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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκπόνηση ενός 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης του Νομού Ηρακλείου, ενός 
προγράμματος δηλαδή το οποίο εκφράζει τη διάσταση της Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 
νάπτυξης του συγκεκριμένου νομού στη βάση της αρμονικής συνύπαρξης 

τ  ς ο

 περιοχής μελέτης. Ταυτόχρονα 
έτει τη βάση για τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού σε όλες τις φάσεις της 

σχεδιασμού σεναρίων, επιχειρώντας να διασφαλίσει ευρύτερες 
υνεργασίες και συναίνεση ανάμεσα στους συντελεστές της περιοχής μελέτης με 

ου 
ργασίας κ. Μ. Γιαουτζή καθώς και την λέκτορα της σχολής κ. Αν. Στρατηγέα για την 

 

 όλους όσους µε οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην 
κπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, σε αυτούς που 

 λάθος ή παράλειψη είναι αποκλειστική 
υθύνη της συγγραφέως.  

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου Νικόλαο και Φωτεινή και τον 
δερφό μου Κωνσταντίνο για την ηθική υποστήριξη που μου παρείχαν και για το 

ς αφιερώνω αυτή την εργασία.  

Α
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό 
στοχεύει στην ανάπτυξη της περιοχής μελέτης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 
σε συνδυασμό με την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, μέσα από  
την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. 
 
Η δομή της εργασίας ακολουθεί τα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού, 
υιοθετώντας την προσέγγιση σχεδιασμού σεναρίων του LIPSOR. Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση στηρίζει με συστηματικό τρόπο κάθε στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού, 
αξιοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγεί σε λύσεις 
διάφανες και καλά τεκμηριωμένες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ης περιοχής μελέτης όσο και τι  εξελίξεις στ  ευρύτερο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει με 
συστηματικό και ουσιαστικό τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της 
χάραξης πολιτικής για τη μελλοντική εξέλιξη της
θ
διαδικασίας 
σ
σκοπό την προώθηση των όποιων λύσεων επιτυγχάνει μέσα από τη δέσμευση όλων 
των παραγόντων προς την επίτευξη κοινών στόχων. 
 
Ευχαριστίες 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωματικής μ
ε
πολύτιμη βοήθεια τους, τη γνώση, τη διδασκαλία και τη στήριξη που μου 
προσέφεραν τόσο στην παρούσα εργασία όσο και κατά τα χρόνια φοίτησής μου στη 
σχολή Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Οφείλω πολλές ευχαριστίες στους 
παρόντες και προηγούμενους καθηγητές μου για τις γνώσεις που μου προσέφεραν. 
 
Οφείλονται ευχαριστίες σε
ε
αφιέρωσαν χρόνο για να διαβάσουν, διορθώσουν και ασκήσουν εποικοδομητική 
κριτική στην παρούσα εκπόνηση και να με προστατεύσουν από λάθη και παραλείψεις 
αξίζει ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Οποιοδήποτε
ε
 
Τέλος, 
α
λόγο αυτό του
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του 
Ν. Ηρακλείου. Ο νομός θεωρείται ως ένα σύστημα, η εξέλιξη του οποίου αποτελεί 
αντικείμενο μεταβολής τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών ως προς αυτό 
παραγόντων.  Η αναπτυξιακή προοπτική του υπό μελέτη συστήματος στηρίζεται στην 
αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, τη δημιουργία ευρύτερης συναίνεσης των 
συντελεστών του συστήματος σε σχέση με τους στόχους που τίθενται, καθώς και την 
ντιμετώπιση των υπαρχόντων αλλά και μελλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται 

η

μέα, ο 
υριότερος κλάδος που αναπτύσσεται είναι η γεωργία, με αξιόλογη παραγωγή 

ι

 σ

 

οχής μελέτης. Ταυτόχρονα θέτει τη 
άση για τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας 

α
με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Η προστασία 
και περιφρούρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των πόρων 
του, όπως ορίζει η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο επιδιώκεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. 
 
Ο Ν. Ηρακλείου είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, μία 
από τις σημαντικότερες Περιφέρειες στο νότιο τμήμα τ ς Ελλάδας, με σημαντική 
γεωπολιτική θέση και αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο πληθυσμός 
του νομού παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και έχει μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από τον 
αντίστοιχο ρυθμό της χώρας. Η παραγωγική δραστηριότητα στον Ν. Ηρακλείου 
κυριαρχείται από τον τριτογενή τομέας και ακολουθεί ο πρωτογενής. Για τον 
τριτογενή τομέα, ο τουρισμός, το εμπόριο και οι εμπορικές - μεταφορικές 
δραστηριότητες είναι οι κύριοι κλάδοι που αναπτύσσονται. Στον πρωτογενή το
κ
πλήθους προϊόντων γνωστών και έξω από τα όρια της περιφέρειας.  Στον Ν. 
Ηρακλείου, σε αντιστο χία με την Περιφέρεια Κρήτης, το ποσοστό ανεργίας είναι 
χαμηλό και σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο της χώρας. Ενδιαφέρον όμως 
παρουσιάζει το γεγονός ότι ανεργία αρχίζει να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.  
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας στηρίζεται στο χεδιασμό σεναρίων 
μελλοντικής εξέλιξης της περιοχής μελέτης με τη βοήθεια της προσέγγισης  
σχεδιασμού σεναρίων LIPSOR. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθεί τα βήματα 
της διαδικασίας σχεδιασμού, στηρίζοντας με συστηματικό τρόπο κάθε στάδιο με 
συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγεί σε λύσεις διάφανες και 
καλά τεκμηριωμένες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης όσο και τις εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον 
μέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει με συστηματικό και 
ουσιαστικό τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της χάραξης 
πολιτικής για τη μελλοντική εξέλιξη της περι
β
σχεδιασμού σεναρίων, επιχειρώντας να διασφαλίσει ευρύτερες συνεργασίες και 
συναίνεση ανάμεσα στους συντελεστές της περιοχής μελέτης με σκοπό την 
προώθηση των όποιων λύσεων επιτυγχάνει μέσα από τη δέσμευση όλων των 
παραγόντων προς την επίτευξη κοινών στόχων. 
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Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει συνολικά οχτώ συνολικά κεφάλαια, τα οποία 
ομαδοποιούνται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος συζητείται το θεωρητικό και 
εθοδολογικό μέρος της εργασίας, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται και σχολιάζονται 

νεται μια συνοπτική παρουσίαση του 
εριεχομένου κάθε κεφαλαίου.  

π

ιφερειακή πολιτική, το νομοθετικό πλαίσιο 
αθώς και οι μελέτες που αφορούν στην περιοχή, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 

.

οδολογία που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία 
χεδιασμού των εναλλακτικών σεναρίων, των μελλοντικών δηλαδή εικόνων της 

ο τέταρτο κεφάλαιο εμβαθύνει στην μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόζεται 

ο δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εφαρμογή των παραπάνω και περιλαμβάνει την 

μ
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης στην περιοχή 
του Ν. Ηρακλείου.  
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν γί
π
 
Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία 
αναφέρονται στην περιγραφή του στόχου και υποστόχων, την περιγραφή της 
περιοχής μελέτης, το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και το μεθοδολογικό 
πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 
 
Το πρώτο κεφάλαιο,  στο οποίο αναπτύσσεται ο στόχος της διπλωματικής εργασίας 
και η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας. Σε αυτό περιγράφεται συνο τικά, η 
περιοχή μελέτης με τα κύρια χαρακτηριστικά της, το πλαίσιο της μεθοδολογικής 
προσέγγισης με τα επιμέρους στάδια του και στο τέλος ο στόχος της μελέτης και οι 
υποστόχοι, οι οποίοι λειτουργούν επεξηγηματικά για την αποσαφήνιση του στόχου.  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής μελέτης. 
Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήθηκαν όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά του Ν. 
Ηρακλείου, τα οποία ομαδοποιούνται σε επιμέρους ενότητες όπως η διοικητική 
διάρθρωση της περιοχής, το φυσικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και το πολιτιστικό 
περιβάλλον, τα δίκτυα, οι υποδομές, η περ
κ
πρόσφατα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται σύντομα να υλοποιηθούν. Στο 
κεφάλαιο αυτό παρατίθενται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα καταστήσουν σαφή την 
εικόνα που παρουσιάζει ο νομός. Η γνώση της υπάρχουσας κατάστασης συντελεί 
στην εμβάθυνση του συστήματος, γεγονός καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού   
 
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη μεθ
σ
περιοχής μελέτης. Περιγράφονται οι διάφορες προσεγγίσεις που αφορούν στην 
δόμηση σεναρίων με έμφαση στην προσέγγιση backasting, η οποία αποτελεί το 
μεθοδολογικό εργαλείο στο στάδιο του σχεδιασμού σεναρίων της παρούσας 
εργασίας. Το στάδιο αυτό στηρίζεται από συγκεκριμένα εργαλεία της προσέγγισης 
LIPSOR στο σχεδιασμό σεναρίων.  
 
Τ
στην παρούσα εργασία. Αρχικά, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των σταδίων της 
προσέγγισης LIPSOR για το σχεδιασμό σεναρίων. Ακολουθεί η παρουσίαση των 
σταδίων της προσέγγισης. Τέλος στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις ενότητες 
του λογισμικού LIPSOR, οι οποίες περιγράφονται εκτενώς στα κεφάλαια που 
αφορούν στο εφαρμοσμένο μέρος της εργασίας. 
 
Τ
περιγραφή και εφαρμογή της προσέγγισης που υιοθετείται μέσα από τη χρήση 
συγκεκριμένων μεθόδων για κάθε στάδιο και των εργαλείων που τα υποστηρίζουν. Η 
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εφαρμογή γίνεται για το Ν. Ηρακλείου. Ακόμη στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται 
και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της προσέγγισης του LIPSOR. 
Πιο συγκεκριμένα το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει: 
 
Το πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας που 

 μεθόδου MACTOR. Με τη μέθοδο αυτή μελετώνται οι επί μέρους 
ασικοί συντελεστές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και η δυναμική 

η  

ο και από την εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού που 
την παρούσα διπλωματική εργασία υιοθετεί την μεθοδολογική προσέγγιση 
χεδιασμού σεναρίων LIPSOR. 

έλος, στο όγδοο κεφάλαιο  αναφέρονται οι βιβλιογραφικές πηγές από τις οποίες 
ντλήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της παρούσας 
ιπλωματικής εργασίας.  

ακολουθεί η προσέγγιση σχεδιασμού σεναρίων μελλοντικής εξέλιξης του LIPSOR, 
δηλαδή τη δομική ανάλυση του συστήματος (μέθοδος MICMAC). Πέρα από το 
θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου, στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται επίσης και η 
εφαρμογή της καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν για 
την περιοχή μελέτης. 
 
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος των συντελεστών στην περιοχή μελέτης με τη 
βοήθεια της
β
τους, η διαχρονική τους πορεία και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, οι μεταξύ 
τους σχέσεις επίδρασης – επιρροής, καθώς και η θέση τους απέναντι στους στόχους 
που έχουν τεθεί για το υπό μελέτη σύστημα. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται 
τόσο  εφαρμογή της μεθόδου όσο και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που 
εξάγονται.  
 
Το έβδομο κεφάλαιο συνοψίζει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν τόσο από την εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης 
για το Ν. Ηρακλείου, όσ
σ
σ
 
Τ
α
δ
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1. 0BΣΤΟΧΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το στόχο και τη μεθοδολογική προσέγγιση της 
αρούσας διπλωματικής εργασίας. Αρχικά, δίνει μία συνοπτική περιγραφή της 
περιοχή μελέτης, προσεγγίζοντάς της ως σύστημα του οποίου καταγράφει τα κύρια 

εια, προσδιορίζεται ο στόχος της εργασίας, ο οποίος 
ξειδικεύεται περαιτέρω σε ένα σύνολο από υποστόχους.  Στο τέλος του κεφαλαίου, 

 Ν. Ηρακλείου είναι ένας από τους τέσσερις νομούς μιας σημαντικής περιφέρειας 

ή της θέση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, 
αθώς αποτελεί σημείο εισόδου και εξόδου όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την 

 πληθυσμού στο νομό είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 
υθμό της Ελλάδας, αντίθετα με την πληθυσμιακή πυκνότητα που στο νομό είναι 

ικού πληθυσμού αυξάνεται δυναμικά, ενώ το ποσοστό του αγροτικού 
ειώνεται σημαντικά.  

ά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που έχουν 
αξιοποιηθεί τουριστικά. Επιπλέον, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, σημαντική 

π

χαρακτηριστικά. Στη συνέχ
ε
περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας, η οποία ακολουθεί τα στάδια 
της προσέγγισης σχεδιασμού σεναρίων (scenario planning) του LIPSOR για τον 
προσδιορισμό των μελλοντικών εικόνων της περιοχής μελέτης.  
 

1.1. 8BΗ Περιοχή Μελέτης  

 
Ο
της Ελλάδας, της Περιφέρειας Κρήτης. Το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του Ν. Ηρακλείου, 
αποτελεί την έδρα της περιφέρειας. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Κρήτη 
αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 
Η γεωγραφικ
κ
Ευρώπη.  
 
Ο πληθυσμός του Ν. Ηρακλείου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. 
Ο ρυθμός αύξησης του
ρ
μικρότερη.  
 
Ο χαρακτήρας του πληθυσμού είναι κατά το ήμισυ αστικός. Σημαντικό ποσοστό 
καταλαμβάνει και ο αγροτικός πληθυσμός. Το ποσοστό του αστικού καθώς και του 
ημιαστ
μ
 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού είναι το υψηλότερο της Περιφέρειας και 
υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο κατά κεφαλήν της χώρας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 75% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κατατάσσει την Περιφέρεια στις φτωχές Περιφέρειες της Ε.Ε για το 
2001. 
 
Οι τομείς δραστηριοποίησης στο Ν. Ηρακλείου είναι κατά κύριο λόγο ο τριτογενής 
τομέας και ακολουθεί ο πρωτογενής. Για τον τριτογενή τομέα, ο τουρισμός είναι ο 
πιο δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος, γεγονός που οφείλεται τόσο στη γεωγραφική 
του θέση όσο και στα ιστορικ
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δραστηριότητα αναπτύσσεται στον τομέα του εμπορίου και των μεταφορών.  
Ταυτόχρονα οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον νομό ευνοούν την 
καλλιέργεια κα  παραγωγή σημαντικού αριθμού προϊόντων, γεγονός που δίνει στον 
πρωτογενή τομέα σημαντικό πλεονέκτημα. Προβληματικός εμφανίζεται ο τομέα

ι
ς της 

λιείας, παρά το νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, κυρίως λόγω της 

λό και σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας. Το 
εγονός όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η αλλαγή της τάσης αυτής και η 

π Η

αταλήγοντας, στο Ν. Ηρακλείου παρατηρούνται σημαντικά διαρθρωτικά 
ροβλήματα, τα οποία καθυστερούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξή του και την 
οινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, καθοριστικό ρόλο 
ιαδραματίζουν τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εμφανίζει ο νομός, 
ε σύγκριση με την Περιφέρεια αλλά και με τη χώρα, η αξιοποίηση των οποίων 

 να συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή του προοπτική.  

α
έλλειψης κατάλληλων υποδομών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο στο Ν. Ηρακλείου είναι σημαντικά 
χαμηλό. Το ποσοστό διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση που παρατηρείται 
συνδέεται με την υψηλή τουριστική ανάπτυξη, η οποία προσφέρει διέξοδο 
απασχόλησης κυρίως στα αγροτικά και μικρομεσαία στρώματα του πληθυσμού. 
 
Στο Ν. Ηρακλείου, σε αντιστοιχία με την Περιφέρεια Κρήτης, το ποσοστό ανεργίας 
είναι χαμη
γ
αύξηση της ανεργίας που αρχίζει ήδη να αρατηρείται. Όμως για το Ν. ρακλείου, η 
ανεργία για τις ειδικές κατηγορίες ανέργων (γυναίκες, νέοι άνεργοι) εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα της χώρας. Επίσης, το 
ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας είναι και αυτό μικρότερο από το ποσοστό της 
Ελλάδας. 
 
Κ
π
κ
δ
σ
μπορεί
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Χάρτης 1-1: Η θέση του Ν. Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης. 

λή Ειδικότερα
α ιδωθεί σαν μια διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία στοχεύει στην επιλογή των 

αφού σε μεγάλο 

Πηγή: www.gto.gr 
 

1.2. 9BΠεριγραφή Στόχου και Υποστόχων 

 
Ο σχεδιασμός αποτελεί παρέμβαση στο χώρο για την επίλυση υπαρχόντων ή 
μελλοντικών προβλημάτων. Η διαδικασία δημιουργίας σχεδίων είναι στενά 
συνδεδεμένη με τη διαδικασία ψης αποφάσεων. , ο σχεδιασμός πρέπει 
ν
λύσεων εκείνων που εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων αποτελεσματικότητας και ορθολογισμού. 
 
Η επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια του σχεδιασμού εμπλέκει σε μεγάλο βαθμό την 

υυποκειμενική προσέγγιση το  σχεδιαστή του χώρου, μέσα από μία σε βάθος ανάλυση 
των τεχνικής φύσεως προβλημάτων προς την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης λύσης. 
Ο σκοπός της επιστημονικής μεθόδου στο σχεδιασμό είναι να διασφαλίσει 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την απάντηση ερωτημάτων και την επίλυση 
προβλημάτων, ιδιαίτερα εκεί όπου τα προβλήματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. 
 
ο τμήμα αυτό της διαδικασίας δεν μπορεί να ιδωθεί μεμονωμένα, Τ

βαθμό εξαρτάται από τρία βασικά στοιχεία: 
 

 Τον καθορισμό της απαιτούμενης πληροφορίας. 
 Τον ορισμό των στόχων και των υποστόχων για την επίλυση των 

προβλημάτων. 
 Την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται στις προτεινόμενες 

λύσεις. 
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Η διατύπωση των στόχων αποτελεί έμμεσα ένα βασικό τρόπο ανακατανομής των 
πόρων της κοινωνίας και ως εκ τούτου συνιστά ένα πολύ σημαντικό στάδιο της 
ιαδικασίας σχεδιασμού. 

 στόχου συνεπάγεται μια σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες 
 και Στρατηγέα, 2006): 

ει τους στόχους μέσα από τις επιλογές και τις 

χους, όπως αυτοί 
ς λύσεις 

 αποτελεί τον αποδέκτη κάθε παρέμβασης. Ο συντελεστής 
λληλα 

 Των πολιτικών, σαν αποτέλεσμα της μεταβαλλόμενης σύνθεσης της 
α

 Αξιολόγηση των στόχων με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. 
 

να ικανοποιηθούν. 

εια των υποστόχων, οι οποίοι 
υνδέονται με το στόχο με μια σχέση επεξηγηματική. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο 

δ
 
Η διατύπωση ενός
διαμορφώνονται από τρεις βασικούς συντελεστές (Γιαουτζή

 Τον πολιτικό, ο οποίος καθορίζ
προτεραιότητες που θέτει. 

 Το σχεδιαστή, ο οποίος παραλαμβάνει τους στό
καθορίζονται από τον πολιτικό και τους μεταφράζει σε εναλλακτικέ
με βάση τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτει.  

 Το άτομο, το οποίο
αυτός εκπροσωπείται εν μέρει από το πολιτικό σύστημα, ενώ παρά
επηρεάζεται άμεσα από την τελική διατύπωση κάθε στόχου. 

 
Στη διαδικασία διατύπωσης των στόχων και υποστόχων μπορούν να εμφανιστούν 
συγκρούσεις μεταξύ (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006): 

 Του κοινού, εξαιτίας της μερικής εκπροσώπησής του στο πολιτικό σύστημα, 
της ανεπαρκούς πληροφόρησής του από τους σχεδιαστές, αλλά και μιας 
σειράς από προσωπικά συμφέροντα. 

 Των σχεδιαστών, σαν αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των προσωπικών 
απόψεων του σχεδιαστή και των επιταγών της πολιτικής εξουσίας, όπως αυτές 
ορίζονται στη δεδομένη χρονική στιγμή. 


κυρί ρχης πολιτικής ομάδας και των επιλογών που αυτή κάνει. 

 
Η διαδικασία διατύπωσης ενός στόχου μεταφράζεται στα παρακάτω στάδια 
(Chadwick, 1974): 

 Προσδιορισμός του κοινού στο οποίο απευθύνεται. 
 Προσδιορισμός των αξιών του. 
 Ιεράρχηση των στόχων. 
 Δημιουργία κριτηρίων για την αξιολόγηση των στόχων. 

 Έκφραση των προβλημάτων του σχεδιασμού, σαν αναγκών που θα πρέπει

 Σχεδιασμός μέσων / μέτρων πολιτικής για την επίτευξη ενός στόχου. 
 Αξιολόγηση των μέσων αυτών μέσα από την εκτίμηση των επιπτώσεών τους. 

 
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι ο εντοπισμός και ο 
καθορισμός του προβλήματος προς επίλυση. Όταν το πρόβλημα αυτό τεθεί προς 
επίλυση, τότε αποτελεί το στόχο. Για να γίνει σαφέστερος ο στόχος, καθώς 
μεμονωμένα είναι μια έννοια γενικευμένη, είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξήγησή 
του. Η αποσαφήνιση του στόχου γίνεται με τη βοήθ
σ
στόχος και οι υποστόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που αποτελούν 
κομβικά στοιχεία για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού. 
 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΟΠΑ) του Ν. Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα 
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του γενικού στόχου που 
χει τεθεί, μέσα από τον καθορισμό των υποστόχων που τον επεξηγούν. 

ς διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να οδηγήσουν σε λύσεις 
αποτελεσματικές για την ανάπτυξη του Νομού μέσα από την ορθή αξιοποίηση 

ποίηση των φυσικών διαθεσίμων της, την ανάδειξη και την προβολή 
των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή. 

ιότητες, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών 
απαιτήσεων. 

άθμιση 
των υποδομών για τη σύνδεση της περιοχής μελέτης με το εξωτερικό της 
περιβάλλον (διαπεριφερειακές συνδέσεις), διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
για μια περιοχή όπως ο Ν. Ηρακλείου που φιλοξενεί πλήθος τουριστών, ενώ 
εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου (εισαγωγές – 
εξαγωγές).  

έ
 
Οι επιμέρους υποστόχοι που εξειδικεύουν το στόχο της εργασίας είναι οι ακόλουθοι: 
 
 Η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή η περιβαλλοντική προστασία και 

ανάδειξη των πόρων της περιοχής όπως ορίζει η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί τη 
βάση στην οποία δομείται το παρόν Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για 
το Ν. Ηρακλείου. Ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις αρχές που θέτει η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η οποία αποτελεί τη βάση στην οποία εξελίσσονται όλα τα στάδια 
της παρούσα

των φυσικών διαθεσίμων και την προστασία τους. 
 
 Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού έχουν οδηγήσει σε μια νέα μορφή τουριστικής ανάπτυξης, στόχος της 
οποίας είναι η προσέλκυση στην περιοχή μελέτης επισκεπτών με ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα και υψηλό πνευματικό επίπεδο. Ο αγροτουρισμός, ο συνεδριακός – 
σεμιναριακός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός κλπ. είναι ορισμένες από τις 
μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού περιορίζεται το ρεύμα του μαζικού τουρισμού 
και αναδεικνύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης μέσα 
από την αξιο

 
 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφορά στην προώθηση και 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως περισσότερο αποδοτική λύση για 
την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών. Ο Ν. Ηρακλείου λόγω του 
νησιωτικού χαρακτήρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενεργειακής επάρκειας,  
ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι σχεδόν οι νομοί νησιωτικού 
χαρακτήρα της χώρας. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
διασφαλίζει στο νομό την επάρκεια σε ενέργεια η οποία είναι καθοριστικός 
παράγοντας για μία σειρά από δραστηρ

 
 Βελτίωση των δικτύων μεταφορών, με στόχο την ενδυνάμωση των μεταφορών 

μέσω της βελτίωσης τόσο των αεροπορικών όσο και των θαλάσσιων δικτύων 
μεταφορών, τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η 
βελτίωση των δικτύων μεταφορών και η κατασκευή πάσης φύσεως υποδομών 
ωφελούν κοινωνικά και οικονομικά τόσο το σύνολο των κατοίκων του Νομού 
όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου. Η αναβ

 15



 
 Ανάπτυξη εμπορίου και των εξαγωγών των προϊόντων του πρωτογενή και 

 Διάδοση καινοτομιών, προωθώντας τη δομή της τοπικής οικονομίας μέσω της 

 καινοτόμων 
δράσεων είναι η αναβάθμιση του οικονομικού, οικονομικού αλλά και φυσικού 

ς περιοχής 

εργασία για τον Ν. 
ρακλείου. Για το σχεδιασμό σεναρίων ακολουθείται η προσέγγιση LIPSOR, η οποία 

 

ο πρώτο στάδιο  αφορά στην εμβάθυνση στην περιοχή μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, 

ι η δυναμική της περιοχής. Η 
εμβάθυνση αυτή γίνεται με τη βοήθεια της δομικής ανάλυσης του συστήματος της 

 

                                                

δευτερογενή τομέα. Στον Ν. Ηρακλείου παράγονται τοπικά προϊόντα με ονομασία 
προέλευσης. Τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα παραγωγής υφίστανται 
περαιτέρω επεξεργασία στις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, ενώ ένα 
ποσοστό από αυτά εξάγεται για μεταπώληση στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και προώθηση 
των τοπικών προϊόντων της περιοχής, στηρίζουν και ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό 
την τοπική οικονομία και έτσι είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση του συγκεκριμένου τομέα. 

 


ενδυνάμωσης των σχέσεων αλληλεπίδρασης των τομέων παραγωγής. Μέσα από 
την προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην περιοχή μελέτης η 
εικόνα του νομού αναμορφώνεται και αναβαθμίζεται. Στόχος των

περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία των τοπικών φορέων με την τοπική 
κοινωνία και τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού. 

 
 
 
 

1.3. 10BΗ Μεθοδολογική Προσέγγιση της Εργασίας 

 
Η έμφαση στη μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας εργασίας δίνεται στην 
αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για το σχεδιασμό σεναρίων (scenario 
planning). Το κυρίαρχο πρόβλημα στο σχεδιασμό του μέλλοντος μια
εστιάζεται στο ζήτημα της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας των διαφόρων 
φαινομένων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο στο σχεδιασμό σεναρίων. Η 
διαδικασία σχεδιασμού σεναρίων εφαρμόζονται στην παρούσα 
Η
υποστηρίζεται σε όλα τα στάδιά της από το ανάλογο λογισμικό (LIPSORFP

1
PF - 

Laboratory for Investigation in Prospective and Strategy). 
 
Τα στάδια της μεθοδολογικής προσέγγισης του  LIPSOR  που ακολουθούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αντικατοπτρίζουν τα στάδια που 
περιλαμβάνει η διαδικασία σχεδιασμού,  τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 
Τ
αφού έχουν καθοριστεί ο στόχος και οι επί μέρους υποστόχοι της εργασίας, γίνεται η 
εμβάθυνση στην υπάρχουσα κατάσταση και εξετάζετα

περιοχής μελέτης, με τη βοήθεια συγκεκριμένου τμήματος του λογισμικού που 
υποστηρίζει την προσέγγιση του LIPSOR. 

 
P

1
P Η προσέγγιση LIPSOR δημιουργήθηκε από τον Michael Godet – LIPSOR (Laboratory for 
Investigation in Prospective and Strategy). 
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Το δεύτερο στάδιο στο οποίο δομούνται εναλλακτικά σενάρια, μια διαδικασία που 
υλοποιείται με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων και πιο 
υγκεκριμένα με τη βοήθεια του λογισμικού LIPSOR για το σχεδιασμό σεναρίων 

 τα εναλλακτικά σενάρια στη βάση συγκεκριμένων 
ριτηρίων αξιολόγησης με σκοπό την επιλογή του σεναρίου που έχει την καλύτερη 

 προσέγγιση LIPSOR, όπως προαναφέρθηκε, οδηγεί στη δόμηση και αξιολόγηση 

ι ο Ν. Ηρακλείου. Τα σενάρια που προκύπτουν 
τηρίζονται: 

 
 Στην εμβάθυνση και μελέτη του υπό εξέταση συστήματος (τάσεις, πρότυπα 

παρελθόντος, αναδραστικοί μηχανισμοί κ.λπ.). 
 
 Στη μελέτη των συντελεστών (actors) που δραστηριοποιούνται στο υπό 

μελέτη σύστημα, των στόχων τους, των σχέσεων επιρροής μεταξύ τους, της 
σύγκλισης ή απόκλισής τους από τους στόχους που τίθενται για το υπό 
εξέταση σύστημα κ.λπ. 

 Στην εμβάθυνση πάνω σε απρόβλεπτους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να 
εμφανιστούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του υπό 
εξέταση συστήματος. 

 Στην εμβάθυνση σε κάθε είδους πληροφορία η οποία, σε συνδυασμό με την 
προσωπική διαίσθηση του μελετητή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη κατανόηση των κυρίαρχων παραγόντων που επηρεάζουν την 
εξέλιξη του συστήματος και ως εκ τούτου σε μεγαλύτερη διείσδυση στις 
πιθανές μελλοντικές καταστάσεις. 

α επιμέρους στάδια της μεθοδολογικής προσέγγισης αναπτύσσονται διεξοδικά στη 
υνέχεια της παρούσας εργασίας. 

σ
(μέθοδος MORPHOL), όπου δίνεται η δυνατότητα για μια εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση στη δόμηση των μελλοντικών εικόνων της περιοχής μελέτης.  
Το τρίτο στάδιο αξιολογεί
κ
«απόδοση» σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και υποστόχους.  
 
Τέλος, το τέταρτο στάδιο εστιάζει στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου.  
 
Η
σεναρίων για το συγκεκριμένο πρόβλημα/στόχο στην εξεταζόμενη περιοχή μελέτης, 
που στην παρούσα εργασία είνα
σ

 

 

 
Τ
σ
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2. 1BΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛ

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση του Ν. Ηρακλείου. 
Μελετώνται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά του νομού, τα οποία ομ
αι περιγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες. Οι ενότητες αυτές 

αδοποιούνται 
αφορούν στη 

την περιοχή, οι οποίες 
λοκληρώθηκαν πρόσφατα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται σύντομα να 

το εδάφιο αυτό παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση του Ν. Ηρακλείου. Πιο 

 και μια ξεχωριστή περιφέρεια σε 
ύνολο δεκατριών που υπάρχουν στην χώρα. Η Περιφέρεια Κρήτης περιλαμβάνει 

κ
διοικητική διάρθρωση του Ν. Ηρακλείου, το φυσικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και 
το πολιτιστικό περιβάλλον, τα δίκτυα και τις υποδομές, την περιφερειακή πολιτική, 
το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις μελέτες που αφορούν σ
ο
δρομολογηθούν. Η γνώση και η εμβάθυνση στην περιοχή μελέτης είναι σημαντική 
για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού. 

2.1. 11BΔιοικητική Διάρθρωση του Νομού Ηρακλείου 

 
Σ
συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο νομός ως διοικητικό τμήμα της Περιφέρειας αλλά και 
η υποδιαίρεση του νομού σε επιμέρους διοικητικές ενότητες.  
 
Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και καλύπτει το 6,3 % της συνολικής 
επιφάνειας της χώρας. Για το λόγο αυτό αποτελεί
σ
εκτός από τη νήσο Κρήτη και τον ευρύτερο χώρο γύρο από αυτή, στον οποίο 
εντάσσονται ένας αριθμός από μικρότερα νησιά. 
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αλύτερος από του τέσσερις νομούς της Κρήτης, και 
υνορεύει με τους νομούς Λασιθίου ανατολικά και Ρεθύμνου δυτικά. Το Ηράκλειο, η 

Συνολικά ο νομός αποτελείται από 26 δήμους. Αυτοί είναι του Ηρακλείου, Αγίας 
αρβάρ Γοργολαίνη, 

Γόρτυνας Κρουσώνα, 
Μαλίω Τεμένους, 

ραχω

 Κρήτη  και οι 
πόλοιπ αποκεντρωμένης 
ονάδας . Στο 
λαίσιο για την 
ικονομι αποκεντρωμένη 
ονάδα συνολική 
ωρική περιφέρειας 
το νομό  Γενικό 
ραμματ

ο Είναι η 
μεγαλύτερη  στην 
Ελλάδα.  προς το 
εξωτερικό έδρα της 
Νομαρχίας Συμβουλίου 
Κρήτης, καθισ φέρειας. Στην 
αρμοδιότητα του Περιφερειακ ναι οι Διευθύνσεις Τοπικής 
υτοδιοίκησης των τεσσάρων νομών.   

Η Περιφέρεια Κρήτης διαιρείται σε τέσσερα γεωγραφικά διαμερίσματα (νομούς). Τα 
εν λόγω γεωγραφικά διαμερίσματα είναι αυτά του Ηρακλείου, των Χανίων, του 
Λασιθίου και του Ρέθυμνου. Ο κάθε νομός υποδιαιρείται σε επαρχίες.  
 
Ο Ν. Ηρακλείου είναι ο μεγ
σ
πρωτεύουσα του νομού, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης 
 
Ο Ν. Ηρακλείου υποδιαιρείται σε 7 επαρχίες, οι οποίες είναι αυτές του Βιάννου με 
πρωτεύουσα τον Πεύκο, του Καινουρίου με πρωτεύουσα τις Μοίρες, του Μαλεβιζίου 
με πρωτεύουσα τον Άγιο Μύρωνα, του Μονοφατσίου με πρωτεύουσα τον Πύργο, της 
Πεδιάδος με πρωτεύουσα το Καστέλλι, της Πυργιωτίσσης με πρωτεύουσα τους 
Βώρους και του Τεμένους με πρωτεύουσα το Ηράκλειο. 
 

Β ας, Αρκαλοχωρίου, Αρχανών, Αστερουσιών, Βιάννου, Γαζίου, 
, Γουβών, Επισκοπής, Ζαρού, Θραψανού, Καστελλίου, Κόφινα, 
Μοιρών, Νέας Αλικαρνασσού, Νίκου Καζαντζάκη, Ρούβα, 

ρίου, Τυλίσου, Τυμπακίου, Χερσονήσου. 

 είναι μια εκ των δεκατριών περιφερειών της Ελλάδος. Όπως
ες περιφέρειες της χώρας, έχει το χαρακτήρα ενιαίας 
 διοίκησης του κράτους, η οποία συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό
αυτό σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί τις πολιτικές 
κή, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Ως ενιαία 
διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη 
έκτασή της. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και οι υπηρεσίες της 

 ή τη νομαρχία, καθώς και οι αρμοδιότητες που ανήκουν στο
έα της Περιφέρειας.  

Ηράκλειο είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης. 
 σε πληθυσμό πόλη της Κρήτης και μια εκ των μεγαλύτερων πόλεων

Επίσης, είναι η πιο σημαντική εμπορική και τουριστική πύλη τόσο
 όσο και προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το Ηράκλειο αποτελεί την 
 Ηρακλείου. Εδώ βρίσκεται η έδρα του Περιφερειακού 

ν, 
Τετ
 
Η
υ
μ
π
ο
μ
χ
σ
Γ
 
Τ

τώντας το Ηράκλειο διοικητικό κέντρο της Περι
ού Συμβουλίου εί

Α



 
 

 
 

 

 

Πηγή: www.vres.gr 

 
ν Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική λειτουργώντας 

αν ένα είδος φυσικής γέφυρας που ενώνει γεωγραφικά τις τρεις ηπείρους. Η Κρήτη 

 Ν. Ηρακλείου βρίσκεται στο κεντροανατολικό τμήμα της Κρήτης. Σε αντιστοιχία 

 Κρήτη είναι ένα νησί κατ’ εξοχήν ορεινό. Σε αυτή δεσπόζουν τρεις μεγάλες 
ροσειρές με τις διακλαδώσεις τους. Στη νότια περιοχή του Ν. Ηρακλείου βρίσκεται 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Χάρτης 2-1: Οι μεγαλύτερες πόλεις του Ν. Ηρακλείου. 

 

2.2. 12BΦυσικό Περιβάλλον 

Η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στη
σ
είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, το πέμπτο σε μέγεθος νησί στη Μεσόγειο και 
το νοτιότερο της Ευρώπης με έκταση 8.335 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες της είναι περίπου 35° Β. 24° Α. και βρίσκεται περίπου 
160 χιλιόμετρα νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας. 
 
Ο
με την Κρήτη, ο νομός βρέχεται βόρεια από το Αιγαίο πέλαγος και νότια από το 
Λιβυκό.  

2.2.1. 34BΦυσιογραφία 

 
Το έδαφος του Ν. Ηρακλείου έχει τα χαρακτηριστικά του κρητικού εδάφους. Είναι 
δηλαδή ορεινό, με πολύ έντονο ανάγλυφο. Η μόνη διαφορά με τους υπόλοιπους 
νομούς είναι ότι μέσα στα όρια του νομού σχηματίζεται η μεγάλη πεδιάδα της 
Μεσαράς και η πεδιάδα του Ηρακλείου.  

2.2.2. 35BΌρη 

 
Η
ο
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το Όρος Κόφινας ή Αστερούσια (1.231 μ.), μία από τις υψηλότερες οροσειρές της 
ρήτης.  

ς του Ψηλορείτη (Ίδη) και 
τα ανατολικά οι κορυφές της Δίκτης. Μια διακλάδωση της Δίκτης προχωρά κατά 
ήκος των ακτών από το ύψος της επαρχίας Βιάννου και σχηματίζει μια 

Η κυριότερη πεδιάδα της Κρήτης βρίσκεται στο Ν. Ηρακλείου και είναι η πεδιάδα 
α πλησιάζει τα 50 χιλιόμετρα σε μήκος και τα 7 χιλιόμετρα σε 

λάτος. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού εντός των ορίων του Ν. Ηρακλείου. 

υ, καθώς και μια 
ικρή κοιλάδα που σχηματίζεται στον κόλπο των Μαλίων. 

πετρώματα, που όμοια με αυτά συναντάμε στην Πελοπόννησο, της οποίας και 
 διάφορα πετρώματα έχουν υποστεί μεγάλες τεκτονικές πιέσεις, 

εγονός πού δημιούργησε και την ποικιλία του τοπίου. Επίσης σημαντικό ρόλο στην 

για 

οποίο 
 

Αγίου Χαραλάμπους, το Φαράγγι του Αγίου Αντωνίου, το 
το Φαράγγι του Αγίου Νικολάου, το Φαράγγι της Αβρής, το Φαράγγι 

μπέλου καθώς και το Φαράγγι Αλμυρού. 

Κ
 
Στα δυτικά του νομού υψώνονται οι δευτερεύουσες κορυφέ
σ
μ
δευτερεύουσα οροσειρά, τα Αστερούσια Όρη. Αυτά καταλήγουν στο ακρωτήριο 
Λίθινο. 
 
Αξίζει να σημειωθεί, πως το ψηλότερο όρος της Κρήτης είναι η οροσειρά Ίδη ή 
Ψηλορείτης με υψηλότερη κορυφή τον Τίμιο Σταυρό. 

2.2.3. 36BΟροπέδια και Πεδιάδες 

 

της Μεσαράς, η οποί
π
Ο συνδυασμός του νότιου κλίματος με τα εύφορα εδάφη, επιτρέπει την καλλιέργεια 
προϊόντων που δεν ευδοκιμούν σε άλλες περιοχές του νησιού. 
 
Επίσης, στο Ν. Ηρακλείου χαρακτηριστική είναι η πεδιάδα Ηρακλείο
μ

2.2.4. 37BΣτρωματογραφία 

 
Το έδαφος του νομού όπως και του νησιού αποτελείται από προαλπικά και αλπικά 

αποτελεί συνέχεια. Τα
γ
διαμόρφωση αυτή έπαιξαν τα ρήγματα, τα οποία προσδιορίζουν ορισμένα ορεινά 
τμήματα ή βυθίσματα. 
 
 
 

2.2.5. 38BΦαράγ

 
Σημαντικός είναι ο αριθμός των φαραγγιών που παρατηρούνται στο Ν. Ηρακλείου. 
Τα σημαντικότερα από αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
 
Το Φαράγγι Κνωσανό αποτελεί φυσική συνέχεια του όρους Γιούχτα και το 
κτείνεται νότια των Αρχανών. Το Φαράγγι Κουναβιανό ξεκινά από τον οικισμόε
Μυρτιά και από τον οικισμό των Κουνάβων. Το Φαράγγι Αστρακιανό έχει μήκος 
12,5 χλμ. περίπου. Ξεκινά βορειοδυτικά από τη θέση Κολομόδι και διατρέχει την 
περιοχή Αστρακών. Επίσης στο Ν. Ηρακλείου βρίσκονται το Φαράγγι Αστριτσίου, το 
Φαράγγι του 
γιοφάραγγο, Α

Α
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2.2.6. 39BΥδρογραφία 

 

ι σημαντικότεροι ποταμοί που παρατηρούνται στο Ν. Ηρακλείου είναι ο Γιόφυρος, 

ήτης εμφανίζει αξιόλογο οριζόντιο εδαφικό διαμελισμό. Τα 
 των ακτών του Ν. Ηρακλείου είναι ο κόλπος της Μεσαράς στο 

μα, το ακρωτήριο Λίθινο στα νότια, το ακρωτήριο Σιδωνιά στα 
οτιοανατολικά, το ακρωτήριο Σταυρός στα βορειοδυτικά, ο κόλπος του Ηρακλείου 

ουνά της Ίδης και των Αστερουσίων, όπου τα καλοκαίρια 
οι χειμώνες μπορεί να έχουν θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν, με 

 Κρήτη είναι η φυσική και φιλόξενη κατοικία μιας πλούσιας και πολυποίκιλης 

 (Organium Dictamus). Ένα άλλο μοναδικό 
τοιχείο της χλωρίδας είναι και μία ξεχωριστή ποικιλία πλάτανου (varietus cretica). 

 
ίται από 1706 φυτά αυτοφυή, εκ των οποίων τα 178 

εωρούνται αποκλειστικά ενδημικά της περιοχής και 38 ανήκουν στην ευρύτερη 

στην ποικιλία των 
ικοτόπων του νησιού.  

 
Η Κρήτη δεν έχει πολλούς, ούτε μεγάλους ποταμούς. Επειδή το πλάτος του νησιού 
είναι μικρό, τα μετεωρικά ύδατα σχηματίζουν χείμαρρους, οι οποίοι κατεβαίνουν 
ορμητικοί προς τη θάλασσα πριν προλάβουν να δημιουργήσουν ποταμούς. Πολλοί 
από αυτούς ξεραίνονται τελείως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  
 
Ο
που πηγάζει από τον Ψηλορείτη και εκβάλλει στον κόλπο του Ηρακλείου και ο 
Γεροπόταμος, που πηγάζει από τα Αστερούσια Όρη και εκβάλλει στον κόλπο της 
Μεσαράς. Επίσης, στάσιμα νερά δεν εμφανίζονται υπό την μορφή λιμνών στον νομό. 

2.2.7. 40BΑκτογραφία 

 
Η βόρεια πλευρά της Κρ
κύρια χαρακτηριστικά
νοτιοδυτικό τμή
ν
στα βόρεια και ο κόλπος των Μαλλίων στα βορειοανατολικά. 

2.2.8. 41BΚλίμα 

 
Η Κρήτη, όντας ένα νησί επίμηκες και με μικρό πλάτος, έχει κλίμα που επηρεάζεται 
από τις γύρω θάλασσες. Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες στις παραλιακές 
περιοχές και μετριάζονται προς το εσωτερικό. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος 
είναι η γλυκύτητα και η ηπιότητα. Η ψυχρή εποχή είναι ήπια και σε αυτό συντελεί η 
συχνή άφιξη στην περιοχή των θερμών και υγρών νοτιοδυτικών αερίων μαζών. 
 
