι οι βιότοποι CORINE και οι βιότοποι Natura 2000 βλέπουμε πως

περισσότερο φυσικό απόθεμα υπάρχει στις περιοχές της Βορείου και Νότιας Εύβοιας. Και

οι δυο εικόνες μας δείχνουν ότι γενικά στ/ν ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος στην οποία

υπερσυγκεντρώνονται σημαντικό ποσοστό των κατοίκων του Νομού και της οικονομικής

δραστηριότητας δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό φυσικό απόθεμα που θα μπορούσε να «

εκμεταλλευθεί }} προς την ανάπτυξη εναλλακτικών και αειφόρων μορφών τουρισμού . Το

γεγονός αυτό είναι θετικό προς δύο κατευθύνσεις: α ) το γεγονότος ότι η ευρύτερη περιοχή

αυτή θα μπορούσε να εξειδικευθεί σε άλλες μορφές τουρισμού η απλώς να επεκτείνει τ/ν

έντονη οικονομική δραστηριότητα της ( στα πλαίσια του Νομού βέβαια) δημιουργώντας

μια σταθερή τριτογενή βάση για τ/ν περαιτέρω διάχυση του αποτελέσματος αυτού στον

υπόλοιπο νομό και β ) να αφήσει ({ χώρο ) στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού προς

~ /r, Ι: ", υ/,ιι. ι
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αναζήτηση μιας αναπτυξιακής κατεύθυνσης ( στην περίπτωση μας εναλλακτικές μορφές

τουρισμού ) για την αποφυγή του αναπτυξιακού και δημογραφικού « υδροκεφαλισμού ))

που παρατηρείται ενδονομαρχιακά .

Εικόνα 4.7.2: ΒιότοποιNatura 2000 Νομού Ευροίας.

Ν. ΕΥΒΟΙΑ.Ι

,.
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Π!rd:ι : http://www.itia.ntua/filotis.gr.

111 ) Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ ) είναι ένας τόπος που διακρίνεται για την

αισθητική του αξία και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός • αν και συχνά είναι

δομημένος. Συχνά τα Τ.Ι.Φ.Κ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς. αρχαιολογικούς

ή ιστορικούς χώρους . Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το απόθεμα του Νομού

Ευβοίας όσον αφορά τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού

κάλλους μπορούν εν δυνάμει να αποτελέσουν χώρους έλξης ποιοτικών η εναλλακτικών

μορφών τουρισμού και από την παρακάτω κατηγορία μπορούμε να ξεχωρίσουμε την

χωρική ενότητα της περιοχής της Κύμης. την χώρα της Σκύρου και το σύστημα του

Φαραγγιού Δημοσάρης που όπως περιγράψαμε αποτελεί και το πιο γνωστό φαράγγι του

Νομού με μεγάλο τουριστικό / φυσιολατρικό ενδιαφέρον . Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

αποτελούν και οι μικρές νησίδες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίες

έχουν έντονα φυσιολατρικό / επιστημονικό ενδιαφέρον ..
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Πίνακας 4.7.7: Τοπία ιδιαιτέρουφυσικού κάλ/συςτου Νομού Ευβοίας.

llirιrι : hnp://www.ιtI•.ntua/fιlotιs.gr- EDP Sλ ( 199~ ) : ΠΠΧ,ΣΑΑ Στερεας Ελλάδος

Α' Φάση - Ιδία επεξεργασία_

ΑΙΑ Περιοχή Tunoι: Κατάσταση Τάση Af.icc:

Ι
ΝησΙδες Μονολιά

Φυσιιcό τοπίο Καλή
Σταθερότητα Ι Φuσιoλαφιιcό

ιcαι Λιχάδες Συντήρηση ενδιαφέρον

2
ΝησΙδα Σαραιcηνό

Φυσιιcό τοπΙο Καλή
Σταθερότ/τα! Φooιoλατριιcό

Σιc6ρo» Σuντήρηση ενδιαφέρον Ι Θέα

3
Νησίδα ΣΤροΥΥυλή Φooιιcό τοπίο!

Άριστη
Σταθερότητα Ι Παρατήρηση

EuβoiOζ Βιότοπος Συντήρηση .ανιδας

Όλα τα είδη

εναλλακτιιcών

4
ΟρεινοΙ οιtc1σμοί Φuσιιcό Ι

Καλή ΑρΥή υποβάθμιση
μορφών τουρισμου

περιοχής Κ6μης Δομημένο τοπίο IΙστOΡιιcό ,
Λαoyραφιιcό

ενδιαφέρον

Όρμος ΚαλοΥΡΙάι; ι
ToUΡισηιcό Ι

Ατσίτσα και
5

Υε:ιτονικό
Φυσικό τοπίο Καλή ΑΡΥή υποβάθμιση Φυσιολατρικό

πευκοδάσος Σιc6ρo»
ενδιαφέρον

Αρχαιολογικό Ι

Τουριστικό Ι

6 Χώρα Σιciφoυ Δομημένο τοπίο Καλή
Σταθερότητα! Φυσιολατρικό Ι

Συντήρηση Ιστoριιcό ιcαι

ιcαλλιτεxνιιcό

ενδιαφέρον

Ρέματα Μουρτερής
ΦUσΙΙCό τοπίο f ΑΡχαιολΟΥlκό Ι

7 ιcαι MανΙKιώτιΙCO
Βιότοπος

Καλή Αργή υποβάθμιση Φυσιολαφικό

περιοχής Κύμης ενδιαφέρον

AιcρωτήριO
ΦιΙσικό τοπίο f Σταθερότητα Ι ΦιIσΙOλατριιcό

Καφηρέας ( Κάβο Καλή

8 ΝτόΡΟ )
Βιότοπος Συντήρηση ενδιαφέρον

Κοιλάδα Ρουκλίων Σταθερότητα Ι
ΦιΙσιολαφικό Ι

Καρύστου
Φυσιιcό τοπίο Καλή

ΣιΙντήρηση
Επιστημονικό

9 ενδιαφέρον

Αρχαιολογικό Ι

ΦαράΥΥΙ Δημοσάρης
Φυσιολατρικό Ι

10 ιcαι ΚαστανόλαΥΥος ΦιIσΙΙCό τοπίο Καλή ΑρΥή υποβάθμιση
OΙΙCOΤOυρlσμός Ι

napaδoσtaΙCΉ η
στοΌροςΌχη

ήπtα εκμετάλλευση

φοοικών πόρων

, "" - , ,
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Εικόνα 4.7.3 : Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Τ,.Ι.Φ.Κ) Νομού Ευβοίας.

π••,.,."., .a.u.a
ClI"'.".' cO...E«.-.1",,1
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llirdι: http://www.itia.nιua/fiIotis.gr .
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Ν. EYBOLA.Σ Α"'''ΚΙΙ'

-+

ΙΥ) Λοιποί φυσικοί πόροι.

Εκτός των παραπάνω περιοχών που περιγράψαμε στον Νομό υπάρχει και πλήθος άλλων

περιοχών που Οα μπορούσαν εν δυνάμει να γίνουν πόλος έλξης τουριστών οι οποίες είναι:

Ειδικές προστατευόμενες περιοχές , υγρότοποι , περιοχές ειδικής ορνιθοπανίδας . Οι

παρακάτω περιοχές παρατίθενται στους ανάλογους πίνακες.

Πίνακας 4.7.8: Ειδικές προστατευόμενεςπεριοχέςτου Νομού Ευβοίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπόλειμμα Απ.

υδροχαρο6ς Διατηρητέο 105497/6459
δάσους στην μνημείο φύσης Φ.Ε.κ

Ιστιαία 656Β/1986

Ψαχνά Οικισμός N.1337/83

ΠΔ24.02.77,

ΦΕΚ

Δάσος Στενής Αισθητικό δάσος' 108/Δfl977,

ΙΒΑ

(79/409IEEC)

ιι ι \1:'111' 111 \110 (-)/:~~' I.I/I~ _'1'1 Ί. 1I..\.II.ff. ι
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Λίμνη Δύστος Λίμνη Ν1337/83 Z.Q.E

Ελοές Διατηρητέο
ΑΠ.202306/3584

ΦΕΚ
Αλμυροποτάμου μνημείο φύσης

590ΙΒΙΙ977)
, ,

I!!rιi1 : EDP SA ( 1998 ) ΠΠΧΣΑΑ Στερεας Ελ/αδος Α Φαση - [δια επεξεργασία ,

"ίνακας 4.7.9: ΥγρότοποιΝομού Ευβοίας.

ΟνομασΙα Τύπος
Έκταση ( ατρ. ή

χλμ, )

Ψαχνών ( Κολοβρέχτης ) Έλος 800

Καλάμι Έλος 8

Αλιβερίου Έλος 18

Προκοπίου Έλος 40

Δύστου Λίμνη 4750

Αλυκή Ξηρονομής Λίμνη 600

Διβαρίου ( Μικρό και
Λιμνοθάλασσα 1160

μεγάλο Διβάρι)

EKβoλtς Λήλα Εκβολές 40

Τεχνητή λίμνη Καρύστου Τεχνητή λίμνη 120

Τεχνητή λίμνη Γεροποτάμου Τεχνητή λίμνη 250

Νηλέας Ποταμός 25

Κηρέας Ποταμός 15

Λήλας Ποταμός 38

Μέλας Ποταμός 28

Ξεριάς Ποταμός 12
,

I!!rιi1 : EDP SA ( 1998 ) ΠΠΧ,Σ,Α,Α Στερεας Ελ/αδος Α Φαση -lδια επεξεργασία,

Επίσης στον Νομό Ευβοίας έχουν χαρακτ/ριστεί επισήμως δύο μνημεία φύσης, το πρώτο

είναι οι ελιές του Αλμυροποτάμου που πρόκειται για τρεις αιωνόβιες ελιές με σημαντικά

μορφολογικά χαρακτηριστικά και δεύτερον το υπόλειμμα υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία

που συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη ζώνη βιότο'"tου Natura 2000 της περιοχής και

αποτελείται από μια συστάδα αιωνόβιων δέντρων κυρίως φτελιών και δρυών σε μια πεδινή

περιοχή όπου υπάρχουν υγρότοποι και γεωργικές γαίες . Τέλος οι περιοχές ειδικής

ορνιθοπανίδας του Νομού Ευβοίας συμπίπτουν είτε με περιοχές του δικτύου Natura 2000

είτε με περιοχές των βιοτόπων CORINE και επιγραμματικά είναι οι παρακάτω περιοχές:

• Μικρό και μεγάλο Διβάρι.

• Όρος Καντύλι .

• Όρη Δίρφυς, Ξηροβούνι , Σκοτίνι , Μαυροβούνι, Αλοκτέρι , Όρτάρι και

11 Ι \1"111 '"1'11 \/10 HI:"l:l Ι 11.1 ' 1:.11..\.11.11. ι
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περιοχή Κύμης.

• Λίμνη Δύστος .

• Όρος Όχη και γύρω περιοχή .

V ) Ιδιαίτερη σπάνια πανίδα.

Εκτός από τα παραπάνω είδη πανίδας που περιγράψαμε και που συναντώνται σε περιοχές

βιοτόπων CORINE η σε περιοχές Natura 2000 και είναι συνήθως είδη αρπακτικών πουλιών

στο Νομό Ευβοίας υπάρχει και ένα σπάνιο είδος ζώου που δεν απαντάται πουθενά αλλού.

Πρόκειται για το αλογάκι της Σκύρου η « ΣΙCΥριανό Αλογάκι )) που πρόκειται για ένα

μικρόσωμο άλογο που το ύψος του είναι περίπου 90 έως 110 εκατοστά του μέτρου. Το

άλ,ογο αυτό είναι μια σπάνια ράτσα και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Το

γεγονός αυτό το κάνει πολύτιμο ζωικό είδος και παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό

ενδιαφέρον. Η επιστημονική ονομασία του σημερινού μεγαλόσωμου αλόγου είναι Eqvus

Cabalus και σΙ αυτό το είδος ανήκουν όλα τα άλογα που ζουν σήμερα σ' οποιοδήποτε μέρος

της Γης. Τα οστεολογικά χαρακτηριστικά του Σκυριανού αλόγου, εκτός από το μέγεθός

τους, μοιάζουν παρά πολύ με τα αντίστοιχα του μεγαλόσωμου αλόγου. Ανήκει, επομένως

και το Σκυριανό άλογο, στο είδος Eqvus Cabalus , αλ/.ά το μικρό του μέγεθος επιβάλλει να

θεωρείται ως ξεχωριστό υποείδος ή φυλή ( ράτσα) . Για να χαρακτηριστεί η ράτσα του, οι

ειδικοί το έχουν ονομάσει Eqvus

Cabalus Skyriano Στην

καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε

συνήθως την ονομασία ({ Σκυριανό

αλογάκι »). Σίγουρα τα Σκυριανά άλογα

δεν πρέπει να αναφέρονται σαν πόνεϊ

( ροnΥ). Τα πόνεϊ, που είναι μικρά και

κοντόχοντρα, αποτελούν τελείως

διαφορετική ράτσα αλόγου. Ζουν στην

Αγγλία, στη Σκωτία, στις βόρειες

περιοχές της Ευρώπης, ακόμα και σε

ζωολογικούς κήπους. Εύκολα διακρίνει κανείς ότι έχουν εντελώς διαφορετική κατασκευή

από τα Σκυριανά και η όποια ομοιότητα σταματάει στο μέγεθος. Τις τελευταίες δεκαετίες

το Σκυριανό άλογο κινδυνεύει να εξαφανιστεί . Ο σημερινός αριθμός των Σκυριανών

αλόγων σήμερα ανέρχεται σε περίπου 220 ζώα και Υ.αταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες

τόσο από τοπικούς φορείς ( Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Σκύρου) όσο και σε

κεντρικό επίπεδο ( Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ) και σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όλιJ. τα άλογα να
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γίνει τεστ D.N.A και εν συνεχεία να συγκεντρωθούν σε ένα κτήμα που έχει παραχωρήσει ο

δήμος Σκύρου ώστε να γίνεται ελεγχόμενα η αναπαραγωγή τους με σκοπό την μη

εξαφάνιση του είδους.

4.7.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Ό Νομός Ευβοίας εάν και δεν διαθέτει έναν πολιτιστικό πόρο εθνικής η διεθνούς

εμβέλειας όπως Π.χ η ευρύτερη περιοχή των Δελφώ}ι ( που αποτελεί χώρο παγκόσμιας

πολιτιστικής κληρονομιάς) ενδοπεριφερειακά ή η Ακρόπολη των Αθηνών σε εθνικό

επίπεδο εντούτοις έχει ένα αρκετά αξιόλογο δυναμικό πολιτιστικών πόρων των οποίων η

σωστή διαχείριση και αξιοποίηση μπορεί να καταστήσει τον Νομό ένα πόλο έλξης

πολιτιστικού τουρισμού . Οι πολιτιστικοί πόροι μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω

μεΥάλΖς κατηγορίες:

Α) Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.

Β ) Βυζαντινά μνημεία και ιερές μονές.

Γ) Μουσεία.

Δ ) Παραδοσιακοί οικισμοί, κάστρα κ.α .

Ε ) Αυλές πολιτιστικές υποδομές ( ήθη, έθιμα, πολιτιστικές - αθλητικές διοργανώσεις
,

κ.α) .

Α . ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ.

Αρχίζοντας από την πρωτεύουσα του Νομού την Χαλκίδα σχεδόν ολόκληρη η έκταση και ο

πρωταρχικός πολεοδομικός ιστός της πόλεως θεωρείται αρχαιολογικός χώρος. Η μακρά

ιστορία της πόλεως καθώς και η στρατηγική της θέση που κατά τους αρχαίους και

Μεσαιωνικούς χρόνους θεωρείτο πολύ σημαντική την έχουν προικίσει με πληθώρα

μνημείων όπως το Κάστρο του Καράμπαμπα το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε έναν λόφο

στην Βοιωτική πλευρά της πόλεως της Χαλκίδας που ονομάζεται « Φούρκα » • Η

στρατηγική θέση του κάστρου καθώς από εκεί μπορούν να ελεγχθούν τα στενά του

Ευρίπου και η πόλη της Χαλκίδας οδήγησαν τους Τούρκους στην κατασκευή του το 1684 .

Στο κάστρο σώζονται μερικοί τάφοι και τρία ρωσικά κανόνια ενώ μέσα στο κάστρο έχει

οικοδομηθεί και ο ναός του Προφήτη Ηλία που χρονολογείται από το 1895 . Ως πόλη με

μακρά ιστορία η Χαλκίδα ιδίως στο σημερινό εμπορικό κέντρο αλλά και στην συνοικία της

Αγίας Παρασκευής που αποτελούσε πυρήνα της οχυρωμένης κατά την διάρκεια της

τουρκοκρατίας πόλης έχει προικιστεί με απομεινάρια του παλιού πυκνοδομημένου και με

πολλά σοκάκια πολεοδομικού ιστού. Ένας ακόμη σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που
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βρίσκεται κοντά στην πόλη της Χαλκίδας είναι ο προϊστορικός οικισμός στην θέση «

Μάνικα » που χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του Χαλκού ( 3000 - 1900 π.χ ) . Οι

έρευνες στον οικισμό Μάνικα έχουν αποκαλύψει ότι το σημαντικότερο τμήμα του οικισμού

που υπολογίζεται στα 600 περίπου στρέμματα έχει καταστραφεί από την ανεξέλεγκτη

δόμηση των προηγούμενων ετών. Το μεγαλύτερο ανασκαμμένο τμήμα του οικισμού που

σώζεται μέχρι σήμερα είναι ο τομέας Ι , όπου έχουν εντοπιστεί δημόσια κτήρια και

κατοικίες σε μεγάλη πυκνότητα. Υπάρχουν ορθογώνια κτήρια με αυλές, το ένα δίπλα στο

άλλο. Ο ένας δρόμος οδηγεί μάλλον προς την θάλασσα, ενώ σΙ αυτόν καταλήγουν άλλοι

δρόμοι με διεύθυνση Α . Δ . Τα κτήρια στο σημείο αυτό χρονολογούνται στην πρώιμη

Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο, αν και υπάρχουν λίγα προγενέστερα λείψανα. Ιδιαίτερη

σημασία πρέπει να έχουν δύο ασυνήθιστα πεταλοειδή κτήρια με χοντρούς τοίχους που είναι

πολύ πιθανό ότι ανήκαν σε « σιτοβολώνες » της εποχής και χρονολογούνται επίσης στην

Πρωτοελλαδική 11 . Δεν αποκλείεται στο σημείο αυτό να υπήρχαν σημανnKά κτ/ρια και

χώροι αποθήκευσης όπου συγκεντρωνόταν το πλεόνασμα της παραγωγής, το οποίο πιθανώς

προερχόταν από τις δύο μεγάλες πεδιάδες, του Ληλαντίου πεδίου και της ποτάμιας

κοιλότητας των Ψαχνών. Η Ερέτρια που ως πόλη είχε

όπως γνωρίζουμε μεγάλη ανάπτυξη από τον 60 αιώνα

π.Χ και μετά συγκεντρώνει και αυτή με την σειρά τ/ς

αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους μνημεία

Σημαντικότερο εύρημα στην σημερινή Ερέτρια είναι

το αρχαίο θέατρο της που έχει ομοιότ/τες με το θέατρο

του Διονύσου στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο τμήμα

όμως από τις σειρές των εδωλίων έχει αρπαγεί αλλό.

όμως παραμένουν τα λείψανα της σκηνής και η

θολωτή υπόγεια δίοδος που οδηγούσε στο κέντρο της

ορχήστρας . ι-ι αρχική κατασκευή του θεάτρου της

Ερέτριας ανάγεται στον 50 αιώνα π.χ ενώ ως περίοδος ακμής αναφέρεται ο 40 αιώνας π.χ .

Όλοι οι φορείς του Νομού και η τοmκή εφορία αρχαιοτήτων καταβάλλουν προσπάθειες για

την εξασφάλιση χρηματοδότησης με σκοπό την αναστύλωση του θεάτρου . Σημαντικό

αρχαιολογικό εύρημα στην Ερέτρια θεωρείται και η αρχαία θόλος το οποίο ήταν εναγμένο

στην αγορά της αρχαίας πόλης. Τέλος πάλι στην Ερέτρια υπάρχει ο Ναός του Απόλλωνα

του Δαφνηφόρου του οποίου η αρχική κατασκευή άρχισε τον 80 Π.χ αιώνα σJJ..iJ. τελικά

καταστράφηκε από την περσική εισβολή το 490 π.χ . Λείψανα του ναού σώζονται μέχρι

σήμερα . Σημαντικό ενδιαφέρον έχουν η πύλη του αρχαίου τείχους τ/ς Ερέτριας , τα

ερείmα της αρχαίας ακρόπολης και η παλαίστρα που έχουν βρεθεί εκεί. Η ·Ερέτρια
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κατατάσσεται ως ο χώρος με το μεγαλύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον στον Νομό Ευβοίας.

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος αρχαιολογικός χώρος θεωρείται η περιοχή της Αρχαίας

Αυλίδας η οποία πιστεύεται ότι κατοικείται συστηματικά από τα μυκηναϊκά χρόνια ( 16σς

12σς αιώνας Π.χ ) . Η Αυλίδα που όπως γνωρίζουμε υπήρξε αξιόλογη ναυτική δύναμη κατά

τους Ομηρικούς χρόνους αφού γνωρίζουμε ότι από εκεί έφυγαν τα πλοία για των Τρωικό

πόλεμο . Η θέση της αρχαίας Αυλίδας πιστεύεται ότι βρίσκεται βορειότερα από την

σημερινή και συγκεκριμένα στην θέση « Γλύφα» πολύ κοντά στην σημερινή Χαλκίδα και

στα διοικητικά όρια του δήμου Ανθηδώνος . Ανασκαφές που έγιναν την συγκεκριμένη

περιοχή ανακάλυψαν ένα αρχαίο νεκροταφείο. Σημαντικότατο εύρημα στην περιοχή είναι

το ιερό της Αυλίδιας Αρτέμιδος το οποίο χρονολογείται από τον 10° έως 80 Π.χ αιώνα. Τα

σημαντικότερα μέρη του ιερού της Αυλίδιας Αρτέμιδος είναι τα εξής:

Α ) Ναός της Αρτέμιδος: Κτίσθηκε τον 50 αιώνα Π.χ., ίσως επάνω σε παλαιότερο.

Διαστάσεις: 9,40 επί 31μ. Αποτελείται από πρόναο ανοικτό με 4 ή 6 δωρικούς κίονες, σηκό

που διαιρείται σε 3 κλίτη με δύο σειρές 4 ιωνικών κιόνων κα άδυτο. Στο εσωτερικό του

ναού βρέθηκαν αγάλματα, βάσεις αναθημάτων, μικροί "θησαυροί" και τράπεζες

προσφορών.

Β) Ιερή Κρήνη: Βρίσκεται 8μ. ανατολικά του ναού, μέσα σε περίβολο. Το νερό αντλείτο

από τετράγωνη ( 1,80 επί 1,80μ. ) δεξαμενή προσιτή από κτιστή κλίμακα.

Γ) Σtryκρότημα κτηρίων ελληνιστικών χρόνων ( 30ς-20ς αιώνας π.χ. ) που βρίσκεται νότια

του ναού. Αποτελούνται από δωμάτια γύρω από μία κεντρική αυλή. Τα ευρήματα, ανάμεσα

στα οποία και κεραμικός κλίβανος, έδειξαν ότι τα μερικά κτήρια ήταν οργανωμένα

εργαστήρια αγγειοπλαστικής και κηροπλαστικής, ενώ ένα κτήριο ίσως ήταν ξενώνας.

Δ) Θέρμες: Ιδρύθηκαν μετά τον 40 αιώνα μ.χ. επάνω στο ανατολικό τμήμα του σηκού του

ναού και στο χώρο βορειότερα. Ως οικοδομικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικοί

λίθοι και γλυπτά από το ναό.

Στην Αμάρυνθο υπάρχει το απομεινάρι ενός φυσικού λιμανιού καθότι θεωρείται ότι η

ευρύτερη περιοχή της Αμαρύνθου κατοικήθηκε καθ όλη την διάρκεια από την προϊστορική

και κλασσική περίοδο έως τα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια .Στην περιοχή της Νοτίου Ευβοίας και

ιδιαίτερα στον οικισμό Κάραβο κοντά στο Αλιβέρι έχει εντοπιστεί ένας προϊστορικός

οικισμός καθώς και λείψανα από όπλα της εποχής. Ένα σημαντικό εύρημα στον Νομό

Ευβοίας που αποδεικνύει την ύπαρξη ζωής στο νησί ακόμη και κατά τους Μεγαλιθικούς

χρόνους είναι τα περίφημα Δρακόσπιτα στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου .Τα
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Δρακόσπιτα της Όχης αποτελούν μοναδικά δείγματα μεγαλιθικής αρχιτεκτονικής στον

ελληνικό χώρο. Εντυπωσιάζουν για την πρωτότυπη και αινιγματική μορφή τους και την

ακρίβεια της κατασκευής τους, που αντιμετωπίζει με επιτυχία τα σοβαρά στατικά

προβλήματα που συνεπάγεται η χρήση των τεράστιων λίθων με τους οποίους είναι

χτισμένα . Σώζονται 25 περίπου τέτοια κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε μια περιοχή

διάσπαρτη από χαμηλή βλάστηση από θάμνους και δεκάδες ρυάκια. Δυστυχώς οι θρύλοι οι

οποίοι τα περιβάλλουν οι οποίοι οδήγησαν και στην αποτροπή των ντόπιων για την

αξιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη από τουριστικής απόψεως αυτών των

σημαντικών μνημείων της μεγαλιθικής εποχής . Μια ακόμη σημαντική περιοχή από

αρχαιολογικής απόψεως στον Νομό είναι η περιοχή του Αλμυροποτάμου στον οποίο έχουν

βρεθεί δύο σημαντικά ευρήματα των προ"ίστορικών χρόνων . Το πρώτο είναι ένας

προομηρικός οικισμός και το δεύτερο τα οστά ζώων που βρέθηκαν στην κοιλάδα του

Αλμυροποτάμου που μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής προ 15 εκατομμυρίων ετών. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει επίσης η ευρύτερη περιοχή της Κύμης - Οξυλίθου και η περιοχή των Ωρεών

καθότι στην μεν πρώτη περίπτωση η κατοίκηση της περιοχής τοποθετείται στους

πρωτοελλαδικούς χρόνους ( 50ς Π.χ αιώνας) και το αποδεικνύουν ευρήματα στον Οξύλιθο

στη θέση του οποίου πιστεύεται ότι βρισκόταν η αρχαία Κύμη ως ένα αξιόλογο οικιστικό

κέντρο με μεγάλη ναυτική δύναμη ενώ στην δεύτερη περίπτωση αυτή των Ωρεών

mστεύεται ότι και αυτή κατοικείται από τους πρωτοελλαδικούς χρόνους . Μικρότερης

σημασίας ευρήματα βρίσκονται στις περιοχές Αυλωνάρι • και στον Οξύλιθο στον οποίο

μάλιστα υπάρχει και ένα μικρό ανενεργό ηφαίστειο . Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και

ιστορικής σημασίας θεωρείται και η παλαιά πόλη της Κύμης.

Συνοπτικά οι λοιποί κυριότεροι χώροι άξιοί τουριστικής προσέγγισης στον Νομό είναι:

• Αμάρυνθος: Στον λόφο της θεωρείται ότι βρίσκεται η αρχαία Αμάρυνθος.

• Αυλίδα: Στην θέση « Νησί }} η Βεσάλας υπάρχουν ερείπια του προϊστορικού

φρουρίου της Αυλίδας .

• Κερασιά: Το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς το οποίο κατατάσσεται στην εποχή

του Μειώκενου ( 75 ~ 9 εκατομμύρια χρόνια πριν) και απαρτίζεται κυρίως από

κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα . Επίσης έχουν εντοmστεί εκεί δύο γιγάντιες

μορφές Σεκόιας ενός δέντρου που σήμερα φυτεύεται στην Καλιφόρνια των

Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται πρόγονος του πεύκου . Παράλληλα με τα

φυτικά ευρήματα έχουν βρεθεί στην περιοχή πολλά απολιθώματα γαστερόποδων

J
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και σπονδυλώζωων . Η αρχαιολογική και μουσειακή ανάδειξη του απολιθωμένου

δάσους τ/ς Κερασιάς κρίνεται μείζονος σημασίας.

Αγριοβότανο: Ένα πανάρχαιο χωριό στο Ακρωτήριο του Αρτεμισίου όπου έγινε η

περίφημη ναυμαχία του Αρτεμισίου με τους Πέρσες το 480 Π.χ και σώζονται

μερικοί αρχαίοι κίονες.

Αλιβέρι - Θολωτός τάφος κατακλούς : Μυκηναϊκός θολωτός τάφος στην

Κατακαλού Αλιβερίου. Είναι ο μοναδικός θολωτός τάφος στ/ν Εύβοια, που

διατ/ρείται σε καλή κατάσταση. Ο θάλαμος έχει κάτοψη Ια/κλική και είναι

κτισμένος με αργούς λίθους μικρών διαστάσεων. Στη βάση του έχει διάμετρο 5,60 μ.

και μέγιστο σωζόμενο ύψος 4,70 μ. Η είσοδος έχει μήκος 3,30 μ. και καλύπτεται με

ανακουφιστικό τρίγωνο. Ο τάφος χρονολογείται στους μυκηναϊκούςχρόνους ( 160ς

J20ς αιώνας π.χ. ) .

Αργυρό : Βόρεια του χωριού υπήρχε η αρχαία πόλη Άργουρα , πλήθος

αρχαιολογικών ευρημάτων αποδεικνύουν το παραπάνω.

Βασιλικό : Στο Βασιλικό έχουν βρεθεί κάποια αρχαία ευρήματα στ/ν περιοχή

Ξηρόπολη που πιστεύεται ότι ανήκουν στ/ν αρχαία Οιχαλεία .

Γιάλτρα : Στα Γιάλτρα έχουν βρεθεί τα αρχαία Λουτρά Γιάλτρων.

Ελληνικά: Ερείπια αρχαίων οχυρώσεων.

Ερέτρια: Ερείπια ρωμαϊκών λουτρών.

Καλογερόβρυση : Η ΚαλΟΎερόβρυση βρίσκεται δίπλα στο δρόμο Φύλλων - μονής

Αρμά και πολύ κοντά στ/ μοναδική πηγή τ/ς περιοχής από την οποία πήρε και τ/ν

ονομασία τ/ς η θέση. Η περιοχή είναι ΠΕUKόφυτ/, ορεινή α'λJJJ. υπάρχουν και

πλαγιές όπου εξασκείται περιορισμένη γεωργία. Ο προϊστορικός οικισμός δεν έχει

μεγάλη έκταση και καταλαμβάνει την κορυφή και τ/ νότια πλευρά χαμηλού λόφου.

Κάραβος : Στον Κάραβο αποκαλύφθηκαν αρχαία ρωμαϊκά λουτρά τα οποία

συνιστούν από τα καλύτερα διατ/ρημένα ευρήματα που έχουν βρεθεί.

Κάρυστος : Στην Κάρυστο υπάρχει μια ακρόπολη με περιτοιχίσματα και ερείπια

αρχαίου οικισμού του 7
ου - 6

ου
αιώνα Π.χ .

Κάρυστος - Μαυσωλείο : Το κτήριο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος

επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου ( procurator ) , ο οποίος εικονίσθηκε στο

μετάλλιο του αετώματος. Ίσως οι αρμοδιότ/τες του περιλάμβαναν τ/ν επίβλεψη

των ρωμαϊκών λατομείων βορείως τ/ς Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες είχαν

χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό κάποιας θεότητας ( Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή

Ηφαίστου) . Πρόκειται για ένα περίστυλο, σχεδόν τετράγωνο, ναόσχημο κτίσμα

κατασκευασμένο από μάρμαρο ( λευκό, πεντελικό και φαιόλευκο καρυστινό
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cipollίno ) εξαιρετικής ποιότητας. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 13,20μ επί

12.30μ . Περιστοιχιζόταν από επτά επί έξι ιωνικούς κίονες. Εδράζεται σε

πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία σώζεται μερικώς. Περιλαμβάνει σηκό, ο οποίος, όπως

και όλο το μαυσωλείο έχει είσοδο στα Νότια, με θέα προς το λιμάνι. Μια βαθμίδα

περιτρέχει τον σηκό .Πάνω σ' αυτή θα είχα τοποθετηθεί οι σαρκοφάγοι. Το αέτωμα

του κτηρίου διακοσμείτο με προτομή του νεκρού μαζί με άλογο, σε κυκλικό

μετάλλιο ( tmago clipeata ). Αδριάνεια - Αντωνίνεια περίοδος ( μέσα 20υ αιώνα

μ.χ. )

• Λ. Αιδηψού : Στα Λ. Αιδηψού έχουν βρεθεί όπως και στην περίπτωση των

Γιάλτρων τα αρχαία λουτρά της Αιδηψού.

• Μουρτιάς - Λίμνη : Στην περιοχή αυτή σώζονται τα ερείπια ενός κάστρου των

κλασσικών χρόνων με την ονομασία « Στεφάνι » •

• Σκύρος: Στην περιοχή και λίγο νοτιότερα βρέΟηκαν θαλαμοειδείς τάφοι λαξευμένοι

στο βράχο, μυκηναϊκής περιόδου ( 1600-1100 Π.χ. ), ενώ στην περιοχή βρίσκονται

και τάφοι της Πρωτοελλαδικής περιόδου (3η χιλιετία π.χ. ).

• Στενή Διρφύος : Στην Στενή έχει διασωθεί κομμάτι αρχαίου τείχους που

πιθανολογείται ότι ανήκει στον ναό του Απόλλωνα.

• Χαλκίδα: Το αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο , το τζαμί στην πλατεία πεσόντων

οπλιτών.

Πίνακας 4.7.10 : Κυριότερα αρχαία μνημεία του Νομού Ευβοίας, σημασία

αξιολόγηση προς αξιοποίηση .

1.11. U/.II. Ι"

ΕΙΔΟΣ 1ΤΥΠΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ

ΜΝΗΜΕΙΟΥ Α=ΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μακεδονικό, Τάφoc Ερέτρια, ... Μποοεί Ι Ναι

Απολιθωμένο Δάσος

Κεοασιά, Νnλέω' ••••• Οπωσδήποτε Ι Ναι

ΑΟΥαία ΛΟιΙτοά Αιδηψού Λ.ΑιδηΨού •• Ναι

ΑΟΥαία ΛΟιΙτοά Γιάλτοων Λ.Αιδηψού •• Ναι

Οχl άμεσης

ΑΟΥαίο Ελύιινιο ΕλιΙιινίων • ποοτεοαιότηταc

Αρχαίο Νεκροταφείο Όχι άμεσης

Ριτσώνας Ανθηδώνος • προτεραιότητας

Οικία Ψηφιδωτών E()έτoιαc .. Ναι

ΑΟΥαίο Θέατοο Eoέτoιαc ••••• Οπωσδήποτε Ι Ναι

Ναός Απόλλωνα

ΔαφνηφόροιΙ EρέτριΑC ... Οπωσδήποτε Ι Ναι

Θολωτός Τάφοι: κατακάλοιΙ ΤαΙΙιΙναίων ... Οπωσδήποτε Ι Ναι

Μάνικα Ληλαντίων ... ΜποοείΙ Ναι

Όχι άμεσης

ΛειΙκαντί Af1Mvtiwv .. προτεραι6Τf1τας

ΑρΥάια Χαλκίδα Χαλκιδέων •••• Οπωσδήποτε Ι Ναι

Ιερό Αuλίδεl«c Αοτέιιιδοι: Αuλίδoc .. Μποοεί/Ναι
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Ταύρος Ωρεών Ωρεών ..
Να>

MauooMio Καρύστου Καρύστου ... Μπορεί/ Ναι

Όχι άμεσης

Βιγλατούρι Κύμης Κόμη, • προτεραιότητα,

AμάDυνθo,
Όχι άμεσης

Αμαρuνθίων • προτεραιότητας

Μαγαζιά Σκύροu Σκύρου ...
Να•

Θέρμαl Σύλλα Λ.Αιδηψού ••••• Οπωσδήποτε / Ναι
, ,

Πm:!Ί : Υπουργειο Πολιτισμου - lδια επεξεργασια.

Τέλος έχουν βρεθεί αρχαιότητες κατά καιρούς στους παρακάτω οικισμούς : Γυμνό ,

Γλυφάδα, Γύλλα , Αευκαντί , Λινοβρόχι , Λουκίσια , Μαλακώντας , Πολιτικά, Ψαχνά,

Τριάδα, Καθενοί , Μίστρος , Λάμαρη , Πισσώνας , Θεολόγος, Μακρυμάλλη , Νέα

Αρτάκη , Θέση « Δοκός » του δήμου Χαλκιδέων , Γλύφα , Δροσιά , Παραλίμνη

Σκροπονέρια , Δύστος , Αγ, Λουκάς, Βελούτια , Λέπουρα , Παρθένι , Θαρρούνια

Αυλωνάρι, Βρύση, Ωρολόγιο, Οριό, Οξύλιθος, Κύμη, Λιχάδα, Ν, Πύργος, Ιστιαία, Αγ,

Γεώργιος, Ασμήνιο, Γούβες, Βασιλικά ,Μαντούδι, Αγ, Awa, Πήλι, Δάφνη, Κοτσικιά,

Αγ. Απόστολοι Πετριών, Κριεζά , Τσακαίοι , Αλμυροπόταμος , Ν. Στύρα , Νημπόριο ,

Κάψαλα, Βατήσι, Μαρμάρι, Γιαwίτσι, Πλατανιστός, Μύλοι, Γραμπιά, Κοίλωσι.

Π!rιΛ : Κ,ΕΠΕ ( 2001 ) , Μελέτη τoυριστιΙCΉς ανάπτυξης Νομού Ευβοίας, Κομίλης Π, ,

Βαγιονής Ν. , Κάρμας Κ. ,Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ. , Παπαπολυμέρου Γ.

Από την ανάλυση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του νομού Ευβοίας όπως

προείπαμε απουσιάζει εκείνος ο αραιαλογικός χώρος διεθνούς βεληνεκούς που θα

μπορούσε να λειτουργήσει με την μορφή ισχυρού τουριστικού πόλου έλξης. Αυτήν την

στιγμή ο μόνος αξιόλογος αρχαιολογικός χώρος που θα μπορούσε άμεσα να λειτουργήσει

με την μορφή του πόλου που περιγράψαμε είναι η ευρύτερη περιοχή της Ερέτριας που

συγκεντρώνει το αρχαίο θέατρο, τον Ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, τα ερείπια της

αρχαίας Ακρόπολης και τα ρωμαϊκά λουτρά . Βέβαια το θετικό γεγονός με την ύπαρξη των

αρχαιολογικών χώρων στο νομό Ευβοίας είναι τόσο η σχετικά ομοιογενής χωρική

κατανομή των πόρων που έχουν βρεθεί όσο και η διμηουργία θεματικών ενοτήτων ανάλογα

με την χωρική ενότητα ύπαρξης αυτών των πόρων. Για να εξηγήσουμε το παραπάνω θα

αναφέρουμε τους κυριότερους αρχαιολογικούς πόρους του Νομού και το πώς αυτοί

συνδυάζονται με την ευρύτερη χωροαναπτυξιακή ενότητα που αυτοί έχουν βρεθεί.
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Α ) Ευρύτερη περιοχή Χαλκίδος - Περιοχή Κεντρικής Εύβοιας.

Με μια πρώτη ματιά η περιοχή αυτή δείχνει να έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα από άποψη

αρχαιολογικών χώρων - μνημείων σε σχέση με τις άλλες περιοχές του Νομού. Ισχυροί

ελΙCΤΙKOί πόλοι της περιοχής αυτής είναι η περιοχή τ/ς αρχαίας Χαλκίδας, η Ερέτρια και η

περιοχή της Αυλίδας . Πρόκειται για μια περιοχή που συγκεντρώνει μνημεία 

αρχαιολογικούς χώρους σε σχετικά καλή κατάσταση όπως το κάστρο του Καράμπαμπα

στην Χαλκίδα, το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας και το ιερό τ/ς Αυλίδειας Αρτέμιδος στην

περιοχή Γλύφα της Χαλκίδος όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν η αρχαία Αυλίδα . Η περιοχή

αυτή έχει ως θεματική ενότητα τους ομηρικούς ( Αυλίδα ) τους ιστορικούς ( 12°ς - 2ος

αιώνας Ερέτρια) και φθάνει έως την Ρωμαϊκή - Βυζαντινή εποχή ( Χαλκίδα) .Πρόκειται

δηλαδή για ένα αληθινό ταξίδι στον χρόνο από τα ομηρικά έως τα βυζαντινά χρόνια με

πλήθος μνημείων σε καλή κατάσταση και πάρα πολλά μνημεία ( Π.χ Αγ. Παρασκευή και

Ρωμα'ίκό υδραγωγείο στην Χαλκίδα ) που όμως χρήζουν συντήρησης και ανάδειξης 

ανάπλασης. Τα μνημεία που έχουν βρεθεί σε αυτή την περιοχή αντικατοπτρίζουν την

μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη που γνώρισε η περιοχή κατά το πέρασμα των

χρόνων και όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλά ιστορικά κείμενα. Θα μπορούσαμε

να πούμε πως η Χαλκίδα και εν γένει η παραπάνω περιοχή αποτελεί την αφετηρία για την

αρχαιολογική - τουριστική εξερεύνηση των πολιτιστικών μνημείων στον Νομό Ευβοίας .

Β ) Ευρύτερη περιοχή Καρύστου - Νότιας Εύβοιας.

Με μια πρώτη ματιά η παραπάνω περιοχή δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκριτικό

πλεονέκτ/μα από άποψη αρχαιολογικών χώρων - μνημείων , διαθέτει όμως δύο πολύ

σημαντικά μνημεία που μπορούν να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο θέμα της

έλξης πολιτιστικού τουρισμού. Το ένα είναι τα περίφημα Δρακόσπιτα της Όχης με τους

θρύλους και τις δοξασίες που τα περιβάλλουν και το ά"'JJ..ιJ ως δευτερεύουσας σημασίας

είναι το μαυσωλείο της Καρύστου . Η περιοχή αυτή προτείνεται να αναδείξει και να

χαρακτηριστεί ως μια περιοχή της μεγαλιθικής εποχής ( εποχή πρότερη των ιστορικών

χρόνων) με κύριο πόλο τα Δρακόσπιτα . Η εκμετάλλευση και ανάδειξη των Δρακόσπιτων

σε συνδυασμό με το ευρύτερο περιβά"'JJ..ιJν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια περιοχή

μετάβασης από την ευρύτερη κεντρική περιοχή της Εύβοιας που χαρακτηρίζεται από την

παρουσία μνημείων των εποχών στις οποίες έχουμε περισσότερη γνώση σε κάτι πιο

μυστηριώδες και παλιό όπως τα Δρακόσπιτα .
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Γ) Ευρύτερη περιοχή Βορείου Εύβοιας.

Η περιοχή αυτή συγκριτικά με την Νότιο Εύβοια συγκεντρώνει περισσότερα μνημεία και

από μια μεγάλη γκάμα εποχών ( εποχή του μειώκενου έως νεότερη εποχή) . Αναμφίβολα

κύριος πόλος ανάπτυξης και μετάβασης από την περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας πρέπει να

διαδραματίσει το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς που αναφέρεται σε μια εποχή πιο παλιά

ακόμη και από τα Δρακόσπιτα της Όχης ( 75 - 9 εκατομμύρια χρόνια πριν) . Η ανάπτυξη

και ανάδειξη - προστασία του οποίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μείζονος

σημασίας . Δευτερεύοντα ρόλο στην περιοχή θα μπορούσαν να παίξουν τα αρχαία Λουτρά

της Αιδηψού και των Γιάλτρων τονίζοντας πως ακόμη και από την αρχαιότητα τα λουτρά

έκαναν καλό στην υγεία και προδίδοντας ένα άυλο συγκριτικό πλεονέκτημα για τα

σημερινά λουτρά της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο και καθορίζοντας τους κύριος πόλους

έλξης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μελέτης μας επιτυγχάνουμε δύο

πράγματα: α ) σύζευξη των χωρικών ενοτήτων με αντίστοιχη θεματική ενότητα στην κάθε

μια και β ) άρση μέσω του παραπάνω τρόπου των σχετικών μειονεκτημάτων που

αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή από άποψη πόρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Β .BVZANTINA ΜΝΗΜΕΙΑΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ .

Ό Θρησκευτικός τουρισμός διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό και αναπτυσσόμενο ρόλο τα

τελευταία χρόνια στον Ελληνικό χώρο . Περιοχές της χώρας μας όπως η Παναγία της

Τήνου και η Παναγία Σουμελά κυριολεκτικά στηρίζουν πολύ την οικονομία τους στην

προσέλκυση τουριστών κατά την διάρκεια των γιορτών των εκκλησιών αυτών. Η μαζική

κατά μία έwοια προσέλευση τουριστών - προσκυνητών συνεισφέρει κατά πολύ στο τοπικό

εισόδημα και δημιουργεί όπως προείπαμε τις γνωστές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στ/ν

τοπική οικονομία. Βέβαια οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του θρησκευτικού τουρισμού

δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στην οικονομία όπως Π.χ σε μια καθαρά μαζικά ανεπτυγμένη

περιοχή κλασσικού τουρισμού ( μοντέλο ήλιος - θάλασσα) και αυτό γίνεται για μια σειρά

από λόγους:

Α ) Ο θρησκευτικός τουρίστας είναι κατά κάποιον τρόπο συνειδητοποιημένος στο τι ζητά

από την περιοχή που επισκέπτεται και πάνω κάτω ξέρει πόσα λεφτά θα διαθέσει και πως.

Β ) Η ανάπτυξη του θρησκευτικού χαρακτήρα τουρισμού δεν συνεπάγεται αυτομάτως τ/ν

δημιουργία μαζικών υποδομών φιλοξενίας - εστίασης και συμπληρωματικών υπηρεσιών

κάτι που κατά κάποιον τρόπο στερεί κάτι από τις επιδράσεις στον κατασκευαστικό τομές

της περιοχής.
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r ) Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τουρισμού αυτού που εκφράζεται με το γεγονός ότι ό

επισκέπτης δεν πηγαίνει στην περιοχή αυτή για διασκέδαση αλλά για κάποιαν ιδιαίτερο

σκοπό τον καθιστά ιδανικό είδος προς αυτό που ονομάζουμε αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Δ ) Η υπερσυσσώρευση προσκυνητών ιδιαιτέρα στις μέρες των γιορτών δεν είναι

αναγκαστικά ανασταλτικός παράγοντας προς την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού

ούτε επηρεάζει αρνητικά την περιοχή καθότι έχει το πολύ διάρκεια 2 έως 3 ημέρες πράγμα

που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και έχει αμελητεές επιδράσεις στο

κοινωνιοικονομικό πλαίσιο και στο περιβάλλον.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ανάπτυξη του μοντέλου θρησκευτικός

τουρισμός είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση αειφορικής ανάπτυξης του τουρισμού σε

περιοχές βέβαια που διαθέτουν τους ανάλογους πόρους προς αξιοποίηση . Η πιφιοχή

μελέτης μας λοιπόν έχει μια πληθώρα μνημείων τόσο βυζαντινών όσο και ιερών μονών

συνδυάζοντας μάλιστα μια μεγάλη ποικιλία στις χωρικές ενότητες που αυτά απαντώνται.

Κυρίαρχος πόλος θρησκευτικής τουριστικής έλξης για τον Νομό Ευβοίας είναι το ιερό

προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο χωριό Προκόπι του δήμου Κηρέως όπου

μάλιστα στην ομώνυμη εκκλησία φυλάσσεται και το σκήνωμα του Αγίου. Κάθε χρόνο στις

27 Μαίου πλήθος προσκυνητών από όλη την Εύβοια αλλά και από πολλές μεριές της

Ελλάδας ξεκινούν μια διαδρομή από το χωριό Καστέλα του δήμου Μεσσαπίων και με τα

πόδια διανύουν περίπου 35 χλμ. ώστε να φθάσουν στο χωριό Προκόπι για να

προσκυνήσουν τον Άγιο. Πολλοί προσκυνητές βέβαια συνδυάζουν το προσκύνημα με μια

μικρή εκδρομή - περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ευβοίας. Το παραπάνω

παράδειγμα αποτελεί μια εφαρμοσμένη έκφραση του μοντέλου του θρησκευτικού

τουρισμού που μάλιστα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης μας .

Θρησκευτικού χαρακτήρα βέβαια εκδρομές γίνονται και στις πάρα πολλές ιερές μονές του

Νομού που σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζονται με διαμονή των επισκεπτών μέσα στις

ίδιες τις μονές. Όσων αφορά τώρα τους πόρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως

συγκριτικό πλεονέκτημα για την έλξη θρησκευτικού τουρισμού παρουσιάζονται στον

πίνακα 4.7.10 ταξινομημένα κατά εποχές και κατά δήμο που βρίσκονται οι πόροι αυτοί.

Στο Νομό Ευβοίας υπάρχουν συνολικά 28 ιερές μονές - βυζαντινά μνημεία οι οποίες είναι

διάσπαρτές σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος περιοχών. Ιερές Μονές υπάρχουν στους δήμους:

Μεσσαπίων ( 4 ) , Αυλώνος ( 6 ) , Αρτεμισίου ( 2 ) , Ερέτριας ( 1 ) , Καρύστου ( 1 ) ,

Ελυμνίων ( 2 ) , Κύμης ( 3 ) , Σκύρου ( 3 ) , Αμαρυνθίων ( 1 ) , Αιδηψού ( 1 ) , Ληλαντίων

( 1 ) και Διρφύων ( 2 ) . Χωρικά οι παραπάνω ιερές μονές καλύπτουν το σύνολο της

Ευβοίας όμως οι περισσότερες ιερές μονές τείνουν να συγκεντρωθούν στην ευρύτερη
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ενότητα της Κύμης καθότι εκεί συγκεντρώνονται 9 ιερές μονές ( 6 στον δήμο Αυλώνος και

3 στον δήμο Κύμης ) δημιουργώντας μια ευρύτερη χωρική ενότητα για ανάπτυξη του

θρησκευτικού τουρισμού . Σημαντικό ποσοστό ιερών μονών συγκεντρώνεται και στην

ενότητα της βορειοκεντρικής Εύβοιας και μάλιστα είναι ίσος με τον αριθμό της ενότητας

της Κύμης ( 4 στον δήμο Μεσσαπίων , 2 στους δήμους Ελυμνίων και Αρτεμισίου και 1

στον δήμο Αιδηψού) . Το γεγονός της συγκέντρωσης των ιερών μονών σε αυτή την

ενότητα και σε συνδυασμό με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάwου του Ρώσου

καθιστούν την ευρύτερη χωροαναπτυξιακή ενότητα της Βορείου Ευβοίας και ιδιαίτερα του

δήμου Μεσσαπίων ιδανικό χώρο προς ανάπτυξη του είδους του θρησκευτικού τουρισμού.

Σημαντικό πόλο έλξης μπορεί να αποτελέσει επίσης ο Ι.Ν της Αγίας Παρασκευής στην

Χαλκίδα που θεωρείται παλαιοχριστιανικό και Ιουστινιανό μνημείο η οποία μαζί με την

εκκλησία της Παναγίας στη Θεολόγο του δήμου Διρφύων που χρονολογείται από τον 70

αιώνα περίπου και την Ι.Μ του Λγ. Νικολάου στην Λίμνη που είναι από τις αρχαιότερες

Ιερές μονές στην Ελλάδα αποτελούν τους βασικούς πόλους στα πλαίσια ανάπτυξης του

θρησκευτικού τουρισμού στον Νομό Ευβοίας . Τέλος σημαντικό ρόλο μπορούν να

διαδραματίσουν η περιοχή της Σκύρου καθότι διαθέτει τα 160 περίφημα εκκλησάκια ,

χτισμένα από οικογένειες κτηνοτρόφων μαζί με την Ιερά Μονή του Λγ. Νικολάου που είναι

χτισμένη πάνω σε ένα κάστρο καθώς και η περιοχή των Κριεζών καθότι εκεί βρίσκεται μια

καθολική εκκλησία χτισμένη μέσα στην πλατεία του χωριού.
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Πίνακας 4.7.10 : Βυζαντινά μνημεία και ιερές μονές Νομού Ευβοίας Βυζαντινή,

Υστεροβυζαντινή, Μεταβυζαντη·ή και Νεότερη εποχή.

ΕΠΟΧΗ ΟIΚIΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Αλιβέρι ΙΝ ΠαναγΙας 60ς Αιώνας Ταμυναίων

Τρία μονόκλιτα

σταυρεπίγαστα εκκλησάκια

,Ι.Ν Αγ. Νικολάου,

ΑμάρυνΟος Κοιμηση της Θεοτόκου, Αμαρυνθίων

Παναγίτσα, Ζωοδόχος

Πηγή, Μεταμόρφωση του

Σωτήρο;

Άτταλη
Ι.Μ Αγ. Νικολάου, Ι.Μ

Μεσσαπίων
Εισοδίων της Θεοτόκου

Ι.Μ Αγ. Δημητρίου 1Ο0ς

Αυλωνάρι
αιώνας πάνω σε ερείπια

Αυλώνος
αρχαίου Ναού της

~
Αρ,έμ,δα;

V'
<:S

Ι.Μ Λευκών, Ι.Μ Αγ.>
-S Βασιλικά Ιωάwου Προδρόμου Αρτεμισίου
~

Καρυών, Ι.Ν Αγ. Άwας<:S
V'

Γυμνό Ι.Ν Αγ. Γεωργίου ΑμαρυνΟίων
Ο
Ν

Ερέτρια ΙΜ Αγ. Γεωργίου "Αρμά" Ερέτριας
~,

Εκκλήσία της Παναγίας 800
V' Θεολόγος Δφφύων

Ο - 870 μ.χ

"" Ιστιαία Αγ. Νικόλαος Ιστιαίας'-'
,~

Καθενοί Υπαπαντή του Χριστού Δφφύων:::
Ι.Μ Μονή Ταξιαρχώνμ

> Κάρυστος Καρύστου

<:S Καλυβιων

V'
Αγ. ΝικόλαοςΙ Αρχαιότερη;:>

~ Λίμνη
μονή στην Εύβοια και από

Ελυμνίων
τις αρχαιότερες στην

ΕΜάδα

Λιμνιώνας Αγ. Σοφία Στυρέων

Στενή Εκκλησία Παλαιοπαναγιά Διρφύων

Πολιτικά Ι.Μ Παναγίας Περιβλέπτου Μεσσαπίων

Πυργί Ι.Ν Ναός του Σωτήρος Αυλώνος

ΙΜ Αγ. Γεωργίου κτισμένη

Σκύρος πάνω σε κάστρο από τον Σκύρου

100 αιώνα μ.χ

Ι.Ν Αγ. Παρασκευής του

Χαλκίδα 50υ αιώνα ( πολιούχος Χαλκιδέων

Χαλκίδος)
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~

ι:s Αυλωνάρι Ι.Ν Αγ. Θέκλας Αυλώνος--....
ι:sa. ΒΙΥλατούρι ΙΜ Μάντζαρη Κύμης
"---- Γυμνό Ι.Ν Αγ. Γεωργίου ΑμαρυνθίωνΟ V'
:.< ι:s

Ήλια Ι.Μ Αγ. ΓεωργίοιΙ Αιδηψού~>
a. '8 Καμάρι I.Μ Αρμά Ληλαντίωνe Ξ, V' Κριεζά

Καθολικήεκκλησίαστην
Δυστύων

'5,5; πλατεΙα τοιι χωριού-- Μετόχι I.Μ Αγ. ΓεωργΙου Μαύρου Διρφύων> ,
ι:s V' Ι.Ν Αγ. Άwας, Ι.Ν
V' Ο Οξύλιθος Κοίμησηςτης Θεοτόκου, Κύμης
;:>Μ=- ΙΝ ΑΥ. Νικολάου Ριτζάνων

Οa.
Οχτωνιά

Ι.Ν Αγ. ΔημητρΙου, Ι.Μ
Αυλώνοςω.... Καταράκτη

t:>
>-- Σκύρος Μοναστήρι στο Κάστρο Σκύρου

~

ι:s
Αλιβέρι ΙΝ Αγ. ΝικολάοιΙ ΤαμιΙναΙων,-....

ι:sa.
:.<

Αλμυροπόταμος
Ι.Ν Αγ. Ιερουσαλήμ, ΙΝ

ΣτυρέωνΟ
Αγ. ΔημητρΙου:.<

a.
;:> ΙΝ Αγ. Ιωάwου του
o~ Ανδρονιάνοι ΘεολόγοιΙ, ΙΝ Εισοδίων Κύμης
Ε-Μ

της Θεοτόκου, Μ_ 00
Ι.Μ Κορακιών, Ι,Μ Αγ.f,;- Αυλωνάρι Αυλώνος

Ο
, Ιωάννου Κεσκεσά

ι<ο
Αχλαδερή I.Μ Αγ. Ιωάwου Καρυών Αυλώνοςωr-

-r=" '1"
ΑμάΡιΙνθος Ι.Μ Αγ. ΝικολάοιΙ ΑμαρυνθΙων

Ξ: -
> ΛΙμνη Ι.Μ ΟσΙου Δαυίδ ΕλυμνΙων

ι:s
ΙΜ Χιλιαδούς, I.Μ Αγ.V' Μετόχι ΔιρφίκιJν

cΞ. ΝικολάοιΙτου Σικελιλωτη

ι:s Ροβιές ΙΜ Γέροντος ΕλιΙμνίων....
ω:;s Στενή ΙΜ Αγ. ΠαρασκειΙής Διρφύων

Αυλωνάρι I.Μ Λεύκων Αυλώνος

Κύμη ΙΜ Σωτήρος Κύμης

+ I.Ν Ζωωδόχους πηγής
Μ

χτισμένη στα ερεΙπια
Μ

00
Λίμνη

παλαιοχριστιανικούναΟI)
Ελυμνίων- και 2 σπηλαιώδεις

'r=" εκκλησίες σε φυσικές>< (o~ytC βράΥωνΟ
ι<

160 διάσπαρτα εκκλησάκιαω

r=" Σκύρος χτισμένα από οικογένειες Σκύρου

a. κτηνοτρόφων
ω....

Στροφυλιά I.Ν Αγ. Τριάδας Κηρέως-ο
ω

Ζ Κύμη Ι.Μ Μεταμόρφωσης Κύμης

Ψαχνά
ΙΜ ΠαναγΙας και ΙΜ

ΜεσσαπΙων
Γοργοεπήκοος
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llirι!Ί : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Χαλκιδέων, Κ.Ε.Π.Ε ( 2001 ) , Μελέτη

τουριστικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας, Κομίλης Π. , Βαγιονής Ν. , Κάρμας Κ. , Μυλωνάς

Α. ,Παπαδημητρίου Μ. , Παπαπολυμέρου r. , Υπουργείο πολιτισμού - Ιδία επεξεργασία.

Γ. ΚΑΣΤΡΑ - οχγΡΑ.

Η μακραίωνη ιστορία της Εύβοιας καθώς και η στρατηγική θέση που αυτή κατείχε μέσα

στον Μεσογειακό χώρο οδήγησε τους περισσότερος από τους κατακτητές του Νομού στην

διμηουργία κάστρων και πύργων - οχυρών τόσο για αμυντικούς σκοπούς όσο και για

έλεγχο - παρατήρησης των γεωστρατηγικών θέσεων του νησιού . Οι περισσότερες

προσπάθειες οχύρωσης του νησιού έγιναν κυρίως κατά την διάρκεια της Ενετοκρατίας από

το 1216 μ.χ ένα και το 1470 μ.χ όπου η Χαλκίδα και ολόκληρη η Εύβοια έπεσε στα χέρια

των Τούρκων έως και το 1833 μ.χ . Στην Εύβοια C'ώζονται αρκετά κάστρα και ακόμη

περισσότεροι Πύργοι οι οποίοι υπολογίζονται σε 11Ο περίπου όμως λίγα κάστρα και ακόμη

λιγότεροι πύργοι είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν εν δυνάμει μετά βέβαια από

διαδικασίες ανάπλασης - αναπαλαίωσης να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης τουρισμού η

ακόμη και στην δημιουργία κάποιων τουριστικών υποδομών σε αυτά τα μνημεία όπως

μουσεία, εκθέσεις, εκθεσιακά - συνεδριακά κέντρα Κ.α. Βέβαια ο νομός δεν διαθέτει

κάποιο μνημείο αυτού του είδους που θα μπορούσε από μόνο του να λειτουργήσει ως πόλος

έλξης τουρισμού απλώς μέσα από το γενικότερο τουριστικό προφίλ που έχει η κάθε

περιοχή ένα τέτοιο είδος μνημείου αναπαλαιωμένο όπως περιγράψαμε παραπάνω θα

μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένας συμπληρωματικός πόλος έλξης ιδιαίτερων μορφών

τουρισμού . Παράδειγμα η δημιουργία μιας έκθεσης ζωγραφικής σε ένα κάστρο η ένα,
επιστημονικό συνέδριο η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία θα σέβεται τον χώρο

είναι ένα πολύ ισχυρό θελκτικό στοιχείο για προσέλκυση {{ ποιοτικής ~~ ομάδας τουριστών.

Στον πίνακα 4.7,11 παρουσιάζονται τα κυριότερα κάστρα και τα μνημεία του Νομού

Ευβοίας έπειτα από προσωπική αξιολόγηση καθότι η παράθεση των 11 Ο περίπου

συνολικών μνημείων που υπάρχουν στον Νομό πέραν του ότι δεν έχει κάποια χρησιμότητα

( πολλοί πύργοι είναι απλώς χαλάσματα πλέον) ξεπερνά και τα όρια που έχουμε θέσει στην

παρούσα εργασία ( στρατηγικός σχεδιασμός σε σχετικά υψηλό χωρικό επίπεδο) . Τα

κυριότερα κάστρα και πύργοι λοιπόν του Νομού μαζί με τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι

τα εξής:

• Αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα στον Νομό είναι το κάστρο του

Καράμπαμπα στην Χαλκίδα . Χτίστηκε το 1684 από τους Τούρκους στην

προσπάθεια του να κρατήσουν μακριά τους Βενετούς από το να πάρουν την

11.1 _ΗΊΙ Ι1.ΤΙlυlο f)J;:lΣ-Ι,1 I',IJ.: 23.<; 1::11. χ. ι Ι. ΙΙ.. Ι



Ι I1 οι ΙΙI:,I!!,Ι\,\II~ λΛΦ. Ι. ι.ι /(J 4 : _Ι \. Ι. Ι 1':'11 ) 'ΦΙ:' l' Ι 111,..\ 11~ λΑ Ι' Ι ' Ί: I~.:Ι Ι' Ι;' ,111, /'0'

Χαλκίδα υπό την κατοχή τους . Το κάστρο έχει σχεδιαστεί από τον Γερόλυμο

Γκαλόπο και διακρίνεται για την ιδιαίτερη δυτικοευρωπαϊκή φυσΙσΥνωμία του. Το

σχήμα του είναι ακανόνιστο και επίμηκες με την μεγαλύτερη διάσταση του να είναι

τα 240 μ. από Ανατολή σε Δύση και το πλάτος του 60 μ.. Δύο είναι τα

σημαντικότερα σωζώμενα μνημεία του κάστρου αυτού . Πρώτον ο επτάπλευρος

πύργος στην Δυτική πλευρά του κάστρου που χρησίμευε ως πυροβολείο και

παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς διατηρείται σε

πολύ καλή κατάσταση καθώς επίσης και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που

χτίστηκε το 1895 .

• Στο χωριό Φύλλα του Δήμου ΛηλαVΤίων υπάρχει ένα ακόμη κάστρο καθότι το

Ληλάντιο πεδίο υπήρξε κατά το παρελθόν τόπος έντονων αντιπαραθέσεων για την

επικράτηση στην περιοχή λόγω της εύφορης κοιλάδας του . Το κάστρο αυτό

αποτελούσε φέουδο του Merito daIe Carceri και είναι χτισμένο σε έναν απόκρημνο

βράχο . Σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο να φθάσει κανείς πάνω στο κάστρο

καθότι εκτός του δύσβατου της περιοχή αρκετά τμήματα του είναι κατεστραμμένα.

Η βόρεια και η δυτική πλευρά του κάστρου είναι σε αρκετά καλή κατάσταση όμως

η νότια είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη . Σημαντικό κτίσμα του

κάστρου είναι τα ερείπια ενός μεγάλου και ε1ι.ιμήκους κτίσματος που αποτελούσε

τον ανάκτορο του φεουδάρχη .

• Πηγαίνοντας από τα Ψαχνά προς την Τριάδα , σώζεται σχεδόν ακέραιος

βενετσιάνικος πύργος που ήταν μεγάλης σπουδαιότητας . Κοντά στον πύργο

βρέθηκε κλασσικός τάφος και παλαιοχριστιανική βασιλική . Τέλος, σε κάποιο

χωράφι όπως μερικοί ισχυρίζονται βρέθηκε θησαυρός, που αποτελούνταν από λίγα

χάλκινα νομίσματα του αυτοκράτορα Φωκά . Ο θησαυρός φυλάσσεται στο

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Στο τέλος της βυζαντινής πεδιάδας, μετά το 900

μ.χ τα Ψαχνά ήταν κτισμένα γύρω από το κλασσικό οχυρό « Καστρί » όπου

σώζονται πολλά λείψανα του . Για αυτό η περιοχή σήμερα λέγεται από όλους «

Παλιά Ψαχνά » • Τα « Παλιά Ψαχνά » διαδέχτηκαν την αρχαία « Μεσσαπία» που

τοποθετείται στα νότιά τους, πάνω στο λόφο « Προφήτης Ηλίας» και στην περιοχή

του όπου σώζονται ερείπια ακρόπολης και αρχαίας πόλης.

Προέκταση της αρχαίας πόλης έφθανε μέχρι και τον « Πύργο » στα νότια, που

κατοικήθηκε συνεχώς μέχρι τέλος της Φραγκοκρατίας , όπως μαρτυρεί ο

μισοερειπωμένος τοπικός πύργος. Η αρχαία πόλη των Ψαχνών όμως καθώς και το

οχυρό Καστρί, καταστράφηκαν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το 1470 από τους

Τούρκους, κατά την πολιορκία της Χαλκίδας από τον Μωάμεθ Β ..

_____ Ι:Ι/.Υ 11. 11., Ι



]

• Το Κάστρο της Οκτωνιάς στον οικισμό Πυργί λέγεται και « Κάστρο της Μεγάλης

Σπηλιάς ~) και « Graspίlea )} από τη σ1Π1λιά που είναι κοντά του στα νοτιοανατολικά,

θέση « Πηγάδι» , πίσω από τη Ιωοδόχο Πηγή, προς το βουνό. Βρίσκεται σε ένα

βραχώδες μαστοειδές ύψωμα που είναι συνέχεια του βουνού της Oιcrωνιάς και στα

δεξιά του δρόμου που οδηγεί από τις συνοικίες « Αλώνια ) και ({ Παναγιά ) προς το

Καρβούνι.

• Ένας από τους mo σημαντικούςΠύργουςπου βρίσκονταιστον Νομό είναι ο Πύργος

Δροσίνη στις Γούβες του δήμου Αρτεμισίου .0 πύργος αυτός χρονολογείταιαπό τις

αρχές του 19
0υ

αιώνα . Ό πύργος είναι χτισμένος σε μια περιοχή που προσφέρει

άπλετη θέα στο Αιγαίο πέλαγος και αποτελεί χώρο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος "(1.α την

ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειώσουμε πως υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη για την

αποκατάσταση και την αξιοποίηση του Πύργου Δροσίνη και την δημιουργία ενός

χώρου όπου θα συγκεντρώνεται μουσειακό υλικό ιστορικών , λαογραφικών και

πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

• Ριζόκαστρο: Το Ριζόκαστρο είναι μεσαιωVΙKό μνημείο στο Μηλάκι με υπόγεια

σήραγγα 1,5 χλμ. και είναι προσιτό και ορατό από το δρόμο προς την Κύμη. Είναι

ένα σχεδόν τετράγωνο κάστρο, που σε ένα δύο σημεία σώζονται τα τείχη του μέχρι

τις επάλξεις . Μια δεξαμενή και μια στοά βρίσκονται στο εσωτερικό του. Το

Ριζόκαστρο στην περιοχή Μηλάκι είναι η παλιότερη φράγκική οχύρωση του Νομού

Εύβοιας.

• Το κάστρο , στην χώρα της Σκύρου , πρωτοκτίστηκε κατά την αρχαιότητα και

αναστηλώθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους με επεμβάσεις την εποχή της

Ενετικής κατοχής. Μέσα στο κάστρο της Σκύρου είναι χτισμένη και η Ιερά Μονή

του Αγίου Γεωργίου . Τα τμήματα του κάστρου που σώζονται σήμερα είναι

απομεινάρια από τα τείχη των ιστορικών χρόνων ( 370 - 356 π.χ) . Η είσοδος του

κάστρου της Σκύρου κοσμείται με ένα εντυπωσιακής σχεδίασης μαρμάρινο

λιοντάρι.

• Σημαντικό ενδιαφέρον από άποψη κάστρων και μνημείων παρουσιάζει η Κάρυστος

καθότι εκεί βρίσκονται δύο κάστρα: Το ένα κάστρο είναι το Καστέλο Ρόσο η

κόκκινο κάστρο και το κάστρο « Μπούρτζι ,) .

• Το ενετικό φρούριο και ο ναός του Αγ. Νικολάου στ/ν Ιστιαία, ένας οικισμός πού

λόγω τ/ς θέσης που κατείχε είχε ιδιαίτερη γεωστρατ/γική σημασία καθώς και

αρχαιότατη ιστορία.

• Ένας από τους παλαιότερους πύργους τ/ς Εύβοιας βρ:σκεται στα Ψαχνά του δήμου

Μεσσαπίων όμως έχει υποστεί σημαντικές φθορές κατά τ/ν διάρκεια του χρόνου,

]
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• Στα Πολιτικά πάλι του δήμου Μεσσαπίων σώζεται ένας από τους παλαιότερους

πύργους με πολύ μεγάλο ύψος.

• Στον δήμο Ληλαντίων και συγκεκριμένα στο βασιλικό σήμερα σώζονται τρεις

πύργοι σε αρκετά καλή κατάσταση δείγμα του ότι η περιοχή του Ληλαντίου πεδίου

ως εύφορη κοιλάδα υπήρξε στο παρελθόν τόπος στρατηγικής σημασίας όσον αφορά

την προστασίας της .

Πίνακας 4.7.11 : Κυριότερα κάστρα και πύργοι στον Νομό Ευβοίας ανά είδος

μνημείου, δήμο, και εποχή.

εποχ" ΟIΚIΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕισΥ ΔΗΜΟΣ

OJ'
Φύλλα Κάστρο Φύλ/ων Ληλαντίων=

'"-,
Αυλωνάρι Κάστρο" Ποτήρι" ΑυλώνοςOJ'=

'"- Πυργί Graspilea Αυλώνος
~

=
'Ι:

Κάρυστος Ανεμοπύλες Καρύστου='"~~= OJ'
~ = Κάρυστος Castello Rosso Καρύστου
~.
'" '8& Ξ Κάρυστος Κάστρο Μπ?ύρτζι Καρύστου,
,~

:: Γιανvίτσι Κάστρο Φυλάγρα Μαρμαρίου

ξ
>J'

= Στύρα Άρμενα Στυρέων...=
'"'"b Σκύρος Κάστρο Σκύρου Σκύρου;.-
,

Μισοκατεστραμμένος=..... Αλμυροπόταμος Ενετικός Πύργος μέσα στο Στυρέων...- χωριό
~

,g
Αυλωνάρι Ενετικός πύργος και λουτρό Αυλώνος

~
Βασιλικό Ενετικός πύργος ΛηλαVΤίων'"~= Δύστος Δύο ενετικοί πύργοι Δυστύων~

'"= Κάδι Ενετικό κτίσμα Κονιστρών
=~
f-",

ΚαθενοΙ Ενετικόςπύργος Δφφύων, '",~" Γυμνό Ενετικός πύργος Αμαρυνθίων,..-
=!5 Κήποι Ενετικός πύργος Κονιστρών

,~

Ενετικό Κάστρο με υπόγεια• Μηλάκι Ταμυναίων- σήραγγα μήκους 1,5 χλμ.
ξ

Χαλάσματα Ενετικού>J'
Ωρεών= Νέος πύργος... Κάστρου=~

Βενετσιανικος Πύργος στο'" Ροβιές Ελυμνίων

=- κέντρο του χωριού
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Σκύρος
Κάστρο - φρουρlO με

Σκύροu
αρχαία τείχη και.πύργους

Στενή Ενετικός Πύργος Δφφύων

Χαλκίδα
Κάστρο Καράμπαμπα και

Χαλκιδέων
Σαρακην6καστρο

Ψαχνά Ενετικό φρουρlO Μεσσαπίων

1":/'0:"

!Jrrι!j : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας - Ιδία επεξεργασία.

Δ.ΜΟΥΣΕΙΑ.

Τα μουσεία είναι ειcτός από χώροι συγκέντρωσης / επίδειξης των ιστoριιcών / λαογραφικών

ιcαι άλλων μνημείων του πολιτισμού χώροι προσέλκυσης τουριστών πολλές φορές

αποκλειστικά γι' αυτό τον σκοπό . Πολλοί επισκέπτες της χώρας συνδυάζουν την

περιήγηση τους στην Αθήνα με παράλληλη ξενάγηση στο ιστορικό μουσείο της Ακρόπολης

που συγκεντρώνονται μερικά από τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα του Ελληνικού πολιτισμού.

