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(1) Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

 

Εισαγωγή 

Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί 
συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία. O θεσμός της αιρετής Περιφέρειας, δημιουργεί ένα νέο 
τοπίο στην άσκηση της αποκεντρωμένης διοίκησης με αποτέλεσμα οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες διαρκώς να 
μεγεθύνονται. Στο νέο αυτό διοικητικό μοντέλο οι Περιφέρειες πρέπει πλέον να λειτουργούν σαν οργανωμένες δομές, 
παρεμβαίνοντας και αναδιαμορφώνοντας τις σχέσεις πολιτικής, οικονομίας, κοινωνίας, πολιτών, επικοινωνίας, 
πληροφόρησης και γνώσης, δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και δυναμική εξέλιξη. 

Αν και τα προβλήματα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ποικίλα και σύνθετα, η δυναμική της και η 
στρατηγική της θέση, δημιουργούν σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. 

Το μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού συνδυάζει τα ευρήματα από την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με το όραμα 
για την μελλοντική ανάπτυξη και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων σχεδίων δράσης και υπηρεσιών που πρέπει να 
αναπτύξει η Περιφέρεια, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της και τις συγκυρίες που επηρεάζουν τόσο 
το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της περιβάλλον. Μέσω αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης η Περιφέρεια θα 
επιδιώξει να επιτύχει την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής της, καθώς και των στρατηγικών στόχων της με 
τον αποδοτικότερο τρόπο. 

Η στρατηγική ανάλυση της Περιφέρειας περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Το όραμα, η αποστολή, οι αξίες και οι πολιτικές επιλογές της Περιφέρειας 

 Αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας (αναλυτικά προτεραιότητες, μέτρα και δράσεις για να 
επιτύχει η Περιφέρεια τις πολιτικές που έχει ορίσει ) 

 

(1.1) Το όραμα, η αποστολή, οι αξίες και οι πολιτικές επιλογές της Περιφέρειας 

 

(1.1.1) Όραμα  και Αποστολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

 Η στρατηγική της Περιφέρειας αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο επιλογών και πολιτικών δράσης, που 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος της Περιφέρειας. Η διαμόρφωση της 
στρατηγικής της Περιφέρειας σημαίνει : 

 τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια στο 
πλαίσιο της βελτίωσης ζωής των πολιτών 

 η διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή 
προσέγγιση και αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης.  

 Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι να διατυπωθεί το στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη 
της περιοχής της Περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της ίδιας της Περιφέρειας ως οργανισμού και 
οι κατευθυντήριες αρχές για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. 

 Το στρατηγικό όραμα είναι μια άποψη της μελλοντικής κατεύθυνσης ενός Οργανισμού και του δρόμου που θα 
ακολουθήσει. Είναι μια καθοδηγητική έννοια, για το τι προσπαθεί να κάνει η Περιφέρεια και για το τι προσπαθεί να 
γίνει. Η σημασία λοιπόν του οράματος για την Περιφέρεια είναι ότι την καθοδηγεί από την τωρινή της κατάσταση στην 
επιθυμητή. 

Σε ακολουθία με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και σύμφωνα με τις προεκλογικές και προγραμματικές 
δεσμεύσεις της Περιφερειακής Αρχής, το όραμα για την Περιφέρεια είναι: 
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Όραμα:  

«Η συμμετοχή όλων των πολιτών σε συλλογικές πρωτοβουλίες, η αντιμετώπιση 
της κρίσης και της φτώχειας, η επίλυση των καθημερινών και μακροχρόνιων 
προβλημάτων της κοινωνίας μας,  η αξιοποίηση των δυνατοτήτων σε ανθρώπινο 
δυναμικό και σε πόρους, η ισότητα της πρόσβασης των πολιτών στα δημόσια 
αγαθά και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη 
της οικονομίας των Ιονίων Νήσων.» 

 

Με αυτή την έννοια θα πρέπει να οριοθετηθεί η αποστολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και να εμπλουτιστεί με 
κατάλληλες στρατηγικές προκειμένου να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται μεθοδολογίες για την πραγμάτωση του 
οράματος της. Στρατηγικές που θα εξυπηρετούν τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με την 
παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, την κοινωνικού τύπου οικονομία, την 
ανάσχεση των κοινωνικών ανισοτήτων, το σχεδιασμό δημοσίων επενδύσεων με κοινωνικό χαρακτήρα, την αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος, αποθαρρύνοντας παράλληλα την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, για την ισόρροπη 
ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

 

 
Ταυτ

όχρον
α, 

προω
θώντ

ας 
την 

σύνδε
ση της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας με κέντρα ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την 
ανάπτυξη της εξωστρέφειας μέσω της σύνδεσης των δραστηριοτήτων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με την 
τουριστική αγορά, την εξασφάλιση της ενδοπεριφερειακής συνοχής με ενίσχυση των μεταφορών και πύκνωση των 
θαλάσσιων και εναέριων συγκοινωνιών/συνδέσεων, με υιοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου,  την προσέλκυση 
διοικητικών στελεχών και την περαιτέρω βελτίωση του καθεστώτος της άρσης απομόνωσης, της περιφερειακότητας και 
της αναπτυξιακής θέσης της στον εθνικό χώρο, την προστασία και διατήρηση του τοπίου και του φυσικού αποθέματος 
ως αισθητικό και παραγωγικό μέσο και τη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας και περιφερειακής συνείδησης.  

(1.1.2) Αξίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 Η έννοια της αξίας περιλαμβάνει αρχές που έχουν διάρκεια στο χρόνο και οι οποίες αναμένεται να καθοδηγούν 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι αξίες αντιπροσωπεύουν τις βασικές πεποιθήσεις της Περιφέρειας για τη λειτουργία 
της και καταδεικνύονται μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά όλων των εργαζομένων.  

 Οι αξίες δηλώνουν τις προσδοκίες που έχει η Περιφέρεια  για τον τρόπο συμπεριφοράς του καθενός που 
συμμετέχει ή εμπλέκεται με αυτήν και αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για τη λειτουργία της, ενώ καθορίζουν τον τρόπο 
με τον οποίο προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της.  

 Αποτελούν βασικές αρχές, οι οποίες διαχέονται σε όλες τις βαθμίδες της καθημερινής λειτουργίας της και 
καθορίζουν τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς προς τους πολίτες, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους. 

 Με βάση τα ανωτέρω οι αξίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι οι ακόλουθες: 

 Διαφάνεια 

 Η διαφάνεια αποτελεί τη δυνατότητα που παρέχει ένας Οργανισμός στον πολίτη αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται για την λειτουργία και τις αποφάσεις του, μέσω μιας διαδικασίας αμφίδρομης 
επικοινωνίας και εποικοδομητικού διαλόγου. 

 Η διαφάνεια αυτή εξασφαλίζεται και μεγιστοποιείται μέσω της βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της 
διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων (πχ. πολίτες, νομικά πρόσωπα).  

Αποστολή: 

Η αποστολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ο σχεδιασμός, ο 
προγραμματισμός και ο έλεγχος της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό 
επίπεδο υιοθετώντας τις αρχές της αειφόρου και διατηρήσιμης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και 
προσβλέποντας στην ανάσχεση των κοινωνικών ανισοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 
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  Συνεπώς, η διαφάνεια διέπεται από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, οι οποίες εξασφαλίζονται με 
την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της και με τη χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της 
Περιφέρειας. 

 Συγχρόνως, η αξία της διαφάνειας προϋποθέτει την αξιοπιστία σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο 
τον πολίτη αλλά και την αξιοκρατία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, διαγωνισμών, προσλήψεων, 
μεταθέσεων, προαγωγών και ανάδειξης ηγετικών ικανοτήτων του προσωπικού δίνοντας δίκαια ίσες ευκαιρίες ανάδειξης 
σε όλους  

 Τέλος, η διαφάνεια επιτυγχάνεται όχι μόνο με τη συνέπεια όλων των δυνάμεων της Περιφέρειας αλλά και με 
την υπευθυνότητα και τον απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και τον οποιοδήποτε επωφελούμενο από τις υπηρεσίες που 
παρέχει η Περιφέρεια. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αξίες που δεν αναφέρονται στην ίδια τη λειτουργία του φορέα αλλά 
περιγράφουν την ίδια την αποτελεσματικότητα του αναφορικά με την εξυπηρέτηση των στρατηγικών που αποβλέπουν 
στην κοινωνική ένταξη και λειτουργικότητα του φορέα. 

 Συνεργατικότητα 

Η Συνεργατικότητα είναι η αρχή που δεν περιορίζει την ανθρώπινη προσπάθεια που χρειάζεται  για την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της ΠΙΝ αλλά αντιθέτως στοχεύει στη ενίσχυση και διευκόλυνση της ανθρώπινης 
αλληλεπίδρασης και την προώθηση της καινοτομίας. Σκοπός της  είναι να κτίσει μια στρατηγική ενοποιημένων 
υπηρεσιών και επικοινωνιών που θα χρησιμοποιεί τις γνώσεις των εργαζομένων και ενισχύοντας τις  διαδικασίες για την 
επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. 

Απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας τρόπος εργασίας και συνεργατικών αντιλήψεων, 
που θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της Περιφέρειας, ώστε να επιτευχθούν οι Στρατηγικοί 
μας στόχοι.  

 Ίσες ευκαιρίες 

 Η ισότητα και η έλλειψη διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη χάραξη πολιτικής την χρονική περίοδο 
που διανύουμε. Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού πρέπει να δεσμεύει την Περιφέρεια και να 
εφαρμόζεται σε όλου τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και διοικητικής της δραστηριότητας. Η μη 
διακριτική μεταχείριση θα πρέπει να αντανακλάται σε όλες τις πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. 

 Η Περιφέρεια θα πρέπει να δημοσιοποιεί με ποιόν τρόπο έχει εφαρμόσει εθνικές και διεθνείς 
διαδικασίες/αρχές και ποιους στόχους έχει θέσει σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα, την υγεία και 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ένταξη των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, τη δίκαιη 
αμοιβή, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 Αξιοπρέπεια 

 Ο συλλογικός σεβασμός και εκτίμηση στο θεσμικό ρόλο αλλά και στην εξυπηρέτηση του στόχου, χωρίς έπαρση 
και με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων με συμπεριφορά που προάγει την ευγένεια και το ήθος θα πρέπει να αποτελεί 
γενικό κανόνα συμπεριφοράς των στελεχών όσο και συλλογική έκφραση της Περιφέρειας. 

Δημοκρατική Διακυβέρνηση 

 Στον τρόπο Διακυβέρνησης της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει να κυριαρχούν οι Δημοκρατικές διαδικασίες, 
να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των πολιτικών οργάνων και να ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την 
εφαρμογή τους. Πρέπει να είναι σεβαστή η διαφορετική άποψη καθώς και η υποχρέωση των εργαζομένων να 
εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν και θεωρεί ότι 
αυτή είναι υπεύθυνη για νομικές και άλλες επιπτώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των αποφάσεων των 
πολιτικών οργάνων της. Θεωρεί επίσης ότι παραλήψεις και παρατυπίες που μπορεί να προκύψουν πρέπει να ελέγχονται 
και να τεκμηριώνονται πως προέκυψαν, από ποιούς προέκυψαν και ποιοι τελικά έχουν την ευθύνη. Πιστεύουμε ότι με 
τον προσδιορισμό των λαθών και των παραλήψεων θα πετύχουμε την καλλίτερη δυνατή λειτουργία. 

 

 (1.1.3)  Οι πολιτικές  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
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 Οι βασικές πολιτικές , μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η υλοποίηση του οράματος της ΠΙΝ είναι : 

 Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας λαμβάνει υπόψη την οικονομική συγκυρία/ κρίση 

θέτοντας στο επίκεντρο την αναδιάρθρωση της οικονομίας και του χώρου μέσω της υιοθέτησής πολιτικών 
ανασυγκρότησης που εστιάζουν στον κοινωνικό της ρόλο ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 
της άμβλυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων, θέτοντας ως στόχο την ανάσχεση της ανεργίας, τη διεύρυνσης της 
παραγωγικής βάσης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι 
δραστηριότητες οφείλουν να πραγματοποιούνται σε τομείς που έχουν εγκαταλειφθεί ή φθίνουν. Συγχρόνως θα πρέπει 
να διευκολύνουν τη δημιουργία παραγωγικών δομών ομότιμων δικτύων συνεργατικού χαρακτήρα, συνεταιριστικών 
δομών κλπ. Η υιοθέτηση του εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της παραγωγικής διαδικασίας και η ζεύξη του με τις 
αρχές της νησιωτικής πολιτικής οριοθετεί νέες δυνατότητες κοινωνικής συνοχής. Έτσι, οι άξονες της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, η κοινωνική ένταξη και οι σύγχρονες εθνικές πολιτικές για «πράσινα νησιά» και «γαλάζια 
ανάπτυξη» έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της «επένδυσης» και του αποτυπώματος 
της στο δημόσιο χώρο . Η σύζευξη του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
2015-2019 αλλά και με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 πρέπει να αποτελέσουν 
προτεραιότητα  για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 Κοινωνική Οικονομία. Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες, δικτυώσεις και 

κοινές δράσεις με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας για την  άμβλυνση των 
κρίσιμων προβλημάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, την συγκράτηση του παραγωγικού ιστού και τη 
διαμόρφωση νέων ευκαιριών στους τομείς της οικονομίας , με συγκεκριμένες προτεραιότητες σε κάθε περιφερειακή 
ενότητα. Επομένως, ως ένας από τους κεντρικούς πυλώνες των πολιτικών της Περιφέρειας για την  πενταετία τίθεται η 
ενίσχυση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας με επίκεντρο την ανάδειξη της Κοινωνίας των Πολιτών σε τομείς 
όπως η υγεία, η παιδεία και επιμόρφωση, η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, οι ήπιες μορφές τουρισμού , οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και υδάτινων πόρων κ.α. 

 Προώθηση της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου και εισαγωγή και επικαιροποίηση της 
έννοιας του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό της Περιφέρειας. Η πολιτική για τα νησιά και τα μικρά νησιά που έχει 

υιοθετηθεί απ’ το Περιφερειακό Συμβούλιο, και εισήχθη πρόσφατα ως παράμετρος στο χωρικό σχεδιασμό μπορεί να 
αποτελέσει εργαλείο στην περίπτωση που θα συνδεθεί με πολιτικές - κίνητρα για τις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, 
τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αλλά και  την υιοθέτηση προτύπων 
που θα ενισχύσουν την ενδογενή ανάπτυξη. Η παραπάνω προσέγγιση θα πρέπει να στοχεύει στην άρση της 
απομόνωσης των νησιών και την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να υιοθετηθεί και να 
διευκολυνθεί ένα μοντέλο αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα  που θα διευρύνει την παραγωγική 
βάση σε κάθε νησί διευκολύνοντας τους όρους ανάπτυξης άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και 
του τριτογενούς τομέα, σε κατάλληλη κλίμακα, ενισχύοντας την τοπικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες.  Η χρήση μιας 
τέτοιας πολιτικής μπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση της πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου, που κρίνεται 
απαραίτητη για την ενίσχυση της θαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ των νησιών αλλά και με τις απέναντι ακτές. Το 
περιβάλλον να αποτελεί  βασική συνιστώσα στις ειδικές κατηγορίες χώρου.  Ο περιβάλλον και ο εξω αστικός χώρος, θα 
πρέπει να θεωρείται ως χώρος για την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου των 
περιοχών NATURA2000 και των παραδοσιακών οικισμών, μέσω της υλοποίησης οικο-πολιτιστικών παρεμβάσεων και 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το πρότυπο θα πρέπει να εμπλουτιστεί εισάγοντας την θεώρηση του 
περιβάλλοντος  και ως παραγωγικό μέσο για να εξασφαλίσει παραγωγικές διαδικασίες, με ιστορικές καταβολές ή 
διάρκεια. 

 Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας στο πλαίσιο  της διαρκούς 
αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου.  Η Περιφέρεια εξαιτίας της ισχυρής 

γεωπολιτικής της θέσης οφείλει να έχει έναν ολοένα και ενεργότερο ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών δικτύων και 
συνεργασιών που αναπτύσσονται στο ευρύτερο περιβάλλον της είτε με περιφέρειες νησιωτικού χαρακτήρα και 
ανάλογης πολιτιστικής σπουδαιότητας,  είτε με οποιοδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο φορέων που διεκδικεί και εκφράζει 
αντίστοιχα αιτήματα σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η ανάδειξή της σε κόμβο- κέντρο τόσο της 
Μεσογείου όσο και των Βαλκανίων (και ιδιαίτερα των Δυτικών) μέσω της διασύνδεσης της με τα διευρωπαϊκά και 
εθνικά χερσαία δίκτυα (Εγνατία και οι κάθετες προς αυτή διεθνείς διασυνδέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων, Ιόνια Οδός 
κλπ) και θαλάσσια δίκτυα (Ιόνιος διάπλους- διεθνείς θαλάσσιοι λεωφόροι Αδριατικής/Μεσογείου). Η ενεργός 
συμμετοχή στις διαδικασίες υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αδριατικής- Ιονίου στο πλαίσιο των τεσσάρων 
πυλώνων της : Γαλάζια Ανάπτυξη, Συνδεσιμότητα της μακροπεριφέρειας, Ποιότητα Περιβάλλοντος και Βιώσιμος 
Τουρισμός. Η ενεργοποίηση και στους τέσσερις πυλώνες οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν 
ανάλογα με την συγκυρία (πχ. μεταναστευτική/προσφυγική κρίση) λαμβάνοντας υπόψη την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάπτυξη συνεργασιών τόσο σε 
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διασυνοριακό επίπεδο (Αλβανία- Ιταλία) όσο και σε μακροπεριφερειακό (Αδριατική-Ιόνιο) στο πλαίσιο υλοποιούμενων 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας βάσει των καθορισμένων αξόνων προτεραιότητας που περιγράφονται στη 
συνέχεια. Ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών ως μια ευρεία ναυτιλιακή και θαλάσσια περιφέρεια της Ευρώπης με 
αντικείμενα συνεργασίας τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιοχών, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός και οι ειδικές μορφές του - θαλάσσιος και παράκτιος, 
τα δίκτυα θαλάσσιας έρευνας, οι αλιευτικές δραστηριότητες (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες), η εξόρυξη των 
υδρογονανθράκων, αλλά και η καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διατήρηση των φυσικών πόρων. 

 Τουριστική ανάπτυξη της ΠΙΝ ως τμήμα του Ν.Α. χώρου της Μεσογειακής λεκάνης, και 

συγκεκριμένα ως τμήμα του άξονα της Βαλκανικής / Mezzogiorno, της θαλάσσιας λεκάνης Αδριατικής – Ιόνιου - της 
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου, με εξειδίκευση στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός - 
σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια και ο πολιτιστικός τουρισμός της Μεσογείου – Αδριατικής και ιδιαίτερα, όπως 
αναφέρεται στο ισχύον ΠΠ, «με την τόνωση των παραδοσιακών σχέσεων των Ιονίων με τη Β. Ιταλία και την καλλιέργεια 
νέων σχέσεων με τη Ν. Ιταλία (Απουλία) για τουριστικούς σκοπούς». Στο επίκεντρο τίθεται ο δραστικός περιορισμός της 
μεμονωμένης προβολής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και του κάθε νησιού και αντικατάστασή της με την 
συνολική προβολή του νησιωτικού συμπλέγματος. 

 Η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών, για την 

ποιοτικότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων (πολιτών, επενδυτών, 
εξυπηρετούμενων), με την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της και με τη χρήση των εφαρμογών 
ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την αναβάθμιση της σχέσης Περιφέρειας – πολίτη. 

 Σε ότι αφορά την σύνοψη των πολιτικών : 

 Η μελέτη, υλοποίηση και ολοκλήρωση των τεχνικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν την υλοποίηση 
του κοινωνικού χαρακτήρα των πολιτικών  της ΠΙΝ. 

 Η τόνωση της οικονομίας, μέσω της προώθησης παραγωγικών δομών ομότιμων δικτύων συνεργατικού 
χαρακτήρα, συνεταιριστικών δομών κλπ για τη δημιουργία εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου, που θα στοχεύει στη 
βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, η εξασφάλιση λειτουργικών, περιβαλλοντικών και 
χωροταξικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Η εξυγίανση, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση 
του περιβάλλοντος και ως παραγωγικό μέσο. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την εξασφάλιση ποιοτικών και σύγχρονων τεχνικών 
και κοινωνικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας. 

 Η διατήρηση και δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας στην οικονομία των Ιόνιων 
Νήσων. 

 

(1.2) Αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια, προσδιορίστηκαν τα κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή τα σημαντικότερα προβλήματα 
προς αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της ΠΙΝ. Τα εν λόγω ζητήματα αποτελούν την πλατφόρμα για 
τον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων, στους οποίους πρέπει να εστιάσει η Περιφέρεια προκειμένου να 
εκπληρώσει την αποστολή της και να υλοποιήσει το όραμά της. Στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων ομαδοποιούνται 
σε μέτρα οι Άξονες προτεραιότητας. 

 Με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το όραμα και τις πολιτικές της Περιφέρειας, οι Άξονες 
Προτεραιότητας για την πενταετία 2015 – 2019 είναι : 

 

1
ος

 Άξονας: Ποιότητα Ζωής, Υποδομές, Ανθρωπογενές & Φυσικό Περιβάλλον. 

2
ος

 Άξονας: Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. 

3
ος

 Άξονας: Ανασυγκρότηση της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, 
και τη μείωση της ανεργίας. 

4
ος

 Άξονας: Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας μέσο δημιουργίας, δικτύωσης και κοινών δράσεων, κοινωνικών, 
παραγωγικών και θεσμικών φορέων και για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
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(1.2.1) 1ος Άξονας Προτεραιότητας: Ποιότητα Ζωής, Υποδομές, Ανθρωπογενές και Φυσικό Περιβάλλον 

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

A. Φυσικό  

Περιβάλλον 

 Εξαιρετικής κατάστασης και ιδιαίτερης 
σημασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
φυσικό περιβάλλον 

 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού υγροτόπων και  
πολλών θεσμοθετημένων προστατευόμενων 
περιοχών Νatura 2000 

 Υψηλή βιοποικιλότητα ειδών και οικοτόπων 
(χερσαίων, υγροτοπικών και θαλάσσιων) 

 Υψηλή ποικιλότητα γεωμορφολογικών 
σχηματισμών/ γεωτόπων 

 Ιδιαίτερο μορφολογικό τοπίο με συνύπαρξη 
ορεινών όγκων και πεδινών εκτάσεων, 
εξαιρετικής οικολογικής και αισθητικής 
αξίας 

 Ποικιλομορφία στην ακτογραμμή 
(αμμώδεις, χαλικώδεις και βραχώδεις ακτές)  

 Καθαρές ακτές, με βάση τα διεθνή πρότυπα 
(βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες) 

 Πολυδιάσπαση και αλληλοεπικάλυψη 
αρμοδιοτήτων  

 Αποσπασματική εφαρμογή μέτρων προστασίας 

 Υποστελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών 

 Μη αποτελεσματική εφαρμογή 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον έλεγχο και 
τη συμμόρφωση των παρεμβάσεων 

 Έλλειψη φορέων διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών 

 Ανάγκη προστασίας και άλλων οικοσυστημάτων 

 Ανάγκη προστασίας της ιδιαίτερης και 
ευαίσθητης χλωρίδας και πανίδας των νησιών 

 Αυξανόμενες πιέσεις στις χρήσεις γης και στο 
φυσικό περιβάλλον λόγω της διείσδυσης των 
αστικών λειτουργιών στην ύπαιθρο, της 
τουριστικής ανάπτυξης, της άναρχης δόμησης 
και της ελλιπούς χωροθέτησης παραγωγικών 
εγκαταστάσεων 

 Περιορισμός στην αξιοποίηση Εναλλακτικών – 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λόγω 
μειωμένης δυνατότητας μεταφοράς ενέργειας 

 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Απουσία καταγραφών σε επίπεδο γενετικών 
πόρων σημαντικών ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, οικοτόπων και ενδιαιτημάτων.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των 
φορέων για τη λήψη πρωτοβουλιών και 
μέτρων προστασίας του αστικού χώρου και 
του περιβάλλοντος, καθώς και σε θέματα 
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής 

 Αξιοποίηση Εναλλακτικών – Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 

 Αξιοποίηση πόρων εθνικών και ενωσιακών 
(ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία) 
για την εφαρμογή συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Προσανατολισμός πολιτικών με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και πολιτικής  

 Θεσμικές δυνατότητες για την ανάδειξη των 

 Κίνδυνος υποβάθμισης των περιβαλλοντικών 
πόρων και της κατάστασης των 
οικοσυστημάτων της περιοχής, από τη μη 
έγκαιρη εφαρμογή του θεσμικού 
περιβαλλοντικού πλαισίου 

 Διάβρωση της παράκτιας ζώνης λόγω 
ανθρώπινων παρεμβάσεων και κλιματικών 
αλλαγών 

 Μη έγκαιρη εφαρμογή Κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τους τομείς 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, την διαχείριση 
υδατικών πόρων, υγρών και στερεών 
αποβλήτων, προστατευόμενων περιοχών κ.α. 

 Καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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αξιών του φυσικού χώρου (και ιδιαίτερα των 
περιοχών φυσικού κάλους και των 
προστατευόμενων), με ταυτόχρονη λήψη 
μέτρων για την προστασία του. 

 Ίδρυση και λειτουργία φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών 

 Ανάπτυξη οικοτουρισμού, καταδυτικού 
τουρισμού 

 Αδυναμία εξεύρεσης και αξιοποίησης των 
αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των 
έργων υποδομής 

 Άναρχη δόμηση και έντονη οικιστική ανάπτυξη 

 Έντονη τουριστική ανάπτυξη 

 Έλλειψη συλλογικής περιβαλλοντικής 
συνείδησης για την αναγκαιότητα προστασίας 
και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων 

 Υποβάθμιση υδατικών και εδαφικών πόρων 
από τη μη ορθολογική άσκηση των 
δραστηριοτήτων και τη μη ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης των 
απόβλητων.  

 Περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων Πράσινου 
Ταμείου 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

B. Υδατικοί Πόροι  Εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης που 
καλύπτει σχεδόν όλες τις περιοχές των ΠΕ 

 Σημαντικές βροχοπτώσεις και υδάτινα 
αποθέματα 

 Χαμηλή κατανάλωση νερού για αρδεύσεις 

 Ανεπάρκεια υποδομών ύδρευσης, ως προς την 
έκταση και τις ανάγκες όλων των οικισμών 

 Μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις στη ζήτηση 
νερού -  σημαντικές  ελλείψεις ύδρευσης κατά τη 
θερινή περίοδο σε πολλά νησιά λόγω του 
αυξημένου τουρισμού 

 Προβλήματα ποιότητας και ποσότητας νερού 
λόγω σκληρότητας 

 Προβλήματα ποιότητας νερού λόγω παλαιότητας 
δικτύου ύδρευσης 

 Ανάγκη αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης σε 
ορισμένες περιοχές 

 Μη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα 
σχέδια διαχείρισης  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Δυνατότητα μεταφοράς πόσιμου νερού 
από την ηπειρωτική Ελλάδα και την 
Αλβανία 

 Δυνατότητα εκμετάλλευσης νερού από τις 
βροχοπτώσεις με την κατασκευή μικρών 
φραγμάτων (ιδιαίτερα σε ορεινούς όγκους) 
με σκοπό τον εμπλουτισμό τον υπόγειων 
πηγών 

 Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση του 
πόσιμου νερού σε περιόδους αιχμής 

 Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ και άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία) 

 Λειψυδρία και διακοπές ύδρευσης κατά την 
τουριστική περίοδο 

 Επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ συναρμοδίων 
φορέων για τη διαχείριση υδάτινων πόρων 

 Υπερεκμετάλλευση γεωτρήσεων 

 Ελλιπής και πλημμελής διαχείριση υγρών 
αποβλήτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
και των μικρών οικισμών 
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Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δ.  Χωροταξικός & 
Πολεοδομικός 

σχεδιασμός 

 

 

 

 

 

 

 Νέες αρµοδιότητες της Περιφέρειας και 
δυνατότητα ουσιαστικής και τεκµηριωµένης 
συµµετοχής της στις διαδικασίες της 
επικείµενης αναθεώρησης του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Σχεδιασµού 

 Εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό 

 Εγκεκριμένο από την ΠΙΝ Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού. 

 Ανάγκη ολοκλήρωσης της επικαιροποίησης 

του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού  

 Απουσία σε µεγάλο βαθµό και σηµαντική 

χρονική υστέρηση στη θεσµοθέτηση / 

επικαιροποίηση του σχεδιασµού κατωτέρου 

επιπέδου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ)   

 Λόγω της έλλειψης πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, κυκλοφοριακών µελετών και 

σηµαντικής διακύµανσης της ζήτησης, 

πολλοί οικισµοί κατά τη θερινή περίοδο 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Γ. Υγρά και στερεά 
απόβλητα 

 Λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού 
(ΒΙΟΚΑ)  στα νησιά της ΠΙΝ και υπό κατασκευή 
νέων  

 Ανεπαρκείς ΒΙΟΚΑ ως προς την έκταση και τις 
ανάγκες όλων των οικισμών της ΠΙΝ 

 Μεγάλες διαφοροποιήσεις στο ρυθµό 
υλοποίησης των έργων που προβλέπει το 
Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α)  

 Ανάγκη έργων βασικής υποδοµής για Σύστημα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απορριµµάτων  

 Ύπαρξη µη αποκατεστημένων ΧΑ∆Α  

 Ανεξέλεγκτη ή προβληματική διάθεση στερεών 
ογκωδών αποβλήτων 

 Έλλειψη υποδοµών διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων 

 Μη αποδοτική διαχείριση αποβλήτων των 
κύριων παραγωγικών κλάδων των ΠΕ 

 Μικρό ποσοστό ανακύκλωσης και απουσία 
διαλογής στην πηγή 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ολοκλήρωση και εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ  

 Διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων ως 
οικονομικού πόρου 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα 
ανακύκλωσης  

 Υποβάθμιση υδατικών και εδαφικών πόρων  

 Περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων Πράσινου 
Ταμείου 

 Έλλειψη ολοκληρωμένης αγοράς 
ανακυκλωμένων προϊόντων 

 Υψηλά λειτουργικά κόστη για τις μονάδες 
βιολογικού καθαρισμού 

 Δυσκολία εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης 
λόγω μικρής κλίμακας και 
νησιωτικότητας/υψηλά κόστη εξοπλισμού, 
λειτουργίας και συντήρησης 
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αντιµετωπίζουν εξαιρετικά σηµαντικά 

κυκλοφοριακά προβλήµατα διέλευσης και 

στάθμευσης. 