Το κλίμα του νομού χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα και ζεστό 
καλοκαίρι. Εξαίρεση τα β
είναι δροσερά, αλλά 
χιονοπτώσεις. 
 
 

2.2.9. 42BΒλάστηση 

 
Η
χλωρίδας. Ανάμεσα σε πλήθος φυτών υπάρχουν και 130 διαφορετικά είδη 
αγριολούλουδων και βοτάνων που φυτρώνουν μόνο στην Κρήτη. Σε αυτά 
συγκαταλέγεται το βότανο δίκταμο
σ

Η χλωρίδα της Κρήτης αποτελε
θ
περιοχή Κρήτης-Καρπάθου και δεν βρίσκονται πουθενά αλλού. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ενώ η έκταση της Κρήτης αποτελεί το 6% της συνολικής έκτασης της χώρας, 
συναντάται σε αυτή το 28% περίπου της συνολικής χλωρίδας. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στη γεωγραφική θέση, στη γεωλογική ιστορία και 
ο
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2.2.10. 43BΠανίδα 

 
Στο Ν. Ηρακλείου συναντώνται πολλοί και διαφορετικοί οικότοποι, οι οποίοι 
δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση ενδημικών ειδών. Η νήσος Δίας 
θεωρείται μια περιοχή σημαντική για την αύξηση του πληθυσμού των κρητικών 

 αντιμετωπίζει πρόβλημα αλλοίωσης λόγω 
ο το οικοσύστημα της νήσου βρίσκεται στα 

ρόθυρα της κατάρρευσης λόγω της υπερβόσκησης. Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

 είδη. 

2.2.11. 44B

 
Η περιοχή που 
στοχεύει στη των φυσικών 
οικοσυστημ έδαφος των 
κρατών μελών
 
Οι περιοχές ται σε δύο 
κατηγορίες. PA) και τους 
τόπους 
 

2.3. 13BΚοινω

 
ατά τη δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός του Ν. Ηρακλείου αυξήθηκε κατά 10,4%. 

 διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης παρουσιάζει 
αύξηση, ύ πληθυσμού 
της Περιφέρειας σύνθεσης της 
απασχόλησης  πρωτογενή 
τομέα, ενώ 

2.3.1. 45B

 
Ο Νομός  2001) και έχει 
ως έδρα του έχει πληθυσμό 
137.711 προκύπτει μια 
υγιής ηλικι περισχύουν οι 
ηλικίες κορμό του 
πληθυσμού.  
 

αγριοκάτσικων. Ο πληθυσμός τους όμως
της ανάμειξής τους με κατοικίδια και όλ
π
προσπάθειες για την απομάκρυνση των υβριδικών ατόμων από τον πληθυσμό των 
κρι-κρι. Επίσης, σημαντικό βιότοπο αποτελούν οι ακτές του Ηρακλείου για τη 
χελώνα caretta-caretta, ενώ έχει αναφερθεί αρκετές φορές και η παρουσία της φώκιας 
monachus-monachus. Αρκετές περιοχές του νομού έχουν χαρακτηριστεί σημαντικές 
για τα πουλιά.  Τα όρη Ίδη, Κόφινας, Γιούχτας και η νήσος Δία είναι σημαντικές 
περιοχές για αρκετά

Natura 2000 

είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NATURA 2000, 
 διασφάλιση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης 

άτων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο 
. 

 της Κρήτης που έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα χωρίζον
Τις ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα (S

κοινοτικής σημασίας (SCI). 

νικό Περιβάλλον 

Κ
Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης καθώς και το οικονομικό κέντρο 
του νησιού. Λειτουργεί ως Περιφερειακό Διοικητικό Κέντρο και εξυπηρετεί σε 
επίπεδο αστικών λειτουργιών το 60% του πληθυσμού του νομού. 
 
Η

γεγονός που συμβαδίζει με τη διαχρονική αύξηση του συνολικο
. Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη της τομεακής 

, παρατηρείται μια τάση ενίσχυσης του τριτογενή και του
στο δευτερογενή τομέα παρατηρείται σχετική κάμψη. 

Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 

Ηρακλείου έχει πληθυσμό  292.489 κατοίκους (απογραφή
 το Ηράκλειο. Η ομώνυμη πρωτεύουσα του Ν. Ηρακλείου 

κατοίκους. Από τα στατιστικά δεδομένα για το έτος 2001, 
ακή πυραμίδα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2-1, όπου υ

μεταξύ 15-65 ετών, οι οποίες αποτελούν τον παραγωγικό 
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Γράφημα 2-1: Πυραμίδα ηλικιών Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασία μελετητή. 
 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Ν. Ηρακλείου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το 
1971, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2-2. Στις δεκαετίες 1971-1981, 1981-1991 και 
1991-2001 ο πληθυσμός του Ν. Ηρακλείου καταγράφει μια αύξηση της τάξης του 
50%. 
 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

 1971A  1981A  1991A 2001A
Έτος απογραφής

Ά
το
μ
α

350000

 
 

Γράφημα 2-2: Πληθυσμιακή εξέλιξη Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-2001, επεξεργασία μελετητή. 

Ο χαρακτήρας του πληθυσμού είναι κατά το ήμισυ αστικός, ενώ σημαντικό είναι και 
το ποσοστό που καταλαμβάνει ο αγροτικός πληθυσμός (αγροτικός 39%). Το ποσοστό 
του αστικού καθώς και του ημιαστικού πληθυσμού αυξάνονται δυναμικά, ενώ το 
ποσοστό του αγροτικού μειώνεται σημαντικά κατά τις δεκαετίες 1971-1981 και 1981-
1991. Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά η πληθυσμιακή σύνθεση του 
πληθυσ οίησης 
για το νομό. 

 

μού του Ν. Ηρακλείου καθώς και ένα συγκριτικό διάγραμμα αστικοπ
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Γράφημα 2-3: Πληθυσμιακή σύνθεση Νομού Ηρακλείου. 

         Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 
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ημα 2 ριτικό διάγραμμα αστικοπ  Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-1991, επεξεργασία μελετητής. 
 
Όπως φαίνεται καθώς και του 
μιαστικού πληθυσμού παρουσιάζει , ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό του 

, διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό του 

Γράφ -4: Συγκ οίησης

από το Γράφημα στό του αστικού 2-4, το ποσο
 μία αύξησηη

αγροτικού μειώνεται κατά τις δεκαετίες 1971-1981 και 1981-1991. 
 
πό τον Πίνακα 2-1, που ακολουθείΑ

πληθυσμού της Κρήτης βρίσκεται στο Ν. Ηρακλείου και συγκεκριμένα το 49%. 
Επιπλέον από αυτούς το 75% είναι ομοδημότες, το 18% ετεροδημότες και μόλις το 
6% αλλοδαποί. 
 

Γεωγραφικό 
Διαμέρισμα 

- Νομός  

Πραγματικός 
Πληθυσμός 

Ομοδημότες Ετεροδημότες Αλλοδαποί 

Κρήτη 601.131 446.909 108.727 45.495 
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Νομός 
292.4

Ηρακλείου 
89 221.084 53.747 17.658 

 
Πίνακας 2-1: Σύνθεση πληθυσμού. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Προσωρινά στοιχεία 2001. 
 
Από τον Πίνακα 2-2 συμπεραίνεται ότι ο πληθυσμός τόσο σε επίπεδο νομού όσο και 
ε επίπεδο δήμου παρουσιάζει μια σταδιακή αύξηση διαχρονικά. σ

 
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% 
1920 117400  29491  

  23,44  30,36 
1928 144921  38446  

  15,87  10,69 
1940 167918  42557  

  12,93  30,11 
1951 189637  55373  

  9,88  16,19 
1961 208374  64337  

  0,62  12,24 
1971 209670  72209  

  16,19  41,81 
1981 243622  102398  

  8,73  13,46 
1991 264906  116178  

  8,73  13,46 
2001 292489  137766  

 
Πίνακας 2-2: Νόμιμος πληθυσμός Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας, παρατίθενται διάφοροι πίνακες τόσο για το
νομό όσο και για την Περιφέρεια. 

Όσον αφορά στο φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, η Περιφέρεια Κρήτης
αλλά και ο Ν. Ηρακλείου παρουσιάζει πολύ μικρότερο δείκτη σε σχέση με το σύνο
της χώρας. Τέλος, όσον αφορά στην αναλογία παιδιών, ο νομός έχει ευνοϊκότερους
δημογραφικά δείκτες σε σχέση με τη χώρα. 

 
ν 

 
  

λο 
 

 
Τα τελευταία χρόνια π νων στην ύπαιθρο, η 
ποία αν και συγκρατεί ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων, φαίνεται ότι ο αριθμός τους 
σταδιακά μειώνεται, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα. 

ο μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης εμφανίζει αποκλίσεις 
ε σχέση με το σύνολο της χώρας. Παρουσιάζεται υστέρηση σε πτυχιούχους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης, ενώ η εξειδίκευση 

αρατηρείται μία μείωση των απασχολουμέ
ο

 
 

2.3.2. 46BΜορφωτικό επίπεδο 

 
Τ
σ
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της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό δημιουργεί υψηλές 
παιτήσεις σε δεξιότητες και ειδικεύσεις (παράρτημα, Σχήμα 1-19 – 1-23). 

Ε (1997), ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 
0,3% του ενεργού πληθυσμού έχει εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό (έναντι 38,1% 
ς χώρας). Το 32,3% έχει απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου (έναντι 39%), ενώ το 

υπόλοιπο 16,5% έχει ολοκληρώσει ανώτερες και ανώτατες σπουδές (έναντι 22,9%). 
 
Ο Ν. Ηρακλείου παρουσιάζει σχετικά χαμηλό ποσοστό αναλφάβητων σε σύγκριση με 

που ς Περιφέρειας. Στο Γράφημα 2-5 π εται το μορφω
ω ν του νομού, για τις ηλικίες από 10 ετών και άνω. Τα στο
α ρ .Σ.Υ.Ε. 

 

α
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥ
5
τη

υπόλοι
επίπεδο τ
βασίζοντ

ς νομούς τη
ν κατοίκω
ι στην απογ

αρουσιάζ τικό 
ιχεία 

αφή του 1991 της Ε

0,2% 4,9%
6%

16,4%

11,4%

7,0%

1,4%

0,6%

2,

Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Α σχολώννωτάτων 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση)

10,4%

45,1%

 
 2-5: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία με

2.4. 14BΔείκτες Ευη

 
Στην προσπάθεια να περιγραφούν οι δείκτες ευημερίας για ακλείου, είναι 
παραίτη  των χαρακτηριστικών που ορούν στα στοιχεία για 

 απα  όσ  τη ία ερ

. 47BΑπασχόληση 

 
Α  

9,3% αυτών να απασχολείται.  

Γράφημα
λετητή. 

 

μερίας 

 το Ν. Ηρ
α τη η περιγραφή αφ τόσο 
την
 

σχόληση ο και για ν ανεργ  στην π ιοχή. 

 

2.4.1

πό τους κατοίκους του νησιού μός ανέρχεται στο 50%, με το, ο ενεργός πληθυσ
8
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Οικονομικά Ενεργοί 

 Άνεργοι  Σύνολο 
 - 
ιες

ς 
 

 Εργατικό 
ό 

Απασχο-

Σύνολο
Από 

αυτούς 

 
εργαστεί Ποσοστό 

ανεργίας

Οικονο-
μι
εν

Χώρας
Περιφέρε

- Νομοί  
 

Πληθυσμό
Εργάσιμης
Ηλικίας 

=>10 ετών
Δυναμικ λούμενοι

"νέοι" 

Έχουν

στο 
παρελθόν 

 

κά μη 
εργοί 

  (1+5) 1 2 3 (3/1) 5 4 (3-4) 
Σύνολο 
Ελλάδας 

93 4 470 4102091 513379 24 2  11 524412398595 615 7395 65984 ,10% 

Κρήτη   10 2527712 259094 231333 27761 11230 16531 ,70% 68618 
Νομός 

ίου 
   10 12

Ηρακλε
258286 129088 115228 13860 5775 8085 ,70% 9198 

 
Πίνακας 2-3: Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός πληθυσμός, σύνολο πληθυσμού. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001. 

Τα ποσοστά ανεργίας, για τον οι θυσμό του νομού, σύμφωνα με 
 στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001), αγγίζουν το 8,1%. Το ποσοστό ανεργίας στην 

Περιφέρεια Κρήτης το έτος 1997 φθάνει το 4,6% και βρίσκεται σε σημαντικά 
δο από το αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,3%. 

 
κονομικά ενεργό πλη

τα

χαμηλότερο επίπε
 

Οικονομικά Ενεργοί 

 Άνεργοι  
Σύνολο 
Χώρ

Περιφ
- Νο

Πληθυσμός 
-

ά μη 
γοί 

ας - 
έρειες 
μοί  

Εργάσιμης 
Ηλικίας 

15-24 ετών Εργατικό 
Δυναμικό 

Απασχο-
λούμενοι Σύνολο 

Από 
αυτούς 
"νέοι" 

Έχουν 
εργαστεί 
στο 

παρελθόν 

Ποσοστό 
ανεργίας 

Οικονο
μικ
ενερ

  (3-4) (3/1) 5 (1+5) 1 2 3 4 
Σύνολο
Ελλά

7 0 8 6 0 247 
 

δας 
156163  612390 4335 2 17888  140292 3859  29,2 % 949

Κρή 564 τη 88098 36534 27071 9463 6738 2725 25,90% 51
Νομ

Ηρακ
730 

ός 
λείου 

44838 18108 13318 4790 3434 1356 26,50% 26

 
Πίνακας 2-4: Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 15-24 ετών. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
 
 
 

Οικονομικά Ενεργοί 

Σύ
Χώ
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- Ν

Εργατικό Απασχο-  Άνεργοι  
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ρας - 
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Εργάσιμης 
Ηλικίας 25 
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Δυναμικό λούμενοι 

Από 
Έχουν 

σο
Σύνολο αυτούς 

"νέοι" 

εργαστεί 
στο 

παρελθόν 

Πο στό 
ανεργίας 

  (1+5) 1 2 3 4 (3-4) (3/1) 5 

Σύ
Ελλ

822
νολο 
άδας 

7711561 2997739 3668447 329292 101925 227367 8,30% 3713

Κ 530 ρήτη 404723 222193 204246 17947 4141 13806 8,10% 182

Ν
Ηρα

54 
ομός 
κλείου 

195929 110775 101899 8876 2147 6729 8,00% 851

 
νεργός και μη Ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 15-24 ετών. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 

 περιορίστηκε σε 6,7%, έναντι 10,9% σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
ν Περιφέρεια το έτος 1997 βρισκόταν στο 4,6%, 
 από το αντίστοιχο εθνικό, που ανερχόταν στο 10,3%. 

 7,3%, ενώ οι νέοι άνεργοι 

 της τοπικής οικονομίας 

εκείνες
 τους άντρες και τα άτομα μικρότερης ηλικίας σε σχέση με τους 

α αναφερθεί ότι αποτελεί φαινόμενο που εξελίσσεται 
 παραγωγικών δυνάμεων από τον πρωτογενή στο 

15B κό Περιβάλλον  

Πίνακας 2-5: Οικονομικά Ε

 

2.4.2. 48BΑνεργία 

 
Η Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια έχει σταθερά τη μικρότερη ανεργία από όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι η αλλαγή της τάσης 
αυτής και αύξηση της ανεργίας που αρχίζει να παρατηρείται. 
 
ο ποσοστό ανεργίαςΤ

Το αντίστοιχο ποσοστό στη
ημαντικά χαμηλότερο επίπεδοσ
Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει μικρή αύξηση. Η κατάσταση είναι καλύτερη στην Περιφέρεια από ότι 
στη χώρα, όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες ανέργων. 
 
ο ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες είναιΤ

καταλαμβάνουν το 20,7% των ανέργων, σε αντιστοιχία με τη χώρα, όπου τα ποσοστά 
είναι 15,9% και 32,3% αντίστοιχα. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας για την 
Κρήτη ανέρχεται στο 49,7% επί των ανέργων, ενώ για τη χώρα στο 57,1%. Η έντονη 
υκλικότητα και εποχικότητα των βασικών δραστηριοτήτωνκ
απαιτούν αυξημένη πολυειδίκευση με στόχο την αύξηση της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού. 
 
Οι κατηγορίες  τις οποίες πλήττει περισσότερο η ανεργία είναι οι γυναίκες σε 
χέση μεσ
μεγαλύτερους. Επίσης πρέπει ν
υτόχρονα με τη μετακίνησητα

δευτερογενή και τριτογενή τομέα και με τη μαζική ενεργοποίηση των γυναικών και 
την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. 
 

.5. Οικονομι2

 
Ο Νομός Ηρακλείου αποτελεί το κέντρο της οικονομικής ζωής στην Κρήτη, το 
μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Περιφέρειας παράγεται στο νομό Ηρακλείου (51,1% 
το 1994 και 46,8% το 2001). Η γεωμορφολογία του χώρου, σε συνδυασμό με τις 
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ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, ευνοεί τις γεωργικές  με υψηλές 
αποδόσεις, για το λόγο αυτό ο νομός είναι ο πλέον πυκνοκατοικημένος και με το 
υψηλότερο εισόδημα της Κρήτης. Παράλληλα, ο νομός συγκεντρώνει τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Κρήτης ( αρχαιολογικοί χώροι της 
Κνωσού και της Φαιστού), γεγονός που στάθηκε σημαντικός παράγοντας για την 
μεγάλη τουριστική ανάπτυξή του. 

καλλιέργειες

ακό ΑΕΠ 

άγει το 5,3% του 
καθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, το 8,2% της αγροτικής παραγωγής, το 

 ε

 εξειδίκευση σε παραδοσιακές 
αλλιέργειες, όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Τα κηπευτικά καλύπτουν 

ην υπόλοιπη Κρήτη, έτσι και στο Ηράκλειο, η κτηνοτροφία 
ιγοπροβάτων παρουσιάζεται αρκετά αναπτυγμένη. Η αλιεία δεν εμφανίζει μεγάλη 

οργανωμένη και εν λειτουργία βιομηχανική 
εριοχή (ΒΙ-ΠΕ), η οποία βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νομού, στο νέο Δήμο Ν. 

ρικό λιμάνι κατέχει επίσης 
ία από τις πρώτες θέσεις στη χώρα. 

2.5.1. 49BΠεριφερει

 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο 
μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Περιφέρειας 
παράγεται στο νομό Ηρακλείου (51,1%). Ο Ν. Ηρακλείου παρ
Α
1,3% της μεταποιητικής και το 5,8% των υπηρεσιών. Τα ¾ του ΑΕΠ του προέρχονται 
από τις υπηρεσίες, με σημαντική τη συμβολή του τουρισμού. Με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
13,5 χιλ. υρώ το 2003, κατατάσσεται 8P

η
P με βάση το κριτήριο αυτό με 97% του 

μέσου όρου της Ελλάδας. 
 
2.5.2. 50BΠρωτογενής τομέας  
 
Παρά τη σημαντική συμμετοχή του στα μακροοικονομικά μεγέθη, ο πρωτογενής 
τομέας χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια δομική αδυναμία λόγω του μικρού και 
πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου. Επίσης, η Κρήτη υπολείπεται αρκετά του 
μέσου όρου της χώρας σε αρδευόμενες εκτάσεις. 
 
Η διάρθρωση των καλλιεργειών αναδεικνύει την
κ
μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης,  
 
Αναπτυγμένη είναι και η δεντροκαλλιέργεια, με κύριες καλλιέργειες τις πορτοκαλιές, 
τις λεμονιές. Όπως και στ
α
κίνηση. 
 
2.5.3. 51BΔευτερογενής τομέας  
 
Ο δευτερογενής τομέας στην Κρήτη δεν είναι ανεπτυγμένος σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα. Στο νομό υπάρχει μία 
π
Αλικαρνασσού. 
 
Στο Ηράκλειο συγκεντρώνεται το σύνολο της αγροτικής παραγωγής του νησιού, τόσο 
για μεταποίηση όσο και για εμπόριο. Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης είναι σχετικά 
μικρού μεγέθους, με εξαίρεση τις συνεταιριστικές. Ως εμπο
μ
Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα εμφανίζει προβλήματα 
οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και εκσυγχρονισμού των 
παραγωγικών υποδομών. Τα προβλήματα συνδέονται επίσης και με την αδυναμία 
οργάνωσης εμπορικών δικτύων για την προώθηση της τοπικής παραγωγής στις 
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διεθνείς αγορές. Η σύνδεση μεταποίησης και υπηρεσιών, η δικτύωση καθώς και η 
ιασύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.  δ

 
 Ενέργεια 

 
Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο είναι πό τους τριάντα 
πρώτους επίσημους εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην «Εκστρατεία για την 
Απογείωση των Ανανεώσιμων Πηγώ

 α

ν Ενέργειας στην Ευρώπη».  

 στην Κρήτη. 

 
Η Περιφέρεια και το Ενεργειακό Κέντρο τιμήθηκαν το 2001 με το πρώτο Βραβείο  
στην κατηγορία της καλύτερης σύμπραξης σε πανευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο, 
για τον προγραμματισμό, την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 

 Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Κρήτη 
 
Σε σχέση
ηλιακής
Την 
Γερμανία
από την
εγάλε

Το 
ανανεώσιμες
υπόδειγμα
γενικότερα
 

 με την άφθονη ηλιοφάνεια που έχει η χώρα μας, η εκμετάλλευση της 
 ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό επίπεδο. 

ίδια ώρα άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σαφώς χαμηλότερη ηλιοφάνεια (π.χ. 
) αναπτύσσουν με ραγδαίους ρυθμούς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 ηλιακή μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων διαθέτοντας στα εδάφη τους 
ς εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. 

μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα για την παραγωγή ενέργειας από 
 πηγές ενέργειας, που βρίσκεται στην Κρήτη, μπορεί να αποτελέσει 

 για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας στην περιοχή και 
 στην Ελλάδα 

μ
 

 ιολική Ενέργεια – Πάρκα  στην Κρήτη 
 

έ  Κρήτη και την Αιολική Ενέργεια ξεκινάει από την 
αρχαιότητα  εκμεταλλεύτηκαν από τους πρώτους την ισχύ του 

υ  θάλασσα. Στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας η Κρήτη 
χί ποριακή. 

γ τυξη Αιολικών Πάρκων στην Κρήτη ξεκίνησε στις αρχές της 
τ 0, όταν η Δ.Ε.Η. εγκατέστησε τα πρώτα Αιολικά Πάρκα στην 

εριοχή της Μονής Τοπλού στη Σητεία. Έκτοτε, η απελευθέρωση της αγοράς 

λήθος επίσης μικρών αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

.5.4. Τριτογενής τομέας  

Α

Η σχ ση ανάμεσα στην
, όταν οι Μινωίτες

 στη στεριά και τηανέμο
συνε
 

ζει και παραμένει πρωτο

Η σύ
δεκα

χρονη ανάπ
ίας του 199ε

π
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οδήγησε πολλούς επενδυτές να υλοποιήσουν 
δεκάδες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.  
 
Π
οποία προορίζονται στην τροφοδοσία μικρών, μεμονωμένων και απομακρυσμένων 
καταναλωτών έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την έκταση του 
νησιού. Τα Αιολικά Πάρκα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρουσιάζονται στο Χάρτη 2-1. 
2 52B

 
Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και οι 
υπηρεσίες μεταφορών είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
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Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και ου εξαγωγικού 
προσανατολισμού, έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρίες μεταφορών και 
ναυτιλιακές εταιρείες (7,6  του συνολικού κύκλου εργασιών ης οικονομικής 
δραστηριότητας της Περιφέρειας). 
 
Στη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκαν στην Κρήτη πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά 
και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σημα

τ

 % τ

ντικά ερευνητικά 
έντρα (ΙΤΕ, Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.). Οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι συγκεντρωμένες 

ο.  

 
Χάρτης  

 2004). 

 
Η ίναι 
αρκετά υψηλότερη Η Περιφέρεια 

, με βάση την 
 (1993). 

είναι μικρής κλίμακας. Στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει 

κ
κυρίως στο Ηράκλει
 

 

  

 Εν λειτουργία 

 Άδεια παραγωγής  

 Άδεια υπό ανάκληση  

 Επέκταση  

 2-2: Τα Αιολικά Πάρκα στην Κρήτη 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρ.Α.Ε. (ημερομηνία
   Πηγή: www.

συμμετοχή της Κρήτης στους βασικούς 

για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής
 ενημέρωσης: 17 Φεβρουαρίου

wel.gr  

 ερευνητικής δραστηριότητας δείκτες ε
 από εκείνη των άλλων Περιφερειών της χώρας. 

 τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των ΠεριφερειώνΚρήτης κατέχει
ποσοστιαία κατανομή των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα με 14%
 
Τα ερευνητικά ιδρύματα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με βιομηχανίες εκτός Κρήτης, 
αλλά ο προσανατολισμός και η σύνδεση με την τοπική οικονομία παραμένει ακόμα 
σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο συνέργειας 
μεταξύ του συνόλου των ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της 
Περιφέρειας. Οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Τεχνολογικού 
Πάρκου Ηρακλείου δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, αφού η προσέλκυση 
επιχειρήσεων 
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αναπτυχθεί σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε διεπιστημονική βάση, με την 
ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής, που μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην 
αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών υγείας. 
 

 Τουρισμός  
 
Ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος. Το ΑΕΠ του 

χή αύξηση. Σημειώνεται ότι για το διάστημα 1991-94 η αύξηση 
υ ΑΕΠ του τουρισμού για την Κρήτη είναι μεγαλύτερη από εκείνη της χώρας. 

ιμένας και αερολιμένας), ενώ οι ναυλωμένες 
τήσεις στο Ηράκλειο ήταν πέρυσι 20% του συνόλου των πτήσεων ναύλωσης στην 

υ νομού συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
οσοστό κλινών του νομού και του νησιού. Περιλαμβάνει ξενοδοχεία υψηλών 

τομέα σημειώνει συνε
το
Αυξημένη είναι και η απασχόληση στον τουρισμό (στα ξενοδοχεία και εστιατόρια της 
Κρήτης απασχολείται το 8,5% του ενεργού πληθυσμού) με ποσοστό διπλάσιο σχεδόν 
του αντίστοιχου της χώρας. 
 
Η Κρήτη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς διακοπών 
στην Ελλάδα. Ποσοστό 15% όλων των αφίξεων στην Ελλάδα έρχονται στην Κρήτη  
μέσω της πόλης του Ηρακλείου (λ
π
Ελλάδα.  
 
Η τουριστική ζώνη των βορείων παραλίων το
π
προδιαγραφών, με άρτια οργανωμένες υποδομές και υπηρεσίες. 
 
 

Ξενοδοχεία 5***** ανά νο όμ

38%

35%

16%

11% Ηράκλειο

Λασήθι

Ρέθυμνο

Χανιά

Ξενοδοχεία 4**** ανά νομό

54%

15%

16%

15% Ηράκλειο

Λασήθι

Ρέθυμνο

Χανιά

 

 τους σημαντικότερους πόλους έλξης για 

, 

 
Γράφημα 2-6: Ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων ανά νομό. 

          Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 επεξεργασία μελετητής.   
 
Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας του 
νομού, συνεισφέροντας σημαντικά στην απασχόληση και την ευημερία των κατοίκων 
του. Ο τέλειος συνδυασμός ηπειρωτικής και νησιωτικής γης αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα προτερήματα της Κρήτης. Είναι αδύνατο να αναφερθούν όλα τα 
αξιοθέατα σε μια γενική προσέγγιση. Αρχαία μνημεία, μουσεία, σπήλαια, ερείπια 
άστρων, μοναδικές ακρογιαλιές αποτελούνκ
την περιοχή.  
Η ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα του νομού, είχε ως φυσικό επακόλουθο την 
έντονη τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακτών και παραλιών που 
εκτείνονται σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή. Λίγο έξω από τα μεγάλα αστικά και 
ημιαστικά κέντρα υπάρχει ένα σύμπλεγμα αξιοποιημένων τουριστικά παραλιών τις 
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οποίες απολαμβάνουν οι ντόπιοι και το πλήθος επισκεπτών των ξενοδοχείων που 
λει  ακτογραμμής.  
 

τουργούν σε όλο το μήκος της βόρειας

 Εκπαίδευση 
 
ο Πανεπισ και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό 

υργούν τα τμήματα Βιολογίας, Φυσικής, 
, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

 και Τεχνολογίας Υλικών. 

ο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο είναι ένα σύγχρονο 

 Τμήματα, υπηρεσίες και το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργούν 
προκατασκευασμένες ως επί το πλείστον 

 τους στη Πανεπιστημιούπολη 

Τ τήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 
έτος 1977-78 με τη Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο και τη Φυσικομαθηματική Σχολή 
στο Ηράκλειο. Σήμερα φοιτούν περίπου 10.000-11.000 φοιτητές. Στο Ηράκλειο 
λειτουργεί η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή Θετικών-Τεχνολογικών 
Επιστημών (ΣΘΤΕ). Στη ΣΘΤΕ λειτο
ημείας, Μαθηματικών, Επιστήμης ΥπολογιστώνΧ

Επιστήμης
 
Τ
εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας. 
 
Στο Ηράκλειο σε νεόδμητα κτίρια λειτουργούν η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Φυσικής 
και το Τμήμα Βιολογίας και μέσα στο έτος 2002 λειτούργησε και το Φοιτητικό 
έντρο. Τα υπόλοιπαΚ

στην περιοχή της Κνωσού, σε 
γκαταστάσεις, με προοπτική μετεγκατάστασήςε
Βουτών την προσεχή τετραετία. 
 
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν περίπου 10.628 φοιτητές (8.962 προπτυχιακοί και 
1.666 μεταπτυχιακοί). Στα ερευνητικά προγράμματά του απασχολούνται 412 μόνιμοι 
καθηγητές και ερευνητές, και 202 συμβασιούχοι. Το διδακτικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου αποτελείται από 544 μέλη Δ.Ε.Π.  
 

 Υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας 
 
Η Κρήτη αποτελεί αυτόνομη διοικητική και υγειονομική περιφέρεια και επιδεικνύει 
ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ότι αφορά στις υποδομές υγείας και πρόνοιας. 
Επαρκές χαρακτηρίζεται και το αγροτικό δίκτυο Κέντρων Υγείας. Το Εθνικό 
ύστημα Υγείας, μέσω των Κέντρων Υγείας και τωνΣ  Περιφερειακών ιατρείων, καθώς 

 
 ιδιωτικού τομέα.  

 στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου 

υπάρχουν τέσσερα νοσοκομεία : 

και των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων παρέχουν την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας στη χώρα. Παράλληλα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσφέρουν 
τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των πολυιατρείων τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση 
συμμετέχει στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς σημαντική είναι 
αι η συμμετοχή τουκ

 
ι χώρΟ οι περίθαλψης που υπάρχουν

εξυπηρετούν όχι μόνο τους κατοίκους της πόλης, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του 
νομού. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί χώροι περίθαλψης. Συγκεκριμένα, 
υπάρχουν επτά ιδιωτικές κλινικές και έξι διαγνωστικά κέντρα για την κάλυψη των 
αναγκών των κατοίκων της πόλης. 
το Ηράκλειο Σ

 Ασκληπιείο Κρήτης, 
 Βενιζέλειο, 
 ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ. Πανεπιστημιακό, και 
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 Απολλώνιο Θεραπευτήριο. 
 
Εκτός από τους χώρους περίθαλψης, συναντώνται και αρκετοί χώροι κοινωνικής 
ρόνοιας, τέσσερα ΚΑΠΗ, 10 παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία και ιδρύματα 

Περιβάλλον 

ρ ο ς

ιο βρίσκονται τα αρχαιότερα 
νημεία και τα δείγματα του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης, οι μαρτυρίες του 

ναπτυσσόμενη 
ιομηχανία και τον τουρισμό, που την τελευταία δεκαετία διαδραματίζει πρωτεύοντα 

κονομική ανάπτυξη του νησιού. Αρκετοί κάτοικοι στην ύπαιθρο 
σχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές 

 πλούσιος λαϊκός πολιτισμός της Κρήτης αποτελεί την κληρονομιά που 

ς χρόνους, διασταυρούμενα καθοδόν με ξένα 
τοιχεία, που αναπτύσσονται στον ίδιο χώρο και προσαρμόζονται στην τοπική 

.6.3. Παραδοσιακή  αρχιτεκτονική 

ρχαιότητα, έτσι ώστε η αλυσίδα της οικιστικής εξέλιξης να 
ίναι αρραγής 

κτός από τις μεγάλες πόλεις, το νησί έχει πολλά χωριά και οικισμούς. Οι 

ντίληψης. Οι Βενετοί και οι 
ούρκοι κατακτητές έβαλαν τη σφραγίδα της επιρροής τους στην αρχιτεκτονική του 

π
παιδικής προστασίας, πτωχοκομεία καθώς και ένα κέντρο για άτομα με ειδικές 
ανάγκες και ένα συμβουλευτικό κέντρο. 
 

2.6. 16BΠολιτιστικό 

 
Το σύγχρονο Ηράκλειο κρατεί την πα άδοση μιας από τις πι  ελκυστικές πόλει  της 
Μεσογείου. Δεν είναι τυχαίο ότι επί αιώνες ήταν το κέντρο, η μητρόπολη της Κρήτης 
και εξακολουθεί να κρατεί τα σκήπτρα. Στο Ηράκλε
μ
Δυτικού Πολιτισμού. 
 
2.6.1. 53BΠαραδοσιακά επαγγέλματα 
 
Ο αστικός πληθυσμός ασχολείται με το εμπόριο, τη βιοτεχνία, την α
β
ρόλο στην οι
α
ασχολούνται με την αλιεία. Η επεξεργασία των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και 
η τυποποίηση τους απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων. 
 
2.6.2. 54BΛαϊκός πολιτισμός και παράδοση 
 
Ο
διατηρήθηκε μέσα στο χρόνο. Όμως, όπως ήταν φυσικό, έχει δεχθεί και την επίδραση 
των λαών που έζησαν για πολλά χρόνια στο νησί. 
 
Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις του κρητικού λαού πηγάζουν από την αρχαία Ελλάδα 
και φθάνουν μέχρι τους νεότερου
σ
πραγματικότητα. 
 
2 55B

 
Αξιοπρόσεχτο χαρακτηριστικό της οίκησης στο νησί είναι η θέση των τριών βασικών 
πόλεων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) στα βόρεια παράλια και σε τοποθεσίες που ήταν 
κατοικημένες από την α
ε
 
Ε
περισσότεροι παραθαλάσσιοι οικισμοί δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την 
ανάπτυξη του τουρισμού. Τα κτίσματα μέσα σε αυτούς τους μοντέρνους οικισμούς 
είναι δημιουργήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής α
Τ
νησιού.  
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Η κρητική παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι ένα μέρος της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ιστορίας του τόπου ε μεγάλο ενδιαφέρον. Τα δείγματα της που έχουν 
απομείνει είναι πολυτιμότατα. 
 

μ

.6.4. Τραγούδια 

α επίσης είναι οι ρίμες, που τις συνθέτουν οι ριμαδόροι. 
ποτελούνται από δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους με αφηγηματική 

ιακρίνονται σε τραγούδια της τάβλας και σε τραγούδια της στράτας.  

ρ

ήμερα, σύλλογοι και χορευτικά συγκροτήματα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, διατηρούν ζωντανές τις μνήμες και δεν αφήνουν να χαθεί το 

 και χορεύονται ακόμη 
έντε βασικοί χοροί με τις τοπικές παραλλαγές τους, ο σιγανός, το πεντοζάλη, η 

.7. 17BΔίκτυα – Υποδομές 

ι

ώνεται με την ύπαρξη και 

2 56B

 
Τα κρητικά τραγούδια μπορούν να χαρακτηριστούν σαν παγκρήτια, που 
τραγουδιούνται σε όλο το νησί και τοπικά. Στα πρώτα ανήκουν οι μαντινάδες, των 
οποίων κύριο χαρακτηριστικό είναι ο αυτοσχεδιασμός. 
 
Παγκρήτια τραγούδι
Α
μορφή και ιστορικό, κοινωνικό ή ερωτικό περιεχόμενο. Στην κατηγορία των τοπικών 
τραγουδιών ανήκουν τα ριζίτικα, τραγούδια της Δυτικής Κρήτης. Τα ριζίτικα 
δ
 
2.6.5. 57BΧοροί 
 
Μουσική, τραγούδι, χορός, άρρηκτα δεμένα, αποτελούν ζωτικά, εκφραστικά μέσα για 
τον Κρητικό τρόπο εκδήλωσης της ιδιοσυγκρασίας του. Οι παραδοσιακοί κρητικοί 
χοροί έχουν τις ίζες τους στην αρχαιότητα και θεωρούνται εξέλιξη του λατρευτικού 
λαβυρινθικού χορού που ο Θησέας μετέφερε στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου και 
χορευόταν σε ανάμνηση της νίκης του πάνω στον Μινώταυρο. 
 
Σ

πολύτιμο αυτό κομμάτι της κρητικής ζωής. Έτσι διασώθηκαν
π
σούστα,  ο συρτός και ο καστρινός. 
 

2

 
Λόγω της αυξημένης τουρ στικής κίνησης που καταγράφεται για την Περιφέρεια 
Κρήτης, θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία των απαραίτητων 
δικτύων και υποδομών. Έτσι η Κρήτη παρουσιάζει σημαντική λιμενική και 
αερολιμενική υποδομή. 
 
2.7.1. 58BΛιμάνια  
 
Στην Περιφέρεια της Κρήτης έχει αναπτυχθεί μια σημαντική λιμενική υποδομή. Τα 
σημαντικότερα λιμάνια είναι του Ηρακλείου, των Χανίων και το λιμάνι της Σητείας, 
όπου ενώνει την Κρήτη με τα άλλα νησιά του Αιγαίου.  
 
Το λιμάνι του Ηρακλείου έχει σπουδαία γεωπολιτική θέση, στο κέντρο της 
Ανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας κομβικό σημείο για τις διεθνείς ναυτιλιακές 
γραμμές από το Γιβραλτάρ μέχρι το Σουέζ και Μαύρη Θάλασσα. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης του ενδυναμ
λειτουργία της «Ελεύθερης Ζώνης», σημαντικού παράγοντα για την ανάπτυξη 
σύγχρονου διαμετακομιστικού - μεταμορφωτικού κέντρου.  
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Σήμερα, στο λιμάνι του Ηρακλείου συνυπάρχουν και αναπτύσσονται οι αρκετές 
λειτουργίες - δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τη μεικτή λειτουργία του, ως 
νησιωτικό Λιμάνι, με δραστηριότητες όπως το Αλιευτικό Καταφύγιο, το τουριστικό 
Λιμάνι - Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών, το Επιβατικό καθώς και το Εμπορικό Λιμάνι.  
 
2.7.2. 59BΑεροδρόμια 
 
Η Κρήτη διαθέτει τρία αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται στα Χανιά, το Ηράκλειο και 
τη Σητεία. Ο Ν. Ρεθύμνου εξυπηρετείται από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.  
 
Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα 

 1971. 
κτοτε έχουν εκτελεστεί έργα επέκτασης της κτηριακής υποδομής και του 

ε

.8. 18BΠρότυπα Χωρικής Οργάνωσης στο νομό Ηρακλείου 

 
χωρικής οργάνωσης στο Ν. 

ρακλείου, σύμφωνα με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά και τις δυνατότητες 

ο Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης που παρουσιάζει η γενική εικόνα του νομού, δεν 
που παρουσιάζει η ευρύτερη περιφέρεια. Οι 

γ λ τερες συγκεντρώσεις πληθυσμού παρατηρούνται στα αστικά και ημιαστικά 

.

σ ε χ

ερο βαθμό, υπάρχει 
υριστική κίνηση. Οι περιοχές αυτές είτε είναι παραθαλάσσιες περιοχές είτε 

τό, το γεγονός ότι σε 

από το κέντρο της πόλεως του Ηρακλείου. Είναι η μεγαλύτερη τουριστική και 
εμπορική πύλη του νησιού και συνδέει την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα και το 
εξωτερικό, αφού εκτός από τις εσωτερικές πτήσεις πραγματοποιούνται και διεθνείς. 
Ο σημερινός Αερολιμένας Ηρακλείου άρχισε να λειτουργεί σε νέα κτίρια το
Έ
αεροδιαδρόμου για να καλυφθούν οι ανάγκ ς της συνεχώς αυξανόμενης αεροπορικής 
κίνησης. Σύντομα θα τοποθετηθούν νέα συστήματα αεροναυτιλίας και συστήματα 
που αφορούν την ασφάλεια του Αερολιμένα.  
 

2

Στο παρόν εδάφιο γίνεται μια αναφορά στα πρότυπα 
Η
ανάπτυξης που διαθέτει η κάθε περιοχή.  
 
Τ
διαφέρει σημαντικά από αυτή 
ε α ύμ
κέντρα, με κυρίαρχη την πόλη του Ηρακλείου, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση πληθυσμού όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο 
περιφέρειας  Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη στην πόλη ενός από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, του λιμανιού του Ηρακλείου, που εξυπηρετεί τόσο 
την επιβατική κίνη η όσο και την μπορική δραστηριότητα που λαμβάνει ώρα όχι 
μόνο εντός του νομού αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια, στη συγκέντρωση των 
υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και στην ύπαρξη ιδρυμάτων Ανώτατης 
και Τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα εκεί.  
 
Πληθυσμιακές συγκεντρώσεις παρατηρούνται και σε περιοχές όπου κατά τους 
θερινούς μήνες περισσότερο αλλά και τους χειμερινούς σε μικρότ
το
περιοχές που παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Γύρω από την πόλη του Ηρακλείου και κατά μήκος των βορείων ακτών του νησιού, 
έχει δημιουργηθεί μια ζώνη οικιστικής ανάπτυξης που αποτελείται είτε από 
ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
των τουριστών, είτε από εξοχικές κατοικίες των γηγενών, στις οποίες διαμένουν κατά 
τους θερινούς μήνες. Συχνά, αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως «τα προάστια» 
της πόλης του Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυ
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αρκετές περιπτώσεις η ταχύτατη ανάπτυξη των περιοχών αυτών περιορίζει την 
λοποίηση των απαραίτητων μελετών κι έτσι οι περιοχές αυτές σε αρκετές 

ο βόρειο τμήμα του νομού είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένο από το νότιο, φαινόμενο 
ται στο σύνολο του νησιού, ενώ η ενδοχώρα δεν είναι το ίδιο 

ρονομιούχα με τις παράκτιες περιοχές. 

Οι
πεδινές
επαγγέλματα στον αστικό ιστό και να έχουν πρόσβαση στα 
προνόμια

 παραγωγής είναι συγκεντρωμένοι στις πεδινές και ημιορεινές 

2.9.

 
Στο ονται τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Ν. Ηρακλείου 
και ό την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.9.1.
 
Ο ς ε ιφερειακή πολιτική» δεν έχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο (Γιαουτζή 

βαθμός συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων 
στις
προσδιορισμός ι ένα σύνθετο ζήτημα, 
για κίλες θεωρήσεις. Στα 
πλαίσια
έννοια γγισης στο πρόβλημα του ορισμού ενός κοινού πλαισίου ή 
κα
ανόμοιων αουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
 
Στο είτε έχουν 
υλοποιηθεί περιλαμβάνονται στα 
επιμέρους Σ (ΠΕΠ 
Κρήτης είου 
δρεύει ένας από τους βασικούς φορείς υλοποίησης των δράσεων των ΚΠΣ, η 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου», που συμμετέχει στην υλοποίηση περιφερειακών αλλά και 
πικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. 
ρογράμματα υποστηριζόμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο Ν. Ηρακλείου κατά την εξαετία 1994-99 
είναι τα ακόλουθα: 

υ
περιπτώσεις υπόκεινται σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. 
 
Τ
που παρατηρεί
π
 

 ορεινές περιοχές παρουσιάζουν τάση εγκατάλειψης αφού οι νέοι μετοικίζουν στις 
 και παράκτιες περιοχές, προκειμένου είτε να ασχοληθούν με τα τουριστικά 

 είτε να ενταχθούν 
 που παρέχει ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως αυτό του Ηρακλείου.   