Η Ελλάδα ως χώρα με μακραίωνη ιστορία έχει επενδύσει κυρίως στην δημιουργία

μουσείων ιστορικού και λαογραφικού χαρακτήρα με μερικά εξαίρετα αποτελέσματα όπως

το μουσείο της Ακρόπολης που περιγράψαμε και το Λαογραφικό μουσείο Ηπειρωτικών

μελετών στα Ιωάννινα . Σημαντικό παράγοντα τα τελευταία χρόνια έχει παίξει η υπό

διαμόρφωση τάση στην δημιουργία θεματικών μουσείων με αντικείμενο τις τέχνες Ι

περιβάλλον / τεχνολογία τα οποί εκτός από ισχυρό θέλγητρο στην προσέλκυση τουριστών

μπορούν να έχουν και ένα ευρύτερο ρόλο στην τοπική κοινωνικοοικονομική ενότητα με

την προσέλκυση επιστημονικών συνεδρίων και τις διάφορες εκδηλώσεις που μπορούν να

πραγματοποιηθούν . Τα παραπάνω αποτελεί και ένα παράδειγμα των αλυσιδωτών

επιδράσεων a)J.,iJ. και των φαινομένων διάχυσης που παρουσιάζει ο τουρισμός

χρησιμοποιώντας ως πόλο έλξης ένα μουσείο. Κάποια γνωστά είδη θεματικών μουσείων

από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο είναι το μουσείο φυσικής ιστορίας Γουλανδρή με

θεματικό αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της φυσικής ιστορίας και εξέλιξης αJJ.iJ. και το

μουσείο μοντέρνων τεχνών στην Νέα γόρκη των Η.Π.Α με θεματικά αντικείμενα την

αρχιτεκτονική Ι φωτογραφία Ι κινηματογράφο Κ.α ( Museum of Modem Arts ~ Moma ) . Ο

Νομός Ευβοίας διαθέτει ένα αρκετά ικανό αριθμό μουσείων τόσο αρχαιολογικών όσο και

βυζαντινών Ι λαογραφικών και τοπικής λαϊκής τέχνης. Τα μουσεία που υπάρχουν αυτή την

στιγμή στον Νομό Ευβοίας είναι τα εξής:

• Αρχαιολογικό μουσείο Χαλκίδας : Το κτήριο οικοδομήθηκε την πρώτη δεκαετία

του 200υ αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της Χαλκίδας στον λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου

και η νέα έκθεση λειτουργεί από το 1991 , με επέκταση στο προαύλιο του μουσείου
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όπου στεγάζονται οι συλλογές των τιμητικών ψηφισμάτων, των επιτύμβιων

μνημείων και των ρωμαϊκών γλυπτών . Στις συλλογές του περιλαμβάνονται :

Πρωτοελλαδικά ευρήματα από τον οικισμό και το νεκροταφείο της Μάνικας ( 3η

χιλιετία π.χ ) , Μυκηναϊκή κεραμική και ειδώλια Γεωμετρική συλλΟ'Υή - κεραμική

και χάλκινα ειδώλια , Συλλογή Οικονόμου με ευβοϊκή και βοιωτική κεραμική και

κοροπλαστική • Συλλογή κλασικών και ελληνιστικών νομισμάτων από την Χαλκίδα,

Ερέτρια, Κάρυστο • Ρωμαϊκά αναθηματικά γλυπτά από την Χαλκίδα και την

Αιδηψό. Επιτύμβια μνημεία από την Χαλκίδα, Νέα Λάμψακο και τέλος Τιμητικά

ψηφίσματα.

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας: Το Μουσείο Ερέτριας κτίσθηκε αρχικά το 1960,

ενώ κατά τα έτη 1961-2 έγινε επέκταση . Η σημερινή μορφή του μουσείου

οφείλεται σε εργασίες επέκτασης κατά τα έτη 1987-1991 , οι οποίες έγιναν με

συνεργασία της Αρχαιολογική Υπηρεσίας και της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων

με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή.

Στο Μουσείο γίνονται κατά περιόδους εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου . Στις συλλογές περιλαμβάνονται ευρήματα από : το

Λευκαντί ( Ξηρόπολη και Νεκροταφείο Σκουμπρή , παλιά Περιβόλια, Τούμπα) •

την Αμάρυνθο ( Παλιοχώρα , Λόφος Γεράνι) , τη Μαγούλα, την Ερέτρια

• Αρχαιολογικό μουσείο Σκύρου: Το μουσείο της Σκύρου ιδρύθηκε το 1963 και

εγκαινιάστηκε δέκα χρόνια αργότερα για να στεγάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα

που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία του νησιού. Η Σκύρος κατοικήθηκε από τη

νεολιθική επΟ'χή ( 5500-2800 Π.χ. ) όπως μαρτυρούν τα λείψανα που έχουν βρεθεί

σε διάφορες περιοχές στο νησί. Ακμάζει κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού ( 2800

1900 Π.χ. ) και φτάνει στο απόγειο της ακμής της κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο

( 1650-1100 Π.χ. ) . Σημαντική εμφανίζεται η Σκύρος και στα γεωμετρικά και στα

αρχαϊκά χρόνια. Το 475 Π.χ. κατακτάται από τους Αθηναίους και το 323 - 322 Π.χ.

περνάει στα χέρια των Μακεδόνων. Το 197 Π.χ. την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Από το

20 αιώνα μ.χ. εξαπλώνεται στο νησί η Χριστιανική θρησκεία . Το μουσείο

περιλαμβάνει τις εξής συλλογές: Κεραμική της πρωτοελλαδικής περιόδου ( 2800

1900 Π.χ ) , Κεραμική της μυκηναϊκής περιόδου ( 1600-1100 Π.χ ) , Κεραμική

πρωτογεωμετρική ( 110ς-90ς π.χ) Ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και

γεωμετρικής περιόδου ( 900-800 π.Χ ) , Πρωτογεωμετρική κυρίως κεραμική ,

Ευρήματα ρωμαϊκής και αρχαϊκής περιόδου, Αγγεία και ά'λJ..λJ. αντικείμενα από την

κλασσική και ρωμαϊκή περίοδο ( 50ς-10ς Π.χ ) , Ενδιαφέροντα είναι τα γλυπτά:

κόρη αρχαϊκής περιόδου, ταφική στήλη ( 480 π.χ ) .
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•

•

•

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου στεγάζεται στη δυτική πτέρυγα του

Γιοκάλειου Πνευματικού ιδρύματος , κληροδότημα του ΕUεργέτη Νικολάου

Γιοκαλά . Οικοδομήθηκε το 1959 στην Πλατεία Μαξιμιλιανού της Καρύστου .

Περιελάμβανε αίθουσες Αρχαιολογικού Μουσείου ( 1988 ), Θεάτρου

Βιβλιοθήκης . Η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων διοργανώνει ξεναγήσεις στο

Μουσείο , ενώ το θέατρο και η Βιβλιοθήκη λειτουργούν υπό την εποπτεία του

Δήμου Καρύστου . Η δυτική πτέρυγα του Γιοκάλειου Πνευματικού Ιδρύματος

παραχωρήθηκε σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Ν. Γιοκαλά, το 1980 στο

Υπ.πσ για την δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου . Η ΙΑ' Εφορεία

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διαμόρφωσε τον παραχωρηθέντα χώρο

και εγκαινίασε το Μουσείο Καρύστου το 1989 παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο

ΕUρύ κοινό τα ευρήματα της περιοχής. Στις συλλογές περιλαμβάνονται: Γλυπτά

Καρυστίας ( κλασικών-ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων ) , Ευρήματα από

Δρακόσπιτα ( Όχης , Στύρων ) , Εmγραφές Καρυστίας, Πήλινα ειδώλια διαφόρων

περιοχών Καρυστίας.

Λαογραφικό μουσείο Κύμης: Το Λαογραφικό Μουσείο Κύμης ιδρύθηκε το 1981

από το Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κύμης. Είναι το μεγαλύτερο και

καλύτερα οργανωμένο λαογραφικό μουσείο της Εύβοιας και ένα από τα καλύτερα

στο είδος του περιφερειακά μουσεία της χώρας. Επιπλέον έχει το χαρακτήρα του

μουσείου της πόλης . Στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο νεοκλασικό κτήριο του

τέλους του 190υ αιώνα , που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, και ανήκε

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο οποίο στέγαζε επί σειρά ετών το εδώ

Κατάστημά της. συλλογή του Μουσείου, που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα,

απαρτίσθηκε από δωρεές των κατοίκων, οι οποίοι στήριξαν και συνεχίζουν να

στηρίζουν ηθικά και υλικά την όλη προσπάθεια της ίδρυσης και λειτουργίας του

Μουσείου. Το Μουσείο διαθέτει πλούσιες συλλογές αντικειμένων, τα οποία

αντιπροσωπεύουν τους εξής κλάδους της λα·ίκής τέχνης: Υφαντική ( κυρίως τα

αρα'Χ"ουφαντα μεταξωτά και τα τιριπλένια ) , Κεντητική ( κυρίως τα κουκουλάρικα

κάδρα και τα ασπροκεντήματα ) , Ενδυμασίες ( ανδρικές-γυναικείες νυφικές,

γιορτινές, καθημερινές ) , Μεταλλοτεχνία , Κεραμική , Ξυλογλυπτική , Λα·ίκή

ζωγραφική ( έργα G.DΈSΡοsίtο , Σωτ. Χρυσανθόπουλου ), Λιθογλυπτική .

Λαογραφικό μουσείο Χαλκίδας και άλλοι τόποι πολιτιστικού ενδιαφέροντος : Το

Λαογραφικό μουσείο της Χαλκίδας στεγάζεται στο τελευταίο κομμάτι του Ενετικού

Κάστρου μέσα σε τρείς γοτθικές αίθουσες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πάχος των

τοίχων του κτιρίου που στεγάζεται το λαογραφικό μουσείο της Χαλκίδας είναι
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περίπου2 μ. και έτσι η μόνη παρέμβαση που έγινε είναι η τοποθέτηση air condition

κυρίως για την συντήρηση των στολών. Στο παρελθόν και κατά την διάρκεια της

Τουρκοκρατίας υπήρξε τζαμί και η παράδοση του στον δήμο Χαλκιδέων και η

μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο έγινε το 1982 . Περιλαμβάνει είδη λαϊκής

τέχνης και οι συλλογές του χωρίζονται με τέτοιον τρόπο όσα είναι και τα δωμάτια

του μουσείου. Στην πρώτη αίθουσα είναι ο ενδυματολογικός τομέας, στην δεύτερη

αίθουσα το μεσοαστικό σπίτι και στην Τρίτη αίθουσα είναι η θεματική ενότητα με

το χωριάτικο σπίτι. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συλλογή με τα οξυπύθμενα αγγεία

που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς για την μεταφορά των προϊόντων στις

αποικίες της Σικελίας. ΆλJ..AJ. σημαντικά σημεία της Χαλκίδας όπου κατά καιρούς

γίνονται εκθέσεις και αποτελούν φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου

είναι το « Κόκκινο σπίτι }} που κτίστηκε το 1884 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα

Φλεγκίς σε σημείο που δεσπόζει πάνω στην βόρεια πλευρά της παραλίας της

Χαλκίδος στην περιοχή « Κρηπήδωμα » και ανήκει στον δήμο Χαλκιδέων και το «

Σπίτι με τα αγάλματα » που βρίσκεται και αυτό στην ίδια περιοχή και μάλιστα

απέναντι από το « Κόκκινο σπίτι» .

• Το Μουσείο Μάνου Φαλτάϊτς ιδρύθηκε το 1964 . Είναι από τα πρώτα τοπικά

Ιστορικά ~ Λαογραφικά Μουσεία της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή του

Μάνο Φαλτάϊτς , για να σωθεί η Σκυριανή παραδοσιακή κληρονομιά και για να

περάσει στον πανελλήνιο χώρο το μήνυμα πως το παρόν και το μέλλον πρέπει να

στερεώνονται στην Παράδοση . Στεγασμένο στο παλαιό αρχοντικό των «

Φαλνταήδων » , της οικογένειας Φαλτάϊτς , που οι ρίζες τους χάνονται στο

Βυζάντιο, δεσπόζει του Β.Α άκρου της πόλης της Σκύρου, χτισμένο πάνω στον

μεγαλύτερο πύργο των πανάρχαιων Πελασγικών τειχών του νησιού - τον

Παληόπυργο . Φορτωμένο τον μύθο και την ιστορία περιλαμβάνει όλον τον

παραδοσιακό πολιτισμό και την ιστορία του νησιού, από την μεταβυζαντινή μέχρι

την σύγχρονη εποχή . Στο μουσείο βρίσκονται εκτεθειμένες οι εξής συλλογές :

Εκατοντάδες αντικείμενα της παραδοσιακής και σύγχρονης λαϊκής τέχνης της

Σκύρου , όπως κεντήματα , φορεσιές , κεραμικά , υφαντά , ξυλόγλυπτα ,

μικροξυλόγλυπτα , είδη μεταλλοτεχνίας , έπιπλα και σκεύη χρήσης του

καθημερινού βίου των Σκυριανών κλπ .

• Τέλος στον Νομό υπάρχουν ακόμη λαογραφικά μουσεία στην Ιστιαία την Λίμνη την

Αγ. Άννα και τον Θεολόγο.
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Ε. ΑΥΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣΥΠΟΔΟΜΕΣ.

Οι αϋλες πολιτιστικές υποδομές αναφέρονται σε όλn εκείνα τα στοιχεία που μπορούν από

μόνα τους να προσελκύσουν επισκέπτες Ι τουρισμό σε μία περιοχή. Γενικά μπορούν να

διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α ) Σε σημαντικούς ανθρώπους η προσωπικότητες

των γραμμάτων Ι τεχνών Ι επιστημών Κ.α οι οποίοι με τον τρόπο τους υπηρέτησαν τους

παραπάνω σκοπούς και άφησαν ένα σπουδαίο έργο για τις μελλοντικές γενεές . Η

δημιουργία χώρων τιμής ( μουσεία, θέατρα, συνεδριακά κέντρα) για τους παραπάνω

ανθρώπους και για το έργο που αυτοί άφησαν είναι ένα πολύ σημαντική υποδομή για τον

τόπο που αυτή δημιουργείται και εκμεταλλεύεται την αύλη κληρονομιά με σκοπό την

διαφοροποίηση στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος. β ) Τα ήθη και έθιμα μιας

περιοχής αποτελούν και αυτά ένα πολύ σημαντικό στοιχειό έλξης τουρισμού όπως Π.χ στην

περίπτωση του καρναβαλιού της Πάτρας και η σωστή προβολή και ανάδειξη - διαχείριση

αυτών προκαλεί φαινόμενα διάχυσης στην τοπική οικονομία ανάλογα με την δημιουργία

και ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών πόρων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε

πως και σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται περιοχές που διακρίνονται για την κουζίνα που

προσφέρουν ( γαστριμαργικός τουρισμός) η ακόμη και περιοχές που θεωρούνται ανεκτικές

σε φαινόμενα γυμνισμού • ομοφυλοφιλικών σχέσεων , χρήσης ναρκωτικών Κ.α .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω περιοχής είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Ι ) Κυριότερα ήθη και έθιμα του Νομού Ευβοίας.

Όπως περιγράψαμε πιο πάνω τα ήθη και τα έθιμα μιας περιοχής μπορούν από μόνα τους να

αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών Ι τουριστών σε μία περιοχή. Ό Νομός Ευβοίας όπως

και οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος έχει πλούσια παράδοση σε ήθη και έθιμα ωJ..iL

και σε εορτασμούς γιορτών των αγίων της εκκλησίας. Ένα πρόβλημα που συναντάται τα

τελευταία χρόνια είναι ότι σε αρκετές περιοχές τα έθιμα αυτά έχουν ατονήσει κάπως καθότι

τα περισσότερα χωριά του Νομού έχουν αποψιλωθεί πληθυσμιακά και συνεπώς οι μόνοι

κάτοικοι που έχουν απομείνει για να συνεχίσουν αυτέ τις παραδόσεις και τα έθιμα είναι

συνήθως μεγάλης ηλικίας . Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε συμπεράναμε ότι

στον Νομό τρία είναι τα μεγάλα έθιμα Ι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα και χρήζουν

προσοχής και ανάδειξης:

Α ) Στην Χαλκίδα κατά τον εορτασμό της πολιούχου της πόλης της Αγίας Παρασκευής

κάθε 26 Ιουλίου πραγματοποιείται εμποροπανήγυρης με την συμμετοχή χιλιάδων εμπόρων
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από κάθε γωνία της Ελλάδος . Η εκδήλωση αυτή γίνεται σε μία μεγάλη έκταση στην

ανατολική πλευρά της πόλης που ονομάζεται « Πάρκο του Λαού ~~ και συγκεντρώνει

χιλιάδες επισκέπτες . Παράλληλα με αυτή την εκδήλωση η Δημοτική επιχείρηση

πολιτισμού και ανάπτυξης της Χαλκίδας ( Δ.Ε.Π.Α.Χ ) διοργανώνει συναυλίες με γνωστούς

καλλιτέχνες στην παραλία της πόλης. Οι εορτασμοί αυτοί διαρκούν για μία εβδομάδα κατά

την οποία ολόκληρη η Χαλκίδα αλλά και οι γύρω περιοχές βρίσκονται σε εορταστικό

κλίμα. Ο παραπάνω θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει για μία σειρά από λόγους οι

κυριότεροι των οποίων είναι: η αποστροφή του « αστικού ~, κόσμου για ένα γεγονός που

κατά την γνώμη τους λαμβάνει χώρα σε τριτοκοσμικές χώρες • οι διάφορες παράνομες

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια μέσα στον χώρο που διεξάγεται

η εμποροπανήγυρης και έχουν να κάνουν με χαρτοπαιξία, παράνομα στοιχήματα ακόμη

και ανταλλαγή ναρκωτικών ( το παραπάνω είναι επόμενο όταν σε περίπου 20 - 30

στρέμματα γης συνωστίζονται κάθε βράδυ περί τις 20.000 - 30.000 άτομα) και έχουν

ενισχύσει στην τοπική κοινωνία την πρώτη άποψη, η επικείμενη ανάπλαση του χώρου που

γίνεται η εμποροπανήγυρης καθότι ήδη δημοπρατήθηκε μέσω του προγράμματος « Θησέας

~~ η ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου.

Β ) Το Σκυριανό καρναβάλι είναι ακόμη μία από τις γνωστές εκδηλώσεις στον Νομό που

λαμβάνει χώρα με την αρχή του Τριωδίου και διαρκεί περίπου ένα μήνα. Πιστεύεται ότι οι

ρίζες του Σκυριανού Καρναβαλιού βρίσκονται πίσω στην διονυσιακή λατρεία. Δύο είναι οι

εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια του Σκυριανού Καρναβαλιού . Η

πρώτη εκδήλωση αφορά τον « γέρο ~~ και την « κορέλα)) που βγαίνουν ντυμένοι στους

δρόμους και χορεύουν και η δεύτερη είναι η ({ τράτα ) που αναπαριστά την ζωή των

ναυτικών. Αναμφισβήτητα το Σκυριανό καρναβάλι είναι από τα πιο γνήσια έθιμα του

Νομού.

Γ ) Το πανηγύρι στο χωριό Προκόπι όπου γίνεται κάθε 27 ΜαίΌυ ημέρα της γιορτής του

Άγιου Ιωάννη του Ρώσου του οποίου το σκήνωμα φυλάσσεται στην εκκλησία του χωριού.

Όπως περιγράψαμε και στο κομμάτι που αφορούσε TC'V -θρησκευτικό τουρισμό οι χιλιάδες

προσκυνητές που καταφθάνουν με τα πόδια στο χωριό έπειτα από 35 περίπου χλμ.

πεζοπορίας αλλά και τους άλλους επισκέπτες συνθέτουν μια λαμπρή τελετή για τον

εορτασμό του Αγίου.

Μετά την παράθεση των σημαντικότερων / μεγαλύτερων εθίμων που λαμβάνουν χώρα στον

Νομό Ευβοίας θα αναφέρουμε απλώς ονομαστικά και με λίγα λόγια τα περισσότερα από τα

μικρά ( πάλι με επιλογή) ήθη και έθιμα που γίνονται κατά περιοχές. Στον χωριό Θεολόγο
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γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου ( 13 

15 Αυγούστου) , Στην Νεροτριβιά και τους Καθενούς γίνεται τριήμερο πανηγύρι κατά τον

εορτασμό του Αγίου Ιωάννη του Προδόμου ( 28 - 29 Αυγούστου) , επίσης στο χωριό

Καθενοί στις 6 Αυγούστου γίνεται γιορτή κατά την ({ Μεταμόρφωση του Σωτήρος )) με

δωρεάν φαγητό στην πλατεία. Στο Μετόχι του δήμου Διρφύων γίνεται περί τα τέλη Μαίου

και αρχές Ιουνίου η « γιορτή του κερασιού )) με πλήθος ομιλιών, συναυλιών, θεατρικές

παραστάσεις και χορούς . Στο χωριό Κρεμαστός του δήμου Κονιστρών λαμβάνει χώρα

τριήμερο πανηγύρι κατά τον εορτασμό του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου ενώ στα χωριά

Κάδι και Οξύλιθος του δήμου Κονιστρών και Κύμης αντίστοιχα γίνεται πανηγύρι σης 15

Αυγούστου. Επίσης στο χωριό Οξύλιθος λαμβάνει χώρα και αποκριάτικο καρναβάλι. Στο

χωριό Αργυρό λαμβάνουν χώρα δύο γιορτές η μία είναι τα « Κριεζώτια )) προς τιμήν του

αγωνιστή της επανάστασης Νικόλαου Κριεζώτη και ένα μεγάλο πανηγύρι κατά την

διάρκεια της εορτής του « Αγίου Πνεύματος)) . Στc; χωριά Κάδι • Βίταλα , Ταξιάρχες.

Ανδρονίανοι που ειδικεύονται στην παραγωγή ξερών σύκων γίνονται διάφορες εκδηλώσεις

κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο χωριό Πήλι του δήμου Ελυμνίων γίνεται πανηγύρι

στις 8/5 κάθε χρόνο. Τέλος σχεδόν κάθε χρόνο στην Χαλκίδα διοργανώνεται και από μια

μεγάλη αθλητική εκδήλωση σε ένα από τα δύο κλειστά γήπεδα της πόλης ενώ τόσο στην

Χαλκίδα όσο και στην Κύμη διοργανώνονται αγώνες αυτοκινήτου με τις αναβάσεις της

Ριτσώνας και της Κύμης αντίστοιχα που 'λόγω εγγύτητας με την Αθήνα προσελκύουν

πλήθος θεατών.

ΙΊ ) Οι σημαντικότερες προσωπικότητες της Εύβοιας.

Όπως περιγράψαμε σημαντικές προσωπικότητες από τ.Jυς χώρους των γραμμάτων / τεχνών

/ επιστημών Κ.α μπορούν εκτός από το να προσδώσουν κύρος στην περιοχή καταγωγής

τους να συμβάλλουν ενεργά μέσω βέβαια της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών

( αϋλων και υλικών) στο να γίνει η περιοχή πόλος έλξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού

( συνεδριακός, καλλιτεχνικός κ.α ) . Έτσι η περιοχή μπορεί να συνδυάσει τα θετικά

στοιχεία της τουριστικής ανάπroξης μέσω βέβαια πιο αειφόρων και ποιοτικών μορφών

έκφρασης αυτής. Οι σημαντικότερες λοιπόν προσωπικότητες του Νομού κατά την διάρκεια

του 20°1) αιώνα καθώς και οι τομείς που διέπρεψαν αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω:

Έλσα Βεργή: Ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του εθνικού θεάτρου. Η ίδια γεWΉθηKε στην

Αθήνα όμως οι γονείς της κατάγονταν από τα Γιάλτρα της Αιδηψού.
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Τάσος Ζάππας; Λογοτέχνης από τα Κάψαλα της Νοτίου Ευβοίας που εξέδωσε πλήθος

χρονογραφημάτων, ιστορικών και λαογραφικών μελετών.

Νικόλαος Καλογερόπουλος: Πολιτικός από την Χαλκίδα. Εκλέχθηκε Ι Ο φορές βουλευτής

Ευβοίας και διετέλεσε κατ επανάληψη υπουργός, μάλιστα 2 φορές για σύντομο χρονικό

διάστημα διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας.

Λέλα Καραγιάννη ; Αγωνίστρια της Εθνικής αντίστασης από την Λίμνη . Ανέπτυξε

πλούσια αντιστασιακή δράση και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς τον Ιούλιο του 1944 .

Ορέστης Μακρής ; Ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου από την Χαλκίδα .

Έπαιξε σε Ι Ο ταινίες κοντά σε άλ'λα μεγάλα ονόματα της εποχής.

Σωτηρία Μπέλλου : Τραγουδίστρια από την Δροσιά Ανθηδώνος που ανέπτυξε και πλούσια

αντιστασιακή δράση κατά την διάρκεια του πολέμου . Σε συνδυασμό με τον Βασίλη

Τσιτσάνη αναδεικνύεται σε μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του λαϊκού / ρεμπέτικου

τραγουδιού.

Γεώργιος Παπανικολάου ; Ίσως ο mo γνωστός από τις προσωπικότητες της Εύβοιας

παγκοσμίως. ΓΕWημένOς στην Κύμη ο γιατρός / ερε~vητής παγκοσμίου εμβέλειας έμεινε

γνωστός στον κόσμο από το περίφημο Test Pap . Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

τιμήθηκε για την προσφορά του στην ιατρική με ένα ερευνητικό κέντρο που φέρει το όνομα

του.

Νίκος Σκαλκώτας : Συνθέτης από την Χαλκίδα που άφησε πίσω του τεράστιο όγκο

δουλειάς με πάνω από 150 συνθέσεις.

Γιάννης Σκαρίμπας ; Πεζογράφος και ποιητής εάν και γεννήθηκε στην Αγία Ευθυμία

Παρνασσίδας συνδέθηκε τόσο στενά με την πόλη της Χαλκίδας στην οποία έζησε όλη την

ζωή του από το 1919 που εγκαταστάθηκε μέχρι και το 1984 που απεβίωσε. Άφησε πίσω

του πλήθος από διηγήματα, νουβέλες, ποιήματα, μυθιστορήματα, ιστορικά δοκίμια και

θέατρο. Ο τάφος βρίσκεται έξω από το κάστρο του Καράμπαμπα στην Χαλκίδα ενώ η

περιοχή όπου έμενε έχει πάρει το όνομα του ως γειτονιά « Γιάννη Σκαρίμπα }} .
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ΣΤ ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ .

Οι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί στ/ν Ελλάδα είναι οικισμοί που έχουν

εξαιρετικό ενδιαφέρον από άποψη αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνεπώς

κρίνονται άξιοι προστασίας ( με διαφορετικές διαβαθμίσεις βέβαια ) με σκοπό την

συντήρηση και διαφύλαξη τ/ς μοναδικής τους ταυτότ/τας . Οι παραδοσιακοί οικισμοί

αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης για τ/ν προσέλκυση τουρισμού σε μία περιοχή .

Τις περισσότερες φορές σε αυτούς τους οικισμούς εκτός από την ιδιαίτερα όμορφη

αρχιτεκτονική τους συναντάμε και ενδιαφέρουσα τοπική κουζίνα αλλά και είδη τοπικής

λαϊκής τέχνης. Βλέπουμε λοιπόν πως η πολυδιάστατ/ φύση αυτών των οικισμών έλκει

τουρισμό διαφορετικού είδους ( φυσιολατρικό • γαστριμαργικό , για αγορά τοπικών

προϊόντων κ.α ) και στις περισσότερες των περιπτώσεων καθ όλη τ/ν διάρκεια του χρόνου.

Εκτός των άλλων αυτοί οι οικισμοί είναι εξαιρετικά ελκτικοί ( παρά τους περιορισμούς

στην δόμηση) στ/ν δημιουργία ποιοτικών καταλλυματικών η αγροτουριστικών μονάδων

που συνδυάζουν τον τουρισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη τοπική παράδοση ,

επομένως είναι ιδανικά πεδία για την άσκηση αυτού που ονομάζουμε « αειφόρος

τουριστική ανάπτυξη ~~ . Η Εύβοια παρά το γεγονός ότι διαθέτει σχεδόν 401 οικισμούς στο

Σύνολο της έχει ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως

παραδοσιακοί , βέβαια υπάρχουν πολλοί οικισμοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από

άποψη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όμως δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένοι ως

παραδοσιακοί. Στους παραπάνω οικισμούς απλώς επιβάλλονται κάποιοι ειδικοί όροι και

περιορισμοί στ/ν δόμηση όπως το σχήμα και τα υλικά τ/ς σκεπής η ή μέγιστη κάλυψη του

οικοπέδου και τίποτα παραπάνω. Οι τρείς κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην εξέλιξη

αυτή όσον αφορά τ/ν « ποιότ/τα )~ του οικιστικού δικτύου του Νομού είναι οι εξής: α ) Ο

Νομός Ευβοίας όπως περιγράψαμε σε προηγούμενα κεφάλαια υπήρξε κατά το παρελθόν

τόπος με ιδιαίτερα στρατηγική σημασία για όσους τον κατακτούσαν , συνέπεια του

παραπάνω ήταν οι κάτοικοι του Νομού να αναζητήσουν τόπους για την εγκατάσταση τους

σε απόκρημνα μέρη και με πρωταρχικό στόχο τ/ν αμυντική φιλοσοφία παρά τ/ν

διατήρηση και τ/ν ανάπτυξη οικισμών σε μέρη πιο κατάλληλα για δόμηση .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω γεγονότος είναι το χωριό Μακρυχώρι του

δήμου Κονιστρών που πήρε το όνομα του επειδή οι κάτοικοι των κοντινών χωριών έλχγαν :

« πάμε στο χωρίο που βρίσκεται εκεί μακριά ~) και το οποίο χτίστικε σε ένα απόκρημνο

μέρος για τους φόβους των επιδρομών των πειρατών β ) Το « Αθηναϊκό» μοντέλο του

παραθερισμού των αστικών τάξεων , κατά τα μέσα τ/ς δεκαετίας του ·60 έως και στις
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μέρες μας , δηλαδή η δόμηση συνήθως με παράνομο τρόπο ενός μικρού η μεγάλου

κτίσματος « στην εξοχή » και η γειτνίαση του Νομού με το Π.Σ της Αθήνας γέμισε τους

οικισμούς της Εύβοιας και τα περίχωρα τους με πάρα πολλά τέτοια κτίσματα τα οποία με

την Ε.Π.Α του 1983 νομιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να νομιμοποιούνται μέχρι τις μέρες

μας . ·Ετσι οι όποιοι σχετικά ενδιαφέροντες οικισμοί είτε καταστράφηκαν είτε έχασαν

μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής τους αξίας γ ) Η ({ εκρηκτική » βιομηχανική αλ/.ά και

δημογραφική - οικισnκή ανάπτυξη του Νομού που περιγράψαμε σε προηγούμενο

κεφάλαιο ( αναφέρουμε όn ανάμεσα στο 1971 και το 2001 ο νομός κέρδισε σχεδόν 40

χιλιάδες άτομα) οδήγησε σε {{ παραγκωνισμό» της προστασίας αλλά και διατήρησης της

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Νομού προς όφελος της ανάγκης στέγασης των ανθρώπων

αλλά και των υποδομών υποστήριξης αυτών ( δρόμοι, πλατείες, σχολεία κ.α ) . Ο οικισμός

που επλήγησε περισσότερο από την παραπάνω τακτική στον Νομό Ευβοίας είναι η

Χαλκίδα που περίπου 30 χρόνια πριν ήταν γεμάτη πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια εκ των

οποίων όσα δεν κατεδαφίστηκαν( με αδιαφανείς πάντα διαδικασίες) τώρα ρημάζουν από

τα σημάδια του χρόνου και από κτίρια « ισχύος ) στο παρελθόν έχουν γίνει στέκια

περιθωριακών ομάδων . Η προσπάθεια για την καταγραφή και την αξιολόγηση των

ενδιαφέΡOVΤων οικισμών στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1970 - 1972 από το Υπουργείο

Εσωτερικών της οποίας η έναρξη σηματοδοτήθηκε με την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης

των οικισμών της χώρας ανά περιφέρεια, με στόχc την επιλογή αυτών στους οποίους

διατηρούνται σημαντικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής , κατέληξε στο

Προεδρικό Διάταγμα του 1978 19.10 / 13.11.1978 ( Φ.Ε.Κ 594 Δ' ) βάσει του οποίου

χαρακτηρίσθηκαν ως παραδοσιακοί, ένας σημαντικός αριθμός οικισμών της χώρας αλλά

τελικά όπως περιγράψαμε παραπάνω μόνο δύο οικισμοί του Νομού Ευβοίας.

Α ) Χαρακτηρίζονται ως Παραδοσιακοί συνολικά 2 οικισμοί στην περιοχή μελέτης μας οι

οποίοι είναι η χώρα της Σκύρου (Φ.Ε.Κ 594 / Δ / 78) και ο οικισμός Αγ. Ιωάννης(Φ.Ε.Κ

429 / Δ / 99 ) για τους οποίους και καθορίζονται εξειδικευμένοι όροι και μορφολογικοί

περιορισμοί στη δόμηση .

Β ) Οι δύο παραπάνω οικισμοί κατατάσσονται στην κατηγορία Ι πράγμα που σημαίνει όn

χρήζουν απόλυτης προστασίας και διατηρούν ανέπαφο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.

Γ) επιβάλλονται περιορισμοί σnς χρήσεις εντός των ορίων των οικισμών. Συγκεκριμένα: «

απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων, η χρήση των οποίων θα οχλούσε απαραδέκτως την

περιοχήν ... »)

Δ) Καθορίζονται εξειδικευμένοι όροι και μορφολογικοί περιορισμοί στη δόμηση .
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Εκτός των δύο παραπάνω θεσμοθετημένων ως παραδοσιακών οικισμών υπάρχουν και

αρκετοί οικισμοί στο σύνολο του Νομού που έχουν χαρακτηριστεί ως ενδιαφέροντες και

αξιόλογοι . Η διαφορά μεταξύ ενδιαφέροντων και αξιόλογων οικισμών έγκειται στο

γεγονός ότι οι αξιόλογοι οικισμοί έχουν περισσότερους και πιο σκληρούς όρους δόμησης

από τους ενδιαφέροντες οικισμούς . Οι αξιόλογοι οικισμοί του Νομού είναι οι :

Ανδρωνιάνοι ( Κύμης) , Αυλωνάρι ( Αυλώνος) , Βίταλα ( Κύμης) , Δένδρα ( Κύμης) ,

Έλαια ( Αυλώνος) , Πύργος ( Κύμης) και Στενή (Διρφύων) . Χωρικά όπως θα δούμε και

από τον πίνακα των ενδιαφέροντων οικισμών του Νομού οι παραπάνω οικισμοί

συγκεντρώνονται στις περιοχές της κεντρικής Εύβοιας και των δήμων Κονιστρών • Κύμης,

Αυλώνος και Ταμυναίων . Το παραπάνω μπορεί να μεταφραστεί και αλλιώς αφού οι

συγκεκριμένες περιοχές εμφανίζουν μια τουριστική υστέρηση σε σχέση με τους άλλως

γνωστούς προορισμούς του Νομού όπως οι δήμοι της Βόρειας Εύβοιας αΛλά και από τον

άξονα ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας που. ξεκινά από την Χαλκίδα και

κατεβαίνοντας νότια ακολουθεί τους δήμους Ληλαντίων • Αμαρυνθίων • Ερέτριας και εν

μέρει Ταμυναίων . Όσων αφορά τώρα τα διατηρητέα κτίρια που παρουσιάζονται στον

πίνακα 4.7.13 σύμφωνα και με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του 2001 η Χαλκίδα και η

Ιστιαία έχουν τις περισσότερες περιπτώσεις με 20 και 9 κτίρια αντίστοιχα ενώ σε φάση

χαρακτηρισμού βρίσκονται 90 περmτώσεις στην Χαλκίδα Ο στην Ιστιαία αλλά 30

περιπτώσεις στην Αιδηψό . Ο χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέα αποτελεί ένα

σημειακό μέτρο παρέμβασης για την προστασία της ταυτότητας και της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς ενός οικισμού και σε συνδυασμό με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των

συγκεκριμένων κτιρίων ο εκάστοτε οικισμός αποκτά κάτι από τον χαρακτήρα που είχε κατά

το παρελθόν. Βέβαια το συγκεκριμένο μέτρο καλό θα ήταν να εφαρμοζόταν κατά θύλακες

μέσα στα όρια ενός οικιστικού συγκροτήματος διατηρώντας συνοικίες η μικρά κομμάτια

του τα οποία συνδυαζόμενα με πεζοδρομήσεις κ.α θα έδιναν μια διαφορετική νότα 

βγαλμένη από το παρελθόν - μέσα στον οικισμό. Στην περίπτωση της Χαλκίδας μάλιστα

που συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό διατηρητέων βλέπει κανείς εικόνες με ένα

χαρακτηρισμένο διατηρητέο σε άθλια κατάσταση και μη κατοικήσιμο και δίπλα του μια

8όροφη καινούργια πολυκατοικία. Η παραπάνω εικόνα που συναντάται πολλές φορές μέσα

στο κέντρο της Χαλκίδας δείχνει και τ/ν αποτυχία και απροθυμία των οργάνων του

κράτους για την διατήρηση και ανάδειξη ολόκληρων συνοικιών σε έναν οικισμό .

Προσφιλής μάλιστα πελατειακή τακτική μεταξύ εργολάβων και τοπικής ηγεσίας είναι ο

αποχαρακτηρισμός όχι μόνο κτιρίων αλλά και χρήσεων γης σε ολόκληρα οικοδομικά

τετράγωνα προς όφελος της <i ανάπτυξης}} που λέγ.:ται κατασκευή πολυκατοικιών. Εν

κατακλείδι ο χαρακτηρισμός ορισμένων κτιρίων ως διατηρητέα είναι ένα πρώτο δειλό βήμα
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προς την προστασία τη ταυτότητας ενός οικισμού και θα ήταν ακόμη πιο καλό εάν υπήρχαν

τα κονδύλια ( πράγμα πολύ δύσκολο ) από το Υπουργείο Πολιτισμού για την

αποκατάσταση αυτών των κτφίων .

Πίνακας 4.7.12 : Ενδιαφέροντες οικισμοί του Νομού Ευβοίας.

ΟIΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΑΙΊλλΝΝλ Nηλtως

ΑΓΙλθΕΚΛλ Αuλώνoc

λΝΩΒλθΕ1λ AμιφUVΘIων

ΒΟΥΤλΣ l0τιαiαc

ΠΛΛΤΡΛ Αιδηιιιού

Δ[ΡΡΕΥΜλΤλ ΚονιστΡών

ΔΡΟΣlλ Δuοτίων

ΕΝΟΡΙλ Κu"η,

θλΡΟΥΝΙλ Ταμυναίων

ΚAmΣTENH ΔιooUΩν

ΚΗπα ΚονιοτΡών

ΚλΗ.ΜΑΤΑΡΙ Κύunc

KONIt"T'PIΞΣ ΚονιοτΡών

ΜΑκ.ΡΥΧΩΡI ΚονιοτΡών

ΟΚΤΩΝΙΑ Aulilivoc

ΟΞΥλΙθΟΣ Κu"η,

ΠλΝΑΓIΑ Ταuυvαίων

ΠλΡΘΕΝΙ Ταμuναίων

ΠΛΑΤλΝΛ Κu"η,

ΠΥΡΓ[ Κύl1ηc

ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ Κηρέ""

ΣΠΗΛΙΕΣ Κονιστρών

ΦΥΜΑ Ληλαντίων

ΩΙ'1ΞΟΙ Ωρών

ΩI'OΛOrιo Αυλώνα:

.!1!n!l : Δινση χ.σπ Νομού Ευβοίας - Ιδία επεξερΥασία.
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Πίνακας 4.7.13 : Διατηρητέα κτίρια και περιπτώσεις που αναμένουν έΎκριση ως

διατηρητέα στον Νομό Ευβοίας μέχρι το 2001 .

Αριθμός Σε φάση
Λοιπά

Οικισμός Δήμος Διατηρητέων χαρακτηρισμού
στοιχεία

κτριρίων ως διατηρητέα

Χαλκίδα Χαλκ\δέων 20 90 Ιστορικός

τόπος Ι Τ.Ι.ΦΚ

Ερέτρια Ερέτριας
3 & Λόφος"

Ο
Αρχαιολογικός

Μαγούλα" χώρος

Ψαχνά Μεσσαπίων Ο 6 -
Κύμη Κύμης Ο 2 Ενδιαφέρον

οικισμός

Ιστορικό

Λ.Αιδηψού Αιδηψού Ο ·30 κτίριο

"Θέρμαι

Σύλλα"

Γούβες Αρτεμισίου 1 Ο -
Αξιόλογο

lστιαία Ιστιάιας 9 Ο
κτίριο το

Δημαρχείο της

πόλnc

Λίμνη Ελυμνίων Ο 8 -
Στροφιλιά Κηρέως 1 Ο

Ναός Αγ.

Τριάδας

Κεχριές Ελυμνίων 1 Ο -
Γραμπιά Καρύστου 1 Ο -
Κάρυστος Καρύστου 1 Ο Δημαρχείο

Πίφγος Στυρέων 1 Ο -
Στύρα Στυρέων 1 Ο -

2 Ανεμόμυλοι

Ι

Σκύρος Σκύρου 2 Ο
Παραδοσιακός

οικισμό η

χώρα της

ΣΚι:ιΩου.

Πmiι :Δ/νση Χ.Ο.Π Νομού Ευβοίας - Ιδία επεξεργασία.
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Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια του Νομού μαζί με τα

κύρια χαρακτηριστικάκαι την ιστορία τους:

• Σιδηροδρομικός Σταθμός Χαλκίδος : Ο μοναδικός σιδηροδρομικός σταθμός του

Νομού που χτίστικε το 1905 από πέτρα και συνδυάζει τα νεοκλασικά στοιχεία μαζί

με την κεραμοσκεπή . Το κτίσμα βρίσκεται σε απόσταση μόλις lO μέτρων από την

θάλασσα και περιβάλλεται από φοίνικες και λεύκες .

• Ξενοδοχείο « Θέρμαι Σύλλα ») στην Αιδηψό : Το ξενοδοχείο Θέρμαι Σύλλα

κτίσθηκε το 1896 . Είναι το πιο εντυπωσιακό κτήριο ξενοδοχείο της περιόδου και το

πρώτο που εντοπίζει κανείς φτάνοντας στα Λουτρά Αιδηψού. Το κτήριο είναι

τριώροφο με υπόγειο και σοφίτα. Η σύνθεση εκμεταλλεύεται την γωνιακή θέση του

οικοπέδου δημιουργώντας στη γωνία πύργο που δεσπόζει στη μορφή και προβάλλει

δυναμικά το κτήριο .

• Το « κόκκινο σπίτι ) στην Χαλκίδα: Χτίστικε το 1884 από τον νομομηχανικό

Κωνσταντίνο Φλέγγα υπό του σχεδίου του Γάλλου αρχιτέκτονα Φλέγγις .

Θαυμάζεται από σύγχρονους αρχιτέκτονες με τον τρόπο που έχει προσαρτηθεί επί

του βράχου ο οποίος βρέχεται από τρεις μεριές από την θάλασσα.

• Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδος: Αποπερατώθηκε το 1909 σε οικόπεδο που δώρισε ο

δήμος Χαλκιδέων και από προσφορά του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ανδρέα

Συγγρού . Είναι αρχαϊκού ρυθμού με ωραία προπύλαια , μαρμάρινη σκάλα και

εσωτερικό περίβολο.

• Εργοστάσιο Σαπωνοποιίας στην Χαλκίδα : Το λεγόμενο και κτίριο Γεωργιάδη

βρίσκεται στην έξοδο της πόλης επί της οδού Αρεθούσης και πρόκειται για ένα

επίμηκες βιομηχανικό κτίριο του 1900 επί ενός οικοπέδου 17.000 Τ.μ .

• Το νεοκλασικό της οδού Τζιαρντίνι στην Χαλκίδα: Στέγη της φιλαρμονικής του

Δήμου Χαλκιδέων χαρακτηρίζεται από αυστηρή συμμετρία και μεγάλη παρουσία

μαρμάρου.

• Οι ανεμόμυλοι της Σκύρου : Ο ανεμόμυλος στο Σταυρό είναι ένα διατηρητέο

κτίσμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
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4.8 ΤΟΥΡΙΣΤιΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ .

Οι τουριστικές υποδομές είναι ό'λα εκείνες οι υλικές ή αυλές υποδομές που εξυπηρετούν

διάφορες μορφές τουρισμού με την μορφή χιονοδρομικών κέντρων Π.χ η απλώς

διευκολύνουν τον τουρισμό και ειδικότερα τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών όπως

Π.χ το βασικό οδικό δίκτυο ή η μαρίνες ελλιμενισμού πλοίων . Όσον αφορά τις αύλες

υποδομές αυτές μπορούν κατά περίπτωση να είναι είτε φορείς άσκησης τουριστικής

πολιτικής είτε οργανώσεις - σωματεία η ακόμη και ηλεκτρονικού τύπου κέντρα παροχής

πληροφοριών η εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα

αναλύσουμε όλες τις τουριστικές υποδομές του Νομού Ευβοίας και ειδικότερα θα

παραθέσουμε τα στοιχεία για:

• Χιονοδρομικά κέντρα.

• Συνεδριακά κέντρα.

• Βασικό δίκτυο μεταφορών.

• Φορείς η μέσα άσκησης τουριστικής πολιτικής Κ.α.

4.8.1 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΜΟΝΑΠΑΤΙΑ.

Το υψηλότερο βουνό του Νομού όπως περιγράψαμε είναι το όρος Δίρφυς με υψόμετρο

1743 μ.. Το σχετικά μικρό υψόμετρο του βουνού αλλfJ. και το ότι αυτό έχει σχετικά τραχύ

και απότομο ανάγλυφο έχουν στερήσει από τον Νομό την παρουσία ενός αξιόλογου

χιονοδρομικού κέντρου . Στο όρος Δίρφυς βρίσκεται ένα χιονοδρομικό κέντρο σχετικά

μικρής δυναμικότητας στην κορυφή {{ Λειρί ~~ και σε υψόμετρο 850 μ. στο χιονοδρομικό

κέντρο λειτουργεί ένα ski - lift με την δυναμικότητος περίπου 800 σκιέρ Ι ώρα ενώ

υπάρχουν δύο πίστες για σκι . Κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο και σε υψόμετρο ενός χλμ.

υπάρχει το καταφύγιο του ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδος που διαθέτει ξενώνα καθώς και

χώρο για φαγητό. Το καταφύγιο υπάρχει σε αυτή την περιοχή διότι η Δίρφυς αποτελεί έναν

αρκετά αξιόλογο ορειβατικό προορισμό με πλήθος ορεινών διαδρομών. Σε αυτό το σημείο

πρέπει να τονίσουμε πως οι εΚ'tεταμένες χιονοπτώσεις στην Δίρφη καθώς και το έντονο και

δύσκολο ανάγλυφο της καθιστούν την χρήση των ορεινών μονοπατιών υπόθεση για

επαγγελματίες ορειβάτες και πεζοπόρους και συνεπώς η όποια αξιοποίηση αυτών των

μονοπατιών για χρήση σε μαζική μορφή για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού

εΚ'tός από πάρα πολύ χρόνο χρειάζεται και μεγάλες επενδύσεις σε χρήματα. Στο

ανατολικό μέρος του βουνού της Δίρφυς και κοντά στην παραλία Χιλιαδού υπάρχουν
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ιδιαίτερα αξιόλογες διαδρομές για ορειβασία και αναρρίχηση Σαν συμπέρασμα των

παραπάνω βλέπουμε πως η προσπάθεια για ανάπτυξη τόσο του χειμερινού τουρισμού με

την μορφή αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου όσο και της ανάπτυξης του

περιπατ/τικού τουρισμού στον Νομό συναντά αρκετές δυσκολίες με κυριότερη την

ενδοπεριφερειακή ανταγωνιστικότητα που ασκούν τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού

και του Τυμφρηστού και την μεγάλη δυσκολία στην καταγραφή - αξιολόγηση 

αξιοποίηση όλων των μονοπατιών του όρους Δίρφυς και την τελική χρήση εύκολων σε

βατότητα μονοπατιών από λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού . Πέραν αυτού σε

ολόκληρη την Εύβοια υπάρχουν αρκετά αξιόλογες ορεινές διαδρομές για τους λάτρεις του

περιπατητικού τουρισμού οι οποίες δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες του είδους. Οι mo

φημισμένες διαδρομές είναι:

• Από το χωριό Καστανίωτισσα και μέσω τ/ς Μονής Αγ. Γεωργίου στα Ήλια η

πανέμορφη διαδρομή μήκους 6 περίπου χλμ. περνά μέσα από ποικιλία βλάστησης

με βελανιδιές. πλατάνια και κερασιές και πάρα πολλές πηγές, ορεινές λίμνες και

ρυάκια. ( Βόρειος Εύβοια )

• Από το χωριό Μαντούδι στην τοποθεσία « Καλή πηγή }} . Πρόκειται για μια μεγάλη

διαδρομή μήκους περίπου 15 χλμ. με αρκετή ανάβαση που όμως αποζημιώνεται στο

τέλος από την μαγευτική θέα από την κορυφή της « Καλής πηγής }} . ( Βόρειος

Εύβοια)

• Το φαράγγι του Δημοσάρη στ/ν Νότιο Εύβοια που όπως περιγράψαμε παραπάνω

αποτελεί και το μεγαλύτερο και πιο γνωστό Φαράγγι της Εύβοιας. Ίσως η περιοχή

με το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα στην Εύβοια για την ανάπτυξη του

περιπατητικού τουρισμού

4.8.2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΆ ΚΕΝΤΡΑ.

Ό συνεδριακός τουρισμός αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και πολύ αξιόλογη περίπτωση

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Συνήθως οι περιοχές όπου αναπτύσσεται τέτοιου είδους

τουρισμός έχουν κάποιο είδος Πανεπιστημιακού η Τεχνολογικού ιδρύματος η απλώς είναι

περιοχές όπου έχουν αναπτύξει ένα τρομερά μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στην

εξειδίκευση και τ/ν ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο τομέα της παραγωγής .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τ/ς παραπάνω περίπτωσης είναι η λεγόμενη Silίcon Valley

στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α όπου εκεί συγκεντρώνονται όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές

κυκλωμάτων Η / γ . Τα επιστ/μονικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σε αυτή την περιοχή

κάθε χρόνο είναι αμέτρητα και πέρα από τις προφανείς ωφέλειες για τις εmχειρήσεις του
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κλάδου από την συσσώρευση της γνώσης και της τεχνολογίας ( οικονομίες συγκέντρωσης)

παρατηρείται και πολύ μεγάλη διάχυση στην γνώση εξαιτίας των συνεδρίων και μόνο που

διοργανώνονται την περιοχή. Η μεγάλη σημασία που δίνεται στον συνεδριακό τουρισμό

τονίζεται και μέσα από το στρατηγικό σχέδιο του Ελληνικού τουρισμού 2004 - 2010

τονίζοντας πως ένα από τα ισχυρά μέσα που πρέπει να πάρουμε ως χώρα για την βελτίωση

του τουριστικού προϊόντος είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Οι

προοπτικές για τον Νομό Ευβοίας όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού

τουρισμού είναι αρκετά καλές και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από λόγους οι κυριότεροι

των οποίων είναι:

•

•

•

Η γειτνίαση του Νομού με το Π.Σ της Αθήνας που του δίνει την δυνατότητα να

προσελκύσει περισσότερο συνεδριακό τουρισμό προβάλλοντας ως κύρια συγκριτικά

πλεονεκτήματα το όμορφο φυσικό περιβάλλον όχι πολύ μακριά από την

πρωτεύουσα ( ο χρόνος που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο από το διεθνές αεροδρόμιο

ελευθέριος Βενιζέλος μέσω Αττικής οδού και εν συνεχεία Π.Α.Θ.Ε είναι κάτι

λιγότερο από μια ώρα) .

Οι εξαγγελίες της κυβέΡ\1lσης για την ίδρυση στην Χαλκίδα πανεπιστημιακής

σχολής με θεαματικό αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη συνδυάζει τόσο έναν

πόλο έλξης συνεδριακού τουρισμού ( Πανεπιστήμιο) όσο και το ίδιο το θεματικό

αντικείμενο της σχολής με τον συνεδριακό τουρισμό που θα έρθει στην περιοχή .

Η ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στην περιοχή Οινόφυτα - Σχηματάρι με

βιομηχανίες διεθνούς βεληνεκούς θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ενεργός

παράγων στο να διοργανώνονται στην ευρύτερη περιοχή επιστημονικά συνέδρια με

αντικείμενο την βιομηχανία και την έρευνα και εξέλιξη ( Ε & Τ) . Το παραπάνω θα

μπορούσε να υποστηριχθεί από το γεγονός ότι το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδος

προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας έναν ειδικό ρόλο στην σύζευξη

δευτερογενούς - τριτογενούς μέσω ανάπτυξης υπηρεσιών του ανωτέρου τριτογενή

τομέα από το προτεινόμενο ΒΙΟ.ΠΑ τριτογενούς τομέα. ·Ιδιο ρόλο θα μπορούσε να

παίξει και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας καθώς το Π,Π.Χ.Σ.Α.Α

Στερεάς Ελλάδος προωθεί το λιμάνι της Κύμης ως λιμάνι εθνικού χαρακτήρα και

εκτός του ότι η Κύμη παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην λιμενική διασύνδεση της

κεντρικής Ελλάδος με την Βόρεια έχει και το πλεονέκτημα να είναι γενέτεφα του

Γεωργίου Παπανικολάου ( όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο )

καθιστώντας τη αρκετά ελκτικό προορισμό Υια τη~ ανάπτυξη του συνεδριακού

τουρισμού.
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Στον Νομό Ευβοίας δεν υπάρχει κάποιο είδος αυτόνομου συνεδριακούκέντρου με όλες τις

συνοδευτικές υποδομές που αυτό μπορεί να διαθέτει . Παρόλα αυτά στον Νομό

λειτουργούν 25 συνεδριακές αίθουσες οι οποίες συγκεντρώνονται 7 ξενοδοχεία και μέγιστη

σωρευτική ικανότητα σε συνέδρους στον Νομό ανέρχεται στους 3.200 συνέδρους περίπου.

Όσων αφορά την χωρική κατανομή των συνεδριακών χώρων παρατηρείται όπως είναι

φυσικό ένας έντονος υδροκεφαλισμός με την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος ( δήμοι

Χαλκιδέων, Ανθηδώνος , Ερέτριας ) να καταλαμβάνει τα 6 από τα 7 διαθέσιμα ξενοδοχεία

και με ποσοστό περίπου 85.71%. Τέλος το τελευταίο·ξενοδοχείο του Νομού που διαθέτει

συνεδριακήαίθουσα βρίσκεταιστην Βόρειο Εύβοια και συγκεκριμέναστον Δήμο Αιδηψού.

Πίνακας4.8.1 : Συνεδριακές αίθουσες στον Νομό Ευβοίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΜΒΑΔΟΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΔΩΜΑΤιΑ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Best Westem
Χαλκιδέων Όλο το χρόνο 156 ••••• 1231-Lucy Hotel

Ho1idays ίη Evia Ερέτριας Όλο το χρόνο 334 669 ... 225

Katerina Αιδηψού
Απρίλος -

100 250 ... 200
Οκτώβριος

Miramare
Ερέτριας Όλο το χρόνο 100 200 ... 200Eretria

Paliria Xαλιιcδέων Όλο το χρόνο 110 ... 295
Palamariva

Ερέτριας
Aπρiλoς - 281 512 •••• 101Eretria beach Οκτώβριος

Pelagos AVΗθηδώνoς Όλο το χρόνο 95 180 ••••• 180

!.JnΏΊ: Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού από άποψη

υπαρχουσών υποδομών στον Νομό αυτή κρίνεται αρκετά ικανοποιητική λόγω του ότι όλα

τα ξενοδοχεία που έχουν συνεδριακή αίθουσα είναι κατηγορίας τριών αστέρων και πάνω με

δύο ξενοδοχεία στην Χαλκίδα να χαρακτηρίζονται ως 5 αστέρων ενώ 5 από τα 7

ξενοδοχεία λειτουργούν καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η σκοmμότητα βέβαια ενός

αυτόνομου συνεδριακού κέντρου για τον Νομό είναι πάρα πολύ μεγάλη λαμβάνοντας

υπόψη της προοπτικές που αναφέραμε παραπάνω και που ενδεχομένως να διαμορφώσουν

ένα νέο κλίμα για τον συνεδριακό τουρισμό στον Νομό. Τέλος θα παραθέσουμε μερικά

βασικά στοιχεία που αφορούν τον συνεδριακό τουρισμό και την σημασία του για την χώρα

μας:
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• Ό συνεδριακός τουρισμός καλύπτει περίπου το 3-4% των συνολικών αφίξεων και

συμβάλλει στην εισροή συναλλάγματοςκατά 6-7% περίπου.

• Αυτήν την στιγμή η Ελλάδα καταλαμβάνει περίπου το Ι ,5% του συνολικού αριθμού

των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνταιμε αποτέλεσμανα υπάρχει ακόμη πολύ «

έδαφος }} για την ανάπτυξη αυτού τους είδους τουρισμού.

• Η Αθήνα συγκεντρώνει περίπου το 40% των πραγματοποιούμενων συνεδρίων

πανελλαδικά πράγμα που ο Νομός Ευβοίας θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ( λ&Υω

γειτνίασης ) και να έχει οφέλη από μια ενδεχόμενη διάχυση του συνεδριακού

τουρισμού με κέντρο την Αθήνα.

• Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ( με υπολογιζόμενη διάρκεια παραμονής 4-5 ημέρες)

είναι πολλαπλάσια ενός ({ κλασσικού » τουρίστα.

4.8.3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ .

Η μοναδική οδική πρόσβαση στον Νομό Ευβοίας όπως περιγράψαμε πραγματοποιείται

μέσω της διακλάδωσης του άξονα π.Α.Θ.Ε ( Ε75 ) και συγκεκριμένα του τμήματος

Σχηματάρι - Χαλκίδα ( βλέπε κεφάλαιο 4.4.χ) . Με αφετηρία την Χαλκίδα ό εmσκέπτης

μπορεί μέσω του εθνικού νομαρχιακού δικτύου ( Χαλκίδα - Λέπουρα - Κάρυστος, Εθνική

οδός Νο44 και Χαλκίδα - Ιστιαία - Αιδηψός, εθνική οδός Νο77) να κατευθυνθεί προς την

Νότιο και Βόρειο Εύβοια αντίστοιχα . Οι αδυναμίες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου

όπως περιγράψαμε έχουν κυρίως να κάνουν με τον μεγάλο χρόνο ταξιδιού ( Η Κάρυστος

απέχει από την Χαλκίδα περίπου 2,5 ώρες) και εν γένει με την παλαίωση του δικτύου με

ότι αυτό συνεπάγεται ( εmκινδυνότητα, μεγάλος φόρτος τις μέρες αιχμής ,

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διαρκή ανταγωνιστικότητα των χρήσεων γης στους

γραμμικούς άξονες ανάπτυξης) . Πέραν αυτού και όποιος δεν εmθυμεί την πρόσβαση στην

Νότιο η Βόρειο Εύβοια μέσω Χαλκίδος υπάρχει πλήθος πορθμείων (βλέπε κεφάλαιο 4.4.χ )

που ακολουθούν γραμμικά τον άξονα π'Α.Θ.Ε από Νότο προς Βορρά και εξασφαλίζουν

σύντομη και συνάμα συχνή διασύνδεση των άκρων της Εύβοιας με την Ηπειρωτική

Ελλάδα . Το νησί της Σκύρου διασυνδέεται μέσω του Λιμανιού της Κύμης η μέσω

εποχιακών αεροπορικών συνδέσεων της Ολυμmακής αεροπλοίας προς το στρατιωτικό

αεροδρόμιο του νησιού . Σημαντικός τύπος υποδομών που πέρα από την προφανή

χρησιμότητα σε άλλους τομείς παίζουν και καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του

θαλάσσιου τουρισμού είναι οι μαρίνες ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών . Στον Νομό

Ευβοίας δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη μαρίνα ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών με

όλες τις προδιαγραφές και τις υποδομές που πρέπει ένα τέτοιο έργο να διαθέτει ( φύλαξη ,

ανεφοδιασμός, συντήρηση) απλώς υπάρχουν κάποιες μαρίνες που αποτελούν στην ουσία
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προέκταση των κύριων λιμένων του Νομού αλλά και αρκετά τουριστικά καταφύγια 

μικρές μαρίνες. Αυτήν την στιγμή κατασκευάζεται στην θέση (( Aχiλλι ~~ της Σκύρου με

150 θέσεΙς ελλιμενισμού σκαφών Τουριστικά λιμάνια - μαρίνες αυτή την στιγμή

υπάρχουν στην Χαλκίδα ,Αλιβέρι Κάρυστο, Κύμη και στο Μαρμάρι τα οποία όλα

κατατάσσονται στην κατηγορία r ( μόνο γενικός ανεφοδιασμός σκαφών) ενώ τουριστικά

καταφύγια - μικρές μαρίνες υπάρχουν στους Ωρεούς , Λουτρά Αιδηψού και στα νέα Στύρα .

Τέλος τα αλιευτικά καταφύγια είναι περιοχές εν δυνάμει ( μέσω βέβαια επενδύσεων)

ανάπruξης του θαλάσσιου τουρισμού . Αλιευτικά καταφύγια στον Νομό Ευβοίας

βρίσκονται στις περιοχές: Ν. Αρτάκης, Αγ. Αποστόλων, Παραλίας Κύμης, Ωρεούς ,

Πευκί, Αγριοβότανο, Λ. Αιδηψού, Αγ. Γεώργιος, Παρ. Ζαράκων, Κόλπος Νέων Στύρων,

Παναγιά, Λιναριά Σκύρου, Μαγαζιά Σκύρου, Χώρα Σκύρου. Ό θαλάσσιος τουρισμός

όπως προείπαμε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών

τουρισμού που εάν γίνει σε περιοχές οργανωμένων υποδοχέων ( οργανωμένες μαρίνες)

είναι ιδιαίτερα φιλικός προς το περιβάλλον και συνάδει με τον χαρακτήρα της αειφόρου

τουριστικής ανάπτυξης. Ό Νομός Ευβοίας όπως προείπαμε συναντά αρκετά προβλήματα

σε ότι αφορά την προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού εκ των οποίων

τα κuριότερα είναι:

• Μη ύπαρξη κάποιας οργανωμένης μαρίνας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ( υπό

κατασκευή είναι μία στην Σκύρο) .

• Ελλιπείς υποδομές υποστήριξης στΙς υπάρχουσες μαρίνες και τα τουριστικά

καταφύγια.

• Ανταγωνισμός με την Αθήνα λ&Υω γειτνίασης αλλά και λόγω ύπαρξης εκεί πλήθους

οργανωμένων μαρίνων.

J
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Πίνακας 4.8.2 : Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στον Νομό Ευβοίας.

Αναγκαιότητα

Περιοχή Δήμος Τύπος Φάση Σημασία Παρέμβασης -
Βελτίωσης

Αχίλλl Σκύρου Οργανμ.Μαρίνα Κατσκευή Μεγάλη Όχι

Χαλκίδα Χαλκιδέων
Τ.Λlμάνl-

Λειτουργία Μεγάλη Να>
Μαρίνα

Αλιβέρι Ταμυναίων
Τ.Λlμάνl-

Λειτουργία Μικρή ΟΧ'Μαρίνα

Κάρυστος Καρύστου
Τ.Λlμάνl-

Λειτουργία Μεσάια Ναι !Ίσως
Μαρίνα

Κύμη Κύμης
Τ.Λlμάνl-

Λειτουργία Μεγάλη Να>
Μαρίνα

Μαρμάρl Μαρμαρίου
Τ.Λιμάνl-

Λειτουργία Μεσαία ΟΧ'Μαρίνα

Ωρεοί Ωρεών Τουρ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ίσως

Λ.Αlδηψού Λ.Αlδηψού Τουρ.καταφύγιο Λειτουργία Μεγάλη Να>

Ν.Στίφα Ν.Στύρων Τουρ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ίσως

Ν.Ατράκη Ν.Αρτάκης Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεγάλη Νάl/ ίσως

Αγ.
Δυστύων Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ίσως

Απόστολοι

Παρ. Κύμης Κύμης Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μικρή Όχι

ΠΙ;UKί Ατρεμισίου Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ίσως

Ωρεοί Ωρεών Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μικρή ΟΧ'

Αγριοβότανο Ατρεμισίου Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μικρή 'Οχ,

Λ.Αιδηψού Λ.Αιδηψού Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάι/ ίσως

Αγ.Γεώργιος Κ.Λlχάδας Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μικρή 'Οχ,

Παρ.Ζάρακων Δυστύων Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μικρή 'Οχ,

Κόλπος
Στυρέων Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάι/ ίσως

Ν.Στύρων

Παναγιά Στυρέων Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ ίσως

Λιναριά
Σκύρου Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάι / ίσως

Σκύρου

Μαγαζιά
Σκύρου Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάι / ίσως

Σκύρου

Χώρα Σκύρου Σκύρου Αλ.καταφύγιο Λειτουργία Μεσαία Νάl/ ίσως

Πn.riι: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμεναρχεία: Χαλκίδας, Αλιβερίου, Καρύστου,

Κύμης - Σκύρου, Λ.Αιδηψού - Ιστιαίας, Μαντουδίου .
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4.8.4 ΑΥΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ .

Με τον όρο αυλες τουριστικές υποδομές αναφερόμαστε σε κάθε είδους οργάνωση 

σωματείο η φορέα ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει φορέα άσκησης τουριστικής

πολιτικής - προβολής η ακόμη και βοήθειας : Στον Νομό Ευβοίας διακρίνονται οι

παρακάτω κύριοι φορείς άσκησης τουριστικής πολιτικής:

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας:

Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευβοίας σύμφωνα με τον Νόμο 1622 Ι 86 ( Φ.Ε.Κ 92 Α Ι

1417/1986) αποτελεί Β' αποκεντρωμένο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταξύ άλλων

οι αρμοδιότητες της κατά το άρθρο 21 του ίδιου νόμου είναι: α ) τουρισμός, β ) εμπόριο,

Ύ ) περιβάλλον, δ ) χωροταξία - πολεοδομία, ε ) αθλητισμός.

• Επιμελητήριο Ευβοίας:

Το επιμελητήριο Ευβοίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και

διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2018/92 (Φ.Ε.Κ 154 Α 11019/1992) και αποτελεί

συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραγωγικών τάξεων του Νομού . Επίσης το Επιμελητήριο

μελετά ότι έχει να κάνει σχέση με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και η δράση του

μεταξύ άλλων σε σχέση με τον τουρισμό είναι:

Α ) Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σχετικών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.

Β ) Η εκτέλεση προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από διάφορα κοινοτικά

ταμεία.

Γ) Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Δ ) Η οργάνωση στην περιοχή εκθέσεων με τοπικά προϊόντα.

• Ευβοϊκή Πίστη ( Συνεταιριστική τράπεζα Ευβοίας) :

Στον Νομό Ευβοίας και με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου ιδρύθηκε η συνεταιριστική

τράπεζα Ευβοίας με την υπ' αριθμόν 6/63117198 απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος και

μες σκοπό την συναλλαγή της τράπεζας κυρίως με τα μέλη του επιμελητηρίου Ευβοίας. Η

τράπεζα μεταξύ άλλων προσφέρει χορηγήσεις και εγγυητικές επιστολές.
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• Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε είναι επιφορτισμένη με πλήθος έργων - μελετών εκ των

οποίων οι σχετιζόμενες προς την τουριστική ανάπτυξης είναι : α ) Έρευνα , καταγραφή ,

αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Νομού , β ) Βελτίωση - επέκταση της

τεχνικής υποδομής στον Νομό , γ ) Βελτίωση - επέκταση της κοινωνικοπολιτικής

υποδομής , δ ) Προώθηση της τοmκής ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του

περιβάλλοντος ε ) Εκτέλεση έργων - μελετών γενικού ενδιαφέροντος.

• Το ηλεκτρονικό κέντρο Εμπορίου - Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας - « ΗΚ.Ε

Τουριστικός Ερμής )).

Το Η.κε - Τουριστικός Ερμής πρόκειται για μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που

ιδρύΟηκε με στόχο την παροχή βοήθειας ιcαι κατάλληλης υποδομής στις Μ.Μ.Ε της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος καθιστώντας αυτές ικανές να συμμετάσχουν επιτυχώς στο

συνεχώς εξελισσόμενο διεOvές εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι κύριοι άξονες

προτεραιότητας του Η.ΚΕ - Τουριστικός Ερμής είναι οι εξής:

Α ) Η οργανωμένη ηλεκτρονική προβολή της Στερεάς Ελλάδας και των τουριστικών

επιχειρήσεων.

Β ) Η παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και δίκτυα στους τουριστικούς

επαγγελματίες που δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους και εξειδίκευση για να εισέλθουν σε

αυτά.

Γ ) Η παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας στους τουριστικούς επαγγελματίες για

την δημιουργία ιστοσελίδων.

Δ ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και η διάθεση της τεχνογνωσίας για το ηλεκτρονικό

εμπόριο ( e - business ) με σκοπό την διαρκή προβολή και αυξημένη ανταγωνιστικότητα

των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδος.
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4.9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του Νομού θα

ασχοληθούμε με την τουριστική προσφορά και πως αυτή διαμορφώνεται και διαρθρώνεται

χωρικά . Αναλυτικά η τουριστική προσφορά μιας περιοχής και συγκεκριμένα του Νομού

που μελετάμε καθορίζεται από τα εξής παρακάτω στοιχεία:

• Αριθμός καταλυμάτων κατά τάξη, είδος και δήμο περιοχής μελέτης και διαχρονική

εξέλιξη.

• Κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων κατά περιοχή μελέτης και διαχρονική εξέλιξη.

• Αριθμός και είδος καταλυμάτων τύπου κάμΠΙΥΥΚ και χωρική κατανομή αυτών.

• Υπηρεσίες συμπληρωματικές ως προς τουρισμό (εστίαση, διασκέδαση, είδη

χειροτεχνίας Κ.α ) και χωρική κατανομή αυτών.

• Παραθεριστική κατοικία.

• Ειδικά τουριστικά καταλύματα - αγροτουρισμός.

Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε ανάλυση οφείλουμε να τονίσουμε πως το παλιό σύστημα

κατάταξης με κατηγορίες ( Ιυχ •Α , Β , r , Δ , Ε ) έχει αλλάξει και έχει παραχωρήσει την

θέση του σε ένα νέο σύστημα που χρησιμοποίει αστέρια για την βαθμολογία και αντίστοιχα

έχουμε ξενοδοχεία: 5*****, 4****,3***,2**, 1* . Σημειώνουμε πως οι δύο τελευταίες

κατηγορίες του παλιού συστήματος ( Δ , Ε ) αντιστοιχούν σε 1* .

4.9.1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΛΑΥΜΑΤΑ .

Με τον όρο ξενοδοχειακά καταλύματα ο Ε.ο.τ κατατάσσει ( http://www.eot.gr ) τόσο τις

ξενοδοχειακές μονάδες, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και τα παραδοσιακά ξενοδοχεία. ΊΌ

συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού Ευβοίας το 2006 φτάνει τις 226 μονάδες, εκ

των οποίων οι 177 είναι ξενοδοχειακές μονάδες οι 43 επιπλωμένα διαμερίσματα και οι 6

παραδοσιακά ξενοδοχεία και με αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου: 78.31 %,19.02 %

και 2,67 % . Eπιπλtoν ο Νομός Ευβοίας έχει μια συνολική δυναμικότητα σε δωμάτια και

κλίνες 8121 και 15615 αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας 4.9.1 μας δείχνει διαχρονικά και

από το 1981 έως το 2006 των αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων, των δωματίων και των

συνολικών κλινών. Εάν και δεν υπάρχουν στοιχεία για τα δωμάτια κατά τα 'έτη 1981 και

1990 η συνολική μεταβολή ανάμεσα στο 1990 και το 2002 που υπάρχουν τα επόμενα

επίσημα στοιχεία μας δείχνει μια εντυπωσιακή μεταβολή τόσο στον αριθμό των
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ξενοδοχειακών μονάδων όσο και στον συνολικό αριθμό των κλινών που και στις δύο

περιπτώσεις αγγίζει η και ξεπερνά το 50 % . Η παραπάνω κατάσταση συμπίπτει με την

αποβιομηχάνιση του Νομού κατά την διάρκεια αυτών των ετών και υποδηλώνει μια

συνολικότερη μεταστροφή στην παραγωγική βάση του Νομού ( τριτογενοποίηση ) . Όσων

αφορά την μεταβολή τώρα ανάμεσα στο 2002 και το 2006 εάν και έχουν μεσολαβήσει μόνο

4 χρόνια και χωρίς να έχει συμπληρωθεί δεκαετία η μεταβολή των συνολικών

ξενοδοχειακών μονάδων έχει ήδη ξεπεράσει αυτήν της περιόδου 1981 - 1990 ( 10.78 %

έναντι 10.08 % ) ενώ η μεταβολή του αριθμού των κλινών κυμαίνεται στο πολύ καλό 6.15

% . Αναλογικά και εντελώς θεωρητικά πάντα ( λαμβάνουμε υπόψιν ότι η μεταβολή

ανάμεσα στο 2002 και το 2006 θα διατηρηθεί σταθερή ) το 2012 αναμένεται αύξηση

περίπου 20 % στον συνολικό αριθμό των μονάδων και περίπου 12 % στον συνολικό αριθμό

των κλινών.

Πίνακας 4.9.1 : Εξέλιξη του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων, δωματίων, κλινών

στο Νομό Ευβοίας. ( 1981 , 1990,2002,2006)

Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή

1981 % 1990 % 2002 % 2006 %

Μονάδες 119 Ο 131 10.08 204 55.73 226 10.78

Δωuάτια - Ο - 0.00 7714 0.00 8121 5.28

Κλ'νες 8619 Ο 9817 13.90 1471 Ι 49.85 15615 6.15

llirιiJ : Ε.Ο.Τ , Ε.Σ.Υ.Ε , Κ.Ε.Π.Ε ( 2001 ) , Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Νομού

Ευβοίας, Κομίλης Π. , Βαγιονής Ν. , Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ. ,

Παπαπολυμέρου Γ. - Ιδία επεξεργασία.

