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Πολυμορφική μπορεί να χαρακτηριστεί η Μαγνησία σύμφωνα με την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας αναφορικά με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στους νέους διευρυμένους Δήμους. Η 
Μαγνησία περιέχει και τις τρεις κατηγορίες, κατατάσσοντας πρώτο με διευρυμένη αγορά τον ενιαίο 
Δήμο Βόλου, ενώ ο Δήμος Νοτίου Πηλίου παρουσιάζει προβλήματα στη συμμετοχή των δημοτών στην 
αγορά εργασίας. 

Μια πρώτη αποτύπωση του προφίλ των νέων Δήμων της Ελλάδας, μέσα σ’ αυτούς και των 
διευρυμένων Δήμων της Μαγνησίας, επιχείρησε η επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μαρί - Νοέλ Ντυκέν. 

Η ίδια σημειώνει πως στόχος της μελέτης αυτής είναι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τους 
οικονομικά ενεργούς πολίτες, έχοντας ως βάση πως για τους ΟΤΑ ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα και ταυτόχρονα μια προτεραιότητα είναι η απασχόληση του πληθυσμού. 

Έτσι ο διευρυμένος Δήμος Βόλου, ο Δήμος Αλμυρού αλλά και ο Δήμος Σκιάθου εντάσσονται 
στους Δήμους που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αστικότητας και από διευρυμένη αγορά 
εργασίας. 

Ειδικότερα οι εν λόγω Δήμοι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αστικότητας και αύξηση του 
πληθυσμού τη δεκαετία από το 1991 έως το 2001, ενώ χαρακτηρίζονται από νεανικό οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό -υψηλά ποσοστά στην εργασία στην ηλικιακή βαθμίδα από 15 έως 64 έτη- και υψηλή 
απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας των γυναικών ηλικίας από 25 έως 44 ετών. 

Από την άλλη ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου χαρακτηρίζεται ως μικρο- μεσαίο αστικό κέντρο. 

Ο Δήμος διακρίνεται από την υψηλή συγκέντρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον 
πρωτογενή τομέα και από το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία μεγαλύτερων 
ηλικιακών ομάδων από 55 έως και 64 ετών. 

Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται οι Δήμοι Σκοπέλου, Αλοννήσου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα 
Φεραίου. Χαρακτηρίζονται από τη συρρικνωμένη αγορά εργασίας και οι αντιμετωπίζουν το εντονότερο 
πρόβλημα στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Στους παραπάνω Δήμους 
μόνο το 57% των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, ενώ οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μάλιστα αυτό αφορά όλες 
τις γυναίκες χωρίς εξαιρέσεις σε ηλικιακές ομάδες. 

Παράλληλα διαπιστώνεται πως στους τέσσερις αυτούς Δήμους υπάρχει σχετική συγκέντρωση 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στη γεωργία και τον τουρισμό.  

Σύμφωνα με την κ. Ντυκέν η μελέτη που εκπόνησε θα μπορέσει να αποτελέσει ένα καλό βήμα 
για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών στους νέους Δήμους. 

 