 
Τέλος, οι κάτοικοι της επαρχίας που ασχολούνται με τα επαγγέλματα του 
πρωτογενούς τομέα
περιοχές του νομού, όπου υπάρχουν εκτάσεις διαθέσιμες για καλλιέργειες, και 
καταπιάνονται με την παραγωγή των τοπικών κρητικών προϊόντων που είναι ευρέως 
γνωστά και εκτός των συνόρων της περιφέρειας.   
 

 19BΠεριφερειακή Πολιτική - Νομοθετικό Πλαίσιο 

 παρόν εδάφιο αναφέρ
 συγχρηματοδοτούνται απ

 Περιφερειακή Πολιτική 60B

όρο  «π ρ
και Στρατηγέα, 2005). Αφορά παραμέτρους και μεταβλητές που υπεισέρχονται στη 
διαδικασία του σχεδιασμού και δεν είναι σαφώς προσδιορισμένες, όπως για 
παράδειγμα ο χρονικός ορίζοντας ή ο 

 διαδικασίες διαμόρφωσης περιφερειακής πολιτικής. Έτσι, ο ακριβής 
 της έννοιας της «περιφερειακής πολιτικής» είνα

 το οποίο μάλιστα έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ποι
 της παρούσας εργασίας, ο όρος θα χρησιμοποιείται: «για να υποδηλώσει την 

 μιας γενικής προσέ
τεύθυνσης για τις περιφερειακές αναπτυξιακές δραστηριότητες διαφορετικών και 

 μεταξύ τους τομέων» (Γι

 Ν. Ηρακλείου, όπως και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, 
 είτε βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι δράσεις που 

 μέτρα των αξόνων προτεραιότητας του Β` ΚΠΣ και του Γ` ΚΠ
 2000-2006). Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στο Ν. Ηρακλ

ε
«
το
Π
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ι βασικοί
 από τους 

δραστηριοτήτων του 

.  

ια το Ν ποιήθηκαν οι 
κόλουθ
 δράση που 

την αγροτική 
ανάπ κλείου και 
περι

o Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία. 
τορικές- Αρχαιολογικές θέσεις- Μνημεία. 

o Γεωλογικούς Σχηματισμούς. 

εις Leader κλπ. 

αν στα πλαίσια αυτού 

ων αναψυχής στον Αλμυρό ποταμό (Γάζι).  
o Πίστα αλεξιπτώτου πλαγιάς (Αβδού - Γωνιές).  

ασταμονίτσα, Ενετικό 

τρο Κρητικής Λογοτεχνίας (Μυρτιά).  
ν (Αρκαλοχώρι).  

o
ικών εικόνων Μονής Παλιανής (Βενεράτο).  

Leader II 

 στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι: 
- Η ενθάρρυνση για την ανάληψη καινοτόμων ενεργειών

τοπικούς φορείς, σε όλους τους τομείς των 
αγροτικού χώρου.  

- Η ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών σε όλη την κοινότητα

. Ηρακλείου στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος υλο
ες δράσεις 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS). Είναι μια 
συμπεριλαμβάνεται στο Μέτρο 1 «Τεχνική Στήριξη για 

 
Ο

 
Γ
α

τυξη» του Leader II, αφορά αποκλειστικά το νομό Ηρα
λαμβάνει: 

o Ισ

o Οδοποιία. 
o Χρήσεις γης. 
o Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 
o Χρηματοδοτούμενα έργα.  
o Επενδύσ
 

 Έργα που συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις του Μέτρου 6 «Διατήρηση και 
Βελτίωση του περιβάλλοντος». Τα έργα που εντάχθηκ
του μέτρου είναι τα ακόλουθα: 

o Διαμόρφωση θέσεων αναψυχής (Αρχάνες), περιβάλλοντος χώρου - 
θέσε

o Αποκατάσταση ενετικής πηγής (Αγ. Μύρωνα) και παλιάς βρύσης 
(Αχλάδα). 

o Μονοπάτια πρόσβασης (σπήλαιο Σάρχου, Κ
φρούριο «Ρόκα»).  

o Κέν
o Δημιουργία θεατρικού χώρου εκδηλώσεω
o Λαογραφικά μουσεία (Άνω Ασίτες, Επισκοπή).  

 Μουσείο αντιγράφων Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Φόδελε).  
o Μουσείο εκκλησιαστ
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Χάρτης 2-3: Περιοχή φαρμογής του προγράμματος Leader II. 
         Πηγή: www.anher.gr. 
 
 ΚΕ.Σ.Υ.Υ.  
 
Τα ΚΕ.Σ.Υ.Υ. είναι Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και 
οργανώθηκαν προκειμένου να στηρίξουν

ε

 τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως 
ια παράδειγμα είναι οι άνεργοι άνω των 45 ετών ή οι κάτοικοι απομακρυσμένων 

ς σκοπός των Υπηρεσιών αυτών 
υνοψίζεται στα εξής: 

νήθηκε προς την κατεύθυνση 
της  είναι τα ακόλουθα: 

ικών δραστηριοτήτων. 
τηριοτήτων (συνεταιρισμοί- 

 σχεδίων. 

 

Πρ ευκόλυνση της πρόσβασης στο 
Ευρωπαϊκό κοινωνικό αποκλεισμό ή 

τικής ένταξής τους. Η 
 είναι η 

νεπάγεται την 
υλοποίηση και ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή στην ανάπτυξη όλου του σχεδίου. 

ύνεται γενικά στην ανεργία, αλλά έχει ως 
πίκεντρο αυτές τις ομάδες που δε μπορούν για διάφορους λόγους να επωφεληθούν 

παϊκής Ένωσης.  
 
 
Στόχος απασχόληση ή 
η ενός 

γ
ορεινών ή νησιωτικών περιοχών. Ο πρωταρχικό
σ

 Υποστήριξη και ανάληψη επαγγελματικής δράσης των καταρτιζομένων. 
 Αντιμετώπιση της ασυμβατότητας μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων και η προώθηση δημιουργικών λύσεων. 
 Κοινωνική - ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη της ομάδας στόχου, 

συνειδητοποιώντας το ρόλο τους στις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες.  

 
Ενδεικτικά αποτελέσματα της προσπάθειας που εκπο

 επίτευξης του παραπάνω σκοπού
 Η ίδρυση ατομικών επιχειρηματ
 Η ίδρυση ομαδικών επιχειρηματικών δρασ

εταιρίες).  
 Η τοποθέτηση ατόμων σε νέες θέσεις εργασίας.  
 Ο προσδιορισμός ή επαναπροσδιορισμός νέων επαγγελματικών

 
 Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο
 

ωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η δι
 Κοινωνικό Ταμείο ατόμων που αντιμετωπίζουν 

 που εργάζονται υπέρ της κοινωνικής ή επαγγελμαομάδων
θεμελιώδης αρχή για τις ενέργειες του Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου
«τοπική ανάπτυξη για την κοινότητα και από την κοινότητα». Αυτό συ

 ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών φορέων 
 κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων 

Το
ε

 Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο δεν απευθ

από τις πολιτικές για την απασχόληση της Ευρω
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

 είναι η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η 
επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, αφ' 
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λόγω της υψηλής συμμετοχής τους σε ειδικότητες που απαιτούν τα προγράμματα και 
αφετέρου με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, 
συμβάλλοντας
οικογενειακού
 
Η 
ολοκληρώθηκε το 2001. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δημιουργήθηκαν στο 

ολαϊνη και τρεις Μονάδες 
Κο τελλίου, Γοργολαϊνη και Κρουσώνα. 
Αν υς και τις δραστηριότητες που 
υλοποιήθηκαν ται στο ομώνυμο 
εδάφιο φαλαίου που προηγήθηκε. 

Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα.  
 
Είναι  αφορά αποκλειστικά στο Ν. Ηρακλείου. Είναι ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα νε συνδυασμός των οικολογικών και των 
αρχαιολογικών  ένα ενιαίο πάρκο. Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή 
ρ γειών, που στοχεύουν στην προστασία του οικοσυστήματος του όρους 

εριλαμβάνει τους παρακάτω τομείς 
ράσης με τις ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες: 

ματική παραγωγή ενδημικών φυτών. 
o Αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων.  

τασία του γύπα: 
o Δημιουργία και λειτουργία ταΐστρας. 

μών. 

ρμογή άμεσων μέτρων προστασίας και ανάδειξης. 

νταξη σχετικού σχεδίου.  

o  προώθησης και ανάδειξης της περιοχής. 

o Κατάρτιση ειδικών θεματικών μελετών και σύνταξη σχεδίων 
κανονιστικών διατάξεων. 

 στην επίτευξη της εναρμόνισης του επαγγελματικού και 
 βίου. 

περίοδος υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησε το 1999 και 

Ν. Ηρακλείου δύο ΚΔΑΠ στους δήμους Αρχανών και Γοργ
ινωνικής Μέριμνας στους δήμους Κασ
αλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχο

 σε όλη την έκταση της περιφέρειας Κρήτης δίνον
ο ε τ υ κ

 
 Οικολογικό 

 ένα πρόγραμμα που
, αφού για πρώτη φορά έγι

 στοιχείων σε
γων και ενερέ

Γιούχτα και της ευρύτερης περιοχής του. Π
δ
 

 Προστασία χλωρίδας, βλάστησης και εδαφών: 
o Περιφράξεις.  
o Αντιπυρική προστασία. 
o Σημειακές βελτιώσεις βλάστησης. 
o Περιορισμένη εφαρμογή αναδασώσεων. 
o Προστασία ενδημικών φυτών. 
o Πειρα

 
 Προσ

o Παρακολούθηση πληθυσ
o Συσχέτιση με άλλους βιότοπους της Κρήτης.  

 
 Προστασία και ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων: 

o Εφα
o Σημειακές παρεμβάσεις ανάδειξης. 
o Σύ

 
 Οργάνωση της πρόσβασης του κοινού: 

o Εγκατάσταση παρατηρητηρίων, δημιουργία μονοπατιών, σήμανση, 
υποδομή καθαριότητας, στάσης και στάθμευσης. 

o Δημιουργία συστήματος ερμηνείας του περιβάλλοντος. 
 Δημιουργία συστήματος

 Προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για το 
χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης: 
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o Διαμόρφωση σχεδίων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με το 

τήριο του Πάρκου: 

. 

τικού Πυρήνα Αρχανών  

. Το δομημένο περιβάλλον του οικισμού έχει υποστεί την 

 Προγράμματα (ΜΟΠ Κρήτης 1991 

 εκτέλεση

τεχνείο (Ε.Μ.Π.) παρείχε επιστημονική και τεχνική 
στήριξη. 

εις σε όψεις 60 

. Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ Κρήτης 1994 - 

χαρακτηρισμό και τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της περιοχής.  
 

 Κέντρο Ενημέρωσης και Διοικη
o Ανακαίνιση κτιρίου «ΔΙΑΣ». 
o Οργάνωση διοικητηρίου του Πάρκου
o Οργάνωση εκθεσιακού χώρου - χώρου multimedia.  
 

 Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση του κοινού και των υπηρεσιών σε σχετικά 
θέματα: 

o Επιμορφωτικές ημερίδες. 
o Συνέδρια. 
o Έκδοση έντυπου υλικού. 
o Ξεναγήσεις. 

 
 Ανάδειξη Οικισ
 
Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά, όπως και το προηγούμενο, αποκλειστικά στο Ν. 
Ηρακλείου. Οι Αρχάνες είναι ένα ημιαστικό κέντρο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και 
ολεοδομικό ενδιαφέρονπ
επίδραση της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και διακρίνεται από τη μείξη 
αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του νεοκλασικισμού με τα στοιχεία της 
ντόπιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική των Αρχανών, ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης του 
οικιστικού πυρήνα. 
 

. Χρηματοδότηση: Μεσογειακά ΟλοκληρωμέναΑ
- 1993). 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού: 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρχανών ανέλαβε την  του έργου 
με αυτεπιστασία. 

 Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είχε τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη 
του έργου. 

 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ

 Εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. 
 Εκπονήθηκε Μελέτη - Έρευνα Ανάδειξης και Αναβάθμισης του Συνεκτικού 

Τμήματος του οικισμού από το ΕΜΠ. 
 Έγιναν εργασίες δομητικής αποκατάστασης και επεμβάσ

παραδοσιακών κτιρίων.  
 
Β

1999). 
 
 
Το Πρόγραμμα είχε τις παρακάτω ενέργειες: 

 Έργα υποδομής (αποχετευτικό δίκτυο, υπόγεια δίκτυα ΔΕΗ, εγκατάσταση 
συστήματος κεντρικών κεραιών ραδιοτηλεοράσεως). 
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 Ανάπλαση Χώρου Αγοράς. 
 Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας και ανάδειξη - ανάπλαση των 

ας που έχει αναλάβει την εκπόνηση του τοπικού 

τρατηγικός Στόχος 1: Αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, 
ν αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης και αποσκοπεί στην υπέρβαση 
ν επιπτώσεων πιθανών και αναμενόμενων εξωγενών shocks στη τοπική οικονομική 
άση, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και στην 
όρροπη ανάπτυξη της οικονομίας σε τομεακό και χωρικό επίπεδο (εστίες 
νάπτυξης). 

κλασσικών κτισμάτων γύρω απ' αυτήν. 
 Διαμόρφωση κεντρικού δρόμου του Πάρκου Μαγγανίτη (πεζοδρόμηση, 

φυτεύσεις, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης). 
 Διαμόρφωση πεζοδρομήσεων των στενών οδών που οδηγούν στο 

Μουσείο, το Κτίριο Ευτυχή και το χώρο Ανασκαφής (Τουρκογειτονιά), 
καθώς και αναστήλωση - ανάδειξη των νεοκλασικών κτιρίων που 
βρίσκονται στους δρόμους αυτούς.  

 Αναστήλωση - ανάδειξη παραδοσιακών νεοκλασικών κτιρίων που 
βρίσκονται στον οικισμό.  

 
 Κ.Π Leader+.  
 
Οι στόχοι του προγράμματος Leader+ συσπειρώνονται γύρω από δύο κεντρικά 
θέματα τα οποία είναι:  
 

 Η αναπαραγόμενη, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα στηριχθεί 
στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων, στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και στην 
ανάδειξη των ποιοτικών και ανταγωνιστικών της στοιχείων.  

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, έτσι ώστε να καταστεί η περιοχή ένας 
ελκυστικός τόπος διαβίωσης.  

 
Στο Ν. Ηρακλείου ο φορέ
προγράμματος Leader+ είναι η «Αναπτυξιακή Ηρακλείου». Στο παρόν εδάφιο, 
γίνεται αναφορά των δράσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου προγράμματος στο νομό Ηρακλείου.  
 
Δύο είναι τα κεντρικά θέματα συσπείρωσης για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από 
τα οποία διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύονται οι στόχοι του 
τοπικού προγράμματος Leader+: 

 Η αναπαραγόμενη, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα στηριχθεί 
στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων, στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και στην 
ανάδειξη των ποιοτικών και ανταγωνιστικών της στοιχείων. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, έτσι ώστε να καταστεί η περιοχή ένας 
ελκυστικός τόπος διαβίωσης. 

 
Με βάση τα δύο θέματα συσπείρωσης εξειδικεύονται και οι στρατηγικοί στόχοι του 
προγράμματος: 
 
Σ
τη
τω
β
ισ
α
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Στρατηγικό δευτερογενή και 
ιτογενή  τον δεύτερο 
τρατηγικό στη δημιουργία 
ύγχρονων τριτογενή τομέα.  
τρατηγικό αποτελεί το τρίτο 
τρατηγικό  αναβάθμιση 
λων των  τους τομείς 
ς οικονομίας συντελούν στη 
ημιουργία 
τρατηγικό ανάπτυξη της 
νδοχώρας ισορροπίας δια 
μέσου της λιτισμικών 
στοιχείων της περιοχής και της λειτουργικής γεωργίας που θα 
έβεται το περιβάλλον. 

 διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στη περιοχή 
παρέμβασης, μέσω της ενδυνάμωσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας, της άρσης 

μών στις κοινωνικά 
αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (γυναίκες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, 
άτομα
 
 Κ.

Στα πλαίσια
Ηρακλείου
Επιχειρηματ
1 του ικού πλαισίου -
περιβάλλοντος
δραστ

Το Υποέργο
στο Νομού
Στήριξης
προσωπικό
τις δυνάμεις
οικονομίας
στενά 
Βασικό ργία όλων των «Γραφείων Στήριξης» θα 
αίξει η συνεργασία τους με το «Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην 

ς Στόχος 2: Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του 
τομέα στο τοπικό ΑΕΠ και την απασχόληση αποτελεί
αναπτυξιακό στόχο της περιοχής, ο οποίος αποσκοπεί 
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο δευτερογενή και 
ς Στόχος 3: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
στόχο για την ανάπτυξη της περιοχής και αποσκοπεί στην

παραγόντων που προωθούν την επιχειρηματικότητα σε όλους
 της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου και εν τέλει, 

καινοτόμων και σύγχρονων επιχειρηματιών. 
ς Στόχος 4: Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την 
του Ν. Ηρακλείου αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικής 

τρ
σ
σ
Σ
σ
ό
τη
δ
Σ
ε

προστασίας και της ανάδειξης των περιβαλλοντικών - πο
 προώθησης μίας πολυ

σ
Στρατηγικός Στόχος 5: Τέλος, ο πέμπτος στρατηγικός στόχος αφορά στην επίτευξη 
κοινωνικής ισορροπίας και τη

της απομόνωσης τμημάτων του πληθυσμού και περιοχών, της παροχής ίσων 
ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικοοικονομικών υποδο

 ηλικίας 45-65 ετών) αλλά και ιδιαίτερα στους νέους της περιοχής. 

Π. Equal Β` Κύκλος.  

 του προγράμματος αυτού, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο Ν. 
 εντάσσονται στα πλαίσια του Υποέργου 3: «Γραφείο Στήριξης της 
ικότητας στην Κοινωνική Οικονομία στο νομό Ηρακλείου», του Μέτρου 

 προγράμματος: «Διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματ
 για τη διευκόλυνση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των 

ηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας».  

 «Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία 
 Ηρακλείου» αφορά στην οργάνωση και λειτουργία ενός Γραφείου 

 της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στελεχωμένου με ειδικευμένο 
, το οποίο θα εντοπίζει, θα κινητοποιεί και θα αξιοποιεί κατάλληλα όλες 
 που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής 

 σε επίπεδο Νομού. Το συγκεκριμένο «Γραφείο Στήριξης» συνεργάζεται 
με τα ανάλογα «Γραφεία»της Περιφέρειας Κρήτης (Υποέργα 4, 5 και 6). 
 ρόλο στην οργάνωση και λειτου

π
Κρήτη». 
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Οι δράσεις
υποέργου

 ι ομάδες ανέργων των ομάδων στόχου. Η 

τηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής 
 ενδυναμωθούν στην 

, θα λαμβάνουν 

επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη δράση του Γραφείου θα 
α τη σύσταση 

 με 

 

 
Από α των ομάδων στόχου, τα οποία θα 
λάβουν πληροφόρησης καθώς και 3 νέες 
επ
επ

κοινωνικές επιχειρήσεις. Το «Γραφείο» 
νία με το σύνολο των κοινωνικών 

 

Χάρτης 2-4: Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος Leader+. 
Πηγή: www.anher.gr. 

 που υλοποιούνται στο νομό Ηρακλείου στα πλαίσια του συγκεκριμένου 
 είναι οι ακόλουθες: 

Παροχή υπηρεσιών σε άτομα κα
συγκεκριμένη δράση αφορά στην παροχή στήριξης σε:  

o Άτομα - ανέργους των ομάδων στόχου, οι οποίοι θα λαμβάνουν 
υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής. Όλοι θα είναι 
δικαιούχοι επαγγελματικής στήριξης ανεξάρτητα από το εάν 
ενδιαφέρονται να δρασ
οικονομίας ή όχι. Ειδικότερα, τα άτομα θα
προσπάθειά τους για ένταξη στην απασχόληση
υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και θα στηρίζονται ώστε 
να διευρύνουν τους τρόπους αναζήτησης εργασίας.  

o Ομάδες που αποφασίζουν να δημιουργήσουν κοινωνική επιχείρηση. 
Ένα μέρος των ανέργων που θα προσέλθουν στο Γραφείο αναμένεται 
να εκδηλώσει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας. Τα άτομα αυτά θα λάβουν εξειδικευμένη 
στήριξη για την εμπλοκή τους στη δημιουργία νέων κοινωνικών 

προκύψει η συγκρότηση επιχειρηματικών ομάδων. Γι
των νέων κοινωνικών επιχειρήσεων το Γραφείο θα συνεργαστεί
άλλους φορείς εταίρους της ΑΣ. Οι φορείς αυτοί ονομάζονται 
«Επικουρικοί Φορείς» και ο ρόλος τους θα είναι ευδιάκριτος σε σχέση 
με το ρόλο του Γραφείου.  

 την δράση αυτή ωφελούνται 80 άνεργα άτομ
 υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

ιχειρηματικές ομάδες που θα στηριχθούν για τη δημιουργία κοινωνικών 
ιχειρήσεων. 

 
 Παροχή υπηρεσιών σε υφιστάμενες 

θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινω
επιχειρήσεων του Ν. Ηρακλείου. Ανιχνεύει και καταγράφει τις ανάγκες τους 
προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις 
υποστήριξής τους.  

 Ιδιαίτερα σημαντικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος όλων των «Γραφείων» 
της Περιφέρειας Κρήτης στη δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα 
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Γραφεία μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του «διευκολυντή»/ «καταλύτη», 
ώστε οι επιμέρους συνεργασίες μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων να 
λάβουν μία περισσότερο συστηματική μορφή. 

 Δραστηριότητες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. Το σχέδιο ενημέρωσης – 

o Στους ανέργους και ευρύτερα στον τοπικό πληθυσμό. Βασικός 

εις στα τοπικά 
ΜΜΕ, με ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις σε Δήμους, με τη 

οινωνία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
δημόσιους οργανισμούς, κέντρα επιχειρηματικότητας, αλλά και 

πιτυχή 

 

 
Το
Ηρακλείου
ορισμένες πάθειά 
υς για εύρεση εργασίας. Οι φορείς αυτοί υλοποιούν το πρόγραμμα σε 

σ

 Η βελτίωση των μεταφορών.  

 

 

π προβλήματα 
μιουργίας 

υνθηκών που θα επιτρέψουν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την κοινωνική 

ευαισθητοποίησης του Γραφείου θα αφορά: 
 

παράγοντας αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης δράσης είναι οι 
ενέργειες ενημέρωσης για την προσέγγιση / προσέλκυση 
ενδιαφερόμενων ανέργων των ομάδων στόχου. Το «Γραφείο» θα 
ενημερώσει για τη λειτουργία του μέσα από ανακοινώσ

διανομή του φυλλαδίου και της αφίσας που θα έχει ετοιμαστεί στα 
πλαίσια της Ενέργειας Ι.  

o Στους τοπικούς φορείς. Το «Γραφείο» θα πραγματοποιεί συσκέψεις 
και έγγραφη επικ

ιδιωτικές επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ε
υλοποίηση του Έργου. 

 Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».  

 Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από ομάδα φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή 
. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, άνεργα άτομα τα οποία ανήκουν σε 

 πληθυσμιακές ομάδες, δέχονται περισσότερη υποστήριξη στην προσ
το
συγκεκριμένους Δήμους του Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου σε στενή συνεργασία με τις 
τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ο οποίος αποτελεί το δημόσιο φορέα στήριξης της 
απασχόλησης. 
 
 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.  
 
Οι στρατηγικοί τόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 
2000-2006 είναι οι εξής: 

 Η αναβάθμιση του τουρισμού.  
 Η προστασία του περιβάλλοντος.  
 Η ανάπτυξη της υπαίθρου.  

 Η τόνωση της ζήτησης τεχνολογικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις της 
Κρήτης  

 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Σκοπός των ολοκληρωμένων αυτών παρεμβάσεων είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της 
ης και αύξησης της απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν βελτίωσ

ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και για ειδικές 
ληθυσμιακές ομάδες σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικού αποκλεισμού. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της δη
σ
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ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών 
ληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.  

. Σύμφωνα με τις αρχές του INTERREG 
ΙΙΙC, δίνεται η δυνατότητα στις περιφερειακές αρχές να αποκτήσουν ένα μέσο 

χώρα, μέσα από 
την καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

ργασίας όσον αφορά στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.  

σεων ανταλλαγής προσωπικού με στόχο τη διάχυση 
καλών πρακτικών.  

- Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων συνεργασίας μεταξύ φορέων των 
περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίες θα βοηθήσουν στον 

 

IN ί στο πρόγραμμα TREND και για το οποίο θα γίνει 

 
Τ έργο INASRUD το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα TREND, 

Ο τυξη της Ενδοχώρας», 

σ οιοτικών προϊόντων και του 
ολιτισμικού αποθέματος της ενδοχώρας στο Ν. Ηρακλείου. Το έργο αναμένεται να 

 του 2006 και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

ν προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αφορά στις 
ση της συνεργασίας στους 
 πρακτικών ανά κλάδο και 

περιφέρεια. 
 μελέτης για την ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου με βάση τα 

αποτελέσματα, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετών. 
ν ποιοτικών προϊόντων εκδήλωσης 

η των αποτελεσμάτων των μελετών. 

 
 
 Interreg III - Δέσμη Β - Archimed  

π
 
Τα σχέδια δράσης που έχουν εγκριθεί στο Ν. Ηρακλείου στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 
 

 Interreg III - Δέσμη C - PRAXIS

για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, για την ανάπτυξη 
δικτύων και την αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων. 

 
Στόχος του έργου PRAXIS, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι από 
9 χώρες είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ενδο

καλλιέργειας δεξιοτήτων. 
 

 Interreg IIIC- TREND. Στόχοι του έργου TREND (2004-2007) είναι: 
- Η διάχυση της κουλτούρας συνε

- Η προώθηση δρά

καλύτερο σχεδιασμό ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, εντάσσονται στο πιλοτικό έργο 
ASRUD, το οποίο έχει ενταχθε

αναφορά στην παράγραφο που ακολουθεί.  

ο πιλοτικό 
χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC. Το «INASRUD: 
λοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Βιώσιμη Ανάπ

συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και στοχεύει 
τη μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των τοπικών π
π
ολοκληρωθεί στο τέλος
 

o Εκπόνηση μελετών στους κλάδους των νέων τεχνολογιών, των ποιοτικών 
τοπικώ
συνεργαζόμενες περιφέρειες με στόχο την ενίσχυ
κλάδους μελέτης και την επεξεργασία βέλτιστων

o Εκπόνηση ειδικής

o Διοργάνωση έκθεσης προβολής τοπικώ
με παράλληλη παρουσίασ

o Δράσεις προβολής του έργου (web, εκδόσεις, υλικό προώθησης). 
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Το Πρόγραμμα ARCHIMED της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III και 

ι τη χωροταξική ολοκλήρωση, 
όρροπη ανάπτυξη της 

 να συμμετέχουν φορείς που προέρχονται από τέσσερα 

εταιρικά 
ταίρους, 

 

τάξεις». Ν.2742 / 
ΦΕΚ

● « ικής 
αυτοδιοίκησ

● 
τροπ ι Ειδικοί Όροι Δόμησης σε διάφορους 
ο

● Ν. 1 βάλλοντος και την οριοθέτηση περιοχών 
ι

● «
ανάπτυξη

 

Επιπρόσθετες
 
● Γενικά
● Ειδικές
● 
τους

2.10. 20B

 

συγκεκριμένα της δέσμης Β, επιδιώκει μέσω μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης 
προσέγγισης διακρατικής συνεργασίας, να προωθήσε
την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αειφόρο και ισ

γείου.  περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσο
 
Στο πρόγραμμα μπορούν
κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα - στο σύνολο της επικράτειας τους - 
και Νότια Ιταλία με τη συμμετοχή πέντε περιφερειών της, των Sicilia, Calabria, 

 Basilicata, Puglia και Campania) καθώς και από τις τρίτες χώρες (Τουρκία, Λίβανο, 
Συρία, Λιβύη, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο και Παλαιστινιακή Αρχή). 
 
Τα έργα, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, υλοποιούνται από διακρατικά 
χήματα, τα οποία πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 εσ
προερχόμενους από τουλάχιστον 2 κράτη μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στο
ρόγραμμα και συγχρηματοδοτούν το έργο. Π

 
2.9.2. 61BΝομοθετικό Πλαίσιο 
 
Νόμοι 
 
● «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες δια

 207Α / 7.10.99. 
Πρόγραμμα Καποδίστριας, περί συγκρότησης της πρωτοβάθμιας τοπ

ης». Ν. 2539/1997. 
Ν. 1337/83, Άρθρο 29 για τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και οι διάφορες 

οποιήσεις του. Ειδικές Ρυθμίσεις κα
ικισμούς. 

650/86, για την προστασία του περι
διαίτερου φυσικού κάλλους (Άρθρα 3,4,5,18 έως 24,31). 
Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και Περιφερειακή 

 της χώρας και άλλες διατάξεις». Ν. 2601/98. 

Κοινοτικές Οδηγίες  
 
● Κοινοτική Οδηγία 76/160 ΕΟΚ, για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών της 
κολύμβησης. 

● Κοινοτική Οδηγία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
● Κοινοτική Οδηγία 91/271 ΕΟΚ περί αστικών λυμάτων. 
 

 Διατάξεις  

 Πολεοδομικά Σχέδια για τους νομούς. 
 Χωροταξικές Μελέτες. 

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 5 για 
 Παραδοσιακούς Οικισμούς. 

Σχετικές Μελέτες 
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Οι μελέτες που υλοποιούνται και αφορούν στο Ν. Ηρακλείου παρουσιάζονται στο 
εδάφιο αυτό. Οι μελέτες αυτές έχουν εκπονηθεί από: 

 Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. 

 
Δια

 

  έργα ή οικοδομές 

Έρευνες ειδικών θεμάτων σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. 

 

 τη χωροθέτηση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο νομό.  

να, το κύριο βάρος των μελετών αυτών δίνεται: 
o Στην αποπεράτωση των ήδη εκτελούμενων έργων. 
o Στο βόρειο οδικό άξονα (κόμβους και τμήματα εντός του νομού). 
o Στο νότιο οδικό άξονα. 
o Στους Κάθετους Άξονες του Νομού: Ηράκλειο- Βιάννος, Ηράκλειο- 

Τυμπάκι, Χουδέτσι- Πύργος. 
o Στο ενδιάμεσο δίκτυο που συνδέει τις έδρες των Δήμων με τους 

παραπάνω κάθετους άξονες. 
o Στην αναβάθμιση και βελτίωση του επαρχιακού δικτύου. 
o Σε ειδικές εργολαβίες κατασκευής στηθαίων, σήμανσης και 

ηλεκτροφωτισμού των οδών, έργων δηλαδή που προστατεύουν 
αποτελεσματικά τους επιβάτες και τα οχήματα. 

 Μελέτες που αφορούν στα αλιευτικά καταφύγια και τους λιμένες. Πιο 
συγκεκριμένα, προωθείται η στήριξη και αναβάθμιση του λιμένα Ηρακλείου, 
η δημιουργία λιμένα στα νότια παράλια του νομού, η ολοκλήρωση των 
αλιευτικών καταφυγίων στον Τσούτσουρα, η δημοπράτηση του αλιευτικού 
καταφυγίου στην Άρβη, καθώς και η μελέτη για τα Πλατιά Περάματα. 

 Μελέτες που αφορούν τον τομέα των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, οι 
επιδιώξεις της νομαρχίας στον τομέα αυτό είναι: 

o Μεταφορά της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε 
σύγχρονο κτίριο.  

o Προώθηση και εφαρμογή Ηλεκτρονικού συστήματος γραπτών 
εξετάσεων υποψήφιων οδηγών. 

o Ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Μεταφορών Επικοινωνιών. 
o Δημιουργία εξωτερικού γραφείου της Διεύθυνσης στο  Αρκαλοχώρι, 

με αντικείμενο τα θέματα: Επιβατικών Ι.Χ., φορτηγών, εξετάσεις 
άδειας οδήγησης με στόχο την αποκέντρωση των υπηρεσιών του 
τομέα. 

 Από κυβερνητικούς φορείς. 

κρίνονται σε: 
 Μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα που αφορούν στρατηγική ή σχεδιασμό 

ανάπτυξης για το σύνολο ή τμήμα του χώρου. 
Οικονομοτεχνικές μελέτες που αφορούν συγκεκριμένα
έργων. 

 Μελέτες και 
 Μελέτες που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. 

 
Οι μελέτες που αφορούν αποκλειστικά στο Ν. Ηρακλείου αναφέρονται στη συνέχεια: 
 

 Ζήτηση Ειδικοτήτων & Δεξιοτήτων στο Ν. Ηρακλείου. Αφορά στην αγορά
Εργασίας και τις Προοπτικές Απασχόλησης. 

 Μελέτες για
 Μελέτες που αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού. Πιο 

συγκεκριμέ
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 Μελέτες που αφορούν στα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Σύμφωνα 
με τη νομαρχία Ηρακλείου στα ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή 

 που ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιεί βιομάζα (κλαδιά από 
ελιές και αμπέλια) αναμεμειγμένα με κατσίγαρο. 

ν εκπόνηση κτηματολογίου στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ηρακλείου. 

 και το Ηράκλειο. 
 Πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλεως σε 5 Δήμους, μεταξύ των οποίων και το 

πολιτική επιδιώκεται για το νομό: 
o Η κατασκευή θερμικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στη θέση Κορακιά του Δήμου Γαζίου. 
o Σύσταση επενδυτικού φορέα από τη ΝΑΗ και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς για την κατασκευή εργοστάσιου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας

 Μελέτες για τη

 Μελέτη για τη δημιουργία ζώνης οικιστικού ελέγχου στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Ηρακλείου (Ηράκλειο –Γάζι -Ν. Αλικαρνασσός ). 

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε 6 οικισμούς, μεταξύ των οποίων και το 
Ηράκλειο. 

 Πολεοδομικές μελέτες σε 33 οικισμούς, μεταξύ των οποίων

Ηράκλειο. 
 TΜελέτη περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης Ν. Ηρακλείου 

(ΠΕΡΠΟ). 
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3. 2BΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ  
 
Στο παρόν κεφάλαιο η εργασία εστιάζει στo θεωρητικό κομμάτι των διαφορετικών 
προσεγγίσεων που ακολουθεί ο σχεδιασμός σεναρίων (scenario planning). Στο 

 αυτές λύσεις ή σενάρια μπορούν να 

  

κρατήσει, είναι αυτός που 
 σχεδιασμό σεναρίων ανάπτυξης για τη 

νάρια αποτελούν 

υνέπεια» (Antidote, Issue 22, p. 7).  

πίσης, σαν σενάριο μπορεί να ορισθεί “ένα εργαλείο που περιγράφει εικόνες του 
ο και 

ίων, που έχουν σχεδιαστεί για τη σύγκριση και εξέταση των 

από τα οποία θα πρέπει να αποτελείται ένα σενάριο, όπως αυτά 

ουσας κατάστασης. 

πλαίσιο αυτό σχολιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό, με 
έμφαση στη μέθοδο backasting,  η οποία αποτελεί και τη μεθοδολογική προσέγγιση 
που υιοθετείται. 
 

3.1. 21BΠερί  Σεναρίων 

 
Ο σ δχε ιασμός σεναρίων μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο βημάτων που οδηγούν 
στη διατύπωση μίας ομάδας εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων 
τ χεδιασμό του χώσ ο σ ρου. Οι εναλλακτικές
οριστούν ως δομημένες προσεγγίσεις που οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος ή 
αλλιώς την επίτευξη του στόχου (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
 
 Ο όρος «σενάριο» έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να ικανοποιήσει 
διαφορετικές ανάγκες, σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, έχει 
χρησιμοποιηθεί (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006): 

 Σε επιχειρηματικό επίπεδο, για να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται 
με την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει μελλοντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και αποφάσεις, με τη χρήση π.χ. μιας οικονομετρικής 
ανάλυσης. 

 Σε χωρικό επίπεδο (περιοχές – χωρικές ενότητες), επιχειρώντας να 
περιγράψει με λεπτομερή και διαφανή τρόπο πιθανές εναλλακτικές 
μελλοντικές καταστάσεις σε μια περιοχή με στόχο τη χάραξη πολιτικής.  

 
Ένας ορισμός των σεναρίων, που έχει σε μεγάλο βαθμό επι
χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία Shell για το
συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό αυτό, σε
οι «δομημένες εναλλακτικές μελλοντικές καταστάσεις, οι οποίες είναι εύλογες και 
εξασφαλίζουν εσωτερική σ
 
Ε
μελλοντικού κόσμου, που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δομικό πλαίσι
δημιουργείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε κάθε διαδικασία χωρικού 
σχεδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή τουλάχιστον δύο ή και 
περισσοτέρων σεναρ
εναλλακτικών μελλοντικών καταστάσεων”  (ΕU, 1994). 
 
Τα τρία βασικά μέρη 
έχουν ορισθεί από τους Nijkamp και Blaas (1994), είναι τα εξής: 

 Περιγραφή της υπάρχ
 Περιγραφή ενός αριθμού μελλοντικών καταστάσεων. 
 Περιγραφή μίας σειράς γεγονότων που να συνδέουν την παρούσα με την ή 

τις μελλοντικές καταστάσεις. 
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Σύμφωνα με τον Sviden (1989) “το να γράφεις σενάρια είναι μία διαδικασία 
δημιουργίας, καταγραφής, συζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης, αποθήκευσης, 
ναζήτησης και παρουσίασης πληροφορίας, χρήσιμης τόσο για το μέλλον και την 
κατάκτησή του, όσο και για την αναπτυξιακή διαδικασία αυτή καθεαυτή”. 

ι σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην παγκόσμια σκηνή 

διαθέτουν τα εξής 

αβούλευσης όλων των επιμέρους συντελεστών (actors) που 

ασία η οποία 

είναι απλά στη χρήση τους και 

οια στοιχεία ή 

 κίνητρα στα άτομα και στηρίζουν τις 

α

 
Ο
απαιτούν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων μία προσέγγιση, στα προβλήματα και τις 
εξελίξεις όχι μόνο αντίδρασης (reaction) αλλά και προληπτικής δράσης (proaction), 
η οποία θα συνδέσει την πρόγνωση των διάφορων φαινομένων με την ενεργό δράση 
για την αντιμετώπισή τους (Godet και Roubelat, 1996). Η σύνδεση αυτή επιτελείται 
μέσα από το σχεδιασμό σεναρίων, τα οποία θα πρέπει να 
χαρακτηριστικά (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006): 

 Να είναι σχετικά με το υπό μελέτη πρόβλημα και τα δεδομένα της περιοχής 
που εξετάζεται. 

 Να έχουν εσωτερική συνέπεια. 
 Να είναι πιθανά να συμβούν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικών, 

οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών που συντελούνται. 
 Να διασφαλίζουν διαφάνεια στη δόμησή τους, στοιχείο που παραπέμπει σε 

διαδικασίες δι
εμπλέκονται στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. 

 
Ο σχεδιασμός σεναρίων είναι μια διαδικασία συλλογικής σκέψης (collective 
thinking process) (Godet και άλλοι, 2004). Είναι επίσης μια διαδικ
στηρίζεται στη φαντασία, αλλά και στην ορθολογική προσέγγιση του σχεδιαστή.  
 
Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο του σχεδιασμού σεναρίων είναι στενά 
συνυφασμένο με την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στα υπό εξέταση 
συστήματα, εν τούτοις υπάρχουν εργαλεία τα οποία 
υποβοηθούν το μελετητή (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006): 

 Να απελευθερώσει τη φαντασία του, 
 Να μειώσει την ασυνέπεια κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, 
 Να δημιουργήσει έναν κώδικα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες, και 
 Να τεκμηριώσει τις όποιες αποφάσεις και επιλογές του. 

 
Οι λειτουργίες – πλεονεκτήματα των σεναρίων κατά τον Taylor (1990) είναι: 

 Επισημαίνουν: Τα σενάρια μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη 
κατανόηση ασαφών καταστάσεων επισημαίνοντας κάπ
παράγοντες. 

 Βοηθούν την διαδικασία επικοινωνίας και μάθησης: Είναι σε θέση να 
ενεργοποιούν τη σκέψη στο να εντοπίζει κάποιες εναλλακτικές μελλοντικές 
καταστάσεις. 

 Δημιουργούν κίνητρα: Δημιουργούν
διαδικασίες αλλαγής. 

 Εξερευνούν και επεξηγούν: Τα σενάρια είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον 
αποφασίζοντα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης λύσεων σε συγκεκριμένα 
προβλήματα με δεδομένες πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς 
και να προτείνουν λύσεις και στρατηγικές. 
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 Προβάλουν: Μπορούν να προβάλουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων 
καθώς και τις επιπτώσεις τους. 

 

3.2. 22BΜεθοδολογικές Προσεγγίσεις στη Προσεγγίσεις στη Δόμηση Σεναρίων 

 
Ο σχεδιασμός σεναρίων αφορά στην προσπάθεια προσέγγισης του μέλλοντος. Οι 
ιαφορετικές οπτικές, μέσα από τις οποίες αντιλαμβάνεται κανείς το μέλλον, οδηγούν 

 αυτοί ομαδοποιούνται σε 
ν Future Technology Inc. είναι 

ι ακόλουθες (Antidote, Issue 2; Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006): 

όντος και προσεγγίζεται μέσα από την προβολή τάσεων που 
διαμορφώθηκαν στο παρελθόν – forecasting. 

τας τα πρότυπα του παρελθόντος 

τών (actors), οι οποίοι καθορίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις – τάσεις. 
Η μελέτη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα. 

α

ο προϊόν της σύνθεσης και 
αλληλεπίδρασης ενός ιδιαίτερα σημαντικού αριθμού παραγόντων, τάσεων, 

δ ψ
είδους πληροφορία η οποία, σε συνδυασμό 

με την προσωπική διαίσθηση του σχεδιαστή, οδηγεί σε μεγαλύτερη διείσδυση 

.

 Οι επιπτώσεις τάσεων (trend impact analysis): επιχειρεί να προσεγγίσει το 

δ
σε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισής του. Οι τρόποι
πέντε κατηγορίες, που όπως έχουν διατυπωθεί από τη
ο
 Extrapolators: το μέλλον κατά την προσέγγιση αυτή αποτελεί προέκταση του 

παρελθ

 Pattern Analysts: στο κοινωνικό σύστημα λειτουργούν ισχυροί αναδραστικοί 
μηχανισμοί (feedback mechanisms), οι οποίοι οδηγούν σε μία περιοδική 
επανάληψη γεγονότων και τάσεων. Μελετών
οδηγούμαστε σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη του 
συστήματος.  

 Goal Analysts: οι μελλοντικές εξελίξεις μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από 
την εξέταση των στόχων των κέντρων λήψης αποφάσεων και των 
συντελεσ

 Counter Punchers: το μέλλον στην κατηγορία υτή θεωρείται σαν το 
αποτέλεσμα μιας σειράς από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα. Ο μόνος 
τρόπος για την πρόβλεψή του είναι η συνεχής παρατήρηση των διαφορετικών 
τάσεων και γεγονότων, των τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, καθώς 
και η προσαρμοστικότητα απέναντι σε αυτά.  

 Intuitors: το μέλλον θεωρείται ως τ

τυχαίων γεγονότων και δράσεων των ατόμων και των ομάδων της κοινωνίας. 
Έτσι εν υπάρχει κάποια επαρκής τεχνική για την πρόβλε η της εξέλιξής του, 
παρά μόνο η εμβάθυνση σε κάθε 

και καλύτερη κατανόηση των μελλοντικών καταστάσεων.  
 