Όσον αφορά τώρα την παρούσα κατάσταση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Νομού

Ευβοίας οι τρείς επόμενοι πίνακες 4.9.2.4.9.3 και 4.9.4 μας δείχνουν την χωρική κατανομή

των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανά δήμο και ανά τύπο ξενοδοχειακού καταλύματος

όπως επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής ανά δήμο και ανά χωρική ενότητα όπως αυτά

διαμορφώνονται . Επίσης ο πίνακας 4.9.4 μας δείχνει την κατανομή ανά κατηγορία

καταλύματος τόσο ανά δήμο όσο και ανά χωρική ενότητα. Από την εξέταση των παρακάτω

πινάκων βγαίνουν εύκολα κάποια πρώτα συμπεράσματα . Καταρχήν παρατηρείται ένας

έντονος υδροκεφαλισμός σε επίπεδο κατανομής τόσο του αριθμού των κλινών όσο και των

ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού στον δήμο Αιδηψού ο οποίος συγκεντρώνει 108 από τα

226 καταλύματα του Νομού ( ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο 47.8 % ) και τις 5388

κλίνες από τις 15615 στο σύνολο του Νομού ( ποσοστό συμμετοχής 34.51 % )

}(ι,1 υ/..υ/.ΙΙ. ι
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Γενικεύοντας το παραπάνω στοιχείο η γεωγραφική ενότητα Βορείου Ευβοίας ( οι δήμοι που

την απαρτίζουν σημειώνονται με πράσινο χρώμα στους πίνακες) διαθέτει 141 καταλύματα

από τα 226 του συνόλου του Νομού και 7.431 κλίνες από τις 15.615 συνολικά (ποσοστά

62.4 % και 47.59 % αντίστοιχα) . Βλέπουμε λοιπόν πως η ενότητα της βορείου Ευβοίας

είναι η ενότητα το μεγαλύτερο απόθεμα τόσο μονάδων όσο και κλινών με ποσοστά που

αγγίζουν και ξεπερνούν το 50 % ανά περίπτωση. Από τους υ~όλoιπoυς δήμους του Νομού

ξεχωρίζει ο δήμος Ερέτριας με 12 μονάδες και 3130 κλίνες και με ποσοστά 5.31 % και

20.02 % επί του συνόλου αντίστοιχα . Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο δήμος

Ερέτριας παρότι διαθέτει μόλις το 5.3 % του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών

μονάδων εντούτοις έχει σχεδόν το 20 % του συνολικού αριθμού των κλινών σε επίπεδο

Νομού κάτι που μπορεί να εξηγηθεί με την ύπαρξη μεγάλων και οργανωμένων

ξενοδοχειακών μονάδων στον δήμο Ερέτριας . Αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία του δήμου

Ερέτριας με αυτά του δήμου Αιδηψού βλέπουμε πως παρά την χωρική συγκέντρωση του 50

% των συνολικών μονάδων του Νομού στον δήμο Αιδηψού αυτός συγκεντρώνει μόλις 14

% παραπάνω κλίνες από τον δήμο Ερέτριας επί του συνόλου του Νομού. Το παραπάνω

μπορεί να εξηγηθεί ότι στον δήμο Αιδηψού συναντώνται κυρίως μικρές ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις και όχι μεγάλες μονάδες. Από τοις υπόλοιπες περιοχές του Νομού ξεχωρίζουν

οι δήμοι Σκύρου, Στυρέων και Καρύστου με ποσοστά συμμετοχής αριθμών καταλυμάτων

και κλινών 6,19 % - 3,34 %,4.42 % - 4.74 %,4.87 % - 4.14 % αντίστοιχα. Εντύπωση

προκαλεί το γεγονός ότι ο δήμος Χαλκιδέων συγκεντρώνει μόνο 7 ξενοδοχειακές μονάδες

(ποσοστό 3.1 % επί του συνόλου) και 350 κλίνες (ποσοστό 3.98 % επί του συνόλου). Το

παραπάνω οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν την έδρα

τους λίγο έξω από τα διοικητικά όρια του δήμου Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στον δήμο

Ανθηδώνος . Ένα τώρα εξετάσουμε τα δεδομένα για το πολεοδομικό συγκρότημα της

Χαλκίδος βλέπουμε ότι εκεί συγκεντρώνεται το 5.31 % του συνολικού αριθμού των

ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού και σχεδόν το 8 % του αριθμού των κλινών .

Συνοψίζοντας και επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε μια συνολική εικόνα για τον Νομό σε

επίπεδο αριθμού καταλυμάτων και κλινών γίνεται εύκολα εμφανές ότι όσο πιο Νότια

κατεβαίνουμε τόσο μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής του αριθμού των καταλυμάτων και

των κλινών: Για την Ενότητα της Βορείου Ευβοίας έχουμε ποσοστά 62.39 % / 47.59 % για

μονάδες και κλίνες, για την ενότητα της Κεντρικής Ευβοίας έχουμε 20.80 % / 38.34 % για

μονάδες και κλίνες και τέλος για την ενότητα της Νοτίου Ευβοίας έχουμε 16.81 % / 14.07

% αντίστοιχα για μονάδες και κλίνες. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε πως στην ουσία δύο

δήμοι του Νομού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αμιγώς τουριστικοί με την ΈWoια του
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κλασσικού - μαζικού τουρισμού και αυτοί είναι οι δήμοι Αιδηψού και Ερέτριας οι οποίοι

από μόνοι τους συγκεντρώνουν το 54.55 % του συνολικού αριθμού των κλινών του Νομού.

Πίνακας 4.9.2 : Αριθμός καταλυμάτων - δωματίων - κλινών και τύπο καταλύματος

του Νομού Ευβοίας ανά δήμο, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το

2006.

Δήμος
Αριθμός

Δωμάτια ΚλΙνες Ξενοδοχεία
Επιπλωμένα Παραδοσιακά

Σύνολο
καταλυμάτων διαμερΙσματα Ξενοδοχεία

AIδnw06 108 2793 5388 92 II 5 108

Α !ων 6 369 702 4 2 Ο 6

Ανθηδώνοςl 3 231 436 3 Ο Ο 3

APΤEμIσIou 5 106 199 4 ι Ο 5

Διρφύων 2 55 105 2 Ο Ο 2

Eλu"νiων 12 213 415 6 5 Ι 12

Ε 12 1571 3130 10 2 Ο 12

Iστιαfαι::: 5 106 203 3 2 Ο 5

Κ.Λ..άδα<: 3 543 1002 3 Ο Ο 3

ΚιΖούστου 1I 340 647 7 4 Ο 11

Knotωe: 2 20 37 Ι Ι Ο 2

Ku"", 7 126 242 4 3 Ο 7

Λnλαν<!ων 4 193 372 3 Ι Ο 4

Moρμoρlou 3 156 288 2 Ι Ο 3

Μεσαακ(ιον 3 89 172 2 1 Ο 3

Ν.Α Ι 2 104 194 2 Ο Ο 2

Nηλtως 2 39 82 2 Ο Ο 2

Σι<iιoo" 14 267 522 10 4 Ο 14

Σroρέων 10 388 740 9 Ι Ο 10

Tα~υναιων Ι 7 13 Ο Ι Ο ι

Xιύ.lcιδιων 1 7 350 621 7 Ο Ο 7

Ωαεών 4 55 105 1 3 Ο 4

~=Boρ,lou
141 3875 7431 112 23 6 141

Eνόtηtα KενφΥCΉς

Eo80ωe 47 3095 5987 37 10 Ο 47

Ενότητα Νοτίου

EulJoiαc 38 1151 2197 28 10 Ο 38

Π.Σ Χαλκiδοι:) 12 685 1251 12 Ο Ο 12

Σύνολο Νουού 226 8121 15615 177 43 6 226

Π1mΊ : Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 4.9.3 : Ποσοστά συμμετοχής επί του συνόλου των ξενοδοχειακών

καταλυμάτων - δωματίων - κλινών και τύπο καταλύματος του Νομού Ευβοίας ανά

δήμο, Μείζονες γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το 2006 .

Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ποσοστό

Ποσοστό Ποσοστό

Αριθμού δωματίων κλινών
ξενοδοχείων

επιπλωμένων παραδοσιακών

Δήμος καταλυμάτων επl του επί του
επί ΤΟI)

διαμερισμάτων ξενοδοχείων

επί ΤΟI) συνόλου σl)νόλου
συνόλου % επί του επί του

σl)νόλου % % % συνόλου % συνόλου %

Αιδ-ο6 47.79 34.39 34.51 51.98 25.58 83.33

Α 2.65 4.54 4.50 2.26 4.65 0.00

~ 1.33 2.84 2.79 1.69 0.00 0.00
r;;;;;;-",,,,,, 2.21 1.31 1.27 2.26 2.33 0.00
ΔψφΟΟ>ν 0.88 0.68 0.67 1.13 0.00 0.00

Eλv-- 5.31 2.62 2.66 3.39 11.63 16.67

5.31 19.34 20.04 5.65 4.65 0.00

Ι.,··... 2.21 1.31 1.30 1.69 4.65 0.00

Κ. 1.33 6.69 6.42 1.69 0.00 0.00

v 4.87 4.19 4.14 3.95 9.30 0.00

~
0.88 0.25 0.24 0.56 2.33 0.00

3.10 1.55 1.55 2.26 6.98 0.00

1.77 2.38 2.38 1.69 2.33 0.00

Μαρμαρ"'" 1.33 1.92 1.84 1.13 2.33 0.00
M......1mν 1.33 1.10 1.10 1.13 2.33 0.00

Ν. Ι 0.88 1.28 1.24 1.13 0.00 0.00
NηJ.tως 0.88 0.48 0.53 1.13 0.00 0.00- 6.19 3.29 3.34 5.65 9.30 0.00

4.42 4.78 4.74 5.08 2.33 0.00

T~fιoν 0.44 0.09 0.08 0.00 2.33 0.00

Xιιl.κιδlwv1 3.10 4.31 3.98 3.95 0.00 0.00
n_ 1.77 0.68 0.67 0.56 6.98 0.00
Eνόt!μα Bopεlov

ιξ~" 62.39 47.72 47.59 63.28 53.49 100.00

Ι ~;r:KενφιΙCΉς
20.80 38.11 38.34 20.90 23.26 0.00

E~~NOτfoυ
Ev 16.81 14.17 14.07 15.82 23.26 0.00

Π.Σ Χαλκίδο"'l 5.31 8.43 8.01 6.78 0.00 0.00

Σύνολο Νο"ού 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠrrιiJ :Ε.στ - Ιδία επεξεργασία.
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Όσον αφόρα τώρα την ποιότητα των ξενοδοχειακώνκαταλυμάτων του Νομού Ευβοίας ο

παρακάτω πίνακας4.9.4 μας δείχνει την συνολική εικόνα της ποιότητας του ξενοδοχειακού

δυναμικού στον Νομό Ευβοίας. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ο Νομός Ευβοίας δεν

έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον από άποψη ποιότητας ξενοδοχειακό δυναμικό καθότι το 64.6 %

του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων είναι κατηγορίας 2* ( πρώην Γ

τάξεως) . Βέβαια ο Νομός συγκεντρώνει ένα ενδιαφέρον ποσοστό 18.14 % το οποίο

απαρτίζεται από ξενοδοχεία 3* και 4* (πρώην Β· και Α' τάξεως) ενώ τα ξενοδοχεία 5*

( πρώην Lux ) είναι μόλις δυο στον αριθμό και καταλαμβάνουν ποσοστό μόλις 0.88 % . Εάν

όμως εξετάσουμε το πως διαμορφώνονται οι συνολικές κλίνες κατά τάξη κατηγορίας εκεί

αντιστρέφονται τα πράγματα καθότι παρατηρείται μία σχεδόν ισοπαλία κατά την οποί οι

τρείς μεγαλύτερες τάξεις ( 5* , 4* ,3* ) συγκεντρώνουν το 43.68 % του συνολικού

αριθμού των κλινών με την κατηγορία 2* να συγκεντρώνει το 47.29 % του αριθμού. Αυτό

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι πολυτελέστερες ξενοδοχειακές μονάδες κατά

κανόνα και χωρίς αυτό να συμβαίνει πάντα είναι οργανωμένα ξενοδοχεία με μεγάλο αριθμό

δωματίων και κλινών πράγμα που εξηγεί αυτή την δυσαναλογία μεταξύ του αριθμού των

μονάδων και του αριθμού των συνολικών κλινών. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι ότι

οι δύο τελευταίες τάξεις ( 5* και 4 * ) παρότι υπάρχουν μόνο 12 τέτοιες μονάδες σε όλιJ τον

Νομό (ποσοστό περίπου 5.3 %) εντούτοις συγκεντρώνουν περίπου 21 % από τις

συνολικές κλίνες του Νομού. Δηλαδή 12 ξενοδοχεία έχουν 3263 συνολικά κλίνες με μέσο

όρο τις 272 περίπου κλίνες / ξενοδοχείο.

Πίνακας 4.9.4 : Αριθμός και τάξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας

συνολικά και ποσοστά συμμετοχής των τάξεων επί του συνόλου.

Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό

Τάξη Αριθμός
επ( του

Δωμάτια
επΙ του

Κλίνες
επί του

συνόλου συνόλου συνόλου

% % %

5' 2 0.88 208 2.56 416 2.66

4' 10 4.42 1465 18.04 2847 18.23

3' 31 13.72 1870 23.03 3558 22.79

2' 146 64.60 3905 48.09 7385 47.29

Ι' 37 16.37 673 8.29 1409 9.02

Σύνολο 226 100.00 8121 100.00 15615 100.00

llirι!i : Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.
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Εξετάζοντας τώρα την ποιότητα των καταλυμάτων ανά χωρική ενότητα βγαίνουν κάποια

ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

•

•

•

•

Ο Δήμος Αιδηψού παρότι είδαμε ότι υπερτερεί συντριπτικά έναντι των άλ/ων

δήμων σε επίπεδο αριθμού καταλυμάτων χάνει εξίσου εντυπωσιακά σε επίπεδο

προσφερόμενης ποιότητας των καταλυμάτων αυτών. Ενδεικτικά οι 99 από τις 108

συνολικά μονάδες του δήμου ανήκουν στις κατηγορίες 2* και 1* ( ποσοστό 92 % )

και συνολικά ο δήμος έχει το 51 % περίπου των καταλυμάτων 2* του Νομού και το

65 % περίπου των καταλυμάτων 1* του Νομού.

Σε αντιδιαστολή ο έτερος μεγάλος πόλος χωρικής συγκέντρωσης κλινών στο Νομό

ο δήμος Ερέτριας έχει ένα 75 % των συνολικών μονάδων του στις κατηγορίες 5* ,

4* και 3* . Ενώ ενδονομαρχιακά καταλαμβάνει σχεδόν το 40 % των μονάδων στις

κατηγορίες 4* και 3* . Ίδια εικόνα παρουσιάζει και το Π.Σ Χαλκίδος στο οποίο το

67 % περίπου των συνολικών μονάδων της χωρικής ενότητας ανήκει στις

κατηγορίες 4* και 3* .
« Ποιοτικότερος )) δήμος του Νομού από άποψη καταλυμάτων εμφανίζεται ο δήμος

ΑνΟηδώνος στο οποίο όλες οι μονάδες ανήκου·J στις κατηγορίες 4* και 3* με τις 2

από τις 3 συνολικά μονάδες να είναι 4* (ποσοστό 66.67 % ) . Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι δήμος γειτνιάζει με τον δήμο Χαλκιδέων από τον οποίο μερικά από τα

καλύτερα ξενοδοχεία έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν εκεί και συγκεκριμένα σε

μία περιοχή που ονομάζεται Αγ. Μηνάς.

Όσον αφορά τώρα την κατανομή στις διάφορες κατηγορίες ανά χωρική ενότητα και

ανά Ο.Τ.Α (πίνακας 4.9.7) η ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας παρουσιάζειτην πιο

ομαλή κατανομή ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες με 2.13%, 10.64% , 36.17% ,

42.55% , 8.51 % αντίστοιχα και ξεκινώντας από την κατηγορία 5* , ενώ η ενότητα

της Βορείου Ευβοίας παρά την καθολική υπεροχή σε επίπεδο ξενοδοχειακών

μονάδων και κλινών παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση των επιχειρήσεων της στις

δύο τελευταίες κατηγορίες καταλυμάτων ( 2* , 1* ) με ποσοστά 70.92% , 21.28%

αντίστοιχα μέσα στην δική της χωρική ενότητα . Η Νότιος Εύβοια τέλος

παρουσιάζει λίγο πιο « ποιοτική )) εικόνα σε σχέση με την Βόρειο Εύβοια καθότι το

15.79% , 68.42% του συνολικού αριθμού καταλυμάτων ενδοχωρικά ανήκει στις

κατηγορίες 3'" και 4'" αντίστοιχα. Βέβαια η σύγκριση με την Βόρειο Εύβοια είναι

λίγο δυσανάλογη καθότι στη Βόρειο Εύβοια συγκεντρώνεται παραπάνω από το μισό

( σχεδόν 63% ) συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού ενώ στην Νότιο

Εύβοια μόλις το 16.81 % επί του συνόλου του Νομού.
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• Εξετάζοντας τα δεδομένα στις μείζονες γεωγραφικές ενότητες και στους σΤΑ σε

σχέση με το σύνολο του Νομού (πίνακας 4.9.6 ) βλέπουμε δύο πράγματα σε σχέση

με τις ισορροπίες που εκφράζονται ενδοχωρικά και περιγράψαμε παραπάνω .

Καταρχήν η Νότιος Εύβοια φαίνεται να χειροτερεύει την θέση της από άποψη

ποιότητας καθότι στο σύνολο του Νομού διαθέτει το 81.08% των καταλυμάτων 1*

και το 68.49% των καταλυμάτων2* . Βέβαια διαθέτει το 50% των καταλυμάτων5*

αλλά σε ολόκληρο τον Νομό υπάρχουν μόνο δύο τέτοια ( ένα στην Αιδηψό και ένα

στην Ερέτρια ) καταλύματα οπότε το ποσοστό αυτό έχει μικρή σημασία . Η

Κεντρική Εύβοια από την άλλη έχει σαφώς μια καλύτερη διασπορά των

επιχειρήσεων κατά τάξη και διαθέτει πιο ποιοτικό απόθεμα καταλυμάτων .

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ενότητα αυτή συγκεντρώνει το 50% των

συνολικών ξενοδοχείων 4* επί του συνόλου του Νομού και το 54.84% των

συνολικών καταλυμάτων 3* επί του συνόλου του Νομού. Εδώ είναι φανερό πως η

πιο άμεση επιρροή του Π.Σ της Αθήνας με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο

αναζήτησης τόπων παραθερισμού και εισροής τουριστών στο Νομό έχει παίξει

καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση της ποιότητας των καταλυμάτων. Βέβαια είναι

και η παρουσία της Χαλκίδας που ως νομαρχιακό κέντρο εξυπηρετήσεων έχει

καταφέρει , λόγω και της εγγύτητας της περιοχής με τον πόλο της Ερέτριας , να

διαχύσει την « αστικής )) μορφής ανάπτυξη της σε μορφές πάλι συνδεόμενες με τον

τριτογενή τομέα ( τουρισμός) .

• Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση ης Σκύοου καθότι πρόκειται για ένα

νησί με όλAJ.. τα Αιγαιοπελαγίτικα χαρακτηριστικά ( ήλιος, θάλασσα, παραλίες ,

ξεχωριστή αρχιτεκτονική) και παρ όλα αυτά το 65% σχεδόν των καταλυμάτωντου

νησιού ανήκουν στην κατηγορία2* ενώ μόλις Ι ξενοδοχείο ανήκει στην κατηγορία

4' .
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Πίνακας 4.9.5 : Ποιότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Νομού Ευμοίας με μάση

το καινούργιο σύστημα αξιολόγησης ανά δήμο, μείζονες γεωγραφικές ενότητες και

Σύνολο Νομού το 2006 .

Δήμος
Αριθμός

5' 4' 3' 2' Ι'
καταλυ"άτων

Αο=06 108 1 1 7 75 24
!ων 6 Ο Ο 4 2 Ο

~ 3 Ο 2 1 Ο Ο

λιΠεμισfDu 5 Ο Ο Ο 4 1
Δ~ν 2 Ο Ο Ο 2 Ο

EλU;;-νfιιw 12 Ο Ο Ο 10 2
Eρiτριας 12 1 2 6 3 Ο

I~ 5 Ο Ο Ο 4 1
Κ,Α 3 Ο 1 Ο 2 Ο

Κ 11 Ο 2 2 7 Ο

κ-;;>~- 2 Ο Ο 1 1 Ο

Kf>u= 7 Ο Ο Ο 7 Ο

Λ·Ι_!ων 4 Ο Ο 1 2 1
MαρμαρfDu 3 Ο Ο Ο 2 Ι

Μεσσαπίων 3 Ο Ο 1 2 Ο

Ν..ι;;;......1 2 Ο Ο 2 Ο Ο

NNJmc 2 Ο Ο Ο 2 Ο

Σrnnm, 14 Ο 1 3 9 1

Σ"'οοων 10 Ο Ο 1 8 1
ΤαιπnιαWrν 1 Ο Ο Ο Ο 1
XαAxιδ6ων1 7 Ο 1 2 2 2

1""""'ν 4 Ο Ο Ο 2 2
Ενότητα BoρεΙOU

EuJlo!!!s 141 1 2 8 100 30

~~~ !uvτpuc1!ς
47 1 5 17 20 4

~~~~NOTΙOU
Eu 38 Ο 3 6 26 3
Π.Σ Χαλκίδοc! 12 Ο 3 5 2 2
ΣίΙνολο No"ou 226 2 10 31 146 37

llirιi1 : Ε.ο.Τ -Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 4.9.6 : Ποσοστό συμμετοχής ανά κατηγορία ποιότητας των ξενοδοχειακών

καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας ανά δήμο , μείζονες γεωγραφικές ενότητες και

Σύνολο Νομού το 2006 .

5* Ποσοστό 4* Ποσοστό 3* Ποσοστό
2* Ποσοστό επί

1* Ποσοστό

επί του επί TOU επί του επί του
Δήμος

σuνόλο\) του συνόλου το\) συνόλο\) το\)
του συνόλου το\)

σ\)νόλου το\)

Νοιιού% Νοιιού % Νοιιού%
Νομού %

Νοιιού%

Aιm,woύ 50.00 10.00 22.58 51.37 64.86
Α !ων 0.00 0.00 12.90 1.37 0.00
ΑvfmδΦνοςΙ 0.00 20.00 3.23 0.00 0.00
~1D1ou 0.00 0.00 0.00 2.74 2.70
ΔφφUmν 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00
Eλυ"νkoν 0.00 0.00 0.00 6.85 5.41
Ε 50.00 20.00 19.35 2.05 0.00
Icmα~ 0.00 0.00 0.00 2.74 2.70
K.Amiδαc 0.00 10.00 0.00 1.37 0.00
Κ υ 0.00 20.00 6.45 4.79 0.00
Kn..... 0.00 0.00 3.23 0.68 0.00
K~un' 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00
Λ1\λΑιντ!ων 0.00 0.00 3.23 1.37 2.70
Μαρμαρlou 0.00 0.00 0.00 1.37 2.70
Με.....1ων 0.00 0.00 3.23 1.37 0.00
Ν.Αρτάο<ης! 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00
Nη).tmς 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00
ΣΣόρου 0.00 10.00 9.68 6.16 2.70
Σtu"tων 0.00 0.00 3.23 5.48 2.70
T~uναtων 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70

~αλιoδtmν! 0.00 10.00 6.45 1.37 5.41
rn;,.",. 0.00 0.00 0.00 1.37 5.41
Eνόtηtα Βορεlou