 Έλλειµµα σχεδιασµού σε περιοχές ειδικού 

ενδιαφέροντος (περιοχές του ∆ικτύου 

NATURA 2000)  

 Υποστελέχωση υπηρεσιών της 

αυτοδιοίκησης και έλλειψη κατάλληλων 

εργαλείων και µεθόδων για τον χωροταξικό 

και πολεοδοµικό σχεδιασµό  

 Ατελής µηχανισµός παρακολούθησης και 

εφαρµογής των ρυθµίσεων σε επίπεδο 

Περιφέρειας  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού σε 
επίπεδο Περιφέρειας και σχεδιασμός 
προγράμματος αστικών αναπλάσεων 
(Χρηματοδότηση και από το ΠΕΠ –ΕΣΠΑ) 

 Επικείµενη αναθεώρηση του Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

 Επικείµενη τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου για 
τον Τουρισµό  

 ∆υνατότητα χρηµατοδότησης ΓΠΣ σε επίπεδο 
νησιού από πόρους ΕΣΠΑ και δυνατότητα 
χρηµατοδότησης πολεοδοµικών µελετών από 
το Πράσινο Ταµείο. 

 Αξιοποίηση Χρηµατοδοτικών εργαλείων για τη 
δηµιουργία εργαλείων παρακολούθησης 
χωροταξικών και πολεοδοµικών παρεµβάσεων   

 Εφαρµογές τηλεπισκόπησης και καταγραφής 

 Περίπλοκο θεσµικό πλαίσιο στα θέµατα 
χωροταξίας και περιβάλλοντος µε συχνές 
επικαλύψεις 

 Μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο και 
έγκριση των µελετών χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού 

 Σχετική απροθυµία εκκίνησης των σχετικών 
διαδικασιών εκ µέρους των Ο.Τ.Α. λόγω 
αδυναµίας χρηµατοδότησης αλλά και 
µηχανισµών παρακολούθησης  

 Έλλειψη συντονισµού του σχεδιασµού στο 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

 Υψηλό κόστος µελετών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και 
ιδιαίτερα της υλοποίησης των πράξεων 
εφαρµογής  

 Η εφαρµογή Ζωνών Οικιστικού ελέγχου 
(ΖΟΕ) αποκλείει και την ήπια οικονοµική 
δραστηριότητα, επιβάλλεται η 
επαναξιολόγησή τους 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Ε.  Μεταφορές & 
Επικοινωνία 

 Ύπαρξη αεροδρομίων (4) που υποδέχονται 
μεγάλο αριθμό επιβατών ετησίως 

 Ύπαρξη ελικοδρομίων σε νησιά χωρίς 
αεροδρόμια 

 Ύπαρξη λιμανιών σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες 

 Σημαντική βελτίωση της προσπελασιμότητας 

 Συνθήκες μειωμένης / περιορισμένης 
προσπελασιμότητας, αλλά και ανεπαρκών 
ενδοπεριφερειακών μεταφορών, λόγω της 
διπλής νησιωτικότητας (μεγάλα και μικρά 
νησιά) 

 Χαμηλή πυκνότητα/ ποιότητα του οδικού 
δικτύου πρόσβασης από τα αστικά κέντρα 
της χώρας (εξαίρεση αποτελεί η πρόσβαση 
από την Βόρεια Ελλάδα μέσω Εγνατίας 
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από τη Βόρεια Ελλάδα μέσω της Εγνατίας Οδού Οδού) 

 Χαμηλή συχνότητα δρομολογίων δημόσιας 
συγκοινωνίας από τα αστικά κέντρα στην 
ύπαιθρο και στα σημεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

 Μη ολοκλήρωση Οδικών Αξόνων Βορρά – 
Νότου ανά νησί (η οποία δεν βοηθά στην 
οδική συνέχεια των νησιών) 

 Η έλλειψη των αναγκαίων 
χρηματοδοτήσεων για την ολοκλήρωση των 
έργων 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Επέκταση και βελτίωση της λιμενικής 
υποδομής και ανωδομής με κατεύθυνση την 
αύξηση του βαθμού εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας 
και τουρισμού (κρουαζιερόπλοια – Μαρίνες 
κτλ) 

 Αξιοποίηση του θαλασσίου άξονα 
Αδριατικής‐Ιονίου‐Ανατολικής Μεσογείου που 
προωθείται στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων 

 Αξιοποίηση του οδικού άξονα της Εγνατίας 
Οδού, η οποία έχει βελτιώσει δραστικά την 
προσπελασιμότητα και διασύνδεση κυρίως με 
τη Βόρεια Ελλάδα (Βορειοδυτικός άξονας) και 
μέσω των καθέτων αξόνων της με τις χώρες της 
Βαλκανικής 

 Ολοκλήρωση και Αξιοποίηση του οδικού άξονα 
τις Ιόνιας Οδού για την διασύνδεση με τον 
Νοτιο-Δυτικό Άξονα. 

 Αξιοποίηση της δυνατότητας κατασκευής και 
λειτουργίας υδατοδρομίων με στόχο την 
συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών της 
Περιφέρειας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή 
Ανδριατικής – Ιονίου με υδροπλάνα. 

 Αξιοποίηση του μεταφορικού ισοδύναμου. 

 Αξιοποίηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 
του εγχώριου και διεθνούς τουρισμού που 
διακινείται μέσω ακτοπλοΐας, 
κρουαζιερόπλοιων και θαλαμηγών 

 Βελτίωση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
διασυνδέσεων και των τακτικών δρομολογίων, 
με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα 
νησιά από το εσωτερικό της χώρας και τις 
γειτονικές χώρες 

 Επέκταση της δυνατότητας στα νησιά υποδοχής 
κρουαζιερόπλοιων. 

 Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

 Έλλειψη πόρων για την ικανοποιητική 
συντήρηση του οδικού δικτύου. 

 Αναποτελεσματικό θαλάσσιο δίκτυο 
συγκοινωνιών – μεταφορών 

 Οι παρεμβάσεις στα λιμάνια των Π.Ε. έχουν 
δημιουργήσει προβλήματα στο παραλιακό 
μέτωπο των πόλεων με αύξηση της κίνησης 

 Η αδυναμία διασφάλισης των αναγκαίων 
χρηματοδοτήσεων για την ολοκλήρωση των 
έργων 

 Η αύξηση του ανταγωνισμού από άλλα 
Μεσογειακά λιμάνια τουριστικού 
ενδιαφέροντος 
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χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ και άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία) 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΣΤ. Πολιτική 
Προστασία 

 Ύπαρξη πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων 
και δικτύων πολιτικής προστασίας 

 Θεσμοθέτηση και διοργάνωση ασκήσεων 
ετοιμότητας σε ετήσια βάση. 

 Αυξημένες βροχοπτώσεις και πλημμύρες 

 Αύξηση πυρκαγιών κυρίως κατά τη θερινή 
περίοδο 

 Ανεπαρκής λειτουργία μηχανισμού και 
πόρων για την αντιμετώπιση της υψηλής 
σεισμικότητας 

 Διασπορά ανθρωπίνων πόρων και 
εξοπλισμού λόγω νησιωτικότητας. 

 Μη σαφής γνώση της κατανομής 
αρμοδιοτήτων  και έλλειψη εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού και κατάλληλου 
εξοπλισμού 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης Φυσικών 
Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών. 

 Ενίσχυση Περιφερειακού Εθελοντικού Δικτύου. 

 Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση Πολιτών. 

 Φυσικές καταστροφές από την αλλαγή του 
κλίματος και την ερημοποίηση  

 

Περιγραφή 1ου Άξονα – Μέτρα – Στόχοι – Δράσεις  

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οφείλει να προσεγγίζει τα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης του 
περιβάλλοντος με τρόπο που θα αντιμετωπίζει την προβληματική  των προηγούμενων ετών και θα  αφορά την 
εξισορρόπηση των συγκρουσιακών σχέσεων διαφορετικών χρήσεων γης στον ίδιο χώρο (λόγω της άναρχης 
χωροθέτησης δραστηριοτήτων). Επιπλέον η στρατηγική θα αφορά ενέργειες άμβλυνσης των αντιθέσεων της χωρικής 
σχέσης χερσαίου χώρου και θαλάσσιου ως προς τις παραγωγικές δραστηριότητες. Θα τεκμηριώνει τη προστασία του 
περιβάλλοντος και του τοπίου ως προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την εξασφάλιση της ποιότητας στη ζωή 
σαν αξία συνδεδεμένη με την εξειδίκευση των ιστορικών όρων γένεσης και εξέλιξης των βασικών στοιχείων που 
εντάσσονται   στο συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής, ως φαινόμενα 
που καθορίζονται με αμοιβαίο τρόπο.  

 Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται να δοθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το περιβάλλον, που επιβάλλεται να 
ξεκινήσει από την διαμόρφωση και εφαρμογή της χωροταξικής οργάνωσης και να συνδυαστεί με την συνολική 
τουριστική, αγροτική ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση όλων των τομέων της παραγωγής, στοχεύοντας  την 
περιβαλλοντική / οικιστική αναβάθμιση του αστικού και υπαίθριου χώρου. 

 Ο περιβάλλον και ο εξω αστικός χώρος, θα πρέπει να θεωρείται ως χώρος για την προβολή των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου των περιοχών NATURA και των παραδοσιακών οικισμών, μέσω της 
υλοποίησης οικο-πολιτιστικών παρεμβάσεων και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι στρατηγικές θα 
πρέπει να εμπλουτιστούν εισάγοντας την ιδέα  της θεώρησης του περιβάλλοντος  και ως παραγωγικό μέσο στο βαθμό 
που μπορεί να εξασφαλίσει παραγωγικά πρότυπα, με ιστορικές καταβολές ή διάρκεια. 

 Ο παράκτιος και θαλάσσιος χώρος λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμών και δραστηριοτήτων είναι δέκτης 
συνεχών και αυξανόμενων πιέσεων που οδηγούν στην υποβάθμισή του. Οι πιέσεις αυτές συνίστανται στην έντονη 
οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, την αστικοποίηση, την γεωργία και κτηνοτροφία, την υπεραλίευση και παράνομη 
αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και εμπόριο, κ.ά. Αποτελέσματα όλων αυτών των πιέσεων και δραστηριοτήτων είναι 
η μείωση της παράκτιας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας και κατ’ επέκταση της αλιευτικής παραγωγής, η ρύπανση του 
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υδάτινου αποδέκτη, η διάβρωση των ακτών, η υποβάθμιση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των περιοχών 
Natura 2000 κ.ά. Αποτελεί, λοιπόν, έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο με πολλές και πολύπλοκες συγκρούσεις μεταξύ 
των διαφόρων δραστηριοτήτων, που χρήζει προστασίας και διαχείρισης με την υιοθέτηση πολύεπίπεδων σχεδίων που 
θα πρέπει να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Πρέπει να προωθηθεί η ολοκλήρωση των έργων βιολογικής 
επεξεργασίας λυμάτων και η κατάλληλη επέκτασή τους, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των σχεδίων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων που θα έχουν σαν βάση την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και την επεξεργασία 
τους με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους.  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία του 
υδροφόρου ορίζοντα από ρύπανση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικός επίσης είναι ο σωστός 
σχεδιασμός και χωροθέτηση λιμενικών υποδομών και έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, τα οποία 
πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες ακτομηχανικές μελέτες. Η διάβρωση των ακτών είναι ένα φαινόμενο που 
έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας αλλά 
και λόγω κατασκευών και παρεμβάσεων στην παράκτια ζώνη (παράνομες αμμοληψίες, έντονη οικιστική και 
τουριστική ανάπτυξη, κατασκευή φραγμάτων και εκτροπή ποταμών, καταπάτηση του αιγιαλού και της παραλίας, 
αλλαγή χρήσεων γης, κ.ά.). Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης 
με στόχο την διατήρηση και την επέκταση της υπάρχουσας θέσης της ακτογραμμής, ώστε να προστατευτεί ο 
παράκτιος χώρος τόσο ως τοπίο όσο και ως παραγωγικό μέσο.         

Ο Αγροτικός χώρος πρέπει να προστατεύεται και ως προς την μορφή του ως αναπόσπαστο τμήμα του 
φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας και ως προς την χρήση του, δηλαδή ως σημαντικός πόρος εισοδήματος για 
τους κατοίκους της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων. 

Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της περιφέρειας ως προς τον αγροτικό χώρο, οφείλει να είναι η διατήρηση 
του ως φυσικού πόρου στην βέλτιστη δυνατή κατάσταση. Να είναι δηλαδή αφενός παραγωγικός αλλά και ταυτόχρονα 
αυτοσυντηρούμενος. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας σειράς καλών γεωργικών πρακτικών οι οποίες διαμορφώθηκαν 
μέσα στον χρόνο από την πείρα που συσσώρευσαν οι προγενέστερες γενεές αγροτών και τις οποίες η σημερινή 
επιστήμη της γεωπονίας τις έχει συστηματοποιήσει σε μορφές εφαρμοσμένων γεωργικών πρακτικών και κανόνων. 

Κατά συνέπεια η εφαρμογή των πρακτικών οι οποίες περιγράφονται στους κανόνες της ονομαζόμενης 
πολλαπλής συμμόρφωσης, η διατήρηση της γεωργικής γης σε καλή γεωργική κατάσταση με την εφαρμογή της 
αμειψισποράς και της αγρανάπαυσης των καλλιεργειών καθώς και η δημιουργία ζωνών οικολογικής εστίασης πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικής για τις οποίες η περιφέρεια πρέπει να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για 
την εφαρμογή τους στο σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της γεωγραφικής της επικράτειας. 