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε σχέση με  τη δόμηση σεναρίων ταξινομούνται σε 
τρεις κατηγορίες, που είναι οι παρακάτω (Antidote, Issue 22, p. 7): 
 
 Η διαισθητική λογική (intuitive logic): δεν επιχειρεί να προγνώσει το 

μέλλον αλλά να το προσεγγίσει και να εμβαθύνει σε αυτό.  Αποτελεί 
ταυτόχρονα μια διαδικασία μάθησης σε σχέση με τις πιθανές μελλοντικές 
καταστάσεις και τις επιπτώσεις τους  

 

μέλλον μέσα από τη μελέτη των τάσεων του παρελθόντος και δίνει τη 
δυνατότητα προσδιορισμού των κυρίαρχων μεταβλητών, καθώς και των 
επιπτώσεων από τη μεταβολή τους, θεωρώντας αυτές ως τους βασικούς 
παράγοντες της εξέλιξης του προς μελέτη συστήματος. 
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 Η ανάλυση  αλληλοσυσχέτισης (cross impact analysis): στην περίπτωση 
αυτή, η προσέγγιση στηρίζεται στην άποψη των ειδικών, οι οποίοι 
προσδιορίζουν τάσεις, γεγονότα και συνθήκες, που είναι πιθανό να 
επηρεάσουν την πορεία άλλων γεγονότων, καθώς και την πιθανότητά τους να 
συμβούν. Η προσέγγιση του μέλλοντος γίνεται μέσα από την επεξεργασία 
ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών και σεναρίων και τη μελέτη σε αυτά των 

τικά σενάρια (exploratory), τα οποία επιχειρούν να προβλέψουν 
μελλοντικές καταστάσεις του υπό εξέταση συστήματος στη βάση παρόντων 

ή normative), 
τα οποία προσανατολίζονται προς επιθυμητές (ή μη επιθυμητές) εικόνες του 

λαδή οι 
σεις και αναλύονται οι επιπτώσεις τους, οι οποίες συνθέτουν τη μελλοντική εικόνα. 

λετών που 
ναφέρονται στο μέλλον, είναι αμφισβητήσιμη η χρησιμότητα και η 

 όρος backasting (σενάριο προοπτικής) αναφέρεται σε μια εναλλακτική 

αλληλοσυσχετίσεων των επιμέρους παραμέτρων και συνθηκών. 
 

3.3. 23BΟι Προσεγγίσεις Backasting και Forecasting 

 
Τα σενάρια ταξινομούνται κατά τον Godet σε δύο μεγάλες κατηγορίες (Godet και 
άλλοι, 2004): 
 

 Τα διερευνη

και παρελθόντων τάσεων - forecasting, και 
 Τα σενάρια πρόβλεψης ή κανονιστικά σενάρια (anticipatory 

μέλλοντος - backasting - και επεξεργάζονται τα βήματα με τα οποία το 
σύστημα θα μεταβεί από την παρούσα κατάσταση στη μελλοντική επιθυμητή 
εικόνα. 

 
Στην προσέγγιση forecasting (σενάρια προβολής), η εικόνα του μέλλοντος 
στηρίζεται στην προβολή της υπάρχουσας κατάστασης. Περιγράφονται δη
τά
Πολλές φορές μπορούν να γίνονται υποθέσεις για σημαντικές αλλαγές και 
εναλλακτικούς τρόπους εξέλιξης, η πορεία όμως προς τη μελλοντική εικόνα έχει 
πάντα ως αφετηρία της την υπάρχουσα κατάσταση. 
 
Για την επίτευξη των στόχων μέσα από την προσέγγιση αυτή χρησιμοποιούνται 
μαθηματικά μοντέλα, στα οποία οι τυχόν αλλαγές στην κοινωνική εξέλιξη 
υπεισέρχονται ως εξωγενείς μεταβλητές. 
 
Παρ’ όλο που η προσέγγιση αυτή κυριαρχεί στις εφαρμογές των με
α
αποτελεσματικότητά της, ιδίως όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και 
μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα προβλημάτων. Εφ’ όσον στηρίζεται στα 
χαρακτηριστικά της παρούσας κατάστασης, στις τρέχουσες τάσεις και κατευθύνσεις, 
είναι σχεδόν αδύνατο να οδηγηθεί σε  λύσεις, οι οποίες να είναι απαλλαγμένες από τα 
παραπάνω. Ακόμη, κατά την πορεία εφαρμογής της, εμφανίζονται πολλές φορές 
ασυνέχειες ή απρόβλεπτες καταστάσεις π.χ. σημαντικές κοινωνικές ανακατατάξεις, 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κ.λπ., οι οποίες απαιτούν αναθεώρηση και 
επανεξέταση της προτεινόμενης λύσης.  
 
Ο
προσέγγιση της μελλοντικής εξέλιξης ενός συστήματος. Σύμφωνα με τον Robinson 
(1990) «το κυριότερο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη backasting προσέγγιση είναι 
το ενδιαφέρον όχι για το ποιες καταστάσεις είναι πιθανό να συμβούν στο μέλλον, 
αλλά για τον τρόπο επίτευξης των επιθυμητών μελλοντικών εικόνων και 
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καταστάσεων». Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή είναι επεξηγηματικά κανονιστική και 
η πορεία της έχει ‘προς τα πίσω’ κατεύθυνση, δηλαδή από την επιθυμητή μελλοντική 
ατάσταση προς το παρόν. Η πορεία αυτή έχει ως στόχο να καθορίσει τη φυσική 

προβλημάτων, ματώσουν τις 
σημαντικές μεταβολές δέχεται να προκύψουν 

 εκπόνησης

γονός αυτό έχει δώσει ώθηση σε άλλες 
ροσεγγίσεις όπως αυτή του σχεδιασμού σεναρίων (scenario planning), τα οποία 
ν  
ε  

 
κυ  
λύ
 
Η  

 
ν 
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σε  
(p η 
πρ  

 
το 
 

 
την  
μελλοντική κ υσών τάσεων 
ενσωματώνει αφενός μ άρκειες του παρόντος, 

κ
εφικτότητα του συγκεκριμένου μέλλοντος και τα μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για 
ν επίτευξή του. 

το πλαίσιο της προσέγγισης  backasting κατασκευάζεται πρώτα η επιθυμητή εικόνα 
 κατάσταση και στη συνέχεια ερευνάται το κατά πόσο είναι αυτή εφικτή, καθώς 
πίσης ποια μέτρα, συμπεριφορές και μπορούν συμβάλλουν στην 
ραγματοποίηση του ‘επιθυμητού σεναρίο ονικός ορίζοντας της μελέτης 
υνήθως είναι αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε κατά τη διάρκειά του να μπορούν να 
υντελεστούν οι επιθυμητές αλλαγές. Έτσι, η προσέγγιση αυτή βρ νήθως 
φ  μακροχρόνια και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία εμ κετές 

διαστάσεις, τεχνολογικές αν  αλλαγές  & 
00

.4. 24BΠλεονεκτήματα της Προσέγγισης των Σεναρίων 

ι προσεγγίσεις οι οποίες στηρίζονται ν μελλοντικών καταστάσεων 
ελετώντας την παρελθούσα συμπεριφορά των διαφόρων συστημάτων, παρά το 
εγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποδειχτεί χρήσιμες για την επίλυση 

τη
 
Σ
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ε αλλαγές 

υ’. Ο χρπ
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ε αρμογή σε
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κ ακαλύψεις και
Σ 6). 
 

3

 
Ο  στη μελέτη τω
μ
γ

ιδιαίτερα σε μικρό βάθος χρόνου, αδυνατούν να ενσω
και τα απρόβλεπτα γεγονότα που εν

ιδιαίτερα όταν ο χρονικός ορίζοντας  ενός σχεδίου είναι μεγάλος.  
 
Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η αβεβαιότητα, η οποία ενυπάρχει στη μελέτη των 
μελλοντικών καταστάσεων. Έτσι η λογική της πρόγνωσης δεν επαρκεί πλέον για να 
αντιμετωπίσει τη μελέτη του μέλλοντος. Το γε
π
α τιμετωπίζουν το ζήτημα της αβεβαιότητας μέσα από τη δόμηση εναλλακτικών
ναρίων για τη μελλοντική εξέλιξη ενός συστήματος, προσφέροντας έτσι

εναλλακτικές “διαδ το μέ  αυτό στηρίζονται στις
ρία λητ  συστήματος να δομήσουν εναλλακτικές
σει με τ υνατές εξ  μεταβλητών αυ

αβεβαιότητα σχετ νές εξ υπλοκότητα των διαφόρων
φαινομένων μπορεί σει σε έ  διαφορετικές μελλοντικές
εικόνες του υπό μελέτη  (Σχήμα  το σύνολο αυτό των  δυνατώ
(possible) μελλοντικ εων εν τος, η πρόγνωση, στηριζόμεν

παρελθο  τά να αποκ ρό μόνο μέρος – πιθανές
rob οντ εις το ος – το οποίο προκύπτει ως 
οέκ έλλ θουσών ημαίνοντας παράλληλα και τις

πιθανές διαδρομές προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι δεν είναι δυνατόν να δώσει όλο
εύρος των δυνατών μελλοντικών καταστάσεων του υπό μελέτη συστήματος.  

Ταυτόχρονα, το υπο λλοντ ών άσεων που προσδιορίζεται με
 πρόγνωση  (desired)

σ
ρομές” προς 
ές του

λ ον. Για το σκοπό
και επιχειρούν 
λ

ρχες μεταβ
ς, ανάλογα ις πιθανές/δ

ικά με τις πιθα
 να οδηγή

ε ίξεις των

ελίξεις και η πολ
να σύνολο από

λ τών. 

 συστήματος
ών καταστάσ

 3-1). Από
ς συστήμαό

ύσες
able) μελλ
τ  μ

σεις, μπορεί 
ικές καταστάσ
ον των παρελ

αλύψει ένα μικ
 συστήματ
άσεων, επισ
υ

αση στο τ

σύνολο των με ικ  καταστ
, μπορεί να απέχει σημαντικά από την επιθυμητή

ατάσταση ενός συστήματος, αφού η προέκταση παρελθο
εν όλα τα προβλήματα και τις ανεπ
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αφετέρου αδυνατεί  να ενσωματώσει διαφορετικές κατευθύνσεις εξέλιξης πέραν 
αυτών που οι υπάρχουσες τάσεις προσδιορίζουν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3-2: Διαφορετικές προσεγγίσεις δόμησης σεναρίωνT. 
Πηγή: Lindgren and Bandhold, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3-1: Μελλοντικές καταστάσεις ενός συστήματ
Πηγή: Lindgren και Bandhold, 2003. 

 
Η απόσταση μεταξύ της ‘πιθανής’ και της ‘επιθυμητής’ μελλοντικής κατάστασης 
ενός συστήματος αποτυπώνει την ουσιαστική διαφορά μεταξύ της προσέγγισης της 
ρόγνωσης (forecasting) και αυτής του σχεδιασμού σεναρίων για τις μελλοντικέςπ
καταστάσεις ενός συστήματος (backasting).  
 
 
 

 
 
 
 
 

δυνατή διαδρομή 

επιθυμητή 
διαδρομή 

δυνατές  

επιθυμητή 
μελλοντική 
κατάσταση 

μελλοντικές 
καταστάσεις 

Παρούσα 

πιθανή 
μελλοντική 
κατάσταση 

Κατάσταση 
Συστήματος πιθανή διαδρομή 

Μακροπρόθεσμη 
οπτική 
-σενάρια σαν  
αποτέλεσμα 
προέκτασης ή 
τροποποίησης του 
παρελθόντος 

Μακροπρόθεσμη 
οπτική – Έμφαση 
στο Μέλλον 
- σενάρια σαν 
αποτέλεσμα 
στρατηγικής σκέψης 
και μελλοντικής 

Στρατηγική 
προσέγγιση: 
Έντονη 

Σχεδιασμός   
Σεναρίων 

Βραχυπρόθεσμη 
οπτική 
- σενάρια χωρίς 
στρατηγική δράση 
και εστίαση στο 
μέλλον 

Εστίαση στο 
μέλλον: Αδύναμη 

Εστίαση στο μέλλον: 
Έντονη 

Στρατηγική 
προσέγγιση:  
Αδύναμη 

Έμφαση στο 
Μέλλον  
- σενάρια σαν μία 
επιστημονική 
άσκηση χωρίς 
σύνδεση με 
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Το ζήτημα της αβεβαιότητας αποτελεί το επίκεντ
ν

ρο των μεθόδων και εργαλείων για 
 προσέγγιση του μέλλοντος στα πλαίσια της νέας διεθνοποιημένης οικονομίας. Η 

 της διαρκώς 
αυξανόμενης πολυπλοκότητας σαν το αποτέλεσμα των ανθρώπινων 

.  
 

βραχυ  μπορούν
τα αποτελέσματα σε περιπτώσεις μέσο-

ς χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 
σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Στις 
α εργαλεία σχεδιασμού, ικανά να 
ι να διερευνήσουν τις μελλοντικές 
ις του σήμερα.   
 μελλοντικών καταστάσεων που 

 ενώ κάποιες άλλες όχι. Η 
άσεων μπορεί να συμβάλλει 

 τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών.  

 
τους βοηθά να κατανοήσουν το υπό μελέτη 

ς δυνάμεις που 

 το Σχήμα 3-

 
 
 
 
 

τη
ενσωμάτωση των σεναρίων στο στρατηγικό σχεδιασμό αποτελεί πλέον μία 
πραγματικότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα (Ringland, 2002):  
 

 Της αντίληψης ότι το μέλλον αναμένεται τις περισσότερες φορές να είναι 
διαφορετικό από το παρελθόν, στη βάση των διαφορετικών συμπεριφορών 
και αποφάσεων μεμονωμένων ατόμων σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Έτσι οι 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρόγνωσης δεν είναι 
αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα τίθεται έντονα το ζήτημα

αποφάσεων και δράσεων

 Της αδυναμίας πρόγνωσης του μέλλοντος αλλά και ταυτόχρονα της ανάγκης 
διερεύνησής του με στόχο την απόκτηση σημαντικών πληροφοριών για τη 
στήριξη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής. Οι μέθοδοι πρόγνωσης είναι 
χρήσιμες για την περίπτωση πρόθεσμων προβλέψεων,  δεν  
όμως  να δώσουν αξιόπισ
μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίε

ου πολυπλοκότητας και ως εκ τούτ
περιπτώσεις αυτές απαιτούνται άλλ
διαχειριστούν την πολυπλοκότητα κα
καταστάσεις για να στηρίξουν τις αποφάσε

ο των Της αντίληψης ότι, από το σύνολ
μπορούν να υπάρξουν, κάποιες είναι επιθυμητές

ελλοντικών καταστγνώση των μη επιθυμητών μ
ή τους μέσα απόστην αποφυγ

 
Ο σχεδιασμός σεναρίων αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπου η αβεβαιότητα 
είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Επίσης αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο μάθησης 
τα χέρια των σχεδιαστών, το οποίο σ
σύστημα, τους κυρίαρχους συντελεστές του (actors), τις κυρίαρχε
μπορούν να καθοδηγήσουν τη μεταβολή του συστήματος προς μία άλλη κατεύθυνση 
κ.λπ.  Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης του σχεδιασμού σεναρίων είναι η 
στρατηγική προσέγγιση και ο έντονος προσανατολισμός προς  μέλλον (
2). 
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4. 3BΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην παρουσίαση της μεθοδολογικής 
προσέγγισης που ακολουθείται στην παρούσα διπλωματική εργασία, που αναφέρεται 
στο σχεδιασμό σεναρίων (scenario planning) με τη βοήθεια της προσέγγισης 
LIPSORFP

2
PF. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται η  παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης 

του LIPSOR και περιγράφονται τα επιμέρους στάδιά της. Η προσέγγιση αυτή 
εφαρμόζεται στην περιοχή μελέτης, που είναι ο Νομός Ηρακλείου, με τη βοήθεια του 
σχετικού λογισμικού που υλοποιεί όλα τα επιμέρους στάδιά της.  
 

4.1. 25BΗ Προσέγγιση LIPSOR 

 
Ο σχεδιασμός αποτελεί μία διαδικασία παρέμβασης στο χώρο με στόχο την επίλυση 
υπαρχόντων και μελλοντικών προβλημάτων. Τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού 
(Σχήμα 4-1)T, Tαποτελούν μια σειρά από διαδοχικά βήματα που είναι τα εξής 
(Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005): 
 Διερεύνηση του προβλήματος. 
 Καθορισμός επιστημονικής μεθόδου. 
 Διατύπωση στόχου προς επίλυση. 
 Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης. 
 Προβολή της υπάρχουσας κατάστασης. 
 Δόμηση εναλλακτικών λύσεων/σεναρίων. 
 Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. 
 Λήψη απόφασης – επιλογή εναλλακτικής λύσης. 
 Σύνταξη πακέτων πολιτικής. 
 Εφαρμογή. 

 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του LIPSOR ακολουθεί τα βήματα της διαδικασίας 
σχεδιασμού, όπως φαίνεται από το Σχήμα 4-2, εμβαθύνοντας σε κάθε στάδιο με 
συγκεκριμένα μεθόδους και εργαλεία.  
 
Αποτελεί μία προσέγγιση που στηρίζεται στο σχεδιασμό σεναρίων.  
Ο σχεδιασμός σεναρίων είναι χρήσιμο εργαλείο για το στρατηγικό σχεδιασμό, για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπου η 
αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.  
Ταυτόχρονα, αποτελεί εργαλείο μάθησης στα χέρια των σχεδιαστών, συμβάλλοντας 
στη βαθύτερη κατανόηση του υπό μελέτη συστήματος, των κυρίαρχων συντελεστών 
του (actors), των κυρίαρχων δυνάμεων που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μεταβολή 
του συστήματος προς μία άλλη κατεύθυνση κ.λπ.  Τα κύρια χαρακτηριστικά της 
προσέγγισης του σχεδιασμού σεναρίων είναι η στρατηγική προσέγγιση και ο 
έντονος προσανατολισμός προς το μέλλον. 

                                                 
P

2
P Η προσέγγιση LIPSOR δημιουργήθηκε από τον Michael Godet – LIPSOR (Laboratory for 
Investigation in Prospective and Strategy). 
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Σχήμα 4-1: Η διαδικασία σχεδιασμού. 
Πηγή: Γιαουτζή κα Στρατηγέα, 2005. ι 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεθοδολογικής προσέγγισης LIPSORT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Σχήμα 4-2: Σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους σταδίων της 

Περιοχή Μελέτης 
Εσωτερικό Περιβάλλον 
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Περιβάλλο
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Η Μέθοδος SMIC 
PROP-EXPERT 

MACTOR Στρατηγική,  Ισορροπία δυνάμεων των 
Actors, Σύγκλιση-Απόκλιση στόχων

Σετ πιθανών υποθέσεων σε σχέση με 
τις Κυρίαρχες Μεταβλητές 

ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
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Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια αποκλεισμού 
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Η προσέγγιση στηρίζεται στη θεώρηση της υπό εξέταση περιοχής σαν ένα σύστημα, 
για το οποίο εξετάζονται οι σχέσεις επίδρασης – επιρροής που αναπτύσσονται τόσο 
το εσωτερικό του συστήματος (εσωτερικό περιβάλλον), όσο και ανάμεσα στο υπό 

οσέγγισης του LIPSOR 

ε τα στάδια της 
ιαδικασίας σχεδιασμού. Τα στάδια αυτά μπορούν να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα 

βάλλον της περιοχής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα 
ξετάζονται οι σχέσεις επίδρασης – επιρροής μεταξύ όλων των παραπάνω 
μεταβλητών. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν οι κυρίαρχες αυτές μεταβλητές,   

 για τη 
ελλοντική εξέλιξη του συστήματος. 

 δεύτερο 
τάδιο εμβαθύνει με συστηματικό τρόπο στους συντελεστές – actors που 

ν περιοχή μελέτης π.χ. επαγγελματικές ομάδες, φορείς, μη 

ς σχέσεις, τη θέση τους απέναντι στους στόχους 

η του συστήματος. Αυτή η σε βάθος 

 σε 
των αντίστοιχων 

ς, στα οποία αυτές αφορούν. Οι 

σ
μελέτη σύστημα και το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται (το 
εξωτερικό περιβάλλον). Σημαντική παράμετρος του υπό μελέτη συστήματος 
αποτελούν οι συντελεστές-actors, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες κάθε είδους 
σχεδιαζόμενης παρέμβασης στο υπό μελέτη σύστημα. 
 
Οι μελλοντικές εικόνες του συστήματος θεωρούνται σαν το προϊόν της εξέλιξης 
μεταβλητών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του υπό 
μελέτη συστήματος, όσο και της συμπεριφοράς – αντίδρασης των συντελεστών 
απέναντι στους επιδιωκόμενους στόχους. 
 

4.2. 26BΠεριγραφή της Πρ

 
Η μεθοδολογική προσέγγιση LIPSOR αφορά στο σχεδιασμό σεναρίων (scenario 
planning) μελλοντικής εξέλιξης ενός συστήματος. Η προσέγγιση ακολουθεί τα στάδια 
της διαδικασίας σχεδιασμού, εμβαθύνοντας σε κάθε στάδιο με συγκεκριμένες 
μεθόδους και εργαλεία. Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει έξι διακριτά 
στάδια, κάθε ένα από τα οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία μ
δ
είτε σε διαδοχική αλληλουχία μεταξύ τους, αποτελώντας διαδοχικά βήματα της 
προσέγγισης. 
 
Σε αντιστοιχία με τη διαδικασία σχεδιασμού,  το πρώτο στάδιο της μεθοδολογικής 
προσέγγισης του LIPSOR, αφορά στον καθορισμό του στόχου και των υποστόχων 
καθώς και στην εμβάθυνση στην περιοχή μελέτης. Η εμβάθυνση αυτή στηρίζεται στη 
μελέτη όλων των μεταβλητών που αφορούν στο εσωτερικό (το ίδιο το σύστημα που 
εξετάζεται) και το εξωτερικό περι
ε

που αφορούν στις μεταβλητές εκείνες που θεωρούνται ως η κινητήρια δύναμη
μ
 
Σε αντίθεση με τη διαδικασία σχεδιασμού, η προσέγγιση LIPSOR στο
σ
δραστηριοποιούνται στη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, κέντρα λήψης αποφάσεων, μελετώντας τα 
χαρακτηριστικά τους, τις μεταξύ του
που επιδιώκονται κ.λπ. με έμφαση σε αυτούς που ελέγχουν τις κυρίαρχες μεταβλητές, 
από τις οποίες εξαρτάται η μελλοντική εξέλιξ
μελέτη του ρόλου των συντελεστών στο υπό εξέταση σύστημα οδηγεί σε 
συμπεράσματα για τις ενδεχόμενες συμμαχίες - συγκρούσεις και την επίπτωση αυτών 
στην επιδίωξη των στόχων των σχεδιαστών. 
 

 υΤο τρίτο στάδιο της προσέγγισης LIPSOR αναφέρεται στη δόμηση
χέση με τη μελλοντική εξέλιξη των κυρίαρχων μεταβλητών και 

ποθέσεων
σ
υποσυστημάτων του υπό μελέτη συστήματο
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υποθέσεις αυτές δομούνται στη βάση της αξιοποίησης των απόψεων ομάδας ειδικών 
xperts).  

ιών 
γκειται στο συστηματικό τρόπο με τον οποίο η προσέγγιση του LIPSOR δομεί τα 

οκύπτουν από συνδυασμούς υποθέσεων οι οποίοι στην 
ραγματικότητα δεν είναι εφικτοί. Εξυπακούεται ότι οι στόχοι και υποστόχοι που 

σμού το πέμπτο στάδιο της 
ροσέγγισης LIPSOR προχωρά στην αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων που 

Τέλος, το έκτο στάδιο, κοινό και στις δύο διαδικασίες, είναι ο καθορισμός των 

 Η μέθοδος MICMAC με τη βοήθεια της οποίας γίνεται η δομική ανάλυση 

(e
 
Σε αντιστοιχία με τη διαδικασία σχεδιασμού, η προσέγγιση LIPSOR προχωρά στο 
τέταρτο στάδιο με τη δόμηση σεναρίων. Η διαφορά μεταξύ των δύο διαδικασ
έ
σενάρια, στηριζόμενη στην πληροφορία που απορρέει από όλα τα προηγούμενα 
στάδια.. Η προσέγγιση LIPSOR αξιοποιεί για το σκοπό αυτό την πληροφορία 
(υποθέσεις) σε σχέση με την πιθανή μελλοντική εξέλιξη των κυρίαρχων μεταβλητών.  
Από το σύνολο των πιθανών σεναρίων που προκύπτουν, επιλέγονται τα πλέον εύλογα 
στη βάση κάποιων κριτηρίων επιλογής ή αποκλεισμού. Για παράδειγμα, αποκλείονται 
κάποια σενάρια, τα οποία πρ
π
έχουν τεθεί για το υπό μελέτη σύστημα μπορούν να καθορίσουν κριτήρια επιλογής ή 
αποκλεισμού σεναρίων.  
 
Σε πλήρη αντιστοιχία με τη διαδικασία σχεδια
π
έχουν προκύψει. Η αξιολόγηση γίνεται με μία μέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης 
(μέθοδος MULTIPOL), η οποία  επιχειρεί να προσδιορίσει τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις και επιλογές για την υλοποίηση κάθε ενός από αυτά. 
 

πολιτικών για την υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου.  
 
Συμπερασματικά, η μεθοδολογική προσέγγιση LIPSOR ακολουθεί τα στάδια της 
διαδικασίας σχεδιασμού. Το πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στην εμβάθυνση του 
υπό μελέτη συστήματος, μέσα από τη μελέτη των κυρίαρχων μεταβλητών και των 
συντελεστών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης, με απώτερο στόχο τη 
δόμηση εναλλακτικών σεναρίων.  
 

4.3. 27BΠεριγραφή των Μεθόδων που χρησιμοποιεί η Προσέγγιση LIPSOR 

 
Στο εδάφιο αυτό περιγράφονται οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
ανάλυση στα επιμέρους στάδια που περιλαμβάνει η προσέγγιση LIPSOR.  
 
Οι μέθοδοι αυτές είναι: 

του υπό μελέτη συστήματος. 
 Η μέθοδος MACTOR η οποία χρησιμοποιείται για τη μελέτη του ρόλου των 

συντελεστών στο υπό μελέτη σύστημα 
 Η μέθοδος SMIC PROB-EXPERT η οποία αξιοποιεί τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τις απόψεις των ειδικών για τη μελλοντική εξέλιξη των 
κυρίαρχων παραμέτρων του συστήματος 

 Η μέθοδος MORPHOL με τη βοήθεια της οποίας δομούνται τα σενάρια.  
 Η μέθοδος MULTIPOL για την αξιολόγηση των σεναρίων.  

 
Οι μέθοδοι αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. 
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4.3.1. 62BΜέθοδος δομικής ανάλυσης  - Η μέθοδος ICMAC 

 
Η μέθοδος MICMAC αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που α

M

κολουθεί η 
 τα 

ς.  

ρύτερο 
εριβάλλον του. Ουσιαστικά το υπό μελέτη σύστημα περιγράφεται ως ένα ανοιχτό 

ς ι  

υσιαστικά το στάδιο της δομικής ανάλυσης βρίσκεται σε αντιστοιχία με το στάδιο 

την ανάλυση των χαρακτηριστικών των συντελεστών 
(actors) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (επαγγελματικές ομάδες, 

 των συντελεστών, η διαχρονική τους 
 από τα χαρακτηριστικά αυτά 
αξύ των διαφορετικών ομάδων 

υντελεστών που εμπλέκονται στην περιοχή μελέτης καθώς και η θέση των διάφορων 

 μέθοδος εξετάζει όλες τις συμμαχίες και συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ 

 ο ά στόχων

 στάση του καθένα απέναντι σε κάθε στόχο, λαμβάνεται υπόψη 

α είτε έμμεσα 
μέσω της αναδραστικής διαδικασίας. 

προσέγγιση σχεδιασμού σεναρίων του LIPSOR. Με τη μέθοδο αυτή διερευνώνται
σημεία «κλειδιά» και τίθενται τα βασικά ερωτήματα για το μέλλον της περιοχή
 
Η διερεύνηση αυτή συντελείται με τη βοήθεια της δομικής ανάλυσης (structural 
analysis). Στο στάδιο αυτό, παρουσιάζονται οι κύριοι παράγοντες – μεταβλητές (key 
variables) που περιγράφουν τόσο το υπό μελέτη σύστημα όσο και το ευ
π
σύστημα, ένα σύστημα δηλαδή που παρουσιάζει σχέσεις αλληλεπίδρασης με το 
εξωτερικό του περιβάλλον.  
 
Ο στόχος της μεθόδου αυτή  είνα  να προσδιοριστούν οι κυρίαρχες μεταβλητές του 
συστήματος, οι μεταβλητές δηλαδή που θα καθοδηγήσουν τη μεταβολή του 
συστήματος στο μέλλον. Ως κυρίαρχες μεταβλητές θεωρούνται οι μεταβλητές εκείνες 
που ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στο σύστημα.  
 
Ο
της μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας σχεδιασμού, εμβαθύνοντας 
περισσότερο στην περιοχή μελέτης αποκαλύπτοντας όλες τις επιμέρους σχέσεις 
επίδρασης - επιρροής που αυτό παρουσιάζει.  

4.3.2. 63BO ρόλος των συντελεστών της περιοχής - Η μέθοδος MACTOR 

 
Η μέθοδος MACTOR είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας δόμησης σεναρίων. Η 
μέθοδος αυτή έχει στόχο 

 
φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κέντρα λήψης αποφάσεων) και οι οποίες 
ελέγχουν τις κυρίαρχες μεταβλητές, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί κατά τη μέθοδο 
MICMAC.  
 
Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η δυναμική
πορεία, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. μέσα
καθορίζονται οι σχέσεις εξάρτησης και επιρροής μετ
σ
συντελεστών απέναντι στους επί μέρους στόχους που τίθενται για την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν στην περιοχή μελέτης.  
 
Η
των συντελεστών για κάθε έναν από τους στόχους που τίθενται. Τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή αφορούν στη σύγκλιση – απόκλιση των 
συντελεστών για τον κάθε στόχ  αλλ  και στην ιεράρχηση των  από κάθε 
συντελεστή. Επιπλέον στη μελέτη των συμμαχιών και συγκρούσεων μεταξύ των 
συντελεστών για τη
και η ένταση με την οποία ένας συντελεστής εγκρίνει ή αντιτίθεται σε κάθε στόχο. Η 
ένταση αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με το βαθμό ανταγωνιστικότητας του κάθε 
συντελεστή. Το βαθμό ανταγωνιστικότητας καθορίζει ο βαθμός επίδρασης - 
εξάρτησης κάθε συντελεστή στο σύνολο των συντελεστών είτε άμεσ
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Ουσιαστικά, η μέθοδος MACTOR εμβαθύνει στο υπό μελέτη σύστημα. Η 
ιαφορετική ιεράρχηση των στόχων από τους συντελεστές επηρεάζει τις κυρίαρχες 

 

 μέθοδος SMIC PROB-EXPERT εντάσσεται στην κατηγορία μεθόδων  ανάλυσης 

robabilities), καθώς και των 
ιθανοτήτων εμφάνισης συνδυασμών φαινομένων / υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη 

ώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές εικόνες 
υ συστήματος της περιοχής μελέτης, αξιοποιώντας και τα δεδομένα που έχουν 

ση των μελλοντικών σεναρίων 
ξέλιξης του συστήματος.  

 
ια κάθε δυνατό σενάριο προσδιορίζουν την πιθανότητά του να συμβεί (Godet και 
λλοι, 2004). Με βάση τις πιθανότητες αυτές, προσδιορίζεται ένας αριθμός δυνατών 
ελλοντικών σεναρίων εξέλιξης του υπό μελέτη συστήματος, τα οποία είναι 
ερισσότερο συμβατά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον, 
έσα στο οποίο αυτό εντάσσονται. 

.3.4. 65BΔόμηση σεναρίων - Η μέθοδος MORPHOL 

 Μέθοδος MORPHOL χρησιμοποιείται για τη δόμηση σεναρίων, συνδυάζοντας τα 
ποτελέσματα που προκύπτουν από τη μέθοδο MICMAC (κυρίαρχες μεταβλητές) και 
 μέθοδο SMIC PROB-EXPERT (πιθανές μελλοντικές καταστάσεις ως υποθέσεις).  

 «μορφολογική ανάλυση» αποσκοπεί στη συστηματική διερεύνηση των πιθανών 
ελλοντικών καταστάσεων / σεναρίων ενός συστήματος, μέσα από τη μελέτη όλων 
ν δυνατών συνδυασμών των διαφορετικών εικόνων των επιμέρους 

ποσυστημάτων, στα οποία αναλύεται το υπό μελέτη σύστημα (Γιαουτζή και 
τρατηγέα, 2006). 
 μέθοδος MORPHOL, στην προσπάθεια της να περιορίσει την αβεβαιότητα, 

εξετάζει τις διάφορες πιθανές μελλοντικές καταστάσεις με τη βοήθεια μορφολογικής 
ανάλυσης ή της μεθόδου Delphi και απορρίπτει αυτές που είναι απίθανο να συμβούν, 
καταλήγοντας έτσι σε ένα περιορισμένο αριθμό μελλοντικών εικόνων. 

δ
μεταβλητές και κατ’ επέκταση την προβολή του συστήματος στο μέλλον. 

4.3.3. 64BΑνάλυση Αλληλοσυσχέτισης – Η Μέθοδος SMIC PROB-EXPERT 

 
Οι μέθοδοι ανάλυσης αλληλοσυσχέτισης αποσκοπούν στη στήριξη των κέντρων 
λήψης αποφάσεων τον προσδιορισμό των πλέον εύλογων σεναρίων, καθώς επίσης 
στην εξέταση συνδυασμών υποθέσεων που θα είχαν ίσως αρχικά απορριφθεί.  
 
Η
αλληλοσυσχέτισης (cross-impact analysis), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη 
μελέτη ενός συστήματος, μέσα από την εμβάθυνση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μεταβλητών του. Η ανάλυση αλληλοσυσχέτισης στοχεύει στον 
προσδιορισμό «απλών» και «υπό συνθήκη» πιθανοτήτων εμφάνισης κάποιων 
φαινομένων / υποθέσεων (simple / conditional p
π
την αλληλεπίδραση μεταξύ των υποθέσεων ή των γεγονότων. 
 
Η Μέθοδος SMIC PROB-EXPERT στηρίζεται κύρια στην άποψη ομάδας ειδικών,  
οι οποίοι διατυπ
το
προκύψει από τα δύο προηγούμενα στάδια, το στάδιο δηλαδή του προσδιορισμού των 
κυρίαρχων μεταβλητών (MICMAC) και το στάδιο της μελέτης των συντελεστών – 
actors (MACTOR). Για το σκοπό αυτό, στηρίζονται σε μία ομάδα υποθέσεων 
(υποστόχων), οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη δόμη
ε
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4.3.5. 66BΑξιολόγηση – Η Μέθοδος Multipol 

 
Η μέθοδος MULTIPOL αξιολογεί τα παραπάνω σενάρια και επιχειρεί να 

TI-criteria - POLicy) είναι μια απλή στη χρήση της 
έθ δος πολυκριτηριακής ανάλυσης. Έτσι, περιλαμβάνει την περιγραφή των 

ης κλίμακας (grading scale). Η αξιολόγηση γίνεται από 

ς και στις πολιτικές για την υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου. Η 

προσδιορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές για την υλοποίηση κάθε ενός 
από αυτά. 
 
Η μέθοδος MULTIPOL είναι μία μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης. Όπως όλες οι 
μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης, έτσι και η μέθοδος MULTIPOL χρησιμοποιείται 
για την αξιολόγηση μιας σειράς σεναρίων ή δράσεων στη βάση μιας ομάδας 
κριτηρίων.  
 
Η μέθοδος MULTIPOL (MUL

ομ
εναλλακτικών λύσεων ή δράσεων (actions), τον καθορισμό των κριτηρίων 
αξιολόγησης, την αξιολόγηση αυτή καθεαυτή, καθώς και τον προσδιορισμό των 
πολιτικών για την υλοποίηση της επιλεγείσας λύσης. 
 
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται για την απλότητα και την ευελιξία στη χρήση. Κάθε 
δράση ή σενάριο αξιολογείται στη βάση κάθε κριτήριο με τη βοήθεια μιας απλής 
οιοτικής διαβαθμισμένπ
ομάδα ειδικών. 
 
Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα στάδια της διαδικασίας 
σχεδιασμού που αφορούν στην περιγραφή των σεναρίων, στην αξιολόγηση των 
εναρίων καθώσ
αξιολόγηση ακολουθεί την πολυκριτηριακή ανάλυση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65



5. 4BΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Η ΜΕΘΟΔΟΣ 
MICMAC 

 
Η δομική ανάλυση του υπό μελέτη συστήματος αποτελεί ένα από τα εργαλεία της 
προσέγγισης σχεδιασμού σεναρίων του LIPSOR. Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά δίνεται 
η θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου, αναλύοντας τα στάδια από τα οποία 
αποτελείται. Στη συνέχεια, περιγράφεται η εφαρμογή της μεθόδου MICMAC για την 
περιοχή μελέτης, που στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι ο Ν. Ηρακλείου, και 
τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξάγονται για την 
εριοχή μελέτης. π

5.1. 28BΗ Μέθοδος MICMAC 

 
Η μέθοδος MICMAC αποτελεί το ρώτο στάδιο της διαδικασίας που ακολουθεί η 
προσέγγιση σχεδιασμού σεναρίων του LIPSOR. Στο στάδιο αυτό εισάγονται γίνεται η 
εμβάθυνση στο υπό μελέτη σύστημα. Η εμβάθυνση αυτή γίνεται μέσα από τη μελέτη 
των σχέσεων επίδρασης – επιρροής όλων εκείνων των μεταβλητών, οι οποίες 
αναφέρονται τόσο στο ίδιο το υπό μελέτη σύστημα όσο και στο εξωτερικό του 
περιβάλλον. 
 
Οι μεταβλητές αυτές εισέρχονται στον πίνακα δομικής ανάλυσης του υπό μελέτη 
υστήματος, ο οποίος αποτελεί τη “φω

π   

τογραφία” των σχέσεων επιρροής και 

ού, σε μία διαδικασία 
τελεστές της περιοχής μελέτης (actors) καθώς και 

θόδου είναι να προσδιοριστούν οι κυρίαρχες 
ι οποίες είναι καθοριστικές για τη μελλοντική 

στάδια που αναφέρονται: 
των μεταβλητών,  
ετάται, οι οποίες 

 μέθοδο MICMAC. 
νομήσεων. 

 σταδίων. 

αβλητών  

σ
επίδρασης των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 
συστήματος. 
 
Η μέθοδος υλοποιείται στη
την οποία μετέχουν συν

 βάση του συμμετοχικού σχεδιασμ
σ
εξωτερικοί σύμβουλοι. Στόχος της με
μεταβλητές, οι μεταβλητές δηλαδή ο
εξέλιξη του συστήματος. 
 
Η μέθοδος εξελίσσεται μέσα από τέσσερα διακριτά 

 Στον καθορισμό των κύριων μεταβλητών, όλων δηλαδή 
εσωτερικών και εξωτερικών ως προς το σύστημα που μελ
μπορούν να περιγράψουν το σύστημα. 

 Στην περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. 
 Στην ταξινόμηση των μεταβλητών ως προς την επίδρασή τους στις άλλες 

μεταβλητές του συστήματος, αλλά και την επιρροή που δέχονται από αυτές. 
βλητών με τη Στην ταξινόμηση μετα

 Στη σύγκριση των επιμέρους ταξι
 
Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των επιμέρους
 

5.1.1. 67BΟ καθορισμός των μετ

 
Στο στάδιο του καθορισμού μεταβλητών καταγράφονται όλες εκείνες οι 
μεταβλητές που περιγράφουν διεξοδικά το εκάστοτε σύστημα, η μεταβολή των 
οποίων ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη του συστήματος. Για το σκοπό αυτό 
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απαιτείται καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και μια συστηματική εμβάθυνση 
στο υπό μελέτη σύστημα, ώστε να εξεταστούν όλες οι πιθανές κατευθύνσεις προς τις 
οποίες ενδέχεται αυτό να οδηγηθεί. Ο λεπτομερής καθορισμός των μεταβλητών είναι 
απαραίτητος, καθώς επιτρέπει ην καλύτερη εκτίμηση των σχέσεων επίδρασης – 
επιρροής μεταξύ των μεταβλητών αυτών στην περαιτέρω ανάλυση. Η πληροφορία 
συλλέγεται από ειδικούς

τ

 επί του θέματος καθώς και από όλους του εμπλεκόμενους 
υντελεστές του συστήματος (actors). Το αποτέλεσμα που προκύπτει από το πρώτο 

ταβλητών οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξη 
υ συστήματος. Το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων – 

.1.2. 68BΗ περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών 

το στάδιο της περιγραφής των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών 

επίδρασης - επιρροής μεταξύ δύο 
εταβλητών. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους ίδιους με το πρώτο στάδιο 

rs), από ειδικούς στο υπό εξέταση θέμα 
αθώς και από εξωτερικούς συμβούλους.  

 1, 2, 3, P όταν υπάρχει σχέση επίδρασης/επιρροής, και 

 μέθοδο MICMAC 

 Η έμμεση ταξινόμηση. 

σ
αυτό στάδιο είναι ένας πίνακας των με
το
μεταβλητών του συστήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 70 με 80 μεταβλητές. 
 

5

 
Σ
προσδιορίζονται οι σχέσεις των μεταβλητών που καθορίστηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Μία μεταβλητή υφίσταται μόνο μέσα από τη σχέση της με άλλες μεταβλητές. 
Για το λόγο αυτό, ο πίνακας δομικής ανάλυσης είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου, 
στον οποίο καταγράφεται κάθε φορά η σχέση 
μ
συντελεστές της περιοχής μελέτης (acto
κ
 
Σε κάθε ζεύγος μεταβλητών η σχέση επίδρασης / επιρροής περιγράφεται με ποιοτικό 
τρόπο ως εξής : 

 0 όταν δεν υπάρχει. 
 
όπου  1: χαμηλή επίδραση / επιρροή 
 2: μέτρια επίδραση / επιρροή 
 3: υψηλή επίδραση / επιρροή 
 P: εν δυνάμει επίδραση / επιρροή (potential) 

5.1.3. 69BΗ ταξινόμηση των μεταβλητών με τη

 
Στο στάδιο της ταξινόμησης των μεταβλητών με τη μέθοδο MICMAC 
ιεραρχούνται οι σχέσεις επίδρασης - επιρροής μεταξύ των μεταβλητών του 
συστήματος. Η ιεράρχηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια τεσσάρων διαφορετικών 
ταξινομήσεων των μεταβλητών, που είναι: 

 Η άμεση ταξινόμηση. 
 Η εν δυνάμει άμεση ταξινόμηση. 

 Η εν δυνάμει έμμεση ταξινόμηση. 
 

 Άμεση ταξινόμηση 
 
Στην άμεση ταξινόμηση το άθροισμα μιας σειράς δίνει το επίπεδο της επίδρασης 
μιας μεταβλητής πάνω στο σύνολο των μεταβλητών του συστήματος. Αντίθετα, το 
άθροισμα μιας στήλης δείχνει το επίπεδο της εξάρτησης μιας μεταβλητής από τις 
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υπόλοιπες μεταβλητές του συστ ξινόμηση το α έλεσμα είναι 
η άμεση ιεράρχηση των μετα  επιρροή τ  στο σύνολο 
των μεταβλητών του συστήματο  του ό το σύνολο 
αυτό. Τα αποτελέσματα της  εξάρτησης τ μεταβλητών 
παριστάνονται ή χά  ή με  μορφή μιας 
ιεραρχικής κατάταξης.  
 

 Εν δυνάμει άμεση ταξι
 
Στην εν δυνάμει άμεση ταξινό  των μεταβλητών με βάσει 
τις μεταξύ τους εν δυνάμει σχέσ ς που δεν υφίσταντα  πραγματικό 
χρόνο, αλλά ό ν ν στο μέλλον.  
 