Eu6oiw; 50.00 20.00 25.81 68.49 81.08
Ενότητα KεvrΡUCΉς

ΕύβοΜΙζ 50.00 50.00 54.84 13.70 10.81

~~~~~ Νοτίου
Ευ 0.00 30.00 19.35 17.81 8.11
Π.Σ Χολκίδικl 0.00 30.00 16.13 1.37 5.41
ΣύνoλoN~oύ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

!l!J1!ι : Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

ιι I,\Ι:-'ΙΙ~ ΠΙ 1//0 H/;~~: Ι. ι Ι I~' !ΊΙ Ι: 11..\.11.11, r



ι ιπη' ιIΙ;' ω.Ι \ \"Ι; 1\ι;ψ ι ι, Ι/Ο 4: Ι \, Ι. Ι } ~:I/ ι φ/~ Ι Ι 11/:'.\//:" λ, ι / ι ~.: / _Ι~I Ι:... /:" 11ι, /,0;

Πίνακας 4.9.7 : Ποιότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανά κατηγορία επί του

συνόλου του κάθε Ο.Τ.Α ,Μείζονες γεωγραφικές ενότητες, σύνολο Νομού. (2006)

50 40 30 20 10
Ποσοατό Ποσοστό Ποσοστό ΠοσΟ<Πό ΠοσΟ<Πό

Δήμος επΙτου επ[του επί του επΙ του επί του

συνόλου συνόλου συνόλου συνόλου συνόλου

% % % % %

Α 0.93 0.93 6.48 69.44 22.22

Α fιιrν 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00-
~1Iιhv;1 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00

Ιou 0.00 0.00 0.00 80.00 20.00

ΔιρφOOw 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

~ 0.00 0.00 0.00 83.33 16.67

8.33 16.67 50.00 25.00 0.00

Ι 0.00 0.00 0.00 80.00 20.00

κ.~ 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00

0.00 18.18 18.18 63.64 0.00

= 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

0.00 0.00 25.00 50.00 25.00

MaρμσρIou 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33

M......wν 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00-
Νλ Ι 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Nη).!aι; 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

Σιojρ<>I> 0.00 7.14 21.43 64.29 7.14

Σ 0.00 0.00 10.00 80.00 10.00

τ.......""" 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

χaι..oδtoιν Ι 0.00 14.29 28.57 28.57 28.57

~ 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

Ε_ 0.71 1.42 5.67 70.92 2128

ι=-ΚBvτpιι<ής 2.13 10.64 36.17 42.55 8.51

Ε NoτtouEuIIob; 0.00 7.89 15.79 68.42 7.89

Π.Σ Χαλκίδocl 0.00 25.00 41.67 16.67 16.67

Σύνολο Νομού 0.88 4.42 13.72 64.60 16.37

llirι!l : Ε.ΟΤ -Ιδία επεξεργασία.

Όσων αφορά τώρα το πως διαρθρώνονται οι ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με nς κλίνες

που διαθέτουν ο παρακάτω πίνακας 4.9.8 μας δείχνει την συνOΠΤΙιc!J εικόνα του Νομού

Ευβοίας από άποψη μεγέθους των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του.
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Πίνακας 4.9.8 : Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων σύμφωνα με τις κλίνες που

διαθέτουν και ποσοστό αυτών επί του συνόλου. ( 2006 )

Αριθμός κλινών Αριθμός Ποσοστό

Από 898 - 220 κλίνε, 10 4.42

Από 220 • 100 κλίνες 17 7.52

Από 100 - 50 KλίνΕC 71 31.42

< από 50 κλίνες 128 56.64

Σύνολο 226 100.00

!.!!rιfl: Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

Από τον παραπάνω πίνακα βγαίνει ένα εύκολο συμπέρασμα που μας δείχνει ότι από τον

Νομό γενικά απουσιάζει η συγκέντρωση μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αφού στο

σύνολο του Νομού μόνο 1Ο τέτοιες μονάδες ξεπερνούν τις 220 κλίνες η κάθε μία με

ποσοστό επί του συνόλου των μονάδων 4.42% . Αντίστοιχο και λίγο μεγαλύτερο ποσοστό

συγκεντρώνουν οι μεγαλομεσαίες μονάδες ( 220 -100 κλίνες) με 17 συνολικά μονάδες και

ποσοστό 7.52% . Είναι ενδεικτικό ότι οι δύο πρώτες ομάδες πολύ δύσκολα συγκεντρώνουν

περίπου το 135 του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού . Η

συγκέντρωση των μονάδων του Νομού παρατηρείται στις δύο τελευταίες κατηγορίες με τις

μικρομεσαίες ( 100 - 50 κλίνες) και μικρές ( < 50 κλίνες ) να συγκεντρώνουν 31.42% και

56.64% αντίστοιχα. Συμπεραίνοντας τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Νομός

Ευβοίας χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη συγκέντρωση μικρών ( > 50 κλίνες )

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αφού το ποσοστό τις συγκεκριμένης κατηγορίας είναι περίπου

το 60% των συνολικών επιχειρήσεων του Νομού. Όσων αφορά τώρα τον πίνακα 4.9.9 •

δηλαδή το πώς κατανέμονται χωρικά τα καταλύματα ανά κατηγορία κλινών επιβεβαιώνεται

αυτό που είπαμε παραπάνω ότι δηλαδή ο δήμος Ερέτριας πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με πολλές κλίνες το καθένα • πράγμα που από τον πίνακα

φαίνεται καθόη ο δήμος έχει τα μισά ξενοδοχεία της κατηγορίας 898 - 220 κλίνες δηλαδή 5

τέτοιες μονάδες. Στην αμέσως επόμενη κατηγορία των μεγαλομεσαίων μονάδων ( 220 

100 κλίνες) ο δήμο Ερέτριας πάλι έχει την πρωτοπορία συγκεντρώνοντας ποσοστό 23.53%

ενώ αξιόλογο ποσοστό παρουσιάζει ο δήμος Αιδηψού με 17.65% και οι δήμοι Χαλκιδέων

και Ληλαντίων με 11.76% έκαστος. Στην δεύτερη καιηγορί'l δημιουργούνται τρείς πόλοι

συγκέντρωσης των μεγαλομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην Αιδηψό. στην Ερέτρια και

την Χαλκίδα. Τέλος όπως είναι φυσικό από τα παραπάνω ο δήμος Αιδηψού υπερέχει

συντριπτικά σε ότι αφορά το ποσοστό συμμετοχής των μικρομεσαίων και μικρών
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ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ( οι δύο τελευταίες κατηγορίες) με ποσοστά σχεδόν 60%

στην κατηγορία 100 - 50 κλίνες και σχεδόν 50% στην κατηγορία < 50 κλίνες.

Πίνακας 4.9.9 : Κατηγορία κλινών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά δήμο και ποσοστό

συμμετοχή επί του συνόλου της κατηγορίας. ( 2006 )

Kαπrvooία κλινών

Από 898 - 220 κλίνες

Moνάδεc Ποσοστό %

Δήμο,

Κ.Λ,χάδας ι 10.00

Εοέτοlα, 5 50.00

Aμαρuνθίων Ι 10.00

Ανθηδώνοc Ι 10.00

Αιδηψού Ι 10.00

Στυρέων Ι 10.00

Σύνολο 10 100.00

Από 220 - 100 κλίνες

Δήμο, Μονάδες Ποσοστό %

Αιδηψού 3 17.65

Αμαρuνθίων Ι 5.88

Ανθηδώνοc Ι 5.88

Εοέτοlας 4 23.53

Kapuotou Ι 5.88

Ληλαντίων 2 11.76

Mapuαoίou Ι 5.88

Σιώοοu Ι 5.88

Χαλκιδέων 2 11.76

Ν.ΑΡτάκη, Ι 5.88

Σύνολο 17 100.00

Από 100 - 50 κλίνες

Δήμοι Μονάδες Ποοοστό%

Αιδηψού 41 57.75

Ανθηδώνος 1 1.41

Αοτειιισίου 1 1.41

Διρφύων Ι 1.41

Ελυμνίων 2 2.82

Eoέ,o,ΑC 2 2.82

Ιστιαίας 2 2.82

K.ΛιYάδΑC 2 2.82

KαoUOiOU 5 7.04

KIJllnc Ι 1.41

Ληλαντίων 2 2.82
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Μαρμαρίου 1 1.4 Ι

Μεσσαπίων 1 1.4 1

Ν.Αρτάκ1'Κ 1 1.41

Nη!tως 1 1.41

ΣτυΡέων 5 7.04

Χαλκιδέων 2 2.82

Σύνολο 71 100.00

< από 50 κλΙν

Δήμοι Μονάδες Ποσοστό .ι.

AIδnwoiJ 63 49.22

Αμαρυνθίων 4 3.13

Αρτευισίου 4 3.13

ΔΙDΦύων 1 0.78

Eλυμνiων 10 7.8 Ι

[οέτο"", 1 0.78

lστιαiαc 3 2.34

Καρύστου 5 3.91

Κποέ"" 2 1.56

κυμης 6 4.69

Μασυασίου 1 0.78

Μεσσαπίων 2 1.56

Nnλέ"" ι 0.78

Σκύοου 13 10.16

Στυοέων 4 3.13

Ταμυναίων 1 0.78

Χαλκιδέων 3 2.34

Ωρεών 4 3.13

Σύνολο 128 100,00

11/01 ιιι:.:I!!,I\"/~

Il!rιΏ : E.D.Τ -Ιδία επεξεργασία.

Σε αυτό το κομμάτι θα αναφέρουμε τις κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται στα

καταλύματα του Νομού και θα ξεκινήσουμε με την παράθεση των επιχειρήσεων που

προσφέρουν κάποιου είδους χώρο στάθμευσης η υπόγειο γκαράζ σε ορισμένες περιπτώσεις .

Είναι γνωστό από τα προηγούμενα κεφάλαια ότι οι Ευρωπαίοι και δη οι Έλληνες τουρίστες

έχουν ως κύριο μέσο κατά την μετάβαση τους στον τόπο διακοπών το αυτοκίνητο επομένως

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μω αναφορά και στο πόσα ξενοδοχεία προσφέρουν τέτοιου

είδους υπηρεσίες . Η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης από ένα κατάλυμα εκτός του ότι

αναβαθμίζει την εικόνα του ίδιου του καταλύματος και το κάνει mo ελκυστικό σε όσους

δεν θέλουν για οποιοδήποτε λόγο να σταθμεύσουν μακριά το αυτοκίνητο τους η απλώς για

λόγους υγείας Κ.α ( Π.χ Άτομα με Αναπηρία) προκαλεί συγχρόνως και την ελάχιστη
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κυκλοφοριακήεπιβάρυνσηπου προκαλείταιαπό τα σταθμευμένααυτοκίνηταστην περιοχή

όπου βρίσκεται το συγκεκριμένοκατάλυμα. Ιδιαίτερα δε σε περιοχές όπου συνωστίζονται

πάρα πολλά τέτοια καταλύματα η ύπαρξη χώρων στάθμευσης γλιτώνει την συγκεκριμένη

περιοχή από το κυκλοφοριακό χάος που θα προκαλείτο προς την αναζήτηση χώρου

στάθμευσης με ότι συνέπειες αυτό έχει ( αυξημένοι ρύποι Κ.α ) . Από τα συνολικά 226

καταλύματα του Νομού τα 123 διαθέτουν κάποιο είδος χώρου στάθμευσης δηλαδή

ποσοστό 54.42% . Το παραπάνω ποσοστό κρίνεται αρκετά καλό εάν αναλογιστεί κάποιος

ότι 64.6% του συνολικού αριθμού των καταλυμάτων του Νομού ανήκει στην κατηγορία 2*

( πρώην Γ κατηγορίας) . Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των καταλυμάτων που

διαθέτουν κάποιας μορφής χώρου στάθμευσης σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των

καταλυμάτων του δήμου . Ο Δήμος Αιδηψού όπως είναι φυσικό συγκεντρώνει τα

περισσότερα από αυτά τα καταλύματα και το ποσοστό αυτών των καταλυμάτων μέσα στον

δήμο Αγγίζει το 36.11 % ένα ποσοστό αρκετά καλό εάν αναλογιστεί κάποιος ότι ο δήμος

διαθέτει 108 συνολικά καταλύματα. Το παραπάνω νούμερο χρήζει βέβαια βελτίωσης είτε

με έργα κοινής ωφέλειας ( δημόσια γκαράζ) είτε απλώς με επενδύσεις από μέρους των

ιδιωτών. Από τους υπόλοιπους δήμους οι δήμοι που παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό είναι

οι δήμοι Κηρέως και Ταμυναίων οι οποίοι όμως διαθέτουν από 2 και 1 καταλύματα

αντίστοιχα οπότε η έλλειψη χώρου στάθμευσης δεν είναι κάτι το σημαντικό . Τέλος

εντυπωσιακά ποσοστά πετυχαίνουν οι παρακάτω δήμοι : Ανθηδώνος • Αρτεμισίου ,

Ιστιαίας. κ. Λιχάδας , Μαρμαρίου και Μεσσαπίων με 100% ενώ ακολουθεί ο δήμος

Ερέτριας με 91.67% και οι δήμοι Ελυμνίων και Χαλκιδέων με 75% και 71% περίπου

αντίστοιχα.
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Πίνακας 4.9.1 Ο : Αριθμός καταλυμάτων που διαθέτουν κάποιου είδους χώρο

στάθμευσης σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των καταλυμάτων του δήμου και

ποσοστό αUΤών • ( 2006 )

Αριθμός
Ποσοστό

καταλυμάτων που
Αριθμός αυτών που

Δήμος διαθέτουν είτε
συνολικών διαθέτουν

καταλυμάτων χώρο
χώρο στάθμευσης

του δήμου στάθμευσης
είτε ωrό'yειo τκαράζ

'10

Αιδηψού 39 108 36.11

Αuα"υνθίων 2 6 33.33

Α,οη6ώ,ο, 3 3 100.00

Α"τεutσlου 4 > 80.00

Διρφίlων 2 2 100.00

Ελυμνlων 9 12 75.00

Εοέτοια, 1Ι 12 91.67

Ιστιαίας 5 5 100.00

Κ.Λινάδαc J J 100.00

KαoUσtoυ 8 ιι 71.73

Κηρέως Ο 2 0.00

Κύuηc 4 7 57.14

Ληλαντlων J 4 75.00

Μαρμαρίου J J 100.00

Μεσσαπίων J J 100.00

Ν.Α"τάκης 1 2 50.00

Nηλtως Ι
,

50.00

rci"ou 9 14 64.29

Στυρέων 6 10 60.00

Ταuυναίων Ο 1 0.00

Χαλκιδέων 5 7 71.43

Ωρεών 2 4 50.00

Σύνολο 123 226 54.42

Πmiι : Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

Τέλος όσων αφορά τις κύριες υποδομές αναψυχής των ξενοδοχ.είων του Νομού μόνο 2

ξενοδοχ.ειακές εγκαταστάσεις σε όλο τον Νομό ( ποσοστό 0.88% ) προσφέjX)υν πλήρη

αναψυχή ( γήπεδα μπάσκετ • ποδοσφαίρου , βόλεϊ , τένις , θαλάσσια σπορ )

συμπεριλαμβανομένου και γηπέδου μίνι - γκολφ και οι οποίες βρίσκονται η μία στην

κοινότητα Λιχάδας και η άλλη στον δήμο Ερέτριας . Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι ΙΟ

( ποσοστό 4.42% ) προσφέρουν πλήρη υποστήριξη για αναψυχή χωρίς όμως γήπεδο μίνι 

γκολφ ενώ οι υπόλοιπες 30 επιχειρήσεις (ποσοστό 13.27%) προσφέρουνμερικώς και κατά
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περίπτωση κάποιου είδους αθλητική υποδομή αναψυχής. Επίσης η περίοδος λειτουργίας

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Νομού όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα

4.9.11 σχεδόν το 32% των επιχειρήσεων του Νομού λειτουργεί και τους 12 μήνες τον χρόνο

ενώ οι αμέσως επόμενες κατηγορίες αυτές των 7 και 5 μηνών ( επιχειρήσεις εποχιακής

λειτουργίας) συμμετέχουν με ποσοστό περίπου 20% η κάθε μία.

Πίνακας 4.9.11 : Περίοδος λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Νομού.

(2006 )

Αριθμός
Ποσοστό

επί του
Σύνολο Μηνών Ξενοδοχειακές

συνόλου
μονάδες

%

12 72 31.86

10 Ι 0.44

8 2 0.88

7 42 18.58

6 5 2.21

5 44 19.47

4 23 10.18

3 12 5.31

Μη δηλωllέvη 25 11.06

Σύνολο 226 100.00

Πrrι!Ί: Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

4.9.2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή ενοικιαζόμενων δωματίων

αποτελούν ένα πολύ μεγάλο αν όχι ισάξιο μέρος στο ποσοστό των τουριστικών

καταλυμάτων του Νομού Ευβοίας . Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του

Ε.Ο.Τ το 200 Ι ο συνολικός αριθμός των κλινών των ενοικιαζόμενων δωματίων έφθασε τις

14.315 κλίνες που εάν το συγκρίνουμε με τα δεδομένα του πίνακα 4.9.1 που μας δείχνει την

διαχρονική εξέλιξη των κλινών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του

έτους 2002 βλέπουμε ότι η αναλογία κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων προς κλίνες

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι σχεδόν Ι : Ι με 14.315 κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων

προς 14.711 κλίνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο πίνακας 4.9.11 μας δείχνει την

κατανομή ανά μείζονα γεωγραφική ενότητα και δήμο των ενοικιαζόμενων δωματίων

διαχρονικά και από το 1990 μέχρι το 200 Ι . Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα λίγο ~

πολύ μοιάζουν με τα δεδομένα σε ότι αφορά την χωρική κατανομή των ξενοδοχειακών

1.1/..\.11./1. ι
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μονάδων απλώς εδώ εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυροποιημένα σε ότι αφορά τον δήμο

Αιδηψούο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ συγκεντρώνειτο 56.7% του συνολικού αριθμού των

κλινών των ενοικιαζόμενων δωματίων του Νομού το 2001 ( 8116 κλίνες έναντι 14.315

κλίνες στο σύνολο του Νομού) . Δεύτερη περιοχή της Βορείου Ευβοίας μετά την Αιδηψό

είναι ο δήμος Αρτεμισίου ο οποίος συγκεντρώνει 1.761 κλίνες ( ποσοστό επί του συνόλου

12.3% ) το οποίο κατά κύριο 'λόγο οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση των ενοικιαζόμενων

δωματίων στον οικισμό Πευκί . Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι κλίνες των

ξενοδοχείων σε όλο τον δήμο Αρτεμισίου δεν ξεπερνούν τις 200 και λαμβάνοντας υπόψιν

και τα δεδομένα του δήμου Ερέτριας φαίνεται να υπερισχύει ( εκτός της Αιδηψού πάντα)

το γεγονός ότι εκεί που υπάρχουν πολλές κλίνες ξενοδοχείων δεν υπάρχουν πο"λ/ές κλίνες

ενοικιαζόμενων δωματίων και αντίστροφα .Επίσης η χωρική ενότητα της Βορείου Ευβοίας

υπερέχει συντριπτικά έναντι των άλλων περιοχών του Νομού καθότι συγκεντρώνει το 85%

σχεδόν των συνολικών κλινών του Νομού. Βλέπουμε πως ο έντονος υδροκεφαλισμός σε

επίπεδο συγκέντρωσης ξενοδοχειακών μονάδων εντείνεται ακόμη περισσότερο με τα

ενοικιαζόμενα δωμάτια . Η ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας συγκεντρώνει ένα αμυδρό

ποσοστό της τάξεως του 4.5% περίπου με 640 κλίνες το 2001 ενώ τέλος η Ενότητα της

Νοτίου Ευβοίας πλησιάζει το 11% στο σύνολο του Νομού εκ των οποίων το 8.7% περίπου

συγκεντρώνεται στην Σκύρο ( 1.243 κλίνες) . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Σκύρος

μόνη της έχει σχεδόν διπλάσιες κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων απ ότι ολόκληρη η

ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας ( 1.243 έναντι 640 ) . Συνδυάζοντας θεωρητικά την

τουριστική προσφορά ( καθότι τα δεδομένα των ξενοδοχείων είναι του 2006 και τα

δεδομένα των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι του 2001 ) τόσο των κλινών των

ξενοδοχειακών μονάδων όσο και των κλινών των ενοικιαζόμενων δωματίων βλέπουμε ότι ο

δήμος Αιδηψού έχει μια συνολική προσφορά της τάξεως των 14.000 κλινών συνολικά

πράγμα που θεωρητικά εάν η προσφορά αυτή καλυφθεί κατά το 100% ο δήμος για ένα

χρονικό διάστημα θα έχει 14.000 επιπλέον κατοίκους ( με μόνιμο πληθυσμό το 2001 6.500

περίπου κατοίκους) με μια αναλογία μόνιμου Ι εποχιακού της τάξεως του 2.15% . Βέβαια

το παραπάνω νούμερο μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο καθότι ο αριθμός των κλινών των

ενοικιαζόμενων δωματίων ανάμεσα στο 2001 και το 2006 θα έχει σίγουρα αυξηθεί. Από

άποψη ποιότητας τώρα όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχουν αρκετές

δυσκολίες όσον αφορά την αξιολόγηση. Καταρχάς το παλιό σύστημα αξιολόγησης των

ενοικιαζόμενων δωματίων γινόταν με βάση τρείς κατηγορίες ξεκινώντας από την Α· και

φθάνοντας στην Γ . Με βάση όμως το νέο σύστημα αξιολόγησης η κατηγοριοποίηση των

ενοικιαζόμενων δωματίων γίνεται με βάση το σύστημα των κλειδιών ξεκινώντας από τα 4

κλειδιά για τα καταλύματα μεγαλύτερης ποιότητας και φθάνοντας στο 1 κλειδί για τα
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καταλύματα της τελευταίας κατηγορίας. Αντιστοιχία για το παλιό και το νέο σύστημα

αξιολόγησηςδεν υπάρχει καθότι για την πιστοποίησηαπό τον Ε,σ.τ ενός καταλύματοςμε

βάση το σύστημα των κλειδιών πρέπει να κατατεθεί ένας πλήρης φάκελος με πάρα πολλά

στοιχεία που αφορούντο κατάλυμα ( αρχιτεκτονικά. παροχή υπηρεσιών Κ.α ) . Επιπλέον τα

δεδομένα των ενοικιαζόμενων δωματίων υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση όσων αφορά

την πιστοποίηση και την ποιότητα τους πράγμα που σημαίνει ότι ένα κατάλυμα μπορεί τον

έναν χρόνο να έχει αξιολόγηση και τον άlli όχι, Στην περίπτωση μας τώρα τα δεδομένα

των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι του 2001 οπότε η κατάταξη στην αξιολόγηση τους έχει

γίνει με βάση το παλιό σύστημα αξιολόγησης αυτό των κατηγοριών,

Γράφημα 4.9.J : Κατηγορίες ενοικιαζόμενων δωματίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΟIΚIΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΠΩΝ ΜΕ θΑΣΗ ΤΟ

ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α:ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

!ΟΑ' Καιηγορία • S' Kαιηγoρla DΓ Kαrηyoρkll

Πηγή: Ε.Ο.Τ

Τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο Ε,σ.τ για τα καταλύματα

της περιόδου 2001 διαπιστώνουμε ότι το 40.8% των διαθέσιμων κλινών ανήκει σε

ενοικιαζόμενα δωμάτια Α' κατηγορίας. το 33.5% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια Β'

κατηγορίας και το 25.7% από καταλύματα Γ κατηγορίας. Το παραπάνω δεν σημαίνει ότι

σχεδόν τα μισά καταλύματα ( 40.8% ) θα έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα αξιολόγησης με

βάση τα κλειδιά για τον απλό λόγο ότι το καινούργιο σύστημα εκτός του ότι έχει 4 αντί για

3 κατηγορίες αξιολόγηση είναι και αρκετά πιο « σκληρό» όσον αφορά την κατάταξη των

ενοικιαζόμενων δωματίων στις διάφορες κατηγορίες , Τέλος ένα ακόμη σημαντικό

πρόβλημα για τον Νομό α"Μά και για την χώρα ολόκληρη αφορά τις λεγόμενες « μη

δηλωμένες » κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων. Σύμφωνα με την μελέτη του Κ,Ε.π.Ε

( Κ.Ε.Π.Ε , 2001 , Μελ/τη τουριστικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας, Κομίλης Π. , Βαγιονής

Ν.• Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ, , Παπαπολυμέρου r. ) μόνο κατά το

έτος 1996 οι μη δηλωμένες κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων υπολογίζονται στις 17.090
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περίπου εκ των οποίων οι 10.750 βρίσκονται στ/ν ενότ/τα τ/ς Βορείου Ευβοίας, 3.340

περίπου στ/ν ενότ/τα της κεντρικής Ευβοίας και τέλος περίπου 3.000 στ/ν ενότ/τα τ/ς

Νοτίου Ευβοίας. Το παραπάνω φαινόμενο είναι ένας πολύ κακός παράγοντας προς τ/ν

παροχή « ποιοτικών }, υπηρεσιών προς τους πελάτες - τουρίστες καθότι τα συγκεκριμένα

καταλύματα είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία κακής ποιότ/τας και κατά κύριο λόγο

προσθήκες σε ήδη υφιστάμενα κτίρια που κατοικούν οι ιδιοκτήτες ( η απλώς μετατροπή

κάποιων δωματίων ενός σπιτιού σε ξενώνες) και επίσης έλκουν σε συγκεκριμένους

προορισμούς πελάτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν αρκετά χρήματα για τ/ν διαμονή

τους με ότι συνεπάγεται το παραπάνω.

Πίνακας 4.9.12 : Κλίνες Ενοικιαζόμενων δωματίων του Νομού Ευβοίας και μεταβολή

ανά Ο.Τ.Α , μείζονες γεωγραφικές ενότητες και ποσοστό αυτών επί του συνόλου το

2001. ( 1990,1996,2001 )

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΉ %ΕΠΙ

Δήμος 1990 1996 200Ι 1990 ~ 2001 ΤΟΥ

ΕΟΙ% ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΟ 2001

Ενότητα Βορεloυ Ευβο!ας

Κ.Λιχάδος 389 851 544 39.85 3.80

Αιδηψού 4376 7208 8116 85.47 56.70

Ιστιαίας 53 149 411 675.47 2.87

Αρτεμισίου 654 1798 1761 169.27 Ι2.30

Ωρεών 64 196 247 285.94 Ι.73

Κηρέως 53 67 63 18.87 0.44

Νηλέως 102 126 195 91.18 1.36

Ελυμνίων 206 551 778 277.67 5.43

ΣΥΝΟΛΟ 5897 10946 121 IS 105.44 84.63

Ενότητα Κεντρικής Ε1\βοιας

Αμαρuνθίων 114 177 151 32.46 Ι.05

Χαλκιδέων Ο 69 12 0.08

Ανθηδώνος Ο Ο 33 0.23

Ερέτριας 57 107 106 85.96 0.74

Μεσσαπίων 20 32 12 -40.00 0.08

Ληλαντίων Ο 34 18 0.Ι3

Αυλώνος 116 155 102 -12.07 0.71

Ληλαντίων Ο Ο 82 0.57

Κύμης 48 128 124 158.33 0.87
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ΣΥΝΟΛΟ ~ 355 Ι 702 Ι 640 i 80.28 Ι 4.47

Ενότητα Νοτίου Eυβoiας κα. Σκύρος

Σκύρου 616 1060 1243 101.79 8.68
Στυρέων 53 97 87 64.15 0.61
Καρύστου Ο Ο 108 0.75

Δυστίων 20 20 107 435.00 0.75

Μαρμαρίου Ο Ο 15 0.10

ΣΥΝΟΛΟ 689 1177 1560 126.42 10.90
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 6941 12825 14315 106.24 100.00

llirιJj: Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

4.9.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ CAMP/NG .

Ο Νομός Ευβοίας όπως προείπαμε παρά την με-γάλη έκταση του την ΠOΙKtλία φυσικού

περιβάλλοντος που διαθέτει και τις πολυάριθμες και εκτεινόμενες σε πολλά χtλιόμετρα

ακτές εντούτοις έχει καταφέρει να αναπτύξει πo'λ/ii οργανωμένα Camping τα οποία είναι

ένα είδος τουρισμού που απευθύνεται σε φυσιολάτρες και λάτρες της περιπέτειας και ένα

γίνει σε έναν χώρο οργανωμένο και προορισμένο γι αυτό τον σκοπό έχει το ελάχιστο

δυνατό περιβαλλοντικό κόστος από όλες της μορφές τουρισμού καθότι οι υποδομές που

χρειάζονται είναι ελάχιστες. Στο Νομό Ευβοίας αυτή την στιγμή λειτουργούν 5 τέτοιες

μονάδες συνολικής δυναμικότητας 405 θέσων κατασκήνωσης.

Πίνακας 4.9./3 : Καταλύματα Camping Νομού Ευβοίας. ( 2006 )

Οικσιμός/ Σύνολο
Πισίνα - Ρεύμα - Α.Μ.Ε.Α-

Περιοχή
Δήμος Οικίσκοι

Θέσων
Χώρος εκκένωσης·

Αποχέτευση

Αγία Άwα Νηλέως 19 72 Όλα

Μαλακόντα Ερέτριας Ο 74 'Vχι Πισίνα και αποχέτευση

Ερέτρια Ερέτριας Ο 64 'Οχι Πισίνα

Ροβιές Ελυμνlων Ο 110
Μόνο ρεύμα, χώρος

εκκένωσnc

Πευκί Αρτεμισίου 14 85 ΟχίΠισlνα

Σύνολο 5 33 405

llirιJj : Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα περισσότερα από το Camping προσφέρουν τις

βασικές εξυπηρετήσεις και μόνο δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις παρουσιάζουν

ελλείψεις αφού στην στο ένα δεν υπάρχει αποχέτευση και στο ά'λ/ο χώρος εκκένωσης.
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Όπως είδαμε τα οργανωμένα Camping του Νομού είναι ελάχιστα • όμως η ζήτηση για

τέτοιου είδους υπηρεσίες από τους επισκέπτες του Νομού φαίνεται ότι είναι πολύ

μεγαλύτερη . Απόδειξη αυτού είναι ότι σε πολλές περιοχές του Νομού παρατηρείται

εντονότατα το φαινόμενο της « ελεύθερης κατασκήνωσης ~~ σε περιοχές όπου δεν έχουν την

κατάλληλη υποδομή να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Οι περιοχές όπου αναπτύσσεται έντονα το

φαινόμενο αυτό είναι: Ακτή Νηρέως ( όρια Δήμου Ερέτριας - Ταμυναίων ) • Παραλία

Χιλιαδού ( Δήμος Διρφύων ) • Σχεδόν οι περισσότερες περιοχές της Βορείου και της

Βορειοανατολικής Εύβοιας, Παραλία Οξυλίθου ( Στόμιο Δήμου Κύμης) , Παραλία

Λιμιώνα ( Στυρέων ) και σε πoλλtς δυσπρόσιτες παραλίες κυρίως της Νοτίου και Βορείου

Ευβοίας στις οποίες οι « κατασκηνωτές ~~ φθάνουν με τα σκάφη τους από την Ηπειρωτική

Στερεά Ελλάδα. Το παραπάνω φαινόμενο έχει μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις

περιοχές όπου αναπτύσσεται διότι γίνεται χωρίς κανένα έ'λJ;.γχO από τις αρμόδιες αρχές και

μπορεί να λαμβάνει χώρα ακόμη και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές ( βιότοπους.

Natura • τοπία φυσικού κάλλους) . Εκτός των άλλων η αίσθηση της « ε'λJ;.υθερίας ~~ του

κατασκηνωτή τον κάνει να προβαίνει σε ενέργειες που μεγιστοποιούν ακόμη περισσότερο

το περιβαλλοντικό κόστος σε μια περιοχή .

4,9.4 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ,

Η παραθεριστική κατοικία άρχισε στην χώρα μας να αναπτύσσεται σχεδόν ταυτόχρονα με

τις μαζικές τάσεις φυγής των κατοίκων από τα κορεσμένα κέντα των πόλεων και την

εκδήλωση του φαινομένου της προαστιοποίησης . Η μεγάλη άνοδος του βιοτικού επιπέδου

των Ελλήνων κατά τις δεκαετίες '80 και '90 έφερε μετά την πολυπόθητη απόκτηση ενός

σπιτιού σε ένα προάστιο κάποιας πόλης την απόκτηση ενός εξοχικού - παραθεριστικού

σπιτιού σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Το ίδιο φαινόμενο αναπτύχθηκε έντονα και

στον Νομό Ευβοίας με ορισμένες ιδιαιτερότητες όμως που αξίζουν προσοχής: Α ) Η άμεση

γειτνίαση του Νομού με το Ω.Σ της Αθήνας προσέφερε επαρκές έδαφος στους κατοίκους

της Αθήνας στην αναζήτηση ενός κοντινού προορισμού για την απόκτηση ενός

παραθεριστικού σπιτιού όπου θα μπορούσαν να περάσουν το Σαββατοκύριακο τους κ.α .

Έτσι ο Νόμος γέμισε και συνεχίζει να γεμίζει από τέτοιου είδους παραθεριστικές κατοικίες.

Β ) Η αδυναμία των αστικών κέντρων του Νομού ( και ιδιαίτερα της Χαλκίδας ) να

ελέγξουν τις οικιστικές τάσεις στην ακτίνα επιρροής τους οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη

διάχυση της οικιστικής ανάπτυξης πάνω στους γραμμικούς και τους παράκτιους άξονες

ανάπτυξης . Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Χαλκίδας έχει συμβεί ένα πολύ παράξενο

γεγονός. Χωρίς ποτέ το κέντρο της πόλης να έχει κορεστεί πληθυσμιακά και κτιριακά κατά

τα μέσα της δεκαετίας του '90 μέχρι και σήμερα παρατηρούνται έντονες τάσεις
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οικοδόμησης τόσο μόνιμης όσο και παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχές που βρίσκονται

σε εγγύτητα με την Χαλκίδα ( δήμοι: Ανθηδώνος , Αυλίδος , Μεσσαπίων , Ληλαντίων

Κ.α ) . Φαίνεται πως πολλοί προτιμούν να συνδυάσουν την μόνιμη κατοικία τους σε ένα πιο

παραθεριστικό περιβάλλον όχι μακριά από τον τόπο που εργάζονται . Το παραπάνω

γεγονός εάν συνδυαστεί με τα δεδομένα της οικοδομικής δραστηριότητας που εμφανίζουν

το Π.Σ Χαλκίδας να έχει πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης από το 200 Ι και μετά

( πράγμα που γίνεται εμφανές και δια γυμνού οφθαλμού με μία βόλτα στην πόλη) μας

οδηγεί στο συμπέρασμα πως στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος πρώτα εκδηλώθηκε η

προαστιοποίηση και μετά αρχίζει και οικοδομείται ( με έντονους ρυθμούς μάλιστα) η ίδια

η πόλη . Επανερχόμενοι τώρα σε ότι αφορά την παραθεριστική κατοικία ο παρακάτω

πίνακας 4.9.14 μας δείχνει την εξέλιξη του κτιριακού αποθέματος διαχρονικά από το 1981

έως και το 2001 .

Πίνακας 4.9.14 : Απόθεμα κατοικιών, κενές κατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες του

Νομού Ευβοίας. ( 1981- 2001 ).

Μεταβολή Μεταβολή

Νομός Ευβοίας 1981 1991 1981 - 1991 2001 1991 - 2001
% %

Απόθευα κατοικιών 77900 103108 32.36 119834 16.22

Κενές κατοικίες 22810 40374 77.00 57856 43.30

Παραθεριστικές

KαΤOIKίεc. 8365 22258 166.08 36987 66.17

!l!mΊ: Ε.Σ. Υ.Ε - Ιδία επεξεργασία.

Από την εξέταση του πίνακα βλέπουμε πως ιδιαίτερα την περίοδο 1981 - 1991 ο αριθμός

των κενών κατοικιών αυξάνει εντυπωσιακά ( 77% ) ~ωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι

κενές κατοικίες είναι και παραθεριστικές. Σύμφωνα με την μελέτη του Κ.Ε.Π.Ε (Κ.Ε.Π.Ε,

200 Ι , Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας , Κομίλης Π. , BαγlOvής Ν. ,

Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ, , Παπαπολυμέρου r. ) οι παραθεριστικές

κατοικίες στον Νομό φθάνουν το 1991 τις 22.358 από τις 8.365 το 1981 ενώ το 2001

( ύστερα από αναγωγή καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) φθάνουν τις 37.000

περίπου παραθεριστικές κατοικίες . Ο παραπάνω αριθμός είναι σχετικά μεγάλος εάν

αναλογιστεί κάποιος ότι πολλές από αυτές τις κατοικίες ανήκουν στην λεγόμενη κατηγορία

των « μη δηλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων }} . Όσων αφόρα τώρα την χωρική

κατανομή των παραθεριστικών κατοικιών χωρίς πάλι να υπάρχουν αναλυτικά δεδομένα σε

επίπεδο Ο.Τ.Α θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση της χωρικής διάστασης με βάση τα
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δεδομένα που αφορούν την μεταβολή του αριθμού των κενών κατοικιών ανάμεσα στο 1981

και το 1991 και τα όποια παρουσιάζονται στον χάρτη: 4.9.3. ο οποίος και αποτελεί μια

χαρτογραφική αναπαραγωγή του χάρτη « Κενές Kατoιιciες )} ( Οι πόλεις. Κοινωνικός και

Οικονομικός Άτλας της Ελλάδος Β· ·Εκδοση • Ε.κ.κ.Ε , Θ. Μαλούτας, Πανεπιστημιακές

εκδόσεις Θεσσαλίας. Αθήνα - Βόλος 2000 • σ.24 ) . Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτού του

χάρτη η μεγαλύτερη μεταβολή του αριθμού των κενών κατοικιών στον Νομό Ευβοίας

ανάμεσα στο 1981 και το 1991 ( < 75% ) παρατηρείται κυρίως στον δήμο Αιδηψού ( έντονα

τουριστική περιοχή όπως περιγράψαμε) στα παραλιακά τμήματα ( προς τον Ευβοϊκό) του

δήμου Μεσσαπίων καθώς επίσης στις παραλιακές περιοχές της Κύμης του άξονα Χαλκίδα

- Αλιβέρι και έντονα σχεδόν σε όλο τον δήμο Σnφέων . Τα παραπάνω δεδομένα του

αριθμού των κενών κατοικιών δεν συνιστούν βέβαια το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές έχει

αναπτυχθεί έντονα παραθεριστική κατοικία καθώς πρέπει να συνδυαστούν με δεδομένα

φυσικής ιciνησης του πληθυσμού Κ.α . Σαν συμπέρασμα πάντως φαίνεται η τάση για

ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας κυρίως στους άξονες παράκτιας ανάπτυξης του

Νομού (Άξονας Χαλκίδα - Ψαχνά • Άξονας Χαλκίδα - Ερέτρια ) καθώς και σε

μεμονωμένες περιοχές ( Αιδηψός - Κ. Λιχάδος, Κύμη, Στύρα, Κάρυστος) . Συνοψίζοντας

τα παραπάνω οφείλουμε να παραθέσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από την

ανάπτυξη της παραθεριστικής Kατoιιciας στον Νομό τα οποία είναι:

Θετικά : Υπολογίζεται ότι το συνολικό εισόδημα που παράγεται από τον κλάδο των

κατασκευών ανέρχεται σε περίπου 226 εκ. Ευρώ το 1999 και δεδομένου ότι το 10%

( σύμφωνα με εκτιμήσεις) ανήκει στην παραθεριστική Kατoιιciα έχουμε ένα ποσό τη τάξεως

των 30 εκ. Ευρώ ως εισόδημα από τον συγκεκριμένο κλάδο. Αντίστοιχο είναι το ποσοστό

της συμμετοχής της παραθεριστικής κατοικίας στην δημιουργούμενη απασχόληση κάτι που

μεταφράζεται σε περίπου 7.000 απασχολούμενους σε αυτό τον κλάδο το 2001 .

Αρνητικά: Όπως είναι φυσικό και απορρέει γενικά από την ανάπτυξη οικιστικών τάσεων

σε μία περιοχή στον τομέα της παραθεριστικής κατοικίας οι αρνητικές επιπτώσεις είναι

πολλαπλάσιες σε σχέση με την οργανωμένη ( σχεδιασμένη) οικιστική ανάπτυξη για ένα

και μόνο λόγο : Η ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας κατά συντριπτική πλειονότητα

γίνεται σε περιοχές που στερούνται θεσμικού πλαισίου σχεδιασμού ( Γ.Π.Σ • Ζ.Ο.Ε κα. )

και ως συνέπεια έχουμε την κατάφορη καταπάτηση των αρχών της αειφορίας

( περιβαλλοντικές πιέσεις σε ευαίσθητες περιοχές , αυθαιρεσίες, καταπάτηση δασών •

αιγιαλού Κ.α , πιέσεις προς τους ίδιους οργανωμένους οικισμούς. κυκλοφοριακός φόρτος

κ.α) .
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4.9.5 ΑΓΡΟΤΟΥΡIΣΤιΚΑΚΑΤΛΑΥΜΑΤΑ .

Ο Αγροτουρισμός είναι ένα νέο είδος {( εναλλακτικής ))τουριστικής ανάπτυξης και είναι ότι

mo κοντινό στο μοντέλο που ονομάζουμε βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Οι κύριοι στόχοι

του αγροτουρισμού είναι οι εξής:

• Να συμβάλλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις ασχολίες

τους, τα τοmκά προ'ίόντα , την παραδοσιακή κουζίνα, την καθημερινή ζωή των

κατοίκων , τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά αυτού του

τόπου.

• Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με την φύση καθώς και τις συναφείς

δραστηριότητες ( περιήγηση, πεζοπορία κ,α ) .

• Να κινητοποιήσει όλες τις παραγωγικές και οικονομικές δυνάμεις του τόπου στην

επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Ό σωστά σχεδιασμένη ανάπτυξη του αγροτουρισμού αποτελεί εγγύηση όσων αφορά την

αειφόρο ανάπτυξη για τον απλό λόγο ότι η ανάπτυξη αυτής της μορφής του τουρισμού

συνεπάγεται την ανάδειξη και την εκμετάλ/ευση των τοmκών ιδιαιτεροτήτων και του

φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Επομένως η προστασία της φυσικής και

πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα για την ανάπτυξη του

αγροτουρισμού και την συνεχή εξέλιξη αυτού . Ο Νομός Ευβοίας όπως είδαμε και στα

προηγούμενα κεφάλαια έχει ένα πολύ μεγάλο πλεOνέιcrημα διότι διαθέτει πλούσια φυσική

και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και το μεγάλο πλεονέκτημα να συνδυάζει εντός της

χωρικής ενότητας του ένα μεγάλο εύρος περιοχών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται

όλα τα αγροτουριστικά καταλύματα του Νομού.
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Πίνακας 4.9.15: Αγροτουριστικάκαταλύματαστον Νομό ΕυΡοίας . (2006)

ΟικισμόςΙ Περιοχή Δήμος
Αριθμός

Κατηγορία
κλινών

Κάοuστοc ΚαΩΟΟτοιΙ 15 4····
ΚάριΙστοc Καουστου 15 4····
Κάρυστος ΚαρίΙστοιΙ 15 4····
Κάοuστοc Κα()υστου 15 4'·'·
Αναδρωνιάνοι Κύμη, 3 4····
Μετόχι Κύμης 8 4""''''
Λίuνn Ελuuνίων 15 4····
Μαρμάρ, ΜαDuαDίοu 15 4····
Αλμuοοπόταuοc Στυρέων 15 4'*'·
Γιάλτοα Αιδηψου 18 4····
Γιάλτρα Αιδηψου 18 4····
Καστανίωτισσα Ω()εών 12 4····
Σκύρος ΣκύοοιΙ 15 4····
Σκύρος Σιώοου 18 4"·'
Σκύοοc Σκύοου 18 4····
Σύνολο 215

IlnYή: http://www.agrotourismos.gr

Από την εξέταση των δεδομένων του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο αγροτουρισμός τον

Νομό είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο ανάπτυξης αφού οι συνολικές κλίνες ό'λων των

καταλυμάτων είναι 215 . Το θετικό όμως της παραπάνω περίπτωσης είναι ότι όλα τα

καταλύματα είναι κατηγορίας 4**** πράγμα που δημιουργεί μια στέρεη βάση για την

περαιτέρω ποιοτική και όχι απλώς μαζική εκμετάλλευση του αγροτουρισμού . Ένα

φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της χώρας είναι ότι πολλοί σπεύδουν

να εκμεταλλευτούν το νέο πεδίο ανάπτυξης του τουρισμού που είναι ο αγροτουρισμός με

συνέπεια πολλές περιοχές της χώρας μας να έχουν γεμίσει με πολλά, όχι και ιδιαίτερης

ποιότητας, αγροτουριστικά καταλύματα. Το γεγονός όμως ότι αυτού δεν έχει συμβεί

ακόμη στον Νομό Ευβοίας είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που επιτρέπει την ρύθμιση

του χώρου ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού atJ.iJ. και την προστασία της φυσικής

και πολιτιστικής κληρονομιάς με πιο αποτελεσματικό τρόπο . Όσων αφορά τώρα την

χωρική κατανομή των αγροτουριστικών καταλυμάτων τα πρωτεία διαθέτει ο δήμος

Καρύστου με 4 τέτοιες μονάδες και ακολουθεί ο δήμος Σκύρου με 3 μονάδες και οι δήμοι

Αιδηψού και Κύμης με 2 μονάδες. Όσων αφορά τώρα τις χωρικές ενότητες του 'Νομού η
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Βόρεια Εύβοια συγκεντρώνει 4 μονάδες. η ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας 2 μονάδες και

η ενότητα της Νοτίου ( συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου) 9 μονάδες.

4.9.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤιΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Ως συμπληρωματικές υπηρεσίες του τουρισμού αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις

υπηρεσίες ( τριτογενής τομέας) που εν δυνάμει στηρίζουν την τουριστική προσφορά μιας

περιοχής. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο τις υπηρεσίες εστίασης - αναψυχής όσο και

άλλου είδους υπηρεσίες όπως ανταλλακτήρια συναλλάγματος • ενοικιάσεις αυτοκινήτων

και τουριστικά πρακτορεία (tour - operators) . Στο παρόν κεφάλαιο θα παραθέσουμε όλες

τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που στηρίζουν την τουριστική προσφορά στον Νομό

Ευβοίας σε επίπεδο πρωτοβάθμιών σΤ.Α και οι οποίες διακρίνονται στις παρακάτω

κατηγορίες : Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης, Αίθουσες εκδηλώσεων. αναψυκτήρια.

εστιατόρια • Μπαρ - Παμπ , Διεθνής κουζίνα • Νυχτερινά κέντρα • Fast Food ,

Μεζεδοπωλεία. Ουζερί, Πιτσαρίες. Snack - bar και ταβέρνες. όλα τα παραπάνω ανήκουν

στις υπηρεσίες εστίασης - αναψυχής . Επίσης θα παραθέσουμε τα στοιχεία για :

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος ( πλην τραπεζών) , γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,

τουριστικά πρακτορεία και αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κατηγορία των

πρόσθετων υπηρεσιών και τέλος τα καταστήματα που πωλούν είδη λαϊκής τέχνης και τα

καταστήματα που πωλούν παραδοσιακά τοπικά είδη και ανήκουν στην κατηγορία των

υπηρεσιών προώθησης τοπικών προϊόντων. Μετά την παράθεση των παραπάνω στοιχείων

θα επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε τον δείκτη κλινών Ι συμπληρωματικές υπηρεσίες ανά

Ο.Τ.Α ο οποίος δείκτης μπορεί να μας δώσει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όπως: α)

σε περιοχές που ο δείκτης αυτός παρουσιάζει σχετικά υψηλές τιμές ( π. Χ > 40 κλίνες ανά

συμπληρωματική υπηρεσία) είναι περιοχές που εξαιτίας της μεγάλης προσφοράς κλινών

χαρακτηρίζονται περισσότερο τουριστικές και β ) σε περιοχές όπου η τιμή του δείκτη είναι

σχετικά χαμηλή η ακόμη και μηδενική είναι περιοχές που βασίζονται περισσότερο στην

προσέλκυση επισκεπτών για το Σαββατοκύριακο η περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί έντονα

παραθεριστική κατοικία. Επίσης κατά κάποιον τρόπο είναι περιοχές ( με το δεδομένο ότι

στις περιοχές αυτές υπάρχει ένας ικανός αριθμός κλινών) που « εξυπηρετούν )) καλύτερα

τους επισκέπτες σε αυτή την περιοχή .
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Πίνακας 4.9.16: Κύριες κατηγορίεςσυμπληρωματικώνυπηρεσιών,συνολικές κλίνες

και δείκτ/ς κλίνες Ι συμπληρωματικέςυπηρεσίεςανά Ο.Τ.Α στον Νομό Ευβοίας.

Κατηγορία

Κατηγορία Κατηγορία υπηρεσιων Σ6νολο
Συνολικές Δείκτης Κλίνες Ι

Δήμος υπηρεσίες πρόσθετες προώθησης συμπληρωματικών

εστίασης υπηρεσίες τοπικών υπηρσίων
κλίνες Συμπηλρωματικές

προιόντων

AI~.o6 109 4 8 121 13504 111.60

Α 62 1 Ο 63 853 13.54

Α"ισ'φ 41 46 Ο Ο 46 469 10.20

Α 35 Ο Ο 35 102 2.91

~ 33 1 Ο 34 Ο 0.00
Α_πΙΟυ 19 2 Ο 21 1960 93.33
ΔκπUΩΝ 13 Ο Ο 13 107 8.23
ΔφφUΩΝ 46 Ο 2 48 105 2.19

Ελυ'"""'" 72 Ο 4 76 1193 15.70

Ε 66 7 7 80 3236 40.45

ι...-ιοι; 63 2 2 67 614 9.16

K~ 22 1 Ο 23 1546 67.22

I~=
63 2 5 70 755 10.79

26 Ο 2 28 Ο 0.00

~;,.S;! 30 Ο 7 37 100 2.70

89 Ο 4 93 366 3.94

86 1 1 88 472 5.36
Μαρμαρίου 22 1 Ο 23 303 13.17

Mεσσωτfων 108 4 Ο 112 184 1.64

N.~ 68 4 3 75 194 2.59
Nηλtως 40 Ο Ο 40 277 6.93

Σ-υ 60 2 15 77 1765 22.92

~... 50 2 2 54 827 15.31

ιJ;lIIIν/CIfων 74 1 2 77 13 0.17

~ΑΛΙCιδtων1 241 19 9 269 633 2.35

j.f: • 27 Ο Ο 27 352 13.04
Ενότητα Βορείου

~uMιι 382 9 21 412 19546 47.44

Eνόtηt.

KIMΡuojς

~-
988 38 30 1056 6627 6.28

~~:=Notfoυ
224 7 22 253 3757 14.85

Π.Σ Χαλκίδο.:! 355 23 12 390 1296 3.32

Σ6νολο No"oiι 1570 54 73 1697 29930 17.64
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.!.!m:JΊ : Επαγγελματικός Οδηγός Εύβοιας 2005 - 2006 , έκδοση 4' , Oι>'fανισμός

Επαγγελματικών Οδηγών Ελλάδος, Εκδόσεις BookOrNet , Χαλκίδα 2005 - Ε.Ο.Τ - Ιδία

επεξεργασία.

Από την εξέταση του παραπάνω πίνακα μπορούν να βγουν τα εξής συμπεράσματα:

• Εξαιρώντας την Χαλκίδα που ως ο μεγαλύτερος πληθυσμιακά οικισμός με διαφορά

στο Νομό είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει τόσο μεγάλους αριθμούς στις

επιμέρους κατηγορίες την πρωτιά παίρνει ο δήμος Αιδηψού με συνολικά 121

συμπληρωματικές υπηρεσίες ως προς τον τουρισμό και ακολουθεί ο δήμος

Μεσσαπίων με 112 . Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι δήμοι : Κύμης ( 93 ) ,

Ληλαντίων ( 88 ) και Ερέτριας ( 80 ) .

• Από τους συνολικά 6 πρώτους δήμους στην κατάταξη μόνο δύο δήμοι με αριθμό

κλινών> 1000 ( Αιδηψού και Ερέτριας ) βρίσκονται στην πρώτη 6αδα σε σχέση με

τις προσφερόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες . Ο δείκτης μάλιστα κλίνες /

συμπληρωματικές υπηρεσίες είναι για την Αιδηψό και την Ερέτρια 111.6 και 40.45

αντίστοιχα. Φαίνεται πως ο δήμος Ερέτριας έχει μεγαλύτερη προσφορά από τέτοιες

υπηρεσίες σε σχέση με τις προσφερόμενες κλίνες του.

• Οι δήμοι με τις χειρότερες αναλογίες του δείκτη κλίνες / συμπληρωματικές

υπηρεσίες είναι οι δήμοι της Βορείου Ευβοίας από τους οποίους ο δήμος Αιδηψού

όπως περιγράψαμε έχει μια αναλογία 111.6 , ο δήμος Αρτεμισίου 93.33 και η κ.

Λιχάδος 67.22 .

• Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δήμοι με λίγες η και μηδενικές κλίνες έχουν

τόσο μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών υπηρεσιών . Πρόκειται για τους δήμους

Μεσσαπίων ( 112 ) και Κύμης ( 93 ) .

• Από την εξέταση των δεδομένων των γεωγραφικών ενοτήτων την χαμηλότερη

αναλογία παρουσιάζει η Κεντρική Εύβοια ( λόγω της ύπαρξης της Χαλκίδας) με

αναλογία 6.28 πράγμα που μας ωθεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια

περισσότερο περιοχή αναψυχής και όχι προσέλκυσης μεγάλου αριθμού τουριστών.

Ακολουθεί η ενότητα της Νοτίου Εύβοιας με ένα καλό ποσοστό της τάξεως του

14.85 και η ενότητα της Βορείου Ευβοίας που στο σύνολο της παρουσιάζει σχετικά

καλή αναλογία με 47.44. Τέλος στο σύνολο του Νομού η αναλογία 17.64 είναι

παρά πολύ καλή πράγμα που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αύξηση του αριθμού

των κλινών. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως ο Νομός Ευβοίας κυρίως

αντιμετωπίζεται για μικρές εκδρομές αναψυχής ( με πελάτες κυρίως από την Αθήνα)
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εξ ου και το γεγονός ότι το 63% των συνολικών συμπληρωματικών υπηρεσιών

( 1056'10011697 ) βρ(σκεται στην ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας.

• Τέλος οφείλουμε να τονίσουμε την σχετική έλλειψή υπηρεσιών προβολής τοπικών

προϊόντων και τέχνης ( 73 στο σύνολο του Νομού) και την ακόμη μεγαλύτερη

έλλειψη πρόσθετων υπηρεσιών ( μόλις 54 στο σύνολο του Νομού) . Συγκεκριμένα

τα ανταλλακτήρια συναλ/.άγματος ( πλην τραπεζών) είναι μόλις ένα στο σύνολο

του Νομού ( στην Χαλκίδα) ενώ τα τουριστικά πρακτορεία παρότι είναι σχετικά

ικανοποιητικά σε αριθμό ( 35 ) εντούτοις συγκεντρώνονται χωρικά κατά ποσοστό

65.7% στην ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας.

Στην συνέχεια ακλουθούν αναλυτικοί πίνακες των συμπληρωματικών υπηρεσιών ανά

κατηγορία.

Πίνακας 4.9.17 : Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Αγροτουριστικά
Αθλητικά Αίθουσες Ενοικάσεις

Δήμος κέντρα
κέντρα εκδηλώσεων

Αναψυκτήρια Συνάλλayμα
α\ΠΙων

εστ(ασης

Α Ο 1 Ο Ο Ο Ο

~ Ο Ο 1 3 Ο Ο

~
Ο Ο 3 3 Ο Ο

Α Ο Ο 1 Ι Ο Ο

~ Ο 1 Ο 2 Ο Ο

!oU Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Δ..tύων Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ΔιρφUων Ο Ο 2 Ο Ο Ο

Eλυ8Vlων Ο Ο Ο 1 Ο Ο

Ο 1 1 3 Ο 3

~
Ο Ο 1 1 Ο Ο

Κ. Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο 1 1 3 Ο Ο

Κονιστρών Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ι Ο Ο

~ 1 Ο Ο 3 Ο Ο... Ο 1 2 4 Ο Ο

Μαρμαρωυ Ο Ο Ο Ι Ο Ο

Μεσσαι:koν Ο 1 5 4 Ο Ο

Ν.Α_Ι Ο 2 1 Ο Ο Ι

Nηλtως Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Σι<όoou Ο Ο Ο 4 Ο Ι
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F§--- Ο 1 1 3 Ο Ο

i=~alων Ο Ο 1 4 Ο Ο

~αλ>cιδέων1 Ο Ο 5 7 1 4

~ Ο Ο Ο 1 Ο Ο

Ενότητα .
Boρε!ou

Eιι~ Ο Ι Ι • Ο Ο

Ενότητα

Κεντρικής
ει_

ι 6 22 3. Ι 8

~:=NOΤ(OU
Ε. ο 2 2 11 Ο Ι

Π.Σ ΧαλκΙδοι:1 Ο 2 9 10 Ι 5

Σύνολο Νομού Ι 9 25 .9 Ι 9

Πίνακας 4.9.18 : Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

1.11..\.11./1. ιΥ')]

Δήμος Εστιατόρια
Μπαρ- Διεθνής Καφέ- Νυχτερινά

Παμπ κουζίνα Μπάρ κέντρα

ΑιδπψoU 22 3 Ο 27 3

Α 9 4 Ο 21 Ο

~ 2 2 Ο 7 3

Ao!Abνoς 5 Ο Ο 9 Ο

Aoλlδoc 5 Ο Ο 8 1

ι Αηn'ιΙισfou Ι Ο Ο 4 Ο

ΔιαtUωv Ο Ι Ο 3 Ο

Δ~ 3 Ο Ο 16 2

Eλ~νίιJ?ν 7 1 Ο 29 Ο

15 2 Ο 13 Ο

Icmα!ας • Ο Ο 29 2

K.~ 1 Ο Ο 4 Ο

~OU 11 2 Ο 10 2
Κονιστρών 2 Ο Ο 7 2

Kηρtως Ο 2 Ο 10 1

K~oπc 15 5 Ο 24 Ο

ΛΗΛΣVΤIων 10 1 1 18 2
Mαpμαp!ou Ο Ο Ο 5 1
Μεσσαι<1ων 9 1 Ο 37 1

Νλ Ι 3 1 Ι 23 2
Nηλbας 7 1 Ι 7 2

Σιo\ρou 16 Ο Ι 15 2-
~ρtων 12 Ο Ο 10 Ι

JoμuναIωv 12 3 Ι 11 3

,!αλ>cιδέων Ι 18 6 6 57 10

Ωρeobν 2 2 Ο 5 Ο

.. _". . ..
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Π.ΣΧαλχΙδο,1

Σiι..'O).o Νουού

44

108

55

23

191

9

25

3

9

37

9

Ι

7

II

115

255

43

87

409

8

26

6

IS

40

Πίνακας 4.9.19 : Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

ΕΙδη
Παραδοσικά Snack

ΔήJ!ος Fast Food Λαικής Μεζεδοπωλεία Ο"ζερί Pizza
τέπος

είδη ba.

Α Ι 8 13 Ι5 Ο 6 6

Ι ::~,,: "
Ο Ο 2 6 Ο 3 2

Ο Ο 2 8 Ο 2 Ο

~ Ο Ο 3 4 Ο Ι Ο

~ Ο Ο 2 3 Ο 3 Ο

Ο Ο Ο 4 Ο 2 Ο- Ο Ο Ο Ι Ο Ι Ο

Δ1pf6aιν Ο Ο 2 3 2 Ο Ο

F' !

1 3 6 7 Ι 6 1

3 6 4 6 Ι 4 2

Ι Ο 2 3 Ι4 Ο Ι 2

K.~ Ο Ο 4 4 Ο 1 1

~;
Ο 2 5 6 3 2 Ο

Ο Ο Ο 2 2 Ο

~ Ο 4 2 5 3 1 Ι

~ Ο Ο 6 Ι2 4 6 Ο

4 Ο 5 14 1 6 3

Maρμαρfou Ο Ο Ο 5 Ο 1 Ο- Ι Ο 2 7 Ο 7 2
Ι
ΝΑ Ι 3 1 4 Ι4 2 4 Ο

ΝηΑιοις 1 Ο 3 6 Ο Ο 3

Ο ΙS 3 4 Ο 2 Ο

Ι 2 6 3 Ο 2 Ο

~Ι
Ο 2 7 II Ο 5 Ο

12 5 26 40 4 13 4=-- Ο Ο 4 5 Ο Ι 2

Eνόtηtα

Boρdou

~-
3 17 35 60 4 18 16

Ev6mτα 23 Ι4 65 Ι32 16 56 13
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KενtpUςΗς'Ei_
Ενότητα

Ν'Ζ';:"
Εο ι 19 14 19 3 8 Ο

Π.Σ

Χαλκίδοcl IS 6 32 62 6 19 4

Σύνολο Νοη0ύ 27 SO 114 207 23 82 29

Πίνακας 4.9.20 : Συμπληρωματικές υπηρεσίες τουρισμού στον Νομό Ευβοίας ανά

κατηγορία. ( 2006 )

Δήμος
Τουριστικά

Ταβέρνες
πρακτορεία

A1Iinw.. 3 13

!ων Ι 11

~δό>ν~1 Ο 14

Auλ<irνoc Ο 11

Au1IAn.- Ο 9

~"'!ou 2 8
Δuπ6<oν Ο 7
ΔφφUΩΝ Ο 18

Eλυιιγ(ωv Ο 13

3 13

lιmα--;';; 2 6

κ.Α........ 1 7

Knm"",,,ou 1 21
Koνuπρών Ο 13

Kη""'~ Ο 7

ΚΟ""" Ο 17

Λ Ο 16
~!ou 1 9_....

3 32

Ν.Α 1 Ι 12
Nη1bιJς Ο 9

Ι Σr6000 1 13

Στunft"ν 1 1Ι

T=uνιdιoν 1 16

-Ι 14 37

Ι """"'" Ο 5

Ε lIojιιIou 8 68
E'~ Kενtoιιdιc EOAmnr 23 219

Ε NoτIou Euβol= 4 61

Π.Σ ΧαλκΙδοι:1 IS 63

Σύνολο ΝΟ"ού 3S 348
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Πn:!JΊ Πινάκων 4.9.17 - 4.9.20 : Επαγγελματικός Οδηγός Εύβοιας 2005 - 2006, έκδοση 4" ,

Οργανισμός Επαγγελματικών Οδηγών Ελλάδος, Εκδόσεις BookOrNet , Χαλκίδα 2005 .

4.10 01ΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣγΝΑIΤΕΡIΣΜΟI.

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ( όπως και τα Π.Ε.Ρ.ΠΟ που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3 )

είναι κατά μεγάλη πλειονότητα περιοχές ανάπτυξης κυρίως παραθεριστικής κατοικίας με

mo οργανωμένης μορφής σε σχέση με την ασύστολη ανάπτυξη παραθερισnκής κατοικίας

σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης . Στον παρακάτω πίνακα 4.10.1 φαίνονται όλοι οι

οικοδομικοί συνεταιρισμοί στον Νομό καθώς και η έκταση που αυτοί καταλαμβάνουν σε

στρέμματα όπου αυτό είναι διαθέσιμο. Από την εξέταση των δεδομένων του πίνακα καθώς

και του κεφαλαίου 3 όπου αναλύονται οι υφιστάμενες Π.Ε.Ρ.ΠΟ στον Νομό ( περίπου

5.050 στρέμματα) και οι κατευθύνσεις για τα Π.Ε.Ρ.ΠΟ που προσδίδουν ένα δυναμικό

ανάπτυξης άλλων 7.100 στρεμμάτων περίπου δημιουργούν ένα εξωαστικό απόθεμα

πολεοδομημένης γής που πλησιάζει τα 24.500 στρέμματα περίπου. Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με τους εκτεταμένους άξονες ανάπτυξης παραθερισnκής κατοικίας (κατά

μεγάλο ποσοστό με εκτός σχεδίου δόμηση) που περιγράψαμε πριν προσδίδουν στον Νομό

Ευβοίας περισσότερο τον χαρακτήρα ενός εκτεταμένου τόπου παραθερισμού παρά

ανάπτυξης του τουρισμού αυτού καθ αυτού. Τέλος ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει κυρίως

αναμενόμενα αποτελέσματα με την πλειονότητα των οικοδομικών συνεταιρισμών να

βρίσκεται στην Βόρειο ( 3 μονάδες ) και Νόnο Εύβοια ( 6 μονάδες ) ( Ιστιαία και

Κάρυστος αντίστοιχα ) και ένα σημαντικό ποσοστό οικοδομικών συνεταιρισμών στην

ευρύτερη ( ακόμη και μέσα) περιοχή της Χαλκίδος ( 6 μονάδες) .

Πίνακας 4.10.1 : Οικοδομικοί συνεταιρισμοί στον Νομό Ευβοίας.

Δ.ο., Τοποθεσία Έκταση σ':. στρέμματα

Ανθηδώνοc Κάl1ΠΟC 9

lστιαίας Βιστοίτσα 590

lστιαίας Βιοτρίτσα 1289

lστιαίαc Βιοτοίτσα 1289

Καουστου Άκοα Παξιμάδι 171 Ι

Καούοτου ΠαΕΙl1άδα 3850

Χαλκιδέων ΒαθοοΒουνι 151
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ΚαρύστοιΙ Αγ Ιωάwnc 1066

Κα()ύστοιΙ Καμάρι -
ΚαρύστοιΙ ΑΥ.Βασίλεto, 1017

ΑμαΡuνθΙων Γuμνό '-

Eotrotac AιιαvδαλΙτσα 19

Ανθηδώνο.: Λοuκίσια 863

Ανθηδώνος Σκορπονέρια 251

Mapl1ooiou Ζούιιπεοι 74

Σύνολο 12179

ι i1 ο) 111"10 1\\"11'·

Π!rιfl: ΕΟΡ S.A (1998) ΠΠΧ.Σ.Α.ΑΣτερεάς Ελλάδος Α' Φάση.

4.11 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΖΗΤΗΣΗ ,

Το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι αυτό της

τουριστικής ζήτησης. Η τουριστική ζήτηση αποτυπώνει κατά μία έννοια την « τουριστική

ελκτικότητα }} μιας περιοχής και η ανάλυση της ζήτησης μπορεί να δώσει αρκετά χρήσιμα

συμπεράσματα τόσο για τις κύριες περιοχές που έλκουν τουρισμό σε μια ενότητα. για την

αναλογία ζήτησης μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών , την διαχρονική κατανομή των

διανυκτερεύσεων και την « ποιότητα » της τουριστικής ζήτησης η οποία μπορεί να

αποτυπωθεί από το ποσοστό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιείται ανά είδος

ξενοδοχειακού καταλύματος . Βέβαια το παραπάνω είναι άμεση συνάρτηση της

τουριστικής προσφοράς μιας περιοχής όμως μεγάλες αποκλίσεις από το ποσοστό

συμμετοχής μιας ξενοδοχειακής κατηγορίας στο σύνολο των κλινών του Νομού σε σχέση

με την ζήτηση που υπάρχει γι αυτή μπορούν να δώσουν ενδείξεις σχετικά με την ποιότητα

της τουριστικής ζήτησης της περιοχής. Συνοψίζοντας τα παραπάνω στο κεφάλαιο αυτό θα

παραθέσουμε τα στοιχεία για:

•

•
•
•

Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών και τον

ημεδαπών.

Την διάρθρωση των διανυκτερεύσεων ανά δήμο και ανά χωρική ενότητα το 2004 .

Την ζήτηση ανά είδος καταλύματος αλλοδαπών και ημεδαπών το 2004 .

Την ζήτηση ανά μήνα αλλοδαπών και ημεδαπών το 2004 .

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι οι τρείς τελευταίες κατηγορίες χρησιμοποιούν

δεδομένα του 2004 διότι αυτά είναι τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της Ε.Σ. Υ.Ε

και του Ε.Ο.Τ και παρότι αναφέρονται στην συγκυρία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών

Αγώνων στην χώρα μας όπως θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια αυτό δεν παίζει κάποιο
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ρόλο Για την διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του 2003 και του 2004 πού όπως αναφέραμε είναι τα

τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία αλλά και τα στοιχειά ανάμεσα στο 1995 και το 1999

προσαρμοσμένα στο είδος ανάλυσης. που θα κάνουμε από την μελέτη του Κ.Ε.Π.Ε

(Κ.Ε.Π.Ε, 2001 ,Μελέτη τουριοτικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας, Κομίλης Π., ΒαΥιονής

Ν.• Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α.• ΠαπαδημητρίουΜ.• Παπαπολυμέρου Γ. ) . Ξεκινώντας

λοιπόν από την παράθεση των στοιχείων που αφορούν την διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων

και των διανυκτερεύσεων ο παρακάτω πίνακας 4.11.1 μας δείχνει την εξέλιξη από το 1995

έως και το 2004 των αφίξεων και των διανυκτερεύσεωντων ημεδαπών στον Νομό Ευβοίας .

Πίνακας 4.11.1 : Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των

ημεδαπών στον Νομό Ευβοίας. ( 1995 - 2004 )

ΑΦΙΞΕΙΣ - ΗΜΕΔΑΠΟΙ

Έτος
Κ6ρια Ενοικιαζόμενα

Camping
Παραθεριστικά

Σ6νολο αφίξεων
Μ.Ο

καταλ6ματα διαμερίσματα κέντρα ΠαραμΟΥ1'lς

1995 102692 6562 2929 2248 114431 3.1
1996 98942 6677 2706 949 109274 3.3

1997 108323 8826 2815 1314 121278 3.1

1998 113986 10264 4300 1573 130123 3.0
1999 124541 6353 2535 2670 ]36099 3.0

2003 123875 1]565 1001 2402 138843 3.2

2004 130876 9874 3844 1841 146435 3.2
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ • ΗΜΕΔΑΠΟΙ

Έτος
Κ6ρια Ενοικιαζόμενα

Camping
Παραθεριστικά Σύνολο

Πληρότητα
καταλ6ματα διαμερίσματα κέντρα διανυκτερεύσεων

1995 296037 39931 11340 5724 353032 22.1

1996 298999 41973 11996 3012 355980 20.8

1997 310095 50739 10173 4685 375692 187
1998 321566 53384 16330 5483 396763 20.3
]999 338089 50280 7920 6587 402876 20.9

2003 381526 60789 3430 3254 448999 44.5

2004 381003 60589 14445 6423 462460 31.3

!J.τrιfJ: Ε.Σ.Υ.Ε, Ε.ΟΤ ,κ.ε.π.Ε, 2001, Μελέτη τουριστικήςανάπτυξηςΝομού Ευβοίας,

Κομίλης Π. , ΒαΥιονής Ν. , Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ. ,

Παπαπολυμέρου Γ. -Ιδία επεξεργασία.

Με τον όρο κύρια καταλύματα αναφέρονται οι ξενοδοχειακές επιτηρήσεις ενώ με τον όρο

παραθεριστικά κέντρα αναφέρονται οι περιοχές υπερσυΥκέντρωσης παραθεριστικών

κατοικιών ( οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι « μεταμφιεσμένα » ενοικιαζόμενα
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διαμερίσματα ) όπως περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο . Από την εξέταση των

δεδομένων των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών στον Νομό Ευβοίας

βγαίνουν τα παρακάτω'συμπεράσματα:

• Μέσα σε σχεδόν μία δεκαετία η μεταβολή των αφίξεων των ημεδαπών στον Νομό

μπορεί να χαρακτηριστεί σχετικά χαμηλή έχοντας ένα ποσοστό της τάξεως του

27% . ( από 114.431 το 1995 στις 146.435 το 2004 ) .

• Το ίδιο συμβαίνει και με την μεταβολή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών που

σημείωσε μία άνοδο της τάξεως του 31 % . Μάλιστα οι ημεδαποί τουρίστες φαίνεται

ότι προτιμούν τις ολιγοήμερες διακοπές καθώς από το 1995 έως και το 2004 ο

μέσος χρόνος παραμονής των ημεδαπών στον Νομό κυμάνθηκε μεταξύ 3.0 και 3.3

ημερών ανά άφιξη με 3.2 ημέρες παραμονής το 2004 .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων στον Νομό γίνεται μέσα σε

οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και το· 2004. έφθασε στο 82.4% . Τα

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα εμφανίζουν μια σταθερά ανοδική πορεία και το 2004

πραγματοποιήθηκαν περίπου 61.000 διανυκτερεύσεις ( ποσοστό 13.12% ) . Τα

καταλύματα Caιnping φαίνεται διαχρονικά να εμφανίζουν μια εξαιρετική αστάθεια

στις προτιμήσεις των ημεδαπών και το 2004 πραγματοποιήθηκαν εκεί 14.500

περίπου διανυκτερεύσεις (ποσοστό 3.15%). Τέλος τα παραθεριστικάκέντρα έχουν

εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή με ποσοστό που αγγίζει το μόλις 1.5% επί του

συνόλου των διανυκτερεύσεων ( 6.423 διανυκτερεύσεις το 2004 ) .

• Η πληρότητα τέλος το 2004 κυμάνθηκε σε σχετικά μέτρια επίπεδα ( εάν

αναλογιστούμε ότι στην χώρα τελέστηκαν οι Ολυμmακοί αγώνες ) και

διαμορφώθηκε στο 31.3% .

Μετά την ανάλυση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών του

Νομού Ευβοίας θα παραθέσουμε και τα ίδια στοιχεία που αφορούν την διαχρονική

κατανομή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στο Νομό. Ο

παρακάτω πίνακας 4.11.2 μας δείχνει με τον ίδιο τρόπο την κατανομή αυτή :
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Πίνακας 4.11.2 : Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των

αλλοδαπών στον Νομό Ευβοίας. ( 1995 -2004 )

ΑΦΙΞΕΙΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Έτος
Κύρια Ενοικιαζόμενα

Camping
Παραθεριστικά

Σύνολο αφΙξεων
Μ.Ο

καταλύματα διαμερΙσματα κέντρα Παραμονιίς

1995 29780 111 865 8860 39616 7.8
1996 36179 302 1134 6122 43737 8.0
1997 36804 723 1334 8208 47069 8.0
1998 44309 174 2034 6181 52698 8.2
1999 38400 278 915 5537 45130 7.8
2003 41869 568 1314 11644 55395 6.6
2004 35968 198 2096 5054 43316 5.5

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Έτος
Κύρια Ενοικιαζόμενα

Camping
Παραθεριστικά Σύνολο

Πληρότητα
καταλύματα διαμερΙσματα κέντρα διανυκτερεύσεων

1995 234056 406 3573 69410 307445 19.7
1996 284712 1024 3656 61128 350520 20.9

1997 295815 5095 4111 72626 377647 19.2

1998 362285 871 5762 64717 433635 22.9
1999 291476 2806 2591 55763 352636 19.0
2003 295648 3156 3093 61948 363845 20.0

2004 175642 1568 5401 54381 236992 16.5

llirιfl: Ε.Σ.γ.Ε, Ε.Ο.Τ , Κ.Ε.Π.Ε, 2001 , Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας,

Κομίλης Π. • Βαγιονής Ν. • Κάρμας Κ. , Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ. ,

Παπαπολυμέρου Γ. - Ιδία επεξεργασία.

Δύο πράγματα γίνονται εύκολα αντιληπτά από την εξέταση του παραπάνω πίνακα : α )

Υπάρχει εξαιρετική αστάθεια σε ότι αφορά την εξέλιξη των αφίξεων και κατά συνέπεια

των διανυκτερεύσεων στον Νομό Ευβοίας . Διαχρονικά και από το 1995 ο Νομός έχει

κερδίσει μόλις ένα 9.33% σε σχέση με τις συνολικές αφίξεις πράγμα που μας δείχνει ότι δεν

έχει ένα « καθιερωμένο πρόσωπο }} στους τουρίστες του εξωτερικού. Κατά την περίοδο

1995 - 2004 με τα δεδομένα στοιχεία που έχουμε η εξέλιξη των αφίξεων των αλ/οδαπών

στον Νομό άλ/οτε παρουσιάζει θετικό πρόσημο και άλλοτε αρνητικό . β ) Φαίνεται

ξεκάθαρα πως ο Νομός Ευβοίας αποτελεί πόλο έλξης κυρίως ημεδαπών τουριστών καθότι

η αναλογία ημεδαπών προς αλλοδαπών σε επίπεδο αφίξεων είναι της τάξεως του 11 : J

όπως φανερώνει και ο παρακάτω πίνακας 4. Ι 1.3 ενώ η αναλογία των διανυκτερεύσεων

είναι περίπου 2 : Ι πράγμα φυσικό καθώς ένας αλλοδαπός τουρίστας εγκαταλείπει την

χώρα για περισσότερες ημέρες διακοπών απ ότι ένας ημεδαπός τον τόπο όπου διαμένει για

να μεταβεί αλλού για διακοπές.
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Πίνακας 4.11.3 : Αναλογία αφίξεων - διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών

στον Νομό Ευβοίας το 2004 .

Νομ.ός Ευβοίας 2004

AφίEειc ηl1εδαπών 462460

Αφκειςαλλοδαπών 433]6

Ημ.εδαποίΙ Αλλοδαποί 10.68

ΔιανυKτεOεύo"εΙC ηl1εδαποί 462460

ΔιανυκτεpΕUΣειc: αλλοδαποί 236992

Ημ.εδαποί Ι Αλλοδαποί 1.95

llirι!Ί: Ε.Σ. γ.Ε. Ε.στ - Ιδία επεξεργασία.

Μετά από κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στην αναλογία μεταξύ αΑλοδαπών και ημεδαπών

τουριστών στον Νομό από την εξέταση των δεδομένω-:ι του πίνακα 4.11.2 σχετικά με την

διαχρονική μεταβολή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στον Νομό

Ευβοίας συμπεραίνουμε:

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των διανυκτερεύσεων των αΑλοδαπών στον Νομό

πραγματοποιείται στις οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ποσοστό 74.1 %

( 175.642 διανυκτερεύσεις επί συνόλου 236.992 ) και ακολουθεί σε μεγάλη

απόσταση τα κάντρα παραθερισμού με 23.15% ( 54.381 διανυκτερεύσεις επί

συνόλου 236.992 ) . Τα καταλύματα Camping έχουν πολύ μικρό ποσοστό

συμμετοχή που δεν ξεπερνά το 2.1% ( 5.401 διανυκτερεύσεις το 2004 ) .Τέλος

σημειώνεται μία μεγάλη αποστροφή των αλλοδαπών τουριστών για τα

ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία το 2004 έγιναν 1.568 διανυκτερεύσεις συνολικά

( ποσοστό 0.66% επί του συνόλου) .

• Διαχρονικά η ζήτηση ανά είδος καταλύματος παρουσιάζεται σχετικά ανελαστική

και οι επιμέρους κατηγορίες φαίνεται να εμφανίζουν τις ίδιες τάσεις σε σχέση με

την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

• Πού μεγάλο αρνητικό δεδομένο για τον Νομό είναι η τεράστια μείωση του χρόνου

μέσης παραμονής των αλλοδαπών που το 2004 έφθασε τις 5.5 ημέρες ανά άφιξη την

στιγμή που στην προηγούμενη πενταετία 1995 - 1999 ποτέ δεν έπεσε κάτω από τις

7.8 ημέρες ανά άφιξη . Εδώ γίνεται έντονα εμφανές το γεγονός ότι ο φόβος

τρομοκρατικών επιθέσεων ενόψει Ολυμπιακών αγώνων και η γενικότερη αστάθεια

της οικονομίας μετά την τρομοκρατική ενέργrια στην Νέα Υόρκη αφενός έχουν

συντηρήσει ένα κλίμα φόβου και αφετέρου ίσως και να έχουν μειώσει ( μέσω της
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παγκόσμιας ύφεσης της οικονομικής ανάπτυξης και της ανόδου της τιμής του

πετρελαίου) την αγοραστική δύναμη των τουριστών.

• Η πληρότητα τέλος έφθασε το 16.5% το 2004 ποσοστό αρκετά χαμηλό που εάν

συνδυαστεί με την πληρότητα του 31.3% στους ημεδαπούς φθάνουμε σε ένα

ποσοστό κάτω από το 50% (47.8%) . Το γενικό συμπέρασμα πάντως είναι ότι από

άποψη προσέλκυσης αλλοδαπών τουριστών ο Νομός Ευβοίας διαχρονικά τα

τελευταία χρόνια γίνεται όλι::> και λιγότερο ελκτικός προορισμός.

Επόμενο στάδιο στην ανάλυση της τουριστικής ζήτησης του Νομού είναι η διάρθρωση της

ζήτησης ανά είδος και ποιότητα καταλύματος των αλλοδαπών όσων και των ημεδαπών με

τα ποιό πρόσφατα στοιχεία που είναι του 2004 . Ο παρακάτω συνδυασμένος πίνακας 4.11.4

μας δείχνει την κατανομή των διανυκτερεύσεων ανά είδος καταλύματος των ημεδαπών και

των αλ/οδαπών το 2004 και βλέπουμε πώς η κατανομή των διανυκτερεύσεων στα

ξενοδοχειακά καταλύματα τόσο στους ημεδαπούς όσο και στους αλ/οδαπούς είναι με

διαφορά στα ξενοδοχεία 3"''''''' ( ποσοστά ημεδαπών 36.88% και αλ/οδαπών 50.28% ) .

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 17.35% και το 16.02% των ημεδαπών και των

αλλοδαπών αντίστοιχα προτιμά για την διαμονή του ξενοδοχειακά καταλύματα των δύο

ανωτέρων τάξεων ( 5"""""" και 4"'''''''''' ) παρότι όπως περιγράψαμε στο κομμάτι της

προσφοράς υπάρχουν μόνο 12 τέτοιες μονάδες στο σύνολο του Νομού . Αξίζει να

σημειώσουμε πως και στην περίπτωση των ημεδαπών και των αλλοδαπών το ποσοστό

συμμετοχής σε σχέση με τις συνολικές διανυκτερεύσεις των δύο μεγαλυτέρων κλάσεων

( 5"''''''''''''' και 4"''''''' ) υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής της κλάσης 1'" . Το παραπάνω

είναι κάπως περίεργο δεδομένου ότι από το κομμάτι της τουριστικής προσφοράς του

Νομού διαπιστώσαμε ότι παραπάνω από τα μισά ξενοδοχειακά καταλύματα του Νομού

βρίσκονται στις κλάσεις 2""" και 1"'. Από αυτό το γεγονός μπορούμε να συμπεράνουμε

πως η τουριστική ζήτηση στον Νομό Ευβοίας είναι λίγο « ποιοτικότερη» σε σχέση με την

τουριστική προσφορά που αυτός έχει.
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Πίνακας 4.11.4 : Κατανομή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και αλλοδαπών

τουριστών ανά είδος καταλύματος το 2004 στο Νομό Ευβοίας.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΤΟ 2004

Ξενοδοχεία κλάσσεις λοιπά καταλύμα'1U

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 5·.... • .. ,
3 ..••• Ζ" Ι' ει. CAMRING

ΠΑΡΑθΕΡIΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ4···· ΚΕΝΤΡΑ

ΑΡlθΜΟΣ
80239 170546 109564 20654 60589 14445 6423 462460

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΙΥ. 17.35 36.88 23.69 4.47 13.10 3.12 1.39 100.00

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑλλΟΔΑΠΩΝ ΤΟ 2004

Ξι:voδOXε(α κλάσσεις Λοιπά καταλύματα

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑλΥΜΑΤΟΣ 5·"·"· • 3···· Ζ" Ι' ει. CAMRING
ΠΑΡΑθΕΡIΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟλΟ...... ΚΕΝΤΡΑ

ΑΡΙθΜΟΣ
37964 119154 18283 1568 5401241 54381 236992

ΠΟΣΟΣΤΟ·Ι.
16.02 50.28 7.71 0.10 0.66 2.28 22.95 100.00

lliJ1ή: Ε.Σ.Υ.Ε, Ε.στ - Ιδία επεξεργασία.

Οι αλλοδαποί τώρα εμφανίζονται σαφώς πιο « ποιοτικοί )) σε σχέση με τους ημεδαπούς

καθότι το 67% περίπου των διανυκτερεύσεων αυτών πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία

5·..• , 4.... και 3"''''· . Εάν κρίνουμε μάλιστα από τα ελάχιστα ποσοστά των

διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στις καΠ1Ύορίες 1· και των ενοικιαζόμενωνδωματίων

μπορούμε να σχηματίσουμε τ/ν άποψη ότι ( παρά τον μικρό αριθμό ) οι αλλοδαποί

τουρίστες στο Νομό είναι σχετικά καλύτερης οικονομικής κ:::ιτάστασης καθότι επιλέγουν

συντριπτικά μάλιστα καταλύματα των ανώτερων κατηγοριών. Οι ημεδαποί από την άλλη

εμφανίζουν μια σχετικά καλή κατανομή των διανυκτερεύσεων τους ανά είδος καταλύματος

και φαίνεται να προτιμούν την διαμονή τους σε κάποιο ενοικιαζόμενο δωμάτιο ( 13.1% του

συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων) παρά σε ένα ξενοδοχείο Ι· ( 4.47% του

συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων) . Επόμενο στάδιο της ανάλυσης της τουριστικής

ζήτησης στο Νομό Ευβοίας είναι η παράθεση των στοιχείων για την εξέλιξη της

τουριστικής ζήτησης ανά μήνα το 2004 . Ο παρακάτω πίνακας 4.11.5 μας δείχνει τ/ν

κατανομή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και των αλλοδαπών το 2004 και ανά μήνα .
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Πίνακας: 4.11.5 : Κατανομή των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και των αλλοδαπών

στον Νομό Ευβοίας ανά μήνα το 2004 .

Μήνες
Η εδαποί Αλλοδαποί Σuνολο

Αο,θ"ό, Αο,θ"ό, Αο,θ"ό,Ποσοστό % Ποσοστό %. Ποσοστό %

IUVOUltntiV" 13874 3.0 237 0.1 13290 1.9

Φ~uάflΙΟC 9712 2.1 711 0.3 9093 1.3

Μάο"ο, 16186 3.5 2133 0.9 15388 2.2

ΑΠfI{λιiV" 16186 3.5 11850 5.0 28678 4.1

Μαίοc 21736 4.7 21329 9.0 45464 6.5

Ιούνιο" 23585 5.1 24173 10.2 50361 7.2

loύλιfIΓ 94804 20.5 60433 25.5 160874 23.0

Αύγοuστοc 148450 32.1 55456 23.4 200743 28.7

Σεπτέ"RnιiV" 66594 14.4 48820 20.6 119606 17.1

OKΤ.rιc 19886 4.3 9480 4.0 27978 4.0

Not"Boιo, 12949 2.8 1896 0.8 12590 1.8

Δεκέ"RfιΙΟ" 18498 4.0 474 0.2 15388 2.2

Σύνολο 462460 100.0 236992 100.0 699452 100.0

!JJrι!ι: Ε.Σ. Υ.Ε, Ε.Ο.Τ - Ιδία επεξεργασία.

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει μάλλον αναμενόμενα για την Ελλάδα στοιχεία. Φαίνεται