Παράλληλα η Περιφέρεια στις πολιτικές της πρέπει να ενσωματώσει δυο επιπλέον σημαντικά εργαλεία που 
τις δίνονται για την διατήρηση του φυσικού πόρου της γεωργικής γης στην βέλτιστη δυνατή κατάσταση της: 

1ον την στήριξη και προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014 – 2020 και 

2ον την υιοθέτηση της κείμενης νομοθεσίας ιδιαίτερα αυτής του Εθνικού Σχεδίου για την Ορθολογική Χρήση των 
Γεωργικών Φαρμάκων το οποίο περιέχει σημαντικές προβλέψεις για την προστασία ανθρώπων, γαιών και ζώων από 
την μόλυνση εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης  και κακής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

 Η γεωργική γη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως  προς τη χρήση γης. Η οριοθέτηση και η προστασία των 
περιοχών του ελαιώνα, ειδικότερα στην Κέρκυρα, κρίνεται επιτακτική για τη διατήρηση και ενίσχυσης της 
παραδοσιακής αγροτικής  διαδικασίας. Για την οριοθέτηση του ελαιώνα  στα Ιόνια Νησιά, απαιτείται η διαφορική 
προσέγγιση του χώρου γιατί στην πολιτική αυτή συνυπάρχουν στόχοι όπως η διατήρηση του τοπίου (ως αισθητικό & 
πολιτιστικό φορτίο) αλλά και η ενίσχυση και αύξηση  της παραγωγής  ελαιόλαδου ( ως παραγωγικό μέσο). Κρίνεται 
επιτακτικός ο διαχωρισμός του ελαιώνα σε ζώνες, τον ιστορικό ελαιώνα (με παλαιά  δέντρα ( λ.χ. άνω των τριακοσίων 
ετών ) που πρέπει να προστατευτεί και ως τοπίο, χωρίς να χάσει την παραγωγική του διάσταση, και τον παραδοσιακό 
(με νεότερα δέντρα) που πρέπει να διατηρηθεί ως παραγωγικό μέσο εισάγοντας  και νέες – σύγχρονες μεθόδους 
καλλιέργειας έξω απ’ το παραδοσιακό πρότυπο.   Επιπλέον ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα είναι  η καλλιέργεια των 
αμπελιών, που παρότι παρουσιάζει γήρανση, μπορεί να αποτελέσει δυναμικό κλάδο στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, 
και αποτελεί πεδίο που χρίζει οριοθέτησης και προστασίας.  

 O ορεινός – ημιορεινός χώρος, παραλαμβάνεται ως προβληματική περιοχή αποτέλεσμα του ανταγωνισμού 
που προκύπτει απ’ τη διαδικασία μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Για την ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης 
απαιτείται σειρά έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας, μαζί με έργα υποδομής. Η διαδικασία 
αναδιάρθρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός των προβλεπόμενων αναπλάσεων οικισμών σε συνδυασμό με τις 
οικο-πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές, χωροθέτηση ζωνών πρωτογενούς τομέα που θα οριοθετούν το 
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εξωαστικό τοπίο σε άρρηκτη λειτουργική σχέση με το δίκτυο των οικισμών, μέσω της ολοκλήρωσης του χωροταξικού 
σχεδιασμού. Η προσέγγιση θα εξασφαλίσει και τη βιωσιμότητα των οικισμών ως λειτουργικά οικιστικά σύνολα.   

 Ο περιαστικός χώρος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως χώρος εξισορρόπησης μεταξύ του αστικού και της 
υπαίθρου. Η έως τώρα αντιμετώπισή του σαν «ενδιάμεσο» χώρο, οδήγησε στη άτακτη  δημιουργία τεράστιων 
οικιστικών συνόλων, χωρίς μελέτη και ουσιαστική πρόβλεψη, που έπρεπε  να παραλάβει τις έντονες οικιστικές πιέσεις 
που δέχονταν ο αστικός χώρος. Προκρίνεται η μελέτη και οριοθέτηση του περιαστικού χώρου (ιδίως της πόλης της 
Κέρκυρας), με την εξυγίανση των υφιστάμενων οικιστικών συνόλων και τη θέσπιση ειδικών – πράσινων ζωνών 
προστασίας που σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των αστικών περιοχών θα 
οδηγήσει σε ένα σαφές λειτουργικό σχήμα, ορθολογικής ανάπτυξης του αστικού χώρου και προστασίας του 
εξωαστικού χώρου απ’ τη διαδικασία αστικοποίησης.   

 Η πολιτική της προστασίας του περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκτός της 
διάδρασης και της συνέργειας που μπορεί να έχει σε άλλες στρατηγικές ή αναπτυξιακούς στόχους (εναλλακτικές 
μορφές διαχείρισης παραγωγικών δραστηριοτήτων), θα συμβάλλει στη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας στους 
κατοίκους των νησιών η οποία τελικά θα ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή. Η επένδυση σε στρατηγικές που 
επιφέρουν άυλες έννοιες οριοθετούν τελικά ένα πρότυπο ανάπτυξης συνδεδεμένο με τις  εξειδικεύσεις των ιστορικών 
όρων γένεσης και εξέλιξης των βασικών συστατικών στοιχείων που  εντάσσονται στο συγκεκριμένο κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής ως φαινόμενα που καθορίζονται με αμοιβαίο τρόπο.  

 Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  διαδραματίζουν οι τεχνικές υποδομές 
που συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στη διαμόρφωση συνθηκών αναβάθμισης και 
εξισορρόπησης της πρόσβασης του πληθυσμού σε δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. Οι στόχοι του άξονα 
περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων για τη συντήρηση, τη βελτίωση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό του 
μεταφορικού και συγκοινωνιακού δικτύου. 

 Τέλος αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα και ως 
προς τη  χωροθέτηση αλλά και ως προς τη θέσπιση ειδικών όρων αναφορικά με τα ζητήματα εναρμόνισης του χώρου 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Εθνικά Πλαίσια για υχθιοκαλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων.  Τα παραπάνω θέματα θα πρέπει να μελετώνται και να χωροθετούνται επιλεκτικά στα πλαίσια της 
διάδρασης των δραστηριοτήτων αλλά  της γειτνίασης των περιοχών υποδοχής με ευαίσθητες περιοχές.  

 Επιπλέον θα πρέπει να τίθενται στόχοι όπως η δημιουργία «πράσινων» οικισμών, μέσω πιλοτικών 
προγραμμάτων, για τη δημιουργία οικισμών με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και μηδενικές εκπομπές 
καυσαερίων (κάλυψη 100% των αναγκών σε ηλεκτρισμό από ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, πράσινα κτίρια, πράσινες 
μεταφορές ελαχιστοποίηση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κλπ). Η βασική κατεύθυνση των πράσινων οικισμών 
θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση έως ο μηδενισμός του ενεργειακού αποτυπώματος. Στα μεγάλα νησιά (Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα) θα πρέπει να επιτευχθούν ποσοτικοποιημένοι στόχοι διείσδυσης ΑΠΕ, πράσινων 
μεταφορών και λοιπών πρακτικών για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.  

 Για τις περιοχές της Π.Ι.Ν. που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας): Να προωθηθεί άμεσα η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας και ο καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων γης 
και περιορισμών δόμησης και άσκησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί 
στο δίκτυο Natura 2000, μέσω εκπόνησης ΕΠΜ και έκδοσης ΠΔ/τος, όπως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. 

 Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση της θεσμικής προστασίας, του Εθνικού Δρυμού Αίνου 
και  της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR2230002 “ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)” Να προωθηθεί σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εγκαθίδρυση Φορέα 
Διαχείρισης σε Περιφερειακό επίπεδο για το σύνολο των Περιοχών, εξαιρουμένων των περιοχών όπου έχουν ιδρυθεί 
Φορείς Διαχείρισης, και η υλοποίηση και θεσμοθέτηση των Σχεδίων Διαχείρισης. 

- Ενίσχυση των υπαρχόντων Φορέων Διαχείρισης, με κατάλληλη στελέχωση, αρμοδιότητες και οικονομικούς 
πόρους. 

- Ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών και των στοιχείων της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα της θαλάσσιας. 

 Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας για την προστασία και παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης 
των οικοτόπων και ειδών και των θαλάσσιων περιοχών. Γενικότερα, προώθηση δράσεων και πολιτικών για την 
προστασία της ενδημικής και αγροτικής βιοποικιλότητας αλλά και εν γένει της γενετικής ποικιλότητας. 

 Αναφορικά με τα ζητήματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές 
βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας, που θα ικανοποιούν στόχους για την 
πρόληψη παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μείωση της υφιστάμενης παραγωγής, μεγιστοποίησης του 
κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών και ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας, μείωση των προς ταφή προϊόντων, 
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περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και των κορεσμένων κυττάρων των ΧΥΤΑ και άρση των διαχωρισμών που 
προκύπτουν λόγω της νησιωτικότητας. 
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Αναλυτικότερα ο 1ος Άξονας δομείται στα εξής  μέτρα και στόχους και ενδεικτικές δράσεις 

Μέτρο Α Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Φυσικό 
Περιβάλλον 

Διατήρηση και προστασία των ορεινών όγκων, 
των   προστατευόμενων  περιοχών και φυσικού 
περιβάλλοντος 

 

 Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής προστασίας με προτάσεις αυστηρότερων όρων – προώθηση περιβαλλοντικών 
ελέγχων 

 Συντονισμός με συναρμόδιους φορείς για τη δημιουργία και την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης και 
προστασίας 

 Συντονισμός δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος / συμβολή στην προώθηση 
περιβαλλοντικής κουλτούρας 

 Σύσταση φορέων για την προστασία και διατήρηση του φυσικού αποθέματος  

 Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων φυσικών και ανθρωπογενών  καταστροφών 

 Οργάνωση σχεδίων διαχείρισης και προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών  

 Σύσταση φορέων παρακολούθησης και διαχείρισης των περιοχών NATURA  

Εξυγίανση και αποκατάσταση των 
επιβαρυμένων περιοχών – Οργάνωση χώρων 
υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 Εντοπισμός και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων – εξυγίανση εδαφών 

 Συνεργασία με κεντρικούς φορείς για την πλήρη εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στις επιβαρυμένες περιοχές 

 Οργάνωση ειδικών χωρικών υποδοχέων για πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα (μέσω και της 
ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού) 

Παρακολούθηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος 

 

 

 Συνεργασία με κεντρικές δομές για την πρόληψη της ρύπανσης και την κατασταλτική αντιμετώπισή της 

 Οργάνωση της συγκέντρωσης πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος – παρακολούθηση – τροφοδότηση 
– αξιολόγηση 

 Παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες  

 Συμμετοχή στη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφόρησης για το περιβάλλον 

Ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
παράγοντα περιβαλλοντικής προστασίας 

 Διαμόρφωση συνεργασιών για την αξιοποίηση γεωθερμικών πόρων της περιφέρειας 

 Εκπόνηση σχεδίου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια – πρόγραμμα σταδιακής ή / και πιλοτικής 
εφαρμογής σε κτίρια της περιφέρειας 
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 Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Μέτρο Β Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Υδάτινοι 
Πόροι 

Παροχή πόσιμου και καθαρού νερού στους 
οικισμούς και τους  κατοίκους της Περιφέρειας 

Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των 
δικτύων ύδρευσης 

 Έργα αποκατάσταση της ύδρευσης σε περιοχές με μη επαρκή ή ποιοτικά υποβαθμισμένα αποθέματα νερού 
(δημιουργία τροφοδοτικών αγωγών, διυλιστηρίων, ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, εξωτερικά δίκτυα) 

 Έργα αναβάθμισης των συνθηκών ύδρευσης (νέα δίκτυα, αντικατάσταση παλαιών, βελτίωση ελέγχου ποιότητας, 
κ.λ.π.) 

 Σύνταξη στρατηγικών μελετών για την αντιμετώπιση του θέματος ύδρευσης στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας. 
Διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς από την Ηπειρωτική χώρα, πόσιμου νερού για Κέρκυρα, Παξούς και Ιθάκης.  

Προστασία υπόγειων και επιφανειακών νερών 
– εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων – 
περιορισμός της κατασπατάλησης υδάτινων 
πόρων – εξυγίανση εδαφών 

 

 Κατασκευή έργων συγκέντρωσης και διανομής νερού, αρδευτικών δικτύων, αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών 

 Ολοκλήρωση μελετών λεκανών απορροής και διατήρησης υδάτινου δυναμικού 

 Ίδρυση και λειτουργία φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

 Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων απονιτροποίησης  

 Οργάνωση σχεδίου παρακολούθησης αποφυγής φαινομένων ερημοποίησης και αντιμετώπισης του περιορισμού της 
γεωργικής γης 

Μέτρο Γ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Υγρά & 
στερεά 
απόβλητα 

Προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων  

 

 Προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στα Στερεά Απόβλητα. 

 Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. 

 Σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης 

 Προώθηση ενδιάμεσου διαχειριστικού σταδίου που αποβλέπει στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι Εθνικοί Στόχοι 

Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής σε 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας 
περιβάλλοντος 

 Συντονισμός κοινωνικών και περιβαλλοντικών ομάδων για την προώθηση των ζητημάτων προστασίας 
περιβάλλοντος ανά ΠΕ 

 Δημιουργία θεσμών συμμετοχής  πολιτών για τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών  
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Μέτρο Δ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Χωροταξικός & 
Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός 

Κάλυψη των αναγκών διαχείρισης λυμάτων 

 

 Δημιουργία / επέκταση / ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων 

 Δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων και βελτίωση / αποκατάσταση της λειτουργίας των υπαρχουσών 
μονάδων 

 Προώθηση της ωρίμανσης έργων 

 Συνεργασία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από ειδικές κατηγορίες αποβλήτων 

Εφαρμογή σύγχρονης και ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων 

 

 Ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

 Συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή σύγχρονων και εφικτών δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων 

 Δημιουργία προγραμματισμένων έργων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 

 Ολοκλήρωση σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 

 Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων ανακύκλωσης σε σχολεία 

 Εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών όρων, σε τουριστικές μονάδες, για διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση.   

Προώθηση εκπόνησης και εφαρμογής 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

 

 Προώθηση και ολοκλήρωση προγραμματισμένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού 

 Συντονισμός ενεργειών και προωθητικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ανάγκης εκπόνησης πλήρους 
χωροταξικού σχεδιασμού και εφαρμογής του 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την χωροταξική εγκατάσταση δραστηριοτήτων, με προτεραιότητα τις ΑΠΕ 

 

Μέτρο Ε Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Μεταφορές & 
Επικοινωνία 

Δημιουργία δικτύων μεταφορών και 
επικοινωνιών ως οριζόντιες δράσεις για την 
ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας, τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και την ενδυνάμωση της οικονομίας  

 Ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και αεροδρομίων 

 Βελτίωση δευτερεύοντος εθνικού και περιφερειακού / επαρχιακού οδικού δικτύου 

 Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 Επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων – παροχή υπηρεσιών  
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 Διασύνδεση των νησιών με μεταφορές δια θαλάσσης και αέρος 

 Ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων με υδροπλάνα. 

 Ολοκλήρωση του Οδικού άξονα Βορρά – Νότου, που θα διασχίζει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

 Ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το μεταφορικό 
ισοδύναμο. 

 Δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος, για διαδικτυακές συσκέψεις. ( Περιφερειακού 
Συμβουλίου, Επιτροπής Διαβούλευσης, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Πολιτισμού κ.α.) 

 

Μέτρο ΣΤ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Πολιτική 
προστασία 

Βελτίωση της ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 Συντήρηση αγροτικού δικτύου & δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας 

 Σύνταξη και επικαιροποίηση σχεδίων δράσης εκτάκτων αναγκών 

 Επέκταση και συντήρηση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών  

Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας 

 Διοργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ανά ΠΕ. 

 Ενίσχυση της προσπάθειας δημιουργίας Κινήματος Εθελοντισμού στην ΠΙΝ. 