 Έμμεση ταξινόμηση 
 
Στην έμμεση ταξινόμηση δ  εμφανείς σχέσ  των 
μεταβλητών ιασμού πινά Ουσιαστικά 
μελετάται η εταξύ των μεταβλητών  ιεράρχησή 
τους αφορά στην έμμεση επιρρο .  
 

 Εν δυνάμει έμμεση ταξ
 
Η εν δυνάμει έμ ξινόμη όμηση, η α μελετά εν 
δυνάμει σχέσεις, σχέσεις δηλαδ αγματικό ο αλλά είναι 
πιθανόν να εμφανιστούν στο μέ

5.1.4. 70BΗ σύγκριση των επιμέ ν  

 
Στο στάδιο της σύγκρισης τω ήσεων επιχειρε η σύγκριση 
της ιεράρχη ικ ση, έμμεση κα δυνάμει). Η 
σύγκριση αυτή οδηγεί σε πληρο  μεταβλητών  εξέλιξη του 
συστήματος και κατ’ επέκτα ον προσδιορισμό τ κυρίαρχων 
μεταβλητών. Ουσιαστικά απ γκριση προκύπτει η σημαντικότητα των 
μεταβλητών για την εξέλιξη του
 
Καταλήγοντας,  MIC τα εμβάθυν σε όλες τις 
παραμέτρους του συστήματος, ς και της ανάπτυξης ιδεών. 
Παρουσιάζε κ ικότητας, πηγάζει από 
τον τρόπο   τα στοιχεί υ εκάστοτε 
συστήματος. Ωστόσο η συμμετ διαφορετικ  
(actors) είναι ίσ κειμενικότ . 
 

5.2. 29BΕφαρμογή θόδου AC 

 δομική ανάλυση α σχεδιασμού 
. Δίνει ήματος με τη 

οήθεια μιας μήτρας που συνδέει όλες τις επιμέρους μεταβλητές. Μελετώντας τις 
σχέσεις επίδρασης - επιρροής, η μέθοδος δίνει την δυνατότητα να αποκαλυφθούν οι 
κυρίαρχες μεταβλητές του συστήματος.  

ήματος. Στην άμεση τα ποτ
βλητών τόσο ως προς την

 εξάρτησή
ους

ς, όσο και ως προς την ς απ
 άμεσης επιρροής - ων 

με τη μορφ ρτη, με τη μορφή γραφήματος  τη

νόμηση 

μηση γίνεται ταξινόμηση
εις, δηλαδή αυτέ ι σε

είναι πολύ πιθαν α εμφανιστού

ιερευνώνται οι μη εις μεταξύ
 με τη βοήθεια μιας
 έμμεση σχέση πο

 διαδικασίας πολλαπλασ κων. 
υ υπάρχει μ και η
ή και εξάρτηση

ινόμηση 

μεση τα ση είναι μία έμμεση ταξ
 πρ
ιν οποί

ή που δεν υφίστανται σε χρόν
λλον. 

ρους ταξινομήσεω

ν επιμέρους ταξινομ ίται 
σης των διαφορετ ών ταξινομήσεων (άμε ι εν 

φορίες για το ρόλο των στην
ση οδηγεί στ ων 
ό τη σύ
 συστήματος.  

η μέθοδος MAC δίνει τη δυνατότη σης 
προώθησης της συνεργασία

νι όμως ένα μειονέ
που κάθε ομάδα

τημα. Αυτό της υποκειμε που 
μελέτης αντιλαμβάνεται α το
οχή σημαντικού αριθμού ών συντελεστών

 ικανή να περιορ ει το στοιχείο αυτό της υπο ητας

 της Με  MICM

 
Η  είναι το πρώτο από όλα τα εργαλεία στη διαδικασί

 τη δυνατότητα περιγραφής του υπό μελέτη συστσεναρίων
β
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Προστατευόμενες Περιοχές V1 
Υδατικοί πόροι V2 
Ποιότητα οικιστικού περιβάλ. V3 
Ποιότητα φυσικού περιβάλ. V4 
Διαχείριση απορριμμάτων V5 
Παράκτιες περιοχές V6 
Αισθητικά μνημεία της φύσης V7 
Παραδοσιακοί οικισμοί V8 
Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι V9 

Περιβάλλον 

Παραδόσεις (ήθη-έθιμα-λαϊκ. 
Παραδόσεις) 

V10 

Πληθυσμός V11 
Γήρανση πληθυσμού V12 
Μορφωτικό επίπεδο V13 
Βιοτικό επίπεδο V14 
Εισόδημα V15 
Ανεργία V16 

Χαρακτηριστικά 
πληθυσμού 

Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων V17 
Απασχόληση V18 
Αγροτική παραγωγή V19 
Βιολογικές καλλιέργειες V20 
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες V21 
Κτηνοτροφία V22 

Πρωτογενής τομέας 

Αλιεία V23 
Προϊόντα ονομασίας προέλευσης V24 
Βιομηχανία - βιοτεχνία V25 
Μέγεθος επιχειρήσεων V26 
Κατανάλωση ενέργειας V27 
Συμβατική παραγωγή ενέργειας V28 

Δευτερογενής 

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ V29 
τομέας 

Τομέας δραστηριοποίησης V30 
Μαζικός τουρισμός V31 
Εναλλακτικός τουρισμός V32 
Τουριστικές υποδομές V33 
Υγεία V34 
Πρόνοια V35 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση V36 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση V37 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση V38 

Τριτογενής τομέας 

Τεχνολογία V39 
Παραγωγικότητα V40 
Εισαγωγές V41 
Εξαγωγές V42 
Έρευνα και Ανάπτυξη V43 
Ξένα κεφάλαια V44 Επενδύσεις 
Επενδύσεις (εντός περιφέρειας) V45 
Ευρωπαϊκοί πόροι - Γεωργία V46 
Ευρωπαϊκοί πόροι - Βιομηχανία V47 
Ευρωπαϊκοί πόροι - Τουρισμός V48 
Ευρωπαϊκοί πόροι - Ενέργεια V49 

Ευρωπαϊκοί Πόροι 

Ευρωπαϊκοί πόροι - Μεταφορές V50 
Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές V51 Διαπεριφερειακή 

Σύνδεση Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές V52 
Περιφερειακό οδικό δίκτυο V53 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο V54 

Ενδοπεριφερειακή 
Σύνδεση Λιμάνια V55 

Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο V56 

 
Πίνακας 5-1: Μεταβλητές του υπό μελέτη συστήματος. 
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Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, με στόχο την εμβάθυνση στις 
χέσεις μεταξύ των μεταβλητών ενός συστήματος για τη στήριξη αποφάσεων ή ως 

μ

 ο Ν. Ηρακλείου. Έχοντας 
νώση της περιοχής από την εμβάθυνση στο στάδιο της μελέτης της υπάρχουσας 
κατάστ ερικό περ ), αλλά και των σχέσεών της με το ευρύτερο 
περιβ ίο αυτή εντάσσεται, προσδιορίζονται οι μεταβλητές που 
α και εξωτερικό περιβάλλον του υπό μελέτη συστήματος. Οι 
μεταβλ ωρήθηκε παρούσ περιγράφουν 
σύστημ χής μελέτη αι πενήντα έξι (56) και ομαδοποιούνται  
επιμέρ . Αναλυτικότερα οι μεταβλητέ αι οι ενότ τις οπο ές 
εντάσ ιάζονται σ  5-1. 
 
Στην περ της μεθό AC τα δεδομένα που απαιτούνται είναι  ο 
πίνακας  αλληλεπί ν μ ν  (Matrix of Direct Influence - 
MD ν 
ετα

 ο πίνακας έμμεσης εν δυνάμει επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of 
Potential Indirect Influence - MPII). 

ο λογισμικό MICMAC επεξεργάζεται την πληροφορία που δίνεται από τους 
αραπάνω τέσσερις πίνακες και για κάθε έναν από αυτούς δίνει τα χαρακτηριστικά 
υ πίνακα, τα αθροίσματα κατά σειρές και στήλες, από τα οποία συμπεραίνεται η 
ράρχηση των μεταβλητών, χάρτες και γραφήματα των πινάκων κ.λπ., παρέχοντας 
τσι με εποπτικό τρόπο τις σχέσεις επίδρασης - επιρροής μεταξύ των μεταβλητών 
τις διαφορετικές ταξινομήσεις (άμεση, άμεση εν δυνάμει, έμμεση και έμμεση εν 
υνάμει επίδραση). Η εμβάθυνση στην πληροφορία αυτή οδηγεί στον προσδιορισμό 
ων κυρίαρχων μεταβλητών του υπό μελέτη συστήματος. 

τη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε μία από τις ταξινομήσεις.  

σ
τμήμα μιας πιο σύνθετης διαδικασίας  που οδηγεί στο σχεδιασ ό σεναρίων. 
 
Στην παρούσα εργασία το προς μελέτη σύστημα είναι
γ

ασης (εσωτ ιβάλλον
άλλον μέσα στο οπο

φορούν στο εσωτερικό 
ητές που θε στην α εργασία ότι επαρκώς το 
α της περιο ς είν  σε δέκα
ους ενότητες ς κ ητες σ ίες αυτ
σ σονται παρου τον Πίνακα

ίπτωση
άμεσης

 δου MICM
δρασης τω εταβλητώ

I), από τον οποίο υπολογίζεται ο πίνακα άμεσης εν δυνάμει επίδρασης τω
βλητών (Matrix of Potential Direct Influence - MPDI).  μ

 
Από τον πίνακα άμεσης επίδρασης  (Matrix of Direct Influence - MDI) 
υπολογίζεται ο πίνακας έμμεσης επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of Indirect 
Influence – MII) με τη βοήθεια του λογισμικού. 
 
Από τον πίνακα άμεσης εν δυνάμει επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of 
Potential Direct Influence - MPDI), υπολογίζεται ο πίνακας έμμεσης εν δυνάμει 
επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of Potential Indirect Influence - MPII). 
 
Έτσι η μέθοδος επεξεργάζεται πληροφορία που δίνεται από τέσσερις πίνακες που 
είναι: 

 ο πίνακας άμεσης αλληλεπίδρασης των μεταβλητών  (Matrix of Direct 
Influence - MDI), 

 ο πίνακα άμεσης εν δυνάμει επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of 
Potential Direct Influence - MPDI), 

 ο πίνακας έμμεσης επίδρασης των μεταβλητών (Matrix of Indirect 
Influence – MII), και  

 
 
Τ
π
το
ιε
έ
σ
δ
τ
 
Σ
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 Άμεση ταξινόμηση 
 
Στην μεση ταξ  η άμεση σχέσ των μεταβλητών του 
συστήματος. Στους πίν λουθούν δίνονται τα στατιστικά στοιχεία ετικά 
με  σχέση επιρρο ταβλητών. 
 

ά ινόμηση περιγράφεται η 
ακες που ακο  σχ

 τη ής / εξάρτησης των με

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ  
Αριθμός μεταβλητών 56 

Άθροισμα επαναλήψεων 3 
Άθροισμα 0 2045 
Άθροισμα 1 215 
Άθροισμα 2 345 
Άθροισμα 3 272 

Άθροισμα των P 259 
Σύνολο 1091 
Fillrate 34,78954%

 
ίνακας 5-2: Σ  δομικής ανάλυση μεσης ταξινόμη . 

 
Στ Πίνακα 5-2 περι τα αθροίσματα των τιμών του πίνακα μικής 
ανάλυσης για κάθε ένα απ  επίδρασης - επιρρ ς, καθώς επίση  τα 
ποσοστά επίδρα ετικό αριθμό ναλήψεων (1, 2 και 3 
επαναλήψεις). Για κώς το υπό μελέτ  θα πρέπει ένα 
ποσοστό της τάξης  μη μηδενικά ιχεία, δηλαδή  έχει 
εισαχθεί πληροφ  της συνολική ληροφορίας. Ο ίκτης 
fil e παρουσιά δενικών στοιχείων, όπου στην ούσα 
εφαρμογή το ποσοστό . 
 
Στ Πίνακα 5-3 πε θε μεταβλητή τα αθροίσματα των τιμών του 
πίνακα δομικής ανάλυσης αμμή και στήλη,  η τιμή ν οποίων εκφράζει την 
επιρροή μίας μετα ες καθώς και την ρτησή της από ες τις 
άλλες αντίστοιχα.  σειράς δίνει το επ εδο της επίδρασης μιας 
μεταβλητής πάνω  του . Αντίθετα το 
άθροισμα μιας στήλη ίπεδο της εξάρτησης ας μεταβλητής ό τις 
υπόλοιπες μεταβλητές το τος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π τατιστικά στοιχεία της ς, ά σης

ον γράφονται  δο
ό τα επίπεδα οή ς και

σης - επιρροής σε διαφορ επα
να περιγραφεί επαρ η σύστημα
 του 20-25% να είναι στο  να

ορία μεγαλύτερη του 20% ς π  δε
lrat ζ ηει το ποσοστό μη μ

%
παρ

 αυτό είναι 34,79

ον ριγράφονται για κά
 κατά γρ  τω

βλητής σε όλες τις άλλ εξά  όλ
Έτσι, το άθροισμα μιας ίπ
στο σύνολο των μεταβλητών συστήματος
ς δείχνει το επ  μι  απ

υ συστήμα

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΕΠΙΡΡΟΗ  ΕΞΑΡΤΗΣΗ  

1 101 %  % 105
2 98 % 99 % 
3 101 %  % 102
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Τ ΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ  

ΓΡΑΜΜΗ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

N °  Τ ΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ  

ΣΤΗΛΗ  
1 14 Προστατευόμενες Περιοχές 12 

2 Υδατικοί πόροι 39 32 
3 34 Ποιότητα οικιστ. περιβάλ. 59 
4 Ποιότητα φυσικού περιβάλ. 60 60 
5 42 Διαχείριση αποριμμάτων 31 
6 Παράκτιες περιοχές 29 28 
7 14 Αισθητικά μνημεία της φύσης 13 
8 Παραδοσιακοί οικισμοί 33 13 
9 13 Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι 33 

10 Παραδόσεις (ήθη-έθιμα-λαϊκ. Παραδ. 11 14 
11 18 Πληθυσμός 68 
12 Γήρανση πληθυσμού 17 12 
13 22 Μορφωτικό επίπεδο 42 
14 Βιοτικό επίπεδο 38 59 
15 69 Εισόδημα 30 
16 Ανεργία 35 30 
17 39 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 36 
18 Απασχόληση 29 44 
19 Αγροτική παραγωγή 43 37 
20 Βιολογικές καλλιέργειες 31 37 
21 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 29 27 
22 Κτηνοτροφία 27 28 
23 Αλιεία 13 16 
24 Προϊόντα ονομασίας προέλευσης 36 38 
25 Βιομηχανία - βιοτεχνία 60 55 
26 Μέγεθος επιχειρήσεων 25 24 
27 Κατανάλωση ενέργειας 24 56 
28 Συμβατική παραγωγή ενέργειας 17 31 
29 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 25 35 
30 Τομέας δραστηριοποίησης 55 43 
31 44 Μαζικός τουρισμός 78 
32 Εναλλακτικός τουρισμός 75 62 
33 40 Τουριστικές υποδομές 35 
34 Υγεία 10 21 
35 9 Πρόνοια 5 
36 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 7 3 
37 3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 7 
38 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 29 9 
39 39 Τεχνολογία 46 
40 Παραγωγικότητα 12 17 
41 31 Εισαγωγές 26 
42 Εξαγωγές 53 42 
43 29 Έρευνα και Ανάπτυξη 20 
44 Ξένα κεφάλαια 30 42 
45 81 Επενδύσεις (εντός περιφέρειας) 43 
46 Ευρωπαϊκοί πόροι - Γεωργία 38 11 
47 16 Ευρωπαϊκοί πόροι - Βιομηχανία 32 
48 Ευρωπαϊκοί πόροι - Τουρισμός 27 31 
49 22 Ευρωπαϊκοί πόροι - Ενέργεια 23 
50 Ευρωπαϊκοί πόροι - Μεταφορές 27 14 
51 10 Διεθνείς αεροπορ. μεταφορές 22 
52 Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 19 12 
53 38 Περιφερειακό οδικό δίκτυο 10 
54 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 11 55 
55 41 Λιμάνια 29 
56 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 7 15 
 Totals 1721 1721 

 
Πίνακας 5-3: Άμεση επιρροή και εξάρτηση μεταβ ητών. 

 
λ



 
 5-1: άμε

ση κάθε βέλους δείχνει τη μεταβλητή που 
πηρεάζεται από την εκάστοτε μεταβλητή που έχει ως αρχή το βέλος. Επιπλέον, οι 
εταβλητές από τις οποίες ξεκινούν τα περισσότερα βέλη είναι και οι μεταβλητές που 
ασκού ρη επίδ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 που παρουσιάζονται στο κάτω αριστερά 
 εμφανίζουν μικρή επιρροή και μικρή εξάρτηση (ανεξάρτητες 

Γράφημα Σχέσεις σης επιρροής/εξάρτησης. 
 
Στο Γράφημα 5-1 παρουσιάζονται σχηματικά οι σχέσεις επιρροής μεταξύ των 
μεταβλητών του συστήματος ταυτόχρονα με την ένταση της επιρροής αυτής. Για 
παράδειγμα, η μεταβλητή V4 φαίνεται να επηρεάζει έντονα (υψηλή επίδραση, 3) τη 
μεταβλητή V19 και V20. Η κατεύθυν
ε
μ

ν τη μεγαλύτε ραση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χάρτης 5-1: Άμεση επιρροή / επίδραση μεταβλητών. 

 
Στο Χάρτη 5-1 οι μεταβλητές κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες (τεταρτημόρια) με 
βάση το επίπεδο επιρροής (κατακόρυφος άξονας) και το επίπεδο εξάρτησης 

 άξονας). Οι μεταβλητές(οριζόντιος
τεταρτημόριο
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μεταβλητές). Στο κάτω δεξιά τετράγωνο εμφανίζουν οή  
εξάρτηση (εξηρτημένες  πάνω δεξιά, ροή  
εξάρτηση, ενώ στ γάλη επιρροή κα  εξά Οι 
μεταβλητές εκείνες που  να είναι οι κυρίαρχ και εκείνες υ θα 
διαδραματίσουν καθ έλιξη του συστήματος είναι οι μεταβλητές 
πο βρίσκονται στ α. Και αυτό για οι μεταβλητέ τές 
ασκούν μεγάλη επιρρο ή τους από άλλες μεταβλητές είναι μικρή. Οι 
εν όγω μεταβλη ρίαρχες μεταβλητές του υπό ταση 
συστήματος. Για τ εταβλητές αυτές ι: 

 ο πληθυ
 το μορφωτικό επί ),  
 η αγροτική πα θώς και  
 η τεχνολογία (

 
 Εν δυνάμει άμεση σ

 
Στ εν δυνάμει άμε περιγράφεται η άμ  εν δυνάμει χέση 
επίδρασης - επιρροής υ συστήματος. Η σχέση δηλαδή μεταξύ των 
μεταβλητών, η οπ  είναι πιθανό  παρουσιαστεί στο 
μέλλον. Στους πίνακες π ούν δίνονται τα σχετικά τοιχεία των σχέσεων 
επιρροής - εξάρτη
 
 

 μικρή επιρρ
μεγάλη επιρ

 και μεγάλη
 και μεγάλη
ρτη . 

 μεταβλητές). Στο
ο πάνω αριστερά με ι μικρή ση

 διαφαίνεται ες πο
οριστικό ρόλο στην εξ

υ ο ήμ πάνω αριστερά τμ τί ς αυ
ή, ενώ η εξάρτησ

λ τές θεωρούνται ως κυ εξέ
ην άμεση ταξινόμηση οι μ είνα

 σμός (V11),  
 πεδο (V13
 ραγωγή (V19), κα
 V39). 

 χέση  

ην ση ταξινόμηση εση  σ
 των μεταβλητών το

οία δεν υπάρχει τώρα αλλά ν να
ου υθακολο  σ

σης των μεταβλητών. 

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ  
Σύνολο μεταβλητών 56 

Αριθμός επαναλήψεων 3 
Σύνολο 0 2045 
Σύνολο 1 215 
Σύνολο 2 345 
Σύνολο 3 531 

Σύνολο των P 0 
Σύνολο 1091 
Fillrate 34,78954%

 
Πίνακας 5-4: Στατιστ ία της δομικής ανάλυσης, δυνάμει άμεσ

ταξινόμησης. 
 
Στ Πίνακα 5-4 τιμών που συγκεντρώνει κάθε πεδο 
επίδρασης - επιρρο εση ταξινόμηση.  να σημειωθεί πως 
γι  επαν νάμει άμεση ταξινόμηση τα α 
προσαρμόζονται α σοστά επιρροής  εξάρτησης 100% σε 
αντίθεση με την ά ία είναι σχεδόν 100%.  
 
Όμοια με την άμεσ κα που ακολουθε εριγράφεται γ κάθε 
μεταβλητή το άθρο οής - εξάρτησης τά γραμμή κ κατά 
στήλη. Το άθροισμα μιας δίνει το επίπεδο της επίδρασης μιας μεταβλητής 
πά  στο σύνολο τ συστήματος. Αντί  το άθροισ μιας 
τή ης δείχνει το επίπεδο εξάρτησης μιας μεταβλ από τις υπόλοιπες 
ετ

ικά στοιχε  εν ης 

ον  δίνεται το σύνολο των επί
ής για την εν δυνάμει άμ Αξίζει

α αριθμό αλήψεων 3, στην εν δυ στοιχεί
κ οριβώς στη μέθοδο με π και
μεση ταξινόμηση στην οπο

η ταξινόμηση, στον πίνα ί π ια 
ισ ρμα των τιμών επιρ κα αι 

σειράς 
νω ων μεταβλητών του θετα μα 

σ
μ

λ  της ητής 
αβλητές του συστήματος. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΙΡΡΟΗ  ΕΞΑΡΤΗΣΗ  

1 04 % 100 % 1
2 99 % 99 % 
3 00 % 100 % 1
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N °  ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Τ ΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ  

ΓΡΑΜΜΗ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Τ ΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ  

ΣΤΗΛΗ  
1 Προστατευόμενες Περιοχές 30 17 

2 Υδατικοί πόροι 39 38 
3 Ποιότητα οικιστ. περιβάλ. 59 37 
4 Ποιότητα φυσικού περιβάλ. 78 63 
5 Διαχείριση αποριμμάτων 58 51 
6 Παράκτιες περιοχές 41 34 
7 Αισθητικά μνημεία της φύσης 28 23 
8 Παραδοσιακοί οικισμοί 63 16 
9 Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι 39 25 
10 Παραδόσεις (ήθη-έθιμα-λαϊκ. Παραδ. 23 14 
11 Πληθυσμός 77 27 
12 Γήρανση πληθυσμού 17 15 
13 Μορφωτικό επίπεδο 114 25 
14 Βιοτικό επίπεδο 80 65 
15 Εισόδημα 57 81 
16 Ανεργία 38 45 
17 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 36 48 
18 Απασχόληση 47 71 
19 64 Αγροτική παραγωγή 67 
20 Βιολογικές καλλιέργειες 40 61 
21 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 41 48 
22 Κτηνοτροφία 51 31 
23 Αλιεία 19 22 
24 Προϊόντα ονομασίας προέλευσης 51 50 
25 Βιομηχανία - βιοτεχνία 72 64 
26 Μέγεθος επιχειρήσεων 34 30 
27 Κατανάλωση ενέργειας 33 62 
28 Συμβατική παραγωγή ενέργειας 17 85 
29 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 25 86 
30 Τομέας δραστηριοποίησης 58 64 
31 Μαζικός τουρισμός 87 50 
32 Εναλλακτικός τουρισμός 84 74 
33 Τουριστικές υποδομές 44 46 
34 Υγεία 10 27 
35 Πρόνοια 5 15 
36 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 19 9 
37 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 13 12 
38 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 44 36 
39 Τεχνολογία 103 63 
40 Παραγωγικότητα 30 20 
41 Εισαγωγές 35 49 
42 Εξαγωγές 59 57 
43 Έρευνα και Ανάπτυξη 38 47 
44 Ξένα κεφάλαια 36 72 
45 Επενδύσεις (εντός περιφέρειας) 49 108 
46 Ευρωπαϊκοί πόροι - Γεωργία 53 29 
47 Ευρωπαϊκοί πόροι - Βιομηχανία 47 25 
48 Ευρωπαϊκοί πόροι - Τουρισμός 48 43 
49 Ευρωπαϊκοί πόροι - Ενέργεια 56 49 
50 Ευρωπαϊκοί πόροι - Μεταφορές 54 35 
51 Διεθνείς αεροπορ. μεταφορές 31 19 
52 Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 28 24 
53 Περιφερειακό οδικό δίκτυο 31 53 
54 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 26 76 
55 Λιμάνια 29 50 
56 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 7 48 
 Totals 172  1721 1

 
Πίνακας 5-5: Εν δυνάμει σχέσεις επιρροής / επίδρασης μεταξύ των μεταβλητών. 
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Χ άμει επιρροή αση μεταβλητώ
 
Οι ταβλη  να είν αρχες και ες θα 
δι αματίσ ην εξέλιξη τήματος είναι λητές 
πο βρίσκοντα τερά τμήμα. ια την εν δυ  
ταξινόμηση οι : 

 Οι π 8),  
 Ο πλη
 Το μορφω V13) όπως και  
 Ο μαζικ ).  

 

 

Γράφημα 5-2: Σ άμεσης εν δυνάμει επ  των μετα
 
το Γράφημα 5-2 παρουσιάζονται σχηματικά σεις άμεσης  
πιρροή ση της 
πιρροής , 
πως δείχνει ο αριθμός 3 που αναγράφεται δίπλα από κάθε βέλος. 

άρτης 5-2: Άμεση εν δυν  / επίδρ ν. 

 με τές εκείν  διαφαίνεται
ουν  στ

ες που αι οι κυρί οι οποί
αδρ  καθοριστικό ρόλο του συσ οι μεταβ
υ ι στο πάνω αρισ Έτσι, γ νάμει άμεση

μεταβλητές αυτές είναι
 α Vραδοσιακοί οικισμοί (

θ υσμός (V11),  
 τικό επίπεδο (
 ός τουρισμός (V31

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χέσεις  ιρροής μεταξύ βλητών. 

 οι σχέ εν δυνάμειΣ
ε ς μεταξύ των μεταβλητών του συστήματος, ταυτόχρονα με την έντα

 αυτής. Παρατηρούμε ότι δίνονται οι σχέσεις για υψηλό βαθμό επιρροήςε
ό
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N °  ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  
ΆΘΡΟ Ι ΣΜΑ  Τ ΙΜΩΝ  ΆΘΡΟ Ι ΣΜΑ  Τ ΙΜΩΝ  

ΚΑΤΑ  Γ ΡΑΜΜΗ  ΚΑΤΑ  ΣΤΗΛΗ  
1 Προστατευόμενες Περιοχές 844338 825473 

2 Υδατικοί πόροι 2336286 1700335 
3 Ποιότητα οικιστ. περιβάλ. 2734110 1824500 
4 Ποιότητα φυσικού περιβάλ. 2617712 2722501 
5 Διαχείριση αποριμμάτων 1639904 1918227 
6 Παράκτιες περιοχές 1503964 1308803 
7 Αισθητικά μνημεία της φύσης 815743 780892 
8 Παραδοσιακοί οικισμοί 1480756 662599 
9 Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι 1538531 657910 
10 Παραδόσεις (ήθη-έθιμα-λαϊκ. Παραδ. 613540 496116 
11 Πληθυσμός 2631245 843118 
12 Γήρανση πληθυσμού 508987 549689 
13 Μορφωτικό επίπεδο 1610058 747976 
14 Βιοτικό επίπεδο 1771102 2002059 
15 2666118 Εισόδημα 1172855 
16 Ανεργία 1514049 1465441 
17 1570546 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 1471469 
18 Απασχόληση 1223361 1819037 
19 1651783 Αγροτική παραγωγή 2033962 
20 Βιολογικές καλλιέργειες 1617556 1809223 
21 1351419 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 1473795 
22 Κτηνοτροφία 1304690 1454991 
23 809598 Αλιεία 544287 
24 Προϊόντα ονομασίας προέλευσης 1745711 1925064 
25 2452946 Βιομηχανία - βιοτεχνία 2539740 
26 Μέγεθος επιχειρήσεων 1211059 1214308 
27 2400659 Κατανάλωση ενέργειας 1072307 
28 Συμβατική παραγωγή ενέργειας 840106 1669619 
29 1717903 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 1201461 
30 Τομέας δραστηριοποίησης 2362923 1807805 
31 1805464 Μαζικός τουρισμός 2846583 
32 Εναλλακτικός τουρισμός 2829739 2420519 
33 1804260 Τουριστικές υποδομές 1509055 
34 Υγεία 302099 936190 
35 199113 Πρόνοια 172147 
36 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 304066 73047 
37 73047 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 304066 
38 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1192361 371281 
39 Τεχνολογία 1992199 1681793 
40 Παραγωγικότητα 527739 690691 
41 Εισαγωγές 940114 1578536 
42 Εξαγωγές 2019735 1797499 
43 Έρευνα και Ανάπτυξη 764515 1185588 
44 Ξένα κεφάλαια 1401472 1901373 
45 Επενδύσεις (εντός περιφέρειας) 1854855 3210381 
46 Ευρωπαϊκοί πόροι - Γεωργία 1797692 622420 
47 Ευρωπαϊκοί πόροι - Βιομηχανία 1352405 766807 
48 Ευρωπαϊκοί πόροι - Τουρισμός 1214817 1350516 
49 Ευρωπαϊκοί πόροι - Ενέργεια 1063666 1098459 
50 Ευρωπαϊκοί πόροι - Μεταφορές 1036527 537325 
51 Διεθνείς αεροπορ. μεταφορές 1020217 537936 
52 Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 805087 600117 
53 Περιφερειακό οδικό δίκτυο 547063 1670372 
54 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 652958 2246878 
55 Λιμάνια 1598412 1642723 
56 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 314441 710644 
 Totals 1721 1721 

 
Πίνακας 5-6: Έμμεσες σχέσεις επιρροής / εξάρτησης των μεταβλητών. 
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 Έμμεση
 
Στην έμμεσ μεταβλητών του 
συστήματος κάποιας  τρίτης 
μεταβλητής
 
Ομοίως, στον επιρροής  - 
εξάρτησης άθροισμα μιας 
σειράς δίνει σύνολο των 
μεταβλητών  το επίπεδο 
της εξάρτησης . 
 

 ταξινόμηση 

η ταξινόμηση περιγράφεται η έμμεση σχέση των 
. Η σχέση δηλαδή μιας μεταβλητής με κάποια άλλη μέσω 
.  

 παρακάτω πίνακα παρατίθεται το άθροισμα των τιμών 
κατά γραμμή και κατά στήλη για κάθε μεταβλητή. Το 
 το επίπεδο της επίδρασης μιας μεταβλητής πάνω στο 
 του συστήματος. Αντίθετα το άθροισμα μιας στήλης δείχνει

 μιας μεταβλητής από τις υπόλοιπες μεταβλητές του συστήματος

 
Χάρτης 5-3: Έμμεση επιρροή / εξάρτηση μεταβλητών. 

ι μεταβλητές  οι οποίες θα 
ιαδραματίσου  οι μεταβλητές 
που βρίσκονται για την έμμεση 
ταξινόμηση 
 Μνημεία
 Πληθυσμός
 Μορφω
 Ευρω

 

 
Ο  εκείνες που διαφαίνεται να είναι οι κυρίαρχες και

ν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του συστήματος είναι
 στο πάνω αριστερά τμήμα. Τέτοιες μεταβλητές 

είναι οι μεταβλητές: 
 - Αρχαιολογικοί Χώροι (V9),  

 (V11),  
τικό επίπεδο (V13) και  

παϊκοί Πόροι - Γεωργία (V46). 

δ
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Γράφημα 5-3: Γράφημα έμμεσης επιρροής / επίδρασης. 

 
 5-3 παρουσιάζονται σχηματικά οι σχέσεις μεταξύ των 

 ταξινόμηση. Από το σχήμα προκύπτει πως οι μεταβλητές
μένες είναι αυτές δέχονται την μεγαλύτερη επίδραση, καθώ
 καταλήγουν τα περισσότερα βέλη. Οι μεταβλητές αυτές

μνημεία της φύσης (V7), πρωτοβάθμια εκπαίδευση (V36), 
 (V37).  

δυνάμει έμμεση ταξινόμηση 

δυνάμει έμμεση ταξινόμηση περιγράφεται η εν δυνάμει έμμεση

Στο Γράφημα μεταβλητών για 
την έμμεση  οι πιο 
απομακρυσ ς σε αυτές 
φαίνεται να  είναι τα 
αισθητικά δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση
 
 Εν 

 
Στην εν  σχέση, η 

 δηλαδή τής, η οποία 

 

σχέση
ε

 μιας μεταβλητής με μία άλλη μέσω μίας τρίτης μεταβλη
ίναι πιθανόν να προκύψει στο μέλλον. Μια έμμεση δηλαδή σχέση μεταξύ δύο 
μεταβλητών, η οποία δεν υπάρχει τώρα αλλά είναι πιθανόν να παρουσιαστεί στο 
μέλλον. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 5-4: Εν δυνάμει έμμεση επιρροή / επίδραση. 
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Από τον Χάρτη 5-4 διαπιστώνουμε πως οι μεταβλητές μου διαφαίνεται από την εν 
δυνάμει έμμεση ταξινόμηση να είναι οι κυρίαρχες μεταβλητές είναι: 
 Η ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος (V3),  
 Οι παραδοσιακοί οικισμοί (V8),  
 Ο πληθυσμός (V11),  
 Το μορφωτικό επίπεδο (V13),  

κτηνοτροφία (V22),  
ζι ός ς 

 Οι Ευρω  για τη Γεωργία (V46). 
 

 Η 
 Ο μα κός τουρισμ  (V31) καθώ και  

παϊκοί πόροι

 
: Γράφημα εν δυνάμει έμμεσης ταξινόμησης. 

Το Γράφημα των σχέσεων 
ν μεταβλητών στην εν δυνάμει έμμεση σχέση. Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται 

νομήσεις (άμεση, 

ητα να επιβεβαιωθεί η 

ταβλητών.  

Γράφημα 5-4
 

5-4 παρουσιάζει μια διαφορετική σχηματική απεικόνιση 
τω
οι έντονες σχέσεις επίδρασης, ενώ με μπλε το μέτριο επίπεδο επίδρασης. Οι 
μεταβλητές V13 και V19, όπως φαίνεται από το γράφημα, είναι οι μεταβλητές που 
ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή, ενώ η εξάρτησή τους από άλλες μεταβλητές είναι 
μικρή. Έτσι οι δύο αυτές μεταβλητές από το συγκεκριμένο χάρτη προκύπτει να είναι 
από τις κυρίαρχες της ταξινόμησης αυτής: 
 Μορφωτικό επίπεδο (V13) και 
 Αγροτική παραγωγή (V19). 

 

5.3. 30BΣχολιασμός Αποτελεσμάτων από τη Μέθοδο MICMAC 

 
Η σύγκριση της ιεράρχησης των μεταβλητών στις διάφορες ταξι
έμμεση, εν δυνάμει) δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το ρόλο των μεταβλητών στην 
εξέλιξη του συστήματος και κατά συνέπεια συμβάλλει στον προσδιορισμό των 
κυρίαρχων μεταβλητών. Δίνει δηλαδή τη δυνατότ
σπουδαιότητα των κυρίαρχων μεταβλητών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
διαφορετικές ταξινομήσεις, οι οποίες περιγράφουν όλες τις σχέσεις χωρίς να 
παραλείπεται κάποια παράμετρος που θα οδηγούσε σε πρόχειρη και μη αντικειμενική 
θεώρηση της σπουδαιότητας των με
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Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα κάποιων από τις μεταβλητές, 
ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται μεταβλητές, οι οποίες μέσα από την έμμεση 
επίδρασή τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, που όμως δεν είναι πολλές φορές 
εμφανής σε πρώτη ανάγνωση μέσα από την άμεση ταξινόμηση. 
 

 
: Κυρίαρχες μεταβλητές  κάθε ταξινόμηση. 

 
Στον Πίνακα 5- υσιάζονται οι κυρίαρχες μεταβλητές για κάθε ταξινόμηση, 
οι  

πό τον πίνακα αυτό, ο πληθυσμός και το μορφωτικό επίπεδό του είναι οι μόνες 

 της σε όλους τους 
παραγωγικούς τομείς, μπορεί να αναβαθμίσει και να καταστήσει 
ανταγωνιστικότερες τις παραγωγικές δραστηριότητες, με έμφαση στον 
τουρισμό και τη γεωργία. 

Μ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΑΜΕΣΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΑΜΕΣΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΕΜΜΕΣΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

V3 Οικιστικού 
Περιβάλλοντος 

 - - -  
Ποιότητα 

+ 

V8 
Παραδοσιακοί 

Οικισμοί 
 -  + -  +  

V9 
Μνημεία 

Αρχαιολογικοί 
Χώροι 

 -  - + -  

V11 Πληθυσμός  + + + + 

V13 
 Μορφωτικό

Επίπεδο 
 + + + + 

V19  
Αγροτική 
Παραγωγή

+ - - -  

V22  -Κτηνοτροφία  -  -    + 

Πίνακας 5-7 για

7 παρο
 μεταβλητές δηλαδή που ασκούν μεγάλη επιρροή σε άλλες μεταβλητές του υπό

μελέτη συστήματος και έχουν μικρή εξάρτηση από άλλες μεταβλητές. Όπως φαίνεται 
α
μεταβλητές, οι οποίες παρουσιάζονται ως κυρίαρχες και στις τέσσερις ταξινομήσεις. 
Από την ποιοτική αξιολόγηση – ερμηνεία των στοιχείων του παραπάνω πίνακα 
προκύπτουν μία σειρά από συμπεράσματα, όπως: 
 Ο πληθυσμός και το μορφωτικό του επίπεδο είναι οι σημαντικότερες 

μεταβλητές του υπό μελέτη συστήματος. Η χωρική αναδιάρθρωση του 
πληθυσμού και η αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου μπορούν να 
στηρίξουν παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμό και γεωργία) οι οποίες 
θα δώσουν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. 
Η αγροτική παραγωγή αναμένεται να διαδραματίσει σημαν τικό ρόλο στην 
εξέλιξη του υπό μελέτη συστήματος και την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών ενισχυόμενη από Ευρωπαϊκούς πόρους.  

 Η τεχνολογία, μέσα από την οριζόντια δράση

V31  - Μαζικός 
Τουρισμός 

+ -   + 

V3  + -  -  9  Τεχνολογία - 

V46 
Ευρωπαϊκοί 

Πόροι - Γεωργία 
 -  - +  + 
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 Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της περιοχής μελέτης αναμένεται να 
διαδραματίσουν ο τομέας του τουρισμού, τό
εναλλακτικού, μέσα από την αξιοποίηση ενό

σο του μαζικού όσο και του 
ς αναβαθμισμένου ποιοτικά 

Α
Μ

ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΣΗ 
ΜΗΣΗ 

  
ΕΜΜΕΣΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

περιβάλλοντος, των παραδοσιακών οικισμών αλλά και των μνημείων και 
σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.   

 
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 5-8 παρουσιάζονται οι εξηρτημένες μεταβλητές του 
συστήματος, οι μεταβλητές δηλαδή που δέχονται τη μεγαλύτερη επίδραση, όπως 
αυτές προκύπτουν από τις διαφορετικές ταξινομήσεις. 
 
 
ΡΙΘΜΟΣ 
ΕΤΑΒΛΗ- ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΑΜΕΣΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΜΜΕ
ΤΑΞΙΝΟ

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

V14 Βιοτικό επίπεδο + - - - 

V15 Εισόδημα + + + - 

V18 Απασχόληση + + + + 

V20 
Βιολογικές 
καλλιέργειες 

- + - + 

V27 
Κατανάλωση 
ενέργειας 

+ + + + 

V28 
Συμβατική 
παραγωγή 
ενέργειας  

- + + + 

V29 
Παρα

ενέργειας
γωγή 
 από ΑΠΕ 

- + + + 

V44 Ξένα κεφάλαια - + + + 

V45 
Επενδύσεις (εντός 
περιφέρειας) 

- + - + 

V53 
Περιφερειακό 

- - + + 
οδικό δίκτυο 

V54 
Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο 
+ + + + 

 
βλητέΠίνακας 5-8: Μετα ς που δέχονται την μεγαλύτερη επίδραση σε κάθε ταξινόμηση. 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 
Έτσι η μεταβολή των κυρίαρχων παραμέτρων του υπό μελέτη συστήματος 
αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις παρακάτω (εξηρτημένες) μεταβλητές: 
 Την απασχόληση, τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας και τη διάρθρωση 

του επαρχιακού οδικού δικτύου, επιρροή η οποία φαίνεται σε ό
τύπους ταξινομήσεων. 

λους τους 

 
ν 

ύ οδικού 
υς

 Το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, την παραγωγή ενέργειας
(συμβατική και ΑΠΕ), καθώς και τις επενδύσεις από ξένα κεφάλαια στη
περιοχή, που αφορούν κυρίως στον τουρισμό και τη γεωργία. 

 Ακόμη, αναμένεται να επηρεαστεί η δομή του περιφερειακο
δικτύου, οι επενδύσεις από πόρο  της περιφέρειας, ενώ αναμένεται να 
ενταθούν οι βιολογικές καλλιέργειες στην περιοχή. 
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6. 5BΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ - Η ΜΕΘΟΔΟΣ MACTOR 

 
Η ενότητα της προσέγγισης του LIPSOR για το σχεδιασμό σεναρίων αφορά στη 
μελέτη του ρόλου των συντελεστών (actors) στην περιοχή μελέτης. Η μέθοδος 

ACTOR εμβαθύνει στην ανάλυση των συντελεστών (actors)M  περιγράφοντας τις 

ελέτη συστήματος. 
ο παρόν κεφάλαιο, περιγράφει αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου και τα 

στάδι ογής της, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα α αρμο θόδο Ηρακλείου.  

6. θοδος MACTOR 

 
Η αποτελεί το  στάδιο που ακολουθεί η διαδικασία της 
προσέγγιση σχεδιασμού σεναρίων   το IPSOR. Στόχος της 
είν αθύνει στο ρόλο των ντελεστών  την εξέλιξη του συστήματος. Οι 
συντελεστ να είναι 
παγγελματικές ομάδες, τοπικοί φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ομάδες 

ών - actors, όσο και τη σύγκλιση ή 
πόκλιση των απόψεών τους απέναντι στους διάφορους στόχους που τίθενται για την 

όχων του συστήματος (ranking) για κάθε συντελεστή 

 (actors). 

φή των επιμέρους σταδίων της μεθόδου MACTOR. 

 πίνακας στρατηγικής των συντελεστών περιλαμβάνει τους συντελεστές εκείνους 
(actors) που ελέγχουν τις κυρίαρχες μεταβλητές του συστήματος, όπως αυτές έχουν 
προκύψει από τη δομική ανάλυση (μέθοδος MICMAC). Η αλληλεπίδραση μεταξύ 
των συντελεστών (actors), οι οποίοι ελέγχουν τις κυρίαρχες μεταβλητές του 

σχέσεις των παραγόντων της περιοχής με τις κυρίαρχες μεταβλητές, όπως αυτές 
προέκυψαν από τη μέθοδο MICMAC, τις σχέσεις επιρροής μεταξύ των συντελεστών, 
αθώς και τη σχέση των συντελεστών με τους στόχους του υπό μκ
Τ

α εφαρμ
πό την εφ γή της με υ στο Ν. 

1. 31BΗ Μέ

μέθοδος MACTOR  δεύτερο
 μελλοντικής εξέλιξης υ L

αι να εμβ συ για
ές - actors που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή μπορεί 

ε
πολιτών κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της μεθόδου είναι να προσδιορίσει τόσο τις 
σχέσεις ισχύος μεταξύ των διαφόρων συντελεστ
α
περιοχή μελέτης.  
 