καθαρά η έντονη εποχικότητα της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος από την στιγμή που

το 72.1 % των συνολικών διανυκτερεύσεων των ημεδαπών πραγματοποιείται στο διάστημα

Ιουνίου - Σεπτεμβρίου και το 79.7% των συνολικών διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στο

ίδιο διάστημα. Ένα άλλο δεδομένο που προκύπτει είναι η εκρηκτική άνοδος του ποσοστού

των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών ήδη από τον Μάιο με 9% ( σημειώνουμε πως το

ποσοστό συμμετοχής του Μάιου στις συνολικές διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών ξεπερνά

αυτό του Ιουνίου των ημεδαπών) η οποία λήγει απότομα στον Οκτώβριο με ποσοστό

4% .Και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά συμμετοχής των μηνών εκτός της λεγόμενης ({

τουριστικής περιόδου )) ( Απρίλιος - Σεπτέμβριος ) ε~ναι αμελητέα. Βέβαια σε επίπεδο

ημεδαπών τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα καθότι τους χειμερινούς μήνες ( Νοέμβριο

Φεβρουάριο ) πραγματοποιείται ένα 11.9% επί των συνολικών διανυκτερεύσεων ( περίπου

55.000 διανυκτερεύσεις ) πράγμα που αφήνει υποσχέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο

μέλλον ( μέσω βέβαια της προσφοράς ενός πιο ανταγωνιστικού και καινοτόμου « πακέτου

)) χειμερινών τουριστικών υπηρεσιών) . Τελευταίο ζήτημα που θα πραγματευθούμε σε

σχέση με την τουριστική ζήτηση στο Νομό Ευβοίας είναι η χωρική κατανομή των
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διανυιcτερεύσεων των ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών στον Νομό πράγμα που μας

δείχνει τόσο την ελκτικότητα ορισμένων περιοχών του Νομού όσο και την τουριστική

πίεση που αυτές υφίστανται. Το τελευταίο δεδομένο ( της πίεσης που ασκείται σε μία

περιοχή ) είναι εξαιρετικής σημασίας όσων αφορά στην διαχείριση της τουριστικής

ζήτησης με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Από τον παρακάτω

πίνακα 4.11.6 βλέπουμε την διάρθρωση της τουριστικής ζήτησης ανά δήμο στον Νομό

Ευβοίας το 2004 . Ο πίνακας αυτός μας δείχνει ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα εάν

αναλογιστούμε την τουριστική προσφορά του Νομού σε επίπεδο κλινών . Οι δήμοι

Αιδηψού και Ερέτριας έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με το σύνολο των

συνολικών διανυκτερεύσεων. Ο δήμος Αιδηψού σUΎKΕVΤρώνει 122.684 διανυκτερεύσεις

(ποσοστό 17.54% επί του συνόλου) και ο δήμος Ερέτριας με συνολικά 213.333

διανυιcτερεύσεις ( ποσοστό 30.5% επί του συνόλου) . Βλέπουμε ότι μόνο δύο δήμοι του

Νομού συγκεντρώνουν το 50% σχεδόν της συνολικής τουριστικής ζήτησης. Μάλιστα τα

δεδομένα εμφανίζονται αντίστροφά σε σχέση με την τουριστική προσφορά του κάθε δήμου

σε επίπεδο κλινών. Ο δήμος Ερέτριας είναι αυτός που έλκει τους περισσότερους τουρίστες

σε σχέση με τον δήμο Αιδηψού. Φαίνεται το γεγονός ότι η ευκολία πρόσβασης από ξηράς

( διάμεσου Ι.Χ δηλαδή) που έχει ο δήμος Ερέτριας τον καθιστούν πιο ελκυστικό. Από τους

υπόλοιπους δήμους μόνο ο δήμος Χαλκιδέων καταφέρνει να ξεπερνά το Ι 0% του

συνολικού αριθμού των διανυΙCΤερεύσεων ( ποσοστό 11.6% ) ενώ οι υπόλοιποι δήμοι

συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής . Σε ότι αφορά τις μείζονες

γεωγραφικές ενότητες και εδώ παρατηρείται μια αντιστροφή ζήτησης - προσφοράς με την

ενότητα της κεντρικής Εύβοιας να έλκει το 54.9% του συνολικού αριθμού των

διανυΙCΤερεύσεων την στιγμή που διαθέτει πολύ λιγότερες διαθέσιμες κλίνες από την

ενότητα της Βορείου Ευβοίας ενώ η ενότητα της Βορείου Ευβοίας έλκει το 32.7% της

συνολικής τουριστικής ζήτησης του Νομού ενώ διαθέτει πολλαπλάσιες κλίνες ως

προσφορά από κάθε άλλη περιοχή του Νομού. Τέλος οι περισσότερες περιοχές του Νομού

με ποσοστά συμμετοχής από 3% έως και 5% περίπου κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και

40.000 διανυιcτερεύσεων συνολικά. Τώρα όσων αφορά την αναλογία διανυΙCΤερεύσεων

μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών στον Νομό ( πίνακας 4.11.7 ) αυτή ενώ παρουσιάζει μια

σχετικά βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις συνολικές αφίξεις ( πράγμα φυσιολογικό καθότι

όπως είδαμε ο μέσος χρόνος παραμονής των αλλοδαπών είναι περίπου 2 ημέρες

μεγαλύτερος από τον μέσο χρόνο παραμονής των ημεδαπών) φθάνει την αναλογία 66.12%

των συνολικών διανυΙCΤερεύσεων από τους ημεδαπούς και 33.885 των συνολικών

διανυκτερεύσεων από τους ημεδαπούς . Τώρα σε ότι αφορά την αναλογία ημεδαπών Ι

αλλοδαπών σε επίπεδο Ο.Τ.Α σvyKρίνOντας τους τρείς Ο.Τ.Α του Νομού που εμφανίζουν
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μια αρκετά αξιόλογη μάζα διανυκτερεύσεων ( Αιδηψού , Ερέτριας και Χαλκιδέων )

διαπιστώνουμε ότι στον δήμο Αιδηψού υπερέχουν συντριπτικά οι ημεδαποί με ποσοστό

99% ( απόρροια του γεγονότος των φημισμένων λουτρών ) στον δήμο Ερέτριας

αντιστρέφονται τα πράγματα με το 76.1 % των συνολικών διανυκτερεύσεων να

διαμορφώνεται από τους αλλοδαπούς και τέλος στον δήμο Χαλκιδέων παρουσιάζεται μια

εικόνα σχεδόν ίδια με του δήμου Αιδηψού ( 97% περίπου διανυκτερεύσεις ημεδαπών) .

Πιο ισορροπημένοι εμφανίζονται οι δήμοι Διρφύων , κ. Λιχάδος , Μεσσαπίων και Σκύρου.

Τέλος σε ότι αφορά τις μείζονες χωρικές ενότητες η ενότητα της Βορείου Εύβοιας φαίνεται

να προτιμάται περισσότερο από τους ημεδαπούς ( ποσοστό 85% περίπου) πράγμα που

οφείλεται σε δύο λόγους κυρίως: α ) Αφενός η μαθηματική βαρύτητα του δήμου Αιδηψού

είναι πολύ μεγάλη στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος όμως β ) η Βόρειος

Εύβοια προσφέρει ένα εναλλακτικό « μη νησιωτικό }} σκηνικό από τον υπόλοιπο Νομό

πράγμα που απωθεί τους αλλοδαπούς οι οποίο έχουν συνδυάσει τις διακοπές στην Ελλάδα

με το κλασσικό Αιγαιοπελαγίτικο στοιχείο. Η Κεντρική Εύβοια βρίσκεται σχεδόν στο 50 

50 ανάμεσα στην κατανομή ημεδαπών / αλλοδαπών με μικρή διαφορά υπέρ των

αλλοδαπών πράγμα που επιβαιβεώνει αυτό που διατυπώσαμε παραπάνω ενώ η ενότητα της

Νοτίου Ευβοίας παρουσιάζει μια εικόνα παρόμοια με την Βόρειο Εύβοια αλλά ακόμη πιο

έντονη ( το 93% σχεδόν των διανυκτερεύσεων έγιναν- από ημεδαπούς) . Το παραπάνω

νούμερο είναι σχετικά απογοητευτικό καθότι τα « νησιωτικά » και « Αιγαιοπελαγίτικα )}

χαρακτηριστικά της Νοτίου Ευβοίας θεωρητικά θα έπρεπε να έλκουν πολύ περισσότερο

αλλοδαπό τουρισμό όμως η σχετικά χαμηλή συμβολή των αλλοδαπών τουριστών εδώ

πρέπει να αναζητηθεί στην αντίστοιχα χαμηλή τουριστική προσφορά της Νοτίου Ευβοίας

και την ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με την Βόρειο Εύβοια οδική προσπελασιμότητα της .
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Πίνακας 4.11.6 : Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών ανά δήμο, μείζονες

γεωγραφικές ενότητες και σύνολο Νομού το 2004 στον Νομό Ευβοίας.

2004

Δήμος

ΔιανιΙκτερεύοειςΗμεδαπών
Διανυκτερευοεις Σύνολο

Αλλοδαπών Διανυκτερεύσεων

A.Jmoιnj 121546 1138 122684

~ 11129 24542 35671

Α 1 26549 1429 27978

~ισίou 38957 912 39869

Διρφ6ων 1750 1047 2798

Eλ.υιιv(ων 7705 1807 9513

51003 162330 213333

Ι 1702 396 2098

K.~ 16006 29458 45464

29568 508 30076

1189 206 1395

~ 1138 266 1404

Α 8126 267 8393

Mαpμαp!ou 19564 2119 21683

Mεσσωrίων 456 243 699

Ν.Α 1 5125 471 5596

ΝηλΕως 3756 1140 4896

ΣιdIoaτ> 4267 2728 6995

Σ 26598 1380 27978

Ταιwνιι!ων 5340 1654 6995

xaλιcιδέων1 78991 2145 81136

.- 1993 804 2798

Ενότητα. Βορεtoυ
192855 35862

Eυlloίaι: 228717

Eνόtηtα ΚεντpU<ής
189608 194395

E~/I!>!!ι: 384003

Eνδmτα Νοτίου EυBofαι: 79997 6735 86732

Π.Σ Χαλκίδοc.Ι 110665 4045 114710

Σύνολο Νομού 462460 236992 699452

llimΊ: Ε.Σ.γ,Ε, Ε.στ - Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 4.11.7 : Ποσοστά συμμετοχής των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών και

α)J.οδαπών ανά δήμο και ποσοστά συμμετοχής του κάθε δήμου και χωρικής επί του

συνόλου των διανυκτερεύσεων στο σύνολο του Νομού Εύβοιάς το 2004.

2004
ΠοσοστόΣυνολικών

Δήμος
διανυκτερεύσεωνανά

Ποσοστό Ποσοστό
Σύνολο

δήμο & χωρική ενότητα

ημεδαπών -ι. Αλλοδαπών -Ι_ ~.

~ 99.07 0.93 100.00 17.54

31.20 68.80 100.00 5.10

λ Ι 94.89 5.11 100.00 4.00

~"..μMήov~ 97.71 2.29 100.00 5.70

~ 62.56 37.44 100.00 0.40

~ 81.00 19.00 100.00 1.36

23.91 76.09 100.00 30.50

Ι 81.13 18.87 100.00 0.30

~ 35.21 64.79 100.00 6.50

98.31 100.001.69 4.30

85.21 14.79 100.00 0.20

~ 81.03 18.97 100.00 0.20

96.81 3.19 100.00 1.20

Maρμaρlou 90.23 9.77 100.00 3.10- 65.23 3477 100.00 0.10

ΙΝ Ι 91.59 8.41 100.00 0.80

Nηλtως 76.71 23.29 100.00 0.70

61.00 39.00 100.00 1.00

Στu_ 95.07 4.93 100.00 4.00

Τ ν 76.35 23.65 100.00 1.00

~I 97.36 2.64 100.00 ] 1.60

1...- 71.25 28.75 100.00 0.40

Εν6τ/'Ο Boρcfou
Ε"";'" 84.32 15.68 100.00 32.70
Εν6τητα ιι.vτρU<ής

~ 49.38 5062 100.00 54.90

NotloνE.....•• 92.23 7.77 100.00 12.40

Π.Σ"Χο1κίδο,' 96.47 3.53 100.00 16.40

Σύνολο Νομού 66.12 33.88 100.00 100.00

llirriι: Ε.Σ.Υ.Ε, Ε.στ - Ιδία επεξεργασία.
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4.12 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Σύμφωνα με τα δεδομένα της προκαταρτικής έρευνας του W.T.C.C ( Greece : The impact

of travel and tourism οη jobs and the economy , W.T.C.C. , 2006 ) η Ελλάδα αξιοποιεί

μόλις το ]5% των τουριστικών δυνατοτήτων της. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 2006 η

συνολική ( έμμεση και άμεση ) επίδραση του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία θα

φθάσει τα 33.7 δις ευρώ ενώ το προϊόν που παράγεται από τον τουρισμό θα ανέλθει στα

28.6 δις ευρώ αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15.1 % του συνολικού παραγόμενου Α.Ε.Π

στην Ελλάδα . Οι επενδύσεις στο τουρισμό αναμένονται να φθάσουν τα 5.7 δις ευρώ

αντιπροσωπεύοντας και αυτέ με την σειρά τους ένα ποσοστό της τάξεως του 12.6% επί των

συνολικών επενδύσεων. Η χώρα μας επίσης πάλι σύμφωνα με την ίδια μελέτη αναμένεται

να παρουσιάσει κατά τα έτη 2006 - 2015 μια μέση τουριστική ανάπτυξη περίπου ίση με

4.1 % ενώ τονίζεται πως τα κυριότερα προβλήματα έχουν να κάνουν α ) γραφειοκρατικές

διαδικασίες και β ) μειωμένη και στενή εποχικότητα του τουρισμού. Το ]999 το

Ακαθάριστο Προϊόν της κατηγορίας ξενοδοχεία & εστιατόρια στον Νομό έφθασε τα Ι 02 εκ.

ευρώ διαμορφώνοντας μια συμμετοχή στο συνολικό παραγόμενο Α.Ε.Π του Νομού της

τάξεως του 5.18% . Το ποσοστό αυτό είναι η λεγόμενη άμεση επίδραση του τουρισμού

στην οικονομία του Νομού . Όσον αφορά τις έμμεσες εmδράσεις του τουρισμού στην

οικονομία του Νομού ( πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα , επιδράσεις σε άλλους τομείς

της οικονομίας Κ.α ) αυτή υπολογίζεται στο περίπου 10% - ] 1.5% εν αντιθέσει όπως είδαμε

στο κεφάλαιο Ι ότι στο σύνολο της χώρας μας ο τουρισμός ( έμμεσα και άμεσα )

διαμορφώνει το 18.5% του παραγόμενου Α.Ε.Π.. Βλέπουμε λοιπόν πως η συμβολή του

τουρισμού στην οικονομία του Νομού είναι εξαιρετικά μικρή τόσο από άποψη απόλυτων

μεγεθών όσο και από άποψη στο σύνολο της χώρας . Η συμβολή του τουρισμού στην

απασχόληση ( άμεσα και έμμεσα ) διαμορφώνεται στο περίπου 8.7% κάτι που

μεταφράζεται σε 6.145 εργαζόμενους περίπου έναντι του 16.3% σε σχέση με το σύνολο της

χώρας.

JJ Ι \l:ΊΙΙ~ ΠΙ \Ι/ο oι.~~-.I ,J I~ , 1/,\ __--,Ι"':1"1.,,,.\./1.1/. Ι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ5

5.Ι EΙΣAΓΩΓlΚA ΠΕΡΙ ΔΙAΔlΚAΣΙAΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ lιΡΟΤΑΣΕΩΝ .

Μετά την ανόλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Νομού Ευβοίας που

πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 4 αλλά και τα δεδομένα του Κεφαλαίου 3 όπου

πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγική περιγραφή του πως εντάσσεται ο Νομός Ευβοίας μέσα

<fτ/V περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ποιος είναι ο ρόλος των θεσμοθετημένων πλαισίων

σχεδιασμού στον Νομό κ.α στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο 5 θα πραγματοποιήσουμε την

ανάλυση Δυνατοτήτων - Αδυναμιών - Προοπτικών - Απειλών (S.W.O.T) η οποία θα μας

βοηθήσει στην συνέχεια στην δημωυργία σεναρίων για την αειφόρο ανάπτυξη του

τουρισμού στον Νομό και με την επιλογή του ίcαταλληλότερoυσεναρίου ανάπτυξης που

εμείς θα κρίνουμε θα προχωρήσουμεστις τελικές προτάσεις. Όπως προείπαμε και στον

πρόλογο της εργασίας θα προσπαθήσουμεκατά το δυνατόν όχι να αντιμετωπίσουμετον

τουρισμό ως κάn αυτόνομο αλλά ως δομικό συσταπιcό του ευρύτερου

κοινωνικοοικονομικούπλαισίουτου Νομού γι αυτό και οι προτάσειςπου θα γίνουν δεν θα

αφορούν μόνο τον τουρισμό αλλά όΜ εκείνα τα στοιχεία με τα οποί αυτός αJ.ληλεmδρά .

Αυτός είναι ο λόγος που η S.W.O.T ανάλυση που θα κάνουμε σε αυτό το κεφάλαιο θα

χωριστεί ( όπως και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης) σε δύο μέρη : Α) Το πρώτο

μέρος θα αφορά όλα τα στοιχεία της ανάλυσης εκτός του τουρισμού ( πληθυσμός ,

υποδομές, οικονομικά στοιχεία Κ.α ) και Β ) Το δεύτερο μέρος θα αφορά όΜ τα στοιχεία

που περιγράψαμε στην ανάλυση του τουριστικού τομέα της περιοχής μελέτης μας ( πόροι,

υποδομές, προσφορά, ζήτηση κ.α ) .

5.2 S.W.O.T ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣTOYPIΣMOY .

Όπως προείπαμε η S.W.O.T ανάλυση θα γίνει σε δυο κύρια μέρη και στο ΣUΓΚεKριμένO

μέρος θα αναλύσουμε ό'J..ιJ τας στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονταιστο κεφάλαιο 3 και στο

Α' μέρος του κεφαλαίου 4. Αναλυτικάθα παρουσιάσουμε μια S.W.O.T ανάλυση για τους

παραΊCάτω τομείς : Χωροταξική θεώρηση , Αναπτυξιακές κατευθύνσεις που δίνει το

π.π.χ.Σ.Α.Α Στερεάς Ελλάδος , Δημογραφικά στοιχεία , OιΚOνOμιΙCΉ φυσιογνωμία - ,

Τομείς παραγωγής • Υποδομές , Οικιστικό δίΊCtUO - Θεσμοθετημένα σχέδια χωρικού

σχεδιασμού - Προστασία περιβάλλοντος. Αρχίζοντας θα παραθέσουμε την S.W.O.T

ανάλυση όσων αφορά την ευρύτερη χωροταξική θεώρηση του Νομού και το πώς αυτός

εντάσσεται μέσα στο XωΡOαναπroξιαKό πλαίσιο της Ελλάδος.
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5.2.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ θΕΩΡΗΣΗ - ΑΝΑΙιΤΥΞIΑΚΟ ΠΛΑιΣIΟ .

• Κεντρική θέση του Νομού στην ευρύτερη ενότητα της Νότιας Ελλάδος .

• Γειτνίααη με τον Νομό Αττικής "αι με την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας .

• Τα γεωγραφικά όρια του Νομού αναπτύσσονται « Παράλληλα » με τον άξονα

Π.Α.Θ.Ε.

• Το υπό αναβάθμιση σε εθνι"ού χαρακτήρα Λιμάνι της Κύμης που προσδίδει ρόλο

άμεσης διασύνδεσης του Νομού με την Βόρεια Ελλάδα "αι το Βορειοανατολικό

Αιγαίο .

• Η γειτνίαση του Νομού με την μεγαλύτερη ίσως βιομηχανική συγκέντρωση της

χώρας ( Οινόφυτα - Σχηματάρι ) ιcαι τα Δ.Ο.Δ που αναπroσσoνται εκεί .

Αδυναμίες:

• Το γεωγραφιιcό « χάσμα » του Βόρειου ιcαι Νότιου Ευβοϊκού που στην ουσία

αποτελεί ανασταλτιιcός παράγοντας για την διάχυση των θετιιcών OΙKoνOμΙΙCών

αποτελεσμάτων του άξονα ανάπτυξης στις περισσότερες από τις περιοχές του

Νομού .

• Τα αδύναμα ενδOνOμαρχιαΙCΆ δίKτuα ανάπτυξης και εmιcoινωνίας .

• Συνέπια του παραπάνω η « σχετική » γεωγραφική απομόνωση πολλών περιοχών

του Νομού .

• Η στέρηση από την Χαλκίδα διακριτού ενδoπεριφερειαιcoύ και διαπεριφερειακού

ρόλου με ( παράλληλη ενδυνάμωση από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α της Λαμίας) ως μοχλό για

την περαιτέρω ({ ενίσχυση )} της χωρικής θέσης του Νομού .

• Η εγγύτητα του Νομού σε σχέση με την Αθήνα μπορεί να έχει και αρνητιιcά

αποτελέσματα ( δημογραφική αποψίλωση ".α ) .

Προοπτικές:

• Το προωθούμενο ( με προτεραιότητα) από το π.π.χ.Σ.Α.Α δίκτυο συνεργασίας

Καλαμάτα - Τρίπολη - Κόρινθος - Χαλκίδα - Κύμη (Λιμάνι) .

• Η δικτύωση της ευρύτερης Λαμίας με Πάτρα και Ιωάwινα μέσω νέων αξόνων που

προωθεί το π.π.χ.Σ.Α.Α μπορεί ( μέσω μίας ζεύξης του Μαλια"ού "όλπου ) να έχει

θετικά αποτελέσματα διάχυσης στην ενότητα της Βορείου Ευβοίας .
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• Η επέιcrαση της Α=ΙCΉς οδοίι μέχρι το λιμάνι της Ραφήνας ( και η αναβάθμιση του

ρόλου αυτού) μπορεί να προδώσει νέα δυναμική στην απομονωμένη σήμερα Νότιο

Εύβοια και να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μεταφοράς αΎαθών και ατόμων.

• Η ρίιθμιση και βελτίωση της βιoμηχανιιcής συγκέντρωσης Οινόφυτα - Σχηματάρι

μαζί με τον ήδη σε διαδικασία κατασκευής του άξονα Χαλκίδα - Σχηματάρι μπορεί

να προσδώσει νέα αναπτυξιακή ταυτότητα και ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της

Χαλκίδας που σήμερα ακροβατεί μεταξύ αδuναμης τριτσγενοποίησης και ανεργίας

στον δευτερογενή τομέα.

• Η εmκείμενη δημιουργία ΠανεmστημιαΙCΉς σχολής στην Xαλιdδα με θεμαπκό

αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη ( μοναδική στο είδος στην Ελλάδα και άκρως

σημαντική σε έναν τομέα που διαμορφώνει άμεσα και έμμεσα το 18% του εθνικοΊ)

Α.Ε.Π ) και η εκμετάλλευση των δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας

( ευρυζωνικά δίκroα Κ.α ) μπορούν να θέσουν στην πρωτεωυσα του Νομού νέο

εθνικό - διαπεριφερειακό ρόλο ως κέντρου ΎVώσης και καινοτομίας .

Aπ:::~λές :

• Η αναβάθμιση του ρόλου του Λιμανιού της Κύμης μπορεί να εντείνει ακόμη

περισσότερο τις ενδονομαΡχιακές ανισότητες και να έχει αρνηnm αποτελέσματα

Ύια την ενότητα της Καρύστου ίcαι του Μαρμαρίου .

• Η μη εκμετάλλευση των δεδομένων της νέας κ.Α.Π μπορεί να έχει αρνηπκές

επιπτώσεις στον ήδη υποβαθμισμένο αΎρoτιίcό - εξωαστΙίcό χώρο ίcαι αντίστοιχες

επιπτώσεις σα αστΙΊCά ΊCέντρα ( αστυφιλία, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών) .

• Η μόλυνση του Βόρειου ίcαι του Νόnου Ευβοϊκού μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την θάλασσα

( ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσιος τουρισμός) .

• Οι έντονες σιryκρoύσεις χρήσεων γης τόσο ενδoνoμαρxιαίcά όσο και διανομαρχιακά

( βιομηχανική συγκέντρωση στα σύνορα Εύβοιας - Βοιωτίας ) είναι αρνηnκά

στοιχεία Ύια τον σαφή ίcαθoρισμό και ρύθμιση των χρήσεων γης .
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5.2.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΔΕΔΟΜΕΝΑ • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ •ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ .

Δ\)\'α,"ότηn.:ς:

• Πρωτεύοντας ρόλος του Νομού ενδοπεριφερειακά καθότι σQΎJCεvτρώνει το 37.15%

του πληθυσμού της Περιφέρειας.

• Ο 7"" από άποψη πληθυσμού Νομός της χώρας.

• Κατανομή στις ηλικιαιcές ομάδες που ακολουθεί το πρότυπο της χώρας.

• Πυιcνότητα κατοίκησης μικρότερη του εθνικού μέσου: 51.63 κατ, / τ.χλμ έναντι

83.08 κατ. / τ.χλμ.

• Σχετιι<ή αναλσΥία μεταξύ μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού (0.96).

• Η ύπαρξη σε επίπεδο Ο.Τ.Α ( θυλάκων ) με σχετικά χαμηλή ανεργία σε ιcpίσψες

περιοχές του Νομού: Δήμος Αιδηψού ( Βόρεια Εύβοια) 9.07% ανεργία, Δήμος

Διρφύων και Αυλίδος ( Κεντρική Εύβοια) κάτω από 9% ανεργία και οι δύο .

Αδυναμίες:

• Ρυθμός μεταβολής πληθυσμού μεταξύ 1991 και 2001 σχεδόν υποδιπλάσιος του

εθνικού μέσου.

• Αδύναμη ασnιcoπoίηση σε σχέση με τον εθνικό μέσο ( το 57.5% των κατοίκων

διαμένει σε οιιασμούς άνω των 2.000 κατοίκων έναντι του 75.15 της χώρας).

• Εργατικό δυναμικό και απασχόληση κατώτερη από τα ποσοστά επί του συνόλου

τόσο της περιφέρειας όσο και του συνόλου της χώρας .

• Διαχρονική « έκρηξη » της ανεργίας από το 2.1% το 1981 στο 13.1% το 2001

( υψηλότερη του εθνικού μέσου) .

• Υψηλότατη ανεργία (> 15%) σε κρίσιμες περιοχές: Μαντούδι- Λίμνη, Στύρα 

Ερέτρια.

• Η αντίστροφη σύζευξη κατά τα φαινόμενα ανεργίας - ρυθμού μεταβολής

πληθυσμού (Γράφημα 4.2.2 - Κεφάλαιο 4- Α' μέρος) .

• Η διάχυση του πληθυσμού.

Π μοοπτικές :

• Η μείωση της ανεργίας μελλοντικά προφανώς θα έχει θετικές επιπτώσεις στον

ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού ( παράδειγμα 1981 - 1991 όπου ο ρυθμός

μεταβολής του πληθυσμού του Νομού είναι υπερδιπλάσιος του εθνικού μέσου) .
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• Ο Νομός έχει ακόμη ένα δυναμικό για περαιτέρω ενίσχυση της αστικοποίησης με

ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη οικονομιών συγκέντρωσης και αστικοποίησης

( αστικός πληθυσμός σχετικά μικρός σε σχέση με τον εθνικό μέσο) .

• Η προώθηση νέων διπύων υποδομών ( αυτoιcινητόδρoμός Σχηματάρι - Xαλκiδo

ΚΟΙ ΠΡΟΟστα/κός σιδηρόδρομας ) που φέρνει την ΕUρότερη περιοχή της Xαλιdδας σε

χρονοαπόσταση κάτω των 50 λεπτών από την Αθήνα μπορεί να λειτουργήσειυπέρ

μιας μετανάστευσης πληθυσμού από την Αθήνα στην παραπάνω περιοχή

( δεδομένου και τους περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης) .

• Η ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου στην Χαλκίδα μπορεί να έχει θετικές

επιπτώσεις στα δημογραφικά και οικοvoμικά δεδoμtνα στην ευρύτερη περιοχή .

• Η εκμετάλλευση των δεδoμtνων της νέας Κ.Α.Π αλλά και αποσπασματικών

πολιτικών ( προϊόντα Π.Ο.Π , βιολογικά προϊόντα) στο Νομό που χαρακτηρίζεται

από εκτατικές και όχι εντατικές καλλΙέργειες μπορεί να προδώσει στην ύπαιθρο νέα

αναπτυξιακή πνοή.

• Η προώθηση και στήριξη τόσο της Ε.Ε όσο και της Ελληνικής κυβέρνησης των

Μ.Μ.Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης όπως στο παραπάνω

παράδεΙΎμα .

Aπ~,ιλtς :

• Η καθυστέρηση στο να βρεθεί ένα μια νέα αναπτυξιακή διέξοδος θα πλήξει ακόμη

περισσότερο τους τομείς της ανεργίας και των δημογραφικών δεδομένων.

• Η εγγύτητα με την Αθήνα δεν είναι απαραίτητα ένα θετικό δημογραφικό δεδομένο

1ια τον Νομό καθότι η έλξη μιας μητρόπολης είναι τόσο ισχυρή και μπορεί να γίνει

το αντίστροφο : αντί ο Νομός να αντλήσει πληθυσμό από την « δεξαμενή » της

Αθήνας, αυτή να « απορροφήσει)} στο απόθεμα της ακόμη περισσότερο πληθυσμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τόσο προς Βορρά και όσο προς Νότο οι πρώτες

αξιόλογες αστικές συγκεντρώσεις αναπτύσσονται περίπου 200 χλμ. μακριά από την

Αθήνα ( Βόλος και Πάτρα αντίστοιχα) .

• Η« βάναυση » και απότομη αποβιομηχάνιση του Νομού ( χωρίς να προλάβει αυτός

να αναπτόξει μιας αξιόλorη ΤΡΙΤΟΎενή βάση κατά το υπόδεΙΎμα του Rostow ) μπορεί

να συνεχίσει να έχει τις αρνητικές συνέπειες στις κοινωνικοοικονομικές δομές του

Νομού ( ειδικευμένο εργατικό δυναμικό χωρίς εργασία Κ.α ) .

• Η τεράστια ανεργία σε ορισμένες περιοχές είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθεί και

να ελεηθεί.
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5.2.3 ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Π.

Δυ"Π'Ηίτηn:ς:

• Σταδιακή μεταστροφή της οικονομίας ( με μικρούς ρυθμούς ) σε ένα πιο

τριτογενοποιημένο περιβωλσν .

• lσΧUρός παρά την αποβιομηχάνιση του Νομού δευτερογενής τομέας .

• Ο Νομός παράγει σχωόν το 30% το ενδοπεριφερειακού Α.Ε.Π .

• Α.Ε.Π / Κεφαλή στο 90% περίπου του μέσου της χώρας.

• Η γειτνίαση του Νομού με την αγορά της Αθήνας έχει θετικές επιπτώσεις στους

τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Δυναμική παρουσία στην παράγωγη ρητίνης και ορισμένων ειδών αλιευμάτων

( σχεδόν το 30% της εγχώριας παραγωγής) .

Δυναμική εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας ανάμεσα στο 2001 και το 2005 .

εξέχουσα Οέση στην εξόρυξη οε εθνικό επίπεδο ( Μάρμαρο Καρύστου) .

Αδυναμίες:

• Ανίσχυρη και καθυστερημένη τριτογενοποίηση .

• Μικρή συνεισφορά των λεΥόμενων υπηρεσιών του ανώτερου τριτογενή στην

διαμόρφωση του Α.Ε.Π του τομέα (μόλις 4.15%).

• Σημαντική υποχώρηση στην παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα.

• 'Οχι μεγάλη διάδοση στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και προϊόντων Π.Ο.Π .

• Τα προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων γης την εκτεταμένη ανάπτυξη της

κτηνοτροφίας σε μη οργανωμένες περιοχές και τα συνεπακόλουθα προβλήματα

στην μόλυνση του περιβάλλοντος και των ΟΟροφορέων και ευαίσθητων περιοχών.

• Εντονότατες σσγκραύσεlς χρήσεων γης μεταξύ αγροτικής παράγωγης - βιομηχανίας

- εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Εύβοιας.

• '<>χι εκμετά/.λευση της δασοπονίας.

• Γενικά έλλειψη χωρικού πλαισίο't) ρύθμισης της ανάπτυξης των παραγωγικών

δραστηριοτήτων ΤΟ't) Νομού.

Πρuοπτικi:ς:

• Τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα Π.Ω.Π .

• Ω σαφής ρόλος των ασuκών συγκεντρώσεων ΤΟ't) Νομού (ευρύτερη Χαλκίδα) στην

σύζευξη το't) δυναμικότατΟ't) δευτερογενή πο't) αναπτύσσεται στην ακτίνα επιρροής
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του με τον τριτογενή και η προώθηση υπηρεσιών σχετικού με αυτό ( Ε & Τ •

μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών κ.α ) .

• Το υψηλό αιολικό δυναμικό στην Νότιο Εύβοια και η επέκταση του αγωΥού

φυσικού Αερίου στο εργοστάσιο της Δ.Ε.Η στο Αλιβέρι μπορούν να δώσουν νέα

πνοή στον τομέα της ενέργειας και να τον καταστήσουν ενεργειακό κόμβο.

• Η θέσπιση κατά το π.π.χ.Σ.Α.Α οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών

δραστηριοτήτων ως μέσο ρύθμισης του χώρου και περαιτέρω βελτίωσης της

αποδοτικότ/τας των τομέων.

• Τα νέα δίΙCΤUΑ μεταφορών και οι νέοι άξονες ανάπτυξης ως μέσα για τ/ν καλύτερη

δικτύωση και εξαγω-Υή των προϊόντων και υπηρεσιών.

• Η ανάπτυξη του τουρισμού ( εξαψετικά χαμηλή η συμβολή του ) τόσο για την

ενίσχυση της τριτογενοποίησης όσο και ως μέσο για την διασύνδεση του

δευτερογενή και του πρωτογενή .

• Η « φυσική)} εξέλιξη που θα επιφέρει την ισχυρότερη τριτογενοποίηση .

• Το νέο λιμάνι της XαλΙCΊΔΣς ( διαπεριφερειακός ρόλος) που χωροθετείται στην

σημερινή θέση των ναυπηΥείων Χαλκίδος και ο εκσυγχρονισμός ωι ανά.πroξη των

ίδtων των ναυπηγείων για προσφορά υπηρεσιών αιχμής στο δευτερογενή τομέα

( σύζευξη και διάχ"ση τεχνογνωσίας από την μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση

στο Σχηματάρι ) .

Απειλ';ς:

• Ο κίνδυνός να χαθούν εuρωπαI'Κά προγράμματα και 'Κονδύλια του 400 Κ.Π.Σ λ&Υω

της υπέρβασης του 75% του 'Κοινοπ'Κού μέσου όρου του Α.Ε.Π / Κεφαλή από την

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

• Η συνέχιση της « εκδίωξης » από την Αθήνα των οχλουσών βιομηχανι'Κών

δραστηριοτήτων στην γνωστή περιοχή Xαλιciδα - ΟινάΡυτα - Σχηματάρι και η

υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

• Η ακόμη μεΥαλύτερη ανταΎωνισnKότητα και οι περιβαλλoνn'Κές επιπτώσεις αυτής

στις χρήσεις γης των παραΎα/Ύι'Κών δραστηριοτήτων.

• Η ολοένα 'Και μεΥαλύτερη τριτογενή εξάρτηση του Νομού από την μητροπολιπκή

Αθήνα μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα Ύια την ανάπτυξη του τριτογενή .

• Η απαίτηση Ύ\α ε'ΚσυΥχρονισμό των τομέων της αΎροπκής και κτηνοτροφικής

παραΎoryής ως ανπστάθμισμα Ύια την αυξημένη ανταΎωνισπκότητα τόσο

διαπεριφερειακά όσο και από μεΎάλους ομίλους του εξωτερικού .
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• Κίνδυνος « εξαφάνισης )) του πρωτογενή που εμφανίζει όw και μικρότερη

παραγωγικότητα.

5.2.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ .

• Eyyύtητα της Χαλκίδας στον άξονα Π.Α.Θ.Ε .

• Ο ήδη δρομολογημένος άξονας Χαλκίδα - Σχηματάρι .

• Πλήθος λιμανιών και αλιειιτικών καταφυγίων και πολλές πορθμειακές γραμμές .

• Εργοστάσιο Παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η στο Αλιβέρι ποο αποτελεί και μέρος

του εθνικού συστήματος ενέργειας.

• Ο Νέος διαδημοτικός Χ.Υ.Τ.Α στην Χαλκίδα ποο εξοπηρετεί την ενότητα της

Κεντρικής Εύβοιας δυναμικότητος 130.000 κατοίκων καθώς και οι μονάδες

επεξεργασίας λυμάτων στην XαλΙCΊΔα • το Αλιβέρι και την Κάρυστο.

• Ύπαρξη τοο Τ.Ε.Ι .

• Η ανωτέρα σχολή εμποροπλοιάρχων στην Κύμη.

• Σχετικά καλή χωρική κάλυψη του Νομού με 3 Νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας .

• Έντονη παρουσία αθλητικών υποδομών ιδίως στην Χαλκίδα όπου υπάρχουν 2

κλειστά γήπεδα μπάσκετ σύγχρονων προδιαγραφών.

• Τα δρομολυγημένα έργα για διαχείριση απορριμμάτων ( Π.χ Χ.Υ.Τ.Α Βόρειας

Εύβοιας) και τα οπό μελέτη η οπό κατασκεοή φράγματα.

Αδυναμίες:

• Πεπαλαιωμένο και επικίνδυνο εθνικό οδικό δίκτυο με έμφαση στους άξονες

Χαλκίδα - Ιστιαία και ακόμη περισσότερο Χαλκίδα - Λέπουρα - Κάρυστος.

• Η ιδιαιτερότητα της θέσεως της Χαλκίδας ( σύνδεση των δύο πλεορών της πόλης

μέσω δύο γεφορών ) έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες ώρες το οδικό δίκτοο της πόλης

να « φρακάρει )) και να μην μπορεί να διαχειριστεί την κυκλοφορία .

• Το παραπάνω ενισχύεται και από το γεγονός ότι η περιοχή αυτή αποτελεί και την

μόνη οδική πύλη του Νομού .

• Η οποστήριξη τοο Λιμανιού της Κύμης ως λιμάνι εθνικής εμβέλειας οπονομεύεται

από το κακό οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα τον άξονα Χαλκίδα - Λέπουρα - Κύμη.

• Ανεκμετάλλευτο το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού δυναμικού του Νομού.
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• Μικρή διείσδυση ευρυζωνncών υπηρεσιών τύπου χ D.S.L ιcαι σχετικά μικρό το

μήκος που χρηματοδοτήθηκε για το μητροπολιτικό δίκτυο οπτncών ινών στην

Χαλκίδα.

• Ελάχιστοί οικισμοί με δίιcτυo αποχέτευσης ( ακόμη Ία/Ι συνοικίες της Xαλιdδoς ) .

• Κωλυσιεργίες στην Kαταmcευή του νέου Νομαρχιακού Νοσοκομείο της Χαλκίδος.

• Η μη ύπαρξη ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού αθλητικού ΙCΈΝΤρoυ ({ βιτρίνα » προς

προσέλκυση αθλητικών εκδηλώσεων μεγάλου επιπέδου.

Πρooπτιl(l~ς :

• Τα σχεδιαζόμενα οδικά έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Χαλκίδα - Σχηματάρι ~ η

ευρεία παράκαμψη Χαλκίδος. ο άξονας Χαλκίδα - Κύμη και Λέπουρα - Κάρυστος

αναμένεται να βελτιώσουν κατά πολύ τις μεταφορές αγαθών και προσώπων α'λ),iJ.

και να αυξήσουν την ασφάλεια στους ταξιδιώτες .

• Η πuιcνότερη πορθμειακή σύνδεση του Νομού μπορεί να άρει σε μεγάλο βαθμό την

μεγάλη απόσταση των δύο άκρων από την Χαλκίδα.

• Η πιθανή ζεύξη του Μαλιακού κόλπου ( οι νεότερες φήμΖς κάνουν λόγο για διπλή

γέφυρα μέσω Εύβοιας ) μπορεί να καταστήσει την περιοχή της Βορείου Ευβοίας

πόλο και ιcέντρo μετακινήσεων και να δώσει νέα αναπτυξιακή προοπτική στην

περιοχή .

• Η κατασκευή αγα/Ύού φυσικού αερίου Σχηματάρι - Χαλκίδα - Αλιβέρι και η

αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Νότιας Εύβοιας μπορεί να καταστήσει τον

Νομό κέντρο εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

• Το παραπάνω γεγονός εάν συνδυαστεί με τον υπό μελέτη άξονα Χαλκίδα - Κύμη

και την αναβάθμιση του ρόλου του άνω λιμανιού δημιουργεί εντελώς νέα δεδομένα

στην ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας που μπορεί να έχει ένα πιο ενεργό εθνικό ρόλο

σε επίπεδο μεταφορών και ενέργειας . Μια ακόμη πιο θετική εξέλιξη θα ήταν η

σύνδεση της Κύμης με την Αλεξανδρούπολη η οποία και αυτή τείνει να γίνει ( μετά

την ολοκλήρωση των έργων όπως ο αγωγός φυσικού αερίου και ο πετρελαιαγωγός

Μπουργάς - Αλεξανδρούπολη) και ενεργειακό κέντρο βαλκανικής εμβέλειας .

• Η δημιουργία τελικά Πανεπιστημιακής σχολής στην Χαλκίδα και όλα τα

αποτελέσματα διάχυσης που θα επιφέρει αυτή ( ανάπτυξη του τριτογενή Κ.α ) θα

απαιτήσει νέα δεδομένα στις επικοινωνίες επομένως μια αναβάθμιση του

σχεδιαζόμενου μητροπολιτικού δι'lCtύoυ οπτικών ινών θα ήταν πολύ πιθανή .

• Ο σχεδιαζόμενος Χ.Υ.Τ.Α στην Βόρειο Εύβοια θα αποφορτίσει κάπως την ιδιαίτερα

ευαίσθητη και πλούσια σε φυσική κληρονομιά περιοχή.
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Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην κατασκευή νέων σίryχρoνων αθλητικών

εγκαταστάσεων ( νέο γήπεδο ποδοσφαίρου Χαλκίδος) .

• Η ενδοπεριφερειακή απειλή για πρότερη χρηματοδότηση πιο ώριμων και

σημαντικών ενδό Ι διαπεριφερειακών έργων ( π.χ Λαμία - Ιτέα) .

• Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του αγωγού φυσικού αερίου προς το Αλιβέρι ( τα

τελευταία δεδομένα μιλούν για το τέλος του 2008 ) .

• Ο Αυτοκινητόδρομος Χαλκίδα - Σχηματάρι είναι στην ουσία ένα ακόμη έργο

επιβάρυνσης τη Iα/ιcλoφoρίας στην Χαλκίδα χωρίς την ολοκλήρωσης της ευρείας

παράκαμψης Χαλκίδος ( καθόn οι 2 + 2 λωρίδες ανά ρεύμα στην υψηλή γέφυρα της

Χαλκίδος θα γίνονται Ι + Ι ) και της διαχείρισης και διοχέτευσης της διαμπερούς

κυκλοφορίας από αυτή προς Βόρειο και Νότιο Εύβοια.

• Η καθυστέρηση στην αναβάθμιση των αξόνων Χαλκίδα - Ιστιαία και Χαλκίδα 

Λέπουρα - Κύμη & Κάρυστος μπορεί να έχει σημαντικότατες επιπτώσεις σε αυτές

τις περιοχές στους τομείς των δημογραφικών στοιχείων ( μετανάστευση ) και των

οικονομικών στοιχείων ( ακόμη μεγαλύτερη ανεργία) .

• Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα ( τα περισσότερα εκ των οπίων χαρακτηρίζονται από

ταχεία υποβάθμιση) στην Βόρειο Εύβοια ίσως δεν αντέξουν μέχρι την

ολοκλήρωση ό'λi»ν εκείνων των απαραίτητων υποδομών ( X.V.T.A , Ε.Ε.Λ ,

ολοκλήρωση δικτύου αποχετεύσεων) .

• Η νέα αναπτυξιακή πνοή των έργων υποδομής ( λιμάνι Κύμης , φυσικό αέριο ,

αυτοκινητόδρομος Σχηματάρι - Χαλκίδα, άξονας Χαλκίδα -Κύμη) ενδέχεται να

πυροδοτήσουν ένα νέο μεΥάλο ανταγωνισμό ( στον ήδη υποβαθμισμένο σε αυτό τον

τομέα χώρο ) χρήσεων γης σε έναν χώρο που ο περιαστικός χώρος και οι άξονες

γραμμικής και παράκnας ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από μεγάλη έλλειψη

πλαισίων ρύθμισης του χώρου.

• Η καθυστέρηση στην μεΥαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών θα έχει

επιπτώσεις σε πολλούς συναφείς τομείς ( προώθηση τ/ς τριτογενοποίησης ,

σύζευξη δευτερογενή - τριτογενή, εκσυγχρονισμός και προώθηση πρωτογενή κ.α ) .
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5.2.5 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Δυ\'ατ(ιτηn:ς :

• Σχετικά ισόρροπη ανάπroξη αναφορικά με το επίπεδο οργάνωσης των οικισμών του

Νομο'; .

• Πολλοί οικισμοί έχουν όχι απλώς τυπικό ρόλο στην οργάνωση του οικιστικού

διιcτ60υ αJ.λά έντονα κινητήριο ρόλο όσον αφορά την οικονομική δομή και το

αναπruξΙOKό πλαίσιο του Νομο'; π.χ : Αλιβέρι ( Ενέργεια) , Αιδηψός

( Τουρισμός) , Ψαχνά - Λίμνη (υποβαθμισμένη πλέον εξόρυξη) .

• Δυνατότητες για ακόμα m.o μεΥάλη αστικοποίηση του πληθυσμού του Νομού

δεδομένου του μεγέθους του πληθυσμο'; ( Ί'" στην Ελλάδα) .

• Η ιδιαίτερη αστική ανάπτυξη της Χαλκίδος καθιστά το Π.Σ Χαλκίδος το 7'

πληθυσμιακά οικιστικό σύνολο στην Ελλάδα ( 70.000 περίπου κάτοικοι) .

• Σε πολλές περιοχές οι περιβαλλοντικές εm.πτώσεις είναι ακόμη αναστρέψιμες .

• Πλούmο φυσικό περιβάλλον και ποικιλία οικοτόπων .

• Χαμηλές πυκνότητες κατοίκησης με εξαίρεση την Χαλκίδα που τα τελευταία χρόνια

γνωρίζει μία δεi>τερη φάση πληθυσμιακής ενίσχυσης του κέντρου της πόλεως.

• Σχετικά καλή χωρική κάλυψη του Νομού από θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ.

• Οι κατευθύνσεις γ1Ο. τα Π.Ε.Ρ.ΠΟ σε ολόκληρη την κρίσιμη ενότητα της Βορείου

Ευβοίας ( Βλέπε Χάρτη 3.3.2 ) .

Αδυναμίες:

• Σχετικά αδ';ναμη αστικοποίηση ( από άποψη κρίσιμης μάζας) κοι μεγάλη διάχυση

της οικιστικής ανάπruξης .

• Ο έντονος ενδοπεριφερειωcός και διαπεριφερειωcός ανταγωνισμός στα θέματα

εξειδίκευσης των οικισμών του Νομο'; π.χ Ερέτρια - Αιδηψός: Ιτέα - Αταλάντη ,

Χαλκίδα - Λαμία κ.α

• Η άναρχη Ι ανεξέλεγκτη επέκταση των οικισμών και η παράβαση πολεοδομικών

κανονισμών και θεσμοθετημένων σχεδίων με τροποποιήσεις σχεδίων «κάτω από το

τραπέζι)) .

• Η ανάγκη για αναθεώρηση των παλαιών Γ.Π.Σ και η επίσπευση για τον ρυθμιστικό

σχεδιασμό της ευρ';τερης περιοχής Χαλκίδος .

• Έλλειψη κάποιου σημαντικού ερ-Υαλείου ρύθμισης του εξωαστικού Ι υπαίθρου

χώρου.
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• Όπως και το παραπάνω η απουσία κάποιου είδους Ο.Π.Λ.Α.Χ .

• Ο ποταμός Κηρέας , η Λίμ\-η Δύστος , το μικρό και το μεγάλο Διβάρι Ιστιαίας, ο

βιότοπος του ΚολοβρέΧτ/ στα Ψαχνά , ο κάμπος της Καρύστου και η ευρύτερη

περιοχή ( πρώην εξoρυιmKών δραστηριοτήτων) Λίμνης - MαντoUΔίoυ είναι ήδη

εmβαρυμένες περιοχές που χρήζουν άμεσης επέμβασης Ι προστασίας .

• Η ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση του Ευβοίκού .

• Η τρομερή διάχυση όλων των ειδών δραστηριοτήτων από το ΣΧΗματάρι έως και την

Ερέτρια προς Νότιο Εύβοια και τα Ψαχνά προς Βόρειο Εύβοια .

• Η εκτεταμένη και ανοργάνωτη κτηνοτροφία στην ενότητα Ν. AρτάΙCΗ - Ψαχνά μαζί

με τις περιβαλλοντικές εmπτώσεις αυτής ( ανεξέλεγιcrη διάθεση κτηνοτροφικών

λυμάτων) .

• Ο ανταγωνισμός και η έλλειψη σαφούς πλαισίου καθορισμού και σχεδιασμού του

παράιmoυ χώρου.

nρnοπτικές :

• Η προώθηση της συμπαγούς οικιστικής ανάπτυξης ( μέσω π.π.χ.Σ.Α.Α ) με στόχο

την ενίσχυση της ασnκοποίησης και την καλύτερη ρύθμιση του αστικού /

περιαστικού και ενδιάμεσου χώρου.

• Τα υπό εξέλιξη η υπό θεσμοθέτηση Γ.Π.Σ του Ν2508/97 που υλοποιούνται σε

κρίσιμες περιοχές του Νομού ( Δήμοι Δφφύων , Ερέτριας , Ληλοντίων , Αυλίδος ,

Avθηδώνoς, Καρύστου και Αρτεμισίου).

• Οι αναδυόμενοι νέοι ρόλοι στα αστικά κένtρα του Νομού : Χαλκίδα ( Ε & Τ ,

εκπαίδευση) , Κύμη ( Μεταφορές) , Αλιβέρι ( Αειφόρος πορογωγή ηλεκτρικής

ενέργειας) .

• Τα ευρωπαίκά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Η βιώσιμη χρήση των βιοτόπων, Τ.ι.Φ.Κ , ζωνών Natura 2000 Κ.α ως περιοχές

επιστημονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με παράλληλη προστασία αυτών.

• Τα υπό μελέτη η υπό κατασκευή έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων.

Α,,:ευ.,;c: :

• Η απειλή πληθυσμιακής αποψίλωσης των οικιστικών κέντρων του Νομού λό'Υο

πολλών παραγόντων: ανεργία, εΥΥύτητα με την Αθήνα κ.α .

• Η συνέχιση της διάχυσης της οικιστικής αναπτύξεως.
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• Σχετικά ανοργάνωτοι οικισμοί από άποψη υποδομών σε περίπτωση εκδήλωσης

φαινομένων έντονης αστικοποίησης με πολλές συνέπειες ( κυκλοφορία ,

εκπαίδευση, υγεία) .

• Η συνέχιση του έντονου ανταγωνισμού χρήσεων γης στην περιοχή Αυλίδα 

Χαλκίδα - Ερέτρια προς Νότο και Αυλίδα - Χαλκίδα - Ψαχνά προς Βορρά.

• Περαιτέρω επιβάρυνση των περιβαλλοντικά κρίσιμων περιοχών εάν δεν ληφθούν

μέτρα προστασίας .

• Η διαρκής απειλή των πυρκαγιών προς « δημιουργία » « πολεοδομήσημης »γης .

• Οι τρομεροί κίνδυνοι για τον παράκτιο χώρο και τον αιγιαλό εξ αιτίας της

παραθεριστικής ανάπτυξης και της υπερσυγκέντρωσης σε ορισμένες περιοχές

υπηρεσιών τουρισμού / εστίασης.

• Η κρίσιμη « θέση ) του Ευβοϊκού κόλπου ( κλειστή θάλασσα) .

5.3 S.W.O.T ΤΟΜΕΑΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Στο παρόν κεφάλαιο όπως προείπαμε θα παραθέσουμε την S.W.O.T ανάλυση για τον τομέα

του τουρισμού πράγμα που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της παρούσας διπλωματικής

εργασίας . Από τα δεδομένα της παρακάτω ανάλυσης ( δυνατότητες , αδυναμίες ,

προοπτικές, απειλές) μαζί με τα δεδομένα της ανάλυσης των τομέων εκτός του τουρισμού

θα καταστρώσουμε τα βασικά σενάρια αειφόρου ανάπruξης του τουρισμού στον Νομό

Ευβοίας σόμφωνα με το μοντέλο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού . Από το επιλεγμένο

τελικά σενάριο θα προκύψουν οι κύριοι άξονες παρέμβασης και εν τέλει οι προτάσεις. Η

S.W.Ο.Τ ανάλυση του τομέα του τουρισμού θα γίνει στους εξής κύριους τομείς :

Τουριστικοί πόροι, Τουριστική προσφορά και τουριστικές υποδομές, Τουριστική ζήτηση

και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

5.3.1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ1 ΠΟΡΟ1 .

• Πλήθος βουνών με διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν πεδίο για

ανάπτυξη του περιπατητικού - ορειβατικού τουρισμού.

• Εκτεταμένες δασικές εκτάσεις ( 28.5% της συνολικής έκτασης του Νομού ) με

μεγάλη ποικιλία βλάστησης.

• Δάση σπάνιας φυσικής ομορφιάς με εξέχοντα τα αισθητικό δάσος της Στενής και τα

πλατανοδάσος του ποταμού Κηρέα .

• Το απολιθωμένο και ανεκμετάλλευτο δάσος της Κερασιάς.
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• Πλήθος ακτών με μεγάλη ποικιλία στο φυσικό περιβάλλον που αυτές υπάρχουν και

πάρα πολλές ακτές ( κυρίως ωr/) την μεριά του Αιγαίου) που δεν έχουν αξιοποιηθεί.

• Σχετικά καθαρές στις περισσότερες των περιπτώσεων παραλίες που τηρούν nς

επιθυμητές και υποχρεωτικές προδιαγραφές της oδηγiας 76116/Ε.ο.κ .

• Τα ιαματικά λουτρά της Αιδηψού είναι τόπος προσέλκυσης ιαματικού τουρισμού με

εθνική εμβέλεια .

• Το μεγαλύτερο και μοναδικό σε χλωρίδα ( ορχιδέα Dactylomiza saccifera ) και

πανίδα ( αρπακτικά πτηνά) φαράπι Δημοοάρης στην Νότιο Εύβοια καθώς και τα

αναξωποίητα σπήλαια της Άτταλης και της Γλυφάδας .

• Το υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου στα Κανατάδικα της Ιστιαίας ο κάμπος

της Καρύστου , το μικρό και το μεγάλο Διβάρι της Iσnαίας και η κοιλάδα του

Προκοπίου ( Αχμέτ Αγά) είναι βιότοποι με μεγάλα ενδιαφέραν .

• Τα περισσότερα από τα Τ.Ι.Φ.Κ χαρακτηρίζονται από σταθερότητα η αργή

υποβάθμιση .

• Το μοναδικό στο είδος του αλαγά1Cι της Σκύρου ( Eqνυs Cabalus Skyriano ) .

• Πάμπολλοι αρχαιολογικοί χώροι με ίcuριότερoυς την Χαλκίδα ( αποτελεί και

Τ.I.Φ.Κ ) και την Ερέτρια κοι το οφό της Αυλίδειας Αρτέμ1δος .

• Οι 28 συνολικά ιερές μονές του Νομού και το μεγάλο προσκύνημα του Άγιου

IωάWΗ του Ρώσου στο χωριό Πρoίcόπι αφήνουν μεγάλο έδαφος για την ανάπτυξη

του Ορησκευτικού τουρισμού.

• Αρκετά κάστρα και μουσεία.

• Ορισμένες περιοχές του Νομού είναι γενέτεφες επιφανών ατόμων των γραμμάτων

και των τεχνών και άλλες έχουν πλούσια πολιτιστική παράδοση .

Αδυναμίες :

• Κίνδυνος αποψίλωσης των δασών από απειλές για πυρκαγιά, ανεξέλεγκτη διάθεση

απορριμμάτων και τάσεις οικοπεδοποίησης.

• Καταστροφική μόλυνση των μεγαλύτερων ποταμών του Νομού από βιομηχανικά

και γεωργοκτηνοτροφικά λύματα κοι συγκρoύσε~ χρήσεων γης στις παρόχθιες

περωχές .

• Μόνο 63 από τις 110 συνολικά παραλίες του Νομού είναι προς χρήση στο κοινό και

από αυτές μόνο οι περίπου 20 μπορούν να χαρακτηριστούνσχετικά οργανωμένες .

• Μόνο 3 παραλίες με μπλε σημαία .

• Χωρική συγκ:έντρωση των λαυομένων στις παραλίες κυρίως της ευρύτερης περιοχής

Χαλκίδος και στην Βόρεια Εύβοια .
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• Μη αξιοποιημένα σπήλαια και φαράγγια.

• Αναξιοποίητο το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς που αποτελεί και ένα από τα

σημαντικότερα μνημεία του Νομο» όπως και το φαράπι Δημοσάρης .

• Στους περισσότερους βιότοπους του Νομοί) η κατάσταση του περιβάλλοντος είναι

εξαφετικά επιβαρυμένη .

• Όχι σωστή αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Νομού με στόχο την

δημιουργία ενός ελκυστικού αρχαιολογικοί) τουριστικού προϊόντος.

• Μη αξιοποιημένα τα περισσότερα από τα κάστρα που σώζονται σε καλή

κατάσταση .

• Έλλειψη κάποιου μουσείου με διαφορετικό χαρακτήρα από τα κοινά αρχαιολογικά

και λαογραφικά μουσεία.

• Ομοίως με το παραπάνω έλλειψη κάποιας γιορτής - φεστιβάλ εθνικής / διεθνoUς

εμβέλειας .

• Μόνο δύο παραδοσιακοί οικισμοί σε όλο τον Νομό.

• Τα περισσότερα από τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια του Νομοί) είναι

αναξιοποίητα .

Προοπτικές:

• Η όχι παγιωμένη τουριστική ταυτότητα του Νομού και η όχι μονοκαλλιέργεια του

κλασικο» ελληνικο» μοντέλου τουρισμο» ( ήλιος - θάλασσα) .

• Η δυνατότητα δεδομένου και της ποικιλίας του φυσικού περιβάλλοντος για μια

ενιαία χάραξη τουριστικής πολίτικης που θα αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο

( θεματικά) κατά περιοχές .

• Τα σχετικά κορεσμένα μαζικά μοντέλα τουρισμού ( που ακόμη δεν έχουν

αναπτιrxθεί στον Νομό) που οδηγούν σε αναζήτηση πιο ποιοτικών και αειφόρων

μορφών τουρισμού.

• Η διερΕUνηση προς την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών ( Π.χ αγροτουρισμός )

μορφών τουρισμού σε περιοχές φυσικού κάλλους ( Π.χ ορεινοί ΟΙ1Cl.σμοί περιοχής

Κύμης ) η σε περιοχές με μεγάλη ανεργία που συνδυάζουν όμως και ελκυστικό

περιβάλλον ( Δήμος Κηρέως - Νηλέως Κ.α ) .

• Η σύζευξη διαφορετικών ειδών τουρισμού στις παραδοσιακές τουριστικές περιοχές

του Νομο» ( Αιδηψός, Ερέτρια) με άλλους τUπoυς τουρισμο» περάν από αυτoUς

που προσφέρουν ήδη μέσω αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
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Το φυσικό απόθεμα του Νομού δημιουργεί προυποθέσεις ανάπroξης του

φυσιολατρικού τουρισμού και προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη ΟΡΎανωμένων

Camping.

Ομοίως η σωστή αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Νομού μαζί με τα

νεότερα μνημεία και τα πάμπολλα νεοκλασικά - διατηρητέα κτήρια μπορεί να

προσδώσει μια πιο αναβαθμισμένη πολιτιστική ταυτότητα με στόχο την

πρoσέλιcυση τουριστών. Το παραπάνω ενισχύεται από το γεγονός ότι σε KovnYή

απόσταση από τον Νομό υπάρχουν δύο αρχαιολογικοί χώροι διεθνούς εμβέλειας

( Ακρόπολη Αθηνών και Δελφοί) .

Περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του ιαματικού τουρισμού και αξιοποίηση των

πηγών του Νομού .

Προώθηση και αξιοποίηση των βιοτόπων ως προστατευόμενες περιοχές εθνικά

πάρκα και περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Οι οικισμοί ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ως κινητήριοί μοχλοί για την ανάπτυξη

ποιοτικών μορφών τουρισμού.

1i Η αξιοποίησητου ονόματοςκαι του έργου των προσωπικοτήτωντου Νομού με την

δημιουργίαενός συνεδριακούκέντρου, ενός θεάτρου η πολιτιστικήςεκδήλωσης με

στόχο ο Νομός να αποτελέσει ένα νέο πόλο πολιτιστικού και συνεδριακού

τουρισμού.

1i Ο αστικόςτουρισμόςστην Χαλκίδακαι τα όJJ..α αστικά ΙCΈVΤρατου Νομού .

Η αξιοποίηση τοmκών παραδόσεων εθίμων και ο γαστριμαργικός τουρισμός.

Αiίu.λiς:

Η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων είτε από άλλες δραστηριότητες είτε από

τον τουρισμό.

1i Η έλλειψη σαφούςτουριστικούσχεδίου- πλάνου.

1i Ο κίνδυνός της μαζικοποίησης των νέων και ανερχόμενων εναλλακτικών μορφών

τουρισμού και εν τέλει οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και χαμηλή ποιότητα των

προσφερόμενων υπηρεσιών.

11 Οι εντονότατες σuyιcρoύσεις χρήσεων γης σε σχεδόν ολόκληρη την κεντρική Εύβοια

ως ανασταλτικός παράγοντας για την τουριστική ανάπτυξη .

11 Η συνέχιση της οικοπεδοποίησης εξωαστικής γης .

11 Οι κίνδυνοί για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα που ήδη πο').λά από αυτά είναι σε

κρίσιμη κατάσταση .
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• Ο σωστός σχεδιασμός των παράιmων περιοχών και η συνέχιση της υποβάθμισης

ακτών όπου συνωστίζονται πολλοί λουόμενοι.

• Η εΥΥύτητα του Νομού με την Αθήνα προσφέρει φθηνές και γρήγορες αποδράσεις

για τους κατοίκους της Ατπκής με συνέπεια να υποβαθμίζεται το παρεχόμενο

τουριστικό προϊόν και να αυξάνονται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι σε περιοχές όπου

συνωστίζονται πολλοί τέτοwι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου ( Ευρύτερη

Χαλκίδα, Ερέτρια και εν γένει Noτιoκεvτρική Εύβοια) .

5.3.2 TOYPIΣTlΚH ΙΙΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡIΣΤιΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

Δυ,·υ.η'lτητr.ς :

• Η ύπαρξη έστω και του υποτυπώδους χιονοδρομικού ΙCΈΝΤΡOυ στο Όρος Δίρφυς

προσφέρει δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.

• Η εγγύτητα του Νομού με το διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και οι προοπτικές

για περαιτέρω ανάπτυξη του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας για χρήση

πτήσεων charter και την περαιτέρωαναβάθμισητου αεροδρομίουτης Σκύρου.

• Η νέα υπό κατασκευή μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών στην Σκόρο .

• Πάρα πολλά τουριστικά καταφύγια και υποτυπώδεις μαρίνες ελλψενισμού σκαφών.

• Το Η.Κ.Ε - Τουριστικός Ερμής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος .

• Σχετικά δυναμική ανάπroξη του αριθμού των κλινών στον Νομό διαχρονικά .

• Το 43.7% των συνολικών κλινών ανήκει σε κατηγορίεςαπό 3*** και άνω ( πρώην

Β κατηΥορίας και άνω) .

• Το 88% των συνολικώνκλινών του Νομού ανήκει σε ξενοδοχεία με αριθμό κλινών

μικρότερο από 100 πράγμα που δείχνει ότι από τον Νομό λείπει η

uπερσuΓΙCΈΝΤρωση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων με ότι αυτό συνεπάγεται από

άποψη μαζικοποίησηςτου τουρισμού.

• Το 55% περίπου των καταλυμάτωνδιαθέτεικάποιου είδουςχώρο στάθμευσης.

• Το 78% περίπουτων κλινών των ενοικιαζόμενωνδωματίων του Νομού ανήκει στις

δύο πρώτες κατηγορίες.

• Λίγα αλλά επαρκώς οργανωμένα camping .

• Ικανοποιητική αναλογία κλίνες / συμπληρωματικές υπηρεσίες στις περισσότερες

από τις περιοχές του Νομού.
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Αδυναμίες :

• Αναξιοποίητα τα περισσότερα από τα μονοπάτια του Νομού στους ορεινούς όγκους

προς την ανάπτυξη του ορειβατικού - περιπατητικού τουρισμού .

• Η μη ύπαρξη ενός αυτόνομου συνεδριακού κέντρου και η εγγύτητα του Νομού με

την Αθήνα που απορροφά το μεΥαλύτερο ποσοστό από τις αφίξεις με σ1COΠό τον

συνεδριακό τουρισμό.

• Όπως περιγράψαμε και στο κεφάλαιο των υποδομών ανεπαρκές οδικό δίκτοο ( από

άποψη ασφάλειας και προσπελάσεως) στο εσωτερικό του Νομού και μη ύπαρξη

( ακόμη ) κάποιας οργανωμένης μορίνας προς την ανάπτυξη του θαλάσσιου

τουρισμού .

• Η έλλειψη κάποισυ είδους φορέα - οργάνου για την προώθηση / μελέτη ανάπτυξης

του τουρισμού στον Νομό .

• Υδροκεφαλισμός στην συγκένφωση του αριθμού των κλινών σε δύο δήμους του

Νομού ( Αιδηψός και Ερέτρια) .

• Πολλές « αδήλωτες » κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων.

• Λίγα σε αριθμό και δυναμικότητα carnping που ωθούν σε τάσεις ελεύθερης

κατασκήνωσης σε ευαίσθητες περιοχές και με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις .

• Έκρηξη της ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας η οποία και ακολουθεί το

πρότυπο της oιιαστιΙCΉς ανάπτυξης του Νομού δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη

διάχυση στην παραθεριστική κατοικία και μείξη σε πολλές περιοχές Α' και Β'

κατοικίας .

• Λίγα αγροτουριστικά καταλύματα.

• Υπερσυγι<έντρωση στην ενότητα της κεντρικής Εύβοιας του αριθμού των

συμπληρωματικών υπηρεσιών.

rl"οοπτιl\ές :

• Οι προοπτικές για αξιοποίηση των μονοπατιών και των βουνών του Νομού για την

ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού , καταλυμάτων carnping και του

φυσιολατρικού τουρισμού.

• Η εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού και του ενδεχομένου της

δημιουργίας Πανεπιστημιακής Σχολής στην Χαλκίδα για την δημιουργία ενός

αυτόνομου συνεδριακού κέντρου .
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• Οι πρooπnκές που ανοίγονται από μια ενδεχόμενη ανάπτυξη με κατασκευή

πρόσθετων εΥκαταστάσεων του αεροδρομίου της Σκύρου και την χρησιμοποίηση

του αεροδρομίου της Τανάγρας για πτήσεις charter .

• Ο ε1CσιJyχρOνισμός και η βελτίωση των μικρών μαρίνων και των ΤOυρισnKών

καταφυγίων για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.

• Η εκμετάλλευση των επενδυτικών κινήτρων του Ν3299/04 για την βελτίωση και τον

εκσιΥΥΧΡονισμό των καταλυμάτων του Νομού.

• Η συγκρότηση ενιαίου φορέα ( δημοσίου , ιδιωτικού ή σύμπραξη μεταξύ αυτών )

ανάπroξης - προβολής - διαχείρισης και αειφόρου ανάπroξης του τουρισμού στον

Νομό.

• Η περαιτέρω προώθηση του αγροτουρισμού αφού είναι εξαιρετικά λίγα τα

διαθέσιμα καταλύματα.

Απειλές:

• Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση - εγκατάλειψη της υπαίθρου που στερεί τις προοπτικές

ανάπτυξης του φυσιολατρικού τουρισμού .

• Ο « αθέμιτος» ανταγωνισμός που ασκεί η μητροπολιτική Αθήνα στον τομέα του

συνεδριακού τουρισμού.

• Το « πάΎωμα » των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς των

καταλυμάτων και των υποδομών ( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα κ.α ) .

• Η περαιτέρω ενίσχυση του υδροκεφαλισμού στην κατανομή των κλινών στο Νομό

δημιoυργώντιtς μη ισόρροπη ανάπτυξη ενδονομαρχιακά .

• Η « ανακάλυψη » από μέρους των ιδιωτών του αγροτουρισμού και η επίδοση στην

κατασκευή πάρα πολλών ( σε σχέση με την προσφορά) τέτοιων καταλυμάτων .

• Η συνεχιζόμενη τάση στο να καταστεί η Κεντρική Εύβοια και ιδιαίτερα η ευρύτερη

περιοχή της Χαλκίδος σε τόπος αναψυχής « του Σαββατοκύριακου » επισκεπτών

ΚUρίως από την Αθήνα.

• Η ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη της παραθερισnκής κατοικίας που αφ ενός

στερεί διαθέσψη γη για την ανάπτυξη του τουρισμού και αφ ετέρου εντείνει τις

συγκρούσεις χρήσεων γης που περιγράψαμε σε προηΥούμενο κεφάλαιο.

• Η αυθαίρετη Ι άναρχη Ι απρογραμμάτιστη και χωρίς την εποπτεία κάποιου ΟρΥάνου

Ι φορέα ανάπτυξη του τουρισμού στον Νομό.
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ανάλογη συμπεριφορά σε σχέση με την προσφορά. Επίσης δυσαναλσyiα μεταξύ της

προσφοράς και της ζήτησης στην ενότητα της κεντρικής Εύβοιας .

• « Οριοθετημένοι » προορισμοί μεταξύ ημεδαπών 1α/Ι αλλοδαπών π.χ Αιδηψός 1α/τά

99.07% ημεδαποί και ερέτρια κατά 76.09% αλλοδαποί.

• Η μικρή συμβολή της « νησιωτικής» ενότητας της Νοτίου Ευβοίας στον συνολικό

αριθμό των διανυκτερεύσεων.

Προοπτικές:

• Η περαιτέρω εκμετάλλευση του σχετιΊCΆ καλού ρυθμού μεταβολής στις αφίξεις των

ημεδαπών και η περαιτέρω Ι1α/νοποίηση της ζήτησης για 1α/ταλύματα ποώτητας .

• Η προώθηση νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως νέο πεδίο προσφοράς

για τους τουρίστες .

• Η μεγάλη προβολή της χώρας μας μέσω των Ολυμπιακών αγώνων και των άλλων

μεγάλων δΙΟΡΎανώσεων ( δΙΟΡΎάνωση της Eurovision , Ράλλυ Ακρόπολις 2006 ) και

η κατάδειξη της χώρας μας ως ένας ασφαλής και ποιοτικός προορισμός που δεν

προσφέρει μόνο ήλιο - θάλασσα και γαστριμαργιΊCΈς απολαύσεις για τους

αλλοδαπούς.

• Η προώθηση της Αιδηψού ως ένας χώρος διεθνοός εμβέλειας θεραπευτικού 

καλλωπιστικuύ τουρισμού 1α/Ι αντίστοιχα της Ερέτριας ως χώρου διεθνούς

αρχαιολσΥικού ενδιαφέροντος ως τους δύο μεγάλους πόλους έλξης για τον Νομό.

• Η εκμετάλλευση της φυσικής Ι πολιτιστικής κληρονομιάς και της εγγύτητας της

Χαλκίδας στην Αθήνα ως πρωτεύοντας πόλος για την ανάπτυξη Ι προώθηση του

τουρισμού στον Νομό.

• Η διερεύνηση της δυνατότητας για επιμήίcuνση της τoυριστιΊCΉς περιόδου μtσω

νέων επιλογών για τον τουρίστα Ι πελάτη .

• Το σχεnΊCΆ « ευνοϊκό » καθεστώς των Π.Ε.Ρ.ΠΟ στον Νομό ως μοχλός για την

ρυθμισμένη 1α/Ι αειφόρο ανάπτυξη ποιοτικών ( τόσο ως προς το περιβάλλον όσο 1α/Ι

ως προς τους ίδιους τους πελάτες) oΙΊC\στικών - παραθεριστικών συγlCρoτημάτων .

Απειλές:

• Η συνέχιση της μονοκαλλιέΡΎειας της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα.

• Ο ενδοπεριφερειακός και διαπεριφερειακός ανταγωνισμός.

• Η μη σωστή προβολή Ι διαχείριση του τoυριστιΊCOύ προϊόντος του Νομού.

• Η συνέχιση της τάσεως για μη σταθερή ζήτηση ίcuρίως των αλλοδαπών .
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• Η υποβάθμιση του περιβά/.λοντος που περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα • οι

συγκροΟΟεις χρήσεων γης και οι ελλιπείς υποδομές ως ανασταλτικοί παράγοντες

τόσο για την προώθηση του ίδωυ του αειφόρου τουρισμού όσο και για την

προσέλκυση νέων πελατών.

• Η περαιτέρω ενίσXUΣΗ της μη ισόρροπης ζήτησης στις διάφορες χωρικές ενότητες .

• Η « ανάδυση » νέων προορισμών τόσο ενδονομαρχιακά όσο και σε άλλες περιοχές

της Ελλάδος ως απειλή για τις ίδιες τις σχετικά « παγιωμένες » τουριστικά περιοχές .
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6.1 ΔIΑΤΥΠΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - EΠIΛOΓH ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΕΡΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟΥ.

Μετά και την ολοκλήρωση της ανάλυσης S.W.o.T το επόμενο βήμα θα είναι η διατύπωση

τριών βασικών σεναρίωνγια την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμούστον Νομό Ευβοίας και

μέσα από την εΠ1λοΥή του ωταλληλότερουσεναρίου θα παραθέσουμε τις προτάσεις μας

για την αειφόρο ανάπroξη του τουρισμούοι οποίες θα αναλυθούνκατά τον εξής τρόπο:

Α ) Διατύπωση ΊCΎριων αξόνων για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού: Σε αυτό το

σημείο θα κατατεθούν οι ΊCΎριoι άξονες / αρχές οι οποίοι θα αποτυπώνουν του

στρατηγικούς στόχους της εΠΙδιωκόμενης παρέμβασης .

Β) Το πρότυπο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού: Στο κομμάτι αυτό θα

αναφέρουμε συνoπn'Κά το επιλεγμένο πρότυπο που θα χρησιμοποιήσουμε για την αειφόρο

τουριστική ανάπτυξη ωθώς και την χωρική διάσταση των παρεμβάσεων και των

προτάσεων του προτύπου σε συνδυασμό με τις αJ.ληλεmδράσεις με τον ευρύτερο

κοινωνικοοικονομικό χώρο.

r ) Το προγράμματα για την αειφόρο τουριστική ανάπruξη του Νομού: Στο τελευταίο

κομμάτι των προτάσεων θα διατυπωθούν όλα τα απαραίτητα εκείνα προγράμματα

( προγράμματα ειδικών μορφών τουρισμού , προγράμματα πολιτικής σχεδιασμού και

ρύθμισης του χώρου • προγράμματα για την δημιουργία τουριστικών υποδομών ,

προγράμματα για την αναβάθμιση η δημιουργία νέων ίcαταλυμάτων ιc.α ) που θα

αποτελέσουν και τις βασικές μας προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στον

Νομό Ευβοίας .

6.1.1. ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ

ΝΟΜΟ EYBOIAΣ .

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι : Το « ελεύθερο )) σενάριο τ(ι)ν αποσπασματικών παρεμβάσεων σε

στρατηγικό επίπεδο σχεδιασμού και υποδομών.

Το σuyκεKριμένO σενάριο στοχεύει περισσότερο στην προστασία Ι αναδιάρθρωση του

χώρου ( αστικού , περιαστιίcoύ και υπαίθρου ) ως μέσο για την αειφόρο ανάπroξη και

ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού. Έχει περισσότερο χωρικό χαρακτήρα και προτείνει

την προστασία των ευαίσθητων οικολογι'Κά περιοχών. τον mo ακριβή έλεγχο των -χρήσεων

17.4ΝΕΙΙΙΣΤΗιΗΙΟ ΘΕΙΕΑ' ΙΑΣ 333 1:Μ.ΧΠ.Π..4



1..-1/ υ )'LIJJl' ΙJΜΛΝ//Σ ΚΕΦ.-ι Η/Ο 6: ..JI-ιη'ΠΩΣJJ lTNAI,IQ,I\- ..-Ι:'V..-Ιπη'ΞJJΣ·ΠPυT~ΣEΙΣ

j

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 Το κυλιόμενο και « καθολικό •• σενάριο τ/ς αειφόρου τουριστικής

ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο σενάριο εmδιώKει τον καθολικό σχεδιασμό του χώρου του Νομού ως

ένας ενιαίο πεδίο ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού. Το σενάριο ονομάζεται κυλιόμενο

διότι λαμβάνει ως υπόψιν τα σημερινά δεδομένα τ/ς τουριστικής ανάπτυξης του Νομού

αλλά και τα δεδομένα των υποδομών. των άλλων τομέων παραγωγής. του αναπτυξιακού

πλαισίου του Νομού και στοχεύει μακροπρόθεσμα στην σταδιακή μεταβολή τ/ς

υφιστάμενης τουριστικής ανάπτυξης σε μια μορφή πιο ισόρρσπης και αειφόρου ανάπτυξης.

Το παραπάνω δεν συνεπάγεται αυτόματα και την αποστροφή του Νομού στις παραδοσιακές

μορφές τουρισμού όπως αυτές εκφράζονται στον Ελληνικό χώρο ( μοντέλο ήλιος 

θάλασσα) αλλά στην επίτευξη της χρυσής τομής μεταξύ των παραδοmακών μορφών

τουρισμού και των νέων - εναλλαΙCΤΙκών μορφών τουρισμού . Το σενάριο αυτό

διαρθρώνεται στους εξής κύριους τομείς: Α ) Η ενιαία θεώρηση τοο Νομού Εοβοίας ως

χώροο αειφόροο τοοριστικής ανάπτuξης και η δημΙ01Jργία ευρύτερων ζωνών έκφρασης των

διαφόρων μορφών τουρισμού προς εκμετάλλευση των συΥιφιτικών πλεονεκτημάτων της

κάθε περιοχής. Β ) Η ποιοτική αναδιάρθρωση των ήδη τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών

προς την ανάπτυξη των περιοχών αυτών ως πόλοι ποιonκού « μαζικού )) τουρισμού και η

αναζήτηση νέων περιοχών προς την καλύτερη διάχοση - διαχείριση της Τ01Jριστικής

ζήτησης. r ) Τα πλαίmα χωρικού σχεδιασμού και προστασίας τσο περιβάλλοντος αλλά και

οι τουριστικές υποδομές ως κύριοι άξονες Ι ρυθμιστές και κινητήριες κατευθύνσεις προς

την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

6.1.2 ΤΕΛΙΚΗ EΠlΛOm ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣTlΚΗΣ ΑΝΑιιΤΥΞΗΣ .

Μετά την διατύπωση των κύριων σεναρίων για τ/ν αειφόρο ανάπroξη του τουρισμού στον

Νομό Ευβοίας θα προχωρήσουμε στην τελική επιλογή του σεναρίου καθώς και στην

ανάπτυξη τ/ς λσΥικής που θα αιcoλoυθήσoυμε για την περαιτέρω διατύπωση των

προτάσεων μας . Από τα παραπάνω σενάρια λοιπόν εmλέyoυμε το σενάριο 3 ως το

καταλληλότερο σενάριο για τ/ν αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ευβοίας για τους

εξής λόγους :

• Το σενάριο αυτό προϋποθέτει την καθολική θεώρηση και τον καθολικό

σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης του Νομού πάντα σε σχέση και

αλληλεξάρτηση με τοος άλλους τομείς παραγωγής και το γενικότερο

αναπτυξιακό πλαίσιο του Νομού.
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Ως ένα σενάριο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα ( κυλιόμενο) θα έχει περισσότερο

πλαισιακές πρoτάσεtς και ευέλικτο χαρακτήρα σε σχέση με τα άλλα δύο

επιλεΥμένα σενάρια .

Το σxtnm υψηλό επίπεδο σχεδιασμού σε σχέση πάντα με τα άλλα δύο σενάρια

καθόη σχεδιάζει τον Νομό ως σύνολο και όχι μεμονωμένες περιοχές συνάδει

περισσότερο με nς αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης.

6.1.3 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡ1ΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Οι κύριοι άξονες της αειφόρου ανάπτυξη του τουρισμού στον Νομό Ευβοίας είναι αυτοί

που εν συνεχεία θα καθορίσουν το ειδικότερο είδος των προτάσεων . Παρακάτω λοιπόν

παρατίθενται αναλυnκά οι κύριοι άξονες όπως αυτοί απορρέουν μέσω του επιλεΎμένου

σεναρίου ανάπτυξης.

Άξονας Ι : Η καθολική και ενιαία θεώρηση της τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως είδαμε μέχρι τώρα και ιδίως στο κεφάλαιο 2 ο τουρισμός δεν είναι μια αυτόνομη

διαδικασία που αναπτύσσεται ξεχωριστά σε σχέση με τους άλλους τομείς παραγωγής και το

γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο μιας περιοχής αλλά αιληλεπιδρά έντονα ( με το κοινωνικό

και οικονομικό ιστό μιας περιοχής ) και σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει / επιταχύνει nς

όποιες εξελίξεlς σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, βιώσιμης χρήσης των φUΣΙKών πόρων

Κ.α . Η ανάγκη για καθολική και ενιαία θεώρηση της τoυρισnκής ανάπτυξης είναι

επιτακτική ΎΊ.α την αναγνώριση εκείνων των περιοχών που θα διαδραματίσουν ένα πιο

ενεργό ρόλο στην τoυρισnκή ανάπτυξη αλλά και η αναγνώριση εκείνων των περιοχών που

θο προσφέρουν εκμεταλλευόμενες τα συγκριηκά πλεονεκτήματα τους εξειδικευμένες η

άλλου είδους τoυρισnκές υπηρεσiες . Η καθολική και ενιαία θεώρηση της τoυρισnκής

ανάπτυξης προϋποθέτει επίσης την συντονισμένη δράση στα διάφορα επίπεδα χωρικού

σχεδιασμού αλλά και την συντονισμένη δράση των διάφορων επιπέδου φορέων . Επίσης

προωθεί την συμπληρωμαηκάτητα αλλά και τον αλληλοσυσχετισμό μεταξύ των διαφόρων

ειδών τουρισnκής προσφοράς .

Αξονας 2 : Η μεγιστοποίηση της διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τους

άλλους τομείς παραΎ«ryής και η προώθηση νέων αει.φόρ(ι)ν μορφών τουρισμού.

Όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια οι θεηκές επιδράσεlς της τoυρισnκής

ανάπτυξης μεγιστοποιούνται σε περιοχές όπου επιτuyχάνεται η μέΥιστη διασύνδεση της
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προωθούμενης τουριστικής ανάπτυξης με τους άλλους τομείς παραγωγής η από την

εκμετάλλευση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περwχής ως πόλων

ιcυρίαρχης τουριστικής έλξης . Βλέπουμε λοιπόν πως πρέπει στις διάφορες περιοχές να

επιλεχθούν τα συγκεκριμένα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που είτε θα μεγιστοποιήσουν

τα φαινόμενα διάχυσης τους στους άλλους τομείς παραγωΥής είτε θα προκρίνουν και θα

προβάλλουν τα αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως μέσο για την « σίγουρη })

ΠΡOσέλΙCUΣΗ πελατών που με την σειρά τους θα επεκτείνουν τα οφέλη στους άλλους

τομείς . Υποπερίπτωση του άξονα 2 είναι και η προώθηση νέων και αειφόρων μορφών

τουρισμού ως δείγμα του ότι η εmλo-yή εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορεί σε πολλές

περιοχές να επιφέρει καλύτερη δuxσόνδεση μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και των

τομέων παραγωγής π.Χ σε μία περwχή που είναι εξειδικευμένη στην παραγωγή τοπικών

προϊόντων την συμφέρει καλύτερα όσων αφορά τη διασύνδεση με τους άλλους τομείς

παράγωγης και συγκεκριμένα με τον πρωτογενή η προώθηση π.χ του αγροτουρισμού ως

σίγουρη «αγορά )} για τα προϊόντα που αυτή παράγει.

Άξονας 3 : Η ισόρροπη χωρικά και οικονομικά τουριστική ανάπτυξη.

Η προώθηση της ισόρροπης χωρικά τουριστικής ανάπτυξης μεΥιστοποιεί αυτόματα και την

καλύτερη χωρική διάχυση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος και πολλές φορές

μπορεί να αποτελέσει έναν ιcινητήρw μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη μεwνειcτικών

περιοχών. Η αρχή λοιπόν της ισόρροπης ανάπτυξης έχει δύο απώτερους σκοπούς: Α ) Να

επιτρέψει σε νέες περιοχές να συμμετέχουν και αυτές στην διανομή του παραγόμενου από

τον τουρισμό εισοδήματος συμβάλλοντας στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και

αμβλύνοντας τις ανισότητες και Β ) Να « αποφορτίσει )} τις ήδη πιεσμένες τουριστικά

περwχές μέσω της δημιουΡΎίας νέων παρόμοιων προς αυτών τουριστικών προορισμών σε

άλλες περwχές η στην προσφορά εξειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο

target group πελατών εκμεταλλεΟΟντας τα συyιcρΙΤΙKά πλεονεκτήματα μιας περιοχής. Η

ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί και έναν από τους βασικότερους άξονες της

αειφορίας και στοχεύει περισσότερο στην καλύτερη χωρική κατανομή των « πελατών)} και

την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.

λξονας 4 : Η πρoστασiα του περιβάλλοντος • η αειφόρος διαχεlριση των φυσικών

πόρων και η εκμετάλλευση των περιοχών φυσικού κά#.λους ως πόλοι αειφόρου

τουριστικής ανάπτυξης.

Η προστασία του ανθρωΠσΥενούς ( π.χ δομημένο τοπίο ) και του φυσικού ( π.χ περιοχές

φυσικού κάλλους ) όπως επίσης και η ορθολσΥική διαχείριση των πόρων είναι ένα από τα

Π..ι:νΕΠΙΣΤΗ,'I}/Ο ΘΕ:""5:Α II..JI JJi Τ.Μ.λfl.fιΑ



I,.ιΓO}'ΔH~ IΩA,"\;NH~,: Ι\ΕΦ.-Ι ΙΑΙΟ 6: ΔIATYflΩ~H~ΤΛAPlΩιYAι'AΓITIΞI1~- flPOTA~EIΣ

]

]

πρωταρχικά στοιχεία προς την επίτευξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης αλλά και

κάθε είδους ανάπτυξης που θέλει να θεωρείται ως αειφόρος . Η προστασία του

περιβάλλοντος είτε μέσω πλαισίων ( εγκεκριμένες μελέτες ) είτε μέσω υποδομών

( Χ.Υ.Τ.Α , Ε.Ε.Λ κ.α ) συμβάλλει αφ ενός στην προστασία και διατήρηση της

βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων αλλά δίνει και στην περιοχή μεγάλο συΥιφιτικό

πλεονέκτημα όσων αφορά την χρήση των φυσικών πόρων ως πόλοι έλξης τουρισμού και

καθίστα την περιοχή ως χώρος έκφρασης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Άξονας 5 : Η προσφορά ποικιλίας τουριστικών προϊόντων και η πολυεπίπεδη

τουριστική ανάπτυξη.

Όπως γνωρίζουμε μετά τον κορεσμό των τουριστικών αγορών ( περί τα μέσα της δεκαετίας

του 1990 και μετά ) από την υπερπροσφορά των κλασσικών - μαζικών μοντέλων

τουρισμού η τουριστική προσφορά της κάθε χώρας / περιφέρειας / Νομού / Δήμου έχει

προσπαθήσει να προσφέρει κατά το δυνατόν διαφoρεnκά και πρωτότυπα τουριστικά

πακέτα. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι πλέον καθημερινά δημιουΡΎούνται νέοι

ΤOυριστιΙCOί προορισμοί είτα « ανακαλύπτονται » νέα είδη τουρισμού . Από τα παραπάνω

συμπεραίνουμε πως η προσφορά ποικιλίας τουριστικών προϊόντων και η πολυεπίπεδη

τουριστική ανάπτυξη συμβάλλει θετικά από άποψη οικονομικής θεώρησης ως εξής: Η

προσφορά ποικιλίας τουριστικών προϊόντων επιτρέπει στην εκμετάλ/.ευση ό"λι»ν των

εποχών του χρόνου και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου απ ότι τα κλασσικά

μοντέλα τουρισμού ( ήλιος - θάλασσα ) που απαντώνται κατά κόρον στην χώρα μας .

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι τα νέα - ποιοτικά μοντέλα τουρισμού έχουν σαφώς

καλύτερο λόγο συνάλλαγμα / τουρίστα ( για τους αλλοδαπούς τουρίστες ) απ ότι τα

κλασσικά μοντέλα και αυτό αυτόματα συνεπάγεται μεγαλύτερη εισροή συναλλάγματος

στην τοπική οικονομία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως της πολυεπίπεδης τουριστικής

ανάπτυξης είναι το γεΥονός ότι η συγκέντρωση κάτω από την ίδια χωρική ενότητα πολλών

και διαφOρεnKών τύπων τουριστικών προϊόντων μπορεί εν δυνάμει να προσελκύσει

τουρίστες από την μία ενότητα στην άλλη επιμηκύνοντας έτσι τον συνολικό χρόνο

παραμονής και μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη. Το θεnKό στοιχείο από άποψη

αειφορίας της πολυεπίπεδης τουριστικής ανάπτυξης είναι ακριβώς ο ίδιος ο χαρακτήρας της

ότι δηλαδή αφήνει χώρο για τα μαζικά μοντέλα τουρισμού σε ορισμένες ( ελεΥχόμενες

περιοχές ) και σε ευαίσθητες από κάθε άποψη περιοχές προκρίνει τα εναλλακτικά και

αειφόρα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος των

υποδομών προστασίας περιβάλλοντος και μεγιστοποιώντας τα θετικά οικονομικά οφέλη.
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λξονας 6 : Η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών προς την

αναζήτηση καινούργιων « πελατών » •

Ένα από τα ΙCΥρίαρχα προβλήματα που διαmοτώοαμε κατά την διάρκεια της ανάλυσης της

υφιστάμενης κατάστασης όσο και από την ανάλυση S.W.O.T είναι η έλλειψη μιας σαφούς

τουριστικής ταυτότητας του Νομού που να τον προσδωρ{ζει και να τον διαφημίζει . Εκτός

από τα λουτρά της Αιδηψού που είναι ένας χώρος με ευρύτερη τουριστική εμβέλεια που

όμως απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό στον Νομό Ευβοίας δεν υπάρχει κάποια άλλη

ενότητα. φυσικό η πολιτιστικό απόθεμα , τουριστική υποδομή που να τον κάνει ευρύτερα

γνωστό τόσο στην εγχώρια όσο και στην αλλοδαπή αγορά. Ο σΙCOπός του 600 άξονα είναι

να διερευνηθεί η δυνατότητα για την προώθηση ( Π.χ κάποιας περιοχής , μνημείου ,

υποδομής η και συνδυασμός των παραπάνω) προς την καθιέρωση ενός τουριστικού bτand

του Νομού και την απόδοση σαφούς ταυτότητας. Βέβαια ο άξονας 6 έρχεται σε μια μικρή

αντίθεση με τον άξονα 5 όμως η νοοτροπία του άξονα 6 δεν είναι η προώθηση και

μονοκαλλιέργεια μιας περιοχής ως κύριο τουριστικό πόλο αλλά η προβολή μιας περιοχής η

ακόμη και υποδομής με μεγάλη εμβέλεια και απήχηση με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί π.χ

η Ακρόπολη για τον τουρισμό στην Ελλάδα.

6.2 ΤΟ ΙΙΡΟΤΥΠΟ ΠΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣηΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .

Το πρότυπο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού είναι στην ουσία η

εξειδίκευση και ανάλυση των 6 στρατηγικών αξόνων δράσης που περιγράψαμε παραπάνω.

Ο κάθε στρατηγικό άξονας λotπόν θα αναλυθεί και μέσα από αυτό θα προκύψουν οι

προτάσεις μας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού οι οποίες θα μπορούν να

έχουν μια από τις παρακάτω μαρφές :

•
•

•

•
•
•

Προτάσεις οε θεσμικό επίπεδο όπως Π.χ η δημιουΡΥία φορέων.

Προτάσεις σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού.

Προτάσεις για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

Προτάσεις για την χρησιμοποίηση χρηματοδοτήσεων μέσω του Νομού 3299/04 .

Προτάσεις ανάπλασης Ι ανάδειJ;ης μνημείων ή φυσικών πόρων .

Προτάσεις δημιουργίας δικτύων συνεργασίας , τουριστικών διαδρομών και

συμπληρωματικότητας.
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Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και αρκετές άλλες προτάσεις που θα Ύίνουν οι οποίες

όμως δεν μπορούν να κατηΎορωποιηθούν και θα παρατεθούν μtσα σε κάθε άξονα

παρέμβασης όπως προβλέπεται.

6.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤlΙΓΙΚΟ ΕΠΠΙΕΔΟ.

6.2.1.1 Η ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ΕΝΙΑιον ΦΟΡΕΑ ΑΕιφορον ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ τον ΤΟΥΡΙΣΜον ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Η τουριστική πολιτική αυτή την στιΎμή στην χώρα μας ασκείται αποσπασματικά ( μέχρι

βέβαια την ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό) και μέσα από

πληθώρα φορέων ( E.Q.T • UΠO\)PγείO Aνάπτuξης • Ο.Τ.Α , Νομαρχίες, Ιδιώτες) και

πληθώρα χρηματοδοnκών μέσων ( Επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών Νόμων, Π.Ε.Π ,

Λοιπές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ή έμμεσα μtσω ΎενtKότερων επενδυnκών σχεδίων

της εκάστοτε κυβέρνησης όπως π.χ η κατασκευή δρόμων) και όπως είναι φανερό εκτός

από την πληθώρα απόψεων που συχνά δημωυΡΎούν και ασυμβατότητες υπάρχει και ένας

δαίδαλος χρηματοδοτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε ο εκάστοτε ιδιώτης, η

ένα Ν.Π.Δ.Δ. να μην μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν στο έπακρο . Συνεπώς η

δημωυργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης Ύια τον τουρισμό στον

Νομό Ευβοίας κρίνεται επιτακτική. Ο σκοπός του προτεινόμενου φορέα θα είναι:

• Η ορθολογική διαχείριση και προβολή των τουριστικών πόρων του Νομού.

• Η προώθηση της αειφόρou τouριστικής ανάπτυξης.

• Η ενσωμάτωση μtσω των ενεργειών του όλων των στρατηΎ\κών αξόνων που

πεΡΙΎράψαμε παραπάνω.

• Η σuμμετσχή το\) και ο ενεργός ρόλος μέσω αντιπροσωπειών στην Περιφέρεκι •

τους Ο.Τ.Α, Τα υπουργεία και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

• Η εκπόνηση και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Ύια την αειφόρο τουριστική

ανάπτυξη και η οικονομική βοήθεκι ( π.χ δανεισμός) σε ιδιώτες .

• Ο ενεργός του ρόλος κατά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση πλαισίων χωρικού

σχεδιασμού.

• Η συνεργασία και συμμετοχή του μαζί με άλλους φορείς και όργανα όπως οι

Ο.Τ.Α , η Νομαρχία. η Περιφέρεκι στα διάφορα επενδuτικά σχέδκι (είτε μέσω το\)

ΠΡσΥράμματος δημοσίων επενδύσεων είτε μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων)

που Ύίνονται στον Νομό Ευβοίας .
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Οι αρμοδιότητες του προτεινόμενου φορέα « Διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης του

τουρισμού στον Νομό Ευβοίας )) προτείνεται να είναι οι εξής:

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μακροχρόνιου επιχειρησιακού σχεδίου κατά τα

πρότυπα του ευέλικτου σχεδιασμού που θα εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση των

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης και την διασύνδεση με τους άλλους τομείς

παραγωγής.

• Η εκπόνηση πάσης φύσεως αναπτυξιακών • οικονομικών • περιβαλλοντικών

μελετών με στόχο την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του τουρισμού.

• Η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού

αJλά και επενδυτικών σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Η συνεργασία με εξειδΙKΕUμένOυς φορείς ( π.χ Πανεπιστήμια, κ.Ε.Π.Ε , Εθνικό

κέντρο αειφόρου ανάπτυξης) .

• Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων για τους επιχεφηματiες που

δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στον Νομό.

• Η προβολή και διαφήμιση του Νομού μέσω διεθνών εκθέσεων , επιστημονικών

συνεδρ""ν και Μ.Μ.Ε .

• Η δημιουΡΥία πλήρους βάσεως δεδομένων των τουριστικών επιχειρήσεων του

Νομού και η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για τους τουριστικούς επιχειρηματίες

αναφορικά με νέες μεθόδους προώθησης • νέα πρότυπα τουρισμού κ.α . Επίσης

θεωρείται επιτακτική η ανάγκη ο φορέας αυτός να θέσει τα θεμέλια για την

ενίσχοοη της ευρυζωνικότητας και την είσοδο στην κοινωνία της πληροφορίας κατά

το δυνατό περισσότερων επιχειρηματιών.

• Ο διαρκής έλR.γχoς της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των

καταλυμάτων και των συναφών τουριστικών επιχειρήσεων του Νομού με στόχο την

αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

• Η συνεργασία με ξένους ταξιδιωτικούς πράκτορες ( tour - operators ) προς την

προώθηση και την καλύτερη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος του Νομού.

• Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποπεράτωση όλων των παραπάνω

ενεργειών.

• Η ανάπτυξη υπό την αιγίδα αυτού του φορέα μητρικών εταιριών υπό την μορφή Α.Ε

με τομείς ενδιαφέροντος το real estate , την 1ψομήθεια τεχνολογίας περιβαλλοντικής

προστασίας, την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης αJJ.ά

και την ανάληψη μελετών - προγραμμάτων του γνωστικού του πεδίου για

λογαριασμό τρίτων.
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• Η πρόσληψη - κατάρτιση του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού για την

επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Αφού ολοκληρώσαμε με την παράθεση και ανάλυση των βασικών σκοπών και

αρμοδιοτήτων που θα έχει ο φορέας, αυτός θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της

διάρθρωσης που θα έχει ο προτεινόμενος φορέας : Ο φορέας που προτείνεται να

δημιουργηθεί θα είναι ένας αυτόνομος φορέας με την επωνυμία: «OpΎ"vισμός διαχείρισης

και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού του Νομού Ευβοίας» και θα είναι ένα Νομικό

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. Ο οργανισμός αυτός

προτείνεται να έχει έδρα την πρωτεύουσα του Νομού την Χαλκίδα ( για καλύτερη

διασύνδεση με τους άλλους φορείς) και με παραρτήματα στην Αιδηψό την Κύμη και την

Κάρυστο . Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα θα είναι σε αναλαγία 50 - 50

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτών . Ο υπεύθυνος του φορέα θα είναι ένας εκλεγμένος από το

Δ.Σ του οργανισμού διευθόνων σύμβουλος και η σύνθεση του Δ.Σ του προτεινόμενου

φορέα προτείνεται να είναι:

• Ο εκάστοτε περιφερειάρχης.

• Ο εκάστοτε νομάρχης.

• Εκπρόσωποι από όλαυς τους πρωτοβάθμιους ο.Τ.Α του Νομσύ .

• Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων του τομέα του τουρισμού ( ξενοδόχοι.

επιχειρημαmς υπηρεσιών εστίασης) .

• Εκπρόσωποι από τις άλλες παραΎωγtKές τάξεις .

• Εκπρόσωποι των μεγάλων θεσμικών επενδυτών του μετοχικού κεφαλαίου του

οργανισμού .

• Εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργαζομένων του Νομού ( Γ.Σ.Ε.Ε • Α.Δ.Ε.Δ.γ

κ.α) .

Από την ανάλυση λοιπόν της σύνθεσης. του σκοπού. των αρμοδιοτήτων και της σύνθεσης

του προτεινόμενου φορέα ολοκληρώνουμε το κομμάτι που αφορά την δημιουργία του

συγκεκριμένου φορέα που θα προβάλλει. θα αναπτύσσει • θα διαχειρίζεται και θα

μεγιστοποιεί τις θετικές επιδράσεις του τουρισμού στον Νομό Ευβοίας με τα πρότυπα της

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
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6.2.1.2 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΛΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ •

Όπως προείπαμε τα σημαντικότερο προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νομός Ευβοίας και

•
που αποτελούν ανασταλτικοί παράΎΟντες για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του

Νομού είναι: α) Η έlliιψη σαφούς τουριστικής ταυτότητας του Νομού κάτι που φαίνεται

και από την διαχρονική αστάθεια στις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών β) Η ύπαρξη δύο

μεμονωμένων τουριστικών πόλων ( Αιδηψός • Ερέτρια ) με τη μεν Αιδηψό να txEl ένα «

περωρισμένο )) τουριστικό κοινό 'λhyω του ότι αποτελεί πόλους έλξης ιαματικού τουρισμού

και την μεν Ερέτρια να αντιμετωπίζει προβλήματα που περισσότερο έχουν να κάνουν με τις

σ1Υγκρούσεις χρήσεων γης και γ ) Η μη προσφορά ποικιλίας τουριστικών προϊόντων. Οι

συγκεκριμένες προτάσεις που θα Ύίνουν txouv δυο κύριους στόχους . Αφ ενός να

προωθηθεί η τουριστική ταυτότητα του Νομού ( να αποκτήσει δηλαδή ο Νομός μια

ευρύτερη αναΥνωρισιμότητα ) και αφ ετέρου να καθοριστούν τα βασικά είδη τουριστικής

ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν στον Νομό. Η προώθηση της τουριστικής ταυτότητας του

Νομού είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία και προτείνεται να

προωθηθεί μέσω της δημιoυργlας ενός ανεξάρτητου Ύραφείου προώθησης και προβολής

του τουρισμού και των ειδών τουριστικής ανάπτυξης στον Νομό Ευβοίας υπό την εποπτεία

του ανωτέρου φορέα που περΙΎράφουμε στην ΠΡΟηΥούμενη παράΎραφο . Το Ύραφείο

προβολής και πληροφόρησης προτείνεται να έχει stands Ύια την πληροφόρηση των

τουριστών σχετικά με θέματα : χάρτες , καταλύματα • προβολή των διαθέσιμων

τουριστικών εΠ1λογών στον Νομό • ενημερωτικά φυλλάδια • τουριστικοί πράκτορες ,

προτεινόμενες διαδρομές , τρόποι μετάβασης στις εκάστοτε περιοχές Κ.α . Σε επίπεδο

Νομού αυτά τα stands προτείνεται να χωροθετηθούν στους εξής οικισμούς και περιοχές :

• Χαλκίδα: Ι Ο stands πληροφόρησης και 2 Ύραφεlα τα oπolα πρέπει να τοποθετηθούν

αφ ενός τα Ύραφεία σε κεντρικό σημείο της πόλης και τα stands σε περιοχές όπου

υπάρχει συσσώρευση κόσμου όπως π.χ η παραλία, τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ , η

κεντρική εμπορική αρτηρlα της πόλης Αβάντων, ο σταθμός του ο.Σ.Ε Κ.α

• Αιδηψός: 5 SΙands πληροφόρησης και Ι Ύραφείο . Το Ύροφείο προτείνεται να

χωροθετηθεί εντός του κέντρου του οικισμού των Λουτρών Αιδηψού ενώ τα stands

ως εξής: 2 στα Λουτρά Αιδηψού, 1 στην Αιδηψό, 1 στην παραλlα του ΑΎίου

Νικολάου και 1 στον πορθμείο του Αγιόκαμπου .

• Ερέτρια: 5 stands πληροφόρησης και Ι Ύραφείο . Το Ύραφείο θα πρέπει νε είναι

εντός της Ερέτριας ενώ τα stands προτείνεται 3 στην Ερέτρια ( ένα εκ των οποίων

στο Λιμάνι) και 2 στον οικισμό Μαλακώντα .
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•

Σκύρος: Ι γραφείο και 3 stands . Το γραφείο στην χώρα της Σκύρου και τα stands

από ένα στους ΟΙ1Cl.σμούς : Λιναριά , Χώρα, Ατσίτσα .

Κύμη : 5 stands πληροφόρησης . Τα stands θα χωροθετηθουν ως έξης στους

παρακάτω οικισμούς: Κύμη ( 3 ) • Παραλία Κύμης ( 2 ) .

Αλιβέρι - Κριεζά: 1 γραφείο σε κάποιον από τους δύο παραπάνω ΟΙ1C1.σμούς .

Κάρυστος: Ι γραφείο και 5 stands . Τα stands στους οικισμούς: Κάρυστος ( 2 ) •

Μύλοι ( Ι ). Πανοχώρι( Ι ).

• Στους παρακάτω ΟΙ1C1.σμούς προτείνεται να χωροθετηθούν από 2 stands

πληροφόρησης έκαστος: Ψαχνά. Λίμνη. Μαντοόδι • Αγία Άwα • Μαρμάρι • Ν.

Στύρα.

Γενικά προτείνεται η χωροθέτηση των stands να γίνεται η σε κεντρικά σημεία που διέρχεται

ο κόσμος περπατώνταςη σε κομβικά σημεία μεταφορών ( σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ • πορθμειακές

γραμμές • χώροι στάθμευσης ταξιδιωτών Κ.α ) . Τα παραπάνω κέντρα πληροφόρησης

( stands ) σε ΟΙ1C1.σμούς που χωροθετούνται παραπάνω του ενός θα πρέπει να παρέχουν και

γενικές πληροφορίες για τις άλλες περιοχές του Νομού βοηθώντας έτσι στην διασύνδεση

των διαφορετικών επιλσΥών τουριστικής ανάπτυξης . Πέραν του Νομού Ευβοίας

προτείνεται να τοποθετηθεί ένα μεΥάλο stand - περίπτερο σε χώρο εντός η της περιμέτρου

του δ",θvές αεροδρομίου της Αθήνας « Ελευθέριος Βενιζέλος » όπως επίσης κύρια ευθύνη

του γραφείου προβολής και πληροφόρησης για τον τουρισμό να είναι ο γενικός υπεύθυνος

για την αντιπροσώπευση του Νομού ( σε συνεργασία πάντα με την Νομαρχιακή

αυτoδιoίιcηση • το Επιμελητήριο και ά'λλους φορείς) σε εθνικές και παγκόσμιες εκθέσεις

για τον τουρισμό . Η χρηματοδότηση του παραπάνω έργου - δράσεως θα μπορούσε να

ενταχθεί στο μέτρο 2.4 « Ανάδειξη και προβολή τουριστικών πόρων - αναβάθμιση •

βελτίωση τουριστικής υποδομής}} του 200 άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π Στερεάς

Ελλάδος .

Ι

J

6.2.1.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΙΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ

ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Οπως προείπαμε μια από τις βασικές συνιστώσες του άξονα 1 του επtλεγμένoυ σεναρίου

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Ευβοίας είναι αυτή του καθολικού

σχεδιασμού μέσα σε έναν ενιαίο χώρο. Το παρακάτω περιγραφόμενο μοντέλο χωρικής

διάρθρωσης μας δίνει ης γενικές κατευθύνσεις Ύ\α το ΠOu:ς περιοχές θα διαδραματίσουν

έναν mo ενεργό τουριστικό ρόλο μέσα στον Νομό και στηρίζεται σε δύο παραδοχές : α )

της διατήρησης και ποιοτικής αναβάθμισης των ήδη υφιστάμενων τουριστικά

ανεπτυγμένων περιοχών του Νομοό και β) στην εύρεση μέσω της αξιολόγησης από την

fl;lNf:flJ~TfIMιn (.)E~~AI/ιI!.· 344 Τ.Μ.χ.π.π..-ι
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S.W.O.T ανάλυση νέων περιοχών που θα επιλεγούν ώστε στην συνέχεια να καθοριστούν

ποια είναι τα είδη τουριστικής ανάπτι>ξης που θα εφαρμοστούν σε αυτές . Το παρακάτω

προτεινόμενο μοντέλο έχει τρείς διαβαθμίσεις ( πρωτεύοντες • δευτερεόοντες •

μεμονωμένοι ) οι οποίες όμως δεν καθορίζουν της σημαντικότητα από άποψη

επιδιωκόμενης ανάπτυξης αλλά τα εξής χαρακτηριστικά:

Πρωτεύοντες πόλοι: Περιοχές ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά η μεγάλα αστικά κέντρα στις

οποίες η επιδιωκόμενη ανάπruξη έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση τόσο των

προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος .

Επίσης οι παραπάνω περιοχές προτείνεται να λειτουρΥήσουν ως ισχιψά θελκτικά στοιχεία

για την περαιτέρω προσέλκυση τουριστών.

Δευτερεύοντες πόλοι : Νέοι η λίγο ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί στους οποίους

στοχεύεται καταρχήν η ανάπτυξη του τουρισμού με βιώσιμα κριτήρια και η προώθηση

νέων και εναλλακτικών τουριστικών προορισμών.

Μεμονωμένοι πόλοι : Οι περιοχές αυτές μπορεί είτε να ανήκουν σε μία από τις δύο

παραπάνω κατηγορίες ως υποσύνολα είτα να είναι κάποιες περιοχές που δεν ανήκουν στις

δυο παραπάνω κατηγορίες και οι οποίες προορίζονται για την ανάπτυξη ειδικών μορφών

τουρισμού. ειδικών υποδομών τουρισμού είτε για την απόλυτη προστασία και ανάπτυξη

μόνο των άκρως αειφόρων μορφών τουρισμού ( φυσιολατρικός , παρατήρησης άγριας

πανίδας κ.α ) .

Αναλυτικά λοιπόν το μοντέλο χωρικής ανάπτυξης του τουρισμού στον Νομό Ευβοίας

προτείνεται να είναι το εξής:

• Πρ<ι>τεύοντες πόλοι -για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ευβοίας

προτείνεται να είναι οι οικισμοί : Χαλκίδα ως νομαρχιακό κέντρο και ως οικισμός

ιδιαιτέρου φυσικού ιcάAλoυς και πολιτιστικής κληρονομιάς ,Τα Λουτρά Αιδηψού

ως κέντρο ποιοτικού ιαματικού τουρισμού ( αναβάθμιση) •η Ερέτρια ως πόλος με

αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά προς της προσέλκυση αλλοδαπών κυρίως

τουριστών και η Σκύρος ως οικισμός με κύριο συyιcρΙΤΙKό πλεoνέιcrημα που θα

πρέπει να προωθήσει τα «νησιωτικά )) χαρακτηριστικά της και το αιγαιοπελα'Υίτικο

στοιχείο με την τοπική παράδοση .

• Δευτερεόovτες πόλοι για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη προτείνεται οι

παρακάτω περιοχές : Η Κάρυστος με κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα την

πολιτιστική κληρονομιά και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον ( φαράΥΥΙ

Δημοσάρης) , η ευρύτερη περιοχή των δήμων Κύμης - Κονιστρών ως χώρος με

I1ΛΝΕΓΙ/;'7I1Μω ΘΕΣΣΑ, Ι/Λ ,- 345 Τ.!Η.Υ.π.ΓΙ.Α
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•

ιδιαίτερη αρχιτεΚΤOVΙKή , τοπικές παραδόσεις και σε άμεση σύνδεση - συνεργασία

με την περιοχή της Σκύρου και τέλος η ευρύτερη περιοχή ( τρΙγωνο ) Λίμνης 

Μαντουδίου - Ιστιαίας περιοχή με μοναδικό φυσικό περιβάλλον και πλούσια

χλωρίδα, πανίδα και βιότοπους <

Μεμονωμένοι πόλοι αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης: Στην παραπάνω περιοχή η

οπο!α όμως δεν έχει υποβαθμισμένη σημασια σε σχέση με τις άλλες δύο

εντάσσεται σχεδόν όλη η περιοχή της Βορείου Ευβοίας και η νησιωτική Νότιο

Εύβοια . Πρέπει να σημειώσουμε πως η λεπτομερής περιγραφή των παραπάνω

περιοχών θα γίνει σε επόμενο στάδιο της πρότασης μας .

]

J
]

Η παραπάνω δομή που περιγράφουμε μας δεΙχνει την γενική χωρική εικόνα για την

προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Ευβοίας του οποίου η

εξειδίκευση σε περιοχές / οικισμούς Κ.α θα έρθει σταδιακά μέσα από τις προτάσεις που θα

διατυπωθούν στα πλαίσια των όJJ.o>ν αξόνων .

6.2.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .

6.2.2.1 ΤΑ ΠΡΟΚΡ1ΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΤΟνΡlΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΥ.

Μέσα από την S.W.O.T ανάλυση είδαμε ποια είναι τα πλεονεκτήματατα μειονεκτήματαοι

προοπτικές και οι απειλές τόσο για τον τουρισμό όσο και για τους άλλους τομε1ς

παραγωγής. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βγήκαν κάποια συμπεράσματα και

εδώ θα παραθέσουμε τα προκρινόμενα είδη της τουριστικής ανάπτυξης που προτείνονται

για τον Νομό Ευβοίας έχοντας έως υπόψιν τους άξονες 3 , 4 , 5 και 6 του επιλεγμένου

σεναρίου για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού. Αναλυτικά λοιπόν και παραθέτοντας

τόσο την επιδιωκόμενη ζήτηση για κάθε ένα από τα επιλεγόμενα εΙδη όσο και καθορΙζοντας

το είδος της προσφοράς που θα πρέπει να διαθέτουν οι περιοχές που θα κληθούν στην

συνέχεια να αναλάβουν τον ρόλο για την ΈΙCφραση αυτού του είδους της τουριστικής

ανάπτυξης τα επιλεγόμενα μοντέλα είναι:

• Ο Αστικός τουρισμός: Εν δυνάμει η μόνη περιοχή που μπορεί να παίξει αυτό τον

ρόλο αυτή την στιγμή στον Νομό είναι η xαλιctδα όμως Λαμβάνοντας υπ όψιν τόσο

την διαχρονικά αυξανόμενη αστικότητα όσο και του ότι στόχος αυτής της

παραγράφου δεν είναι η κατάδειξη των περιοχών αυτών καθ αυτών αλλά η.ανάλυση

fJ ΙιVEΠΙΣTflMΙ() θEΣΣAΛIA~ 346 τ./11. \./1.11.
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των προτύπων της επίλεΥόμενης τουριστικής ανάπτυξης . Ο αστικός τουρισμός

λοιπόν που κυρίως συνδυάζεται με το πολιτιστικό στοιχείο έχει ως στόχο την

προσέλκυση όσο τον δυνατό περισσότερων τουριστών τόσο ημεδαπών όσο και

αλλοδαπών και δεν έχει κανένα περιορισμό όσον αφορά τον τύπο η το είδος των

τουριστών αυτών . Υπάρχουν βέβαια κάποιες μορφές αστικού τουρισμού που όμως

δεν είναι κομμάτια του αστικού τουρισμού και είναι ο συνεδριακός και ο

πολιτιστικός τουρισμός ( αρχαιολογικοί χώροι , θεατρικές παραστάσεις Κ.α ) που

μπορούν βέβαια να συνδυαστούν και να συνεργαστούν με τον αστικό τουρισμό. Ο

αστικός τουρισμός έχει ως κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της προσφοράς του ότι

ακριβώς δεν προσφέρει κάποιου είδους σταθερή Ι ειδική υπηρεσία αλλά πλήθος

δραστηριοτήτων όπως διασκέδαση Ι εστίαση Ι αναψυχή Ι εmμόρφωση Ι

παραθερισμός / περιηΥήσεις Κ.α και ως εκ τούτου μπορεί να συμπεριλάβει μια πολύ

μεΥάλη γκάμα τουριστών. Ως προς την προφορά τώρα ο αστικός τουρισμός έχει τις

εξής ιδιαιτερότητες: α ) Από όποψη καταλυμάτων χρειάζεται ένας ικανός αριθμός

κλινών όχι όμως και υπερεκμετάλλευση του με την ασύστολη δημιoυργiα χαμηλής

ποιότητας καταλυμάτων αλλά και την ύπαρξη της ανώτερης κλίμακας καταλυμάτων

(5***** ) για την φιλοξενία ατόμων που έχουν έλθει με σκοπό κάποια πολιτιστική

εκδήλωση , ένα διεθνές συνέδριο η απλώς ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να

συνδυάσουν τον αστικό τουρισμό με την διαμονή σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. β)

1 Λόγω του γεΥονότος ότι ο αστικός τουρισμός έλκει και άλλα είδη τουρισμού όπως

προείπαμε μπορεί να καταστεί η ανάγκη για δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου.

ενός θεάτρου , προγράμματα αναπλάσεων και αξιοποιήσεων η ειδικές υποδομές

πολιτιστικού τουριστικού ( ανακαίνιση μουσείων, μνημείων, δημιουργία εκθέσεων

Κ.α ) . Τέλος σημαντικό γεΥονός από άποψη προσφοράς του αστικού τουρισμού

παίζει ρόλο η προσφορά των λεγόμενων συμπληρωματικών υπηρεσιών και ιδίως

αυτών που έχουν να κάνουν με την εστίαση και την αναψυχή .

• Ο ιαματικός και καλλωπιστικός τO'Uρισμός : Ο ιαματικός τουρισμός που έχει ως

κύριο στόχο τις θεραπευτικές ιδιότητες μπορεί να εμπλουτιστεί με το άμεσα

συνδεόμενο στοιχείο του ΙCΑΛΛΩmστιKOύ ( S.P.A ) τουρισμού . Ο καλλωπιστικός

τουρισμός που είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού τα τελευταία

χρόνια και η οποία κυρίως εκφράζεται σε μέρη πλούσια σε φUΣΙKό περιβάλλον και

σχετικά απόμερα προς αναζήτηση ηρεμίας για τους πελάτες δεν είναι απαραίτητο να

συνδυάζεται πάντα με τον ιαματικό τουρισμό αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και μόνος

του. Ο καλλωπιστικός τουρισμός έχει έντονα αειφορικό χαρακτήρα διότι κυρίως

εκφράζεται μέσα στα εξειδικευμένα κέντρα που έχουν δημιουργηθεί γι αυτό τον
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mcom ( επομένως ελαχιστοποιεί την χρήση και επιβάρυνση των φυσικών πόρων)

όπως επίσης είναι ένα σχετικά « κλειστό » είδος τουρισμού δεδομένου ότι

απευθύνεται σε άτομα κάποιας οικονομικής επιφάνειας επομένως ταυτόχρονα

περιορίζει την υπερσυσσώρευση πληθυσμού . Ο ιαματικός και Kα.λλroπιστιKός

τουρισμός που προτείνεται να αναπτυχθεί ( ο ιαματικός) με ποιοτικό τρόπο έχει ως

στόχο να αναζητήσει πελάτες ιcιιρίως στην αλλοδαπή αγορά ( δεδομένου ότι στην

Αιδηψό λ.χ οι συνολικές διανυκτερεύσεις είναι κατά συντριπτική πλειονότητα

ημεδαποί ) και να διευρύνει την ημεδαπή αγορά με πρoσέλιcιιση κυρίως

ποιοτικότερων ομάδων του πληθυσμού . Αυτά τα είδη τουρισμού ( ιδίως ο

KαλλωπισnKός ) δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρονική περίοδο στην οποία

δραστηριοποιούνται επομένως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θεωρείται

δεδομένη όταν θα αναπτυχθούν τέτοιες μορφές τουρισμού . Οι κύριες

δραστηριότητες που προσφέρει ο καλλωπιστικός και ο ιαματικός τουρισμός είναι

βέβαια η προσφορά θεραπευτικών - αναζωογονητικών υπηρεσιών αλλά μπορεί

κάλλιστα να συνδυαστεί με την προσφορά υπηρεσιών περιπατητικού. οικολογικού

και αθλητικού τουρισμού διευρύνοντας έτσι το πεδίο υπηρεσιών του αλλά και τις εν

δυνάμει περιοχές που θα αναπτυχθεί αυτός. Όσων αφορά την τουριστική προσφορά

ο ιαματικός και καλλroπισΤΙKός τουρισμός επιζητά ποιοτικά καταλύματα ( ιδίως ο

καλλωπιστικός των ανώτερων κα-πποριών 5***** και 4**** ) και πλούσιες

συνοδευτικές υποδομές όπroς Π.χ μια μαρίνα ελλιμενισμού , ποικιλία αθλητικών

εγκαταστάσεων και τοπικά προϊόντα όπως και προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας .

Ο φυσιολατρικός τουρισμός και ο ΟΙΚΟ1"ουρισμός : Αυτά τα δύο είδη τουρισμού

είναι και τα π'ΊJ;oν αειφορικά είδη τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής . Αυτό

έγκειται στο γεγονός ότι η εκάστοτε χωρική ενότητα στην οποία εκφράζονται αυτά

τα είδη της τουριστικής ανάπτυξης χρησιμοποιεί την φυσική ( κυρίως ) και την

πολιτιστική ( δευτερευόντως) κληρονομιά ως κύρια συΥΚΡΙΤΙκά πλεονεκτήματα και

ως θελκτικά στοιχειά για την προσέλκοοη τουριστών. Επομένως η προστασία και η

διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου είναι εκ των ουκ

άνευ για την συνέχιση της ανάπτυξης αυτού του είδους του τουρισμού αλλά και την

προστασία του περιβάλλοντος . Αυτό το είδος της τουριστικής ανάπτυξης

προτείνεται να αναπτυχθεί δυναμικά στον Νομό Ευβοίας καθότι όπως

διαπιστώσαμε πολλές περιοχές του Νομού διαθέτουν ξεκάθαρο συγκριτικό

πλεονέκτημα από άποψη φυσικής ομορφιάς αλλά και το γεγονότος ότι παρατηρείται

έντονα το φαινόμενο της ελεύθερης κατασκήνωσης σε πάρα πολλές περιοχές. Τα

δύο αυτά είδη του τουρισμού έχουν ως κύριο στόχο στην αναζήτηση και διεύρυνση
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της ζήτησης τόσο στους ημεδαπούς όσο και στους αλ/.οδαπούς τουρίστες καθ ότι

είναι ένα νέο και δυναμικά αναπτυσσόμενο είδος τουρισμού . Οι δrχιστηριότηTες

που προσφέρουν αυτά τα είδη τουρισμού έχουν μια πολλή μεγάλη ποικιλία και

συνδυάζονται και με άλλα είδη τουρισμού . Οι ΙCΎριες δραστηριότητες έχουν να

κάνουν με περιηγήσεις σε μονοπάτια. ελεγχόμενη ανάπτυξη κατασκηνώσεων σε

φυσικά μέρη , παρατήρηση άγριας πανίδας και χλωρίδας , σιιναφε~ αθληn!Cές

δραστηριότητες όπως ορειβασία και κανόε - κα-Υώ.κ και τα σιινδεόμενα είδη

τουρισμού με τα δύο παραπάνω είδη είναι ο επιστημονικός τουρισμούς για

παρατήρηση / μελέτη / έρευνα περιοχών φυσικού κάλλους η άγριων ζώων και

ενίοτε 1α/Ι ο συνεδριακός τουρισμός σε περιοχές όπου αναπτύσσονται κατάλληλα

συνεδριακά κέντρα εντός όμως υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων . Η

τουριστική προσφορά για τα σΌ'YttΚ"ριμένα είδη τουρισμού είναι σχετικά

περωρισμένης μορφής δεδομένου όn δεν χρειάζεται μεγάλος αριθμός και όγκος

καταλυμάτων . Η προσφορά έχει κυρίως να κάνει με την δημιουργία campings ,

ορωθέτηση περωχών ελεγχόμενης ελεύθερης κατασκήνωσης , την δημωυργ1α

μονοπατιών περιηγήσεων • την προστασία και ανάδειξη μ\1lμείων φυσιΊCΉς

κληρονομιάς , την προώθηση και ενταnκοποίηση της βωλογικής καλλιέργειας και

τέλος την εκμετάλλευση και προβολή τοmκών παραδόσεων • εκδηλώσεων και

εθίμων.

Ο ayροτουρισμός : Όπως 1α/Ι τα δύο παραπάνω είδη τουρισμού και ο

αγροτουρισμός είναι μία ενδιαφέρουσα περίπτωση αειφόρου ΤOυριστιΊCΉς ανάπτυξης

και στηρίζεται κι>ρίως στην ανάγκη των ανθρώπων των μεγάλων αστικών κέντρων

για διακοπές μαφιά όμως από τα πολυσύχναστα τουριστικά μέρη 1α/Ι σε ένα πιο

παραδοσιακό περιβάλλον ζωής που είναι συνδυασμένο με την ζωή στα χωριά. Έτσι

οι τουρίστες έχουν την ευκαφία για ξεκούραση και χαλάρωση γευόμενοι τα tomm

παραδοσιακά προϊόντα αλλά και μαθαίνοντας τις καθημερινές συνήθειες των

χωρικών. Ο αγροτουρισμόςείναι ένα δυναμικόταταανερχόμενο είδος τουριστικής

ανάπτυξηςκαι προτείνεταινα αναπτυχθείδυναμικά στον Νομό Ευβοίας κυρίως για

δύο λόγους : α ) Υπάρχει ένα μικρό προετοιμασμένο έδαφος καθώς έχουν γίνει

κάποιες πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη αγροτουριστικών καταλυμάτων και

β ) Στον Νομό υπάρχουν παρά πολλοί οιιασμοί με πλούσω φυσικό περιβάλλον ,

ιδιαίτερη πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, τοπικά έθιμα και ιδιαίτερη

ΤOΠιιcή κουζίνα που είναι εν δυνάμει τόποι για την ανάπτυξη αυτού του είδους

τουρισμού. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στον Νομό Ευβοίας στοχεύει με την

σεφά της ως εξής: α ) Διεύρυνση της ζήτησης τόσο στους ημεδαπούς όσο και
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στους αλλοδαπούς με έμφαση ΙCΥρίως στους αλλοδαπούς, β) Εmμήιcυνση κατά το

δυνατόν της τουριστικής περιόδου καθότι ο αγροτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί

και κατά την διάρκεια του χειμώνα γ ) Μεγιστοποίηση της διασύνδεσης με την

τοπική παραγωγική δομή κατά τα πρότυπα του άξονα 2 του επιλεγμένου σεναρίου

και δ ) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων

κατά τα πρότυπα του άξονα 4 .Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν τον

αγροτουρισμό ( εκτός από την γνωριμία του τρόπο ζωής των κατοίκων των χωριών)

έχουν επίσης να κάνουν και με περιηγήσεις αλλά και συμμετοχή σε τοπικά έθιμα ,

παραδόσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όσων αφορά την τουριστική προσφορά

αυτή έχει ιcυρίως να κάνει με την δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων

ποιότητος και ανάπλαση Ι αξιοποίηση μερών των ήδη υφιστάμενων οικισμών για

την ανάπτυξη συΥΚΡΟ'ΠlI.ιάτων αγροτουριστικών καταλυμάτων ΙCΥρίως και

δευτερεύοντος στον ικανό αριθμό συμπληρωματικών υπηρεσιών του τουρισμού .

• Η « ελεγχόμενη )) ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού: Ο νησιωτικός

τουρισμός ο οποίος στην χώρα μας είναι συνδυασμένος με το αιγαωπελαγίτικο

στοιχείο και αποτελεί την ιc6ρια πηγή έκφρασης του μαζικού τουρισμού στην χώρα

μας με όλα τα συνοδευτικά εκείνα προβλήματα της ανάπτυξης των μαζικών μορφών

τουρισμού προτείνεται να αναπτυχθεί ελεγχόμενα και ποιοτικά αναβαθμισμένα στον

Νομό Ευβοίας με σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών ιcυρίως τουριστών ανώτερων

εισοδηματικών τάξεων . Η ορθολογική και συνετή ανάπτυξη του « νησιωτικού ~~

χαρακτήρα τουρισμού μπορεί να συνδυάσει τα θετικά οικονομικά οφέλη με την

ελαχιστοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με στοιχεία τοπικής παράδοσης όπως επίσης και με

άλλες μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός και ο θαλάσσιος . Οι μορφές των

δραστηριοτήτων και εν γένει η προσφορά του νησιωτικού τουρισμού είναι όλες

εκείνες που συναντάμε στις παραδοσιακά τουριστικά ανεπnryμένες περιοχές

( μπάνιο στην θάλασσα • διασκέδαση • εστίαση κ.α ) αλλά στην περίπτωση του

Νομού μπορούν να συνδυαστούν με στοιχεία τοπικής γαστρονομίας

( γαστριμαργικός τουρισμός ) , επίσκεψη σε μουσεία και παρακολούθηση

πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και συνδυασμός του νησιωτικού τουρισμού με τον

συνεδριακό. Τέλος όσων αφορά τις απαραίτητες εκείνες υποδομές, δηλαδή την

τουριστική προσφορά με στόχο πάντα βέβαια την ποιοτική αναβάθμιση του

παρεχόμενου προϊόντος και την ΠΡOσέλΙCΥση της ομάδας εκείνης των τουριστών που

επιθυμούμε προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση η δημ1Ουργία νέων καταλυμάτων

ποιότητος εντός των υφιστάμενων οικισμών ή η ελεγχόμενη και όχι εκτατική ( μέσω
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του προσεκτικού σχεδιασμού των χρήσεων γης ) οικιστική ανάπτυξη ποιοτικών

συ-γκροτημάτων bW1galows "

• Η « σtY1Kράτηση » της ανάπτυξης του παραθεριστικού τουρισμού : Ο

παραθεριστικός τουρισμός δυστυχώς αποτελεί και την μεΥαλuτερη πηγή των

προβλημάτων σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού στον Νομό Ευβοίας και

αυτό γίνεται για δύο λόγους: α ) Αφ ενός του ότι χρησιμοποιεί εξωαστικ:ό χώρο και

« τρώει » διαθέσιμη γη για τουριστική η οικιστική ανάπτυξη και β) Για τον απλό

λόγο ότι η ανάπτυξη του παραθεριστικ:οί) τουρισμού γίνεται σε περιοχές εκτός

σχεδίου δόμησης ( και συχνά με αυθαιρεσiες ) με όλn. τα συναφή προβλήματα. Η

ιδιαίτερη θέση ενός τέτοιου σχεδίου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης ΈΥκειται στο

γεγονός ότι δεν μπορεί εκ των πραΎμάτων να απαγορεύσει την εκτός σχεδίου

δόμηση πράγμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων των πλαισίων της εκτός σχεδίου

δόμησης, του καθεστώτος των Π.Ε.Ρ.ΠΟ , των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ και Ζ.Ο.Ε ,

των περιοχών προστασίας ( Natura κ.α ) αλλά κατά κάποιον τρόπο να καταδείξει τις

πιο ενδεδειγμένες περιοχές με σκοπό την καλi>τερη ρi>θμιση της ανάπτυξης της

παραθεριστικής κατοικίας. την συνεΡΎασία και λειτουΡΎΙκή ένωση με τον φυσικό

περιβάλλον και τους υφιστάμενους OικισμoUς και γενικά την ανάπτυξη με πιο

αειφόρες διαδικασίες . Στο στάδιο λοιπόν των καταδεικνυόμενων περιοχών ως

περιοχές « ελεγχόμενης» παραθεριστικής ανάπτυξης θα γίνει η οριοθέτηση αυτών

των περιοχών ( με βάση τα όρια των Ο.Τ.Α 97 ) και θα προταθοuν κάποια έργα

υποδομής η θεσμικοί> χαρακτήρα ρυθμίσεις ( απαγoρεi>σεις , κίνητρα Κ.α ) η απλώς

η ανάγκη για ολικό επανασχεδιασμό των χρήσεων γης μέσω κάποιου Γ.Π.Σ • Ζ.Ο.Ε

η Ε'χ'Μ.

• Η μεμονωμένη ανάπnJξη ειδικών μορφών τουρισμού : Με τον όρο ειδικές

μορφές τουρισμοί) αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις μορφές τουρισμού που είτε

έχουν ένα περιορισμένο κοινό και δεν απευθύνονται σε όλη την γκάμα των «

πελατών » είτε αναπτύσσονται ορισμένες εποχές του χρόνου μόνο είτε απαιτούν

κάποιου είδους ειδική υποδομή για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν . Η

μεμονωμένη ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού προτείνεται να αναπτυχθεί

δυναμικά στις περιοχές εκείνες που διαθέτουν το κατάλληλο συΎΚριτικό

πλεονέκτημα για την ανάπτυξη τους και ικανοποιώντας όλους τους κυρίαρχους

άξονες ανάπτυξης που θέσαμε στο σενάριο ανάπτυξης της περιοχής μας. Οι Ειδικές

μορφές τουρισμού που προτείνεται να avamuxeOUV στον Νομό Ευβοίας είναι

συνεδριακός , θαλάσσιος , θρησκευτικός , επαγγελματικός • εκπαιδευτικός

χειμερινός και αθλητικός . Η ανάπτυξη των παραπάνω μορφών τουρισμού μπορεί
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να γίνει μεμονωμένα είτε σε συνεργασία παραπάνω του ενός ειδών τουρισμού σε

μία περιοχή βοηθώντας έτσι στο : α ) Στην προσφορά ποικιλίας τουριστικών

προϊόντων και την πολυεπίπεδη ΤOυρισnKή ανάπτυξη. β ) Στην ανάπroξη νέων και

καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών • γ ) Στην αξιοποίηση των σι:ryKΡΙΤΙKών

πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής προς την ανάπτυξη <QU Ια/τάλληλου είδους

τουριστικής ανάπτυξης και την μεγιστοποίηση των οικovομucών οφελών και των

φαινομένωνδιάχυσης στην τοπική οικονομία. Οι μορφές των δραστηριοτήτωνπου

προκύπτουν από την ανάπτι>ξη των παραπάνω μορφών τουρισμού είναι όπως

καταλαβαίνουμεείναι πάρα πολΜς και κυρίως έχουν να κάνουν με: α) Τη σύζευξη

του συνεδριακού με τον ασnro τουρισμό και όλες τις δραστηριότητεςπου αυτός

προσφέρειβ ) Ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί Kάlλιστα να αποτελέσει αφετηρία για

την ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού σε ελεγχόμενη και ποιοτική όμως

ανάπτυξη όπως είπαμε παραπάνω αλλά και στην συνεργασία μεταξύ θαλάσσιου και

αστικού γ ) Οι άλλες μορφές τουρισμού ( επαγγελματικός , εκπαιδευτικός και

θρησκευτικός ) έχουν κατά κανόνα μικρή διάρκεια ενώ το φάσμα των

δραστηριοτήτων οι oπoiες μπορούν να αναπτυχθούν έχουν κυρίως να κάνουν με

περιηγήσεις • επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις έργων τέχνης • παρακολούθηση

μιας θεατρικής παράστασης και όλες εκείνες τις δραστηριότητες που συνδέονται με

τον φάσμα του πολιτισμού. της εστίασης και της διασκέδασης. Από άποψη τώρα

προσφοράς προς την ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού είναι και τα mo

δύσκολο κομμάτι διότι οι περισσότερες από αυτές χρειάζονται κάποιου είδους

ειδική υποδομή για να αναπτυχθούν και η οποία μπορεί να είναι : Ένα συνεδριακό

κέντρο. μια μαρίνα ελλιμενισμού. μια αθλητική εγκατάσταση Κ.α ενώ από άποψη

καταλυμάτων μόνο ο συνεδριακός και ο επαγγελματικός έχουν μια προτίμηση στην

προσφορά καταλυμάτων ανώτερης ποιότητας.
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6.3 Η ΕΠΙΛΟΙΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΜΙΑ ΑΠΟ

ΑΥΤΕΣ.

Σε αυτό το κομμάτι των προτάσεων μας θα χωρίσουμε τον Νομό Ευβοίας σε επιλεγμένες

περιοχές οι οποίες είτε θα απαρτίζονται από ένα δήμο είτε από παραπάνω του ενός δήμους

και στις οποίες θα προσδώσουμε τον επιθυμητό ρόλο τουριστικής ανάπτυξης σύμφωνα με

ένα από τα παραπάνω 7 μοντέλα που επιλέξαμε για την επιθυμητή αειφόρο τουριστική

ανάπτυξη του Νομού . Η επιλογή των παραπάνω περιοχών έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα

της S.W.O.T ανάλυσης άσον αφορά ττς προοπτικές και ττς απειλ/ς τις κάθε περιοχής και οι

προτάσειςπου θα διατυπώσουμεθα αφορούν:

ι

•

•

•

•

•

Ζητήματα ανάδειξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων τουριστικών πόρων που

αποτελούν και τα κύρια συγκριτικά πλεOVΕJCtήματα της κάθε περιοχής.

Προτάσεις που αφορούν είτε την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών

υποδομών προσφοράς είτε την δημιουΡΎία νέων μέσω βέβαια των κατάλληλων

χρηματοδοτήσεων.

Ζητήματα που αφορούν την ρύθμιση των χρήσεων γης και θέματα πολεοδομικού 

χωροταξικού χαρακτήρα.

Προτάσεις για την ανάπτυξη και βFλτίωση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών.

προστασίας περιβάλλοντος, ενέpΎεtας , άθλησης - εκπαίδευσης Κ.α

Προτάσεις για την δημιουΡΎία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, caιnρίnι Κ.α ) .

6.3.1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ XAΛΚlΔEΩN .

Σύμφωνα με τα επιλεΥμένα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που παραθέσαμε παραπάνω η

περιοχή αυτή μπορεί να διακριθεί ως εξής στον τουριστικό ρόλο που καλείται να παίξει

μέσα στο Νομό Ευβοίας: Ο δήμος Χαλκιδέων και η πόλη της Χαλκίδος προτείνεται να

αναπτύξει ως κύριο είδος τουριστικής ανάπτυξης τον αστικό και τον συνεδριακό τουρισμό

εκμεταλλευόμενη τόσο τα συγκριτικά της πλεoνεΙCΤΉματα από άποψη φυσικών πόρων

( φαινόμενο Ευρίπου , εξέχουσα γεωγραφική θέση ) όσο και τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα από άποψη πολιτιστικών πόρων ( Κάστρο Καράμπαμπα. Τζαμί. Ρωμαϊκό

Υδραγωγείο, Ι.Ν Αγ. Παρασκευής και τα πολλά νεοκλασικά κτίρια) αλλά και ττς θεnκές

προοπτικές που διαγράφονται για τον συνεδριακό τουρισμό από την μελλοντική δημιουργία

Πανεπιστημιακής σχολής αλλά και το γεγονότος ότι είναι η πρωτεύουσα του Νομού ( και
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την εξεύρεση πόρων για την περαιτέρω συνέχιση της αποκατάστασης και άJJ..mν

κτιρίων. Επιπλέον ένα από τα παραπάνω κτiρια θα μπορούσε να αποκατασταθεί και

να δημιουργηθεί εκεί μουσειακός χώρος προς τιμήν όλι»ν των προσωπικοτήτων της

Χαλκίδος στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

• Οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου της πόλεως ( συνοικία Αγ. Παρασκευής) και

εκπόνηση και κύρωση ειδικού χαρακτήρα πολεοδομικής μελέτης αξιοποίησης και

ανάπλασης με στόχο την προστασία του πολεοδομικού ιστού ~ την ελεΥχόμενη

οικι<mκή ανάπτυξη, την πεζοδρόμηση και εν γένει όλες εκείνες τις απαραίτητες

ρυθμίσεις που θα καθορίσει η μελέτη και βρίσκουν εφαρμογή στα ιστορικά κέντρα

των πόλεων.

• Αναβάθμιση των κεντρικών αρτηριών της πόλης με ασφαλτοστρώσεις • φωτισμό •

δενδροφύτευση ( όπου είναι εφικτό ) και δημιουργία δικτύων πεζοδρόμων που θα

συνδέουν τις κύριες πολιτιστικές - τουριστικές λειτουργείς και τις λειτουργίες

αναψυχής. Επίσης εκπόνηση και ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων προς την

δημιουργία κατά προτεραιότητα υπόγειων η πολυώροφων παρΚΙνΥκ αυτοκινήτων.

• Πρόγραμμα για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαίου ρωμαϊκού

υδραγωγείου που σήμερα βρίσκεται σε μία περιοχή που μαστίζεται από έντονους

κυκλοφοριακούς φόρτους , και μάλιστα μια από τις κεντρικότερες περιφερειακές

αρτηρίες της πόλης περνά κάτω από αυτό, και εκτεταμένες σιryKρoύσεις χρήσεων

γης.

• Προγράμματα καθαρισμών , αναβάθμισης και ανάδειξης των παραλιών που

βρίσκονται εντός της πόλεως με δημιουργία χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων

χώρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων ( W.C , εξασφάλιση χώρων

στάθμευσης κ.α ) .

• Αξιοποίηση, ποιοτική αναβάθμιση και μεταφορά σε άJJ..λJν οργανωμένο χώρο

ειδικά γι αυτόν τον σκοπό της εμπoρoπανήyuρης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο

κατά την γιορτή του πολιούχου ( Αγ. Παρασκευή) της πόλεως.

• Εκπόνηση ειδικών δρομολογίων των αστικών κ.Τ.Ε.Λ με στόχο την σύνδεση των

χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος και την μεταφορά σε αυτών των

ενδιαφερομένων - τουριστών.

• Αυστηρότεροι πολεοδομικοί κανονισμοί σε θέματα δόμησης και εμφάνισης ΙCΤΙρίων

σε περιοχές όπου χαρακτηρίζονται από υπερσιryιcέντρωση νεοκλασικών κτψίων και

αρχαιολογικών μνημείων ( Κάστρο Καράμπαμπα , Τζαμί , Συνoικiα Αγ.

Παρασκευής οδός Ηρακλέους Γαζέπη , ευρύτερη περιοχή πλησίον του Αγ.

Δημητρίου)
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πλεονεκτημάτων προς την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού καθώς και όλες εκείνες οι

απαραίτητες υποδομές που συνοδεύουν την ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού. Όπως

είναι φανερό Υω την ανάπτυξη του δεύτερου κύΡl.Ου πόλου ΤOυρt.σnκής ανάπτυξης που

είναι ο συνεδριακός τουρισμός είναι επιτακτική η δημl.Oυργiα της απαραίτητης υποδομής.

Έτσι λοmόν πρέπει να ζητηθεί ο κατάλληλος χώρος είτε μέσα είτε στην περίμετρο της

πόλης της Χαλκίδας Υω την ανέγερση ενός σύΎΧΡονου συνεδρωκού κέντρου . Το

προτεινόμενο συνεδρ1.Ο.κό κέντρο θα μπορεί να διοργανώνει συνέδρw. εθνικής και διεθνούς

εμβέλεως και με προτεραιότητα σε θεματικό αντικείμενο συνδυασμένο με το γνωστικό

αντικείμενο της Πανεπιστημ1.Ο.κής σχολής που πρόκειται να δημl.Ουργηθεί στην Χαλκίδα

αλλά και επαΥΥελματικά συνέδρω γω την ανάπτυξη όπως είπαμε του επαΥΥελματικού

τουρισμού . Το προτεινόμενο συνεδρωκό κέντρο θα πρέπει να είναι δυναμικότητας 350

400 συνέδρων και να περwφβάνειόλες εκείνες τις σύγχρονεςυποδομές εξυπηρέτησηςτων

συνέδρων ( συστήματα τηλεματικής , ευρυζωVΊ.Kά δίκτυα , σό"Υχρονά OΠΠKOOKOυστιtα/

μέσα Κ.α ). Η απαιτούμενη επιφάνεια ΎΊ.α ένα τέτοl.Ο έργο είναι περί τα 5.000 Τ.μ

δομημένου χώρου και σε έκταση περίπου 10.000 τ.μ Υω να συνοδεύσει τις ιrπoστηρικτικές

υποδομές ( στάθμευση , βοηθητικοί χώροι , δενδρoφυτείισεtς , δίκτυο πεζοδρόμων ,

ελικοδρόμιο , πρώτες βοήθειες Κ.α ) . Επίσης κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση τις

υφιστάμενης μαρίνας ωιμενι.σμού τουριστικών σκαφών που στην ouΣΊΑ είναι μω

παραθαλάσσια εγκατάσταση πλησίον του λιμανιού απλώς γ1.Ο. την πρυμνοδέτηση των

σκαφών για την δημιουργία μιας νέας στην ιδία θέση δυναμικότητος περίπου 80 - 100

σκαφών . Ο στόχος της αναβάθμισης είναι Υω την προώθηση του ποιοτικού θαλάσm.oυ

τουρwμού και την άμεση συνεργασία αυτού με τον αστικό τουρισμό . Η χρηματοδότηση

του έργου αυτού θα μπορεί να προέλθει από το Π.Δ.Ε η το Π.Ε.Π . Όσων αφορά τον

αθλητικό τουρισμό τα υφιστάμενα κλειστά γυμναστήρω είναι επαρκή απλώς όπως

αναφέραμε παραπάνω είναι αναγκαία η δημl.Ουργία σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου με

όλες τις συνοδευτικές υποδομές ( προπονητήρια , πάρκα Κ.α ). Ένα ζήτημα που πρέπει να

τύχει t.δ1.O.ίτερηςπροσοχήςόσωναφοράτην προωθούμενηανάπτυξητου αστικού τουρισμού

στην πόλη της Χαλκίδας είναι η παρουσία ενός σύγχρονου θεάτρου η γενικά ενός χώρου

που θα μπορούν να λαμβάνουνχώρα πολιτιστικάδρώμενα με μεγάλη εμβέλεια. Αυτή την

στιγμή υπάρ'ΧεΊ. στην Χαλκίδα το δημοτικό θέατρο « Παπαδημητρίου )) το οποίο είναι

σχετικά επαρκές από άποψη χωρητικότητας όμως είναι χωροθετημένο σε κάκιστη θέση ,

χωρίς χώρο στάθμευσης και έλλειψη βασικών υποδομών. Η πρόταση μας έχει δύο άξονες

και αφορά: α) Την ανέγερση ενός σύγχρονου θεάτρου χωρητικότητας περίπου 300 - 400

θεατών και συνολικού εμβαδού δόμησης περί τα 3.000 Τ.μ και β ) Την κατεδάφιση της

δημοηκής αγοράς της Χαλκίδος και την μεταφορά της σε νέο χώρο και την ανέγερση εκεί
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που δραστηριοποιούνται στην εν λόΥω περιοχή είναι 9 συνολικά και απ ότι φαίνεται από

τον συνολικό αριθμό των κλινών πρόκειται για μεΥαλομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες με

μέσο αριθμό κλινών μεγαλύτερο του 11Ο κλίνες ανά μονάδα. Από τις 9 μονάδες οι 2 είναι

κατηγορίας 4···· και οι 4 κατηΥορίας 3···δηλαδή το 67% των κλινών είναι στις

κατηγορίες 4···· και 3··· πράγμα αρκετά θεnKό . Τιμή στόχος για τ/ν εν λόΥω περιοχή

είναι οι 2.000 - 2.500 κλίνες μακροπρόθεσμα δημιουργώντας έτσι σε συνεργασία με το

σενάριο για τον δήμο Χαλιαδέων ένα δυναμικό 3.500 - 4.500 κλινών. Οι ενέργειες που

μπορούν να γίνουν για την ίδρυση η την επέκταση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

είναι οι εξής:

• Εκσυγχρονισμός και επέκταση της κατηΥορίας 2·· και Ι· ξενοδοχειακών

καταλυμάτωντα οποία στην περιοχή μας είναι 3 μέσω του Ν3299/04 .

• Ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω θέσπισης Π.Ω.Τ.Α από εγκεκριμένο

θεσμικό σχέδιο με στόχο την δημιουργία ακόμη 9 - 10 ξενοδοχειακών μονάδων με

προτεραιότητα στις περιοχές της Νέας Αρτάκης και του Δήμου ΛηλαντΙων .

Γ ) Ζητήματα χρήσεων γης πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και

απα~oύμαεςμ~~.

Όπως είπαμε η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονη ανάπτυξη της

παραθερισnΚ'ής κατοικίας και μίξη αυτής με Α' κατοικία αλλά και βιοτεχνικές 

βιομηχανικές δραστηριότητες . Το μεΥαλύτερο πρόβλημα στην παραπάνω περιοχή

εντοπίζεται στους δήμους Ανθηδώνος , Ληλαντίων και Αυλίδος και είναι εξαιρετικά

δύσκολο να λυθεί αφού η εκτός σχεδίου δόμηση καθορίζεται - προστατεύεται από δικό τ/ς

θεσμικό πλαίmο το Π.Δ Ι 24-5-85 ( Φ.E.K-270/Δl85 ) . Οι προτάσεις που μπορούν να

γίνουν για την ομαλότερη ένταξη της παραθερισnΚ'ής κατοικίας στον χώρο και την

οργανωμένη και σχετικά «σχεδιασμένη )) ανάπτυξη είναι:

• Ένταξη στο σχέδιο πόλης των οικισμών Δροσιάς - Βασιλικού και Αυλίδος των

απαιτούμενων νέων περιοχών με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό και ανάπτυξη

αυτών των περιοχών υπό το καθεστώς πλέον της οργάνωσης ενός oιιcισμoύ .

• Μεγαλύτερες αρτιότητες στα εναπομείναντες περιοχές και ενθάρρυνση μέσω

θεσμικών ιcινήτρων της δημιουργίας συγκροτημάτων KαΤOΙΙCΙών και όχι

μεμονωμένων κτισμάτων με αυστηρούς όρους για την ομαλή έvι:αξη τους στο

περιβάλλον ( πλόγια όρια οικοπέδων, μορφολογία κτιρίων) και εξασφάλιση όλων

των απαιτούμενων χώρων ( δενροφυτεύσεις , χώροι στάθμευσης , χρήση
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ΠΡΟηΥμένων συστημάτων διαχείρισης των πόρων όπως ανακύκλωση του βρόχινου

νερού. βιοκλιματική κ.α ) για την ομαλή λειτουρ-Υία αυτών των συγκροτημάτων ως

πυρήνες μια μικρής κοινότητας με την ελάχιστη δυνατή αλληλεξάρτηση με τον

ύπαιθρο - περιβάλλοντα χώρο .

• ΜεΥάλη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί κατά το δυνατό στην κοινή εκπόνηση

διαδημοτικού Γ.Π.Σ των δήμων Χαλκιδέων - Ν. Αρτάκης - Ανθηδώνος .

• Κήρυξη του δήμου Αυλίδας ως περιοχή ειδικών χωρικών παρεμβάσεων ( Π.Ε.Χ.Π )

και εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης λόγω της πίεσης από την μία στην παραλία για

ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας και από τον άξονα Π.Α.Θ.Ε δυτικά από την

υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών αλλά και των νέων δεδoμtνων που δημιουργεί η

κατασκευή του νέου άξονα Σχηματάρι - Χαλκίδα.

• Επίσπευση στην καταγραφή και οριοθέτηση του αιγιαλού σε όλες τις παραπάνω

περιοχές και εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης των παρά1Ct1.ων περιοχών.

• Οριοθέτηση και καθορισμός περιοχών που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα όχλουσες

δραστηριότητες όπως συνεργεία αυτοκινήτων , μάντρες οικοδομικών υλικών ,

υπερτοπικό εμπόριο κ.α και οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στους κύριους άξονες

γραμμικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη ένταση στον άξονα Χαλιάδα - Βασιλικό 

Λέπουρα και Xαλιciδσ - Ν. Αρτάκη ( Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου ) . Εφαρμογή

προγραμμάτων για την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό των περιοχών αυτών με

δενδροφυτεύσεις βελτίωση φωτισμού και συνθηκών κυκλοφορίας

( ασφαλτοστρώσεις , διαγράμμιση , σήμανση ) και δημιουργία - ανακατασκευή

πεζοδρομίων .

• Εκπόνηση και εφαρμαΥή προγράμματος για την αποκατάσταση των επιπτώσεων

των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (απόρριψη μπάζων. εναπόθεση βιοτεχνικών

λυμάτων κ.α ) στο τμήμα του ποταμού Λήλα εντός των διοικητικών ορίων του

ομώνυμου δήμου.

Δ ) Προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών

μεταφορών, προστασίας περιβάλλοντος, ενέρ"(ειας , άθλησης - εκπαίδευσης κ.α

Οι προτάσεις για την ανάπτυξη και την βελτίωση των υποδομών στις παραπάνω περιοχές

είναι άμεσα συνδεόμενες και επηρεάζονται σε μεΥάλο βαθμό από την ανάπτυξη των

υποδομών στην Χαλκίδα. Ήδη στον δήμο Αυλίδος έχει χρηματοδοτηθεί και πρόκειται να

ξεκινήσει η κατασκευή του άξονα Χαλκίδα - Σχηματάρι ο οποίος και θα ({ σηκώσει ) τον

κύριο όγκο των μετακινήσεων προς τον άξονα Π.Α.Θ.Ε . Αξίζει να σημειώσουμε πως μέχρι

πρότινος η προσΈΥΥιση της Xαλιciδσ μtσω Π.Α.Θ.Ε γινόταν από έναν άξονα σχεδίασης του
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1950 που διαπερνούσε μάλιστα τον οικισμό της Αυλίδος δημιουργώντας εκτός από έντονο

ιcuκλoφoριακό φόρτο ηχητικές οχλήσεις και έντονη ρύπανση από τα καυσαέρια των

αυτοκινήτων . Με την ιcατασκευή του νέου άξονα εκτρέπεται η διαμπερή κίνηση από τον

οικισμό της Αυλίδος δημωυργώντας καλύτερες προϋποθέσεις διαβΙωσης αλλά ανάπλασης 

διαμόρφωσης του παλιού δρόμου. Όσων αφορά τώρα τις προτάσεις μας για την βελτίωση

των υποδομών στις υπόλοιπες περιοχές προτείνεται συνοπτικά :

• Σύνδεση των οικισμών Δροσιά. Αυλίδα και Ν. Αρτάκη με το δίκτυο αποχέτευσης

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και επέκταση του δίκτυο αποχέτευσης στις παραπάνω περιοχές με

προτεραιότητα στην Ν. Αρτάκη .

• ΔημιουΡΥία ενιαίου διαδημoτιιcoύ φορέα για την συλλογή των απορριμμάτων και

την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης μεταξύ των δήμων : ΧαλΚΙδέων •

Αυλίδος. Ανθηδώνος. Ληλαντίων. Ν. Αρτάκης.

• Επίσπευση για την κατασκευή του έΡΥου παράκαμψη οικισμού Bασιλιιcoύ .

• Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών στον δήμο της Ν. Αρτάκης.

• Βελτίωση και εKσιryχρOνισμός των εγκαταστάσεων των δημοτικών ΎTJπέδων

ποδοσφαίρου στους οικισμούς Ν. Αρτάκης και Βασιλικού.

• Δημιουργία στην Ν. Αρτάκη νέου κλειστού ΎTJπέδOυ μπάσκετ σύΥχρονων

προδιαγραφών.

• Ένταξη των παραπάνω περωχών στην περωχή μελέτης του Master - Plan της

Χαλκίδος για τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές .

• Ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στους δημοτικούς δράμους

των οικισμών Δροσιάς και Bασιλιιcoύ .

• Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λήλα διότι η σημερινή είναι σε άκρως

επιιdνδυνη κατάσταση από πλευράς συνθηκών κυκλαφoρiας ( πολύ στενή ) και με

ελλιπή συντήρηση.

• Μεταφορά του σημερινού εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδος στον χώρο των

ναυπηγείων Χαλκίδος προς εκμετάλλευση της γειτv(ασης με τον άξονα Σχηματάρι 

Xαλιdδα.

• Δημιουργία είτε στον δήμο Ληλαντίων είτε στον δήμο Ανθηδώνος με

προτεραιότητα στον δήμο Ανθηδώνος ενός ΠΡOΠOνηΤΙΙCOύ - αθλητικού κέντρου με

εξασφόλιση χρηματοδοτήσεων από τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην

κατηγορΙα 4 του Ν3299/04 .
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Ε ) Προτάσεις για τ/ν δημιουργία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, campίng κ.α ) .

Στην παραπάνω περιοχή δεν προτείνεται κάτι συγκεκριμένο από άποψη τουριστικής

υποδομής απλώς το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια μικρή βελτίωση του υφιστάμενου

αλιευτικού καταφυγίου της Ν. Αρτάκης με την δημιουργία ενός χώρου εvt6ς αυτού μιας

μικρής μαρίνας δυναμικότητος περί των 20 - 25 σκαφών προς υποστήριξη της

προτεινόμενης μαρίνας στην Χαλκίδα και με θέση Βόρεια του Π.Σ Χαλκίδος την στιγμή

που η προτεινόμενη μαρίνα για την Χαλκίδα αναπτύσσεται στον Νότιο Ευβοϊκό . Όσων

αφορά την περίπτωση της δημιουργίας θεματικού πάρκου με περιβαλλοντική σημασία το

κόστος για ένα τέτοιο έργο υπολογίζεται περί τα 5 εκ. ευρώ ( εύρεση χώρου και έργα) με

αναμενόμενη δημιουργία περί των 35 - 40 μόνιμων θέσων εργασίας .

6.3.3 Η ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕΣΣΑΠιΩΝ , ΚΗΡΕΩΣ ,

ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΛΕΩΣ .

Η παραπάνω περιοχή διαδραματίζει ένα εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο τόσο από άποψη της

επιλογής του τύπου της τουριστικής ανάπτιιξης όσο και "λiJyω της ιδιαίτερης θέσης της . Η

θέση της παραπάνω περιοχής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι έχει τις εξής

ιδιαιτερότητες: α ) αποτελεί μια μεταβατική περιοχή ( ιδιαίτερα ο δήμος Μεσσαπίων ) από

την αστική ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος σε ορεινά τοπία και περιοχές φυσικού κάλλους

και β ) « συμπιέζεται » από Βορρά από την ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή της Αιδηψού

και από Νότο από τις αστικές και εν γένει όλες τις όχλουσες εκείνες δραστηριότητες όπως η

βιοτεχνία και η βιομηχανία. Επομένως η επιλογή του τύπου της τουριστικής ανάπτυξης της

περιοχής αυτής καλείται να παίξει δύο κυρίαρχους ρόλους : α ) Να συνδέσει ομαλά το

επιλεγμένο πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος με το πρότυπο που θα επιλεγεί

γι αυτή και β ) Να προστατεύσει το εξαιρετικά πλούσιο και ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον

της περιοχής αυτής και γ ) Να επιλεγούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την

αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της περιοχής αυτή που δεν είναι άλλο από την

έντονη διάχυση στον δήμο Μεσσαπίων της σχετικά aνοργάνωτης κτηνοτροφίας με όλες

εκείνες τις συνέπειες αυτής ( δυσοσμία. ρύπανση των υδροφορέων από τα κτηνοτροφικά

λύματα Κ.α ) . Το επιλεγμένο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης για την παραπάνω περιοχή

διαρθρώνεται ως εξής : Στους δήμους Ελυμνίων , Κηρέως και Νηλέως προτείνονται τα

πρότυπα του φυσιολατρικού • του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού προς την

προστασία και αειφόρο διαχείριση των πόρων της περιοχής. Ειδικότερα όμως στον δήμο

Ελυμνίων και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης - Ροβιών προτείνεται η συγκράτηση και

ελεγχόμενη ποιοτικά ανάπτυξη του κλασσικού μοντέλου τουρισμού που αναπτύσσεται εκεί.
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Στον δήμο Μεσσαπίων η εmλσyή ενός προτύπου είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία διότι ο

δήμος παρουσιάζει την ιδιαιτερότ/τα στον να αναπτύσσει παραθεριστικό τουρισμό στις

παραλιακές περιοχές του ( Πολιτικά, Δάφνη, Νεροτριβιά ) να περιλαμβάνει ένα μεγάλο

τμήμα ορεινού τοπίου με το μεΥαλύτερο μέρος των Βουνών Καντήλι και Πυξαριά να

βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του και τέλος να έχει έντονη υπερσυγκέντρωση

κτηνοτροφικών επιχεψήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών - Καστέλλας .

Επομένως στον δήμο Μεσσαπίων θα επιλεγεί μοναχά το πρότυπο της ελεγχόμενης

ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας σε συνδυασμό με φυσωλατρικού χαρακτήρα

τουρισμό μόνο στις περιοχές : Ανατολικές ακτές Αιγαίου και οικισμοί Μύλοι. Λιμνιώνας

και Αγία Σοφία • Ορεινή - ημιορεινή ζώνη του δήμου και ευρύτερη περιοχή των οικισμών

Παγώντας , Νέος Παγώντας και Μαρκάτες . Στην πεδινή περιοχή του Δήμου και ωιαίτερα

στις περιοχές Ψαχνά - Καστέλλα - Μακρυμάλλη - Τριάδα θα επιλεγούν ρυθμίσεΙ,;

προστασίας και ανάπτυξης του χώρου αλλά και αξιοποίηση πoλιτισnKών μνημείων της

περιοχής ως ουμπληρωμοτικά και για υποστήριξη όπως είπαμε της επιλογής του αστικού

τουρισμού στην Χαλκίδα. Τέλος η παραπάνω περιοχή επιλέΥεται ως ο κύριος πόλος στον

Νομό για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού καθότι εκτός από το σημαντικό

πλήθος Ιερών Μονών που συΥκεντρώνεται στην περιοχή αυτή και είναι 6 υπάρχει και το

μεΥαλύτερο ιερό προσκύνημα στον Νομό στο χωριό Προκόπι που αφορά των μνήμη του

Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Α ) Προτάσεις Ύια την ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων.

• Ρυθμίσεις και ενέργειες όπως επάνδρωση πυροσβεστικών τμημάτων. περιπολίες δια

αέρος με ελικόπτερο λεπτομερής επαναχαρτογράφηση μέσω νέων

αεροφωτογραφιών. νέες αντιπυρικές ζώνες, αγορά και στελέχωση νέων οχημάτων

και δημιουργία πυροσβεστικών σταθμών αποκλειστικά για τον σκοπό στους

οικισμούς: Μαντούδι • Αγ. Άννα • Λίμνη • Προκόπι για την προστασία του

τεράστωυ δασικού πλούτου της περιοχής αυτής που ανέρχεται σε 567.463

στρέμματα συνολικά .

• Μελέτες για την αξιοποίηση του Όρους Καντήλι και της κοιλάδας του Αχμέτ Αγά

με την δημιουρΥία περιπατητικών μονοπατιών και κήρυξη αυτής της περιοχής ως

περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης με θύλακες ελεγχόμενης ανάπτυξης του

φυσιολατρικού τουρισμού και του οικοτουρισμού .

• Προστασία / αξιοποίηση και κήρυξη ως εθνικό πάρκο του πλατανοδάσους του

Κηρέα και κήρυξη του γηραιότερου πλάτανου του δάσους ύψους 35 μ. ως μνημείου
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φύσης. Στα όρια που θα καθοριστούναπό ειδική μελέτη θεσμοθετούμενηαπό τον

Ν 1850/86 θα μποροuν να oνoπτυχθoUv θuλακες με ελεγχόμενη ανάπτυξη

κατασκηνώσεωνκαι αυστηρά ανάπruξη του οικοτουρισμού .

• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία και περιορισμό των

αρνητικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων ( απόρριψη μπάζων. γεωργικά λ6ματα )

των ποταμών Νηλέα και Κηρέα σ:ι.λά και της παρόχθιας βλάστησης που

αναπτ6σσεται ( Platanus Oήentalis ) και ενθάρρυνση του οικ:οτουρισμού σε

ορισμένες από αυτές τις περιοχές.

• Οριοθέτηση και κήρυξη του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς ως περιοχή

απόλυτης προστασίας της φύσης και παράλληλη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

με την δημιουργία ενός φυσικού πάρκου και την οριοθέτηση μονοπατιών

περιήγησης.

• Προγράμματα για τον καθαρισμό. την αναβάθμιση και την διαρκή προστασία από

την ρύπανση και τις χρήσεις που αναπτOOσovται γραμμικά υπό καθεστώς μπλε

σημαίας των παραλιών : Αγίας Άννας • Λίμνης • Ροβιών , Πολιτικών •

ΜακΡ6γιαλος • Κοχ6λι και Λιμνιώνας .

• Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για την διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων

περιοχών με ιδιαίτερη προτεραιότητα σnς περιοχές: Περιοχή παράκτιας ανάπιυξης

Ροβιές - Λίμνη, περιοχή Κρ6α Βρuση - Παραλία Κοτσικιάς του δήμου Νηλέως ,

Παραλία Πολιτικών - Δάφνη του δήμου Mεσσαπkoν . Επίσης εκπόνηση και

εφαρμαΥή μελετών για την απόλυτη προστασία και ελεγχόμενη οικοτουριστική

( κατασκηνώσεις ) ανάπτυξη της παράκτιας περιοχής προς την μεριά του Αιγαίου

από τον οικισμό Κ6μασι του δήμου Κηρέως έως τα διοικητικά όρια του δήμου

Μεσσαπίων προς το Αιγαίο πέλαγος.

• Αξιοποίηση του μεγαλύτερου σπηλαίου του Νομού που είναι το σπήλαιο της

Άπαλης με όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες και τα συνοδευτικά έργα ώστε

να καταστεί επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο τoυρισnκά προς σύνδεση αυτο6 με την

υπό πρόταση για την ανάπτυξη του ασnKoύ τουρισμού στην Χαλκίδα.

• Ανάπλαση και αξιοποίηση του βενετσιάVΙKoυ πύργου των Ψαχνών που σώζεται σε

καλή κατάσταση ως χώρου πoλιτισnKών λειτουργιών η ως χώρου για την

δημιουργία ενός θεματικο6 μουσείου που θα συγκεντρώνει στοιχεία και θα εκθέτει

την πλο6σια φυσική κληρονομιά τόσο του ίδιου του δήμου όσο και των άJJJDν

δήμων της περιοχής που αναλ60υμε ( Κηρέως , Νηλέως , Eλυμνlων ) .

• Αξιοποίηση του βενετσιάνικου πύργου που σώζεται στο κέντρο του χωριού των

Ροβιών με την δημιουργία χώρου πολιτιστικών λειτουργιών.
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• Δημιουργία μουσείου φυσικής ιστορίας με προτεραιότητα στην Αγ. Άwα και

μουσείου στο Μαντούδι που θα αναφέρεται στην έντονη εξορυκτική δραστηριότητα

που είχε κατά το παρελθόν η περιαχή αυτή καθώς και τον ενεΡΎό ρόλο σε εθνικό