Προώθηση του εθελοντισμού σε θέματα 
πολιτικής προστασίας 

 Συντονισμός εθελοντικού δικτύου σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση εθελοντικών ομάδων 

 Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού σε εθελοντικές ομάδες 
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(1.2.2) 2ος Άξονας Προτεραιότητας: Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, 
παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Α. Υγεία, Κοινωνική 
Μέριμνα και 

προστασία της 
Δημόσιας Υγείας 

  Ύπαρξη ικανοποιητικών δημόσιων υποδομών 
για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας και 
υγείας    

 Εμπειρία στη διαχείριση-λειτουργία 
Κοινωνικών Δομών και  Υποδομών Υγείας 

 Ενεργή συμμετοχή φορέων της Κοινωνίας των 
Πολιτών  

 

 Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού 

 Έλλειψη σε κατάλληλο εξοπλισμό (ιατρικό 
εξοπλισμό, οχήματα, ασθενοφόρα κλπ) 

 Έλλειψη πόρων για κάλυψη παγίων αναγκών 
(αναλώσιμα κλπ) 

 Περιορισμένοι πόροι για την κάλυψη του υψηλού 
κόστους πολλαπλών υποδομών εξαιτίας του 
νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας 

 Έλλειψη διασύνδεσης και προσφοράς υπηρεσιών 
σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο 

 Αδυναμία συντονισμού και βέλτιστης αξιοποίησης 
των υποδομών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας υγείας  

 Μη επαρκής πληροφόρηση των δυνητικών 
δικαιούχων 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων 
για τη δημιουργία και ενίσχυση δικτύων 
διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών 

 Προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού  

 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας λόγω της 
νησιωτικότητας 

  Επικράτηση της κοινωνικής κρίσης λόγω 
αδυναμίας αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης  

 Αδυναμία κάλυψης των αναγκών υγείας- 
πρόνοιας στις αγροτικές περιοχές και στα μικρά 
νησιά  

 Αδυναμία κάλυψης αναγκών υγείας σε περιόδους 
αιχμής (τουριστική περίοδος) όπου αυξάνεται 
ραγδαία ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 Έλλειψη ετοιμότητας για ανταπόκριση σε έκτακτες 
ανάγκες (πχ. αύξηση μεταναστευτικών/ 
προσφυγικών ροών, φυσικές καταστροφές, 
επιδημίες κλπ) 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Β.  Αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του 

κοινωνικού 
αποκλεισμού 

  Σχετικά χαμηλό ποσοστό ατόμων που 
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας 

 Εμπειρία διαχείρισης δομών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας 

 Προσβάσιμες υποδομές σε όλους 

 Μη ύπαρξη ζωνών κατοίκησης που προάγουν 
τον κοινωνικό αποκλεισμό  

 Ύπαρξη πληθώρας κοινωνικών, 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών 
δράσεων  που προάγουν την κοινωνική 
συνοχή 

  Ανεπαρκείς στοχευμένες δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Έλλειψη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 Μη βιώσιμες υποδομές με συχνή εναλλαγή 
ανθρωπίνου δυναμικού λόγω δυσχερών 
εργασιακών δεδομένων (Συμβάσεις Ορισμένου 
Χρόνου κλπ) και έλλειψης πόρων 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

  Εξοικείωση με τη διάσταση της κοινωνικής   Παράταση της οικονομικής κρίσης που 
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οικονομίας και επιχειρηματικότητας με 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Κοινωνική Καινοτομία – Πειράματα 
Κοινωνικής Πολιτικής (Social 
Experimentation) 

 Προώθηση πολιτικών ενάντια στις διακρίσεις 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων, εκπαίδευση & 
κατάρτιση για πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε στρατηγικούς τομείς της έξυπνης 
εξειδίκευσης 

 

αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και 
επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών 

  Περαιτέρω αύξηση των επίπεδων ανεργίας και 
ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Γ. Εθελοντισμός και 
Κοινωνία των 

Πολιτών 

  Ύπαρξη ενεργών εθελοντικών ομάδων, 
συλλογικοτήτων αλληλεγγύης και φορέων της 
ευρύτερης Κοινωνίας των Πολιτών σε όλες τις 
ΠΕ 

 Εξειδίκευση στις υπάρχουσες εθελοντικές 
ομάδες 

 Μικρό ποσοστό αλληλοεπικάλυψης 
αρμοδιοτήτων  

  Έλλειψη επαρκών πόρων για την εύρυθμη 
λειτουργία των εθελοντικών φορέων 

 Ανεπαρκής αριθμός εθελοντών  σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο 

 Ανεπαρκής διασύνδεση εθελοντικών ομάδων σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο 

 Καμία παροχή κινήτρων στις εθελοντικές ομάδες 
από την πολιτεία (ελλιπές νομικό πλαίσιο) 

 Ανεπαρκής συνεργασία με φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

 Μη ξεκάθαρες αρμοδιότητες των εθελοντικών 
φορέων  

 Περιορισμένο αντικείμενο ενασχόλησης των 
εθελοντικών φορέων 

 Ανυπαρξία σχεδιασμού και στρατηγικής για τη 
σύμπραξη των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών 
με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Έλλειψη ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού σε 
σχέση με το έργο των εθελοντικών φορέων 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

  Αύξηση αριθμού εθελοντών και εθελοντικών 
ομάδων ως απάντηση στην κρίση 

  Δυνατότητες για εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εθελοντών  

 Δημιουργία κινήτρων στους πολίτες για 
παροχή εθελοντικών υπηρεσιών 

  Ανάπτυξη στρατηγικής χρηστής 
διακυβέρνησης με την ενεργό συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 Αδυναμία εξεύρεσης πόρων  

 Αδυναμία παροχής κινήτρων στους εθελοντές 

 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δ. Ανάδειξη 
πολιτιστικών 

πόρων- ενίσχυση 

 Ύπαρξη σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος 
και πολιτιστικής κληρονομιάς      

 Σημαντική τάση καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού 
αποθέματος  και της πολιτιστικής κληρονομιάς για 
την ενίσχυση της ταυτότητας  της Περιφέρειας και 
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πολιτιστικής 
δημιουργίας 

 Τοπική παράδοση που εξελίσσεται και 
προωθείται (γαστρονομία, μουσική, 
θρησκευτικά και πολιτιστικά δρώμενα) 

 Συγκέντρωση πλούσιων πολιτιστικών 
μνημείων και πόρων 

 Πλούσια δραστηριότητα, από φορείς, σε 
πολιτιστικές θεματικές  

 Λειτουργία Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης με αντικείμενα σπουδών 
σχετικά με τον πολιτισμό (μουσική, ιστορία 
κ.α) 

 Ύπαρξη ανοιχτών δημόσιων χώρων για 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (open 
air events) 

τον εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος 

 Μη ύπαρξη δράσεων και διοργανώσεων 
πολιτισμού  διεθνούς εμβέλειας 

 Εστίαση στην πολιτιστική κληρονομιά και 
παράδοση με περιορισμένη αποδοχή και 
προώθηση της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Έλλειψη κινήτρων επαγγελματικής ενασχόλησης 
με τον τομέα της πολιτιστικής δημιουργίας 

 Έλλειψη υποδομών πολιτισμού (ανοιχτά θεάτρα, 
υποδομές υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη 
χωρητικότητα) 

 Μη επαρκής προώθηση του πολιτιστικού 
τουρισμού  

 Έλλειψη στρατηγικής αξιοποίησης του πολιτισμού 
και των φορέων που σχετίζονται με αυτόν 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Προβολή πολιτιστικής φυσιογνωμίας της 
περιφέρειας μέσω της περαιτέρω ανάδειξης 
του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος και 
της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Θεσμοθέτηση φεστιβαλικού τύπου 
διοργανώσεων ργμε περιφερειακό 
χαρακτήρα 

 Σύνδεση του τομέα του πολιτισμού και του 
αθλητισμού με το τουριστικό προϊόν για την 
προώθηση προϊόντων θεματικού τουρισμού.  

 Δικτύωση πολιτιστικών σωματείων  

 Ανάπτυξη διεθνούς παρουσίας των 
πολιτιστικών δρώντων της Περιφέρειας 

 Αναδυόμενος τομέας δημιουργικής / 
πολιτιστικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

 Σύνδεση ΑΕΙ,ΑΤΕΙ και τοπικής αυτοδιοίκησης 
για δράσεις πολιτισμού και πολιτιστικής 
δημιουργίας 

 

 Απώλεια μέρους του πολιτιστικού αποθέματος 
λόγω καθυστέρησης στη συντήρηση και ανάδειξή 
του 

  Τελική επικράτηση της εγκατάλειψης υποδομών 
λόγω υποχρηματοδότησης  

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Ε. Εκπαίδευση και 
Αθλητισμός 

 Ύπαρξη ικανοποιητικών δημόσιων υποδομών  
παιδείας  

 Λειτουργία Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευση με τμήματα που 
σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα 
και την ιστορία της Περιφέρειας 

 Ύπαρξη βασικών αθλητικών υποδομών 

  

 Έλλειψη επαρκούς διασύνδεσης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με την 
αγορά εργασίας. 

 Σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

  Ελλείψεις στις υποδομές του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

 Έλλειψη σύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
την αγορά εργασίας και τους τομείς εξειδίκευσης 
της ΠΙΝ 

 Έλλειψη πόρων για τη συντήρηση υποδομών 
αθλητισμού 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών 
των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ΠΙΝ 

 Αξιοποίηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων 
Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 Ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Αξιοποίηση των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ως αυτόνομων και δυναμικών 
πόλων ανάπτυξης συνδεδεμένων με την 
ταυτότητα της Περιφέρεια, τις οικονομικές 
και κοινωνικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων 
προϊόντων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο 

 Συγκράτηση των αποφοίτων με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο στην Περιφέρεια για 
την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
συνδεδεμένων με τον παραγωγικό ιστό 

 Θεσμοθέτηση περιφερειακών και διεθνών 
αθλητικών διοργανώσεων  

 Σύνδεση του τομέα του πολιτισμού και του 
αθλητισμού με το τουριστικό προϊόν για την 
προώθηση προϊόντων θεματικού τουρισμού.  

 Αξιοποίηση   εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων 
και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων 

 

 

 Συνέχιση των τάσεων για πρόωρη εγκατάλειψη 
της εκπαίδευσης αλλά και μη δημιουργίας 
επαρκών ευκαιριών για το υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο δυναμικό  

 Αυξημένα ποσοστά χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου 

 Τελική επικράτηση της εγκατάλειψης υποδομών 
λόγω υποχρηματοδότησης  

 

Περιγραφή 1ου Άξονα – Μέτρα – Στόχοι – Δράσεις 

Είναι πραγματικότητα πως όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινωνικό, οικονομικό, δημογραφικό και 
πολιτισμικό επίπεδο, επηρεάζουν άμεσα τους τομείς της υγείας και πρόνοιας οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 
με την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και φυσικά την πολιτιστική δραστηριότητα ενός τόπου.  

Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων της, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει να εκπληρώσει τον κοινωνικό ρόλο 
της και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της ώστε να εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων της. 

Η κοινωνική κρίση που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της αδυναμίας ανταπόκρισης στην 
οικονομική κρίση, φαίνεται να εντείνεται και οι επιπτώσεις της να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα μακροχρόνιο. 

Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού τόσο σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας όσο και υγείας 
αυξάνεται, ενώ παράλληλα νέα ζητήματα προκύπτουν που δημιουργούν προκλήσεις τόσο για την ίδια την πολιτεία 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και την κοινωνία των πολιτών. 

Οι τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού υποβαθμίζονται συνεχώς λόγω έλλειψης πόρων για 
την επαρκή τους ανάδειξη και ανάπτυξη. 

Η Περιφέρεια και γενικότερα η χώρα διανύει την περίοδο εκείνη όπου πρέπει να ανασυντάξει τις δεδομένες 
δυνάμεις της αναζητώντας νέες στρατηγικές στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα ώστε να 
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Οι στόχοι που 
τίθενται στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών 
στην Περιφέρεια  για την άμβλυνση  των ανισοτήτων και τη διατήρηση της κοινωνικής  συνοχής. 

 



24 

 

Υγεία , Κοινωνική Μέριμνα και Δημόσια Υγεία 

Είναι προφανές ότι παρόλη την ύπαρξη ικανοποιητικών δημόσιων υποδομών για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας 
και υγείας με σχετικά επαρκή εμπειρία σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας, οι ελλείψεις στις δομές και στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αρκετές. 

Το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες που προκύπτουν είτε γιατί 
δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία είτε ακόμη κι αν την έχει γιατί δεν είναι αρκετό. Επίσης, ελλείψεις 
παρουσιάζονται συνεχώς τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, οχήματα κλπ) όσο και σε αναλώσιμα. 

Στόχος των παρεμβάσεων της ΠΙΝ είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού  με παράλληλη μείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που προκύπτουν από  τη νησιωτικότητα με τη χρήση ΤΠΕ, με την βέλτιστη 
αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Αναγκαία είναι η ολοκλήρωση των υπαρχόντων υποδομών, που σε σχέση με το παρελθόν θεωρούνται βελτιωμένες, 
στους τομείς υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας, που θα συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και της άμβλυνσης των ανισοτήτων πρόσβασης. 

Αντιμετώπιση της Φτωχείας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού με στήριξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αύξηση της ανεργίας αυξάνοντας συνεπαγόμενα και την ευαλωτότητα συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων. 

 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν εντείνει, τόσο τις οικονομικές, όσο και τις κοινωνικές ανισότητες στην 
ΠΙΝ. Η έλλειψη απασχόλησης για σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αποτελεί παράγοντα που εντείνει ιδιαίτερα το 
φαινόμενο της φτώχειας. Αν και η εποχική αύξηση της απασχόλησης στην ΠΙΝ, την τουριστική περίοδο, λειτουργεί 
ως ανάχωμα, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν σε κρίσιμα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Είναι προφανής η ανάγκη προώθησης πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας 
των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

Σε ορισμένες περιοχές της ΠΙΝ υπάρχουν κοινωνικές ομάδες (π.χ Ρομά) που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη 
κοινωνική ένταξη και επομένως η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες) για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους τίθεται ως προτεραιότητα. 

Η στόχευση της ΠΙΝ προσανατολίζεται στην εξασφάλιση ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους 
και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (ανασφάλιστοι, πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος απομακρυσμένων περιοχών, ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού) και συγχρόνως 
στην ενίσχυση των κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, 
Ρομά, γυναίκες, μετανάστες κ.ά.) 

Ευκαιρία για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί η κοινωνική οικονομία/ 
κοινωνική επιχειρηματικότητα με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική καινοτομία και σε πιλοτικές δράσεις που 
αποτελούν πειράματα κοινωνικής πολιτικής και μπορούν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην 
κοινωνική κρίση και τις επιπτώσεις της (πχ. Κέντρα Κοινότητας). 

 Εθελοντισμός και Κοινωνία των Πολιτών 

Ως προς τον Εθελοντισμό και την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών της ΠΙΝ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει 
ένας ικανός αριθμός εθελοντικών ομάδων, συλλογικοτήτων αλληλεγγύης και άλλων φορέων και ομάδων (τυπικών ή 
άτυπων). 

Οι ομάδες αυτές όμως λειτουργούν βασιζόμενες σε περιορισμένους ίδιους πόρους, παρόλη την έλλειψη κινήτρων 
από πλευράς της πολιτείας, το ελλιπές νομικό πλαίσιο και την ανεπαρκή τους συνεργασία με φορείς της 
αυτοδιοίκησης ανά περιπτώσεις. 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η ενεργός δράση των φορέων αυτών τίθεται ως προτεραιότητα, στοχεύοντας 
κατά πρώτον στη δικτύωση τους σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο και στην ενίσχυσή τους με κάθε μέσο. 

Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων- ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας 

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ΠΙΝ είναι η ύπαρξη σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος και πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενώ παράλληλα αναγιγνώσκεται και μια σημαντική τάση σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε 
συνδυασμό με την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και της εξέλιξής της. 

Ο αριθμός των πολιτιστικών φορέων που επί της ουσίας είναι ενεργοί στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία είναι 
σημαντικός σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας. Παρά τ’αύτα δεν υπάρχει πληθώρα δράσεων και διοργανώσεων 
διεθνούς εμβέλειας με εστίαση είτε στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας είτε στην υποστήριξη της νέας 
πολιτιστικής δημιουργίας. 
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Οι υποδομές πολιτισμού είναι πολύ περιορισμένες χωρίς να παραβλέπεται η σημαντική ύπαρξη ανοιχτών δημόσιων 
χώρων για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Ειδικά, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας αποτελεί μια δυναμική βάση δυνατοτήτων να 
διαμορφωθεί μια «πολιτιστική ταυτότητα», που θα μπορεί να δώσει ώθηση σε σχετικές πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες με πολύπλευρες θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία των πολιτών (διαμόρφωση κουλτούρας, 
ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού, συμμετοχή της κοινωνίας – ανάπτυξη εθελοντισμού, κ.λ.π.) 

Οι στοχευμένες δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού ως πυλώνας ανάπτυξης για την Περιφέρεια αφορούν τόσο 
τη βελτίωση και συντήρηση των υποδομών, την ανάδειξη και προστασία των μνημείων, την δικτύωση και την 
εξωστρέφεια των πολιτιστικών φορέων, την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και την παροχή κινήτρων για 
νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς, καθιστώντας την Περιφέρεια τόπο δημιουργίας. 

Εκπαίδευση & Αθλητισμός 

Παράλληλα οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας, περιγράφουν τις κατευθύνσεις στα ζητήματα της εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες, καθώς και του αθλητισμού που έχουν πληγεί αισθητά από την έλλειψη χρηματοδότησης. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο της ΠΙΝ είναι σχετικά χαμηλό, όπως πιστοποιείται από μια σειρά παραγόντων (σχολική 
διαρροή, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλό ποσοστό με γ’θμια εκπαίδευση κλπ).  

Οι υποδομές αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα με επιρροή στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων. Κρίνεται 
επομένως αναγκαία η  περαιτέρω βελτίωση, ολοκλήρωσης & συμπλήρωσης των υποδομών α’θμιας & β’θμιας 
εκπαίδευσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και 
δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού 

Επίσης αναγκαία είναι και η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και την 
κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών (π.χ. λόγω σεισμών). 

Ο αθλητισμός και κυρίως ο ναυταθλητισμός αποτελούν δυνατά σημεία για την Περιφέρεια και επομένως 
ενδεικτικές δράσεις όπως η θεσμοθέτηση διεθνών αθλητικών οργανώσεων αποτελούν προτεραιότητα. 

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης η ΠΙΝ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εφόσον τα ιδρύματα που 
λειτουργούν στην επικράτειά της (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) έχουν εξειδίκευση που σχετίζεται τόσο με 
την οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας όσο και με την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η αξιοποίηση τους 
και η δικτύωσή τους με την αγορά εργασίας ευλόγως αποτελεί κυρίαρχο στόχο τόσο για τη δημιουργία νέων 
θέσεων όσο και για την προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού αλλά και συγκράτηση των ίδιων των 
αποφοίτων που με δυσκολία μπορούν να απασχοληθούν με τις δεδομένες συνθήκες στην Περιφέρεια. 
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Αναλυτικότερα ο 2ος Άξονας δομείται στα εξής  μέτρα και στόχους και ενδεικτικές δράσεις : 

 

Μέτρο Α Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ενίσχυση των δράσεων 
και του ρόλου της ΠΙΝ 
στους τομείς υγείας – 
κοινωνικής μέριμνας και 
προστασίας της 
δημόσιας υγείας 

Ενίσχυση των παρεμβάσεων της ΠΙΝ 
σε δράσεις υγείας πρόνοιας, στην 
κατεύθυνση της μείωσης των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

 Κατασκευή υποδομών υγείας και πρόνοιας & αναβάθμισης υλικοτεχνικής υποδομής– Πρόγραμμα έργων κάλυψης αναγκών 

 Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας (υποδομές α΄θμιας και β΄θμιας 
υγείας και της πρόνοιας). 

 Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας, για την εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων στόχων 
(π.χ. προληπτική ιατρική σε απομακρυσμένες περιοχές,τηλειατρική, κ.λ.π.) 

 Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων υπηρεσιών και φορέων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, με δημόσιους και 
κοινωνικούς φορείς. 

 Οργάνωση μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών για τη δημόσια υγεία 

Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας 
στο δίκτυο φορέων κοινωνικής 
στήριξης, στην ΠΙΝ, με έμφαση στην 
εκπόνηση σχεδιασμού στον τομέα 
υγείας – κοινωνικής μέριμνας 

 Καταγραφή των ελλειμμάτων σε υποδομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας ανά ΠΕ και ιεράρχηση αναγκών 
παρέμβασης 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 

 Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας 

 Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units)  

 Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες υγείας 
του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, 
μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

 Ενίσχυση του δικτύου των δομών Ψυχικής Υγείας (ενδονοσοκομειακές και κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας) 

 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της ΠΙΝ για 
την προστασία της δημόσιας υγείας 

 Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών , με προτεραιότητα τα σχολεία 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών – προτύπων για βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που απειλούν την υγεία 

 Βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας 

 Οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση φορέων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται στην 
ΠΙΝ. 

Μέτρο Β Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού με τη 
στήριξη ευάλωτων 

Δημιουργία δικτύου διευρυμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών 

 Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, σε 
κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα)/ αναπροσανατολισμού συμβουλευτικής, κατάρτισης/επιμόρφωσης, mentoring κλπ, τύπου 
«κοινωνικού voucher»  

  Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς και λοιπές ομάδες σε κλάδους αιχμής της 
οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε τίτλους πιστοποίησης  
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κοινωνικών ομάδων  Προγράμματα προώθησης στην αγορά εργασίας των ειδικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

 

Ενίσχυση και υποστήριξη βιώσιμων 
υποδομών 

 Συμπλήρωση και συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα Ημέρας 
Αστέγων 

 Δημιουργία και λειτουργία δομών για την υποστήριξη ΑμΕΑ όπως Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

 Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

 Δομές Υποστήριξης και Προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και θύματα εμπορίας. 

 Ενίσχυση δομών εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) 
για διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού τα οποία έχουν την 
ευθύνη της φροντίδας τέκνων/ δημόσιες ομάδες στήριξης. 

 Ενίσχυση δομών στους τομείς της συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την κοινωνική ένταξη (πχ. Μετανάστες/πρόσφυγες)  

Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο 
δημόσιο χώρο και δράσεις στήριξης 
ΑμεΑ 

 Δημιουργία υποδομών πρόσβασης σε όλα τα δημόσια κτίρια 

 Διευκόλυνση πρόσβασης σε παραλίες και στη θάλασσα 

 Πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά με αναπηρία, Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, κοινωνικές επιχειρήσεις φροντίδας)  

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

  Δικτύωση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑμεΑ 

 Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

 Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση για την προώθηση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η 
Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς επίσης στο περιβάλλον και τον κοινωνικό τομέα  

 Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για θέματα διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας 

Δικτύωση φορέων σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο (ΟΤΑ κα) 

 Δημιουργία Ιόνιας Συμμαχίας για τη Φτώχεια για υλοποίηση του ΤΕΒΑ 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα και δράσεις των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών μέσω Κόμβους 
Ενημέρωσης 

Διευκόλυνση πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά  

 Ηλεκτρικό Ρεύμα για Όλους: Κοινωνικό Τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ανέργους 

 Επισιτιστική βοήθεια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ανέργους. (ΤΕΒΑ) 

 Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για Εθνικές και Περιφερειακές Πολιτικές υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Κοινωνική Καινοτομία με στόχο  την 
κοινωνική ένταξη 

 Δημιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλα τα νησιά  με διευρυμένες υπηρεσίες τα οποία θα προσφέρουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών 
για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί 
η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης της προώθηση 
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της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης 

  «Μαθήματα στη γειτονιά» για άτομα μη εξοικειωμένα με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες: Αναζωογόνηση της γειτονιάς: (Γραφείο 
Διαχείρισης για δικτύωση, επικοινωνία, πολιτισμικές δραστηριότητες, προώθηση της τοπικής οικονομίας, σύνδεσμος μεταξύ της 
γειτονιάς, της πόλης, και άλλων έργων ανάπτυξης).  

 Κοινωνική ρήτρα στις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού πλαισιωμένες από δομές και 
υπηρεσίες υποστήριξης.  

 Δράση για αποκεντρωμένη συναρμολόγηση (π.χ αυτοκινήτων) από κοινωνικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας.  

 Λειτουργία Εστιατορίου ή και χώρων αναψυχής από μεικτές ομάδες πληθυσμού ( π.χ. ΑΜΕΑ και νέοι άνεργοι) 

Μέτρο Γ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ενίσχυση του 
Εθελοντισμού και της 
Κοινωνίας των Πολιτών 

 

 

Δημιουργία και υποστήριξη δικτύου 
εθελοντών σε ενδοπεριφερειακό 
επίπεδο ανά θεματική  

 Δράσεις δικτύωσης εθελοντικών ομάδων   

 Δημιουργία κινήτρων για προσέλκυση νέων εθελοντών  

 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου (κοινά πρωτόκολλα) 

 Διοργάνωση κοινών δράσεων και Ασκήσεων Ετοιμότητας 

 Δημιουργία Μητρώου Εθελοντικών Φορέων της ΠΙΝ 

 Ενίσχυση εθελοντικών φορέων (εξοπλισμός, οικονομική ενίσχυση κλπ) 

Ενίσχυση της εκπαίδευσης & 
κατάρτισης των εθελοντών για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους 

 Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης με παροχή πιστοποίησης 

 Ανάπτυξη διασύνδεσης εθελοντικών φορέων με εκπαιδευτικά κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΠΙΝ 

Συμμετοχή στη χρηστή διακυβέρνηση 
των ομάδων της Κοινωνίας των 
Πολιτών 

 Δημιουργία στρατηγικής χρηστής διακυβέρνησης 

 Δημόσιο διάλογος και συμμετοχή στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της περιφέρειας 

 

Μέτρο Δ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ανάδειξη των 
πολιτιστικών πόρων – 
ενίσχυση της 
πολιτιστικής 
δημιουργίας 

Ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος και της πολιτιστικής 
κληρονομίας της Περιφέρειας και 
προβολή της πολιτιστικής της 
φυσιογνωμίας. 

 

 Διάσωση – προστασία και ανάδειξη ιστορικών – πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε ΠΕ / δημιουργία «πολιτιστικών διαδρομών» σε 
συνεργασία με αντίστοιχους φορείς 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνεργασιών και δράσεων με δομές, συλλογικότητες και φορείς πολιτισμού (περιφερειακούς και 
διαπεριφερειακούς) – π.χ. συνδιοργάνωση φεστιβάλ, εκθέσεων, γεγονότων) 

 Δημιουργία οδηγού (έντυπου – ηλεκτρονικού) και άλλων εφαρμογών ΤΠΕ με όλα τα σημεία ιστορικού – αρχαιολογικού – πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος της ΠΙΝ 

 Καθιέρωση διοργάνωσης ετήσιου «μεγάλου» πολιτιστικού γεγονότος , εθνικής και διεθνούς εμβέλειας 

 Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO), όπως η παλιά 
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πόλη της Κέρκυρας και σε ιστορικά κέντρα πόλεων  

 Παρεμβάσεις σε λοιπά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αποτελούν καθιερωμένους ή εν δυνάμει τουριστικούς προορισμούς, 
ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαίθρου 

 Λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων κλπ) και πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων 
μουσείων σε απολύτως στοχευμένες & σημαντικές περιπτώσεις\ 

 Προστασία και ανάδειξη του σημαντικού αρχειακού υλικού της Περιφέρειας 

 Δράσεις για τη διάσωση και προβολή των άυλων πολιτιστικών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού (π.χ. παραδοσιακή μουσική, λαϊκά 
δρώμενα, διατροφικές συνήθειες κλπ).  

 Προβολή στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας και στη βάση 
σχετικού Σχεδίου Δράσης 

Διαμόρφωση στρατηγικού 
προσανατολισμού  για ολοκληρωμένες 
πολιτιστικές δράσεις σε τοπικό και 
υπερ-τοπικό επίπεδο / ανάπτυξη 
διεθνών συνεργασιών 

 

 

 Δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών, 
καθώς και τοπίων φυσικού κάλλους σε τοπικό (π.χ. σε μία πόλη, ή στην ενδοχώρα ) και περιφερειακό επίπεδο 
(διαδρομές επίσκεψης κατά μήκος οδικών ή θαλάσσιων αξόνων), καθώς και στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. 
μυθολογική διαδρομή, δρόμοι κρασιού & ελιάς, μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ)  

 Προώθηση στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφερειακής στρατηγικής (Πυλώνας -4-), δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO, 
καθώς και δικτυώσεων συνεργασίας για την προαστασία & ανάδειξη υπο-θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

 Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τον συντονισμό πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
οργάνωσή της και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

 Προώθηση του πολιτισμού και αθλητισμού ως γέφυρες κοινωνικής συνοχής. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας 
πληθυσμών και περιοχών – συνδιοργάνωση πολυπολιτισμικών γεγονότων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Ενθάρρυνση συλλογικών, τοπικών και κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού – 
ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής δημιουργίας 

Ενίσχυση της Πολιτιστικής 
Δημιουργίας/Δημιουργική Βιομηχανία 

 Δημιουργία και λειτουργία Θερμοκοιτίδας Πολιτιστική Δημιουργικής Βιομηχανίας σε όλα τα νησιά 

 Εύρεση και παροχή κινήτρων για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς 

 Ενίσχυση της διοργάνωσης πολιτιστικών θεσμών περιφερειακής & διεθνούς εμβέλειας στην κατεύθυνση της καθιέρωσής τους  

 Δημιουργία και λειτουργία δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών σε όλη την ΠΙΝ 

 Υποστήριξη καθιερωμένων πολιτιστικών συνόλων (μουσική, χορός, χορωδία, εικαστικά, θέατρο) για τη δικτύωση, την ανάπτυξη 
καινοτόμων δράσεων εκπαίδευσης, την προβολή & προμήθεια ειδικού εξοπλισμού. 