Η μέθοδος MACTOR εξελίσσεται μέσα από επτά διαδοχικά στάδια (Godet και άλλοι, 
2004): 
 
 Κατασκευή του πίνακα στρατηγικής των συντελεστών (actors). 
 Διερεύνηση στρατηγικών στόχων των συντελεστών (actors). 
 Θέση των συντελεστών (actors) απέναντι στους τεθέντες στόχους του υπό 

μελέτη συστήματος - Σύγκλιση και απόκλιση των συντελεστών με τους 
στόχους αυτούς. 

 Ιεράρχηση των στ
(actor). 

 Προσδιορισμός της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των συντελεστών
 Ενσωμάτωση της ισορροπίας δυνάμεων των συντελεστών - actors στην 

ανάλυση σύγκλισης - απόκλισης μεταξύ των συντελεστών - actors και των 
στόχων (objectives). 

 Διατύπωση στρατηγικών και κρίσιμων ζητημάτων για το μέλλον. 
 
τη συνέχεια δίνεται η περιγραΣ

6.1.1. 71BΚατασκευή του πίνακα στρατηγικής των συντελεστών - actors 

 
Ο
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συστήματος, μπορεί να ερμηνεύσει την εξέλιξη των μεταβλητών αυτών. Η
πληροφορία που συλλέγεται για τους συντελεστές (actors) αφορά αφενός στους
στόχους, τα προγράμματ

 
 

α που έχουν σε εξέλιξη, τις προτιμήσεις, τα κίνητρα, τους 
εριορισμούς που αντιμετωπίζουν καθώς και την εκφρασμένη συμπεριφορά τους 

τ  τ

Πίνακας 6-1: νακας αλληλεπίδρασης των συντελ  (actors). 
 
Οι τιμέ  παίρνει ο απάνω πίνακα αφέρονται στ  που ρεί να 
έχει έν  actor i πάνω  άλλο j κα αι: 
 

 0: όταν η επίδραση του συντελεστή-actor i στον συντελεστή-actor j είναι 

 1: όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει τις διαδικασίες λειτουργίας 

r i επηρεάζει την εκπλήρωση της αποστολής του 

 4: e) του 

.1.2. 72B

με βάση 
 οποία Η γνώση 
ν σημεί  αυτή 
πορεί να -actors για 
ν επίτευξη

 
Οι συγκλίνουσες ή αποκλίνο ών οφείλονται κυρίως στους 

π
πάνω σε διάφορα ζητήματα, και αφετέρου στα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για 
την επί ευξη των σκοπών τους (Γιαου ζή και Στρατηγέα, 2006).  
 
Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάζεται ο πίνακας αλληλεπίδρασης των συντελεστών-
actors (cross-impact matrix), ο οποίος έχει την ακόλουθη μορφή: 
 

Actors 
 Actor 1 Actor 2 Actor 3 ….. Actor n 

Actors 
Actor 1 0     
Acto  0    r 2 
Actor 3   0   

…..    0  

Πί εστών

ς που παρ ς αν ην επίδραση μπο
ας σε έναν ι είν

Actor n     0 

μηδενική. 

(operating procedures) του συντελεστή-actor j. 
 2: όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει τα προγράμματα σε εξέλιξη του 

συντελεστή-actor j. 
 3: όταν ο συντελεστής-acto

συντελεστή-actor j. 
όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει την ί την ύπαρξη (existenc

συντελεστή-actor j. 

Διερεύνηση στρ ηγικ στόχων ν συντελεστών (actors) 

τα χαρακτηριστικά  συντελεστών (actors), 
οι συντελεστές εμφανίζουν συγκλίνουσες αποκλίνουσες απόψεις. 
ων σύγκλισης – απόκλισης για το σχεδιαστή είνα μαντι καθώς
 δώσει ενδείξεις για πιθανές συμμαχίες μεταξύ των συντελεστών

δια 

6 ατ ών  τω

 
Στο στάδιο αυτό εξετάζονται  των

 ή τα
τω ι ση κή, 
μ
τη  κοινών σκοπών. 

υσες απόψεις ων συντελεσττ
διαφορετικούς στόχους που ο καθένας θέτει.  
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6.1.3. 73BΘέση των συντελεστών (actors) απέναντι στους τεθέντες στόχους του υπό 
μελέτη συστήματος - Σύγκλιση και απόκλιση των συντελεστών από τους 

 matrix - 1 ΜΑΟ), 
που m οι actors και n οι στόχοι. Ο πίνακας που κατασκευάζεται στο στάδιο αυτό 

 στην περίπτωση απόκλισης του συντελεστή- actor από το στόχο, και  
  0 στην ουδέτερη περίπτωση. 

 
SRn 

στόχους αυτούς 

 
Στο στάδιο αυτό καταγράφεται η στάση κάθε συντελεστή-actor σε σχέση με μία 
σειρά από υποστόχους του υπό μελέτη συστήματος. Για το σκοπό αυτό 
κατασκευάζεται ένας πίνακας διαστάσεων mxn (actors x objectives
ό
έχει τη μορφή του Πίνακα 6-2, τα δε στοιχεία του παίρνουν τις τιμές:  
 

 +1 στην περίπτωση σύγκλισης του συντελεστή-actor με το στόχο,  
 -1

 
Στόχοι 

 
 

SR1 
 

SR2 
 

……. 
 

Actors
AR1 +1 -1  0 
AR2 0 +1  +1 
. … … … … 
. … … … … 
. … … … … 

A   0 +1 +1 Rm

 
Πίνακας 6-2: Θ ΜΑΟ). 

Στη συνέχεια των 
υντελεστών-actors σε σχέση με τους επί μέρους στόχους. Η μέθοδος MACTOR 

 

  
 
 
 
 

Σχήμα 6-1:  σύγκλι  των συν εστών-actors. 

τών-actors οι οποίοι βρίσκονται εν δυνάμει σε απειλή μέσα στο 
ύστημα, ενώ συμβάλλει επίσης στην ανάλυση της ευστάθειας του συστήματος. 

έση των συντελεστών-actors απέναντι στους στόχους (Πίνακας 1
 

 εξετάζονται οι πιθανές συμμαχίες ή συγκρούσεις μεταξύ 
σ
προσδιορίζει τον αριθμό των στόχων, για τους οποίους οι συντελεστές - actors ανά 
ζεύγη συγκλίνουν ή αποκλίνουν.  
 +2 
 

 
 
 

Διάγραμμα σης μεταξύ τελ
Πηγή: Godet και άλλοι, 2004. 

 
Η εφαρμογή της μεθόδου παρουσιάζει με οπτικοποιημένο τρόπο (Σχήμα 6-1) τις 
ομάδες συντελεστών-actors με συγκλίνοντα ή αποκλίνοντα ενδιαφέροντα και τις 
ομάδες συντελεσ
σ
 

+1 ΑR1

ΑR4 

ΑR6 

+2 

+1 

+1 

ΑR2 

ΑR3 

+2 

ΑR5 +4 
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6.1.4. 74BΙεράρχηση των στόχων (ranking) για κάθε συντελεστή (actor) 

 
Τα προηγούμενα στάδια της μεθόδου αποτελούν μία μερική παρουσίαση του 
προβλήματος, αφού λαμβάνουν υπόψη μόνο τον αριθμό των συντελεστών-actors που 
συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τους στόχους του υπό μελέτη συστήματος (objectives), 
ωρίς να υπεισέρχονται καθόλου στο ζήτημα της διαφοροποιημένης εν γένει 

 n οι στόχοι, τα στοιχεία του 
ίρνουν τώρα τις παρακάτω τιμές (Godet και άλλοι, 2004): 

 

 

Πίνακα ΜΑΟ). 

.1.5. Προσδιορισμός της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των συντελεστών 

λεστών 

 

χ
ιεράρχησης των διαφόρων στόχων από τους συντελεστές-actors. 
 
Στο παρόν στάδιο ενσωματώνεται η παράμετρος της έντασης με την οποία κάθε 
συντελεστής-actor τοποθετείται απέναντι στους επιμέρους στόχους του συστήματος, 
η οποία αντικατοπτρίζει τη διαφορετική ιεράρχηση των στόχων για κάθε έναν από 
αυτούς. 
 
Τα παραπάνω υπεισέρχονται σε έναν πίνακα με διαστάσεων mxn (actors x objectives 
matrix - 2ΜΑΟ), όπου m οι συντελεστές-actors και
οποίου πα
 

 0   στην ουδέτερη περίπτωση 
 +/- 1 (+) ζωτικό για τις διαδικασίες λειτουργίας του συντελεστή (operational 

procedures)    
(-) θέτει σε κίνδυνο τις διαδικασ ιτουργίας  

 +/- 2   (+) ζωτικό για τα εν εξελίξει έργα (projects)  
(-) θ νο τα εν εξελίξει έργα 

 +/- 3    (+) ζ  αποστολή (mission) του ή- actor   
(-) θ νο την αποστολή του κά r 

 +/- 4    (+) ζω  ύπαρξη (existence) του σ r   
(-) θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη (existence) του συντελεστή-actor 

Ο πίνακας αυτός έχει τη μορφή του  6-3 και δίνει πληροφορίες για τον τρόπο 
με τον οποίο οι actors ιεραρχούν τους στόχους που έχουν τεθεί για το υπό μελέτη 
σύστημα  πλαίσια άσκησης των  τους. 

Στόχοι 

Actors 

  
SR2 

 
…

 
SRn 

ίες λε
του κάθε συντελεστή

έτει σε κίνδυ
ωτικό για την  τ

θε συντελεστή-acto
υντελεστή-acto

κάθε συντελεσ
έτει σε κίνδυ
τικό για την

Πίνακα 

 στα δραστηριοτήτων

SR1 …. 

AR1 +1 -2  0 
AR2 0 +4  -3  
. … … … … 
. … … … … 
. … … … … 

ARm +3 +2  0 
 

 

ς 6-3: Θέση των συντελεστών-actors απέναντι στους στόχους (Πίνακας 2

6 75B

(actors) 

 
Στο στάδιο αυτό κατασκευάζεται ένας πίνακας, ο οποίος περιγράφει την άμεση 
επιρροή μεταξύ των actors χρησιμοποιώντας ένα στρατηγικό πίνακα συντε
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και περιγράφοντας τα μέσα που ο κάθε συντελεστής (actor) έχει στη διάθεσή του για 
δράση. Η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των συντελεστών υπολογίζεται από το 
λογισμικό MACTOR, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατότητες δράσης των 
συντελεστών, άμεσες και έμμεσες. Για παράδειγμα, ένας συντελεστής (actor) μπορεί 
έμμεσα να επιδράσει σε έναν άλλο μέσω ενός τρίτου συντελεστή - μεσολαβητή. 
 
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός σχεδίου επιρροής - 
εξάρτησης των συν ελεστών της μορφής που φαίνεται στο Σχήμα 6-2. Η ανάλυση 
της ισορροπίας δυνάμεων εταξύ των συντελεστών είναι σημαντική, καθώς δίνει 
πληροφορία σχετική με τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε συντελεστή, όπως και τη 
δυνατότητά του να παρέμβει στους μηχανισμούς 

τ  
μ

του συστήματος. Παράδειγμα 
ποτελεί η περίπτωση ενός ισχυρού συντελεστή στο υπό μελέτη σύστημα, ενός 
συντελεστή δηλαδή ο οποίος, άμεσα ή έμμεσα, μπορεί να επηρεάσει ένα σημαντικό 

 
 

 

 
 

α

αριθμό άλλων συντελεστών του συστήματος και ο οποίος αντιτίθεται στους στόχους 
που έχουν διατυπωθεί για το υπό μελέτη σύστημα.  
 
 
 
 

Επιρροή 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
χήμα 6-2: Διάγραμμα επιρροής άρτησης των συντελεστών-actor

Πηγή: Godet ι άλλοι, 2004. 

Η πληρο ορεί να  
συμβάλλει στη χάραξη στρατηγ πο, ώστε να είναι σε θέση να 
ιαχειριστεί τις εν δυνάμει συμμαχίες που μπορεί να δημιουργηθούν και οι οποίες 
νδεχομένως αντιτάσσονται απέναντι σε επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί. 

Εξάρτηση 
Σ – εξ s. 

κα
 

φορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το σχεδιαστή, καθώς μπ
ικής με τέτοιο τρό

δ
ε

ΑR6 

Ανεξάρτητοι 
Συντελεστές 
(Independent) 

 

Α  R5

Συντελεστές 
Επικοινωνίας 

 /αλληλεπίδρασης 

Κυρίαρχοι 
Συντελεστές 
(Dominant ή 

driving) (Relay ή link)  

ΑR4 

ΑR1
ΑR2 

 Εξηρτημένοι 
Συντελεστές 

(dominated ή  effect) 

ΑR3 
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Στο Σχήμα 6-2, στο επάνω αριστερό τεταρτημόριο βρίσκονται οι κυρίαρχοι 
υντελεστές, οι συντελεστές-actors δηλαδή με τη μεγαλύτερη επιρροή και τη 

ε αντίθεση με αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση και τη 

τω δεξιά τεταρτημόριο του σχήματος. Συντελεστές-actors με 

 δεν έχουν σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του 
υστήματος. Στο επάνω αριστερό τεταρτημόριο βρίσκονται οι συντελεστές 

76B  δυνάμεων των συντελεστών στην ανάλυση 

ε

ι και την ανάλογη 
υνατότητα εμπλοκής του στη διατύπωση και προώθηση στόχων, οι οποίοι 
συγκλίνουν περισσότερο προς τα ενδιαφέροντά του (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2006). 

έσα από την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας προκύπτουν νέα διαγράμματα 

, καθώς λαμβάνεται υπόψη η ιεράρχηση των στόχων 
ς δυνάμεων μεταξύ των actors.  

 mxn (actors x 
. Ο πίνακας 

R1 R2 Rn

σ
μικρότερη εξάρτηση, οι οποίοι ασκούν σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του 
συστήματος, σ
μικρότερη επιρροή, που είναι οι εξηρτημένοι συντελεστές-actors του συστήματος 
και βρίσκονται στο κά
μικρή επιρροή και μικρή εξάρτηση θεωρούνται ως ανεξάρτητοι συντελεστές-actors, 
οι αποφάσεις των οποίων
σ
επικοινωνίας - αλληλεπίδρασης που ασκούν μεγάλη επιρροή στους υπόλοιπους 
αλλά δέχονται εξίσου μεγάλη επίδραση από αυτούς.  
 

6.1.6. Ενσωμάτωση της ισορροπίας
σύγκλισης - απόκλισης μεταξύ των συντελεστών και των στόχων  

 
Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι η ενσωμάτωση της βαρύτητας κάθε συντελεστή-
actor σ  σχέση με τους επιμέρους στόχους, η ιεράρχηση δηλαδή των στόχων του 
συστήματος με βάση τη βαρύτητα που δίνεται από τον κάθε επιμέρους συντελεστή-
actor. 
 
Η διαπίστωση ότι ένας συντελεστής-actor έχει δύο φορές περισσότερο βάρος από 
έναν άλλο στο συνολικό συσχετισμό δυνάμεων συνεπάγετα
δ

 
Μ
πιθανών συγκλίσεων ή αποκλίσεων των απόψεων των συντελεστών. Μέσα από τη 
μελέτη των διαγραμμάτων αυτών είναι δυνατό να διαπιστώσουμε τις πιθανές 
συμμαχίες και συγκρούσεις
αλλά και ο συσχετισμό
 
Στο στάδιο αυτό κατασκευάζεται ένας νέος πίνακας διαστάσεων

bjectives matrix- 3MAO), όπου m οι συντελεστές- actors και n οι στόχοιo
αυτός έχει την ακόλουθη μορφή: 
 

Στόχοι 
 

 

 
S  

 
S  

 
……. 

 
S  

Actors
AR1 +2,5 +3,8  0 
AR2 -1,9 0 +2,8 -0,9 
. … … … … 
. … … … … 
. … … … … 

ARm -3,2 0  -3 
 

Πίνακας 6-4: Θέση των συντελεστών -actors απέναντι στους στόχους 
(Πίνακας 3ΜΑΟ). 
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Τα στοιχεία του Πίνακα 6-4 παίρνουν τις παρακάτω τιμές (Godet και άλλοι, 2004): 
 

 θετικές τιμές: δείχνουν την κινητοποίηση του συντελεστή-actor για ένα 

 
ναντι 

 η αποδοχή 
τίθετα όσο μικρότερες 
του συντελεστή-actor 

CTOR αποκαλύπτει τις «εν δυνάμει» συμμαχίες και συγκρούσεις 

ικών σεναρίων. Έτσι, η 

 αλλαγή ρόλων μεταξύ των συντελεστών–actors. 

ιτούνται στην περίπτωση του MACTOR είναι: 

tors x 
των 

στόχο, 
 αρνητικές τιμές: δείχνουν την αντίσταση του συντελεστή-actor απέναντι σε 

ένα στόχο, και
 μηδενικές τιμές: δείχνουν ουδέτερη στάση του συντελεστή-actor απέ

σε ένα στόχο. 
 
Όσο μεγαλύτερες είναι οι θετικές τιμές του Πίνακα 6-4, τόσο μεγαλύτερη
ενός στόχου από ένα συγκεκριμένο συντελεστή-actor, ενώ αν

η είναι οι τιμές (αρνητικές) τόσο μεγαλύτερη η αντίστασ
απέναντι σε ένα συγκεκριμένο στόχο. 

6.1.7. Διατύπωση στρατηγικών και κρίσιμων ζητημάτων για77B  το μέλλον. 

 
 μέθοδος MAΗ

μεταξύ των συντελεστών-actors σε σχέση με τους επί μέρους στόχους του 
συστήματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατύπωση των κρίσιμων 
ητημάτων-ερωτημάτων στο πλαίσιο της δόμησης εναλλακτζ
μέθοδος αυτή μπορεί να συμβάλλει στη μελέτη της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ των 
συντελεστών-actors, την εμφάνιση νέων συντελεστών-actors ή την εξαφάνιση άλλων, 
αθώς και στηνκ

 

 36.2. 2BΕφαρμογή της Μεθόδου MACTOR 

 
Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται η μέθοδος MACTOR για την περιοχή μελέτης που 
είναι ο Ν. Ηρακλείου.  

6.2.1. 78BΤα δεδομένα 

 
α δεδομένα που απαΤ

 
 Ο κατάλογος των συντελεστών - actors με την περιγραφή τους. 

 
 Ο κατάλογος των στόχων του υπό μελέτη συστήματος με την περιγραφή 

τους. 
 

 Ο πίνακας άμεσης επίδρασης των συντελεστών (actors) (MDI – Matrix of 
Direct Influences) διαστάσεων mxm, όπου m ο αριθμός των συντελεστών -
actors, και 

 
 Ο πίνακας που περιγράφει τη σχέση των συντελεστών - actors με τους 

στόχους του υπό μελέτη συστήματος που έχουν τεθεί (2ΜΑΟ - Ac
Objectives Valued Position Matrix), διαστάσεων mxn, όπου m ο αριθμός 
actors και n ο αριθμός των στόχων.  
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ι ακόλουθοι: 
 Ξενοδοχειακές μονάδες - Hotels  (Hotels) 

lated activities  
(Tour activ).  

fact) 

κές ομάδες - Scientific groups  (Scient gr) 

ηρεσίες με σκοπό την 

 που 

 Φορείς πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο. 

 Περιβαλλοντικοί  προστασίας του 
περιβάλλοντος

 Επιστημονικές  επιστημόνων που 
απασχολούνται κέντρα, κ.λπ. 

 
 Αεροπορικές  μεταφορές. 
 
 Ακτοπλοϊκές  μεταφορές. 
 

Οι συντελεστές (actors) που θεωρείται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο Ν. 
Ηρακλείου και τίθενται προς μελέτη στην εφαρμογή αυτή είναι ο

 Τουριστικά πρακτορεία - Tourist agencies  (Tour agenc) 
 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό - Tourist re

 Παράγοντες του πρωτογενή τομέα – Αγρότες - Farmers  (Farmers) 
 Παράγοντες του δευτερογενή τομέα - Manufacturers  (manu
 Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης - Local government agencies (local gov) 
 Περιβαλλοντικοί φορείς - Environmental agencies  (environ ag) 
 Επιστημονι
 Αεροπορικές εταιρίες - Air companies  (air comp) 
 Ακτοπλοϊκές εταιρίες - Sea companies  (sea comp) 
 Κοινωνικοί φορείς - Societal organizations  (soc org) 
 Εταιρίες παραγωγής ενέργειας - Energy companies (providers) (energ 

comp) 
 
Στη συνέχεια δίνεται μια περιγραφή των παραπάνω συντελεστών (actors) ώστε να 
είναι γνωστό κάθε φορά σε τι αφορά ο καθένας από αυτούς. 
 
 Ξενοδοχειακές μονάδες: Αντιστοιχεί σε ξενοδοχεία κυρίως μεγάλου και μεσαίου 

μεγέθους, 
 
 Τουριστικά πρακτορεία: Αφορά γενικά σε υπ
εξυπηρέτηση των τουριστών όπως ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία, 

 
 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό: αφορά σε υπηρεσίες
εξυπηρετούν τις ανάγκες των τουριστών αλλά και των κατοίκων όπως εστιατόρια, 
καταστήματα, κ.λπ. 

 
 Παράγοντες του πρωτογενή τομέα: φορείς που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, 

κυρίως αγρότες. 
 
 Παράγοντες του δευτερογενή τομέα: φορείς που αφορούν στον τομέα της 

μεταποίησης. 
 
 της τοπικής αυτοδιοίκησης: φορείς άσκησης 

 φορείς: φορείς που ασχολούνται με θέματα
 στη περιοχή μελέτης.  

 ομάδες: στην κατηγορία αυτή ανήκουν ομάδες
 σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ερευνητικά 

 εταιρίες: οι εταιρίες που εξυπηρετούν αεροπορικές

  εταιρίες: οι εταιρίες που εξυπηρετούν θαλάσσιες

 


 




H
otels

T
our agenc

T
our activ

Farm
ers

m
anufact

local gov

environ ag

S
cient gr

air com
p

sea com
p

soc org

energ com
p

Hotels
Tour agenc

0 4 4 2 2 1 0 0 2 2 1 2
1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

Tour activ
Farmers

0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 4 1 0 2 2 2 0 2

2 2 2 2 2 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0

©
O

R

MDI

ινωνικών ζητημάτων για την περιοχή μελέτης. 

 για βιομηχανική όσο και για οικιακή χρήση. 

Οι αίσια του υπό μελέτη συστήματος (Ν. 

η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής 

ών μορφών τουρισμού: επιδιώκεται η αξιοποίηση 
φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών πόρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

κτυα τόσο των 
αεροπορικών όσο και των θαλάσσιων μεταφορών. 

 Ανάπτυξη εμπορίου: ενδυναμώνοντας το εξαγωγικό εμπόριο της περιοχής 
κυρίως για τα προϊόντα του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

 Διάδοση καινοτομιών: οριζόντια δράση που αφορά σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας και αξιοποιεί την παρουσία σημαντικών ερευνητικών 
κέντρων στην περιοχή μελέτης, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις αλληλεπίδρασης 
των τομέων παραγωγής και της επιστημονικής κοινότητας. 

ια το σύστημα του Ν. Ηρακλείου ο πίνακας άμεσης επίδρασης μεταξύ των 
υντελεστών της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 6-5: Πίνακας άμεσης επίδρασης των συντελεστών (actors). 

 Κοινωνικοί φορείς: αφορά σε κοινωνικούς οργανισμούς που στοχεύουν στην 
προάσπιση κο

 
 Εταιρίες παραγωγής ενέργειας: εταιρίες ενέργειας που προωθούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας τόσο
 

 στόχοι (objectives) που έχουν τεθεί στα πλ
Ηρακλείου) στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι οι παρακάτω: 

 Η προστασία του περιβάλλοντος: 
μελέτης επιδιώκεται στα πλαίσια του γενικότερου στόχου της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

 
 Προώθηση εναλλακτικ

μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, χειμερινός 
τουρισμός, κ.λπ. 

 
 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: αφορά στην προώθηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως περισσότερο αποδοτική λύση τόσο για τον 
τουριστικό τομέα όσο και για την οικιακή χρήση. 

 
 Βελτίωση των δικτύων μεταφορών: με στόχο την ενδυνάμωση των 

διαπεριφερειακών δικτύων μεταφορών, βελτιώνοντας τα δί

 

 

 
Γ
σ
 

 manufact
local gov
environ ag
Scient gr
air comp
sea comp
soc org
energ comp

1 1 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2
1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
3 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0
2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3
4 2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 3
3 0 0
1 0 0

 LIP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
A

C
T
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en al in T I
n

Hotels

local gov

erg comp

3 0 1 4 0 2

3 2 0 2 2 1

0 0 0 0 0 0

P
S

O
R

ν άλλον και 
πορεί να είναι: 

proce υ συντελεστή- actor j. 

ctor j. 
 

(miss  συντελεστή-actor j. 

 
Τα στοιχεία τη του παραπάνω πίνακα είναι μηδενικά, καθώς καθένα από 

 
Ο επόμ ν 
υντελεστών - actors με τους στόχους που έχουν τεθεί για το υπό μελέτη σύστημα 

ς των στόχων, ο 
ποίος για το σύστημα του Ν. Ηρακλείου είναι ο παρακάτω πίνακας. 

 

(2MAO). 

έση του κάθε συντελεστή-
 
 

Οι τιμές του Πίνακα 6-5 εκφράζουν την επίδραση ενός συντελεστή σε ένα
μ
 

 0: όταν η επίδραση του συντελεστή-actor i στον συντελεστή-actor j είναι 
μηδενική. 

 1: όταν ο actor i επηρεάζει τις διαδικασίες λειτουργίας (operating 
dures) το

 2: όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει τα προγράμματα σε εξέλιξη 
(projects) του συντελεστή-a
3: όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει την εκπλήρωση της αποστολής 

ion) του
 4: όταν ο συντελεστής-actor i επηρεάζει την ίδια την ύπαρξη (existence) 

του συντελεστή-actor. 

ς διαγωνίου 
αυτά περιγράφει τη σχέση ενός συντελεστή με τον εαυτό του.  

ενος πίνακας που εισάγεται στη μέθοδο MACTOR περιγράφει τη σχέση τω
σ
(Πίνακας 6-6). Από τις τρεις διαφορετικές μορφές του πίνακα δίνεται ο πίνακας 
2ΜΑΟ - Actors x Στόχοι (Valued Position Matrix) των συντελεστών, διαστάσεων 
mxn, όπου m ο αριθμός των συντελεστών-actors και n ο αριθμό
ο
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Πίνακας 6-6: Πίνακας συντελεστών και στόχων του συστήματος του Ν. Ηρακλείου 

 
Ο πίνακας αυτός αναπαριστά με ένα ρεαλιστικότερο τρόπο την πραγματικότητα, 
αφού ενσωματώνει πληροφορία που αφορά τόσο στη σχ
actor με όλους τους στόχους (σύγκλιση ή απόκλιση του κάθε συντελεστή-actor από
κάθε στόχο), όσο και στη διαφορετική ιεράρχηση των στόχων από τους
ιαφορετικούς συντελεστές-actors.  δ
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tions):  

 

 

         (-) όταν ο στόχος i θέτει σε κίνδυνο τα προγράμματα σε εξέλιξη του 
actor j. 

ωση της 
αποστολής (mission) του actor j  

           (-)  όταν ο στόχος i θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του actor j. 

που δίνεται δεν αναφέρεται μόνο στη σύγκλιση 
 απόκλιση του κάθε συντελεστή-actor ως προς το στόχο, αλλά προσδιορίζεται για 
ά

π
ρ

συντελεστ

Τα στοιχεία του πίνακα παίρνουν τις παρακάτω τιμές (valued posi
 

 0  :    όταν ο στόχος i δεν έχει σημαντική επίδραση στον actor j. 
 1:   (+) όταν ο στόχος i είναι ζωτικός για τις διαδικασίες λειτουργίας 

(operating procedures) του actor j  
               (-) όταν ο στόχος i θέτει σε κίνδυνο τις διαδικασίες λειτουργίας του 

actor j. 
  2:  (+) όταν ο στόχος i είναι ζωτικός για τα προγράμματα σε εξέλιξη  

(projects) του actor j  
  

  3:  (+) όταν ο στόχος i είναι απαραίτητος για την εκπλήρ

        (-) όταν ο στόχος i θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση της αποστολής 
του actor j. 

  4:  (+) όταν ο στόχος i είναι απαραίτητος για την ίδια την ύπαρξη 
(existence) του actor j  

 
Στην περίπτωση αυτή, η πληροφορία 
ή
κ θε συντελεστή-actor η ιεράρχηση των στόχων που έχουν τεθεί. 

ό τον πίνακα 2ΜΑΟ (Actors x Objectives Valued Position Matrix) 
οσδιορίζονται: 

 Ο πίνακας 1ΜΑΟ, ο οποίος μετά από επεξεργασία δίνει πληροφορίες για τη 
σύγκλιση και απόκλιση των actors σε σχέση με τους στόχους του υπό μελέτη 
συστήματος. 

 Ο πίνακας 2ΜΑΟ, ο οποίος μετά από  επεξεργασία δίνει πληροφορίες για τη 
σύγκλιση και απόκλιση των συντελεστών-actors σε σχέση με τους στόχους, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των στόχων από τους actors. 

 Ο πίνακας 3ΜΑΟ, ο οποίος μετά από επεξεργασία δίνει πληροφορίες για τη 
σύγκλιση και απόκλιση των συντελεστών-actors σε σχέση με τους στόχους, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιεράρχηση των στόχων από τους συντελεστές-
actors όσο και τις σχέσεις δύναμης (power relationships) μεταξύ των  

 
Α
π
 

 

 

ών-actors. 
 
Το τελικό προϊόν του συγκεκριμένου μοντέλου είναι μία πλήρης εικόνα σε σχέση 
με:  

 Το ρόλο και τις προτεραιότητες των συντελεστών-actors στην περιοχή 
μελέτης (το σύστημα). 

 Τις μεταξύ τους σχέσεις και πιθανές συμμαχίες. 
 Τη θέση αλλά και την ένταση με την οποία τοποθετούνται οι συντελεστές-

actors απέναντι στους στόχους του υπό μελέτη συστήματος. 
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MDII

ύ των συντελεστών (actors). Η χρησιμότητα του πίνακα έγκειται 
τη δυνατότητα που παρέχει για μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση της 
νταγωνιστικότητας μεταξύ των συντελεστών (ένας συντελεστής μπορεί να μειώσει 
ν αριθμό των επιλογών ενός άλλου συντελεστή επιδρώντας σε αυτόν μέσω κάποιου 
λλου συντελεστή – μεσολαβητή). Οι τιμές του MDII είναι ένας δείκτης της 
ημασίας της άμεσης και έμμεσης επίδρασης του ενός συντελεστή (actor) στον 
λλον.  

πό τον πίνακα άμεσης και έμμεσης επίδρασης υπολογίζονται δύο δείκτες: 

 Ο βαθμός της άμεσης και έμμεσης επίδρασης μεταξύ των συντελεστών, που 
είναι το άθροισμα των σειρών. 

 Ο βαθμός άμεσης και έμμεσης εξάρτησης μεταξύ των συντελεστών, που 
είναι το άθροισμα των στηλών. 

το πίνακα αυτό η μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη επίδραση που ασκεί 
 ένας συντελεστής (actor) σε άλλον. 

 που αναπτύσσονται 
ας actor μπορεί να 

ς έμμεσα σε αυτόν (μέσω ενός τρίτου). 
αι έμμεσες επιδράσεις που ασκούνται 

συνολικό αποτέλεσμα.   

ο άθροισμα της κάθε σειράς 
ή έμμεση) που ασκεί ο κάθε actor στους 

ης δείχνει το βαθμό επιρροής που δέχεται 
 

6.3. 33BΣχολιασμός Αποτελεσμάτων από τη Μέθοδο MACTOR 

 
Ο πίνακας άμεσης και έμμεσης επίδρασης (Πίνακας 6-7) περιγράφει την άμεση και 
έμμεση σχέση μεταξ
σ
α
το
ά
σ
ά
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Πίνακας 6-7: Άμεσης και έμμεσης επίδρασης MDII. 
 

 
 

Ο Πίνακας 6-7 προσδιορίζει τις άμεσες και έμμεσες σχέσεις
ανάμεσα στους actors. Έμμεσα δηλαδή περιγράφει πως έν
περιορίσει τις επιλογές ενός άλλου επιδρώντα
Ο πίνακας αυτός συνυπολογίζει τις άμεσες κ
μεταξύ των actors και δίνει ένα 
 
Στον πίνακα αυτό αθροίζονται οι σειρές και οι στήλες. Τ
δείχνει το βαθμό επίδρασης (άμεση 
υπόλοιπους, ενώ το άθροισμα της κάθε στήλ
ο κάθε actor από τους υπόλοιπους. 
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Ο χάρτης επιρροής - εξάρτησης μεταξύ των συν

 95

τελεστών (actors) είναι μια γραφική 
αξύ των συντελεστών 

ντίστοιχα. Οι θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι συντελεστές υπολογίζονται αυτόματα 

 
 

ιρροή. Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο βρίσκονται οι εξαρτημένοι actors, 
υτοί δηλαδή που ασκούν μικρή επίδραση στους υπόλοιπους αλλά δέχονται μεγάλη 

αναπαράσταση της θέσης με βάση την επίδραση - εξάρτηση μετ
α
μέσω της μεθόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Χάρτης 6-1: Χάρτης επιρροής - εξάρτησης μεταξύ των συντελεστών. 
 
Στο Χάρτη 6-3 οι actors ομαδοποιούνται σε τέσσερα τεταρτημόρια που 
σχηματίζονται από δύο άξονες, αυτόν που δείχνει την επίδραση και αυτόν που δείχνει 
την επιρροή. Στο επάνω αριστερά τεταρτημόριο βρίσκονται οι κυρίαρχοι actors, 
αυτοί δηλαδή που ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στους υπόλοιπους και δέχονται τη 
μικρότερη επ
α
επιρροή. Στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο βρίσκονται οι ανεξάρτητοι actors, αυτοί 
δηλαδή που αφενός ασκούν μικρή επίδραση στους υπόλοιπους και αφετέρου δέχονται 
μικρή επιρροή. Τέλος, στο επάνω αριστερά τεταρτημόριο βρίσκονται οι συντελεστές 
επικοινωνίας - αλληλεπίδρασης, αυτοί δηλαδή που δέχονται μεγάλη επίδραση από 
τους υπόλοιπους και ασκούν επίσης μεγάλη επιρροή. 
 
Από το Χάρτη 6-3 ως κυρίαρχοι συντελεστές παρουσιάζονται: 

 οι περιβαλλοντικοί φορείς,  
 οι επιστημονικές ομάδες καθώς και  
 οι κοινωνικοί φορείς.  

 
Αντίθετα ως εξαρτημένοι συντελεστές χαρακτηρίζονται: 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,  

 οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας,  
 οι αεροπορικές εταιρίες,  
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ς συντελεστών, 
ου δείχνει το «πλεόνασμα» της επίδρασης ή της επιρροής που δέχεται ο ένας actor 
πό τον άλλο. Έτσι  οποία δείχνει το βαθμό της 
πίδρασης ή της επιρροής  συντελεστών. Η διαδικασία 
υτή καλείται αποτελέσματά της φαίνονται στον 
ίνακα 6-8: 

 

ctor το συνολικό άθροισμα 
ν άμεσων και έμμεσων επιδράσεων. Τα αθροίσματα φαίνονται στην τελευταία 

ό αυτή που δέχεται από τους υπόλοιπους, ενώ το πρόσημο (-) 
ποδη τους 
πόλο

  που 
ναπτ  να 
ίναι « μεταξύ 
υς  
ου άλλου 
υντελ Όσο 
πιο στους 
υπόλοιπους βαθμού. 
Διαπιστώνο δεν 
είναι  
actors ασκεί 
μεγάλη  και 
μεγάλη ανά ά επίπεδα. 
ταν όμως ένας actor ασκεί μεγάλη επίδραση στους υπόλοιπους και δέχεται 

μικρότερη επιρροή και ανάδραση, τότε είναι πολύ ανταγωνιστικός.  

 τα τουριστικά πρακτορεία καθώς και  
 οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό.  

 
Κάθε συντελεστής ασκεί ή λαμβάνει άμεση ή έμμεση επιρροή από κάποιον άλλο 
συντελεστή. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται μια σύγκριση για κάθε ζεύγο
π
α χρησιμοποιείται μια κλίμακα η

 που υφίσταται μεταξύ δύο
«Net Scale Measurement» και τα 

ε
α
Π
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Πίνακας 6-8: Βαθμός επιρροής - εξάρτησης μεταξύ των συντελεστών. 
 
Στον παραπάνω πίνακα όταν η κλίμακα είναι θετική (+) τότε ένας actor i ασκεί 
μεγαλύτερη άμεση ή έμμεση επίδραση σε έναν actor j. Όταν είναι αρνητική (-) ασκεί 
μικρότερη επίδραση. Στη συνέχεια υπολογίζει για κάθε a
τω
στήλη του πίνακα. Το πρόσημο (+) υποδηλώνει ότι ο actor ασκεί μεγαλύτερη 
επίδραση απ
υ λώνει ότι ο actor ασκεί μικρότερη επίδραση από αυτή που δέχεται από 

ιπους. 

Πίνακας MDII, δίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην ανταγωνιστικότητα
ύσσεται μεταξύ των συντελεστών του συστήματος. Δύο συντελεστές μπορεί
ισοδύναμοι», να έχουν δηλαδή τον ίδιο βαθμό επίδρασης και επιρροής 

και ως εκ τούτου να είναι το ίδιο ανταγωνιστικοί. Επίσης, οι έμμεσες επιδράσεις
ένας actor i έχει στον εαυτό του, προέρχονται μέσα από τη δράση ενός 
εστή (μεσολαβητής). Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως «ανάδραση». 

ανταγωνιστικός είναι ένας actor τόσο μεγαλύτερη επίδραση θα ασκεί 
, όμως η εξάρτηση και η ανάδραση θα είναι μικρότερου 
υμε λοιπόν ότι το κριτήριο για την ανταγωνιστικότητα ενός actor 

μόνο η επίδραση που ασκεί και η επιρροή που δέχεται από τους υπόλοιπους
του συστήματος, αλλά και η ανάδραση. Έτσι ένας actor μπορεί να 
 επίδραση στους υπόλοιπους και ταυτόχρονα να δέχεται μεγάλη επιρροή

υ
 
Ο
α
ε
το
π
σ

 

δραση, οπότε η ανταγωνιστικότητά του να κυμαίνεται σε χαμηλ
Ό



Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας MDII δίνει δύο σημαντικές πληροφορίες. Η πρώτη 
είναι ότι η άμεση - έμμεση επίδραση που έχει ο i στον j συνεπάγεται κατά 
αντιστροφή την άμεση - έμμεση εξάρτηση του j από τον i. Η δεύτερη, αφορά στο 
γεγονός ότι η έμμεση επίδραση ενός συντελεστή - actor στον εαυτό του υφίσταται 
μέσω ενός ενδιάμεσου συντελεστή που λειτουργεί ως μεσολαβητής.  
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Πίνακας 6-9: Πίνακας ανταγωνιστικότητας των συντελεστών. 

τον παραπάνω πίνακα, το Ri είναι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας αναλόγως του 
αθμού της επίδρασης που ασκεί, των άμεσων ή έμμεσων επιδράσεων που δέχεται 
αθώς και της ανάδρασης. Η κλίμακα είναι αυθαίρετη, ενώ οι συντελεστές με την 
εγαλύτερη τιμή είναι οι πιο ανταγωνιστικοί. Ο πιο ανταγωνιστικός συντελεστής από 
ν Πίνακα 6-9 προκύπτει πως είναι οι περιβαλλοντολογικοί οργανισμοί με τιμή 

,54 ενώ ακολουθούν οι κοινωνικοί φορείς με τιμή 2,22. 
 
α αποτελέσματα του πίνακα παρουσιάζονται διαγραμματικά με το παρακάτω 

Σχήμα 6-3: Ιστόγραμμα ανταγωνιστικότητας των συντελεστών. 

 
Σ
β
κ
μ
το
2

Τ
ιστόγραμμα. 
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Στη συνέχεια  η μέθοδος 
χετικά με τη  τεθεί. Τα 
ιαγράμματα δείκτης της 
γαριάς παρουσιάζει Αν ο δείκτης 
λίνει προς τα  ή οι 
υρίαρχοι και πιο  θετικά 
πέναντι στο στόχο  δείχνει την 
ντίθεσή τους 

 
 
 
 

Σχήμα 6-4: Ο προστασίας. 

το διάγραμμα που σημαίνει 
τι οι actors περιβάλλοντος. 
νάμεσα στους υλοποίηση του 
υγκεκριμένου της περιοχής, 
ι επιστημονικές οι υπεύθυνοι 
ν ξενοδοχειακών  θετικά στο 
υγκεκριμένο ιοτέχνες, οι 
εροπορικές στόχος θέτει 
εριορισμούς 

Στη συνέχεια ι συντελεστές 
κείνοι που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και η έλλειψη συμμετοχής των οποίων 

παρουσιάζονται διαγραμματικά τα αποτελέσματα που έδωσε
στάση των actors απέναντι σε κάθε στόχο που έχει

μοιάζουν με ζυγαριές. Η πλευρά στην οποία κλίνει ο 
 τη στάση του κάθε actor απέναντι σε κάθε στόχο. 

θετικά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των συντελεστών
 ανταγωνιστικοί συντελεστές του συστήματος διάκεινται

 που τίθεται. Η κλίση του δείκτη προς τα αρνητικά
απέναντι στο στόχο. 

σ
δ
ζυ
κ
κ
α
α
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρόλος των συντελεστών για το στόχο της περιβαλλοντικής 

αυτό παρατηρούμε ότι ο δείκτης κλίνει προς τα θετικά, 
υποστηρίζουν το στόχο που αφορά στην προστασία του 

 actors που λειτουργούν ενθαρρυντικά για την 
στόχου βρίσκονται και δυο από τους κυρίαρχους actors 
 ομάδες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Επιπλέον, 

 επιχειρήσεων αλλά και οι τοπικές αρχές αντιδρούν
στόχο. Οι actors που αντιτίθενται είναι οι αγρότες, οι β
και ναυτιλιακές εταιρείες καθώς ο συγκεκριμένος 
στις δραστηριότητες των ομάδων αυτών. 
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γίνεται μια προσπάθεια επεξήγησης για το ποιοι είναι ο
ε
θα οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα για την υλοποίηση του στόχου. Έτσι, 
παρατίθεται με διαγραμματική απεικόνιση ο τρόπος κατά τον οποίο θα 
διαφοροποιούνταν η κλίση της ζυγαριάς.  
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Σχήμα 6-5: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Ακτοπλοϊκές Εταιρίες ” για το 

 
ο Σχήμα 6-6 περιγράφει πως ένας αρκετά ανταγωνιστικός συντελεστής, οι 

χήμα 6-6: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Παράγοντες του πρωτογενή τομέα-
Αγρότες” για το στόχο «Προστασία του Περιβάλλοντος». 

πό το Σχήμα 6-7 προκύπτει πως η διαφοροποίηση της στάσης του συντελεστή 
“  
υλοποίηση του στόχου. Όπως προα συντελεστής αυτός χαρακτηρίζεται 
ς συντελεστή επικοινωνίας, δηλαδή ασκεί μεγάλη επίδραση ενώ ταυτόχρονα έχει 

στόχο «Προστασία του Περιβάλλοντος». 

Τ
“ακτοπλοϊκές εταιρίες”, διαφοροποιεί τη συνολική στάση των συντελεστών απέναντι 
στο στόχο «Περιβαλλοντική προστασία». Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-6 ο 
συντελεστής αυτός έχει σημαντική βαρύτητα, και η αλλαγή στάσης του οποίου θα 
διευκόλυνε την υλοποίηση του στόχου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ

 
Α
Παράγοντες του πρωτογενή τομέα-Αγρότες” θα συντελούσε καθοριστικά στην

ναφέρθηκε ο 
ω
μεγάλη εξάρτηση από άλλους συντελεστές. 
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χήμα 6-7: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Περιβαλλοντικές Οργανώσεις” για 
το στόχο «Προστασία του Περιβάλλοντος». 