επίπεδο.

• Προώθηση και αξιοποίηση του θρησκευτικού χαρακτήρα τουρισμού που λαμβάνει

χώρα στο χωριό Προκόπι και στελέχωση ομάδας που θα βοηθά και θα πληροφορεί

τους πιστούς κατά την διάρκεια της πεζοπορίας από το χωριό Καστέλλα

( Μεσσαπίων ) έως το Προκόπι στο να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον πετώντας κάθε

λαγής απορρίμματα και αντικείμενα κατά την διάρκεια της διαδρομής.

• Προστασία και διατήρηση της ξεχωριστής ταυτότητας της Αγ. Άννας η οποία έχει

χαρακτηριστεί και ως ενδιαφέρον οικισμός .

Β ) Προτάσεις που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη της υφιστάμενης

τουριστικής προσφοράς.

Κατά την επtλoγή του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης της παραπάνω περιοχής

επισημάναμε ως κύριο άξονα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τα πρότυπα του

οικοτουρισμού του αγροτουρισμού και του φυσιολατρικού τουρισμού και αυτή την λογική

θα ακολουθήσουμε και κατά τις προτάσεις για την διαχεφιση και την ανάπτυξη τ/ς

τουριστικής προσφοράς της περιοχής . Το συνολικό δυναμικό σε κλίνες της εν λόγω

περιοχής είναι 1.769 κλίνες εκ των οποίων οι 706 είναι κλίνες ξενοδοχειακών

καταλυμάτων, οι 1.048 ανήκουν σε ενοικιαζόμενα δωμάnα και επίσης υπάρχουν και 15

κλίνες αγροτουριστικών καταλυμάτων. Όσων αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών αυτή χαρακτηρίζεται μάλλον χαμηλή αφού τα 14 από τα 19 ξενοδοχειακά

καταλύματα της περιοχής είναι κατηγορίας 2* * . Η χωρική κατανομή τώρα παρουσιάζει

έντονες αντιθέσεις αφού οι 1.193 από τις 1.769 κλίνες είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή

του δήμου Ελυμνίων . Τέλος στην περιοχή μας υπάρχουν δυο οργανωμένα campίng τα οποί

βρίσκονται το ένα στην Αγ. Άwα και το άλλο στις Ροβιές. Ο σχεδιασμός όσων αφόρα την

ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς στην περιοχή μελέτης μας στoχcύει : α ) Στην

ποιοτική αναβάθμιση των κλινών της περιοχής μας με στόχο την ελαφρά άνοδο της

προσφοράς σε επίπεδα των 2.500 περίπου κλινών το μέγιστο με τον δήμο Ελυμνίων να έχει

πλαφόν στις 1.500 - 1.600 κλίνες β ) Στην μετατροπή η στην ανέγερση νέων

αγροτουριστικών καταλυμάτων με μακροπρόθεσμο στόχο nς 1.500 - 2.000 κλίνες

αγροτουριστικών καταλυμάτων και με προτεραιότητα για την ανέγερση νέων τέτοιων

αγροτουριστικών καταλυμάτων στις περιοχές : Παλαιοχώρι - Δαμιά - Κούρκουλοι 

Σκεπαστή - Κεχριές ( Ελυμνίων ) , Στροφυλιά - Μετόχι - Πήλι - Κύμασι - Βλαχιά -

J
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Σαρακήνι"ο ( Κηρέως ) Κερασιά - Παπάδες - ΑΥκάλη ( Νηλέως ) , Άτταλη 

Μακρυ"άπα ( Μεσσαπίων ) γ ) Της ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας γtα την

μετατροπή κυρίως των ενOΙΙCΙΑζόμενων δωματίων σε αγΡOΤOυριστιΊCΆ και δ ) Της

δημlOυργiας είτε μέσω ιδιωnκής είτε μέσω δημόσιας πρωτοβουλίας άλλων 7 - Ι Ο μεγάλων

και πλήρως οργανωμένων camping συνολικής δυναμικότητος περίπου 2.500 θέσεων προς

την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και με προτεραιότητα στις παρακάτω περιοχές: Πήλι

( Κηρέως ) , Λιμνιώνας ( Μεσσαπίων ), Κύμασι ( Κηρέως ) , Κρύα Βρύση ( Κηρέως ) ,

Παραλία Κοτσικώς ( Νηλέως ) , Xρόνtα ( Ελυμνίων ) , Ευρύτερη πεδινή ζώνη του δήμου

Κηρέως και περιοχές των ποταμών Νηλέα και Κηρέα . Συνολικά το σενάριο για την

ανάπτυξη της τουρισnκής προσφοράς σε μακροχρόνιο επίπεδο προβλέπει τα εξής: μέγιστο

περί τις 2.500 κλίνες ξενοδοχειακών και ενOΙΙCΙΑζόμενων δωματίων συνολικά με ποιοτική

αναβάθμιση, δημιουργία περί των 2.000 κλινών μέγιστο αγροτουριστικών καταλυμάτων

και τέλος εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των φυσικών πόρων της

περιοχής για την έντονη ανάπτυξη του φυσιολατρικούτουρισμού και του οικοτουρισμού με

συνολικά την δημιουργία 2.500 νέων θέσεων. Οι πόροι για τα παραπάνω σχέδια θα

μπορούν να προέλθουν ως εξής:

• Από πόρους μέσω του φορέα που περιγράψαμε να συσταθεί στον Νομό Ευβοίας στο

κεφάλαιο 6.2.1.1 και θα αφορά είτε οικονομικές ενισχύσεις προς ενθάρρυνση της

ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε την κατασκευή με ίδιους πόρους carnpings και

συγκροτημάτων αγροτουριστικών καταλυμάτων σε κατάλληλα επtλεyμένες

περιοχές "αι με σεβασμό στο φυσι"ό και δομημένο περιβάλλον της πεΡlΟχής .

• Από τα επενδυnκά σχέδια του Ν3299/04 : Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης

μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων ( campings )

τουλάχιστον Γ' τάξης και : Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε

ξενοδοχειακή μονάδα

• Διεκδίκηση πόρων από τα 9.5 εκ ευρώ του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας στην κατηΥορία

ενεργειών: {{ Εναλλακτικές Επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές}} .

• Το μέτρο 1.10 του άξονα Ι του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος ({ Ενθάρρυνση τουριστικών

δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές ») .

• Μέτρο 2.2 και μέτρο 2.4 του 20\1 άξονα του Π.Ε.Π για τον χαρακτηρισμό και την

προστασία Ι ανάδε1ξη των περιοχών : Όρος Καντήλι - Κοιλάδα Αχμέτ Αγά ,

Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς , Πλατανοδάσος ποταμού Κηρέα , ποταμοί

Νηλέας - Κηρέας .

• Μέτρο 4.5 του 400 άξονα του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος .
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Γ ) Ζητήματα χρήσεων γης πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και

απαιτούμενες μελέτες .

Ολόκληρη η περι"X'i μελέτης μας χαρακτηρίζεται ως ύπαιθρος χώρος και με ελάχιστη

παρουσία αστικής γης και εν Ύένει χώρου άσκησης αστικού χαρακτήρα λειΤOuρ-yιών . Τα

κυριότερα προβλήματα από άποψη ρύθμιαης του χώραυ στην παραπάνω πεpI"X'i !:χουν να

κάνουν:

Α) θύλακες ανάπτυξης παραθερmτιιcΉς κατοικίας στις περιοχές : Πολιτικά , Παραλία

Πολιτικών, Λίμνη. ΑΊ. Άννα • Πήλι •Όρος Καντήλι στην ευρύτερη περιοχή « Ά-ywς » .

Αξίζει να αημειώσουμε πως η ανάπτυξη της παραθεριΣΤΥCΉς κατοικίας είναι περισοότερο

εκταπιcή παρά ΕVΤατιιcή και πραγματοποιείται με μεΥάλες αρnότητες των οικοπέδων.

Β ) Εντονότατο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών από την υπερ<nηκέντρωαη

κτηνοτροφικών επιχεψήσεων και βιομηχανιών σε σχετικά ανοργάνωτη μορφή.

r ) Τα νέα « αστικά )) δεδομένα και η υποβάθμιση του χαρακτήρα των οικισμών τ/ς

υπαίθρου.

Δ ) Οι πρώην εξορυκτικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου και οι

επιπτώσεις αυτής στο φυσικό τοπίο.

Αναλυτικά λοιπόν προτείνεται η παραΊώτω σειρά ενεργειών στα θέματα χωροταξικού /

πολεοδομικού χαρακτήρα αλλά και στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος:

• Εκπόνηαη μελετών κτημαΤQΊράφηαης Ι πολεοδόμηαης Β' κατοικίας στις

απαιτούμενες περιοχές .

• Εκπόνηση Ε.Χ.Μ για όλη τ/ν παραπάνω περιοχή.

• Mελέrη -Υια την δημιουρ-,ία Π.Ο.Α.Π.Δ του πρωΤQΊενσύς ( κτηνοτροφία ) στον

Δήμο Μεσσαπίων έκτασης περί τα 500 - 700 στρέμματα και κίνητρα για την

μετεγκατάσταση των μη οργανωμένων κτηνοτροφικώνεπιχειρήσεων.

• Εκπόνηση μελέτης για τ/ν προστασία του βιότοπου ({ ΚολοβρέΧΠ1 » του δήμου

Μεοσαπίων και αυστηρός fλεrxoς -Υια τους παραβάτες σε θέματα απόθεαης

λυμάτων στον βιότοπο .

• Εκπόνηαη ο.Π.Α.Α.χ με πρατεραιότητο στους δήμους Κηρέως , Νηλέως και

Ορεινό τμήμα του δήμου Μεοσαπίων .

• Εκπόνηση διαδημοτικού Γ.Π.Σ του Ν2508/97 στους δήμους Ελυμνίων και Κηρέως .

• Ολοκληρωμένες μελέτες -Υια την διαχείριση των παρόκτιων περιοχών και

συστηματικός fλεrxoς των χρήσεων -,ης σε αυτές τις περιοχές .

ι τ. ιΙ. \.π.π.
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•

•

•

Μελέτη για την επέκταση εγκεKΡΨΈVOυ του σχεδίου πόλεως του οικισμού των

Ψαχνών.

Eιcπόνηση Ι Θεσμοθέτηση Ε.Π.Μ του Ν 1850/86 στις περιοχές coήne - Natura 2000

( Όρος Καντήλι - κοιλάδα Αχμέτ Αγά, Όρος Πυξαριά , κοιλάδα Κηρέα ) κατά

προτεραιότητα πριν την εκπόνηση Γ.Π.Σ στις παραπάνω περωχές .

Μελέτη αποκατάστασης του τοπίου στις πρώην εξορυκτικές περιοχές του

Μαντουδίου και ανάδειξη αυτών ως τουριστικών πόρων.

)

Δ ) Προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών

μεταφορών, προστασίας περιβάλλοντος, ενέΡ"(ειας , άθλησης - εκπαίδευσης κ.α

Οι προτάσεις στα θέματα των υποδομών για τ/ν εν λ{ΥΥω περιοχή έχουν ως κύριους

στόχους : α ) την εκμετάλλευση της κεντροβαρούς θέσης της περιοχής για πιο άμεση

σύνδεση της Χαλκίδας με το Βόρειο άκρο του Νομού β) Την βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο για τους μόνψους όσο και για τους εποχιακούς κατοίκους

και γ ) Την αειφόρο ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών. Αναλυτικά λοιπόν

προτείνεται:

• Την μελέτη Ι κατασκευή σήραγγας στο Όρος Καντήλι επί του άξονα Ε77 ( Χαλκίδα

- Ιστιαία) μήκους περίπου 5χλμ. και συνδέοντας τους οικισμούς Καμαρίτσα - Νέος

Παγώντας . Η κατασκευή σήραγΥάς στον συγκεκριμένο άξονα είναι προτιμότερη

από την ολική κατασκευή νέου άξονα Χαλκίδα - Ιστιαία για τρείς λόγους : α ) Ο

νέος άξονας θα περάσει μέσα από ευαίσθητες οικολογικά περιοχές ενώ η σήραγΥα

θα κατασκευαστεί υπογείως και δεν θα έχει επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο • β) Το

κόστος είναι περίπου το ίδιο και γ ) Η σήραπα μπορεί να συντομεύσει την

διαδρομή Χαλκίδα - Ιστιαία κατά μισή περίπου ώρα καθότι θα μειώσει αρκετά την

χιλωμετριιcή απόσταση .

• Την βελτίωση ( ασφαλτοστρώσεις , διαγράμμιση , επανεξέταση ορισμένων

επικίνδυνων στροφών) του άξονα Στροφυλιά - Λίμνη - Ροβιές .

• Διαπλάτυνση περίπου 1.5 - 2 μ. επιπλέον και βελτίωση του άξονα Ε77 στο τμήμα

Προκόπι - Στροφυλιά .

• ΈΡΎα για την αναβάθμιση του λιμανωύ της Λίμνης που σε συνδυασμό με την

βελτίωση του άξονα Λίμνη - Στροφυλιά - Προκόm και την κατασκευή σήραΥΥας

στο όρος Καντήλι θα διασυνδέσουν καλύτερα το Λιμάνι τ/ς Λίμνης με την Χαλκίδα

και θα βοηθήσουν στην ταχύτερη ροή αγαθών και προσώπων και δημωυργία χώρου

για ελλιμενισμό 1Ο περίπου τουριστικών σκαφών.

J
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•

•
•

•

•

•

•

•

Μελέτες για την αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων των ιδtωΤΙKών λιμανιών της ΛΑΡΚΟ και τις ΒΙΟΜΑΓΝ .

Την επέκταση του δικτί>ου αποχέτευσης σε όλιJ τον οικισμό των Ψαχνών.

Την « απενεργοποίηση » και αποκατάσταση των περιοχών ανεξέλεγκτης διάθεσης

απορριμμάτων και την δημιουργία χώρυυ ελεΥχόμενης διάθεσης στους δήμαυς

Eλυμvίων • Κηρέως •Νηλέως μέχρι να ολοκληρωθεί ο χ.Υ.Τ.Α Βόρειας Ευβοίας

που θα εξυπηρετεί αυτές τις περιοχές ( ο δήμος Μεσσαπ1ων εξυπηρετείται από τον

Χ.Υ.Τ.Α κεντρικής Εύβοιας στην θέση «Γtάμινα Δοκού» του δήμου Χαλκιδέων) .

Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Λίμνη , Αγ. Άwα και

Μαντούδι και την σύνδεση με ένα κοινό κέντρο επεξεργασίας λυμάτων.

Τα αυστηρότερα μέτρα ελέΥχου αδειοδότησης νέων κτισμάτων σε όλιJυς τους

ΟΙ1Clσμαύς και την επιβολή της κατασκευής πλήρως στεΥανοποιημένων βόθρων.

Την δημιουργία χώρου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ( χαρτί • γυαλί

αλουμίνιο) από όλους του ποραπάνω δήμαυς .

Κατασκευή νέου Νοσοκομείου δυναμικότητος περίπου 70 κλινών με προτεραιότητα

στο Μαντούδι .

Κατασκευή ενός νέου ποδοσφαφικού γηπέδου χωρητικότητας περίπου 1.000

καθήμενων θεατών και ενός κλειστού γυμναστηρίου χωρητικότητας 500 καθήμενων

θεατών με προτεραιότητα στους οικισμοί>ς Μαντούδι και Ψαχνά.

]
Ε ) Προτάσεις για τ/ν δημιουρ-Υία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, camping κ.α ) .

Οι προτάσεις για την δημιουργία των απαραίτητων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών

αναλύθηκαν σε προηγούμενα μέρη και συνοπτικά είναι:

• Υποδομές ΎUl την αξιοποίηση του σπηλαioυ της Άπαλης .

• Δημιουργία νέων camping .

• Δημιουργία μουσείου φυσικής Ιστορίας στην Αγ. Άwα και μουσείου στο Μαντούδι.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε πως για την αξιοποίηση του της ευρύτερη περιοχής του

Μαντουδίσυ και της έντονης εξορυκτικής δραστηριότητας που είχε εκείνη η περιοχή κατά

το παρελθόν προτείνεται η δημιουργία σε υφιστάμενο χώρο ενός μικρού συνεδριακού

κέντρου δυναμικότητος 50 ατόμων στο οπίου θα μπορούν να διοργανώνονται ετήσια

συνέδρια επαγγελματικού η εκπαιδευτικού χαρακτήρα με στόχο αφ ενός την αξιοποίηση

της πλούσιας τεχνικής γνώσης που έχει αποκτηθεί στην περιοχή από την έντονη άσκηση

j
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των εξoρυκτιιcών δραστηριοτήτων ιcαι την ήπια ανάπτυξη του συνεδριαιcoύ τουρισμού

μικρής κλίμαιcας . Οι πόροι για τις παραπάνω απαραίτητες υποδομές θα μπορούν να

προέλθουν είτε μέσω Π.Ε.Π είτε μέσω του προγράμματος θησέας σε περιπτώσεις που

αφορούν την ανάπλαση 1α/Ι την αξιοποίηση κτιρίων ιcαι πoλιτιστιιcών πόρων . Το

ενδεικτικό ιcόστoς για τις παραπάνω υποδομές υπολογίζεται ως εξής:

• Υποδομές για την αξιοποίηση του σπηλαίου της Άπαλης: 3.000.000

• 7 - 10 Νέα camping: 2.100.000 - 3.000.000

• Μουσεία στο Μαντούδι 1α/Ι την Αγ. Άwα : 2.000.000 ευρώ έιcαστoς.

• Αξιοποίηση βενετσlάVΙKoυ Πύργου οτις Ροβιές : 1.000.000

• Το συνoλιιcό ενδεικτιιcό ιcόστoς των υποδομών στην παραπάνω περιοχή

υπολογίζεται στις 8.100.000 - 9.000.000.

6.3.4 Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑιΔΗΨΟΥ , ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ,

ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛιΧΑΔΟΣ.

Το βόρειο άιcρo της Εύβοιας είναι συνυφασμένο στην συνείδηση του τoυριστιιcoύ ιcoινoύ με

δύο ιcυρίως πράγματα: α ) Την παρουσία των λουτρών της Αιδηψού 1α/Ι της ομώwμης

λουτρόπολης που αποτελεί ιcαι έναν από τους πιο γνωστούς σε επίπεδο χώρας πόλους έλξης

ιαματιιcoύ τουρισμού ιcαι β ) Το πλούσιο φυσιιcό περιβάλλον 1α/Ι οι πάρα πολλές παραλίες

ιδιαίτερα από την πλευρά του Αιγαίου τα οποία προσφέρονται για διαιcoπές oΙΙCoγενειαιcoύ

χαραΙCΤΉρα ιcαι ως τόπος χαλάρωσης μαιcριά από τα πολύβουα νησιά του Αιγαίου . Η

επιλογή του τoυριστιιcoύ ρόλου που θα διαδραματίσει η παραπάνω περιοχή 1α/θορίζεται

από μία σειρά παραγόντων οι ιcυριότερoι ειc των οποίων είναι: α) Η Αιδηψός η οποία είναι

ιcαι από τα πιο γνωστά ιαματιιcά ιcέντρα έχει ένα σχεnιcά παγιωμένο χαραΙCΤΉρα τουριστικής

ανάπτυξης ο οποίος 1α/Ι δεν μπορεί να αλλάξει ιcαι επίσης χαρα1Cτ/ρίζεται από έντονη

uπερσυγκέντρωση κλινών. β ) Στην παραπάνω περιοχή συναντάται ένας μεγάλος αριθμός

σημαντικών βιοτόπων αλλά και περιοχών φUOΙKOύ κάλλους (Μικρό και ΜεΥάλο Διβάρι

Ιστιαίας. Υδροχαρές δάσος στα Kανατάδιιcα • όρη Λιχάδα - Τελέθριο - Ξηρό ιc.α ) οπότε

οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανάπτυξη ιcαι την προώθηση μαζιιcών μορφών τουρισμού

είναι σχετιιcά άτοπη λαμβάνοντας υπόψη ιcαι του γεγονότος ότι η συγκειcριμένη περιοχή

έχει έντονα προβλήματα σχετικά με το oδιιcό δίιcτuo αλλά 1α/Ι με την διαχείριση των

απορριμμάτων αφού ο χ.Υ.Τ.Α Βορείου Ευβοίας έχει συναντήσει κάποια προβλήματα

σχετικά με τις αντιδράσεις κάποιων ιcατoίιcων που αφορούν την χωροθέτηση του 1α/Ι γ ) Η

σχετικά μεγάλη απόσταση της περιοχής από το ΙCΈΝΤρo του Νομού ( Χαλκίδα ) ιcαι οι

δυσμενείς δημογραφικές 1α/Ι oιιcoνoμιιcές συνθήκες της τελευταίας δειcαετίας επιτάσσουν
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την ανάγκη το επιλεγόμενο πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης να έχει όσο το δυνατόν

διεποχικό χαρακτήρα. Έχοντας ως υπόψιν τα παραπάνω αναλυτικά για την συγκεκριμένη

περιοχή επιλέγουμε τα παρακάτω πρότιmα τουριστικής ανάπτυξης:

• Για τ/ν περιοχή του δήμου Αιδηψού και σιryκειφιμένα για τον οικισμό Λουτρά

Αιδηψού που αποτελεί όπως διατιmώσαμε και στο χωρικό μοντέλο της ανάπτυξης

του τουρισμού στον Νομό Ευβοίας πρωτεύοντα πόλλ> τουριστικής ανάπτυξης

επιλέγεται όπως είναι δεδομένο το πρότυπο του ιαματικού τουρισμού το οποίο όμως

θα πρέπει να αναβαθμιστεί ποιοτικά αλλά και να εμπλουτιστεί με στοιχεία

καλλωπιστικού τουρισμού . Το ίδιο μοντέλο ισχύει και στην περίπτωση των

Λουτρών Γιάλτρων μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να

αναπτυχθεί περισσότερο το ποωτικό πρότuπo του ΙCΑΛΛΩΠιστιKOύ τουρισμού.

• Για τον Δήμο Ιστιαίας και σιryκεKριμένα για τον οικισμό της Ιστιαίας το επιλεΥμένο

πρότιmo τουριστικής ανάπτυξης είναι του αστικού τουρισμού καθότι η κεντροβαρής

θέση της ΙΣΤUΙίας στην ενότητα της Βορείου Ευβοίας της δίνει την δυνατότητα ΎW

να παίξει το ρόλλ> της δι1C'tύωσης των ωJ.ιiJν τουριστικών προορισμών αλλά και να

προσφέρει μια ποικιλία στο τουριστικό προϊόν εμπλουτίζοντας το με στοιχεία

αστικού τουρισμού ( μουσεία. εκδηλώσεις Κ.α ) αλλά και ειδικές μορφές τουρισμού

( αθλητικός • επαγγελμοτικός ιc.α ) . Για το υπόλοιπο κομμότι του δήμου

προτείνονται τα πρότυπα του αγροτουρισμού και του φυσιολατρικού τουρισμού

καθότι υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος οικισμών με πλούσιο φυσικό περιβάλλον αλλά

και η ύπαρξη σημαντικών βιοτόπων που θα μπορούσαν να γίνουν πόλοι του

επιστημονικού ( συνδυασμένου με την παρατήρηση) τουρισμού . Το τελευταίο

κομμάτι του προωθημένου ως επιστημονικού τουρισμού μπορεί να προωθηθεί και

να υποστηριχθεί άμεσα ( με την δημωυργία θεματικού μουσείου φυσικής ιστορίας •

την δωργάνωση τακτικών επιστημονικών συνεδρίων Κ.α ) από τις κατευθύνσεις που

δώσαμε στην Ιστιαία ως πόλος αστικού τουρισμού.

• Για την περιοχή της κοινότητας Λιχάδος που πρέπει να σημειώσουμε πως όλη η

έκταση της κοινότητας είναι εντός περιοχής Natυra 2000 προτείνεταιη συγκράτηση

της τουριστικής ανάπτυξης και η μεμονωμένη ανάπτυξη του ποωτικού

καλλωπιστικούτουρισμού και του φυσιολατρικούτουρισμού .

• Στον δήμο Ωρεών προτείνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού σε συνεργασία με

τον γειτονικό δήμο Ιστιαίας ο οποίος σχεδιάζεται να αποτελέσει μια ενιαία

τουριστική ενότητα με τον δήμο Ιστιαίας και με « αστικό )) κέντρο τον οικισμό της

Ιστuιίας.

J
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• Ο Δήμος Αρτεμισίου ο οποίος εκτός από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον

παρουσιάζει και μια σχετικά καλή τουριστική ζήτηση με 40.000 περίπου

διανυκτερεύσειςτο 2004 και επιπλέον καμία έκταση του δεν βρίσκεται εντός ζώνης

Natura 2000 η Cοήne προτείνεται στις παραλιακές περιοχές του να αναπτύξει σε

ελεγχόμενη μορφή ένα « νησιωτικού» χαρακτήρα τουρισμό και στην ενδοχώρα του

να προωθηθούν τα πρότυπα του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού .

Α) Προτάσεις Ύια την ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων.

• Όμοια με την ΠΡΟηΥούμενη ενότητα της Βορειοκεντρικής Εύβοιας: PυOμWεJ,; και

ενέργειες όπως επάνδρωση πυροσβεστικών τμημάτων • περιπολίες δια αέρος με

ελικόπτερο , λεπτομερής επαναχαρτογράφηση μέσω νέων αεροφωτογραφιών. νέες

aντιπυρικές ζώνες , αγορά και στελέχωση νέων οχημάτων και δημιουργία

πυροσβεστικών σταθμών αποκλειστικά για τον σκοπό στους οικισμούς : Ιστιαία ,

Αιδηψό και Αρτεμίσιο για την προστασία των 230.000 περίπου στρεμμάτων

δασικής έκτασης σε αυτή την ενότητα . Emπλέoν προτείνεται η αναζήτηση χώρου

στην παραπάνω περιοχή με προτεραώτητα στην Ιστιαία για την δημιουργία ενός

μικρού αεροδρομίου ( μήκος διαδρόμου 2 Χλμ. το μέγιστο) η ελικοδρομίου από το

οποίο θα επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης για όλη την ενότητα από τον δήμο

Μεσσαπίων έως και το Βόρειο άκρο της Εύβοιας.

• Αξιοποίηση του Όρους Τελέθριο και του μοναδΙ1COύ δρυοδάσους του Νομού με την

εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης Ι προστασίας και την δημιουργία συστήματος

μονοπατιών για περιηγήσεις αλλά και χώιχον με αυστηρά ελεΥχόμενη ανάπτυξη του

οικοτουρισμού με χρήση κατασκηνώσεων.

• ΠΡδΎραμμα για τον αυστηρό έ"λεΥχο και καθορισμό των παρόχθιων χρήσεων γης σε

όλο το μήκος των ακτών της Κοινότητας Λιχάδας και από τον οικισμό του

Αγιόκαμπου στον δήμο Αιδηψού έως τα όρια αυτού με την κοινότητα Λιχάδος και

από τα όρια της κοινότητας Λιχάδος έως και τον οικισμό Γιάλτρα του δήμου

Αιδηψού . Σε όλες τις παραπάνω ακτές ( που βρίσκονται εντός ζώνης Natura )

προτείνεται η σύσταση διαδημοτικού φορέα που με ίδιους πόρους θα αναλαμβάνει

τον καθαρισμό και τον συστηματικό έλεΥΧο της ποιότητας των νερών. θα αναθέτει

την φύλαξη για παράνομες δραστηριότητες ( απόρριψη σκουπιδιών κ.α ) , θα

τοποθετεί τα απαραίτητα στοιχεία υποδομής ( ομπρέλες. W.C • παρατηρητήρια

ναυαγοσωστών ) μόνο με την χρήση υλικών που έχουν ως προέλευση το ξύλο και

Ι
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τέλος θα ενημερώνει τους λουόμενους για το είδος της περιοχής που αυτοί έχουν

επιλέξει και τα στοιχειώδη μέτρα για την προστασία και την διατήρηση του

μοναδικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής . Τέλος Οα πρέπει να γίνουν και οι

απαραίτητες ενέργειες ώστε μερικές από αυτές nς παραλίες να αποκτήσουν

βράβευση με μπλε σημαία. Το ίδιο πρόγραμμα προτείνεται να λειτουργήσει και σε

όλο το μήκος των u1CtώY του δήμου Αρτεμισίου . Οι δήμοι στις παραπάνω

περιπτώσεις η ο φορέας που θα σοοταθεί θα μπορεί να επιβάλλει κάποιο είδος

εισιτηρioυ για την είσοδο σε επιλεγμένες παρολίες εξαργυρώνοντας έτσι την

παρεχόμενη ποιότητα προς τους λουόμενους αλλά και βρίσκοντας τους πόρους γ1O.

να συνεχίσει να ασκεί τις παραπάνω δραστηριότητες του. Το παραπάνω πρόγραμμα

αναμένεται να έΧει και θεnΙCΈς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας της περιοχής αφού

Οα χρειαστεί ικανός αριθμός : επιστημόνων • φυλάκων , καθαριστών ,

ναUΑγoσωστών • άτομα για ενημέρωση Κ.α

• Κήρυξη του υδροχαρούς δάσους στα Κανατάδικα τ/ς Ιστιαίας αλλά και του

βιότοπου Μικρό και Μεγάλο Διβάρι ως περιοχή απολύτου προστασίας τ/ς φύσης

κοι δημιουργία εθνικού πάρκου γιο την παρατήρηση της χλωρίδας και της άγριας

πανίδας που απαντάται στ/ν περιοχή .

• Αξιοποίηση των νησίδων Μονολιά και Λιχάδες ως τόπος φυσιολατρικού τουρισμού .

• Αξιοποίηση / ανάπλαση των αρχαίων λουτρών Γιάλτρων και Αιδηψού και του

περιβάλλοντος χώρου και ανάδειξη της περιοχής ως ένας ενιαioς δΙΙCΤΙΙωμένOς

αρχαιολογικός χώρος .

• Εξεύρεση πόρων για την αξιοποίηση του πύργου Δροσίνη στις Γούβες του δήμου

Αρτεμισίου για τον οποίο υπάρχει και έτοιμη μελέτ/ για τ/ν μετατροπή του σε

μουσειακό χώρο.

• Αξιοποίηση του ενεnKOύ φρουρίου στην Ιστιαία ως χώρου ΠOλιτισnKών

λειτουρ-Υιών προς εκμετάλλευση τ/ς ανάπτυξη του ασuκού τουρισμού και

απαλλoτρi.cooη από τον δήμο ενός από τα πολλά αρχονηκά της Ιστιαίας και

μετατροπή του σε μουσείο για τ/ν φυσική κληρονομιά και τον πολιτισμό της

Βορεioυ Ευβοίας αλλά και σε αίθοοοα πραγματοποίησης συνεδρίων.

• Εξεύρεση πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων αναπλάσεων

δενδροφυτεύσεων, ασφαλτοστρώσεων στον οικισμούς Ιστιαία και στην ενότητα

Λουτρά Αιδηψού και Αιδηψός.

• Πρόγραμμα -Υια τ/ν αποκατάσταση των διατ/ρητέων κτιρίων στ/ν Αιδηψό και την

Ιστιαία .

J ΠΛf\'ΕflΙΣΤΗΜft. Θl:."2"lΛΛΙΛΣ Τ.Μ.χ.Π.Π.Λ



HΓOIΛI·/~: ΙΩAιVNIIΣ Κf:ΦΑ.'IΑΙΟ 6: .tIlA ΤιΙΙΩLfΙ ΣΕΛΑΡιΩΝΑ,\'Α17ΠΞfιΣ - ΠPυT,~ΣEI1:

• Προγράμματα εφαρμογή ειδικών πολεοδομικών κανονισμών Ύια την διατήρηση του

σημερινού παραδοσιακού χαρακτήρα όλων των οικισμών των δήμων της περιοχής

μελέτης μας εκτός των OΙΊCI.σμών με πληθυσμό μεΥαλύτερο από 1.000 κατοίκους.

• Εξεύρεση χώρου στον OΙΊCl.Oμό της Ιστιαίας είτε εντός του υφιστάμενου πυρήνα είτε

εκτός Ύια την ανέΎερση σύΥχρονου πολιτιστικού πολυχώρου που θα περtλαμβάνει :

ένα μικρό θέατρο ( 200 θέσεων) , αίθουσα συνεδρίων ( περίπου 70 θέσεις) και

λοιπές συναφείς υποδομές έτσι ώστε να τονιστεί ο οικισμός της Ιστιαίας ως χώρος

αστικού τουρισμού σJ.λό. και αστικό ΙCΈΝΤρo με ειδικό ρόλο στην Βόρειο Εύβοια .

Στο χώρο αυτό θα μπορούν να δΙΟΡΎανώνονται θεατρικές παραστάσεις σJ.λό. και

μικρά εmr.yyελμαΤΙKά και επιστημονικά συνέδρια .

• Εξεύρεση κατάλληλου χώρου έκτασης περίπου 20 - 30 στρεμμάτων εντός του

δήμου Αρτεμισίου Ύια την δημιουΡΎία πρότυπου φυσιολατρικού camping με

σύγχρονα μέσα Ύια την προστασία του περιβάλλοντος δυναμικότητος περίπου 500

θέσεων.

Β ) Προτάσεις που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη της υφιστάμενης

τουριστικής προσφοράς.

Η ενότητα που εξετάζουμε διακρίνεται Ύια την πολύ μεγάλη τουριστική προσφορά σε

σχέση με τις άλλες περισχές του Νομού Ευβοίας. Αναλυτικά οι συνολικές κλίνες που

βρίσκονται στην περιοχή αυτή ανέρχονται σε 17.976 εκ των οποίων οι 6.897 ανήκουν σε

ξενοδοχειακά καταλύματα και οι Ι 1.079 σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επίσης σύμφωνα με

τις εκτιμήσεις του Κ.Ε.Π.Ε οι συνολικές « αδήλωτες » κλίνες των ενοικιαζόμενων

δωματίων στην περιοχή αυτή ανέρχονται στις 8.000 περίπου κλίνες δημιουργώντας μια

συνολική τουριστική προσφορά που ατιίζει τις 26.000 κλίνες. Από τις 17.976 «επίσημες »

κλίνες οι 13.504 (ποσοστό 75.1%) ανήκουν στα διοικητικάόρια του δήμου Αιδηψού και

οι Ι %0 ( ποσοστό 10.9% ) στον δήμο Αρτεμισίου . Η ποιότητα των καταλυμάτων

κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αφού το 84% περίπου των συνολικών κλινών της

περιοχής αυτής ανήκει στις καΤΤlΎOρίες 2** και 1* . Οι κύριοι άξονες των προτάσεων μας

που αφορούν την ανάπτυξη και την διαχείριση της τουριστικής προσφοράς στην περιοχή

αυτή είναι:

• Προώθηση της καλύτερη δικτύωσης των τουριστικών προορισμών και των

τουριστικών πόρων της περιοχής αυτής είτε μέσω ανάπτυξης των υποδομών

μεταφορών ( μείωση χρονοαποστάσεων ) είτε με κίνητρα σχεδιασμού ( δημιοφΥία

Π.Ο.Τ.Α ) προς την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς .
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• Ποιοτική αναβάθμιση των καταλυμάτων ιδίως του δήμου Αιδηψού μέσω κινήτρων

προς ένα ποιοτικότερο ιαματικό τουρισμό και ανέγερση τουλάχιστον 2

ξενοδοχειακών μονάδων ( ιδιωτική - δημόσια η σύμπραξη ) καλλωmστικού

τουρισμού κατιτroρίας 5····· .
• « Συγκράτηση )) του αριθμού των κλινών και των ξενοδοχειακών επιχεψήσεων στην

κοινότητα Λιχάδος που βρίσκεται όλη εντός ζώνης Natura .

• Δημιουργία δικτύου οικισμών που θα αναπτύξουν δραστηρώτητες αγροτουρισμού .

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού μέσω δημιουργίας camping η αναζήτησης χώρων

προς την ελεύθερη κατασκήνωση .

Οι προτάσεις μας λοιπόν αναλυτικά και για κάθε δήμο έχοντας υπόψη του παραπάνω

βασικούς άξονες / κατευθύνσεις είναι:

Για τον δήμο Αιδηψού πρέπει να αναζητηθούν όλα εκείνα τα μtσα ( Π.Ε.Π , Ν3299/04 ,

Δανειοδότηση , ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α ) για την αναβάθμιση του 50%

των κλινών του Δήμου σε κατηγορίατουλάχιστον3***. Επίσηςπροτείνεταιη ενθάρρυνση

της δήλωσης από μέρους των ενοικιαστών των « αδήλωτων )) κλινών ενοικιαζόμενων

δωματίων με την εκπόνηση Ι εφαρμογή αντίστοιχου Προ-Υράμματος καταγραφής και

αξιολόγησης προς την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς του δήμου .

Μακροπρόθεσμα προτείνεται η συγκράτηση του αριθμού των κλινών στα σημερινά επίπεδα

και με « οροφή)) τις 15.000 κλίνες. Επίσης προτείνεται η εξεύρεση πόρων είτε μέσω Ε.Ο.Τ

είτε μέσω ιδιωτικών επενδύσεων για την ανέγερση όπως είπαμε τουλάχιστον 2

καταλυμάτων καλλωπιστικού ( S.P.A ) τουρισμού κατηγορίας 5***** και με περίοδο

λειτουΡΎίας όλον το χρόνο ύστερα από μελέτη σκοmμότητας και χωροθέτησης με σκοπό ο

δήμος να αρχίσει να αναπroσσει και το είδος του καλλωmστιKoύ τουρισμού που αποτελεί

και τον δεύτερο άξονα του επιλεγμένου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης . Εmθυμητός

στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να λειτουργήσει ως πόλος για την περαιτέρω ανάπτυξη

του καλλωmστικού τουρισμ.ού στον δήμο με προτεραιότητα όμως στην μετατροπή

υφιστάμενων μονάδων Ι ξενοδοχείων σε τέτοιου είδους καταλύματα και όχι την ανέ'Υερση

νέων. Για την περιοχή της κοινότητας Λιχάδος όπως είπαμε προτείνεται η συγκράτηση του

σημερινού αριθμού των κλινών λ&Υω της ευαίσθητης οικολογικά περιοχής που αυτή

βρίσκεται και η καλύτερη δικτύωση αυτής με τον δήμο Ιστιαίας στον οποίο πρόκειται να

προταθεί χώρος Π.Ο.Τ.Α έπειτα από μελέτη χωροθέτησης και περιβαλλαVΤΙKών

επιπτώσεων και εκτός περιοχών Natura και coήne . Ο στόχος του προτεινομένου Π.Ο.Τ.Α

είναι να ρυθμίσει και να συγκρατήσει κάτω από ένα καθεστώς ε'λi:αoυ των χρήσεων γης

την « ασύστολη )) ανάπτυξη της τoυρισnΊCΉς προσφοράς στον δήμο Αιδηψού και στην

κοινότητα Λιχάδος πρωτίστως και στους λοιπούς δήμους δευτερεύοντος. Ο Π.Ο.Τ.Α θα
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συμβάλλει και μέσω της καλύτερης δικτύωσης των οικισμών είτε με βελτίωση των

υποδομών μεταφορών είτε με την θέσπιση ειδικών δρομολογίων των Κ.Τ.Ε.Λ στο να

δ1αμένουν οι τουρίστες σε έναν ρυθμισμένο από άποψη ανάπτυξης χώρο και ταυτόχρονα να

μπορούν να επισκέπτονται όλες εκείνες τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν άμεσα και με

ταχύτητα. Για την κοινότητα Λιχάδος προτείνεται από τις σημερινές 1.600 περίπου κλίνες

είτε συγκράτηση είτε μια ελαφρά αύξηση ~ 1.800 - 2.000 περiπoυ . Τέλος για την

περιοχή της κοινότητας Λιχάδος προτείνεται η αναζήτηση χώρου για την δημιoυργiα χώρου

φυσιολατρικού camping δυναμικότητοςπερίπου 150 θέσεων. Οι δήμοι Ωρεών και Ιστιαίας

εκτός από την χωροθέτηση του Π.ο.Τ.Α στην Ιστιαία προτείνεται να αναπτύξουν ένα

δίκτυο οικισμών που ως ιcuρίαρχo είδος ανάπτυξης θα είναι ο αγροτουρισμός καθ όλη την

διάρκεια του χρόνου και οι προτεινόμενοι ( με προτεραιότητα ) οικισμοί είναι : Ωρεοί 

Ταξtάρχης - Καστανιώτισσα και όλοι οι οικισμοί της Ιστιαίας εκτός από το Δ.Δ. της

Ιστιαίας. Σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων συστήνεται η κατ ανώτατο

ανάπτυξη περίπου 1.000 κλινών αγροτουριστικών καταλυμάτων. Τέλος όσων αφορά τον

δήμο Αρτεμισίουπου είπαμε πως επtλέγεταιγια να αναπτύξει με « ελεnόμενη » μορφή τον

νησιωτικό τουρισμό στις παραλιακές περιοχές και τον φυσιολατρικό τουρισμό και τον

οικοτουρισμό καθ όλη την διάρκεια του χρόνου στις υπόλotπες περιοχές παρατηρούμε ένα

ασυνήθιστο -Υε-Υονός σε σχέση με την υφιστάμενη τουριστική προσφορά του δήμου : Οι

κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των κλινών των

ξενοδοχειακών καταλυμάτων με αναλογία 199 / 1761 κάτι που μας ωθεί να υποθέσουμε

πως στο δήμο υπάρχουν αρκετές « αδήλωτες» κλtνες .ενοικιαζόμενων δωματίων. Όπως και

στην περίπτωση του δήμου Αιδηψού συστήνεται και εδώ η ειcπόνηση και εφαρμογή

προγράμματος καταγραφής / αξιολόγησης των « αδήλωτων » ενοικιαζόμενων δωματίων.

Στον δήμο Αρτεμισίου όπως προείπαμε προτείνεται η συΥιφατημένη ανάπτυξη του «

νησιωτικού» χαρα'JCTήρα τουρισμού με χαρακτήρα για τις διακοπές μιας οικογένειας και γι

αυτό τον λόγο προτείνεται κυρίως η ανάπτυξη των ποιοτικών ενοικιαζόμενων δωματίων με

επι&υμητό στόχο τις 3.500 κλίνες. Όσων αφορά τον δεότερο άξονα για την συγκεκριμένη

περιοχή που είναι η επιλογή του οικοτουρισμού συστήνεται η εξεύρεση χώρου κατάλληλου

για την αειφόρο ανάπτυξη συγιφοτήματος ΟΙ1COτουριστικών κατοικιών δυναμικότητος

περiπoυ 300 - 400 φιλοξενουμένων και με προτεραώτητα στους οικισμούς Αγδίνες

Τσαπουρνιά- Βασιλικά. Οι πόροι για τα παραπάνω προτεινόμενα σχέδια για την ανάπτυξη

της τουριστικής προσφοράς στην συγιcειcριμένη περιοχή μπορούν να προέλθουν :

• Μέτρο 1.9 και 1.1Ο του Ι 00 άξονα προτεραιότηταςτου Π.Ε.Π ΣτερεόςΕλλάδος.

• Μέτρο 2.3 και 2.4 του 2uu
άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος.
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" Μέτρο 3.7 του 3"" άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος.

" Μέτρο 4.4 κnι 4.5 του 4"" άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος.

" Χρήση του επενδυτικού σχεδίου : ΕΚσι1'(χρονισμός ολοκληρωμένης μορφής

λειτουΡΎοοοών ξενοδοχειακών μονάδων ιcατώ'tερης κατηγopiας των δύο αστέρων

( 2"" ), πρώην Δ' τάξης , σε ιcriρια που χαροκτηρίζονται διατηρητέα ή

παραδοσιακά, εφόσον με τον ειcσυγxpovισμό τους αναβαθμίζοvrαι τουλάχιστον σε

κnτηyoρία δύο αστέρων (3""" ), πρώην r τάξης του Ν3299 Ι 04.

• Χρήση των επενδυτικών σχεδίων : Ίδρυση • επέκταση, εk:σu"YXPOvισμός ΊCέvτρων

τουρισμού υyεiας κnι : Ίδρυση , επέκταση, εκσuyXΡOνισμός αξιοποίησης ιαματικών

πηγών του Ν3299/04 .

• Χρήση του επενδυτικού σχεδίου: ΕΥκατάσταση των τουριστικών εmXεφήσεων σε

Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) του Ν3299/04.

" Ενθάρρυνση Ι ενημέρωση των ιδιωτών για τα πΡσΥρόμματα δανειοδότησης κnι

επενδυτικών σχεδίων από τράπεζες .

Γ ) Ζητήματα χρήσεων Υης πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και

απαιτούμενες μελέτες .

Η οικολογική ευαισθησία της περιοχής σε συνδυασμό με την έντονη τουριστική ανάπτυξη

έχουν δημιουρ-Υήσει αρκετά αντιφατικά δεδομένα και προτείνεται η παραΊCΆτω σειρά

ενεΡΎειών σε θέματα ρύθμισης του χώρου 1α/Ι προστασίας του περιβάλλοντος :

" Εκπόνηση και κόρωση Ε.Π.Μ του ΝΙ85ΟΙ86 για το υδροχαρές δάσος στα

Kανατάδικn της Ιστιαίας κnι των βιοτόπων Μικρό και Μεγάλο Διβάρι κnι

χαρακτηρισμός των περιοχών αυτών ως περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης.

" Εκπόνηση και κύρωση Ε.χ.Μ σε όλη την περιοχή της « μύτης » της Boρείou

Ευβοίας προς τον Μαλιακό κnι χαροκτηρισμός αυτής της περιοχής ως περιοχή

προστασίας της φύσης .

" Χαροκτηρισμός του Όρους Τελtθριo ως περιοχή προστασίας της φύσης.

• Μελέτη για τον καθορισμό του αιγιαλού και τον ακριβή t).εyχo των παρόχθιων

χρήσεων γης σε όλο το μήκος των ακτών για την επιλεγμένη περιοχή .

• E-.σtόνηση Ι Αναθεώρηση των υφιστάμενων r.π.Σ των oιιcισμών Ιστιαίας και

Αιδηψού με νέο διαδημοτικό Γ.Π.Σ του N2508l97 το οποία κnι θα επιληφθεί του

θέματος για την χωροθέτηση του Π.σΤ.Α στην Ιστιαία .

" Εκπόνηση μελετών κτημαΤυΥρόφησης Ι πολεοδόμησης Β' κnτoικίας στον Δήμο

Αιδηψού κnι στον δήμο Αρτεμισίου .

T.M.X.. fI.f1.A
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• Μελέτη για την επέκταση του εΥκ.εκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό της

Ιστιαίας ως μέσο ΎW την τόνωση της συμπαγούς oιιcισnκής ανάπτυξης και την

αναβάθμιση του ρόλου του OιΊCt.στtKOύ κένtρoυ στην ενότητα της Βορείου Ευβοίας.

• Eιcπόνηση Σ.χ.ο.σΑ.Π για τους δήμους Αρτεμισίου και Ωρεών .

• Εκπόνηση Ο.Π.Α.Α.Χ ΎW όλη την περιοχή μελέτης με δευτερεύουσα όμως

προτεραιότητα.

• Μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον προσεκτικό σχεδιασμό των χρήσεων

γής επί των Ύραμμικών αξόνων ανάπτυξης και με πρωτεύουσα σημασία στον άξονα

Αρτεμίσιο - Ιστιαία - Λουτρά Αιδηψού.

• Έλεγχος ΎW χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμότων κυρίως εντός των

περιοχών Natura , Cοήne αλλά και των χαρακτηρισμένων από τις παραπάνω

προτάσεις περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης.

εξεύρεση πόρων για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών και αυστηρά πρόστιμα

στους παραβάτες .

• Πρόγραμμα για την αξιολόγηση της εκτατικής κτηνοτροφίος και δημιουργία

π.σΑ.Π.Δ πρωτογενή ';στερα από σχετική μελέτη .

Δ ) Προτάσεις rια την ανάπτυξη και βελτlωση των υφιστάμενων 1JΠOδOμών

μεταφορών. προστασίας περιβάλλοντος. ενέργειας. άθλησης - εκπαίδευσης κ.α

Οι προτάσεις στα θέματα των υποδομών Ύια την συΥκεκρψένη περιοχή έχουν δύο κύριους

στόχους: α ) Την καλύτερη δικτύωση μεταξύ των περιοχών και την επίτευξη του στόχου

για πιο ισόρραπη χωρική ανάπτυξη της τουριστικής πρασφοράς αλλά και της ζήτησης και

β ) Την αειφόρα διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος .

Αναλυτικά οι πρoτάσ~ διαρθρώνονται ως εξής :

• Κατασκευή του έΡΎου « Παράκαμψη Ιστιαίας )) επί του άξονα Ε77 και νέα χάραξη

του δρόμου στο τμήμα: Άγιος - Λουτρά Αιδηψο'; του δήμου Αιδηψο';.

• Έργα βελτίωσης της οδοποιίας επί του άξονα Ε77 από τα Βασ1λικά ( Αρτεμισίου )

έως και την παράκαμψη Ιστιαίας με ασφαλτοστρώσεις , νέα διαΎράμμιση και

διαπλατύνσεις όπου είναι απαραίτητο.

• Μελέτη ΎW την βελτίωση του δρόμου Λιχάδα ( Κ. Λιχάδος ) - Παραλία Αγ.

Νικολάου ( Αιδηψο'; ) .

• ΈΡΎα για την βελτίωση των τoυρισnKών λιμένων των Λουτρών Αιδηψού και των

Ωρεών.
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• Πύ1CVωση των δρομολογίων της γραμμής Λ.Αιδηψού - AρΙCΊτσα Φθιώt1δoς .

• Επίσπευση της κατα01Cεuής χ.Υ.Τ.Α Βορείου Ευβοίας ΎU> την αντιμετώπιση της μη

ύπαρξης κάποιου χώρου οργανωμένης διάθεσης των απορριμμάτων .

• Δημιουργία χώρου για την συλλογή ανα'ΙCUκλώσιμων υλικών.

• Μελέτη και κατα01Cευή Ε.Ε.Λ που θα εξυπηρετεί την Ιστιαία, Αιδηψό και Λ.

Αιδηψού ίcαΙ πλήρης κατασκευή χωρισnΊCOύ δικτύου αποχέτευσης στους παραπάνω

οικισμούς.

• Τα αυστηρότερο μέτρα ελf:rχoυ αδειοδότησης νέων 1Ct1Oμάτων σε όλους τους

οικισμούς και την επιβολή της ΊCΑτασκευής πλήρως στεγανοποιημένων βόθρων.

• Αναβάθμιση του ΊCέντΡOυ ιryείας της Ισnαίας σε μικρό ΝοσΟ1(()μείο δυναμικότητος

περίπου Ι 00 κλινών για να ανταπεξέλθει η περιοχή στις ανάΎΊCες των μόνιμων ΊCΑΙ

των εποχιακών ΊCΑΤOίKων .

• Καλύτερη αξιοποίηση του υδατικού πλούτου της περιοχής ( πηγές ) για πόσιμο νερό

και αναζήτηση μέσω μελέτης χώρου για την κατα01Cευή μικρού φράγματος περί τα

2hmA 3 για τις ανάΎΊCBς άρδευσης των αρδευόμενων εκτάσεων.

Ε ) Προτάσεις για την δημιουργία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, campίng Κ.α ) .

Συνοψίζοντος με βάση τα παραπάνω στην εν λ(ΥΥω περιοχή προτείνονται συνολικά η

δημιουργία των παρακάτω υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό : Φuσιoλατρικό

caιnping στην κοινότητα Λιχάδος δυναμικότητος Ι 50 θέσεων συγκρότημα

OΙΊCOΤOυρισnKών κατοικιών στον δήμο Αρτεμισίου δυναμικότητος 300 - 400

φιλοξενουμένων , δημιουργία Π.Ο.Τ.Α στον δήμο lστιαίας σε t1Ctaoη περίπου 200

στρεμμάτων το μέ'Υιστο . Ανέγερση πoλιτισnKoύ πολυχώρου στην Ισnαία με θέατρο και

μικρή αίθουσα συνεδρίων'. Το κόστος για τις παραπόνω υποδομές υπολσ'γίζεται σε

τρέχουσες τιμές χονδρικά ως εξής:

• Κόστος συγκροτήματος οικοτουρισμού : 350 άτομα Χ 28 Τ.μ / άτομο Χ 250 ευρώ /

Τ.μ μέση τιμή ΎU> δόμηση ~ 2.450.000 ευρώ.

• Εξεύρεση χώρου για Π.Ο.Τ.Α 200 στρεμμάτων και εκπόνηση μελέτης ~ 200

στρέμματα γής Χ 18.000 ευρώ / στρέμμα (εκτιμήσε~ από δημoσιεύσ~ αγγελιών)

= 3.600.000 ευρώ συν περίπου 50.000 -100.000 ΎU> την εκπόνηση μελέτης.

• Φυσιολατρικό campίng στην κοινότητα Λιχάδος και αγορά του απαραίτητου

εξοπλισμού ~ 300.000 -.400.000 ευρώ.

rιANεrιΙ~Tl1ιHlO ΘΕl."ΊΑΛIΑΣ 3,V] Τ..'I1.X.Γι.rι.A



Ι-ΙΙΟΙ'.:ΗΙΣ ΙΩ"":\λIlΣ ΚΕΦ"".Ι.-Ι!Ο 6: JΙΑΤΙ'ΠΩrιιΣE.\AP1Ω.Y-I\AΠ1TΞII~·_ IΙΡΟ7:..ι rEJ r

]

• Πολιτιστικός πoλuχώρoς στην Ιστιαία υπoλ<>ytζόμενoυ εμβαδού περί τα 1.500

δομήσιμου χώρου ~ 1.500 τ.μ Χ 300 ευρώ / Τ.μ λ&Υω του είδους της κατασκευής ~

450.000 ευρώ.

• ΈΡΥα για την βελτίωση των τουΡlΟτικών λιμένων Atδηψoύ και Ωρεών λαμβάνοντας

υπόψιν τα μέσα κόστη για παρόμοια έργα από διακηρύξεις δημοπρασιών του

δημοσίου υπολαγίζεται περί τα 2 εκ. ευρώ για την Atδηψό και 700.000 ευρώ για

τους Ωρεούς .

• Το συνολικό κόστος των παραπάνω προτεινόμενων υποδομών υπολογίζεται στα

περίπου 9.060.000 ευρώ.

6.3.5 Η ΕΝΟΤΗΤΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΕΥΒΟΙΑΣΚΑΙ Η ΣΚΥΡΟΣ .

Η παραπάνω ενότ/τα είναι ίσως η πιο σύνθετη ενότητα μέσα στον Νομό και αποτελείται

συνολικά από τους δήμους: Δφφύων , Ερέτριας , Αμαρυνθίων , Ταμυναίων , Αυλώνος ,

Κονιστρών, Κύμης καθώς επίσης και το νησί και ομώνυμο δήμο της Σιc6ρoυ . Η ενότητα

αυτή όπως προείπαμε είναι η πιο σύνθετη καθότι συνδυάζει μια μεγάλη ΎΚάμα τοπίων όΠΟ>ζ

ορεινό ( Δήμος ΔΙΡφύων ) , Ημιορεινό και παραθαλάσσιο ( Δήμοι Koνwτρών , Κύμης και

Αυλώνος ) παραθαλάσσιο και πεδινό ( Δήμοι Ερέτριας , Αμαρυνθίων και Ταμυναίων ) και

νησιωτικό - αιγαιοπελαγίτικο ( Δήμος Σκύρου) . Η παραπάνω ενότητα επίλέχθηκε να

αναλυθεί μαζί για τους εξής λόγους: α ) Οι δήμοι ( ΕΡέτριας , Αμαρυνθίων , Ταμυναίων ,

Koνwτρών, Κύμης και Αυλώνος) που συνιστούν τον παράκτιο άξονα ανάπτυξης Χαλκίδα

- Αλιβέρι έως και Κύμη θεωρούνται ανθρωπογεωγραφικά ως μία ενότητα αλλά επίσης

αναπτύσσουν και έντονες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. Για τον ίδιο ')jyyro επιλέχθηκε σε

αυτή τ/ν ενότ/τα να αναλυθεί και το νησί τ/ς Σιc6ΡOυ ιcαθότι ο μόνος δίαυλος επικοινωνίας

του νησιού με τον « ηπεφωτικό » κορμό της Εύβοιας είναι η Κύμη ( λό'Υω ακτοπλοϊκής

σύνδεσης ) και κατά συνέπεια οι όποιες εξελίξεις στην παραπάνω περιοχή καθορίζουν

άμεσα τα τεΊCTαινόμενα στο Νησί τ/ς Σιc6ρoυ . β ) Ο μοναδικός δήμος που απέμεινε και

είναι ο δήμος Δφφύων δεν εντάσσεται σε ένα κοινό πλαίσιο ούτε με την ευρύτερη αστική

περιοχή της Χαλκίδος που περιγράψαμε ούτε και με την ενότητα της BoρειoιcεντΡιΊCΉς

Εύβοιας ( Δήμοι Μεσσαπίων , Ελυμνίων , Νηλέως και Κηρέως ) οπότε αναΎΚαστικά

εισέρχεται για ανάλυση και πρόταση στην παρούσα ενότητα . Η επιλογή του τουριστικού

ρόλου που θα διαδραματίσει αυτή η περιοχή είναι συνέπεια πολλών παραγόντων και θα

καθοριστεί από τους παρακάτω παράγοντες : α ) Την ύπαρξη εντός της περιοχής μελέτης

μας του δήμου της Ερέτριας που από άποψη συνολικών διανυκτερεύσεων κατατάσσεται ως

ο πλέον ανεπτυγμένος τουριστικά δήμος του Νομού αλλά και της μεγάλης

υπερσυγκέντρωσης παραθεριστικής κατοικίας τόσο στον ίδιο τον δήμο όσο και στον
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διπλανό δήμο Αμαρυνθίων , β ) Την πoια/iα όπως περιγράψαμε του περιβάλλοντος στις

παραπάνω περιοχές. Ύ) Τον ιδιαίτερα « φορτισμένο )) παράιmo / γραμμικό άξονα

ανάπτυξης με συγκρούσεις χρήσεων γης και υπερσυγκέντρωσης οχλι>υσών

δραστηριοτήτων Χαλκίδα - Αλιβέρι " δ ) Της ιδιαίτερης βαρUτητας της Κύμης ως

πραωθούμενο λιμάνι εθνικής εμβέλειας, ε) Το ενεργειακό κέντρα του Αλιβερίου, στ) Το

παραδοσιακό νησιωτικό / αιγαιοπελαγίτικο περιβάλλον της Σκύρου και το επίσης

παραδοσιακό ορεινό τοπίο του δήμου Διρφύων . Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα

αλλά και τα δεδομένα της S.W.O.T ανάλυσης επιλέγουμε για την συγκεκριμένη περιοχή

και ξεχωριστά ανά δήμο η δύο δήμους τα παρακάτω πρότυπα τουριστικής ανάπtυξης :

• Για την περιοχή των δήμων Ερέτριας και Αμαρυνθίων ο οποίοι προτείνεται να

σχεδιαστούν ως μία ενότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν το βασικό χωρικό μοντέλο

οργάνωσης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Ευβοίας με το οποίο

κατατάξαμε τη Ερέτρια ως πρωτεύοντα πόλι> ανάπτυξης επιλέγεται η διατήρηση

των σημερινών τάσεων τουριστικής ανάπτυξης με παράλληλη βελτίωση των

υποδομών. της ποιότητας της προσφοράς α').).Δ και αξιοποίηση των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων της περιοχής προς την πρασφορά πoικιλiας τουριστικών

προϊόντων a').j.,Jj και της επιμήκυνσης κατά το δυνατόν της τουριστικής σεζόν .

Αναλυτικά λοιπόν για την παραπάνω περιοχή επιλέ'Υονται τα πρότυπα : α )

Ελεγχόμενης ανάπτυξης του νησιωτικού τουρισμού καθότι η παραθαλάσσια

Ερέτρια είναι ο μεγαλύτερο πόλος έλξης αλλοδαπών τουριστών στον Νομό

Eυβoiας με περίπου 165.000 διανυκτερεύσεις το 2004 , β ) Ελεγχόμενης

ανάπτυξης του παραθεριστικού τουρισμού τόσο στον δήμο Ερέτριας όσο και στον

δήμο AμαρυVΘiων λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης σε αυτές τις περιοχές

παραθεριστικών κατοικιών με στόχο την καλύτερη συνεργασία οικισμών 

θυλάκων ανάπτυξης παραθεριστικής κατoικiας και περιοχών ανάπτυξης

τουριστικών δραστηριοτήτων • γ ) Ανάπτυξης ορισμένων μορφών αστικού

τουρισμού συνδεόμενων με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ερέτριας και

ανάδειξη της και ως πόλου πολιτιστικού τουρισμού ως προσπάθεια

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και της μέγιστης δυνατής

επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου . Συνοπτικά οι επιχειρούμενες

παρεμβάσεις στην παραπάνω περιοχή θα έχουν να κάνουν με την περαιτέρω

ανάδειξη του Δήμου Ερέτριας και Αμαρυνθίων ως χώρων ποιοτικού νησιωτικού

παραθαλι>σσίου τουρισμού με στόχο την αύξηση της τουριστικής ζήτησης
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λuνοντας παράλληλο τα προβλήματα ρuθμισης του χώρου αλλά και προωθώντας

νέες μορφές τουρισμο» .

• Για την περωχή του δήμου Διρφύο>ν που αποτελεί μια περιοχή με πλούσιο φυσικό

περιβάλλον , ιδίως από το "φος της έδρας του δήμου ( Στενή ) και μετά ,

προτείνεται η προώθηση του οικοτουρισμού αλλά και του αγροτουρισμού με

στοιχεία όμως χειμερινού τουρισμού που αφορούν στην διερεύνηση της

δυνατότητας για περαιτέρω ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου. Τα πάμπολλα

μονοπάτια του Όρους Δίρφυς εύνουν τέλος και την ανάπτυξη του περιπατητικού /

ορειβατικού τουρισμού ο οποίος έρχεται και σε πλήρη εναρμόνιση με το πρότυπο

του φυσιολατρικού τουρισμού. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά την εν 'λiYyω

περιοχή είναι η υπερσυγκέντρωση της εγκατάστασης μεγάλων αλλά οργανωμένων

κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων επί του άξονα Ν. Αρτάκη 

Βατώντας - Καθενοί και το οποίο είναι ένα θέμα προς διερεύνηση και εξυΥίανση .

Η εΥΥύτητα του δήμου Διρφύων με την Χαλκίδα δίνει το δικαίωμα στην δικτύωση

και συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των περιοχών καθιστώντας τον δήμο

Διρφύο>ν μία επιπλέον εναλλακτική εmλογή χειμερινού τουρισμού σε εγγύτητα

με την Xαλιdδα .

• Ο Δήμος Ταμυναίων χαρακτηρίζεται από ένα έντονο δυισμό που απορρέει κυρίως

από την μεγάλη έκταση του και αφορά : α ) Το ενεργειακό κέντρο και οικισμό με

έντονα « αστικά )) χαρακτηριστικά Αλιβέρι ( 5.700 κάτοικοι το 2001 με σχετικά

μικρή αuξηση και τάση συντήρησης) και β ) Την ενδοχώρα του που στηρίζεται

κυρiως στην αγροτική οικονομία και χαρακτηρίζεται ως "παιθρος χώρος . Η

επιλογή του προτύπου για την τουριστική ανάπτυξη του δήμου είναι δύσκολη

διαδικασία και συνίσταται κυρίως στις « φραγές » που βάζει η ύπαρξη του

εργοστασίου παραγωγής Ηλ. PΕUματoς της Δ.Ε.Η στο Αλιβέρι και η γενικότερη

επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή και μας ωθεί να επιλέξουμε τα εξής:

α) Για τον οικισμό του Αλιβερίου εmλέγεται το πρότυπο της ανάπτυξης ειδικών

μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα το πρότυπο του επαγγελματικού και του

εκπαιδευτικού τουρισμού συνδεόμενων με την παραγωγή ενέργειας καθώς και την

άμεση δικτύωση του οικισμού με την αναπτυσσόμενη σύμφωνα με το πρότυπο

του αστικού τουρισμού Χαλκίδα καθώς επίσης και η εκμετάλλευση των

πολιτιστικών πόρων της περιοχής αλλά και η εγγύτητα με τον δήμο Ερέτριας για

την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών και αξιοποίησης του πολιτιστικού

πλoutoo του άξονα Xαλιdδα - Αλιβέρι , β ) την προώθηση στην ενδοχώρα του

δήμου καθαρά του προτύπου του αγροτουρισμού και δικτύωση των ορεινών
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οικισμών του δήμου με τους επίσης ορεινούς ΟΙ1Cl.σμοUς του δήμου Κσνιστρών

( που γειτνιάζει) για την συλλσΥΙκή ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

• Η ενότητα των δήμων Κύμης. Κονιστρών και Αυλώνος που συνιστά μία σχεδόν

ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα με επίκεντρο την Κύμη ( 8.000 περίπου

κάτοικοι το 2001 ) και ~ αστικές ~ λειτουργίες όπως η ύπαρξη Νοσοκομείου, η

δυναμική τοmκή αγορά και το λιμάνι όπως επίσης και του γεΥονότος ότι είναι «

παρθένα» τουριστικά προτείνεται να αναπτυχθεί με βάση τα παρακάτω πρότυπα :

α ) Για τον δήμο Κύμης και συγκεκριμένα για τον οικισμό της Κύμης προτείνεται

το πρότυπο του αστικού και των άμεσα συνδεόμενων με αυτό το είδος τουρισμού

δραστηριοτήτων πολιτιστικού • εκπαιδευτικού και συνεδριακού χαραΙCΤΉρα .

Επίσης ο ΟΙ1C1σμός της Κύμης προωθείται ως το κέντρο της δικτύωσης των δήμων

Κύμης • Κονιστρών και Αυλώνος γι αυτό επιλέΥεται ως φορέας ανάπτυξης

αστικού χαραΙCΤΉρα τουριστικών δραστηριοτήτων. Τέλος δεύτερο επιλεγμένο

πρότυπο για τον οικισμό της Κύμης είναι ο « νησιο:m.-ιcός » τουρισμός. Στην

περιοχή από παραλία Κύμης έως τον οικισμό Μουρτερή του δήμου Αυλώνος που

χαρακτηρίζεται από μια γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος μuις παραλίας περίπου

1Ο χλμ. προτείνεται η συΥιφατημένη ανάπτυξη του προτύπου του « νησιωτικού»

για εκμετάλλευση αυτής της μεγάλης παραλίας. Στους υπόλ<>ιπους ΟΙ1C1σμυύς του

δήμου εκτός των ΟΙ1Cl.σμών Οξύλιθος • Άνω Ποταμιά και Πλατάνα που θα

εναρμονιστούν και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

προτείνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού ως κύριου φορέα τουριστικής

ανάπτυξης , β ) ΓUΙ τον δήμο Κονιστρών που χαρακτηρίζεται από έντονη

παρoUΣΊΑ της αγροτικής οικονομίας προτείνεται η καθολική ανάπτυξη του

αγροτουρισμού προς εκμετάλλευση του φικnKOύ περιβάλλοντος, του χαραΙCΤΉρα

των ΟΙ1C1σμών , της πολιτιστικής παράδοσης και της τοπικής κουζίνας με έμφαση

στους ΟΙ1C1σμούς Κρεμαστός, Βρύση, Μονόδρυ , Δφρεύματα , και Κήποι , γ )

Για τον δήμο Αυλώνος προτείνεται η συγιφατημένη ανάπτυξη στις

παραθαλάσσιες περιοχές του « νησt.α/ΤΙKOύ » τουρισμού άμεσα συνδεόμενη με την

ανάπτυξη στην περιοχή της Κύμης και η καθολική ανάπτυξη του αγροτουρισμού

στις υπόλοιπες περιοχές και σε συνεργασία με τον δήμο Κύμης και Κονιστρών .

• Τέλος ο δήμος Σκύρου και εν γένει το νησί της Σκύρου με το έντονο

Αιγαιοπελαγίτικο στοιχείο και την πλούσια πολιτιστική ( κάστρο, εκδηλώσεις)

και φυσική ( χώρα Σκύρου , αλογά", ) κληρονομιά προτείνεται να αναπτύξει

καθαρά το στοιχειό του νησιωτικού τουρισμού με στόχο όμως τις ανώτερες

ομάδες τουριστών προς εκμετΆΛΛΕUΣΗ και της υπό κατασκευή - μαρίνας
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ελλιμενισμού σκαφών . Σημαντικό ρόλο στο παραπάνω γεγονός αναμένεται να

παίξει και η βελτίωση μεταξύ της σύνδεσης Χαλκίδας - Κύμης που όπως

προείπαμε αποτελεί και τον μόνο δίαυλο επικοινωνίας με το νησί της Σκύρου .

Επίσης ένα ζήτημα που πρέπει' να αντιμετωπισθεί είναι η ρύθμιση των θεμάτων

σχετικά με την πολύ εκταnκή και ενσταυλισμένη κτηνοτροφία στο νησί της

Σκύρου . Καθώς και με τις συνέπειες αυτής από την υπερβόσκηση σε ευαίσθητες

περιοχές του νησιού (Όρος Κόχυλας) .

Α ) Προτάσεις για την ανάδειξη και αξιοπο'ηση των τουριστικών πόρων.

• Ανάδειξη και εκμετάλλευση του αισθητικού δάσους της Στενής Διρφύος.

• Εκπόνηση προγράμματος για την καταγραφή / αξιολόγηση και τις απαραίτητες

εργασίες ( λιθόστρωση) προς την ανάπτυξη των μονοπατιών του Όρους Δίρφυς που

σήμερα χαρακτηρίζονται από μέτρια βατότ/τα και απευθύνονται κυρίως σε

έμπειρους ορειβάτες / πεζοπόρους .

• Ολοκλήρωση Ι πιστή εφαρμογή των ορίων του καθορισμένου αιγιαλού στην

παράκτια γραμμή των δήμων Ερέτριας και Αμαρυνθίων και αυστηρός έλεγχος στις

παρόχθιες χρήσεις γης στα όρια των δήμων αυτών . Συγκρότηση διαδημοτικού

φορέα για τον καθαρισμό και την εξόπλιση των παραλιών με τις απαραίτητες

υποδομές ( W.C , παρατηρητήρια ναυαγοσωστών κ.α ) με στόχο την απόκτηση μπλε

σημαίας και από άλλες παραλίες. Ανάλογες ενέργειες και στην παραλία γνωστή ως

« Στόμιο )) OΞUλίθoυ από τον οικισμό Πλατάνα ( Κύμης) έως το ακρωτήρι «

Πούντας )) του δήμου Αυλώνος .

• Αξιοποίηση και προβολή των πηγών: « Χωνευτικό )) ( Κύμης) , « Τρυπητή» , «

Μελοντάκι )) , « Μεγάλη Βρύση )) ( Κονιστρών ) προς την σύνδεση αυτών με τ/ν

επιχειρούμενη ανάπτυξη του αγροτουρισμού σης περιοχές αυτές .

• Αξιοποίηση του ΦαραΥΥιού στον Αγ. Αθανάσιου του δήμου ΔιρφΟΟν προς σύνδεση

αυτού με το δίκτυο περιπατητικού Ι ορειβατικού τουρισμού του Όρους Δίρφυς.

• Προστασία του Όρους Kόχuλας στην Σκύρο που χαρακτηρίζεται από έντονη

υποβάθμιση .

• Προστασία / ανάδειξη των ορεινών οικισμών της περιοχής της Κύμης και θέσπιση

αυστηρότερων πολεοδομικών κανόνων προς διατήρηση του χαρακτήρα και της

ταυτότητας τους . Εκμετάλλευση του γεγονότος όη η χώρα τ/ς Σκύρου αποτελεί

παραδοσιακό οικισμό ως φορέα για τ/ν υλοποίηση επενδύσεων για δημιουργία

παραδοσιακών καταλυμάτων .

1/ Ι \ΠΙΙ' T/l.\JlO ΗΕ__ Ι 11 ι'· τ.ι/..\.π./l. Ι
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• Ανάδειξη των ρεμάτων Μουρτερής και Μανικιώτικο ως χώρων φυσιολατρικού

ενδιαφέροντος.

• Εκπόνηση προγράμματος Ύ\α την προστασία και την προβολή με την δημιουργία

πάρκου που θα συγκεντρωθούν τα εναπομείναντα ζώα του μοναδικού στο είδος του

αλσΥάια της Σκύρου.

• ΠΡόΥραμμα και εξεύρεση πόρων Ύ\α την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της

Ερέτριας και την χρησιμοποίηση του χώρου ως αρχαιολογικού χώρου αλλά και ως

χώρου τέλεσης σημαντικών ΠOλιτισnKών γεΥονότων ως ενέργεια άμεσης

προτεραιότητας και αξιοποίηση του Ναού του Δαφνηφόρου Aπό1J...ωνα και την

δημιουργία νέου αρχαιολογικού χώρου.

• Αξιοποίηση του θολωτού τάφου « Κατακλούς » αλλά και των τέλεια διατηρημένων

ρωμαϊκών λουτρών στο Αλιβέρι και στον Κάραβο Αλιβερίου αντίστοιχα και ένταξη

αυτών στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών σε σύνδεση με το αρχαίο θέατρο της

Ερέτριας .

• Προβολή και ανάδειξη της υπερσυγκέντρωσης ιερών μονών στον δήμο Αυλώνος

( 6 ) και τον δήμο Κύμης ( 3 ) με την δημιουργία δικτύου θρησκευτικού τουρισμού

σχετικά με την επίσκεψη και διαμονή στις ιερές μονές .

• Αξιοποίηση και εργασίες αναστήλωσης Ι συντήρησης του κάστρου στην χώρα της

Σκύρου με σκοπό την εκμετάΛλευση του χώρου ως τόπος πολιτιστικών

δραστηριοτήτων η και την διοργάνωση εκθέσεων . Στο θέμα της διοργάνωσης

εκθέσεων το κάστρο της Σκύρου η .εν γένει η χώρα της Σκόρου προτείνεται να

διοργανώνουν κάθε χρόνο έκθεση όπου θα προβάλλονται και θα βραβεύονται

παραδοσιακά προϊόντα a'JJ.iJ. και γεύσεις από ό'Μ> τον Νομό Ευβοίας με σκοπό την

άμεση εκμετάλλευση της μοναδικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Σκύρου και

την έλξη τουριστών από όλο τον κόσμο αλλά και την ομαλή συνεργασία Ι προβολή

του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τον τουρισμό.

• ΑναβάΟμιση του λαογραφικού μουσείου της Κύμης και μεταστέγαση του σε νέο

χώρο μαζί με την δημιουργία του προτεινόμενου μουσείου « Γεωργίου

Παπανικολάου )) προς τιμήν του επιστήμονα που γεννήθηκε και έζησε τα μαθητικά

του χρόνια στην Κύμη . Μαζί με το νέο μουσείο προτείνεται και η δημωυργία

συνεδριακής αίθουσας - αμφιθεάτρου δυναμικότητος 100 ατόμων το μέγιστο με

σκοπό την διοργάνωση ετήσιων ιατρικών συνεδρίων σχετικά με το θεματικό

αντικείμενο της ειδικότητος του Γεωργίου Παπανικολάου .

• Προβολή των ιδιαίτερων πολιτιστικών παραδόσεων που λαμβάνουν χώρα στην

Σκύρο και αφορούν το Σκυριανό καρναβάλι και επίσης προβολή των ιδιαίτερων
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•

εθίμων που σχετίζονται με την διοργάνωση πανηγυριών προς τιμήν της μνήμης

Αγίων στους Δήμους: Κονιστρών ( Κρεμαστός. Κάδι) • Κύμης ( Οξύλιθος ) και

Δφφύων ( Καθενοί ) αλλά και της {{ γιορτής του Κερασιού » που λαμβάνει χώρα

στον οικισμό Μετόχι του δήμου Διρφύων .

Προστασία και έ'λR:yχoς στις χρήσεις γης αλλά και στην οικιστική ανάπτυξη των

οικισμών αλλά ιcαι στις αδειοδοτήσεις νέων κτισμάτων που είναι χαραΊCτ/ρισμένoι

ως ενδιαφέροντες και είναι : Ανδρωνιάνοι ( Κύμης ) • Αυλωνάρι ( Αυλώνος) •

Βίταλα ( Κύμης) • Δένδρα ( Κύμης) •Έλαια ( Αυλώνος ) • Πύργος ( Κύμης) και

Στενή ( Διρφύων ) .

J

Β ) Προτάσεις που αφορούν την διαχεΙριση και ανάπτυξη της υφιστάμενης

τουριστικής προσφοράς .

Η συνολική τουριστική προσφορά της παραπάνω περιοχής ανέρχεται σε 6.440 κλίνες εκ

των οποίων οι 4.714 ανήκουν σε κλίνες ξενοδοχειακών ιcαταλυμάτων και οι 1.726 σε κλίνες

ενοικιαζόμενων δωματίων . Η συγκεκριμένη ενότητα βλέπουμε ότι έρχεται δεύτερη στον

Νομό Ευβοίας μετά την ενότητα της Βορείου Ευβοίας σε αριθμό κλινών με σχεδόν

υποδιπλάσιο αριθμό σε σχέση με την Βόρειο Εύβοια αλλά και μεγαλύτερη διασπορά αφού

η γεωγραφική έκταση της παρούσας ενότητας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της ενότητα τ/ς

Βορείου Ευβοίας. Ο δήμος που συγκεντρώνει τις περισσότερες κλίνες στην συγκεκριμλΟνη

περιοχή είναι ο δήμος Ερέτριας αφού συγκεντρώνει σχεδόν τις μισές από τις συνολικές

κλίνες και με αριθμό 3.236 κλίνες συνολικά. Δεύτερος έρχεται ο δήμος Σκύρου με 1.765

συνολικά κλίνες αλλά με αναλσyiα 522 κλίνες ξενοδοχειακών καταλυμάτων προς 1.243

κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων κάτι που δείχνει σχετικά χαμηλή ποιότητα προσφοράς

αλλά και ζήτησης. Ο τρίτος δήμος στην σειρά είναι ο δήμος Αμαρυνθίων με 853 κλίνες και

με αναλογία ξενοδοχείων / ενοικιαζόμενων δωματίων : 702 / Ι 5 Ι . Ο δήμος Αμαρυνθίων

όπως διαπιστώνουμε συγκροτεί μαζί με τον δήμο Ερέτριας (που προείπαμε ότι θα

σχεδιαστεί σαν μία ενότ/τα ) ένα συνολικό δυναμικό περί τις 4.089 κλίνες η το 63.5 % του

συνολικού αριθμού των κλινών της περιοχής μελέτης. Μάλιστα τα 12 από τα 18 (ποσοστό

66.7% ) συνολικά ξενοδοχειακά καταλύματα των δήμων Ερέτριας ιcαι Αμαρυνθίων

ανήκουν στις κατηγορίες από 3··· και άνω δείχvovτας μας τόσο την ποιότητα της

τουριστικής προσφοράς αλλά και την ποιότητα της τουριστικής ζήτησης για τις

συγκεκριμένεςπεριοχές. Επιπλέονoφεiλoυμενα σημειώσουμετην μη ύπαρξη κλινών στον

δήμο Κονιστρών αλλά και την ύπαρξη μόλις Ι 02 κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων στον

δήμο Αυλώνος που μαζί με τον δήμο Κύμης συγκροτούν ένα ασθενές δυναμικά της τάξεως

των 468 κλινών παρά το πλούσιο περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής αλλά ιcαι του
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μεγάλου μήκους των παραλιών της . Τέλος στην παραπάνω περιοχή βρίσκονται 2

οργανωμένα camping τα οποία είναι εντός του δήμου Ερέτριας και έχουν συνολική

δυναμικότητα 138 θέσεων . Οι κ:6ριοι άξονες που θα στηριχθούμε για να κάνουμε τις

προτάσεις που θα αφορούν την διαχείριση και την ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς

της περιοχής μας είναι:

• Προώθηση του ποιοτικού {( νησιωτικού ») τουρισμού με την δημιουργία πρότυπων

σΌΎκροτημάτων αγροτουρισμού / νησιωτικού τουρισμού προς την εκμετάλλευση

των πλεονεκτημάτων του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των πολλών ακτών της

περιοχής μας ιδιαίτερα από την πλευρά του Αιγαίου.

• Κίνητρα για περαιτέρω ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς την

ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό νέων η υπαρχουσών ξενοδοχειακών μονάδων στους

δήμους Ερέτριας και Αμαρυνθίων .

• Εκμετάλλευση του χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ορισμένων

οικισμών προς την ανάπτυξη παραδοσιακών καταλυμάτων ποιότητας.

• Εξεύρεση χώρων κατάλληλων η διαμόρφωση χώρων για την αντιμετώπιση του

προβλήματος της ελεύθερης καταΣΙCΉνωσης που παρατηρείται έντονα σε περιοχές

των δήμων Ερέτριας , Αμαρυνθίων και Διρφύων προς την πλευρά του Αιγαίου

κοντά στον οικισμό Λάμαρη και στην παραλία xtλιαδoύς .

• Δημιουργία δικτύου OΙΙCΙσμών προς την οργανωμένη προώθηση του αγροτουρισμού

στους δήμους Κύμης, Κονιστρών και Αυλώνος .

• Χωροθέτηση Π.Ο.Τ.Α η εξεύρεση κατάλληλου χώρου εκτός της χώρας της Σκύρου

για την δημιουργία ποιοτικών ξενοδοχειακών καταλυμάτων η bWlga10WS προς την

έλξη ποιοτικού χαρακτήρα « νησιωτικού )) τουρισμού και την εκμετάλλευση της

υπό κατασκευή μαρίνας ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών στην Σκύρο στον

οικισμό Αχίλλι .

Για τον δήμο Διρφύων προτείνεται η ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε η σωστή

ενημέρωση των επιχειρηματιών για την εξεύρεση των κατάλληλων πόρων κυρίως μέσω

Π.Ε.Π και Ν3299/04 για την δημιουργία οικοτουριστικών και αγροτουριστικών μονάδων

ποιότητος με προτεραιότητα προς την αειφόρο ένταξη των καταλυμάτων / υποδομών προς

το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τον σεβασμό της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς . Η

ενδεχόμενη αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου στο όρος Δίρφυς που συνεπάγεται την

έλξη χειμερινού τουρισμού προτείνεται να διαχειριστεί με την εξεύρεση χώρου η διάθεση

δημοτικού χώρου περίπου 5 - 6 στρεμμάτων για την ανέγερση εκεί υπό την μορφή
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οργανωμένου ΣUΓΚΡOτήματoς ξενοδοχειακών καταλυμάτων ποιότητος με όλες τις

απαραίτητες υποδομές ( XOP1C\νyK, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου , αειφόρος

διαχείριση πόρων όπως αξιοποίηση του βρόχινου νερού για τ~ τουαλέτες κα. ,χρήση

παραδοσιακών υλικών κατασκευής και ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις επιλογές

του οικοτουρισμού α'λ/i:ι. και του χειμερινού τουρισμού όπως τα μονοπάτια κα. με μέγιστο

αριθμό περί ~ 500 - 700 κλίνες. Η περαιτέρω ζήτηση για τον χειμερινό τουρισμό μπορεί

να καλυφθεί είτε από τα υπάρχοvrα καταλύματα είτε από την δημιουργία νέων όπως είπαμε

πριν αγροτουριστικών μονάδων συνδυάζοντας έτσι τον αγροτουρισμό με τον χειμερινό

τουρισμό . Το συνολικό δυναμικό σε κλίνες της εν 'λiYyω περιοχής ορίζεται σε περίπου

Ι .000 κλίνες ως μέγιστη τιμή . Επίσης το πρόβλημα της ελεύθερης κατασκήνωσης που

παρατηρείται στις ακτές του Αιγαίου μπορεί να αvnμετωπιστεί με απαγόρευση της και

συστηματική αστuνόΜΕUση η απλώς με την σχετική οριοθέτηση και ρύθμιση των χώρων

αυτών με βασικές υποδομές. Τέλος το μεγάλο θετικό στοιχείο με τον εν λόγω δήμο αλλά

και τους δήμους Ερέτριας και Αμαρυνθίων είναι ότι όλοι εξυπηρετούvrαι από τον

διαδημοτικό Χ. Υ.Τ.Α της Κεντρικής Εύβοιας στην Χαλκίδα . Οι δήμοι Ερέτριας και

Aμαρυνθiων που όπως είπαμε θα αvnμετωπιστούν ως ενιαία ενότητα διακρίνοvrαι για την

εξαφετικά μεΥάλη τουριστική προσφορά για τα δεδομένα του Νομού α'λ/i:ι. και για την

σχετικά πολύ καλή ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών ( 66.7% των κλινών

άνω των 3*** ) οπότε η μόνη πρόταση που μπορεί να γίνει είναι η εκμετάλλευση της

ποιοτικής ζήτησης για την εν λόγω περιοχή με την δημlOυργία ενός καλλωπιστικού κέντρου

( S.P.A ) με πρωτοβουλία του Ε.Ο.Τ που θα ανήκει στην ανώτερη κατηγορία T(i)V 5*****

και δυναμικότητος περί των 500 κλινών και προτείνεταινα αναπτυχθεί εντός του «νησιού

των ονείρων» ( που είναι ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ ) που αποτελεί μία \ftlσίδα που χωρίζεται από

την Ερέτρια με μία γέφυρα περίπου 45 μ. μέσα σε ένα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον από

πεύκα και όμορφες παραλίες. Για την ισόρροπη ανάπτυξη της περαιτέρω αύξησης της

τουριστικής προσφοράς προτείνεται η σύσταση διαδημοτικού φορέα Ερέτριας 

Αμαρυνθίων με σκοπό την αγορά και εκμετάλλευση έκτασης περί T(i)V 20 - 40 στρεμμάτων

και με προτεραιότητα στα όρια του δήμου Αμαρυνθί(i)V προς την διάθεση αυτού του χώρου

υπό την μορφή ({ πολεοδομημένων » οικοπέδων στους επιχεφηματίες είτε με ενοικίαση είτε

με πώληση σε μία προσπάθεια για την « συγκράτηση » της οικιστικής ανάπroξης που

μαστίζει έντονα τους δύο δήμους. Τέλος πάλι με προτεραιότητα στον δήμο AμαΡUνθίων

προτείνεται η δημιουργία 2 νέων carnping χωρητικότητας περί των 60 θέσων έκαστο για

αντιμετώmσητου προβλήματοςτης ελεύθερηςκατασκήνωσηςη συστηματικόςέλεγχος και

αστυνόμευσητων χώρων όπου εξασκείται τέτοια δραστηριότητα.Το συνολικό δυναμικό

σε κλίνες για την εν 'λiYyω περιοχή συστήνεταινα μην ξεπεράσει τις 6.000 κλίνες'συνολικά
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προς την μέγιστη διασφάλιση της ποώτητσς oXλil και της βιώσιμης ανάπτυξη και

διαχείρισης των πόρων. Για τ/ν ενότητα των δήμων Κύμης. Κονιστρών και Αυλώνος που

όπως είπαμε προτείνεται να αναπτύξουν ως δίΙCΤΥO τον ΟΡΎανωμένο αγροτουρισμό

προτείνεται ένα μέ'Υεθος των 1.200 κλινών συνολικά και για τους τρείς δήμους ως μέγιστο

για τ/ν ανάπtUΞη αγροτουριστικών καταλυμάτων σJ..λfι. και την ανάπτυξη πρότυπου

αγροτουριστικού συγκροτήματος σε επιφάνεια περί των 10Μ στις παράκτιες περwχές του

δήμου Κύμης προς σύνδεση του αγροτουρισμού με τον νησιωτικό τουρισμό δυναμικότητος

περί των 1.000 φ1λοξενουμένων για εκμετάλλευση όπως είπαμε των 1Ο χλμ. της παραλiας «

Στόμιο )} Οξυλίθου . Το εν λ&Υο πρότυπο αγροτουριστικό συγκρότημα θα μπορεί να

λειτουΡΎεί και τον χειμώνα ως πλήρως αγροτουριστικό κέντρο και προτείνεται να

αναπroχθεί σε 50 οικιστικά σύνολα ( κτίσματα ) των 20 ατόμων το ένα με μΈΥιστο ύψος

τους 2 ορόφους και εναρμονισμένο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου

( λιθοδομή στην τoιχoπoιiα ) καθώς και την πλήρη ανεξαρτησiα του σε θέματα πρoστασiας

του περιβάλλοντος ( διαχείριση απορριμμάτων Κ.α ) . Για τον δήμο Σκύρου που όπως

είπαμε θα αποτελέσει φορέα της προώθησης του ποιοτικού νησιωτικού τουρισμού

προτείνεται η εκμετάλλευση επενδυτικών σχεδίων του Ν3299/04 η χρηματοδοτήσεων του

Π.Ε.Π για την αναβάθμιση του 60% των κλινών του δήμου ( 313 από τις 522 συνολικά) σε

κατηΥορίες των 3··· και άνω και η ενθάρρυνση της ποιοτικής αναβάθμισης των κλινών

των ενοικιαζόμενωνδωματίων σε ανώτερες κατηΥορίες . Για την εκμετάλλευση της υπό

κατασκευής μαρίνας ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών ( 150 θέσεις ) προτείνεται η

εξεύρεση χώρου με προτεραιότητα κοντά στον οικισμό Αχίλλι που θα λειτουργήσει σαν