 Δημιουργία κινήτρων και κέντρων πληροφόρησης (Film Office) για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγώγων από το εξωτερικό 

 Ανάδειξη του ιδιαίτερου γαστρονομικού πλούτου & πολιτισμού (επτανησιακό γαστρονομικό εδεσματολόγιο, διοργάνωση δράσεων 
προώθησης & προβολής, δημιουργία επισκέψιμων χώρων και τοπικών κέντρων γαστρονομίας, συμμετοχή σε ευρύτερες πολιτιστικές 
κλπ διαδρομές) 
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Μέτρο  Ε Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Βελτίωση των υποδομών 
και της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και του 
αθλητισμού 

Ολοκλήρωση υποδομών 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων – 
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

 Ολοκλήρωση υποδομών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου αναγκαίου ειδικού 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ), 

 Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 Δημιουργία νέων σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση και φύλαξη των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών 

Διατήρηση – διεύρυνση των 
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων – αναβάθμιση της σχέσης 
ΑΕΙ-ΤΕΙ/ κοινωνίας - εργασίας 

 Πρωτοβουλίες της ΠΙΝ για τη διατήρηση και διεύρυνση του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ  

 Ανάπτυξη ερευνών και μελετών για τη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κοινωνικό ιστό, την απασχόληση, την 
αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ΠΙΝ 

 Προώθηση ενίσχυσης της ποιότητας στην εκπαίδευση (αναβάθμιση των ΤΕΕ με δυνατότητες πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση, ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, μέσω προγραμμάτων διδακτορικής , μεταδιδακτορικής, βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας) 

 Ίδρυση και ενίσχυση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Ενίσχυση του αθλητισμού διεθνούς 
εμβέλειας 

 Καθιέρωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων (ιστιοπλοΐα, αγώνας πρόκρισης σε παγκόσμια κύπελλα) 

 Υποστήριξη τοπικών αθλητικών σωματείων   

 Δικτύωση αθλητικών σωματείων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο 
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(1.2.3) 3ος Άξονας Προτεραιότητας:    Ανασυγκρότηση της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας, 
με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας 

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Α. Βιώσιμη 
ανάπτυξη – πολιτική 
ίσων ευκαιριών στην 
αγορά 

 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού τοπικών 
προϊόντων με δυνατότητες πιστοποίησης  

 Ύπαρξη περιοχών, στην ενδοχώρα των νησιών, 
χωρίς ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας   

 Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ή και 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.  

 Χαμηλά ποσοστά αναλφαβητισμού  

 Η περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως «ενεργειακός 
καταναλωτής» 

 Οι επιχειρηματικές – εταιρικές δομές που 
δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια 
σχηματίζουν μονοπωλιακές καταστάσεις που 
δυσχεραίνουν την είσοδο νέων δομών στην 
αγορά εργασίας 

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει μειωμένη 
αρμοδιότητα να επέμβει στα θέματα 
απλούστευσης της ρύθμισης της παραγωγικής 
δραστηριότητας 

 Ανυπαρξία σχεδίων διαχείρισης ευαίσθητων 
περιβαλλοντικά περιοχών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Άρση της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού 

 Εναρμόνιση δραστηριοτήτων με τις 
δυνατότητες των εθνικών και ενωσιακών 
πλαισίων 

 Η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος με εναλλακτικό τρόπο 
διαχείρισης μέσω και της αναθεώρησης  του 
χωροταξικού σχεδιασμού 

 Πιέσεις για την εξάντληση της «φέρουσας 
ικανότητας» των νησιών, που μπορεί να οδηγήσει 
σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. 

 Η επικράτηση του μη βιώσιμου μοντέλου 
τουριστικής ανάπτυξης 

 Παράταση της οικονομικής κρίσης που θα 
οδηγήσει σε συρρίκνωση της παραγωγικής 
δραστηριότητας  

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

B.1 Πρωτογενής 
Τομέας 

 

Γεωργία 

 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς και τις Συλλογικές Αγροτικές 
Οργανώσεις το οποίο εξυγιαίνει το τοπίο του 
Τοπικού Συνεταιριστικού Κινήματος με την 
ψήφιση και την σταδιακή εφαρμογή του 
Νόμου 4384/2016. 

 Αλλαγή του διατροφικού προτύπου 
παγκοσμίως και στροφή στην κατανάλωση 
διατροφικών προϊόντων πιστοποιημένης 
ασφάλειας και ποιότητας με ταυτόχρονη 
ενίσχυση του προτύπου της Μεσογειακής 
Διατροφής 

 Απαλλαγή του τοπικού συνεταιριστικού 

Γεωργία 

 Μικρό μέγεθος και πολυκατακερματισμένες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που περιορίζουν τις 
δυνατότητες παραγωγικών επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. 

 Μικρό ποσοστό Επαγγελματιών Αγροτών επί του 
συνόλου των ασκούντων αγροτική παραγωγική 
δραστηριότητα (καλλιεργητές, Αγρότες Ειδικού 
Καθεστώτος), με αποτέλεσμα την μη επαρκή 
αξιοποίηση των κονδυλίων του ΠΑΑ για τον 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 Ανυπαρξία διείσδυσης νέων τεχνολογιών και 
τεχνικών στην παραγωγή συνδυασμένη με 
χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση και γήρανση 
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κινήματος από ανενεργούς Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς και συνεταιρισμούς 
«σφραγίδες» μετά την εφαρμογή του Νόμου 
4015/2011. 

 Σημαντική συμβολή των παραδοσιακών 
μορφών αγροτικής παραγωγής στην 
φυσιογνωμία των νησιών και στο τοπίο. 

Κτηνοτροφία 

 Σημαντικός αριθμός προϊόντων που 
στηρίζονται στην πρώτη μεταποίηση 
κτηνοτροφικών προϊόντων (τυρί, μέλι, 
αλλαντικά). 

 Σαφής καθορισμός των εκτάσεων βόσκησης 
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου συνεπεία της Εφαρμογής της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής των ετών 2014-
2020  

 Σημαντικές μονάδες εκτροφής στον Ορεινό 
όγκο της Π.Ε. Κεφαλονίας. 

Αλιεία 

 Υψηλή ποιότητα αλιευτικών προϊόντων που 
έχουν παγιωθεί σε διατροφικές συνήθειες, 
συνδεδεμένα και με άλλα τοπικά προϊόντα. 

 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και 
δημιουργία νέων αλιευτικών καταφυγίων 

 Καλή κατάσταση των υδάτινων πόρων 

 Ύπαρξη σημαντικής δυναμικής και 
παράδοσης στον τομέα των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 

του αγροτικού πληθυσμού. 

 Λίγα πιστοποιημένα προϊόντα με τις ενδείξεις 
ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ σε σχέση με τον πλούτο των 
τοπικών προϊόντων που υπάρχουν. 

 Υψηλή εξάρτηση της Φυτικής, κυρίως, 
παραγωγής από τις Άμεσες Ενισχύσεις του Α 
Πυλώνα της ΚΑΠ. 

 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μικρού μεγέθους με 
σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις με ταυτόχρονη 
απροθυμία συμμετοχής παλαιών και νέων 
συνεταιριστών στις παραγωγικές τους 
δραστηριότητες. 

 Έλλειψη πιστοποιημένης συμβουλευτικής & 
υποστηρικτικής δομής των αγροτών 
νεοεισερχόμενων και παλαιών. 

 Απουσία σύνδεσης του γεωργικού τομέα με τους 
κλάδους της εστίασης και του τουρισμού. 

 Έλλειψη ικανού δικτύου προβολής και 

προώθησης των αγροτικών προϊόντων 

 Απουσία πολιτικής καθορισμού χρήσεων γης. 

 Προβλήματα που επιφέρει η νησιωτικότητα 
στους χρόνους και στα κόστη μεταφοράς. 

 Χαμηλός βαθμός μεταποίησης & οργάνωσης της 

εμπορίας αγροτικών προϊόντων. 

Κτηνοτροφία 

 Αποχώρηση από τον κλάδο του επαγγελματία 
κτηνοτρόφου ολοένα και μεγαλύτερου ενεργά 
οικονομικά πληθυσμού και μη είσοδος στο 
επάγγελμα νέων κτηνοτρόφων. 

 Ερημοποίηση μέρους των βοσκοτόπων συνεπεία 
της υπερβόσκησης αλλά και της σταδιακής 
εγκατάλειψης τους. 

 Μη τήρηση των κανόνων Ορθών Γεωργικών 
Πρακτικών για την υγιεινή και καλή μεταχείριση 
των ζώων (πολλαπλή συμμόρφωση). 

 Μικρός βαθμός εκσυγχρονισμού των 
κτηνοτροφικών μονάδων και χαμηλός βαθμός 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε αυτές. 

 Έλλειψη  υποδομών Α μεταποίησης (σφαγεία) 
ελλείψεις στην ασφάλεια και την ποιότητα 
παραγωγής των τροφίμων που παράγονται. 

 Ασθένειες και αντιμετώπιση των 
ζωανθρωπονόσων. 

 Συνδυασμός υψηλού κόστους παραγωγής με 
χαμηλή τιμή διάθεσης. 

 Ύπαρξη πολλών μικρών και διάσπαρτων 
κτηνοτροφικών μονάδων σε δύσβατες/ 
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δυσπρόσιτες περιοχές. 

Αλιεία 

 Μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των αλιέων και 
χαμηλό επίπεδο μόρφωσης τους. 

 Μείωση των ιχθυαποθεμάτων με κύριες αιτίες 
την υπεραλίευση, την παράνομη αλιεία και την 
χρήση ανεξέλεγκτων αλιευτικών μεθόδων, 
κυρίως από του Αλβανούς αλιείς. 

 Ακατάλληλες αλιευτικές πρακτικές και ελλιπείς 
υποδομές των αλιευτικών καταφυγίων  

 Προβλήματα στον έλεγχο της ποιότητας και στην 
διάθεση των ιχθυαποθευμάτων στις αγορές. 

 Αδυναμίες τεχνικής υποστήριξης από το 
υπάρχον επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 

 Κατακερματισμένες και περιορισμένων 
δυνατοτήτων συλλογικών οργάνων των αλιέων 
(αλιευτικοί σύλλογοι) και των επαγγελματιών 
του κλάδου. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Γεωργία 

 Ύπαρξη σημαντικών προϊόντων με 
δυνατότητες πιστοποίησης με τις ενδείξεις 
ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ που παραμένουν 
αναξιοποίητες. 

 Ύπαρξη σημαντικών ευκαιριών για 
χρηματοδότηση των Συλλογικών Αγροτικών 
Οργανώσεων της Περιφέρειας από τον Β 
Πυλώνα των έμμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ με 
ιδιαίτερα ευνοϊκή κατανομή ιδιωτικής και 
δημόσιας δαπάνης (40%-60%) 

 Προοπτικές ανάπτυξης νέων καλλιεργειών 
(ενεργειακά και πολυδύναμα φυτά). 

 Τάση ενασχόλησης ενεργά οικονομικά 
πληθυσμού υψηλής μορφωτικής στάθμης με 
τον γεωργικό τομέα συνεπεία της 
οικονομικής κρίσης. 

 Ανάδειξή της τοπικής επτανησιακής κουζίνας 
ως ιδιότυπου τμήματος της Μεσογειακής 
Διατροφικής Κουλτούρας. 

 Δυνατότητα χρηματοδότησης 
νεοεισερχόμενων γεωργών νεαρής ηλικίας 
ως επαγγελματιών αγροτών με πριμοδότηση 
στα ποσά των άμεσων ενισχύσεων σε 
ποσοστό 25% για την πρώτη πενταετία που 
ακολουθεί το πρώτο έτος εγκατάστασης. 

 Απλοποίηση της σύστασης και της 
λειτουργίας Γυναικείων Συνεταιρισμών με 
ταυτόχρονο συνδυασμό των δυνατοτήτων 

Γεωργία 

 Σταδιακή κατάργηση του προστατευτισμού στην 
γεωργία. 

 Ύπαρξη μεγάλου αριθμού ανταγωνιστικών 

προϊόντων από άλλες περιοχές της χώρας και το 

εξωτερικό. 

 Υψηλό κόστος παραγωγής. 

 Σημαντικές Διαρθρωτικές Στρεβλώσεις στην 

Πρωτογενή Παραγωγή που επιφέρουν χαμηλή 

παραγωγικότητα καθώς και πτώση της 

προστιθέμενης αξίας την οποία ενσωματώνουν 

τα αγροδιατροφικά προϊόντα κατά την 

διαδικασία παραγωγής ως και την διάθεση τους 

στους καταναλωτές. 

 Ανεπάρκεια στην περιβαλλοντική διαχείριση και 

στην αξιοποίηση των αποβλήτων των μονάδων 

πρώτης μεταποίησης των αγροδιατροφικών 

προϊόντων. Απουσία στις περισσότερες των 

περιπτώσεων φορέα διαχείρισης τους. 

 Απουσία πολιτικών προστασίας των εγχώριων 

τοπικών ποικιλιών με σημαντικές συνέπειες στην 

παραγωγή και αλλά και στην ταυτότητα των 

αγροτικών περιοχών. Αρκετές από αυτές 

απειλούνται με εξαφάνιση. 

 Ανεπάρκεια στην καταπολέμηση εχθρών και 
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που δίνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την 
Οικοτεχνία. 

 Δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως υποστηρικτικής 
δομής αγροτών και αγροδιατροφικών 
προϊόντων & η οποία θα διασυνδέσει τον 
πρωτογενή τομέα, με τους κλάδους της 
μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων Α 
& Β βαθμού όπως επίσης και με αυτούς της 
Εστίασης και του Τουρισμού. 

 Ανεκμετάλλευτες από δεκαετίες γαίες που 
έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν μέσω 
κατάλληλης πολιτικής από νεοεισερχόμενους 
αγρότες αλλά και από ενεργούς αγρότες. 

 Ύπαρξη νέων προϊόντων στα καθεστώτα των 
συνδεδεμένων ενισχύσεων του πρώτου 
πυλώνα της τρέχουσας ΚΑΠ. 

Κτηνοτροφία 

 Υποστήριξη της τοπικής παραγωγής 
ζωοτροφών από τα καθεστώτα των 
συνδεδεμένων ενισχύσεων της τρέχουσας 
ΚΑΠ 

 Δυνατότητα της χρήσης του Μέτρου 14 του 
ΠΑΑ 2014-2020 για την καλή διαβίωση των 
ζώων (άρθρο 33 της Συνθήκης). 

 Δυνατότητα της χρήσης του Μέτρου 19 του 
ΠΑΑ 2014-2020 για την αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των προϊόντων 
του τομέα της κτηνοτροφίας 

 Χρηματοδότηση νέων κτηνοτρόφων για την 
πρώτη εγκατάσταση τους ως 
νεοεισερχόμενους στον κλάδο 

Αλιεία 

 Δυνατότητες εκσυγχρονισμού του αλιευτικού 
στόλου μέσα από το Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 

 Δυνατότητες δημιουργίας συμπληρωματικών 
εισοδημάτων μέσα από το Leader Αλιείας 

 Δυνατότητα χωροθέτησης πεδίων ανάπτυξης 
δραστηριότητας στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας  με καθορισμό ζωνών σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

 Δυνατότητα της ανάπτυξης συνεργειών με 
τουριστικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες 

ασθενειών στην φυτική παραγωγή 

Κτηνοτροφία 

 Μεγάλα κόστη μεταφοράς των ζωοτροφών 

 Ελλείψεις των εργαστηρίων ελέγχου σε 
εξοπλισμός και προσωπικό. 

 Τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες στην 
εφαρμογή του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου 
για την ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων και 
εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων ζωικής 
παραγωγής. 

 Δυσκολίες μεταφοράς ζώντων ζώων από και 
προς τα νησιά λόγω την έλλειψης κατάλληλων 
μεταφορικών μέσων. 