ο Σχήμα 6-8 παρουσιάζει το αποτέλεσμα που επιφέρει η διαφοροποίηση της στάσης 
υ συντελεστή “Περιβαλλοντικές Οργανώσεις”. Μία ενδεχόμενη αντίδραση του 
υγκεκριμένου συντελεστή στο στόχο αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην 

συντελεστή ο ο ς συντελεστές 
αι χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχος.  

Σχήμα 6-8: Στάση των actors απέναντι στο στόχο «Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

 
το Διάγραμμα 6-9 παρατηρείται ότι ο δείκτης κλίνει προς τα θετικά, που σημαίνει 
τι οι actors επιδοκιμάζουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
νάμεσα στους actors που επιδοκιμάζουν το στόχο αυτό βρίσκονται και πάλι δυο από 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σ

 
Τ
το
σ
υλοποίηση του στόχου. Επομένως επιβεβαιώνεται η βαρύτητα που έχει η στάση του 

ποίος επιπλέον είναι ένας από τους ανταγωνιστικότερου
κ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τουρισμού». 

Σ
ό
Α
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τους κυρίαρχους actors της περιοχής, οι επιστημονικέ  ομάδες και οι εριβαλλοντικές 
οργανώσεις. Επίσης οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό και τα τουριστικά 
επαγγέλματα, οι αγρότες, οι τοπικές αρχές, οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες 
διάκεινται θετικά απέναντι στο στόχο αυτό. Η μόνη ομάδα που αντιδρά είναι οι 
παράγοντες τους δευτερογενή τομέα (βιοτέχνες) και η οποία δεν είναι ικανή να 
σταθεί εμπόδιο στην κατεύ

ς π

θυνση υλοποίησης του στόχου. 

 

 
Σχ α 

το στόχο «Ανάπτυξ ρφών τουρισμού». 

Σχήμα 6-10: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Επιστημονικές Ομάδες” για το 
στόχο «Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού». 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ήμα 6-9: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Περιβαλλοντικές Οργανώσεις” γι
η εναλλακτικών μο

 
Ενώ ο συντελεστής «παράγοντες του δευτερογενή τομέα» δεν επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό τη συνολική στάση των συντελεστών ωστόσο σε συνδυασμό με τον 
συντελεστή «περιβαλλοντικές οργανώσεις» είναι ικανός να περιορίσει σε σημαντικό 
βαθμό την υλοποίηση του στόχου που αφορά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 
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Αντίθετα με τον συντελεστή «περιβαλλοντικές οργανώσεις», που επηρεάζει 
καθοριστικά τη συνολική στάση των συντελεστών απέναντι στο στόχο για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, από το Σχήμα 6-11 προκύπτει ότι ο 
συντελεστής «επιστημονικές ομάδες» δεν ασκεί την ίδια επίδραση. Παρατηρείται μια 
μικρή διαφοροποίηση στη κλίση της ζυγαριάς όμως η συνολική στάση παραμένει σε 
σημαντικό βαθμό θετική. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 6-11: Ο ρόλος των συντελεστών για το στόχο της προώθησης ανανεώσιμων 

ε σχέση με το στόχο «Προώθηση των ΑΠΕ», ο δείκτης κλίνει και πάλι προς τα 

, οι αγρότες, οι βιοτέχνες 
υ δευτερογενούς τομέα παραγωγής, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι 
πιστημονικές ομάδες.  

 
 
Σχήμα 6-12: Διαφοροποίηση στάση  “Περιβαλλοντικές Οργανώσεις” 

για το στόχο «προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

πηγών ενέργειας. 
 
Σ
θετικά και μάλιστα τελείως αριστερά στη ζυγαριά, που σημαίνει ότι οι actors στο 
σύνολό τους επιδοκιμάζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ (Σχήμα 6-12). Οι actors που 
τηρούν θετική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο στόχο και μάλιστα κατά μεγάλη 
πλειοψηφία είναι οι υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών μονάδων
το
ε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ς του συντελεστή
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Το γεγονός ότι ο συντελεστής «περιβαλλοντικές οργανώσεις» είναι υπεύθυνος για τη 
θετική αυτή στάση των συντελεστών προκύπτει και από το Σχήμα 6-13. Στην 
περίπτωση που ο συντελεστής αυτός αντιτίθεται στην υλοποίηση του συγκεκριμένου 
στόχου, έστω κα  αν είναι ο μόνος, είναι δυνατό  να διαφοροποιηθεί σημαντικά η 
συνολική στάση των actors καθώς είναι ένας συντελεστής κυρίαρχος και ασκεί 
μεγάλη επίδραση στο σύνολο των συντελεστών. 
 
 
 

ι ν

 

στόχο «προώθηση ανα

 
Σχήμα 6-14: των δικτύων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6-13: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Επιστημονικές Ομάδες” για το 
νεώσιμων πηγών ενέργειας». 

 
Από το Σχήμα 6-14 προκύπτει η διαφοροποίηση του συντελεστή «επιστημονικές 
ομάδες» δεν είναι ικανή να ανατρέψει την ενθαρρυντική στάση των συντελεστών για 
τον συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο παρατηρείται μια μικρή αλλαγή της κλίσης της 
ζυγαριάς χωρίς όμως να ανατρέπει το αρχικό συμπέρασμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ρόλος των συντελεστών για το στόχο «βελτίωση 
μεταφορών». 
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Και στην περίπτωση του στόχου  «βελτίωση των δικτύων μεταφορών», οι actors στην 
πλειοψηφία τους τίθενται υπέρ του συγκεκριμένου στόχου και ο δείκτης κλίνει προς 
τα θετικά. Οι actors που διάκεινται θετικά απέναντι στο συγκεκριμένο στόχο είναι οι 
υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών μονάδων, οι ενασχολούμενοι με τουριστικά 
παγγέλματα, οι αγρότες, οι βιοτέχνες, οι τοπικές αρχές και οι επιστημονικές ομάδες. 
 μόνη ομάδα που αντιδρά είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για προφανείς 
όγους μη αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία όμως αποτελεί και έναν 
πό τους κυρίαρχους actors της περιοχής, με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά το 
ποτέλεσμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α λ τ

Η βαρύτητα του συντελεστή 
γκειται στη δυνατότητα να καθορίζει τη συνολική στάση άλλων συντελεστών. Αν οι 
ραστηριότητες του συγκεκριμένου συντελεστή θίγονται από την υλοποίηση του 
τόχου, τότε η αρνητική αντίδραση του συντελεστή είναι δυνατόν να αποτρέψει την 
λοποίηση του στόχου που αφορά στη βελτίωση των δικτύων υποδομής.  

 
 

Σχήμα 6-16: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Επιστημονικές Ομάδες” για το 
στόχο «Βελτίωση των δικτύων υποδομών». 

ε
Η
λ
α
α
 
 

 
 
Σχήμα 6-15: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Ξενοδοχειακές Μονάδες” για το 

στόχο «Βελτίωση των δικτύων υποδομών». 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λλαγή στάσης του συντε εσ ή «ξενοδοχειακές 
μονάδες», ο οποίος όχι μόνο περιορίζει την αρχική θετική στάση αλλά δημιουργεί 
σημαντικούς περιορισμούς στην υλοποίηση του στόχου. 
έ
δ
σ
υ
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Το ίδιο αποτέλεσμα επιφέρει και αλλαγή στάσης του συντελεστή «επιστημονικές 
ομάδες». Την αρχική θετική στάση ουσιαστικά την καθορίζουν οι δύο αυτοί 
συντελεστές, καθώς η ενδεχόμενη διαφοροποίησή τους ανατρέπει σημαντικά τη 
συνολική στάση των συντελεστών απέναντι στο στόχο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6-17: α την ανάπτυξη 

 
Στο Διάγρ υξης του 
μπορίου και της εξαγωγικής δραστηριότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση ο δείκτης 

οντικές οργανώσεις. 

Σχήμα 6-18: Εταιρίες” για το 

 

Ο ρόλος των συντελεστών για την επίτευξη του στόχου γι
του εμπορίου. 

αμμα 6-18 φαίνεται η στάση των actors στο ζήτημα της ανάπτ
ε
κλίνει προς τα θετικά και οι περισσότεροι actors διάκεινται θετικά απέναντι στο 
συγκεκριμένο στόχο. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι αγρότες, οι βιοτέχνες του 
δευτερογενούς τομέα παραγωγής, οι τοπικές αρχές και οι αεροπορικές και 
ναυτιλιακές εταιρείες. Η ομάδα εκείνη που είναι αντίθετη με το στόχο αυτό για 
προφανείς λόγους είναι οι περιβαλλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Αεροπορικές 
στόχο «Προώθηση Εμπορίου». 
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Η διαφοροποίηση του συντελεστή «περιβαλλοντικές οργανώσεις» όπως προέκυψε 
από το Σχήμα 6-18 δεν είναι ικανή να μεταβάλλει τη συνολική θετική στάση απέναντι 
στο στόχο για την προώθηση του εμπορίου. Ωστόσο σε συνδυασμό με το συντελεστή 
«αεροπορικές εταιρίες» προκύπτει σημαντική αλλαγή της κλίσης και από θετική 
μεταβάλλεται σχεδόν σε αρνητική.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6-19: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Παράγοντες του πρωτογενή 

τομέα -Αγρότες” για το στόχο «Βελτίωση των δικτύων υποδομών». 

ε αρνητική μεταβάλλεται η αρχική θετική στάση σε ενδεχόμενη διαφοροποίηση του 
σ  
δικτύων υποδομής. Το  ο συντελεστής ασκεί 
εγάλη επίδραση και είναι σημαντικά υπεύθυνος για τον καθορισμό της συνολικής 

Σχήμα 6-20: Ο ρόλος των συντελεστών για την επίτευξη του στόχου της διάδοσης των 
καινοτομιών. 

 
Σ
υντελεστή «παράγοντες του πρωτογενή τομέα» για το στόχο για τη βελτίωση των

συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως
μ
στάσης των συντελεστών. 
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ύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το Σχήμα 6-21, οι υπεύθυνοι των 
ενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι ενασχολούμενοι με τουριστικές δραστηριότητες, οι 
γρότες, οι βιοτέχνες του δευτερογενούς τομέα, οι τοπικές αρχές, οι περιβαλλοντικές 
ργανώσεις και οι επιστημονικές ομάδες είναι σύμφωνοι με την προώθηση της 
αινοτομίας. Ο δείκτης κλίνει τέρμα αριστερά στη ζυγαριά, αφού είναι προφανές ότι 
άθε καινοτομία που δύναται να επέλθει στις δραστηριότητες των προαναφερθέντων 
υντελεστών θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, που 
ροσφέρουν και στην περαιτέρω αναβάθμισή τους.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ική αποδοχή των συντελεστών για την υλοποίηση του στόχου για τη διάδοση 
ν καινοτομιών οδηγεί την κλίση στο τελείως θετικό σημείο με απόλυτα θετική 

κριμένου συντελεστή 
α επέφερε σημαντική αλλαγή στη συνολική στάση και θα οδηγούσε σε ουδέτερη 

 δεύτερος επιχειρεί μια «προέκταση» των αποτελεσμάτων που 
δωσε ο πρώτος. Τα αποτελέσματα των πινάκων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ξ
α
ο
κ
κ
σ
π

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6-21: Διαφοροποίηση στάσης του συντελεστή “Περιβαλλοντολογικές Ομάδες” 

για το στόχο «Διάδοση Καινοτομιών». 
 
Η καθολ
τω
στάση των συντελεστών απέναντι στο στόχο. Σημασία έχει όμως έχει το γεγονός πως 
κύρια υπεύθυνος για τη θετική αυτή στάση παρουσιάζεται ο συντελεστής 
«περιβαλλοντικές ομάδες», καθώς η αλλαγή στάσης του συγκε
θ
σχεδόν στάση των συντελεστών για την υλοποίηση του στόχου. 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έδωσε η μέθοδος από την 
κατασκευή των πινάκων 1ΜΑΟ και 2ΜΑΟ (θέση των συντελεστών - actors απέναντι 
στους στόχους). Οι δύο πίνακες, όπως προαναφέρθηκε, διαφέρουν ως προς τις τιμές 
που παίρνουν καθώς ο
έ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

α στοιχεία του Πίνακα 6-10 παίρνουν τιμές:   

τον υς 
τόχους του 
ίνακα  
ειρές ό 
υγκλίσε  
ριθμό  
τόχο.  

ξίζει να  
πό το  
ου είναι

Ο πίνακας  
που έχουν  
γίνεται μια προσπάθεια ιεράρχησης των στόχων για κάθε actor, καθώς ο κάθε actor 
δίνει διαφο τητες και 
ς εκ τούτου ιεραρχεί διαφορετικά τους στόχους που τίθενται. Οι τιμές που παίρνει ο 

           (-) θέτει σε κίνδυνο τις διαδικασίες λειτουργίας, 
▪ +/-2: (+) ζωτικό για τα εν εξελίξει έργα του κάθε συντελεστή, 
           (-) θέτει σε κίνδυνο τα εν εξελίξει έργα, 
▪ +/-3: (+) ζωτικό για την αποστολή του κάθε συντελεστή, 
           (-) θέτει σε κίνδυνο την αποστολή του κάθε συντελεστή, 
▪ +/-4: (+) ζωτικό για την ύπαρξη του συντελεστή, 
           (-) θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του συντελεστή. 
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Πίνακας 6-10: Θέση των συντελεστών- actors απέναντι στους στόχους (1ΜΑΟ). 
 
Τ

 +1: στην περίπτωση σύγκλισης του actor με το στόχο, 
 -1: στην περίπτωση απόκλισης του actor με το στόχο, 
  0: στην ουδέτερη περίπτωση. 

 
Σ πίνακα αυτό καταγράφεται η στάση κάθε συντελεστή (actor) απέναντι στο

που έχουν τεθεί για το υπό μελέτη σύστημα. Στην τελευταία στήλη 
αθροίζονται τα αποτελέσματα της κάθε σειράς, ενώ στις τελευταίες τρεις
αθροίζονται τα αποτελέσματα της κάθε στήλης και διακρίνονται σε αριθμ
ων των actors με τον εκάστοτε στόχο, αριθμό αποκλίσεων και συνολικό

 actors που λαμβάνουν θέση (συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα) απέναντι σε κάθε

 αναφερθεί ότι οι τιμές του πίνακα 1ΜΑΟ δεν είναι οι αρχικές που δίνονται
χρήστη της μεθόδου, αλλά υπολογίζονται από τα στοιχεία του πίνακα 2ΜΑΟ

 και τα αρχικά δεδομένα τα οποία εισάγει ο χρήστης.  

 2ΜΑΟ δίνει πιο αναλυτικά τη θέση κάθε actor απέναντι στους στόχους
 τεθεί. Ο πίνακας αυτός κατασκευάζεται στο στάδιο της μελέτης, όπου

σ
π
σ
σ
α
σ
 
Α
α
π
 

 

ρετική βαρύτητα στον κάθε στόχο, έχει διαφορετικές προτεραιό
ω
πίνακας 2ΜΑΟ είναι: 
 

▪ 0: στην ουδέτερη περίπτωση 
▪ +/-1: (+) ζωτικό για τις διαδικασίες λειτουργίας του συντελεστή, 
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κας 6-11: Θέση των συντελεστών- actors απέναντι στους στόχους (2ΜΑΟ
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ίνα ). 

 
 
Στο ας 
ΜΑΟ οπτικοποιημένα. Αποτυπώνεται η στάση των actors απέναντι στον κάθε στόχο 

ι σε κάθε στόχο. 
 
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας 3ΜΑΟ, ο οποίος οδηγεί ένα βήμα πιο πέρα από 
τον πίνακα 2ΜΑΟ, επιχειρώντας να ενσωματώσει τη βαρύτητα κάθε συντελεστή - 
actor σε σχέση με τους επιμέρους στόχους. Γίνεται δηλαδή η ιεράρχηση των στόχων 
με βάση τη βαρύτητα που δίνει ο κάθε συντελεστής σε κάθε έναν από αυτούς.  
 

Π

 διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσματα που δίνει ο πίνακ
2
με ποσοστά, αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν με τον εκάστοτε 
στόχο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήμα 6-22: Η στάση των συντελεστών απέναντ
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ι 

ων actors απέναντι στους στόχους, καθώς και τη δυνατότητα του 
αθενός να συμβάλλει στην προώθηση του κάθε στόχου. Οι θετικές τιμές δείχνουν 

 οι μηδενικές τιμές δείχνουν την 
υδέτε είναι οι 
ετικές για το 
υγκεκ η 
ίναι η

πό τον γίνεται 
μφανή  
νάμεσ και ο 
υσχετ
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Number of agreements
Number of disagreements

17,2 16,8 11,4 14,5 11,6 20,7
-9,2 -0,8 0,0 -7,6 -7,6 0,0
26,5 17,5 11

A
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T
O

Degree of mobilisation

3,7 0,0 1,2 4,9 0,0 2,5 12,3
0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,0 2,6
0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 1,1
-3,0 2,0 1,0 2,0 3,9 2,0 13,8
-0,8 -0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 8,7
0,9 0,6 0,0 0,6 0,6 0,3 3,0
10,1 5,1 5,1 -7,6 -7,6 7,6 43,1
2,5 2,5 2,5 3,8 0,0 5,0 16,3
-2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,9
-3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 10,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,4 22,1 19,2 20,7
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Πίνακας 6-12: Θέση των συντελεστών- actors απέναντι στους στόχους (3ΜΑΟ). 
 
Η βαρύτητα που έχει ο κάθε συντελεστής έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση 
των επιμέρους στόχων του συστήματος, αφού δείχνει τη δυνατότητα εμπλοκής του 
κάθε συντελεστή στη διατύπωση κα προώθηση των στόχων. Στην τελευταία στήλη 
του πίνακα δίνονται τα συνολικά αποτελέσματα για τη βαρύτητα του κάθε actor, ενώ 
οι τρεις τελευταίες σειρές δίνουν τα αθροίσματα των συγκλίσεων και των 
αποκλίσεων τ
κ
την κινητοποίηση του κάθε συντελεστή για ένα στόχο, οι αρνητικές την αντίσταση 
του κάθε συντελεστή απέναντι σε ένα στόχο, ενώ
ο ρη στάση του συντελεστή απέναντι σε ένα στόχο. Όσο μεγαλύτερες 

 τιμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η κινητοποίηση του συντελεστή 
ριμένο στόχο, ενώ όσο μικρότερες είναι οι τιμές (αρνητικές), τόσο μεγαλύτερ
 αντίσταση του συντελεστή απέναντι σε ένα συγκεκριμένο στόχο.  

 παραπάνω πίνακα προέκυψε ένα νέο διάγραμμα μέσα από το οποίο 
ς η διαφοροποίηση μεταξύ των εν δυνάμει συμμαχιών και συγκρούσεων
α στους actors όταν λαμβάνεται υπόψη η ιεράρχηση των στόχων 
ισμός δυνάμεων μεταξύ των actors (Σχήμα 6-24).  
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Σχήμα 6-23:  την ιεράρχηση 

πό το Σχήμα αποδεκτοί 
πό τους  που 
χουν επιλεγεί αντιτιθέμενο 
υντελεστή. και «η 
ροώθηση αντιδράσεις 
αρατηρούντα  αυτός 
ροφανώς  που 
ντιτίθενται.  

τη συνέχεια και ο 
άρτης που 

 

 
Πίνακας 6-13: Πίνακας συγκλίσεων (convergence matrix - 1CAA). 

 
 

Συμμαχίες - συγκρούσεις μεταξύ των συντελεστών με βάση
των στόχων. 

 6-24 προκύπτει όλοι οι στόχοι είναι στην πλειοψηφία
συντελεστές - actors. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο από 

 για την περιοχή μελέτης δεν συναντούν κανέναν
Οι δύο αυτοί στόχοι είναι «η διάδοση της 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Οι περισσότερες
ι στο στόχο για την «περιβαλλοντική προστασία». 

δημιουργεί περιορισμούς στις δραστηριότητες των 

ακολουθεί ο πίνακας συγκλίσεων (convergence ma
αποτυπώνει τα όσα δίνει ο πίνακας. 
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Ο πίνακας  αριθμό 
ων κοινών  στοιχείο, 
 οποίο υπ  απέναντι 
τους στόχους  είναι 
υμμετρικός μηδενικά. 
 τιμή 0  απέναντι 
τους στόχους βαθμό της 
ύγκλισης.  στους 
ποίους έχο διαφερόντων 
ν actors. 

τη συνέχεια πίνακα και 
 διάγραμμ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

συγκλίσεων μεταξύ των actors δείχνει για κάθε ζευγάρι actors τον
 θέσεων απέναντι στους στόχους που τίθενται. Αυτό είναι ένα
οδεικνύει τις εν δυνάμει συμμαχίες με αφορμή την κοινή στάση

 που έχουν τεθεί για το υπό μελέτη σύστημα. Ο πίνακας
 ως προς την κύρια διαγώνιό του, τα στοιχεία της οποίας είναι 

σημαίνει καμία κοινή άποψη (συμφωνία) μεταξύ των συντελεστών
 που τίθενται, ενώ οι υπόλοιπες τιμές υποδεικνύουν το 

Όσο μεγαλύτερος ο σχετικός αριθμός (πλήθος στόχων απέναντι
υν κοινή στάση), τόσο μεγαλύτερη είναι η σύγκλιση των εν

 δίνεται ο χάρτης που απεικονίζει τα δεδομένα του παραπάνω 
α που προκύπτει. 
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Σχήμα 6-24: Συγκλίσεις μεταξύ των actors. 
 
Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των actors. Όσο πιο κοντά είναι
δύο actors τόσο μεγαλύτερη είναι η σύγκλιση των ενδιαφερόντων τους. Στο χάρτη
παρατηρείται ταύτιση των ενδιαφερόντων κάποιων συντελεστών, με αποτέλεσμα την
απόλυτη σύγκλισή τους. Π.χ. οι συντελεστές εταιρίες παραγωγής ενέργειας και
κοινωνικοί φορείς, που κατατάσσονται στο αριστερά κάτω τεταρτημόριο του
Σχήματος 6-25, καθώς και ακτοπλοϊκές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρίες που
παρουσιάζονται στο αριστερό πάνω τεταρτημόριο. Η επισκόπηση των στοιχείων του
Πίνακα 6-13 και του Σχήματος 6-25 δείχνει ότι οι συντελεστές-actors ομαδοποιούνται
σε τρεις ομάδες με βάση τη σύγκλισή τους απέναντι στους στόχους που έχουν τεθεί. 
 
Ο χάρτης αυτός είναι χρήσιμος για τη δημιουργία του διαγράμματος συγκλίσεων
μεταξύ των actors που ακολουθεί (Σχήμα 6-26). 
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Σχήμα 6-25: Διάγραμμα σύγκλισης των actors. 

γραμμή που συνδέει δύο actors σημαίνει ότι μεταξύ τους
, η μπλε γραμμή δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή σύγκλιση

δείχνει η σύγκλιση είναι μετρίου βαθμού, η γκρι γραμμή
 αδύναμη ενώ η διακεκομμένη γραμμή δείχνει πολύ

σύγκλιση. Οι αριθμοί δείχνουν τις πιθανές συμμαχίες 
ν. Η μεγαλύτερη σύγκλιση εμφανίζεται στους 
του πρωτογενή τομέα - Αγρότες» και «παράγοντες το

οποίοι όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 6-13, 
ση) σε πέντε από τους έξι υποστόχους του υπό μελέτη 

 
Η κόκκινη  υπάρχει πολύ 
χυρή σύγκλιση , η πιο λεπτή 
πλε γραμμή  ότι η 
ύγκλιση είναι  έως 
ηδενική  να 
ημιουργηθο τές: 
παράγοντες νή 
μέα», οι  κοινή 
έση (σύγκλι , που 

Πίνακας 6-14: Ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ των συντελεστών με βάση την ιεράρχηση 
των στόχων. 
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0,0 6,0 3,5 6,0 7,0 7,5 7,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
6,0 0,0 5,0 7,0 5,5 6,5 5,0 8,5 2,5 2,5 0,0 0,0
3,5 5,0 0,0 4,5 2,5 4,5 2,0 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0
6,0 7,0 4,5 0,0 11,0 8,5 6,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0
7,0 5,5 2,5 11,0 0,0
7,5 6,5 4,5 8,5 6,0

2CAA

environ ag
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air comp
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soc org
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Number of convergences
Degree of

7,5 5,0 2,0 6,0 5,0 7,5 0,0 10,5 2,5 2,5 0,0 0,0
10,5 8,5 5,0 9,0 8,0 9,5 10,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
0,0 2,5 2,5 9,0 4,5 5,0 2,5 2,5 0,0 9,0 0,0 0,0
0,0 2,5 2,5 9,0 4,5 5,0 2,5 2,5 9,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48,0 48,5 32,0 70,0 54,0 60,0 48,5 66,0 37,5 37,5 0,0 0,0
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 convergence (%)

6,0 5,0 8,0 4,5 4,5 0,0 0,0
0,0 7,5 9,5 5,0 5,0 0,0 0,0

73,3
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Ο πίνακας  περίπου 
ν ίδια λογική  τον τύπο 
ν συμμαχιών  το πόσο 
χυρή μπορεί με το πώς 
ραρχούν οι σύμφωνα με τις 
ροτεραιότητε ως προς τα 
τοιχεία της 

ι τιμές του  τόσο πιο 
χυρή η συμμαχία . Ο χάρτης 
ου προκύπτει

 

 

 

 Valued convergence matrix (2CAA) (Πίνακας 6-14) ακολουθεί
 με τον πίνακα 2ΜΑΟ. Δεν δείχνει όπως ο προηγούμενος
 που δύνανται να αναπτυχθούν ανάμεσα στους actors, αλλά

 να είναι μια συμμαχία μεταξύ δύο actors, ανάλογα και 
 actors αυτοί τους στόχους του υπό μελέτη συστήματος, 
ς και τα ενδιαφέροντά τους. Ο πίνακας είναι συμμετρικός 

κυρίας διαγώνιου.  

πίνακα δίνουν την ισχύ της συμμαχίας. Όσο πιο μεγάλη η τιμή
 στη βάση των κοινών ενδιαφερόντων των συντελεστών

 από τον πίνακα αυτό είναι ο ακόλουθος: 
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Χάρτης 6-2: Ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ των συντελεστών με βάση την ιεράρχηση των 

στόχων. 
 
Όσο πιο κοντά είναι οι actors στον παραπάνω χάρτη τόσο πιο ισχυρή είναι η 
συμμαχία που υπάρχει μεταξύ τους. Στο σχήμα παρατηρούνται δύο ισχυρές 
συμμαχίες συντελεστών, καθώς η θέση των συντελεστών αυτών ταυτίζεται. 
Πρόκειται για τους συντελεστές «κοινωνικοί φορείς» και «εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας» καθώς και για τους actors «αεροπορικές εταιρίες» και «ακτοπλοϊκές 
εταιρίες». Τα δεδομένα του χάρτη αυτού χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την 
κατασκευή του αντίστοιχου Διαγράμματος 6-28. 
 
Στο διάγραμμα αυτό, οι γραμμές που συνδέουν τους actors ανάλογα με το χρώμα 
τους έχουν την ίδια σημασία με τις γραμμές στο Σχήμα 6-26. Οι αριθμοί όμως που 
αναγράφονται επάνω στις γραμμές δείχνουν στην περίπτωση αυτή το πόσο ισχυρή 
είναι η συμμαχία που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των actors που συνδέουν οι 
γραμμές. 
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Χάρτης  

 
Ο όμ
convergence m α 
3ΜΑΟ.  / 
στόχους  
του  
εξεταζόμενο της 
κυρίας 

Πίνακας 6-15: Η στάση των συντελεστών απέναντι στους στόχους με βάση τη βαρύτητα 
που δίνει ο κάθε συντελεστής στον εκάστοτε στόχο (3CAA). 

 

 6-3: Ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ των συντελεστών με βάση την ιεράρχηση
στόχων. 

ενος πίνακας που δίνει η μέθοδος είναι ο πίνακας We
atrix (3CAA). Ο πίνακας αυτός έχει την ίδια λογική με τον

Προσδιορίζει τις εν δυνάμει συμμαχίες συνυπολογίζοντας τις 
των actors, την ιεράρχηση των στόχων του συστήματος που έχουν 

καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους, τη θέση τους δηλαδή 
 σύστημα. Είναι ένας πίνακας συμμετρικός ως προς τα 

διαγώνιου.  
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Οι τιμές είναι τόσο πιο 
χυρές των actors. Η 
ικόνα  παράγοντες 
λλάζει 

 χάρτης

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Χάρτης βαρύτητα 

τον τόσο πιο 
χυρ

ο παρουσιάζεται 
το  μεταξύ 
τους συμμαχίες 
που  αυτές 
δείχνουν

αντιπροσωπεύουν την ισχύ της συμμαχίας. Όσο πιο μεγάλες 
είναι οι συμμαχίες που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ 

των συμμαχιών, όταν συνυπολογίζονται όλοι οι προαναφερθέντες
όπως φαίνεται και από το Χάρτη 6-29. 

 που προκύπτει από τον πίνακα αυτό είναι ο ακόλουθος: 
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 6-4: Η στάση των συντελεστών απέναντι στους στόχους με βάση τη 

που δίνει ο κάθε συντελεστής στον εκάστοτε στόχο (3CAA). 

 παραπάνω χάρτη όσο πιο κοντά βρίσκονται οι actors μεταξύ τους 
ή είναι η συμμαχία που δύναται να αναπτυχθεί ανάμεσά τους.  

αντίστοιχο διάγραμμα που προκύπτει από τα δεδομένα του χάρτη 
Σχήμα 6-30. Στο διάγραμμα αυτό οι γραμμές που συνδέουν τους actors
δείχνουν και πάλι, όπως και στα άλλα δύο διαγράμματα, τις πιθανές 
μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ των actors. Οι αριθμοί πάνω από

 
Σ
ισ
 
Τ
σ

 την ένταση των συμμαχιών. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες, οι χάρτες και τα διαγράμματα που δείχνουν τις 
αποκλίσεις των actors απέναντι στους τεθέντες στόχους και τις πιθανές συγκρούσεις 
που μπορεί να προκύψουν μεταξύ τους όταν τα ενδιαφέροντά τους είναι αποκλίνοντα. 
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Χάρτης βαρύτητα 

 
 

 πρώτος πίνακας είναι ο πίνακας απόκλισης 1DAA (Divergence matrix - 1DAA). 

 
 

  
εταξύ έχουν 
θεί.  ότι 
άποιο  δε 
υμβα άλλα 
λόγια ο π ή μηδέν 
ποδηλώνει μη σύγκρουση, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένας στόχος απέναντι 
τον οποίο δύο actors βρίσκονται σε διάσταση. Ο πίνακας είναι συμμετρικός ως προς 
τα στοιχεία της κυρίας διαγώνιου.  

 6-5: Η στάση των συντελεστών απέναντι στους στόχους με βάση τη 
που δίνει ο κάθε συντελεστής στον εκάστοτε στόχο (3CAA). 
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1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 7 14 7 17 6 6 6 0 0
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Πίνακας 6-16: Πίνακας αποκλίσεων μεταξύ των συντελεστών (1DAA). 

παραπάνω πίνακας δείχνει τις πιθανές συγκρούσεις που δύνανται να αναπτυχθούν
 των actors ανά δύο λόγω των αποκλίσεών τους από τους στόχους που 
Οι συγκρούσεις μεταξύ των actors μπορεί να δημιουργηθούν λόγω του
ι στόχοι συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα ορισμένων actors, ενώ
δίζουν με τα ενδιαφέροντα κάποιων άλλων actors του συστήματος. Με 
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ίνακας περιγράφει τον αριθμό των πιθανών συγκρούσεων. Η τιμ
υ
σ

 117



Ο χάρτης που προκύπτει από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα είναι ο ακόλουθος: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
τα 

 

 
 

Χάρτης 6-7: Πίνακας αποκλίσεων μεταξύ των συντελεστών (1DAA). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 6-6: Πίνακας αποκλίσεων μεταξύ των συντελεστών (1DAA). 
 
 
Στο χάρτη αυτό όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των actors τόσο πιο έντονη
είναι και η πιθανή σύγκρουση που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ τους. Από 
δεδομένα του χάρτη προκύπτει και η απεικονισμένη στο παρακάτω διάγραμμα
πληροφορία. 
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Στο γραμμή 
ναπτύσ  εκείνοι 
ου μπορεί συνδέονται οι 
ctors μέτριου 
αθμού,  πολύ 
δύναμη αριθμό των 
ιθανών σύγκρουση 
αρατηρ » και 
περιβαλλο

κολου atrix - 
DAA):

 παραπάνω  στόχων 
ια τους από τους 
τόχους  δυνάμει 
υγκρού  με την 
ράρχησ  την ίδια 
ογική με η ένταση 
ς 

 χάρτης . 

διάγραμμα αυτό, μεταξύ των actors που συνδέονται με κόκκινη 
σεται πολύ ισχυρή σύγκρουση, με μπλε γραμμή συνδέονται οι actors

 να έρθουν σε ισχυρή σύγκρουση, με λεπτή μπλε γραμμή 
που η σύγκρουση που δύναται να αναπτυχθεί μεταξύ τους είναι 
με γκρι γραμμή η σύγκρουση είναι αδύναμη και με διακεκομμένη
 έως μηδαμινή. Οι αριθμοί επάνω στις γραμμές δείχνουν τον 
 συγκρούσεων που δύνανται να προκύψουν. Η πιο ισχυρή 
είται μεταξύ των συντελεστών «παράγοντες του δευτερογενή τομέα

ντικών οργανώσεων».  

θεί ο πίνακας απόκλισης δευτέρου βαθμού (valued divergence m
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S
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air com
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sea com
p

soc org

0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 3,5 0,0 3,0 3,0 0,0

2DAA

energ com
p

Hotels
Tour agenc
Tour activ

Scient gr
air comp
sea com
soc org
energ co
Number
Degree of

0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

9,5 9,0 5,0 0,0 3,0 6,5 6,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 3,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 0,0

Farmers
manufact
local gov
environ ag

3,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 9,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2,0 1,5 1,5 1,5 0,0 3,5 9,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
3,5 3,0 3,0

p

mp
 of divergences

 divergence (%)

3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 6,5 2,5 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 6,5 2,5 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14,5 4,5 4,5 19,5 26,0 17,5 49,0 13,5 17,0 17,0 0,0
26,7

Πίνακας 6-17: Valued divergence matrix (2DAA). 

 πίνακας προσδιορίζει για κάθε ζευγάρι actors τον αριθμό των
οποίους οι δύο αυτοί actors έχουν διαφορετική άποψη (απόκλιση 

). Οι τιμές του πίνακα αυτού δε δίνουν τον αριθμό των εν
σεων μεταξύ των actors, αλλά την ένταση της σύγκρουσης, ανάλογα
η των στόχων από τους συντελεστές - actors. Ο πίνακας αυτός έχει
 τον πίνακα 2ΜΑΟ. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή που λαμβάνει 

σύγκρουσης, τόσο περισσότερο αποκλίνουν τα ενδιαφέροντα των actors. 

 που προκύπτει σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται στη συνέχεια
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Χάρτης 6-8: Valued divergence map (2DAA). 
 
Όσο πιο μακριά βρίσκονται οι actors επάνω στο χάρτη τόσο ισχυρότερη είναι η 
σύγκρουση που δύναται να αναπτυχθεί μεταξύ τους. Με βάση τα δεδομένα του χάρτη 
προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 6-9: Valued divergence graph (2DAA). 
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H
otels

T
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T
our activ

Farm
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m
anufact

local gov

environ ag

S
cient gr
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p

sea com
p

soc org

0,0 0,0 0,0 3,3 2,2 0,0 6,3 0,0 2,8 3,6 0,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,
3,3 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 17,1 2,7 0,0 0,0 0,0

3DAA

α των γραμμών έχουν ακριβώς την ίδια σημασία που είχαν 
ενη περίπτωση. Οι αριθμοί όμως επάνω στις γραμμές σε 
, δείχνουν την ένταση της σύγκρουσης που μπορεί να 
σε δύο actors. 

 πίνακας είναι ο πίνακας απόκλισης τρίτου βαθμού (W
e matrix (3DAA). 

energ com
p

tels
our agenc
our activ
rmers
nufact

cal gov
viron ag

cient gr
r comp
a comp
c org
erg comp

umber of dive
egree of dive

0 0,0
0 0,0
0 0,0

0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

6,3 4,3 4,1 17,1 17,6 8,2 0,0 5,7 10,8 12,4 0,0 0,0
,0 0,0

0,0
0,0

,0 0,0
,0 0,0
0 0,0
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α χρώματ και στην 
ροηγούμ αυτήν την 
ερίπτωση αναπτυχθεί 
νάμεσα 

 επόμενος eighted valued 
ivergenc

 
 

 πίνακας  του τη 
αρύτητα στόχων του 
υστήματος  με τη 
υνατότητά . Έτσι 
 ένταση της βάση της 
ράρχησης ο καθένας 

από αυτούς. Ο ς διαγώνιου. 
α αποτελέσματα του πίνακα παρουσιάζονται στο Χάρτη 6-35.  

τ

Τ
π
π
α
 
Ο
d
 
 
 
 

Ho
T
T
Fa
ma 2,2 0,7 0,6 1,4 0,0 1,5 17,6 3,3 1,4 2,2

0,0 0,0 0,0 1,9 1,5 0,0 8,2 0,0 1,4 2,2lo
en
S

rgences
rgence (%)

0,0 0,0 0,0 2,7 3,3 0,0 5,7 0,0 2,2 3,0 0
2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 10,8 2,2 0,0 0,0 0,0
3,6 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 12,4 3,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
18,2 5,0 4,8 26,5 30,9 15,3 86,6 17,0 18,7 23,4 0,
0,0

 
Πίνακας 6-18: Weighted valued divergence matrix (3DAA). 

αυτός σχετίζεται με τον πίνακα 3ΜΑΟ και λαμβάνει υπόψη
που έχει ο κάθε συντελεστής και την ιεράρχηση των 
από αυτόν. Η βαρύτητα (δύναμη) του κάθε συντελεστή συνδέεται
του να παρέμβει στο υπό μελέτη σύστημα υπέρ ή κατά ενός στόχου
 εν δυνάμει σύγκρουσης μεταξύ των actors υπολογίζονται στη 
των στόχων που κάνει ο κάθε actor και της βαρύτητας που έχει 

ai
se
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N
D
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 πίνακας είναι συμμετρικός ως προς τα στοιχεία της κυρία
Τ
 
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ δύο actors τόσο ισχυρότερη είναι η 
σύγκρουση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Το χρώμα των γραμμών του 
διαγράμματος που συνδέει τους actors υποδηλώνει ότι ακριβώς και στις 
προηγούμενες δύο περιπτώσεις. Οι αριθμοί επάνω στις γραμμές δείχνουν την ισχύ ης 
έντασης σύμφωνα με τις παραμέτρους που συνυπολόγισε η μέθοδος σε αυτό το 
στάδιο (ιεράρχηση στόχων και βαρύτητα που ενσωματώνει ο κάθε actor). Μια 
διαφορετική διαγραμματική απεικόνιση παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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το επόμενο στάδιο η μέθοδος εξετάζει την περίπτωση που δύο actors είναι δυνατό 
α συγκλίνουν ή να αποκλίνουν απέναντι σε διαφορετικούς στόχους. Αν αυτοί οι δύο 
ctors επιθυμούν να συμμαχήσουν, πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους 
όνο στους κοινούς στόχους που συγκλίνουν, αφήνοντας κατά μέρος τους στόχους 
πό τους οποίους αποκλίνουν. Η κατάσταση αυτή στην οποία δύνανται να 
εριέλθουν οι δύο actors υπολογίζεται με τρεις ισόρροπους δείκτες με βάση την 
ράρχηση των στόχων και τη βαρύτητα που έχουν οι actors. Ο πίνακας που 

προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι ο actor’s ambivalence matrix. 
 
 
 

 
 

Χάρτης 6-10: Weighted valued divergence map (3DAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 6-11: Weighted valued divergence graph (3DAA). 
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Πίνακας 6-19: Actor’s ambivalence matrix. 

δείκτες του πίνακα αυτού μπορεί να πάρουν: 
την τιμή 1 που σημαίνει ότι μεταξύ των actors μπορεί να αναπτυχθεί

E
Q

[1]

E
Q

[2]

E
Q

[3]

Hotels
Tour agenc
Tour activ
Farmers
manufact
local gov
environ ag
Scient gr
air comp
sea comp
soc org
energ comp

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
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Οι 

  ισχυρή 

 την τιμή 0 που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επέλθει ισορροπία μεταξύ των 

τη  στους 
ποί  στους 
ποί πρόκειται για 
πόρ δυνατότητα 
α σύγκλιση ή 
πόκ

ι οποίους οι 
πόψ  είναι οι 
τόχ

α Αυτό το 
ιάγ  στους 
ποί  είναι ο 
εσμ  στους 
υγκ

 

ισορροπία ή  

actors.  

συνέχεια ακολουθεί ένας χάρτης ο οποίος προσδιορίζει τους στόχους
ους συγκλίνουν οι απόψεις των actors, τους στόχους δηλαδή απέναντι
ους διατυπώνουν την ίδια άποψη, είτε πρόκειται για αποδοχή είτε 
ριψη του εκάστοτε στόχου. Ο χάρτης αυτός (Χάρτης 6-37) δίνει τη 
απομονωθούν ομάδες στόχων για τους οποίους υπάρχει ισχυρή 
λιση σύμφωνα με τη γνώμη των actors.  

στόχοι οι οποίοι είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους είναι αυτοί για τους 
εις των actors συγκλίνουν, ενώ οι στόχοι που είναι απομακρυσμένοι
οι για τους οποίους οι απόψεις των actors αποκλίνουν. 

δεδομένα του χάρτη παρουσιάζονται σχηματικά στο Χάρτη 6-38. 
ραμμα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους στόχους απέναντι
ους οι actors διατυπώνουν την ίδια άποψη (υπέρ ή κατά). Όσο πιο ισχυρός
ός ανάμεσα στους στόχους τόσο μεγαλύτερη είναι η σύγκλιση των actors
εκριμένους στόχους.   
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Χάρτης συστήματος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης συστήματος. 
 
Η κόκκινη πολύ μεγάλη 
απόκ  
ποίους υπάρχει μεγάλη απόκλιση, η λεπτή μπλε γραμμή συνδέει τους στόχους για 
υς οποίους υπάρχει μέτρια απόκλιση, η γκρι γραμμή συνδέει τους στόχους για τους 
ποίους υπάρχει μικρή απόκλιση και η διακεκομμένη γραμμή συνδέει τους στόχους 
ια τους οποίους υπάρχει πολύ μικρή ή μηδαμινή απόσταση. Οι αριθμοί επάνω στις 
ραμμές δίνουν την ένταση της απόκλισης. 

 6-12: Ευθείες σχέσεις μεταξύ των στόχων του υπό μελέτη 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6-13: Ευθείες σχέσεις μεταξύ των στόχων του υπό μελέτη 

γραμμή συνδέει τους στόχους για τους οποίους υπάρχει 
λιση των απόψεων των actors, η μπλε γραμμή συνδέει τους στόχους για τους

ο
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Τέλος, ακολουθεί ένας χάρτης και
τ

 ένα διάγραμμα που απεικονίζουν τις «αποστάσεις» 
ε αξύ των actors, χρησιμοποιούνται δηλαδή προκειμένου να προσδιοριστούν οι εν 

ς

 
 
 
 
 
 

 
Οι a
δημιο
οι οπ

μ
δυνάμει συμμαχίες μεταξύ των actors λαμβάνοντας υπόψη τι  συγκλίσεις και τις 
αποκλίσεις τους από τους στόχους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 6-14: Ευθείες σχέσεις μεταξύ των actors του υπό μελέτη συστήματος. 

ctors που βρίσκονται σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις είναι μπορεί να 
υργήσουν συμμαχίες στο μέλλον με περισσότερες πιθανότητες από τους actors 
οίοι βρίσκονται σε μεγάλες σχετικά αποστάσεις μεταξύ τους. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χάρτης 6-15: Ευθείες σχέσεις μεταξύ των actors του υπό μελέτη συστήματος. 
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7. 6BΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκπόνηση ενός 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης του Ν. Ηρακλείου. Ένα πρόγραμμα 
που αφορά στην Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη του συγκεκριμένου νομού προς 
την κατεύθυνση της αρμονικής συνύπαρξης κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της  
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην περιοχή μελέτης σε αρμονία με την 
προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, μέσα από  την αποτελεσματικότερη 

ας 

ίο αυτή εντάσσεται. 