Π.ο.Τ.Α και στον οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν περί τις 1.000 κλίνες καταλυμάτων

τύπου bungalows . Οι συνολικές κλίνες στην περιοχή τ/ς Σκύρου προτείνεται να μην

ξεπεράσουν τις 3.000 συνολικά . Τέλος ο δήμος Ταμυναίων που όπως είπαμε στο μεν

Αλιβέρι θα αναπτύξει δραστηριότητες άμεσα συνδεόμενες με τον επαγγελματικό τουρισμό

ενώ στην ενδοχώρα του μονάχα αγροτουριστικού είδους λειτουΡΎίες προτείνεται η μη

ανάπτυξη περισσοτέρων των 500 κλινών αγροτουριστικών καταλυμάτων ενώ για το

Αλιβέρι δεν προτείνεται κάτι σιryκεKριμένo. Οι πόροι για τα παραπάνω προτεινόμενα

σχέδια για την ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς στην συγκεκριμένη περιοχή μπορο"ν

να προέλθουν:

• Μέτρο 1.9 και 1.1Ο του 1"" άξονα προτεραώτητσς του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος.

• Μέτρο 2.3 και 2.4 του 2"" άξονα προτεραιότητσς του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος .

• Μέτρο 3.7 του 3"" άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος.

• Μέτρο 4.4 και 4.5 του 4"" άξονα προτεραώτητσς του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος .
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• Χρήση του επενδυτικού σχεδίου : Εγκατάσταση των τoυρισnKών επιχεφήσεων σε

Περιοχές Ολοκληρωμένης Τouριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) του Ν3299/04 .

Γ ) Ζητήματα χρήσεων γης πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και

απαιτούμενες μελέτες .

Η ποικιλία των τύπων και ενοτήτων της συγκεκριμένης περιοχής, της ύπαρξης οικισμών με

ιδιαίτερο χαρακτήρα αλλά και η έντονη παραθεριστική ανάπτυξη που παρατηρείται σε

ορισμένες περιοχές έχουν ως αποτέλεσμα την πρόταση των παρακάτω και με κύριο

γνώμονα : α ) Την προστασία των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών , β ) Την

αποτελεσματική διαχείριση της υπαίθρου και των αξόνων γραμμικής ανάπroξης και γ )

Την αντιμετώπιση της ασύστολης ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας και την

ρύθμιση του σχετικού χώρου. Οι σχετικές προτάσεις είναι οι εξής:

• Εκπόνηση μελετών πολεοδόμησης / κτηματογράφησης Β' 1α/ΤΟΙκίας στους ήδη

υφιστάμενους πυρήνες ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας στους δήμους :

Ερέτριας , Αμαρυνθίων και όπου κριθεί απαραίτητο στους υπόλοιπους δήμους .

Επίσης ένταξη στο σχέδιο πόλης θυλάκων ανάπτυξης παραΟεριστικής 1α/ΤΟ,κίας που

είναι σε εγγύτητα με τους ήδη υφιστάμενους πυρήνες των οικισμών με

προτεραιότητα στην Ερέτρια την Αμάρυνθο 1α/Ι την Κύμη.

• Ε""όνηση μελέτης για την πρoστασiα / ανάδειξη του αισθητικού δάσους της Στενής

και κήρυξη αυτού ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.

• Κήρυξη τou Ορεινού όγκου του Όρους Δίρφυς ως περιοχή προστασίας της φύσης

αλλά "αι στις περιοχές με υψόμετρο > 1.200 μέτρων ως περιοχή απολύτου

προστασίας της φάσης .

• Εκπόνηση ειδικής μελέτης για τ/ν προστασία του ανατολικού τμήματος του όρους

Μαυροβούνι του δήμου Κύμης και κήρυξη αυτού αλλά και των απόκρημνων

παραλιών προς την πλευρά του Αιγαίου πελάγους ως περιοχές απολύτου

προστασίας της φύσης.

• Εκπόνηση προγράμματος για την καταγραφή / αξιολόγηση και τις προτάσεις όσων

αφορά την διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των ορεινών οικισμών της

περιοχής των δήμων Κύμης και Kovιστρών .

• Διαχείριση του προβλήματος των υπεΡΣUΓκέντρωσης κτηνοτροφικών μονάδων στον

άξονα Βατώντας - Kαθεvoί του δήμου Δφφύων με κίνητρα για την

μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων των επιχεφήσεων στον Π.Ο.Α.Π.Δ
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κτηνοτροφίας που προτείναμε για τον γειτονικό Δήμο Μεσσαπίων σε προηγούμενο

κεφάλαιο.

• Εκπόνηση διαδημοτικού Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π για τους δήμους Κονιστρών και Αυλώνος

και εκπόνηση και κύρωση Ε.Χ.Μ για τους δήμους Κύμης, Κονιστρών , Αυλώνος

και Ταμυναίων .

• EΙCΠΌνηση Σ.χ.Ο.Ο.Α.Π του Ν2508/97 για τον δήμο της Σκύρου κοι εξεύρεση

χώρου κατάλληλου για την οριοθέτηση της εκτατικής κτηνοτροφίας αλλά και την

παράλληλη προσταοία του Όρους Κόχι>λας με την κήρυξη του ως περιοχή

προστασίας τη φύσης λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί η έντονη υπερβόσΙCΗση .

• Καθορισμός του γραμμικού άξονα ανάπτυξης Χαλκίδα - Αλιβέρι - Λέπουρο 

Κύμη ( Ε44 ) ως Π.Ε.Χ.Π κοι εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης για την εξυγίανση

του άξονα από τις εντονότατες συγκρούσεις χρήσεων γης που παρατηρούνται εκεί.

• Πιστή εφαρμσΥή η αποπεράτωση της μελέτης καθορισμού των ορίων του Αιγιαλού

σε όλο το μήκος των παράκτιων περιοχών των δήμων Ερέτριας • Αμαρυνθίων και

Ταμυναίων κατά προτεραώτητα.

Δ ) Προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών

μεταφορών, προστασίας περιμάλλοντος , ενέργειας, άθλησης - εκπαίδευσης κ.α

Οι προτάσεις για την ανάπτυξη και την βελτίωση των υποδομών στην συγκεκριμένη

περιοχή έχουν ως κύριους άξονες: α ) Την επίτευξη αποτελεσματικότερης δικτύωσης του

λιμανιού εθνικής εμβέλειας της Κύμης ( κοι κοτά συνέπεια της Σκύρου) κοι του

ενεργειακού κέντρου του Αλιβερίου με την πρωτεύουσα του Νομού (Χαλκίδα) κοι β ) Το

σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη . Αναλυτικά οι προτεινόμενες

υποδομές έχουν ως εξής :

• Νέος άξονας Χαλκίδα - Αλιβέρι - Λέπσυρα - Κύμη με την κοτασκευή νέου δρόμου

με χάραξη Βορείως του σημερινού με τα πρότυπα κλειστού αυτοκινητόδρομου με 2

+ 2 λωρίδες ανά ρεύμα συν Λ.Ε.Α κοι με εξόδους: Βασιλικό ( Ι ) , Ερέτρια ( 2 ) ,

Αμάρυνθος ( 3 ) • Αλιβέρι ( 4 ) , Αυλωνάρι ( 5 ) κοι Λιμάνι Κύμης ως αφετηρία .

• Εργασίες για την απαραίτητη αναβάθμιση του Λιμανιού της Κύμης με νέους

προβλήτες. κρηπηδότοιχους Κ.α .

• Μελέτη κοι έργα για την αναβάθμιση ( ασφαλτοστρώσεις, διαγράμμιση. μείωση

επικινδυνότητας) του άξονα Αλιβέρι (Ταμυναίων) - Αγ. Λουκάς (Ταμυναίων)

Κρεμαστός ( Κονιστρών ) , Κονίστρες ( Κονιστρών ) •Κύμη ( Κύμης) .
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• Βελτίωση ομοίως με το παραπάνω του τμήματος Στενή - Στρόπωνες - Λάμαρη 

Παραλία Xtλιαδoύς .

• Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος των Μανικιών και της κατασκευής της

γραμμής φυσικού αεριού προς το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Δ.Ε.Η στο

Αλιβέρι.

• Εξεύρεση πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπλασης των OΙΙCΙσμών

ΕΡέτριας • Κύμης και Αλιβερίου .

• Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ( αίθουσα αναμονής, αποθήκες, δωίκηση ,

μπαρ - εστιατόριο ) στο αεροδρόμιο της Σκύρου ώστε να μπορούν να εκτελούνται

και πτήσεις charter .

• Δημιουργία χώρου για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

• Αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ Αλιβερίου σε διαδημοτική και για ισοδύναμο πληθυσμό

50.000 κατοίκων και αποπεράτωση των διmων αποχέτευσης στους οικισμούς

Ερέτριας, Αμαρύνθου και Αλιβερίου προς σύνδεση με την Ε.Ε.Λ .

• Έργα για την αναβάθμιση / βελτίωση του νοσοκομείου της Κύμης.

• Σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης

απορριμμάτων και εξεύρεση χώρου για την δημωυργία Χ.Υ.Τ.Α που θα εξυπηρετεί

τους δήμους Ταμυναίων , Κύμης, Κονιστρών • Αυλώνος και Σκύρου.

Ε ) Προτάσεις για την δημιουρΥία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, campiog κ.α ) .

Συνοψίζοντας με βάση τα παραπάνω στην εν λ1ΥΥω περιοχή προτείνονται συνολικά η

δημωυργία των παρακάτω υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό : καταγραφή /

λιθόστρωση και ενοποίηση κύριων μονοπατιών του Όρους Δίρφυς, Δημωυργία πάρκου

στην Σκύρο όπου θα συγκεντρωθούν τα εναπομείναντα αλαyάιcια της Σκύρου. Αξωποίηση

/ κάστρου της Σκύρου. Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Ερέτριας •Νέο λαογραφικό μουσείο

στην Κύμη και κατασκευή Αμφιθεατρικής αίθουσας, κατασκευή κέντρου S.P.A στην

Ερέτρια κατηγορίας 5***** και δυναμικότητος 500 "λινών. αγορά έκτασης 20 - 40 στην

Αμάρυνθο και μελέτη για την δημωυργία οικοπέδων προς πώληση , 2 camping

δυναμικότητος 60 θέσεων έκαστο • χώρος 5 - 6 στρεμμάτων στον δήμο Διρφύων και

μελέτη ομοίως με τον δήμο Αμαρυνθίων • δημωυργία πρότυπου αγροτουριστικού

καταλύματος στον δήμο Κύμης η στον δήμο Aυλώvoς δυναμικότητος 1.000 ατόμων και

εύρεση χώρου 100 στρεμμάτων. Το ενδεικτικό κόστος κατασκευής για τις παροπάνω

υποδομές υπολογίζεται ως εξής:
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• Μονοπάτια Όρους Δίρφυς: 1.000.000 + 150.000 μελέτη καταγραφής Ι αξιοποίησης.

• Δημιoυργiα πάρκου στην Σκύρο: 200.000 ευρώ .

• Αναστήλωση αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας: 3.000.000 ευρώ.

• Μουσείο Κuμης και αμφιθέατρο: 1.000.000 ευρώ.

• Κέντρο S.P.A στην Ερέτρια: 3.000.000 ευρώ.

• Έκταση στην Αμάρυνθο: Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών μεσιτών η αξία για εκτός

σχεδίου οικόπεδα υπολογίζεται σε περίπου 70.000 ευρώ για 4 στρέμματα δηλαδή

17.500 ευρώ Ι στρέμμα ( όριο αρτιότητας) οπότε η αγορά 20 έως 40 στρεμμάτωνθα

κοστίσει από 350.000 - 700.000 ευρώ και η εκπόνηση της σχετικής μελέτης στα

20.000 ευρώ.

• 2 camping : 600.000 - 800.000 ευρώ.

• Έκταση στον δήμο Διρφύων : Ομοίως με τον δήμο Αμαρυνθίων το ίcόστoς αΎορά

γης υπολογίζεται ανάμεσα στα 100.000 - 120.00 ευρώ και 5.000 για την σχετική

μελέτη .

• Πρότυπο οικοτουριστικό συγκρότημα στον δήμο Κύμης η τον δήμο Αυλώνος :

έκταση 100 στρεμμάτων: 1.800.000 ευρώ, κατασκευή κτιρίων: 1.000 Χ 28 τ.μ Ι

άτομο ~ 28.000 τ.μ δομήσιμου χώρου Χ 400 ευρώ Ι τ.μ γιο την κατασκευή ~

Ι 1.200.000 ευρώ. εκπόνηση μελέτης: 300.000 ευρώ.

• Συνολικά για την παραπάνω ενότητα οι προτεινόμενες υποδομές ( χρηματοδότηση

δημοσίου, ιδιωτικο,) ή ΣUμπραξη ) υπολογίζονται στα περίπου 23.000.000 ευρώ .

6.3.6 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟTJΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑι ΟΙ ΔΉΜΟΙ ΔΥΣTJΩΝ ,

ΣΤΥΡΕΩΝ , ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ , ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ .

Η παραπάνω ενότητα είναι και η τελευταία που θα πραΎματευθούμε κλείνοντας με αυτόν

τον τρόπο και την ενότητα των προτάσεων Ύια το σύνολο του Νομού . Εάν και σχετΙΊCά

μικρή σε έκταση ιδίως με την ενότητα της Βορειοκεντρικής και της Κεντρικής Εuβοιας η

συγκειφιμένη ενότητα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες ίcαι κάποια προβλήματα εκ των οποίων

τα σημαντικότερα είναι : α ) Η σχετική « απομόνωση » ιδίως των δήμων Στυρέων ,

Μαρμαρίου ίcαι Καρύστου λό-Υω κυρίως των χρονοαποστάσεων από την πρωτεύουσα του

νoμΣU , β ) Μοναδική φυσική κληρονομιά σε ορισμένες περιοχές ( Φαράγγι Δημοσάρης ,

Κάμπος Καρuστου, Λίμνη Δuστος), γ) Υψηλό αιολικό δυναμικύ που αποτελεί απειλή για

την ασύστολη ανάπτυξη αιολικών πάρκων από μέρους των ιδιωτών σε περίπτωση που

απελευθερωθεί η αΎορά ενέΡΎειας , δ ) ΠOΙΊCιλία τύπων υφιστάμενης τουριστικής ανάπτυξης

με κύριους εΊCφραστές τις κλασσιιcές τoυριστιιcές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα

Ελληνικά νησιά όπως των νησιωτικό τουρισμό ( ελαφράς μορφής ) • τον παραθεριστικό
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τουρισμό και την ελεύθερη κατασκήνωση , ε ) Ιδιαίτερη ( λόγω της θέσης της περιοχής)

έλξη από την ευρύτερη περιφέρεια του Π.Σ Πρωτευούσης λ{ΥΥω της ύπαρξης 4

πoρθμειαίcών γραμμών ( 2 από Αγ. Μαρίνα και 2 από Ραφήνα) και η οποία σε μελλοvnκή

επέκταση της Aτnκής Οδού στο λιμάνι της Ραφήνας πρέπει να διαχειριστεί

αποτελεσματικά για να μην υπάρξουν φαινόμενα έντονης ανάπτυξης παραθεριστικής

κατοικίας και κατά συνέπεια ασύστολής εκτός σχεδίου δόμησης . Έχοντας υπόψιν τα

παραπάνω δεδομένα αλλά και τα δεδομένα της S.W.O.T ανάλυσηςγια την εν λόγω περιοχή

επιλέγονταιτα εξής 7ψότuπα τουρισnΊCήςανάΠΤUΞης :

]

•

•

•

Η « ελεγχόμενη )) ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού σε όλη την περιοχή μελέτης

μας εκμεταλλεύοντας έτσι το αιγαιοπελαγίτικο περιβάλλον της περιοχής προς

προσέλκυση αλλοδαπών και ημεδαπών κυρίως τουριστών αλλά και προστατεύοντας

περιοχές φυσικού κάλλους η ευαίσθητες οικολογικά περιοχές ( Λίμνη Δύστος ) .

Η « σΊΥΥκράτηση » της ανάπτυξης του παραθερισnιcoύ τουρισμού μέσα ρυθμίσεων

κυρίως θεσμικού ( πολεοδομικού ) χαρακτήρα και με ιδιαίτερη έμφαση στους

δήμαυς Στυρέων και Μαρμαρίου .

Η δυναμική ανάπτυξη του οικοτουρισμού . του φυσιολατρικού τουρισμού αλλά και

του αγροτουρισμού και γενικά των αειφόρων μορφών τουριστικής ανάΠΤUΞης .

Όπως προείπαμε στην εν λόΥω περιοχή υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα OΙΊCOΤόπων

και τόπων με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος . Η ανάπτυξη του φοοιολατρικού τουρισμού

προτείνεται να έχει ως αφετηρία και πυρήνα το περίφημο και σπάνιο σε χλωρίδα

( ορχιδέα Dactylomiza saccifera ) και πανίδα ( πολλά είδη αρπακτικών πουλιών)

Φαράπι Δημοσάρης και να συνδεθεί άμεσα σε δίκτυο φυσιολατρικών διαδρομών

με το αισθητικό δάσος της Στενής Διρφύος και τις περιοχές της Βορειοκεντρικής

Εύβοιας ( πλατανοδάσος Κηρέα , Όρος Καντήλι ιc.α ) . Για την ovnμotilimoη τόσο

του προβλήματος της ελεύθερης κατασκήνωσης ιδίως σε παράκτιες περιοχές των

δήμων Στυρέων , Μαρμαρίου και Διιστίων προτείνεται η ανάπτυξη και δημιουργία

πρότυπων οικοτουριστικών camping με προσφορά « διαφοροποιημένη » από τα

αντίστοιχα camping που προτάθηκαν για την ενότητα της Βορειοκεντρικής Εύβοιας

και που πηγάζει από το εγγενές φυσικό περιβάλλον ( ξηρό νησιωτικό έναντι

πλούσιας βλάστησης έως την παραλία) της περιοχής που πραγματευόμαστε και που

βοηθά τόσο στην δικτύωση ,μεταξύ της συγκεκριμένης ενότητας όσο και στην

προσφορά ποικιλίας τουριστικών προϊόντων. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην

εν 'λiYyω περιοχή προτείνεται για δύο κυρίως λόγους: α ) Για την « υποστήριξη» και

προώθηση της υφιστάμενης ανάπτυξης αγροτουρισuκών μονάδων ιδίως στην
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Κάρυστο και στο Μαρμάρι αλλά και την σόζευξη της αγροτουριστικής ανάπτυξης

με την πρωτογενή παραΎωγή με την ύπαρξη στην εν 'λiJyω περιοχή πολλών

προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας που αποτελούν και « σίΎουρη )) αγορά προς τον

αγροτουρισμό.

• Η μεμονωμένη ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού που προτείνεται να

αναπτυχθεί κυρίως με βάση τον θαλάσσιο τουρισμό στην ενότητα του δήμου

Καρύστου αλλά και του άμεσα συνδεόμενου ασnKoύ τουρισμού πάλι στην ενότητα

και συγκεκριμένα στον οικισμό της Καρύστου προς εκμετάλλευση κυρίως των

aP'XUlOMryιKiliv πόρων του οικισμού της Καρύστου ( Castello Rosso • Μαυσωλείο

Καρύστου • Δρακόσπιτα Όχης Κ.α ) . Η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού στην

Κάρυστο ως συνέπεια της ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού προτείνεται να έχει

ως στόχο τις υψηλότερες κοινωνικοοικονομικά ομάδες προσπαθώντας να

εκμεταλλευθεί επίσης και την γειτνίαση με τα νησιά που βρίσκεται σε εΥΥ'ύτητα

( Άνδρος, Τήνος, Μύκονος κα ) .

Α ) Προτάσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων.

•

•

•

•

Προστασία και ανάδειξη του συστήματος Όρος Όχη - ΦαράΥΥΙ Δημοσάρης με

σκοπό τόσο την αναστολή των αρνητικών συνεπειών των ανθΡωπσΥενών

δραστηριοτήτων ( υπερβόσκηση ) αλλά και την εκμετάλλευση ως σημαντικού

πυρήνα οικοτουρισμού του φαραπιού Δημοσάρης . Προτείνεται η δημιουργία

μονοπατιών που θα συνδέουν περιοχές του Όρους Όχη με τον εν λό'Υω Φαράπι με

σκοπό την δημιουΡΎία ενός ενιαίου φυσιολατρικού συστήματος. Η όποια ανάπτυξη

του περιπατητικού τουρισμού στο Φαράπι Δημοσάρης προτείνεται νε είναι ήπιου

χαραιcrήρα δεδομένου της ευαισθησίας της περιοχής.

Προγράμματα για την περαιτέρω εκμετάλλευση πολλών παραλιών που είναι

δυσπρόσιτες και περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων παραλιών με καθαρισμούς και

όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές για την απόκτηση μπλε σημαίας . Οι

ενδεικνυόμενες περιοχές για αναβάθμιση των παραλιών υπό το καθεστώς μπλε

σημαίας είναι: Παραλία Ζάροκων ( Δυστίων ) , Παρολίες Αρμυρίχι , Λιμνιώνα ,

Χάρακα ( Στιιρέων ) , Παραλίες Βαρελαίων , Πόρτο Λάφια ( Μαρμαρίου ) και

Παραλίες Κάλαμος, Λιβάδι και Ποτάμι ( Καρύστου) .

Μερική αξιοποίηση του σπηλαίου της Καρύστου.

Χαρακτηρισμός ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης του Κάμπου της

Καρύστου ( 350 h. ) και αξιοποίηση αυτής της περιοχής αλλά και του ΦαραΥΥιού
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Δημοσάρης ως πόλοι έλξης επιστημονικού ( συνδυασμένου με την παρατήρηση "αι

την έρευνα στους βιοτόπους) τουρισμού.

• Εκπόνηση μελέτης για την αναστολή των αρνητικών συνεπειών των ανθρωπογενών

δραστηριοτήτων ( ευτροφισμός ).στην Λίμνη Δόστος αλ/ά "αι χαρακτηρισμός της

Λίμνης ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης καθότι αποτελεί χώρο

αναπαραγωγής πολλών μεταναστατευτικών πουλιών . Ένταξη της παραπάνω

πεΡιοv'1ς στο δίJcτoo επιστημονικού τουρισμού μαζί με τον Κάμπο Καρύστου και το

ΦαράΥΥΙ Δημοσάρης .

• Αξιοποίηση των ΔΡα"όσπιτων της Όχης ( μνημεία της μεγαλιθικής εποχής) με την

εκπόνηση ειδικής μελέτης για την οριοθέτηση της περιοχής αλ/ά "οι όλο. τα

απαραίτητα συνοδευτικά έργα για την τουριστική αξιοποίηση του μέρους

( μονοπάτια ".α ) .

• Αξιοποίηση / Ανάπλαση του κάστρου Castello Rosso η του κάστρου Μπούρτζι στην

Κάρυστο με σκοπό την δημιουργία χώρου πολιτιστικών λειτουργιών.

• Προγράμματα για την ανάπλαση / καλλωπισμό περιοχών εντός των οικισμών

Καρύστου / Στόρων ( πεζοδρομήσεις, δενδροφοτεόσεις , "αλλωπισμός ) αλλά "οι

εκπόνηση προγράμματος για την καταγραφή / ανάλυση και πρόταση για την

προστασία και ελεΥχόμενη ανάπτυξη των οικισμών ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού

χαρακτήρα με έμφαση στις περιοχές: ". Καφηρέως, Δ. Μαρμορίου "αι Δ. ΣΤUρέων .

Β ) Προτάσεις που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη της υφιστάμενης

τουριστικής προσφοράς.

Το ύψος της υφιστάμενης τουριστι"ής προσφοράς στην εν λόγω περιοχή φθάνει τις 2.067

συνολικά κλίνες κατατάσσοντας την ενότητα αυτή στην τελευταία θέση στο σύνολο του

Νομού Ευβοίας όσων αφορά την τουριστική προσφορά. Από τις 2.067 συνολικά κλίνες οι

1.675 ανήκουν σε ξενοδοχειακά καταλύματα ( ποσοστό 81.0% ) ενώ 317 κλίνες ανήκουν σε

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 75 κλίνες σε αγροτουριστικά καταλύματα . Αξίζει να

σημειώσουμε πως στην εν λiYyω περιοv'1 σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ.Ε.Π.Ε υπάρχουν

περί τις 3.000 « αδήλωτες )} κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων κάτι που ανεβάζει την

τουριστική προσφορά στις περίπου 5.100 κλίνες . Οι πολλές αδήλωτες κλίνες

ενοικιαζόμενων δωματίων στην συ-Υκεκριμένη περιοχή σε σύγκριση με την ενότητα της

Κεντρικής Εύβοιας που εάν και μεΥαλύτερη γεωΥραφικά έχει περίπου τον ίδιο αριθμό αλ/iJ.

και το γεγονός ότι τα 19 από τα 24 ξενοδοχειακά καταλύματα ( ποσοστό 79.2% ) της

περιοχής μελέτης μας ανήκουν στις κατηγορίες 2·· και Ι· μας ωθεί στο συμπέρασματης

εξαιρετικάχαμηλήςποιότηταςτης τουριστικήςπροσφοράςστην συγκεκριμένηπεριοχή. Σε
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σχέση με τ/ν χωρική διασπορά των κλινών οι δήμοι Καρύστου και Στυρέων έχουν από 815

και 827 κλίνες αντίστοιχα αντιπροσωπεύοντας το 79.5% τ/ς συνολικής τουριστικής

προσφοράς της συΥκειφιμένης περιοχής . Οι κύριοι άξονες που θα διαμορφώσουν ~

προτάσεις για την διαχείριση και ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς της περιοχής

μελέτης είναι οι εξής:

• Δράσεις για την βελτίωση της ποιότ/τας της παρεχόμενης τουριστικής

προσφοράς τόσο σε επίπεδο ξενοδοχειακών καταλυμάτων όσο και σε επίπεδο

μη δηλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων.

• Χωροθέτηση Π.Ο.Τ.Α η εξεόρεση κατάλληλου χώρου εκτός του δήμου

Καρύστου για τ/ν δημιουΡΎία ποιοτικών ξενοδοχειακών καταλυμάτων η

bungaIows προς την έλξη ποιοτικού χαρακτήρα « νησιωτικού » τουρισμού και

τ/ν εκμετάλλευση τ/ς υφιστάμενης μαρίνας ωιμενισμού τουριστικών σκαφών

αλλά και δράσεις για τ/ν βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών από αυτή .

• Η δυναμική ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού και του οικοτουρισμού με

την προώθηση της δημιουργίας φυσιολατρικών camping .

• Η στήριξη και η παροχ;ή κινήτρων για τ/ν περαιτέρω ανάπτυξη του ποιοτικού

αγροτουρισμού και ανάπτυξη αυτού καθ όλη τ/ν διάρκεια του χρόνου.

Για τον δήμο Στυρέων προτείνεται η αναβάθμιση τ/ς ποιότ/τας τ/ς τουριστικής προφοράς

με τον στόχο σε μακροχρόνιο επίπεδο να τίθεται στ/ν μετατροπή τουλάχιστον του 50%

( 370 κλίνες) των κλινών του δήμου στ/ν κατηΥορία 3*** . Αξίζει να σημειώσουμε πως

από τα 1Ο συνολικά ξενοδοχειακά καταλύματα του δήμου τα 9 ( ποσοστό 90% ) ανήκουν

στις δύο χαμηλότερες κατ/Ύορίες ( 2** και 1* ) . Όσον αφορά τις κλίνες των

ενοικιαζόμενων δωματίων που σήμερα είναι 87 αλλά συμπεριλαμβανομένου των «

αδήλωτων )) κλινών πρέπει να είναι περισσότερες προτείνεται η εκπόνηση προγράμματος η

ή εξεύρεση πόρων μέσω κυρίως του μέτρου 2.4 του 200 άξονα προτεραιότητας του Π.Ε.Π

Στερεάς Ελλάδος για την ενθάρρυνση της δήλωσης / καταγραφής των αδήλωτων κλινών

ενοικιαζόμενων δωματίων και τ/ν ποιοτική αναβάθμιση αυτών. Για τ/ν προώθηση τ/ς

ανάπτυξη του οικοτουρισμού και τ/ν αντιμετώmση του προβλήματος τ/ς ασύστολή

ελεύθερης κατασκήνωσης προτείνεται η δημιουργία 2 νέων πρότυπων οικοτουριστικών

camping με συνολικό δυναμικό 200 θέσεων ( από 100 στο κάθε camping ) και με

προτεραιότ/τα για τ/ν δημιουργία τους στην ευρύτερη ζώνη των οικισμών: Βαθύρεμα και

περιοχή Παραλίας Λιμνιώνα . Το συνολικό δυναμικό σε κλίνες για τον δήμο Στυρέων

προτείνεται να μην ξεπεράσει τις 2.000 συνολικά κλίνες. Ο δήμος Δυστίων ο οποίος από
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άποψη τουριστικής προφοράς δεν διαθέτει κάποιου είδους ξενοδοχειακό κατάλυμα α'λJJJ.

μόνο ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία φθάνουν σε συνολικό δυναμικό τις Ι 07 κλίνες

προτείνεται να εφαρμοστεί το ίδιο πρόγραμμα για την καταγραφή και ποιοτική αναβάθμιση

των κλινών των ενοικιαζόμενων δωματίων όπως και στον δήμο Στυρέων . Όσον αφορά την

ανάπτυξη της τουριστικής προφοράς για την εν λόγω περιοχή προτείνονται δύο ενέργειες

με στόχο τόσο την δικτύωση της τουριστικής προφοράς του Νομού αλλά και της

αντιμετώmσης ασύστολής ανάπτυξη τα της παραθεριστικής KαΤOUCΊΑς για τον δήμο

Δυστίων : α ) Προτείνεται η προώθηση του αγροτουρισμού με στόχο την δικτύωση του

δήμου Στυρέων με την ευρύτερη περιοχή της Κύμης όπου όπως είπαμε προτείνεται η

δυναμική ανάπτυξη του αγροτουρισμού αλλά και λόγω των ιδιαίτερα ενδιαφερόντων

τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Δυστίων . Το συνολικό

δυναμικό σε κλίνες αγροτουριστικών καταλυμάτων προτείνεται αν μην ξεπεράσει τις 300 

400 κλίνες και με προτεραιότητα εφαρμογής τους οικισμούς: Αγ. Δημήτριος, Ζάρακες ,

Αργυρό, Αλώνια, Κόσκινα, Πετριές. β) Για την OvttμεTilimoη της ασύστολης ανάπτυξης

της παραΘεριστικής KαΤOιΙCΊΑς αλλά και την προώθηση του « νησιωτικού » χαρακτήρα

τουρισμού προτείνεται να δοθούν στον δήμο μέσω σχεδίου και Π.Δ από το γ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

κατευθύνσεις και ενδεικνυόμενες περιοχές για τα Π.Ε.Ρ.ΠΟ με την συνολικά έκαστη για τα

Π.Ε.Ρ.ΠΟ να μην ξεπερνά τα 2.000 στρέμματα. Για τον δήμο Μαρμαρίου ο οποίος και

αυτός χαρακτηρίζεται από :εξαψετικά μικρή τουριστική προσφορά δεν μπορεί να προταθεί

κάτι συyιcεκριμένo παρά την πρόταση για την προώθηση μόνο του αγροτουρισμού και του

φυσιολατρικού τουρισμού σε όλη την έκαστη του δήμου και με επίκεντρο του περίφημο

ΦαράΎΥΙ του Δημοσάρη . Για τον παραπάνω λόγω προτείνεται η δημιουργία με μέγιστο τις

500 - 600 κλίνες αγροτουριστικών καταλυμάτων στον δήμο και με προτεραιότητα στις

περιοχές των οικισμών: Παραδείσι, Χάνια, Μελλισώνας, Αγ. Δημήτριος, Γιαwίτσι ,

Πόθι , Εκάλη . Επίσης προτείνεται η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων είτε ιδιωτική

πρωτοβουλία είτε πρωτοβουλίας Ε.Ο.Τ για την ανάπτυξη ενός μεγάλου φυσιολοτρικού

caιnping ( δυναμικότητος περί τις 300 θέσεις ) στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίας

Βαρελαίων με στόχο την άμεση γειτνίαση και διασύνδεση του campίng με το ΦαράΎΥΙ

Δημοσάρης και την διοργάνωση επισκέψεων των κατασκηνωτών στο ΦαράΎΥΙ . Για την

περιοχή του Δήμου Καρύστου προτείνεται η εφαρμογή προγραμμάτων του Ν3299/04 για

την βελτίωση της ποιότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ( 7 από τα 11 συνολικά

καταλύματα είναι κατηγορίας 2·· ) και η δημιουΡΎία - κατασκευή ( μέσω Ε.Ο.Τ )

σύγχρονού καταλύματος ανώτερης κατηγορίας 5····· δυναμικότητοςπερί των 300 κλινών

για την εκμετάλλευση της υφιστάμενης μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών στο Λιμάνι της

Καρύστου με στόχο τον ποιοτικό τουρισμό . Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας
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προορίζεται να λειτουργήσει ως « θερμοκοιτίδα )) για την περαιτέρω ανάπτυξη του

ποιοτικού « νησιωτικού )) τουρισμού στην Κάρυστο συνδυασμένη όμως και το πλούσιο

πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και τον προωθούμενο αστικό τουρισμό. Επίσης εντός

του σuyKΡOτήματoς προτείνεται η' δημιουργία μικρού αμφιθεάτρου για την

πραγματοποίηση μικρών επιστημονικών συνεδρίων σχετικά με τις περιοχές μεγάλης

οικολογικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου ( Κάμπος Καρύστου ,

Φαράγγι Δημοσάρης κα. ) . Επίσης στους ορεινούς οικισμούς προτείνεται ης στήριξη της

ανάπτυξης του αγροτουρισμού ( οι περισσότερες κλίνες στον Νομό ) μέσω κυρίως

χρηματοδοτήσεων του μέτρου 1.10 του Ι"" άξονα του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος . οι

συνολικές κλίνες αγροτουριστικών καταλυμάτων στην εν λiηω περιοχή να μην ξεπεράσουν

τις 500 - 600 κλίνες. Τέλος οι συνολικές κλίνες για τον δήμο Καρύστου προτείνεται να

μην ξεπεράσουν τις 3.500 συνολικά.

r ) Ζητήματα χρήσεων γης πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και

απαιτούμενες μελέτες.

Τα θέματα των χρήσεων γης και οι ρυθμίσεις πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα

που θα αναλυθούν σε αυτή την παράγραφο θο f:x.ouv ως κύριους άξονες : α ) Την

προστασίας των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών , β ) Την καλύτερη ρύθμιση της

ανάπτυξη του χαρακτηριζόμενου ως « νησιωτικού » χώρου της Νότιας Εύβοιας, γ ) Την

τόνωση της αστικοποίησης μέσω της συμπαγούς οικιστικής ανάπτυξης των οικισμών

Αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες είναι:

• Τον χαρακτηρισμό ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης του Κάμπου

Καρύστου και την εκπόνηση της σχετική μελέτης.

• Ομοίως με το παραπάνω τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του ορεινού συστήματος

( εντός ζώνης Natura ) συστήματος της Οχης ( συμπεριλαμβανομένου και τον

οικισμών ) ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης και την σύνταξη ειδικής

μελέτης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την τουριστική αξιοποίηση

του ΦαραΥγιού Δημοσάρης .

• Την εκπόνηση προγράμματος γιο την αντιμετώmση της εστροφικής Λίμνης της

Δύστου και την οριοθέτηση των παρακείμενων βιομηχανιών ( που ρίχνουν τα

λύματα μέσα στην Λίμνη ) σε χώρο χαρακτηρισμένο ως ελαφρά βιομηχανία /

βιοτεχνία.

• Μελέτες γιο πολεοδόμηση / κτηματογράφηση περιοχών Β· κατοικίας ιδίως στις

παράιmες περιοχές και με έμφαση στους δήμους Δυστίων και Στυρέων .
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• Οριοθέτηση POOJ<mOΠrov για την αποφ"Y'i της αποψίλωση της χλωρίδας ιδίως του

όρους'Ωχη .

• Ε10tόνηση διαδημοτικού Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π στου δήμους Δυστίων • Στυρέων και

Μαρμαρίου.

• Χαρακτηρισμός του υφιστόμενου γραμμικού άξονα ανάπτυξης Λέπουρα - Κριεζά 

Κάρυστος ως π.Ε.χ.π. για την αποφυγή μελλοντικών σuyκΡOύσεων χρήσεων γης

και σύνταξη της απαραίτητης μελέτης .

Δ ) Προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτlωση των υφιστάμενων υποδομών

μεταφορών, προστασίας περιβάlλoντoς , ενέργειας, άθλησης - εκπαίδευσης κ.α

• Έργα για την βελτiωση του τμήματος Κάρυστος - Στύρα του δρόμου Ε44 με

ασφαλτοστρώσεις. βελτίωση βατότητας. και σήμανση επιιάνδυνων σημείων .

• Αναβάθμιση της μαρίνας εΛλιμενισμού σκαφών στην Κάρυστο για δυναμικότητα 30

τουριστικώνσχαφών .

• Δημιουργία χώρου για την συλλσΥή αναΙCΥκλώσιμων υλικών .

• ΈρΥα για την αναβάθμιση Ι βελτίωση του νοσοκομείου της Καρύστου.

• Σύνταξη μελέτης και εξεύρεση πόρων για την δημιουργία μικρού αρδευτικού

φρόγματος (περί τα 2 - 3 hmΛ3 ) για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων

ιδιαιτέρα κατά του θερινούς μήνες .

Ε ) Προτάσεις για 'τ/ν δημιουργία νέων υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό

( μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, campiog κ.α) .

Συνοψίζοντας με βάση τα παραπάνω στην εν λ(ΥΥω περιοχή προτείνονται συνολικά η

δημιουργία των παρακάτω υποδομών συνδεόμενων με τον τουρισμό : Βελτίωση

υφισταμένης μαρίνας εΛλιμενισμού σκαφών στην Κάρυστο. αξιοποίηση των ΔραKόσmτων

της Όχης και του ΦαραΥΥιού Δημοσάρης • Αξιοποίηση Ι Ανάπλαση του κάστρου Castello

Rossσ η του κάστρου Μπούρτζι στην Κάρυστο • Πρayρόμματα για την ανάπλαση Ι

καλλωmσμό περιοχών εντός των οικισμών Καρύστου Ι Στύρων ( πεζοδρομήσεις •

δενδροφυτεύσεις , ιcαλλωmσμός ) αλλά και ε10tόνηση πρayρόμματoς για την καταγροφή Ι

ανάλυση και πρόταση για την προστασία. και ελεΥχόμενη ανάπτυξη των οιιασμών

ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα με έμφαση στις περιοχές : κ. Καφηρέως , Δ.

Μαρμαρίου και Δ. Στυρέων. εΧ"Πόνηση μελέτης για τα Π.Ε.Ρ.ΠΟ στον δήμο Δυστίων , 2

camping στον δήμο Στυρέων ιcαι Ι στον δήμο Μαρμαρίου • ξενοδοχειακό κατάλυμα Oτ/V

Π4ι\'εI1Ι~TN.I/ΙO θE~ΣA. ιJA~ 4(J) Τ.Μ-λ.ΠI7..4
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Κάρυστο κατηγορίας 5***** και μικρή αμφιθεατρική αίθουσα. χωροθέτηση και εύρεση

χώρου για μικρό Π.Ο.Τ.Α στην Κάρυστο . Το ενδειιmκό κόστος για τα παραπάνω

απαιτούμενα έργα υπολογίζεται ως εξής:

• Μαρίνα στην Κάρυστο: 4.000.000 ευρώ.

• Αξιοποίηση Δρακόσπιτων Όχης , Φαραγγιού Δημοσάρης : 5.000.000 ευρώ.

• Αξιοποίηση Castello Rosso η Κάστρου Μπούρτζι: 500.000 ευρώ.

• Προγράμματα για την ανάπλαση / καλλωπισμό περιοχών εντός των οικισμών

Καρύστου Ι Στύρων : 2.000.000 ευρώ στην Κάρυστο και 500.000 ευρώ στα Στύρα :

Σύνολο 2.500.000 ευρώ.

• Εκπόνηση μελέτης για τα ΠΕ.Ρ.πσ στον δήμο Δυστίων: 300.000 ευρώ.

• 2 camping στον δήμο Στυρέων και Ι στον δήμο Μαρμορίου : 1.000.000 ευρώ.

• Ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Κάρυστο κατηγορίας 5***** και μικρή αμφιθεατρική

αίθουσα: 3.000.000 ευρώ.

• Π.σ.ΤΑ στην Κάρυστο: 50 στρέμματα Χ 15.000 ευρώ Ι στρέμμο : 750.000 ευρώ

και 40.000 για την μελέτη : 790.000 ευρώ.

• Το συνολικό κόστος για τις παραπάνω υποδομές υπολογίζεται στις περίπου

17.100.000 ευρώ .
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J

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους παρακάτω διότι ο καθένας με τον τρόπο του με βοήθησε στην

οΜκλήρωση της παρούσας δ,πλωματικής φΥασίας :

• Στον κο. Άπfλo Κότιο καθηγητή το" τμήματος Μηχανικών Xωρoταξiας •

Πoλεoδoμiας και Περιφερειακής AνάΠΤUΞΗς το" Πανεπιστημίο" Θεσσαλiας Ύα/ ης

πολύτιμες σuμβo"λές το\> ως επιβλέπων της διπλωματικής ερΥασίας .

• Στον κο. Νίκο Μπέλλο Πολιτικό Μηχανικό τόσο για τις συμβουλές του όσο και ΎW

την τεχνική υποστήριξη που παρείχε.

• Στον κο. Μάρκο Ασημίδη "πάλληΜ> της δΙΕΎΘUνσης χ.Ο.Π Νομού E"βoiας για την

βοήθεια στην εξεύρεση σημαντικών στοιχείων.

• Στους γονείς μου και προσωπικά στην Μάρα TίΎ1Cα για την ψυχολοΥική υποστήριξη

και την υπομονή τους.

• Στην Ία/ρία Τίγκα Βασιλική ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου « Εν Xαλιcίδι») για την

αφ1λοκερδή προμήθεια όλων των απαραίτητων χαρτικών ε1δών Ύα/ την εκτύπωση

της παρούσας εργασίας .

• Τέλος μεμανωμένες εuχαριστiες θα ήθfλo να αποδώσω σε όΜ"ς τouς "παλλήλ<>uς

του εθνικού τυπογραφείου για την άμεση και συνεπή εξυπηρέτηση που μου

παρείχαν.
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Β.βλΙα - Mελtτες :

Ελληνική Βιβλιογραφία και Mελtτες :

BIB..ΙIOΓP_~Φ'-~ - fJfIlE~'

)

• Αραβαντινός, Αθ. , ( 1997 ) : Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Για μια βιώσιμη

Ανάπτυξη του Αστικού χώρου, Αθήνα : Eκδόσε~ Συμμετρία .

• Βαρβαρέσας, Σ. ( 2000 ) : Τουριστική ανάπτυξη και διοικητική ωroκέντρωση ,

Αθήνα : Eκδόσε~ Προπομπός.

• Βαρβαρέσας, Σ. ( 1997 ) : Τουρισμός : Οικονομικές ΠΡΟσεΥΥίσεις , Αθήνα

Eκδόσε~ Προπομπός.

• Βρανόπουλος, Ε., ( 1995): Ιστορία της Εύβοιας, Αθήνα: Eκδόσε~Πελσσγός.

• Γαλόνη - Mouτάφη , Β. ( 2002 ) : Έρευνες για τον τουρισμό στην ΕJλάδα και την

Κύιι:ρο : Μια ανθρωπολογική ιι:ροσέγγιση , Αθήνα : Eκδόσε~ Προπομπός .

• Γούσιας, Δ. και Nτuκέν , Μ. Ν. ( 2004 ) : Τοπική Aνάπιuξη και τοπική

αυτοδιοίκηση : Σημειώσεις του Μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2004 - 2005 ,

Βόλος: ΠανεπιστημlOκές εκδόσε~ Θεσσαλίας .

• Δέφνερ, Α ( 1999) : Πολιτιστικός τουρισμός και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου:

Η επίδραση στις λειτουργίες των πύλεων στο Οικονόμου • Δ. και Πετράίcoς , r.
(εmμ.): 113 -152.

• Διάμετρος Ε.Π.Ε - Σύμβουλοι επενδύσεων και ανάπτυξης, ( 2002 ) : Τουριστική

ανάπτυξη Περιφέρειας Στερεάς EJλάδας, Α' Φάση, Αθήνα.

• Deπuau, Μ. ( 2001 ) : Ανθρωπογεωγραφία, Αθήνα: Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής

Τραπέζης Β' ανατύπωση ,

• Εθνικό κέντρο Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης , ( 2002 ) : Εισηγηπκό

κείμενο: ΗΕΛληνική σrρατηγική προς την αειφόρο ανάπroξη , Αθήνα.

• Επαγγελματικός ΟδηΥός EύβolOς , ( 2005 - 2006 ) , Χαλκίδα : Book or Net 

Οργανισμός Επαγγελματικών Οδηγών ΕλΜδος ,

• Ευρωπαϊκή Κοινότητα , (2002 ): Χωροταξία, Πολεοδομία και περιφερειακή

Ανάπτυξη : Φάκελος Κειμένων, Βόλσς : ΠανεmστημlOκές εκδόσ~ Θεσσαλίας ,

• ΕΟΡ S.A ( 1998) : Χωροταξικό σχέδιο Περιφeρειας Στερεάς Ελλάδος: Α', Β', Γ

Φάση , Αθήνα.
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Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης , ( 2003 ) : Πρόγραμμα καινοτομικών

δράσεων RJ - SE , Μελέτη Στρατηγικής: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών εικονικής

πραγματικότητας ( Virtual Reality) σε πολιτιστικούςκαι ιστορικούςχώρους για την

παροχή νέων, εξειδικευμένωνυπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και

την αύξηση του τουριστικούρεύματοςστην Περιφέρεια,Αθήνα.

I.C.A.P , ( 2006 ) : ΕΑληνlκός Οικονομικός Οδηγός: Η Ελλάδα σε αριθμούς, Αθήνα.

Καλέμης , Α. , ( 2000 ) : Η αποκάλυψη των φυσικών και ιστορικών θησαυρών της

Εύβοιας, Αθήνα: Εκδόσεις Κίνητρο.

Κ.Ε.Π.Ε ( 1997 ) : Παραθεριστική κατοικία και οικιστική ανάπτυξη στην ΕΛλάδα .

Αθήνα: Κέντρο προγραμματισμού ΊαlΙ οικονομικών ερευνών.

Κ.Ε.Π.Ε ( 2005 ) : Οικονομικές και κοινωνικές επιπrώσεις της υπό συζήτηση οδηγίας

για την απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών στην ενιαία Ευρωπαί'κή αγορά ,

Αθήνα: Κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών.

Koιcκώσης , Χ. ( 2000 ) : Τουριστική Ανάπτυξη και Φέρουσα ικανότητα στα Νησιά,

στο Τούρτας, Π. ( επιμ. ) , : Τουριστική Aνάπrυξη . Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις,

Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας .

Koιcκώσης , Χ. και Τσάρτας , Π. ( 2001) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και

περιβάλλον,Αθήνα: ΕκδόσειςΚριτική .

Κοκκώσης, Χ, Παρπαιρής , Α. και Κάρκα , Ε. ( 2002 ) :Χωροταξία 111 : Σημειώσεις

- Υποστηρικτικά κείμενα, Βόλος : ΠανεπιστημιαΙCΈς εκδόσεις Θεσσαλίας .

Κομίλης , Π. και Βαγωνής , Ν. , ( 2000 ) : Τουριστικός Σχεδιασμός, Μέθοδοι και

πρακτικές Αξιολόγησης, Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός

Κομίλης , Π. ( Ι986 ) : Χωρική Α νάλυση του τουρισμού, Κέντρο προγραμματισμού

και οικονομικών ερευνών.

• Κομίλης , Π. ( 1986 ) : Τουριστικές δραστηριότητες ,Αθήνσ Κέντρο

προγραμματισμού ΊαlΙ οικονομικών ερευνών.

• Κομίλης Π., Βαγωνής Ν., Κάρμας Κ. Μυλωνάς Α. , Παπαδημητρίου Μ. ,

Παπαπολυμέρου Γ. ( 2ΟΟΙ ) : Εκθέσεις 37 : Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Νομού

Ευβοίας, Αθήνα: Κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών.

• Κοτσιμπού, Μ. ( 1997 ) : « Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Χαλκίδας:

Διπλωματική Εργασία, Τ.Μχππ.Α Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» , Βόλος .

• Κούγκολος, Αθ. , ( 1999 ) : Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Βόλος :

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας .

]
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• Μαλούτας • Θ. ( επιμ. ) ( 2002 ) : Οι πόλεις: Κοινωνικός και οικονομικός Άτλας της

Ελλάδος J Αθήνα - Βόλος : Εθνικό ΙCΈΝΤρo κοινωνικών ερευνών - Πανεπιστημιακές

εκδόσεις Θεσσαλίας .

• Μούσης Ν. ( 2003 ) : Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, 1(J'

Α ναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα: Ε"δόσεις Παπαζήση .

• Μπεριάτος, Η. (2001 ) : Χωροταξία ΠΙ : Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και πολιτική ,

Τόμος Β : θεματικές διαστάσεις του περιβα).λοvrικού σχεδιασμού , Βόλος :

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας .

• Μπεριάτος, Η. , ( 2002 ) : Χωροταξία IV: ΣτρατηγικόςΧωροταξικόςΣχεδιασμός,

Βόλος: ΠανεπιστημιακέςεκδόσειςΘεσσαλίας .

• Μπριασούλη, Ε. ( 2000 ) : Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης. Χαρακτηριστικές

πρoσqγίσεις , στο Τσάρτας , Π. ( επιμ. ) • : Τουριστική Aνάπwξη .

Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας .

• McCann, Ρ. ( 2002 ) : Αστική και περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Ε"δόσεις

Κριτική .

• Οικονόμου, Δ. ( 1999 ) : Πολιτικές γης και εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων στο

Οι"ονόμου , Δ, "αι Πετρά"ος , Γ. (εmμ. ): 447 - 456 .

• Οι"ονόμου , Δ. ( 1995 ): Χρήσεις γης και δόμηση εκτός σχεδίου: Η Ελληνική εκδοχή

της αειφορίας, Σ.Ε.Π Ι Τόπος: 63 -76.

• Οι"ονόμου, Δ. "αι Πετρά"ος , Γ. ( εmμ. ) ( 2004 ) : Η ανάπτυξη των Ελληνικών

πόλεων : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής , Β'

Έκδοση, Βόλος: Πανεmστημιακές ε"δόσεις Θεσσαλίας.

• Οι"ονόμου, Δ. "αι Λαλένης , Κ. ( 2003 ) : Πολεοδομία IV : Πολεοδομικός

Προγραμματισμός, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Βόλος: Πανεπιστημιακές εκδόσεις

Θεσσαλίας.

• Παρατηρητήριο για την "οινωνία της πληροφορίας , ( 2006 ) : Μελέτη για την

ευρυζωνικότητα , Αθήνα .

• Πετρά"ος, Γ. και Ψυχάρης , Γ. ( 2004 ) : Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλόδα ,

Αθήνα: Ε"δόσεις Κριτική .

• Ρόγκαν και συνεργάτες Α.Ε , ( 1996 ) : « Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλεως Χαλκίδας:

Τεχνική Έκθεση» , Αθήνα.

• Σκάγιαννης, Π.• Δ. ( 1994 ) : Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών, Αθήνα

Πεφαιάς : Ε"δόσεις Α. Σταμούλης .

• Τανισκίδη, ΒΧ , ( 2003 ) : « Αστικός περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Δήμου

Χαλκιδέων Διπλωματική Εργασία, ΤιΜιχπ.ΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας », Βόλος.
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• Τσάρτας , Π. (19% ): Τουρίστες, Tαξiδια, Τόποι: ΚοινωνιολΟ'Υικέςπροσεγγίσεις

στον τουρισμό, Αθήνα: Εκδόσε.;Εξάντας .

• Τσάρτας, Π. ( 1996 ) : Αειφορική ανάπroξη και τουρισμός: Προβληματισμοί και

προτάσεις για έναν διαφoρεrικό τύπο τουριστικής ανάπroξης : Sustainable

Development : Θεωρητικές προσεγγίσεις μιας κρίσιμης έννοιας, Αθήνα : Εκδόσεις

Παπασωτηρίου .

• Τσίτουρας, Α. ( 1998 ) : Εποχικότητα: Το μεΥάλο πρόβλημα του Ελληνικού

τουρισμού : Τουριστική αγορά τεύχος 11Ο .

• Tietenberg, Τ. , ( μετάφρ. Σταματάκης , Ν.) ( 2001 ) : Οικονομική του

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Τόμος Α' και Β', Αθήνα : Εκδόσεις

Gutenberg.

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και φυσικών πόρων.

( 2003 ) : Σχέδιο ΠΡσΥράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας ,

Αθήνα: ΥΠ.ΑΝ , l.Γ.Μ.Ε, Ε.Μ.Π, Κ.Ε.Π.Ε.

• ΥΠΟΨΥείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία τουρισμού, ( 2003 ) : Αναλυτικό

επικοινωνιακό σχέδιο των δράσεων δημοσιότητας του μέτρου 8.1 : Εκπαίδευση και

κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της δράσης 8.17 : Δράσεις

δημοσιότητας για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό, Αθήνα .

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γενική Διεύθυνση

Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Χωροταξίας, ( 2001 ) : Προώθηση της Θεσμoθέrησης

του Χωροταζικού Σχεδίου της Π,ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αθήνα.

ΞενόγΜ.>σση βιβλ\Ο"(ραφία :

• Coccosis • Η. ( 1987 ) : Planninglor islands, Elikis6cs .

• Coccosjs. Η. and Ρarpaiήs , Α. ( 1991 ): The relationship between historical /

cultural environment and tourism development , In proceedings of the intemational

symposiuιn οη Architecture of toUΉsm in the Medjterranean • Constatinpole Vol .

12.

• Coccosis. Η. and Parpaiήs , Α. ( 1993 ) : Environment αΟΟ tourism issues Q

preservation o/Iocal identity and growth management : Case study ΟΙMyJωnos . Ιπ

Konsola, D. (ed) Culture , Environment and Regional Development , RegionaI

Development Institute • Athens .
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• Coccosis. Η. and Ρarpaiήs. Α ( 1995 ) : Assessing the interaction between heritage

environment and tourism : Mykonos . ίπ Coccosis , Η. and Nijcamp , Ρ. (eds) :

Sustainable tourism development t. Averbury. London.

• Coccosis. Η. and Ρarpaiήs • Α ( 1996 ) : Tourism and caring capacity ίπ coastαl

areas , ίπ Priestley, G. Κ and Coccosis , Η. (eds) : Sustainable tourism , CAB

International , Wallίngford .

• Inskeeρ. Ε. ( 1991 ) : Tourism planning : Απ integrated and sustainable

development Approach. New York: Van Norstand Reinhold.

• Lίckοήch, L. and Jeckins, C. L. ( 1997) :Απ introduction Ιο tourism. Butterworth:

Heinemann .

• Matlιίeson. Α. and Wall , G. : Tourism : economic, social and physical impacts ,

London : Longιnan .

• Ρarpaiήs. Α. ( 1992 ) : The evolution ο/ the lift cycle ο/ α tourist product . lπ

proceedings ο/ the 3rd lnternational Conclerence οπ Environmentαl Science and

technology. Vol Β. Univercity ofthe Aegean. Lesvos. Greece.

• Venύcos. Ν. ( 1985 ) : Three basic concepts Q man as part ofthe environιnent,

carrying capaciιy , conservation . some further considerations . lπ Hall . D.O .

Myers. Ν. and Margaris , N.S ( eds ) Economic ο/ecosystem Management . Lunk.

W. , Dordrecht .

Υπηρεσίες:

• Δ.Ε.Η Xαλιciδoς .

• Δήμος Χαλκιδέων.

• Δημοτική Βιβλωθήτ/ Δήμου ΧαλΚΙδέων.

• Δημοτική Εmχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Χαλκίδος ( Δ.Ε.Π.Α.χ) .

• Δημοτική Εmχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδος ( Δ.Ε.ΥΑΧ ) .

• Δ!νση τεχνικών υπηρεσιών Δήμου ΧαλΚΙδέων, τμήμο σχεδίου πόλεως .

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε).

• EθνιΙCΌ Τυπογραφείο.

• Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού.

• 1Α' Εφορία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων.

• Δασαρχείο Χαλκίδος .

• Δ!vση Αγροτικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδωίτ/σης Ευβοίος .
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• Δινση Βιομηχανίας • Ενέργειας. Τεχνολογίας και Ορυκτού πλούτου Νομαρχιακής

Aυτoδιoίιcησης Ευβοίας .

• Δ1νση Εμπορίου - Τουρισμού NoμoρχιαΙCΉς Aυτoδιoίιcησης Ευβοίας.

• Δ1νση KτηνιατριΙCΉς NoμoρχιαΙCΉς Aυτoδιoίιcησης Ευβοίας .

• Δινση Μ.",φορών & Επικοινωνιών NoμαρχιαΙCΉς Aυτoδιoίιcησης Ευβοίας.

• Δινση ToπσyραφιΙCΉς NoμoρχιαΙCΉς Aυτoδιoίιcησης Ευβοίας.

• ΔJνση Χωραταξίας , Οικισμού ""ι Περιβάλ/<>ντος NoμopχιαΙCΉς Aυτoδιoίιcησης

Ευβοίας.

• Δ.Ο.Υ Xαλιciδoς.

• Κ.Τ.Ε.Λ ΝομoU Ευβοίας .

• Λιμεναρχείο Αλιβερίου .

• Λιμεναρχείο Καρύστου.

• Λιμεναρχείο Κύμης - Σιc6ρoυ .

• Λιμεναρχείο Λ. ΑιδηψoU -Ιστιαίας .

• Λιμεναρχείο Μαντουδioυ .

• Λιμεναρχείο Χαλκίδος .

• ToπιΙCΉ Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ευβοίας (Τ.Υ.Δ.Κ) .

• Υπουργείο Περιβάλ/<>vτoς Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων .

• Υπουργείο Πολιτισμού.

• Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Intemet - Ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

L

J
U

• www.aeiforos-anaptyxi.gr

• www.agrotikianaptixi.gr

• www.agrotour.gr/gr/agto/htm

• www.biology·uoa.gr

• www.Busίness2005.gr

• www.challάda.gr

• www.citypopclation.de

• www.cna.gr

• www.cώture.gr

• www.diakoporama.gr

• www.dirfis.com

• www.doιniki.gr

ΙΙAιVEflΙΣTHM/O θεΣΣΑΛΗΣ 4/1 Τ.Μ..'(.Π.Π.Α
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• www.econornics.gr/Allmedia

• www.eepf.gr

• www.e-ecology.gr

• www.e-eνia.gr

• www.e-oikonomia.gr

• www.ekpaaa.gr

• www.elladorama.gr

• www.engineeήng.gr

• www.eot.gr

• www.eretήa.gr

• WWW.esή.com!

• www.et.gr

• www.euboea.de

• www.europa.eu.ίnt

• www.eνlaexpress.gr

• www.eνianet.gr

• www.eνiapress.gr

• earth.google.com

• www.familiyhotels.gr/

• www.focusmag.gr

• www.geocities.com

• www.geo.auth.gr

• www.gisuscr.coml

• www.google.com

• www.goνeπnent.gr

• www.grhotels.gr/

• www.greek-toUΉsm.gr

• www.greekhotel.com

• www.greenpeace.org

• www.gto.gr

• WWW.gys.com

• www.hatta.gr

• www.hhay.co.uk

• www.hellaskps.gr

• www.hel1ogreece.gr
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www.holiday.gr

www.iclei.org

WWW.in.gr

www.kepe.gr

www.kep.gov.gr

www.kimi.gr

www.konistra.gr

www.lawnetogr

www.messapion.gr/Psahna.htm

www.minenv.gr

www.mnec.gr

www.naeVlas.gr

www.nafiemΡοήki.gr

www.omithologiki.gr

www.pomida.gr

www.qualityoet.gr

www.rally.gr

www.serνitoros.gr

www.skyrosnet.gr

www.spitia.gr

www.statistics.gr

www.stereaellada.gr

www.stereaeΙΙada.gr/Ρer--.JJeήfereίa.htm

www.sustainabletoUΉsm.net

www.tee.gr

www.tοuήsm-deveIΟΡmenΙgr

www.traveIdailynews.gr

www.travelling.gr/asta

travel.diadyktio.net

www.yen.gr

www.yme.gr

www.ypetho.gr

www.ypes.gr

www.WΊkipedia.org

www.wto.com

111 /1/1 i/1I/O , ι --''_=.< _ 11 _ Τ. ιι, , 11.11.
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• www.wttc.com

• www.wwf.gr

• www.xenιa.gr

Ψ.Ε.Κ:

ο • 54Δ186

• 57Δ186

ί .. • 208Δ186

• 331Δ186

• 691Δ186

Γ • 1162Δ186

• Ι 196Δ186

• 137Δ187

• 46ΙΔι87

• 470Δl87

• 138Δ188

• 303Δ188

• 363Δ188

• 70Δl89

• 224Δ190

J • 404Δ193

• 831Δl93

• 1370Δl03

• 261Ν04

[
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

---1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΟΣ

~ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

200
ΧΛΜ

150100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ

- Π.Α.Θ.Ε

ΛΟΙΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

8 ΕΩΣ 175.000 ΚΑτοlκσl

ΥΠΟΜΗΝΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

• 800.000 ΚΑτσlκαl

• >3.000.000 ΚΑτσlκαl

• ΕΩΣ 78,000 ΚATQIKQI

• ΕΩΣ 45,000 ΚΑτοlκαl

s
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 3.000.000

- -Ο 25 50

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ 3.2.1 : Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : κ. Α,ΚΟΤΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ν.ΦΘlαηΔΑΣ

+

ο-

--

Ι·φ, ..

-=

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

L~~~] ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ

- Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

c=J ΘΑΛΑΣΣΑ

ΟIΚIΣΤιΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

• ΟIΚIΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 30Υ ΕΠίΠΕΔΟΥ

( ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟIΚΣΜΩΝ )

• ΟΙΚΙΣΜΟΣ 30Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

c;) ΟΙΚΙΣΜΟΣ 20Υ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟIΚΙΣΜΟΣ 10Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ

= Π.Α.Θ.Ε

- ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

-- ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΝΟΜΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΛΟΙΠΕΣΥΠΟΔΟΜΕΣ

+ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ν

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 900.000

Ο 5 10 20 30 40
===-_ΧΛΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τ.ΜΧΠ.Π.Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Κ. Α.ΚΟΤΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ 3.2.2 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΟΣ ΒΟΛΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 1.150.000

0510 20 30 40
•• ιΧΛΜ

ΠΗΓΗ : ΕDΡ S.A
ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Κ. Α.ΚΟTlΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

T.MXn.n.A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Φ ΛΙΜΑΝΙ

-+ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

[;] KOMBOI ΜΕ Δ.αΔ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Π.Α.θ.Ε-Δ.Ο.Δ

- ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕIΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

r-l ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ

C ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ Ελ/ΑΔΟΣ

θΑΛΑΣΣΑ

ΑθΗΝΑ - θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- (ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )

ΝΕΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ·

ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΣΤιΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο ΑΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ < 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Ο
ΑΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ >100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΠΟΛΕΙΣ 10ν ΚAl20V ΕΝΙΣΧνΜΕΝον

ΕΠΙΠΕΔον π.ΕΝΙ!'ΔΙ'Σ

Ο ΑΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ > 200.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΒΟΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2006ΙΧΑΡΤΗΣ 3.3.1 : ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 2011 + - ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



EnIBAEnaN : ιc: Α.ΚΟΤΙΟΣ

Ν.•'
,

ΠΗΓΈΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Π.π.χ.ΣΑΑ

ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕ.ΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τ.Μ.χ.Π.Π.Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΠΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 480.000

ΟΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
,-l-l ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

Γ'-! ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ

Θ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Γ.Π.Σ Ν1337183

ΔΗΜΟΙ ΜΕ Γ.Π.Σ Ν2508/97

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΗΜΟΙ ΜΕ Γ.Π.Σ Ν2508/97

ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ

,--'] ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

'-- Z.Q.E

[=::_1 ΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

C··-··-, ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ,
Ι.._ .._' Π.Ε.Ρ.ΠΟ

• ΙΔΙΩΤιΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΙΣ

Ο

•
Δ.λΥΛΟΝΟΣ

Α.\ΙΒΕΡ•

\..

(
\

ο rlOΣo f \ 8UIK( Σο

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠιόΛΑΙΌΣ

')

".-1". ,
Ι,

,..

-

BOI'[ΙO~ Ε\ 80ΙKO~

:"l.DΟIΩηΑΣ

J'\.ΦθIΩΤUΟΣ

(

ΧΑΡΤΗΣ 3.3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



200
ΧΛΜ

150100

ΥΠΟΜΗΝΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• ΕΩΣ 78.000 ΚΑτσlκαl

8 ΕΩΣ 175.000 ΚΑτσlκαl

• 800.000 ΚΑτσlκσl

• >3.000.000 ΚΑτσlκαl

• ΕΩΣ 45.000 ΚΑτσlκαl

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

ΟIΚΙΣΤιΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

C nΕΡΙΦΕΡΕIΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΟΣ

Ο ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ

-ΠΑθ.Ε

-- ΛΟΙΠΟ ΕθΝlκσΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤιΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ. ΕΥΒΟΙΑΣ

- -Ο 25 50

Ν

Wψε
s

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 3.000.000

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

,.
ΑΛΒΑΝΙΑ

FYROM

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Κ. Α.ΚΟTlΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ 4.1.1 : Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΜΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΛΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



5 10 20
_ι==-__ ΧΛΜ
Ο

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗΕΡΓΑΣΙΑ .
ΠΡΑΤΗΠΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ,ΑΚΟTlΟΣ

ΒΟΛΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τ.Μ.χ.π Π.Α

ΚΛΙΜΑΚΑ ; 1 ; 475.000

ΟΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
"..._..-.
l.._.._j ΛΟΙΠΟΙ NOMOI

ΘΑΛΑΣΣΑ

C=:._j ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ

ΠΗΓΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΔΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ο

r-
/

C
/

Δ.ΚΑΡΥΠΟΥ

7

Δ.Μ.ΑΡΜλPlOΥ

ΛΙΓΛΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

•
ΝΟTlΟΣ Ε\ ΒΟΙΚΟΣ

\ ...

ΟΝ

Δ.ΤΑ,ΜVΙ'WΟΝ

<..... Δ.ΑΜΑΡ
Δ.ΛΗι\ΑΝ'ΠΩΝ _)

,...._ζ"_ Δ.ΕΡΕΠ'IΑΣ ,..

Δ.ΔΙΡΦΥΟΝ

Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΟΝ

Δ.ΑΥΛΙΔΟΣ

Δ.ΝΗΛΕΩΙ

._...-........

8ΟΡΕΙΟΣ Ε\ 8OrKOΣ

ΧΑΡΤΗΣ 4.1.2 ΔIΟIΚΗΤιΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Ν.ΦθΙΩΤΙΛ0Σ

Ν.ΒΟIΩΤιΑΣ

)
..-", ~ ι>

\ f--' / Ι:-ϊ
\ .....-.............. ). l ,. -'. ...........-..... ',.-.. )- ......1 _ ••_":.>

ι " ι-"'••,"
L ." t......_J..... ~=~=,

Δ.λΝθΗΔΟΝΟΣ



ΧΑΡΤΗΣ 4.2.1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓιΑΣ ΑΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ο.Τ.Α ΣΤΟ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

5 10Ο

ΔlnΛΩΜΑΤιΚΗ EPrAIIA
ΠΡΑΤΗΓιΚΟΣΧΕΔΙΟΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΠΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ κ Α.ΚΟTlΟΣ

ΒΟΛΟΣ. ΙΟΥΝΙΟΣ2006

ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΘΕΣΣλ/ΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τ.Μ .χ.Π.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 475.000

ΜΕΧΡΙ9,1%

_ ΑΠοβ1%.145%

_ 145"ι1ιΚΑΙΑΝΩ

ΠΗΓΗ : Ε.Σ.Υ.Ε

ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕVΒΟΙΑΣ

[=:J ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ι:=:] ΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ στ.Α

ΑΝΕΡΓιΑ

ΑΙΓ!\ΙΟΝ ΠΕΛΑΓ()Σ

~..

,...
!

..
...

............-..

•

(1

ΔΔJPΦνΩN

......-......

8Οριιω= Ι\ DΟΙΚΟΣ

................._.......

Ν.ΒοωτlΑΣ

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

('.-ο.

.'
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CJ
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ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

-Π.Α.θ.Ε

ΛΟΙΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟIΚIΣΜΩΝ

1.500 - 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

2.000 - 3.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Θ 3.000 - 4.500 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Θ > 4.500 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ

vnOMNHMA.-__+ --,t:"""l::::-- -------:~----------------..., 1'--------------------,
ΝΟΜΟΣΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙΑΞΟΝΕΣ

='" ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

(ΜΕΛΕΤΗ)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ )

ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΙΤΟΣ
ν-ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Π.Ε.Π )

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

• ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

"ΙΜΑΝΙΑ

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

@ ΜΑΡΙΝΕΙ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ



ΟIΚIΣΜΟΣ 20Υ ENlrxVMENOY
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟIΚIΣΜΟI 20Υ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟIΚIΣΜΟI 30Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟIΚIΣΜΟI 40Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟIΚIΣΜΟI 50Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΒΟΛΟΣ : IΟΥΝIΟΣ 2006

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : κ ΑΚΟTlΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΑ· ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ== ΔΙΚΤΥΑ 30Υ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

- ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟIΚIΣΜΟ

20Υ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ :ΛΆΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1991 • 2001

[~~:] ΑΠΟ -10% ΕΩΣ -20%

_ ΑnΟΟ%ΕΟΣ-10%

.. Απσ 0% ΕΩΣ +10%

.. ΑΠΟ +10% ΕΩΣ +20%

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΟΛΥτεΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ί~=] ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

_ΘΑΛΑΣΣΑ

ι~::.: ΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Τ.Α

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

_ΙΙ::::~_IIIII' ΧΛΜ
Ο 5 10 20
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 480.000

nHrH: Ε.Σ.γ.Ε

n.n.Χ.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΜΔΟΣΓ' ΦΑΣΗ

ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΕnΕΞΕΡΓΑΣIΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΣΤΡΑΤΗΠΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡIΣΤιΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

I\OTIOl; Ε"ΟΟII(ΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΙΙΕΛΑΙΌΣ

Ί(.
J

Ν.ΑΠΙΚΗΣ

. ,....

1''-\.... ..,
~. (--{ "'·1""" - .\5:- ..

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕνβΟΙΊ..:ΟΣ,

ΧΑΡΤΗΣ 4.5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟIΚIΣΤιΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ Ο.Τ.Α 1991 - 2001 ΣΤΟΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ν.ΦθΙΩΤΙΔΟΣ

~~-.ιl

1ι Γ;~"-'", .,
;J".......



Δ,ΑΡΤΕΜΙΙΙΟΥ

Δ.IΣΤIΑιΑΣ
Δ ΩΡΕΩΝ

ΔΝΗΛΕΩΣ
ΔΣΚΥΡΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕγΒΟIΑΣ

Ο ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

Κ.ΛΙΧΑΔΟΣ

Δ.ΕΛVΜΝΙQΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑ Ο.Τ.Α

0- 105 ΚΛΙΝΕΣ

106 - 288 ΚΛΙΝΕΣ

289 - 621 ΚΛΙΝΕΣ

622 - 1002 ΚΛΙΝΕΣ

1003 - 5388 ΚΛΙΝΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 520.000
ΠΗΓΗ ΧΑΡΤΗ : Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού(

Δ.ΔγrτIΩN

Δ,AYΛQNOΣ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

Δ.ΤΑΜΥΝΑΙQΝ

Δ.ΚΥΜΗΣ

Δ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

ΔoAHf\AJ>lΤII1N

ΕΡΕΤΡΙΑΙ

Δ.ΧΑΝ(ΙΔΕΩΝ

Δ.ΝεΑΙ.ΑΡΤΑΚΗΣ

Δ.ΔΙΡΦΥΩΝ

Δ.ΜeΣΣΑΠIQN

Δ,ΑΥ"ΙΔΟΣ

Δ.ΑΝθΗΔΩΝΟΣ

Δ.ΚΗΡΕΩΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕγΒΟΙΚΟΣ

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΒΟΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :" Α.ΚΟΤΙΟΣ

τ'Μ.χ.Π.Π.Α

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.EYBOIAΣ

ΔΣΤΥΡΑΙΩΝ

Δ,ΜΑΡΜΑΡlογ

ΝΟΤΙΟΣ ΕγΒΟΙΚΟΣ

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΛΜ

ΧΑΡΤΗΣ 4.9.1 :ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΑΝΑ σΤ.Α ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ 2006

20



ΒΟΛΟΣ: IΟΥΝΙΟΣ 2006

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: κ ΑΚΟTlΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΚΛΙΝΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ Ο.Τ.Α

ΕΚΠΟΝΗΤ.ΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΏΚΗΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΠΚΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ.ΕΥΒΟΙΑΣ

Τ.Μ.Χ.Π.Ω.Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0- 63 ΚΛΙΝΕΣ

64 - 247 ΚΛΙΝΕΣ

248 - 778 ΚΛΙΝΕΣ

779 - 1761 ΚΛΙΝΕΣ

_ 1762-8116ΚΛΙΝΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 520.000
ΠΗΓΗ ΧΑΡΤΗ : Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

C ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΚAPVΣTOY

ΔΣ'ΤΥΡΑΙΟΝ

Δ ΔΥΙΤιΟΝ

Δ,ΑΥΛΟΝΟΣ

ΑΙ! ΙΟ IlΕ \,\ΓΟ_

Δ.ΤΑλιΥΝΑιΟΝ

Δ-ΚΟΝΙΠΡΟΝ

Δ-AMλPVNθΙON

Δ.ΛΗΜΝΠΟΝ

Α.ΕΡΕΤΡΙΙΙΣ

Ν.ΑΠΙΚΗΣ (

Α.Μ1I1εΟΣ

ΧΛΜ

/

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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Ν.Φ· ΙΩΤΙΔΟΣ



ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : κ Α.ΚΟΤΙΟΣ

ΕΩΣ25%

25 -40%

40 - 50%

50 -75%

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

Τ.Μ.χ.ΠΠ.Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΠΚΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣN.EYBOIAΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟΚΕΝΩΝΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝΚΑΝΟΝΙΚΩΝΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΟ 1991

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 520.000
ΠΗΓΗ ΧΑΡΤΗ : Χαρ,ογραφική αναπαραγωγή

'ου Χάρ,η .. Κενές κα,οlκίες" στο : Οι πόλεις ,ης

Ελλάδας,

Κοινωνικός και οικονομικός Ά,λας 'ης Ελλάδας

Β' Έκδοση, Ε.Κ.Κ.Ε, 0.Μαλού,ας,

Πανεπlσ,ημlακές εκδόσεις Θεσσαλίας.

Αθήνα· Βόλος 2000 .

Σήμ : Οι ιιμές 'ης μειαβλη,ής μπορεί να μην

ανιισ,οlχοίιν πάν,α σε σχέση με 'α πραγμαrιKά

δεδομένα λόγω έλλειψης σ,οlχείων .
Ο Χάρ,ης αυ,ός απλώς απο,ελεί

μια γενική θεμαιική χαρ,ογραφlκή εικόνα ,ου Νομού

σ'ο επlπεδο .. Κενές κα,οικίες "

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕγΒΟIΑΣ

Ο ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΜΣΣΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΙΙΕΛΑΙΌΣ

Δ,ΜeΙΙΑΠIΩΝ

,.-

Ν,ΑΠΙΚΗΣ
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Δ.ΝΗΛΕΩΣ

ΔΕΛΥΜΝΙΟΝ

ΣΚΥΙ V

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΛΙΝΩΝ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ Ο.Τ.Α

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Δ.ΚΗΡΕΟΣ

Δ.UΕΣΣΑΠΙQΝ

Δ ΝΕ4 .Σ.ΑΡΤΑΚΗΣ

Δ.ΔιρφγΟΝ

Δ.ΚΥΜΗΣ

Δ.ΚΟΝΙΠΡΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

Δ.ΑΥΛΟΝΟΣ

ΚΛΙΝΕΣ Ι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ.

Ι 0-7

8 - 16

__ 17-41

_42-112

Δ.ΑΝθΗΔΟΝΟΣ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΟΝ

ΔΑΜΑΙ''Ί"ΝθIQΝ

ΒΟΛΟΣ : ΙΟΥNJΟΣ 2006

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΑΙΑΣ

EΠJBΛEΠΩN : κ Α,ΚΟTJΟΣ

ΠΟΑYTEXNJKH ΣΧΟΛΗ

Τ.ΜΧΠΠΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣTJΚΗΣ ΑΝΑffiΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 520.000
ΠΗΓΗ ΧΑΡΤΗ : Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού,

EπαγγελματrKός Οδηγός Εύβοιας 2005 - 2006 •
4ηΈκδοση,

Oργαvlσμός EπαγγελματrKών Οδηγών

Ελλαδός , BookOrNet , Χαλκίδα 2005 .

Δ.ΚΑΡΥπον

κ.ΚΑΦΗΙ"'Ii!QΣ

ΔΜΑΡΜΑΡlον

ΔΣΤγΡΑIΩΝ

Δ.ΔΥΣΤΙΩΙ'Ι

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒOJΚΟΣ

Δ.ΤΑΜVΝΑΙQΝ
Δ.ΛΗΛΑΝΤΙΩΙ

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.ΑνΛIΔΟΣ

20

Ν.ΒOJΩΤΙΑΣ
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ΑΝΑ ο.Τ.Α ΣΤΟΝΝΟΜΟΕΥΒΟΙΑΣΤΟ 2006
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Δ.ΩΡΕΩΝ

ΔΑΡΤΕΜIΣlον

Δ.IΣΤΙAlΑΣ

Δ,ΝΗΛΕΩΣ
Δ.ΣΚΥΡΟν

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΛΙΧΑΔΟΙ

Δ.ΕΑΥΜΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ

ΔlANYKΤEPEYΣEΩNANA Ο.Τ.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

0-2798

2799 - 9513

9514 - 45464

_ 45465 - 122684

_ 122685 - 213333

Δ.ΑΥΛΩΝΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

Δ.ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ

Δ.ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

Δ.ΚΥΜΗΣ

Δ ΑΜΑΡ','ΝθIΩΝ

Δ.ΔΙΡΦΥΩΝ

:ΙΔΕΩΝ

Δ.ΛΗΛΑΝΤΙQΙ

Δ NεJ",I.APTΑΚΗΙ

Δ.ΑΥΛΙΔΟΣ

Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΑΝθΗ4ΟΝΟΙ

Δ.ΚΗΡΕΩΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΒΟΙΚΟΣ

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΒΟΛΟΣ : IΟΥΝΙΟΣ 2006

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 520.000
ΠΗΓΗ ΧΑΡΤΗ : Εθνικός Οργσνισμός Τουρισμού

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Κ" Α.ΚΟTlΟΣ

Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΣΤΡΑΤΗΓιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤιΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:ΛΑΓΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟTlΟΣ ΕγΒΟIΚΟΣ

ΔΚΑΡΥΣΤον

(

ΚΚΑΦΗΙ

Δ.ΔΥΣΤΙ,

Δ ΣnΡAIΩN

ΔΜΑΡΜΑΡlον

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ 4.9.5: ΚΑΤΑΝΟΜΗΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΑΝΑ ο.Τ.Α ΣΤΟΝΝΟΜΟΕΥΒΟΙΑΣΤΟ 2004
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Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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