ν στο μέλλον.  

 στα κοινά, με σκοπό την ανταλλαγή 

αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. 
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας ακολουθεί τα στάδια της διαδικασίας 
σχεδιασμού για την εκτίμηση των μελλοντικών εικόνων εξέλιξης του συστήματος 
του Ν. Ηρακλείου.  Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί την προσέγγιση LIPSOR για το 
σχεδιασμό σεναρίων, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι:  
  Η έμφασή της στο συμμετοχικό σχεδιασμό, ο οποίος διασφαλίζει την επιλογή 

λύσεων για τη μελλοντική εξέλιξη του υπό μελέτη συστήματος, που 
στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση ανάμεσα στους συντελεστές της  
τοπικής κοινωνίας.  

  Η συστηματική προσέγγιση και εμβάθυνση σε κάθε στάδιο της διαδικασί
σχεδιασμού, αξιοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία, έτσι ώστε να 
οδηγεί σε λύσεις διάφανες και καλά τεκμηριωμένες, οι οποίες στηρίζονται τόσο 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης όσο και στις εξελίξεις και 
επιδράσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οπο
Έτσι το υπό μελέτη σύστημα αντιμετωπίζεται κάθε φορά ως ένα «ανοιχτό» 
σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης, τόσο με το εσωτερικό 
όσο και με το εξωτερικό του περιβάλλον.  

 
Ο σχεδιασμός αποτελεί μία διαδικασία που στοχεύει στη λήψη απόφασης, οδηγώντας 
στην επιλογή των λύσεων εκείνων, οι οποίες εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους 
που έχουν τεθεί. Η επίλυση υπαρχόντων αλλά κυρίως η αντιμετώπιση μελλοντικών 
προβλημάτων δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές του χώρου να προγνώσουν και 
α αντιμετωπίσουν προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν

 
Η μεθοδολογική προσέγγιση LIPSOR, ως εργαλείο για το σχεδιασμό σεναρίων μέσα 
από την ολοκληρωμένη προσέγγιση της περιοχής μελέτης, ακολουθεί τα στάδια της 
διαδικασίας σχεδιασμού, θέτοντας τη βάση για τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού 
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού σεναρίων, επιχειρώντας να 
διασφαλίσει ευρύτερες συνεργασίες και συναίνεση ανάμεσα στους συντελεστές της 
περιοχής μελέτης με σκοπό την προώθηση των όποιων λύσεων επιτυγχάνει μέσα από 
τη δέσμευση όλων των παραγόντων προς την επίτευξη κοινών στόχων.  
 
Στο σημείο αυτό, υπεισέρχεται η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού, ο οποίος 
συνίσταται στην επικοινωνία ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις 
κοινωνικές ομάδες-αποδέκτες του προϊόντος του σχεδιασμού, όπως αυτές 
κφράζονται μέσα από τη συμμετοχή τουςε
απόψεων, τη συνδιαμόρφωση ή ακόμη και τη συναπόφαση σχετικά με το «προϊόν» 
του σχεδιασμού. Ουσιαστικά, ο συμμετοχικός σχεδιασμός εστιάζει στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε 
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ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό να διασφαλίσει τη δέσμευση και τη 
συναίνεση όλων των μερών (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
 
Επιπλέον, αν και η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να καθοριστεί από τα πρώτα 
στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ποτέ 
ως τελικές. Μπορούν να είναι μόνο κατάλληλες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, με 
δεδομένη τη διαθέσιμη γνώση, τη δεδομένη την εκτίμηση της αβεβαιότητας και την 
ντίληψη των στόχων και των προτεραιοτήτων, που αποτελούν τις παραμέτρους στη 

ισή τους ανάλογα εργαλεία σχεδιασμού, τα οποία να είναι σε θέση να 
ιαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η διαδικασία 

 τέτοιο βαθμό που να 
πορούν να διαχειριστούν σχέσεις και επιδράσεις σε ευρύτερες χωρικές ενότητες.  

 διαδικασία που ακολουθεί η προσέγγιση LIPSOR, η οποία υποστηρίζεται από το 

σ

α εμβαθύνει στις δύο πρώτες ενότητες της 
CMAC και MACTOR, 

» για την εξέλιξή του 

ν ομάδων που δραστηριοποιούνται στο 

 μέθοδος MICMAC είναι η μέθοδος της δομικής ανάλυσης η οποία δίνει έμφαση 

α
βάση των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις και ιεραρχούνται οι προτεραιότητες.  
 
Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χωρικών συστημάτων στη βάση και των 
αλληλεπιδράσεών τους με άλλες χωρικές ενότητες σε παγκόσμια κλίμακα και η 
αβεβαιότητα σε έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον στη σύγχρονη 
εποχή της παγκοσμιοποίησης και της έντασης  της ανταγωνιστικότητας, απαιτούν για 
την αντιμετώπ
δ
λήψης απόφασης  είναι απαραίτητο να μπορεί να ενσωματώνει  μεθόδους και 
τεχνικές οι οποίες αφενός να αφουγκράζονται τους αποδέκτες του προϊόντος του 
σχεδιασμού αφετέρου να εμβαθύνους στα χωρικά συστήματα σε
μ
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην εφαρμογή της 
μεθοδολογικής προσέγγισης LIPSOR ως ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με 
σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης..  
 
Η
αντίστοιχο λογισμικό, περιλαμβάνει πέντε ενότητες, κάθε μία από τις οποίες 
αναφέρεται σε υγκεκριμένο τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού σεναρίων. Αυτές 
είναι η μέθοδος MICMAC, η μέθοδος MACTOR, η μέθοδος SMIC PROB-EXPERT, 
η μέθοδος MORPHOL και η μέθοδος MULTIPOL. Αποτελούν τμήματα μιάς 
ολοκληρωμένης διαδικασίας, αλλά και ενότητες οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, συνεισφέροντας στη διαδικασία σχεδιασμού 
σεναρίων στο αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η κάθε μία. 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασί
συγκεκριμένης προσέγγισης, δηλαδή στη μέθοδο MI
επιχειρώντας αφενός να αναλύσει σε βάθος το υπό μελέτη σύστημα και να εντοπίσει 
τις κυρίαρχες μεταβλητές του, οι οποίες αποτελούν το «όχημα
(μέθοδος MICMAC) και αφετέρου να μελετήσει τη συμπεριφορά των διαφόρων 
συντελεστών του συστήματος καθώς και τη σύγκλιση ή απόκλισή τους από τους 
τεθέντες στόχους. Δεδομένου ότι η εξέλιξη του υπό μελέτη συστήματος είναι το 
αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποφάσεων τω
σύστημα, η στάση τους απέναντι στου στόχους που τίθενται είναι ιδιαίτερα 
σημαντική πληροφορία στα πλαίσια του σχεδιασμού, καθώς η γνώση της μπορεί να 
κατευθύνει τις πολιτικές εκείνες που θα πετύχουν τους στόχους, κινητοποιώντας τους 
συντελεστές προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Η
στην εμβάθυνση στο υπό μελέτη σύστημα, εξετάζοντας αυτό τόσο στο εσωτερικό του 
όσο και στη σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον. Η εφαρμογή της μεθόδου 
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στοχεύει στην ανάγνωση όλων των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και των 
σχέσεων επίδρασης – επιρροής μεταξύ των διαφορετικών της παραμέτρων. Η 
μβάθυνση αυτή οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με τις παραμέτρους εκείνες οι 

 

 στόχος και οι υποστόχοι που τέθηκαν για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 

 

 
για τη μελλοντική εξέλιξη του συστήματος. Οι μεταβλητές αυτές είναι η 

έλιξη του πληθυσμού, το μορφωτικό του επίπεδο, οι παραδοσιακοί οικισμοί, ο 
αζικός τουρισμός, οι Ευρωπαϊκοί πόροι για τη γεωργία, η τεχνολογία, η 
τηνοτροφία, η αγροτική παραγωγή, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι και τέλος 
 ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος. Η μελέτη των κυρίαρχων μεταβλητών 
ποκαλύπτει τη μελλοντική κατεύθυνση της εξέλιξης της τοπικής οικονομίας, η 
ποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο: 
 στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού,  
 στο μαζικό τουρισμό που αποτελεί και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να αποτελεί 
σημαντικό τομέα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας,  

 στον αγροτικό τομέα, ο οποίος με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών πόρων  μπορεί να 
συμβάλλει στην προώθηση της γεωργίας στη βάση των ποιοτικών προϊόντων με 
ζήτηση στη διεθνή αγορά αλλά και την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη 
σύμφωνα με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ. 

 Στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων που αποτελούν σημαντικό και όχι 
πλήρως αξιοποιημένο πόρο για την περιοχή, οι οποίοι σε συνδυασμό με το 
παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ήπιας μορφής τουριστικής δραστηριότητας, ισόρροπα κατανεμημένης στην 
περιοχή μελέτης. 

τη μέθοδο MACTOR, προσδιορίζονται τόσο οι σχέσεις ισχύος μεταξύ των 
ιαφόρων συντελεστών - actors, όσο και η σύγκλιση ή απόκλιση των απόψεών τους 

ε
οποίες καθοδηγούν την εξέλιξη του εν λόγω συστήματος, δηλαδή αυτές που 
αποτελούν το «όχημα» για την ανάπτυξή του. Η ανάλυση του συστήματος στηρίζεται 
στο συμμετοχικό σχεδιασμό, βάζοντας στη συζήτηση όλους εκείνους τους 
παράγοντες οι οποίοι διευρύνουν τη γνώση του εν λόγω συστήματος. 
 
Η μέθοδος MACTOR εστιάζει σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό του χώρου, η γνώση των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για το 
σχεδιαστή και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το πρώτο αφορά στις σχέσεις εξάρτησης 
- επιρροής μεταξύ των συντελεστών που δραστηριοποιούντια στην περιοχή μελέτης 
και το δεύτερο στη μελέτη της θέσης/στάσης την οποία έχουν οι συγκεκριμένοι 
συντελεστές απέναντι στους στόχους που θέτει ο σχεδιαστής και τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων.  
 
Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και 
αφορούν στο Ν. Ηρακλείου, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των δύο πρώτων ενοτήτων του λογισμικού LIPSOR.  
 
Ο
Προγράμματος Ανάπτυξης του Ν. Ηρακλείου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, 
η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προώθηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η βελτίωση των δικτύων μεταφορών, η ανάπτυξη του εμπορίου καθώς και 
η διάδοση καινοτομιών. 
 
Από την εφαρμογή της μεθόδου της δομικής ανάλυσης, της μεθόδου MICMAC, 
προέκυψαν οι κυρίαρχες μεταβλητές, οι μεταβλητές δηλαδή οι οποίες είναι 
καθοριστικές 
εξ
μ
κ
η
α
ο

 
Σ
δ
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απέναντι στους διάφορους
αποτελέσματα

 στόχους που τίθενται για την περιοχή μελέτης. Τα 
 της μεθόδου περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

  εταιρίες, οι 
υνση στην 
τητα των 

βαιώσει την επιθυμία των σύγχρονων τοπικών 

 ενδογενεακής και διαγενεακής ισότητας. Ο 

 που τίθενται είναι σημαντική, καθώς μπορεί εμπλουτίσει τη 
 
 

υν ίνεσης απέναντι σε ένα όραμα που αποτελεί το προϊόν συμμετοχικής διαδικασίας 
ηση στη συγκεκριμένη προσέγγιση του συμμετοχικού 

 
Οι συντελεστές (actors) που θεωρείται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο Ν. 
Ηρακλείου και τίθενται προς μελέτη στην εφαρμογή αυτή είναι οι ξενοδοχειακές 
μονάδες, τα τουριστικά πρακτορεία, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
τουρισμό, οι παράγοντες του πρωτογενή τομέα, οι παράγοντες του δευτερογενή 
τομέα, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιβαλλοντικοί φορείς, οι 
επιστημονικές ομάδες, οι αεροπορικές εταιρίες, οι ακτοπλοϊκές
κοινωνικοί φορείς καθώς και οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας. Η εμβάθ
ντίστοιχη ενότητα της παρούσας εργασίας καταδεικνύει τη σπουδαιόα
συντελεστών «περιβαλλοντικές οργανώσεις» και «κοινωνικοί φορείς», οι οποίες 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής μελέτης 
θέτοντας ψηλά τον «πήχη» της βιωσιμότητας της επιδιωκόμενης ανάπτυξης. Το 
ποτέλεσμα αυτό έρχεται να επιβεα
κοινωνιών να ακολουθήσουν ένα πρότυπο ανάπτυξης το οποίο στέκεται με σεβασμό 
στην τοπική πραγματικότητα και στοχεύει στην αξιοποίηση των πόρων στην 
ροοπτική της διασφάλισης τηςπ
κυρίαρχος ρόλος των συντελεστών αυτών μπορεί να διασφαλίσει μία τέτοια πορεία 
για την περιοχή μελέτης. 
 
Η εμπειρία από τη χρήση της συγκεκριμένης προσέγγισης για την εμβάθυνση στο 
σύστημα της περιοχής μελέτης και στο ρόλο και τη θέση των συντελεστών απέναντι 
τους στόχουςσ
διαδικασία σχεδιασμού σε όλα τα στάδιά της με έναν τεκμηριωμένο και διάφανο
τρόπο, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην προοπτική της διασφάλισης της πλατιάς
σ α
μέσα από την υιοθέτ
σχεδιασμού. 
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Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. 
www.anher.gr 
 
Τ.Ε.Ι Κρήτης   
http://www.teicrete.gr 
 
Περιφέρεια Κρήτης 
http://www.crete.gov.gr 
 
Νομαρχία Ηρακλείου 
http://www.nah.gr 
 
Δήμος Ηρακλείου 
http://www.heraklion-city.gr 
 
http://el.wikipedia.org 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ς μεταβολές σε 
θν  1991-

2001. 
 

 

 
Στον Πίνακα 1-1 δίνονται τα μεγέθη που αφορούν στις πληθυσμιακέ
ε ικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της περιόδου

 
2001 1991 

ο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.424.089 5.515.516 10.939.605 5.051.553 5.201.027 10.252.580

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 303.871 297.288 601.159 270.575 268.729 539.304 

NΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 76.623 72.540 149.163 68.509 65.265 133.774 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41.123 40.658 81.781 34.779 35.316 70.095 

NΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147.886 146.426 294.312 131.990 132.496 264.486 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 38.239 37.664 75.903 35.297 35.652 70.949 

Π
5,3 

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ (%) 

5,6 5,4 5,5 5,4 5,2 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ / 
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

25,2 24,4 24,8 25,3 24,3 
Π

24,8 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡ

,1 13,0 
ΗΤΗΣ 

13,5 13,7 13,6 12,9 13

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

49,3 49,0 
 / 
 

48,7 49,3 49,0 48,8 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

12,6 12,7 12,6 13,0 13,3 13,2 

 
Πίνακας 1-1 σμ λ έρει ών κα ου χώ

ή: Ε 1-2 ξερ ητ
 
 
 

 

 

 

 : Πληθυ
Πηγ

ιακές μεταβο
ΣΥΕ 199

ές Περιφ
001, επε

ας, Νομ
γασία μελετ

ι συνόλ
ή. 

ρας. 
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Στο   τα 

 

 Σχήμα 1-1 φαίνεται η ηλικιακή πυραμίδα της περιφέρειας σύμφωνα με
στοιχεία της απογραφής του 2001, η οποία παρουσιάζεται φθίνουσα. 
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Ε,2001 επεξεργασία μελετητής. 
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ιφέρεια 
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Ρεθύμ

Νομός 
ασιθίου 

ός 
είου 

Σχήμα 1-1: Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρειας Κρήτης. 
Πηγή: ΕΣΥ

 
 

 
ο Περ
ς  Κρ

Νομός 
Χανίων

ός 
νου  Λ

Νομ
Ηρακλ

<20 2395328 143578 207 16786 49 34997 46 710
>64 1873243 99993 135 15890 22 25137 44 454

Δείκτης 
γήρανσης  

0,782 0,947 0,639 0,696 0,718 0,653 

15-39 4061997 22941 2830 25901 113358 8 57329 3
40-64 3361892 169559 42730 21117 22295 83417 

Δείκτης βαθμού 
αντικατάστασης 

γε
1,208 1,353 1,342 1,555 1,162 1,359 

νιάς  
Γυναίκες 15- 19029 145901 36059 20450 16835 72557 49 27
Παιδιά 0-4 531636 33739  4968 3909 1 8271  1659
Δείκτης 
α 0,196 0,231 0,24 0,232 29 ναλογίας 
παιδιών 

0,229 3 0,2

 
Πίνακας 1-2 :  Δημογραφικοί δείκτες Περιφέρειας, Νομών και συνόλου χώρας. 

 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2001, επεξεργασία μελετητή. 
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περιοχές

Αγροτικές
περιοχές

 

Σχήμα 1-2 : Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρειας Κρήτης ανά βαθμό αστικότητας. 

 

ά συνεχή αυξητική τάση 
πως φαίνεται στον Πίνακα 1-3. 

ΝΟΜΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 

 
Ο πληθυσμός της Κρήτης παρουσιάζει από το 1997 και μετ
ό
 

 1971 1981 1991 2001 
Χανίων 119.797 125.856 133.774 150.387 
Ρέθυμνου 60.749 62.634 70.095 81.936 
Ηρακλείου 209.670 243.622 264.906 292.489 
Λασιθίου 66.226 70.053 71.279 76.319 
ΚΡΗΤΗ 456.642 502.165 540.054 601.131 

 
Πίνακας 1-3: Εξέλιξη του πληθυσμού. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στην Κρ

 
 
 

 ήτη
Έτος 

 
Τομέας 

% 1991 % 2001 

Πρωτογενής 63.950 32,0% 54.170 24,8% 
Δευτερογενής 35.148 17,6% 37.213 16,9% 
Τριτογενής 100.377 50,3% 128.555 58,5% 

 
Πίνακας 1-4: Απασχολούμενοι κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
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Η πληθυσμιακή
 
 

 
Σχήμα 1-3: Πυραμίδα ηλικιών Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασία μελετητή. 

 εξέλιξη του νομού φαίνεται στο Σχήμα 1-4. 

0
50000
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150000
200000
250000
300000
350000

Έτος απογραφής

Ά
το
μ
α

 1971A  1981A  1991A 2001A

 
Σχήμα 1-4: Πληθυσμιακή εξέλιξη Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-2001, επεξεργασία μελετητή. 
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50%

11%

39%
 Αστικός Πληθυσμός

 Ημιαστικός πληθυσμός

 Αγροτικός πληθυσμός

 
 

Σχήμα 1-5: Πληθυσμιακή σύνθεση Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 

 

84710

110958 25224 107440

132117

17911

29664

107049

103125

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 1971A

 1981A

 1991A

 Αστικός Πληθυσμός

 Ημιαστικός πληθυσμός

 Αγροτικός πληθυσμός

 
 

Σχήμα 1-6: Συγκριτικό διάγραμμα αστικοποίησης Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-1991, επεξεργασία μελετητής. 
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μορφωτικό επίπεδο (Σχήμα 1-7) των κατοίκων της περιφέρειας ανά νομό, 

 και στο σύνολο της περιφέρειας, για τις ηλικίες από 10 ετών και άνω
 βασίζονται στην απογραφή του 1991 της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Τ όπως 
επίσης . Τα 
στοιχεία
 

ο 

Μορφωτικό επίπεδο νομού Ηρακλείου

0,2% 4,9%

1,4%

0,6%

2,6%

16,4%

10,4%

Μεταπτυχιακό

45,

11,4%
7,0%

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

1%
Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

 
 

Σχήμα 1-7: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 

 

Μορφωτικό επίπεδο νομού Ρεθύμνης

0,2% 4,5%

1,2%

0,5%

3,9%

15,0%

10,0%

46,6%

10,6%
7,4%

Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

 
Σχήμα 1-8: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Ρεθύμνου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 
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Σχήμα 1-9: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Χανίων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 

Μορφωτικό επίπεδο νομού Χανίων

Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

0,3% 5,1%

1,5%

0,8%

1,5%

20,2%

11,5%
43,7%

10,4%
5,1%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Μο

0,6%

7%

16,5

10,2

4

11,1%

8,5%

ρφωτικό επίπεδο νομού Λασιθίου
Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

1,0%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών
0,1% 4,3% 0,

Φοι τατη ή
Ανωτέρ ολή

τούν σε Ανώ
α σχ

%

%

7,1%

Απόφοι έσης εκπαίδευσηςτοι Μ

Τελείωσ Γ΄ τάξη γυμνασίουαν 

Απόφοι χειώδους
εκπαίδε ς

τοι Στοι
υση

Δεν τελ ν στοιχειώδη
εκπαίδε

είωσα
υση

Αγράμμ  (μη γνωρίζοντες
γραφή κ άγνωση)

ατοι
αι αν

 

 επίπεδο Νομού Λασιθίου. 
ΥΕ 1991, επεξεργασ μελετητή

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1-10: Μορφωτικό
Πηγή: ΕΣ ία . 
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Τέλος, τα συγκεντρωτικά σε σύνολο περιφέρειας είναι: 

Μορφωτικό επ

2%

17,2%

10,6%

45,2%

11,0%
6,8%

ίπεδο νομού Συνόλου περιφέρειας

0,2% 4,8%

1,4%

0,6%

2,

Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Αν άτων σχολώνωτ

Πτυχιούχοι ΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)ΤΕΙ(Κ

Πτυχιούχοι ων σχολώνΑνωτέρ

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μ  εκπαίδευσηςέσης

Τελείωσαν  γυμνασίουΓ΄ τάξη

Απόφοιτοι δους εκπαίδευσηςΣτοιχειώ

Δεν τελείω ειώδη εκπαίδευσησαν στοιχ

Αγ
αν

ράμματοι ( γνωρίζοντες γραφή και
άγνωση)

μη 

 
Σχήμα 1-11: Μορφωτικό επίπεδο συνόλου Περιφέρειας. 

επεξεργασία μελετητή. 
 
 
Ο αριθμός των θερα νά ειδικότητ  σύνολο της χώρας και στην 
Περιφέρεια κατά το έ εται στον  Πί  1-5. 
 

 δα ρήτη

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 

πευτηρίων α
τος 1999 φαίν

α στο
νακα

Ειδικότητα Ελλά Κ
Σύνολο 20  339 
Γεν  ικά 177 13 
Μικτά 2  23 
Αντ  0 ικαρκινικά 4
Αφροδίσιων - Δερματικά 0  2 
Καρδιολογικά 2 0 
Λοιμωδών – Λ 0 επροκομείο 1 
Μαιευτικά – Γ  1 υναικολογικά 41
Νευροψυχιατρικά 47 2 
Ορθοπεδικά 7 0 
Οφθαλμολογικά 6 1 
Π γι 8 αθολο κά 0 
Πα τρικ 6 0ιδια ά  
Φυ ολματι ογικά 2 0 
Χειρουργικά 7 1 
Ωτορινολαρυγγολ 6 0 ογικά  

 
Πίνακας 1-5: Αριθμός θεραπευτηρίων ανά ειδικότητα σε Περιφέρεια και σύνολο 

χώρας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999. 
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ό  Ειδικ τητα Ελλάδα Κρήτη
Σύνολο 51404 2989 

Γενικά 32823 2306 

Μικτά 1507 96 

Αντικαρκινικά 1336 0 

Αφροδίσιων – 
Δερματικά 

184 0 

Καρδιολογικά 41 0 

Λοιμωδών – 
Λεπροκομείο

100 0 
 

Μαιευτικά – 
Γυναικολογικά 

1427 47 

Νευροψυχιατρικά 9708 500 

Ορθοπεδικά 1006 0 

Ουρολογικά 0 0 

Οφθαλμολογικά 151 20 

Παθολογικά 353 0 

Παιδιατρικά 1626 0 

Φυματιολογικά 762 0 

Χειρουργικά 287 20 

Ωτορινολαρυγγ 93 0 ολογικά

 
Πίνα  θεραπευτηρίων αν ειδικ σε Περιφέρεια και 

σ ς. 
Πηγ

 
 
 

Ανεργία ήτη  σ λάδα 

κας 1-6: Αριθμός κλινών ά ότητα 
ύνολο χώρα
ή: ΕΣΥΕ, 1999. 

Ποσοστό % ς στην Κρ  και την Ελ
 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 

Κρήτη 4,2 4,3 4,8 3,8 4,6 7,3 6,7 8 6,2 5,
Ελλάδα 9,7 10,0 10,3 10,3 11,6 10,9 10,2 9,6 9,6 
 

οσοστό Α ην Κρήτη και την Ελλάδ
Π Ε. 

 
 

Πίνακας 1-7: Π νεργίας στ σ α. 
ηγή: ΕΣΥ
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Έτος  Εργατικό 
δυναμικό 

Συνολική 
μεταβολή

Μέσος ε
 μεταβολής 
(%

Συμμετοχή πληθυσμού 
στ υναμι

 
 ρυθμός

τήσιος 

) 
ο εργατικό δ

(%)
κό 

ΚΡΗΤΗ 

1961 224857  46,5  

1971 18588 -38973 -1,89 ,7 4 40

1981 19317 7290 0,38 ,5 4  38

1991 21118 18011 0,89 ,1 5  39

ΕΛΛΑΔΑ 

1961 36386   ,4 01 43

1971 3234996 -403605 -1,17 36,9 

1981 3543797 308801 0,92 36,4 

1991 3886157 342360 0,92 37,9 

Πίνακας 1-8:  εργατικού δυναμικού σε Περιφέρεια σύνολο χώρας
Πηγή: ΕΣ 1-1991,  Αναδιοργάνωσης και γχρονισμού. 

 

  
έρεια 

Κρήτης 
χιλ.ευρώ 

Μέσο

Εξέλιξη  και . 
ΥΕ 196 Μελέτη Εκσυ

Περιφ ς 
όρος 
χώρας 

Κατάταξη  
σχέση με τις 

13 περιφέρειες

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2003 13,5  13,9 8 
οταμιευ αθέσεις ανά 

κάτοικο 
2002 6,17 8,32 9 

εισόδημ ρολογ 2003 3 
ος εισο ολογο 2003  1,08 6 

Φυσική αύξηση 
θυσμού/ 1000 κατοίκους

2002 1,66  -0,03 2 

Μαθητές  
παίδευσ  κατοίκους  

2002 7  66 3 

αθητέ ού / 10
κατοίκους  

2002  59 2 

Ποσ γίας  2004  10,5 13 
  

Συμμετοχή στα συνολικά  μεγέθη της 
ας 

  

2003 %  6 
Φορολογούμενοι 2003 %  6 

ωθέν σ α εισό 2003 %  5 
Φόρος εισοδήματος φ.π. 2003 3,6 %  5 

Α

 σε

Απ τικές κατ

Δηλ. α ανά φο ούμενο 11,4 12,5 
Φόρ δ. ανά φορ ύμενο 0,78

πλη  
 δευτεροβάθμιας
ης / 1000εκ

0

Μ ς δημοτικ 00 
68

οστό ανερ 7,6
    

χώρ
  

ΑΕΠ 5,3
5,0

Δηλ την εφορί δημα 4,5

ποταμιευτικές καταθέσεις  2003 4,2 %  5 
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Φύλο- Έτος   χολούμ
Συνο
μετα

Μέσος 
ετήσιος 
ρυθ

μεταβολής 
(%

Απασ
εργατικού 
δ ού 

Ανεργία 
εργατικού 
δυ ύ 

Απασ ενοι 
λική 
βολή 

μός 

) 

χόληση 

υναμικ
(%) 

ναμικο
(%) 

ΚΡΗΤΗ 

1971 182644    98,1 1,9 

1981 188560 591 0,32  6 97,6 2,4 

1991 199475 10915 0,56  94,5 5,5 

Άνδρες      

1971 123720    98,2 1,8 

1981 135434 11714 0,91 98,1 1,9 

1991 140058 4624 0,34 96,0 4,0 

Γυναίκες       

1971 58924   98,0 2,0 

1981 53126 -5798 -1,03 96,3 3,7 

1991 59417 629 1,12 1 91,0 9,0 

ΕΛΛΑΔΑ 

Σύνολο      

1971 3.143.010    96,9 3,1 

1981 3.388.518 245.4 0,75  78 95,6 4,4 

1991 3.571.957 183.4 0,53  39 91,9 8,1 

Άνδρες       

1971 2.280.396    97,1 2,9 

1981 2.485.395 204.9 0,86  99 96,2 3,8 

1991 2.484.704 - 691 - 0,00 93,7 6,3 

Γυναίκες       

1971 862.644   96,1 3,9 

1981 903.123 40.479 0,46 94,2 5,8 

1991 1.087.253 184.130 1,87 88,0 12,0 

 
Πίνακας 1-9:  Εξέλιξη απασχόλησης σε Περιφέρεια και σύνολο χώρας. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1961-1991. 
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Ηλικία Άνδρες Γυναίκες  

 1971 1981 1991 1971 1981 1991 

ΚΡΗΤΗ 1,8 1,9 4,0 2,0 3,7 9,0 

10-14 11,0 6,2 12,8 17,1 8,4 27,4 

15-19 5,2 9,1 13,7 7,7 17,8 39,5 

20-24 4,7 8,9 12,5 5,5 16,7 23,3 

25-29 2,2 3,4 6,0 2,1 4,6 11,0 

30-34 6,7 1,5 0,7 3,1 1,0 0,8 

35-44 1,3 0,3 1,7 0,6 0,6 3,4 

45-54 1,8 1,1 0,4 1,3 1,3 0,3 

55-64 0,7 0,7 0,4 0,7 0,4 0,0 

65+ 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 

ΕΛΛΑΔΑ 12,0 2,9 3,8 6,3 3,8 5,8 

10-14 32,7 15,4 13,9 22,9 16,8 12,5 

15-19 43,1 6,8 14,6 25,4 9,3 21,9 

20-24 27,5 6,0 13,1 18,9 6,3 15,0 

25-29 13,9 3,1 5,7 9,4 3,5 5,6 

30-34 7,9 2,5 2,7 4,9 2,6 2,9 

35-44 2 5,1 ,1 1,9 1,5 3,0 2,4 

45-54 3,9 1,9 1,7 2,7 2,0 1,1 

55-64 2,0 1,7 1,4 2,2 1,1 0,8 

65+ 0,5 0,7 0,3 0,6 0,6 0,2 

 
 1-10:  Ανεργία εργατικού δυναμικού περιφέρειας κατά φύλο 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-1991. 
Πίνακας και ηλικία. 
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 τομέαΣχήμα 1

 

 
 

 
 
 

-12: Περιφερειακό Ακαθάριστο  Προϊόν ανά . 
ή: www.crete.gov.gr. 

 

Εγχώριο
Πηγ

11,80%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ13,70%

ΧΑΝΙΑ

ΛΑΣΙΘΙ

ΡΕΘΥΜΝΟ
51,10%

23,40%

 
Σχήμα 1-13: ΑΕΠ της Περιφέρειας που παράγεται ανά νομό. 

Πηγή: www.crete.gov.gr. 
 

10,45%

10,52%

79,00%

Πρωτογενής τομέας

Δευτερογενης τομέας

Τριτογενής τομέας

 
 
Σχήμα 1-14: Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά τομέα για το έτος 2001. 

Πηγή: www.crete.gov.gr. 
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Ποσοστό ατόμων 

 αντίστοιχ
ικία

σύνο
της
ηλικ
μό

Ποσοστό ατόμων 
15-29 ετών στο 
ύνολο των ατόμων 
της αντίστοιχης 
λικίας που ν 

 
Γυμ
μόνο

γ

15-29 ετών στο 
σύνολο των ατόμων 

Ποσοστό ατόμων 
15-29 ετών στο 

σ

της
ηλ

ης 
ς που έχουν 

μόνο το απολυτήριο 
δημοτικού ή 

εγκατέλειψαν το 
δημοτικό 

 

λο των ατόμων 
 αντίστοιχης 

ου έχουν 

η
μόνο

ίας π
νο το απολυτήριο 
Γυμνασίου 

 ε

 έχου
το απολυτήριο 
ασίου ή έχουν ν

 το απολυτήριο 
δημοτικού ή 
κατέλειψαν το 
δημοτικό 

 

 Ν. Κυκλάδων 16% 30,5% 46,5% 

Ν. Κέρκυρας 18% 28% 46% 

Ν. Ζακύνθου 26% 27,5% 53,5% 

Ν. Ρεθύμνου 18,5% 25% 43,5% 

Ν. Λασιθίου  19% 31,5% 50,5%

Ν. Χαλκιδικής 17,5% 30% 47,5% 

Σύνολο Ελλάδας 12,5% 24% 36,5% 

 
 1-11: Π σ τώ τικό 
 απολυτ  γυμνασίου (σε σύγκριση  ατόμων

οχή).
ση σ υταίας Απ υσμο

ικ

Πίνακας
ξεπερνά το

οσο
ήριο

τό ατόμων 15-29 ε ν που το εκπαιδευ
 με το σύνολο των

τους επίπεδο δεν 
 15-29 ετών 

που κ
τοιχείω

ατοικοεδρεύουν στην
ν της τελε

 υπό εξέταση περι
ογραφής του πληθ

 
ύ ΕΣΥΕ (Χρήστος Πηγή: Ανάλυ

Κάτσ ας). 
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Α
Π

MW ΡΕΙΑ
Ρ

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΟΛΙΚΟ 
ΑΡΚΟ 

 ΕΤΑΙ  
ΓΕΩΓ ΑΦΙΚΗ ΣΕ 

Μόδι 10,2 ιολική α Κρή Απρί 98 Ρόκας Α Σητεί της λιος 19

Αντια 24,0 ιολική  τία Ευ Νοέμ 999 Α Ρόκας Α Καρυσ βοίας  βριος 1

Μακρυράχη Α 24,0 
Ρόκας Αιολική 

Στύρα Ευβοίας Απρίλιος 2000 
Εύβοια 

Μακρυράχη Β 11
Εύβοια 

Οκτώβριος 2000 ,4 
Ρόκας Αιολική 

Στύρα Ευβοίας 

Αντιά Β 12,6 Ρόκας Αιολική Καρυστία Ευβοίας Δεκέμβριος 2000

Σκοπιές Α & Β 23,4 
Ρόκας Αιολική 
Ζάρακες 

Δύστος Ευβοίας Μάρτιος 2001 

Κως 4,2 ΔΕΗ Αν Ρόκας Κέφαλος Κω 
Φεβρουάριος 
2002 

Λέρος 4,2 ΔΕΗ Αν Ρόκας Αλίνδα Λέρου 
Φεβρουάριος 
2002 

Κέρβερ 3
α
κ

Κέχρος Ρ η
επτέμβριος 
0

ος 1,2 
Ρόκ
Θρά

ς Αιολική 
η 

οδόπ ς 
Σ
20 3 

Μητάτο 3,0 
Ρόκας Αιολική 
Κρήτη 

Σητεία Κρήτη κέ ιος 2003ς Δε μβρ

Πατριάρ 4
ας Α

Θράκη ΙΙ 
η κτ  20χης 0,3 

Ρόκ ιολική 
Ροδόπη, Θράκ Ο ώβριος 04 

Μόδι ΙΙ ( .) 4,8  Αιολική Σητεία Κρή ης Μάιοςεπεκτ Ρόκας τ  2006 

ΣΥΝΟΛΟ 193,3       
 

Πίνακας 1-12: Αι υργία της χώρας. ολικά πάρκα σε λειτο
ηγή: www.ecotec.gr.Π  
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Σχήμα 1-15: (1-123) Πληθυσμιακή εξέλιξη Νομού Ηρακλείου. 
Πηγή: ΕΣΥΕ 1971-2001, επεξεργασία μελετητή. 
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Γεωγραφικό 
δια

- 

Πραγματικός 
Πληθυσμός 

Ομοδημότες Ετεροδημότες  Αλλοδαποί μέρισμα 
Νομός 

Κ . 6.909 8.  ρήτη 601 131 44 10 727 45.495

Νομός 
Ηρακλείου 

292.489 22 3.7  1.084 5 47 17.658

 
ακας 1-13: Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός πληθυσμός, σύνολο πληθυσμού. 

: ΕΣΥ οσω ο 00

 
 

 

Πίν
 Πηγή Ε – Πρ ρινά στ ιχεία 2 1. 

 
 
 

Οικονομικά Ενεργοί

 Άνεργοι  

Σύνολο 
Χώ ας - 

Περι έρειες 
-   

Πληθυσμός 
Εργάσιμης 
Ηλικίας 

=>10 ετών Εργατικό 
Δυναμικό 

Απασχολούμενοι 
Σύνολο 

Από 
αυτούς 
"νέοι" 

Έχουν 
εργαστεί 
στο 

παρελθόν 

Ποσοστό 
ανεργίας 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

ρ
φ
Νομοί

  (1+5) 1 2 (3-4) (3/1) 5 3 4 

Σύνολο 
Ελλάδας 

9859593 4615470 4102091 513379 247395 265984 11,10% 5244123 

Κρήτη 527712 259094 231333 27761 11230 16531 10,70% 268618 
Νομός 

Ηρακλείου 
2  129198 58286 129088 115228 13860 5775 8085 10,70% 

 
Πίνακας 1-14: Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός πληθυσμός  από 10 χρονών. 

 Πηγή: ΕΣΥΕ 2001. 
 

, πάνω
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νομικά ΕΟικο νεργοί 

 Άνεργοι  
Σύνολο 
Χώρας – 

Περιφέρειες 
– Νομοί  

ό
 

Ηλικίας 
ών Απασχολούμενοι 

Σύνολο αυτούς 

Έχουν 
εργαστεί
στο 

παρελθόν 

οστό 
γίας 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

Πληθυσμ ς 
Εργάσιμης

15-24 ετ Εργατικό 
Δυναμικό 

Από 

"νέοι" 

 οσ
ανερ
Π

  2 3 (3-4) 1) 5 (1+5) 1  4 (3/

Σύνολο 
Ελλάδας 

433502 178888 38596 0% 949247 1561637 612390 140292 29,2

Κρήτη  27071 9463 2725 51564 88098 36534 6738 25,90% 

Νομός 
Ηρακλείου 

 13318 4790 1356 26730 44838 18108 3434 26,50% 

 
Πίνακα : Οικονομικά Ενεργός  Ενεργό μός, ηλικίας ετών. 

 Πη ΥΕ 2001. 
 

 
 
 
 

Οικονομικά Ενεργοί 

ς 1-14  και μη
γή: ΕΣ

ς πληθυσ  15-24 

 Άνεργοι  
Σύνολο 
Χώ ας - 

Περι έρειες 
- Νομο

Πληθυσμός 
Εργάσιμης 
Ηλικίας 25 
ετών και 
άνω τικό

μικό
σχο οι 

λο ς 
" 

 
εργαστεί 

 
παρελθόν 

στό 
ίας 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

ρ
φ

ί  Εργα  
Απα

Δυνα  
λούμεν

Σύνο
Από 

αυτού
"νέοι

Έχουν

στο
Ποσο
ανεργ

  (1+5)  ) 5 1 2 3 4 (3-4) (3/1

Σύνολο 
Ε

3668447 329292 101925 227367 8,30% 3713822 
λλάδας 

7711561 2997739 

Κρήτη 404723 204246 222193 17947 4141 13806 8,10% 182530 

Νομός 
Η

101899 8876 2147 6729 8,00% 85154 
ρακλείου 

195929 110775 

 
Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 15-24 ετών. 

Π ΣΥ 1
Πίνακας 1-15: 

ηγή: Ε Ε 200 . 
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 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ% 
1920 117400  29491  

  23,44  30,36 
1928 144921  38446  

  15,87  10,69 
1940 167918  42557  

  12,93  30,11 
1951 189637  55373  

  9,88  16,19 
1961 208374  64337  

  0,62  12,24 
1971 209670  72209  

  16,19  41,81 
1981 243622  102398  

  8,73  13,46 
1991 264906  116178  

  8,73  13,46 
2001 29  2489  137766 

 
Πίνακας 1-16: Νόμιμος πληθυσμός Νομού Ηρακλείου. 

 
 
 
 

  1989 1990  1993 1994 1995 1996 1997 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001. 

1991 1992
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
288 289 253 247 245 240 273 265 257 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

1328 1357 268 1265 1214 1376 1443 1386 1316 1

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

3 22357 21544 20682 20148 19180 25636 2516 24624 23467 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ   49 50 50 51  47 49 49 49 49

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

771 808 871 891 895 896 908 821 829 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

13370 13667 13056 13362 13129 12889 1235 14033 13913 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 25 28 35 38 37 37 45 28 35 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΥΚΕΙΩΝ 

445 456 720 775 774 786 898 465 626 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 6080 6154 6381 10285 10480 11050 10214 10509 11680 

 

Π
Πίνακας 17: Αριθμός μαθητών και σχολικών μονάδων. 

ηγή: ΕΣΥΕ. 
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0,2% 4,9%

4%

0,6%

10,4%

7,0%

1,

2,6%

16,4%

45,1%

11,4%

Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση

Αγράμματοι (
ανάγνωση)

μη γνωρίζοντες γραφή και

 
Σχήμα 1-16: Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού Νομού Ηρακλείου. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή. 
 
 

Περιοχή Εφ ίουαρμογής Σχεδ  Δράσης  

Νομός .Τ.Α. Ο

Ν. Ηρακλείου 

Δ. Ηρακλείου 
Δ. Αρχανών 
Δ. Νέας Αλικαρνασσού 

υ 
υ

Δ. Επισκοπής 
Δ. Κόφινα 
Δ. Γοργολαΐνη 

ρβάρα
Δ
Δ. Θραψανού 
Δ. Νίκου Καζαντζ

ακίου 
 

Δ. Τυλίσσου 
Δ. Αστερουσίων 

Δ. Γαζίο
Δ. Αρκαλοχωρίο  

Δ. Αγίας Βα
. Μοιρών 

ς 

άκη 
Δ. Τυμπ
Δ. Καστελλίου

 
υ νομού Ηρακλείου στους οποίους υλοΠίνακας 1-18: Δήμοι το ποιείται το πρόγραμμα 

«Απασχόληση και Επαγγελμ ντονιστή την Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου. 

Πηγή: www.anher.gr. 
 

ατική Κατάρτιση» με συ
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(Α΄ ΚΥΚΛΟΣ) 
 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

1 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Άνεργοι, Άνεργοι 
ευπαθών ομάδων, 
Τσιγγάνοι 

2 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Άνεργοι- Ευπαθείς 
Άνεργοι  

3 ΔΙΑΠΛΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΛΙΝΟΥ 

Άνεργοι μετανάστες, 
Άνεργοι απόδημοι, 
Άνεργοι 
παλιννοστούντες  

4 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 
Άνεργοι, Άνεργοι 
ευπαθών ομάδων 

5 
ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Άνεργοι, Άνεργοι 
ευπαθών ομάδων 

 
 
 (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟΧΟΥ 

1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Άνεργοι, 
Άνεργοι 
ειδικών 
κοινωνικών 
ομάδων 

2 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 

Άνεργοι, 
Άνεργοι 
ειδικών 
κοινωνικών 
ομάδων 

3 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ – 
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΙΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ, ΔΗΜΟΣ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

Άνεργοι 
ειδικών 
κοινωνικών 
ομάδων 

4 ΜΙΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ, 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ, 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Άνεργοι, 
Άνεργοι 
ειδικών 
κοινωνικών 
ομάδων 

 
Πίνακας 1-19: Σχέδια δράσης στο νομό στα πλαίσια του προγράμματος που αφορά στις 

τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης.  
Πηγή: www.anher.gr. 
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