 Γενετική αλλοίωση από την εισαγωγή ξένων 
φυλών ζώων. 

 Μείωση των δημοσίων δαπανών για την 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και την άμεση 
ενημέρωση των κτηνοτρόφων. 

Αλιεία 

 Έλλειψη μέτρων για προστατευόμενα είδη 
(δελφίνια, χελώνες, φώκιες) 

 Ανταγωνισμός στην χρήση του αιγιαλού με 
άλλες δραστηριότητες πχ τουρισμός. 

 

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

B.2  Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος  Έλλειψη πιστοποιημένων 
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Βιοτεχνία/ Βιομηχανία – 
Εμπόριο/ 

Μεταποίηση 

για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
με σημαντική μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ σε 
ιδιωτικές επενδύσεις και τόνωση της 
απασχόλησης. 

 Αύξηση της ζήτησης για πιστοποιημένα, 
επώνυμα, βιολογικά και συμβατικά 
αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία 
ενσωματώνουν υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας (πιστοποιήσεις 
ασφάλειας τροφίμων κατά Agro & Bio, 
εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας τροφίμων 
HACCP/ISO 22000-2005 & Ιχνυλασιμότητας/ISO 
22000-2007 & πιστοποιήσεις ποιότητας 
τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ & Τοπικά Σήματα 
Ποιότητας) 

 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμος 4384/2016) το 
οποίο δημιουργεί εθελοντικές συνεργατικές 
δομές οι οποίες προστατεύουν τα 
χαρακτηρισμένα ως ΠΟ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα. 

 Συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων. 

 

προϊόντων με την ένδειξη 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ τα οποία 
επιβάλλεται να παράγονται και να 
μεταποιούνται εντός της 
οριοθετημένης περιοχής. 

 Διατήρηση παραδοσιακών τρόπων 
οργάνωσης με περιορισμένες 
δυνατότητες ενσωμάτωσης 
καινοτομιών. 

 Έλλειψη δικτύωσης των 
επιχειρήσεων και 
επιφυλακτικότητα σε συνέργειες 
μεταξύ των κλάδων. 

 Έλλειψη στήριξης σε θέματα 
έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που περιορίζει τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των 
τοπικών πρώτων υλών. 

 Περιορισμένη αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 
από την επιχειρηματική κοινότητα. 

 Αδυναμία συστηματικής 
προώθησης προϊόντων σε αγορές 
με στοχευμένο τρόπο ώστε να 
αυξάνεται η ενσωματωμένη 
προστιθέμενη αξία σε αυτά. 

 Έλλειψη επαρκούς συνεργασίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
φορέων – υπηρεσιών υποστήριξης 
της επιχειρηματικότητας. 

 Υψηλό μεταφορικό κόστος που 
επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές 
τοπικές παραγωγικές μονάδες και 
τις καθιστά μη ανταγωνιστικές. 

 Διατήρηση και μερικές φορές 
επαύξηση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

 Χαμηλός βαθμός μεταποίησης και 
χαμηλή προστιθέμενη αξία των 
μονάδων μεταποίησης, 
«γήρανση» των υφισταμένων 
υποδομών και εγκαταστάσεων. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Δυνατότητες αξιοποίησης του νέου θεσμικού 
πλαισίου (προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων) και στοχευμένων 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την 
δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 Εκσυγχρονισμός υποδομών που θα καλύπτουν 
οργανωμένες συγκεντρώσεις μονάδων 

 Απελευθέρωση των διεθνών 
αγορών και ανταλλαγών η οποία 
δημιουργεί οξυμένο ανταγωνισμό 
σε μικρότερη του κράτους 
κλίμακα. 

 Οικονομική κρίση η οποία καθιστά 
απαγορευτικό τον τραπεζικό 
δανεισμό, επιφέρει υψηλή 
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μεταποίησης, με σκοπό την δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας. 

 Σύνδεση του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 
με τον πρωτογενή για τα τοπικά 
αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας με τις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις προδιαγραφών ασφάλειας και 
ποιότητας.  

 Δυνατότητα εφαρμογής νέων καινοτόμων 
τεχνικών και τεχνολογιών περιβαλλοντικά 
φιλικές και οικονομικά αποδοτικές. 

 Αξιοποίηση εγχωρίων και Ευρωπαϊκών δικτύων 
και δομών στήριξης των ΜΜΕ. 

φορολογία, δημιουργεί εν γένει 
προβλήματα στην ρευστότητα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και επιφυλακτικότητα των 
εγχώριων και εξωχώριων 
επενδυτών. 

 Μη ευέλικτο γραφειοκρατικό 
σύστημα της δημόσιας διοίκησης 
που αποτρέπει τους επενδυτές 
από την δημιουργία νέων 
επενδύσεων ειδικά σε κλάδους 
τεχνολογίας αιχμής και υψηλής 
προστιθέμενης αξίας καθώς 
απαιτείται πλήθος εγκρίσεων και 
αδειοδοτήσεων οι οποίες 
απαιτούνται για την ίδρυση και 
λειτουργία μεταποιητικών 
μονάδων και συνακόλουθες 
καθυστερήσεις. 

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Β.3 

Ενέργεια/ Φυσικοί Πόροι/ 
Α.Π.Ε. 

 Πολύ καλό χερσαίο και υπεράκτιο 
αιολικό δυναμικό 

 Διασύνδεση Νησιών με το Ηπειρωτικό 
Ηλεκτρικό Δίκτυο 

 Ανεπαρκές δίκτυο για την μεταφορά 
ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

 Περιορισμένη αξιοποίηση ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
εναλλακτικές πηγές κυρίως αυτών της 
γεωθερμικής και της κυματικής ενέργειας. 

 Έλλειψη περιφερειακής πολιτικής και 
χωροταξικού σχεδιασμού για την ενέργεια. 

 Πρόβλημα επιστημονικής τεκμηρίωσης για 
τις γνωμοδοτούσες αρχές και προβλήματα 
εφαρμογής χωροταξικών ρυθμίσεων από 
την καθυστέρηση εκπόνησης σχεδιασμού 
των ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο και μη 
ουσιαστική διαβούλευση ως προς αυτό. 

 Η έγκριση μεγάλων έργων ΑΠΕ ιδίως στην 
αιολική ενέργεια (αιολικά πάρκα) και στην 
ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα) 
επηρεάζουν και προκαλούν τάσεις 
ανταγωνισμού με άλλους κλάδους 
(τουρισμός, γεωργία – κτηνοτροφία – 
φυσικό περιβάλλον) και προϋποθέτουν 
δημόσιες υπηρεσίες υψηλής 
λειτουργικότητας και κατάρτισης καθώς 
και μεγαλύτερα αντισταθμιστικά οφέλη 
στην επιχείρηση. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Αξιοποίηση της ενέργειας που 
παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές 
(Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερμική) 

 Αδυναμία επίτευξης Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών στόχων έως το 2020. 

 Ανεπαρκής κάλυψη της ζήτησης κατά τις 
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 Αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου για 
παραγωγή αιολικής και κυματικής 
ενέργειας. 

 Δυνατότητα λειτουργίας των νησιών με 
μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα 

 Δυνατότητα διασύνδεσης και 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών έξυπνων 
δικτύων. 

 Εξέλιξη των τεχνολογιών ΑΠΕ και 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Ευνοϊκές πολιτικές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

περιόδους αιχμής κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες (ημέρες υψηλών 
θερμοκρασιών/ καύσωνα) 

 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Γ. Προώθηση της 
τουριστικής 
ανάπτυξης 

 Υψηλή αναγνωσιμότητα της Περιφέρειας ως 
δημοφιλής διεθνής  τουριστικός προορισμός 

 Ύπαρξη μεταφορικών υποδομών, λιμάνια, 
αεροδρόμια, ελικοδρόμια που επιτρέπουν την 
εύκολη πρόσβαση σε όλα τα νησιά 

 Σημαντικός φυσικός πλούτος, και ιδιαίτερα 
τοπία   

 Ισχυρή τοπική πολιτιστική παράδοση 

 Σημαντικά ανεπτυγμένος τουριστικός τομέας, 
ως προς τις υποδομές 

 Έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, εξ αιτίας της 
πολύχρονης τουριστικής δραστηριότητας σε 
όλα τα νησιά της Περιφέρειας 

 

 Εμφανής μείωση του εγχώριου και διεθνούς 
τουρισμού (πληρότητα και μέση δαπάνη) 

 Μοντέλο τουρισμού βασισμένο σε 
ενδιάμεσους (tour operators) 

 Μη αναγνωρίσιμα τοπικά προϊόντα 

 Ελλιπής βαθμός διασύνδεσης των τομέων 
της τοπικής οικονομίας 

 Έλλειψη δικτύωσης των φορέων του 
τουρισμού  

 Απουσία οργανωμένων σχεδίων για την 
προβολή –προώθηση τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 

  Η μη διαχείριση των νησιών της 
Περιφέρειας ως ενιαίο προορισμό 

 Αδύναμο σύστημα προώθησης – προβολής 
σε συγκεκριμένες αγορές και έλλειψη στην 
επιλογή αγορών στόχων 

 Διαρκώς μειούμενη τουριστική περίοδος 

 Έλλειψη προσανατολισμού του ντόπιου 
πληθυσμού προς την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων ως προϋπόθεση ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Αξιοποίηση των πόρων του επιχειρησιακού 
προγράμματος για την αναβάθμιση των 
τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών 

 Υλοποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής 
από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος 

 Μη οργανωμένη χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία συγκρούσεων συμφερόντων και 
ανταγωνισμών της τουριστικής 
δραστηριότητας με άλλους παραγωγικούς 
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 Ενθάρρυνση για παρεμβάσεις ολοκληρωμένου 
και ποιοτικού σχεδιασμού  

 Διαμόρφωση τουριστικού προϊόντος 
εναλλακτικής μορφής και σε θεματική βάση 

 Ανασυγκρότηση και ανάδειξη των ιστορικών, 
πολιτιστικών και φυσικών τόπων  για την 
προώθηση νέων προορισμών.  

 Ολοκληρωμένη προβολή της Περιφέρειας για 
την ανάπτυξη της διεισδυτικότητας της  ως 
τουριστικό προορισμό  

 Προβολή με χαμηλό κόστος μέσω διαδικτύου, 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

 Δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών 
μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας 

τομείς  

 Η οικονομική κρίση και τα ξένα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης δρουν αποτρεπτικά σε 
μερίδα υποψηφίων επισκεπτών 

 Οι μεσάζοντες πιέζουν για μείωση των τιμών 
λόγω οικονομικής κρίσης 

 Υψηλό κόστος μετακίνησης λόγω της μη 
εφαρμογής της πολιτικής του μεταφορικού 
ισοδυνάμου  

 Αύξηση του ανταγωνισμού στον τουρισμό 
από τις γειτονικές περιοχές της Αδριατικής 
και της περιοχές των Βαλκανίων, μέσω της 
ευρύτερης προβολής τους και την 
προσφορά ελκυστικότερων πακέτων 

 Αδυναμία στην υλοποίηση κρουαζιέρας 
Ιονίων Νήσων  

 Επικράτηση μη βιώσιμου τουριστικού 
μοντέλου 

Τομέας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δ. Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας 

 Ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες και 
κατάρτιση 

 Υψηλό ποσοστό απασχολούμενων στον 
τριτογενή τομέα της παραγωγής  

 Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας 
υψηλής τεχνολογίας 

 Πληθυσμιακή γήρανση 

 Οικονομική κρίση, δημοσιονομική στενότητα 

 Φαινόμενο οικονομικής μετανάστευσης και 
παράνομης εργασίας 

 Έντονη εποχικότητα της εργασίας εξ αιτίας 
της έντονης εξάρτησης της οικονομίας απ΄τον 
τουρισμό  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και του 
δευτερογενούς τομέα 

 Δημιουργία ομότιμων δικτύων και δομών για την 
προώθηση συνεργασιών και της 
συνεργατικότητας 

 Προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 

 Προώθηση της σύστασης κοινωνικών και 
συνεταιριστικών δομών  

 Ανάπτυξη της δικτύωσης εργοδοτών – 
εργαζομένων μέσω φορέων, δομών και 
υπηρεσιών 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της 
Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής 

 Αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας 

 Επικράτηση της μονοκαλλιέργειας του 
τουρισμού 
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Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου καθοδηγητικού 
οργάνου 

 Αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ – 
προτάσεις για την μεγιστοποίηση του 
κοινωνικού οφέλους 

 

Περιγραφή 3ουΆξονα – Μέτρα – Στόχοι – Δράσεις  

Στο πλαίσιο του 3
ου

 Άξονα Στρατηγικός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελεί η στήριξη της 
Απασχόλησης και του Εισοδήματος με παράλληλη ανάσχεση του φαινομένου της αυξανόμενης ανεργίας συνεπεία 
της οικονομικής κρίσης δια μέσου της παραγωγικής ανασυγκρότησης της τοπικής οικονομίας ξεπερνώντας το 
παλαιό και αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο το οποίο δημιούργησε τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάφλεξης 
και εξάπλωσης της κρίσης αντικαθιστώντας το με ένα σύγχρονο και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο οικονομικής 
δραστηριότητας στα πλαίσια του οποίου η οικονομική αξία η οποία παράγεται στην περιφέρεια θα ενισχύει το 
εισόδημα και την απασχόληση των κατοίκων της και θα διαμοιράζεται σε αυτούς με τον πλέον δίκαιο και επωφελή 
για το σύνολο των τοπικών κοινωνιών τρόπο. 

Ο παρόν Άξονας δομείται σε τέσσερες αλληλοεξαρτώμενους και αλληλοσυμπληρούμενους μεταξύ τους 
Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, η επιλογή των οποίων έγινε με γνώμονα την ανάγκη εφαρμογής του μοντέλου 
οικονομικής δραστηριότητας το οποίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εφαρμόζει στην επικράτεια της. Πιο 
συγκεκριμένα και όπως προκύπτει άλλωστε σαφώς από την ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, η Περιφέρεια 
προτίθεται να λάβει μέτρα υποστήριξης και υποβοήθησης στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων ιδίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ως επίσης και σε εκείνο της αυτοσυντηρούμενης 
αξιοποίησης των Φυσικών Πόρων της εδαφικής της επικράτειας δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της παραγωγής 
και της εξοικονόμησης Ενέργειας με αιχμή του δόρατος τις ΑΠΕ, στην παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή 
και του δευτερογενή τομέα, στον τομέα του Τουρισμού με έμφαση τον εξορθολογισμό του κλάδου και την 
υιοθέτηση ενός ενιαίου ενδοπεριφερειακού μοντέλου τουριστικής και τέλος σε αυτόν της προώθησης της 
απασχόλησης με την διευκόλυνση της πρόσβασης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην αγορά εργασίας. 

Στα πλαίσια αυτά το μίγμα των πολιτικών τις οποίες η Περιφέρεια προτίθεται να εφαρμόσει κατά την 
πενταετή περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού της Σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της τοπικής 
οικονομίας, με γνώμονα πάντα την στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος και την ανάσχεση και την 
σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας συνοψίζονται στα πιο κάτω βασικά σημεία: 

Στην στήριξη και την υποβοήθηση των παραγωγικών δομών της οικονομίας σε πρωτογενή, δευτερογενή, 
τριτογενή τομέα και στον κλάδο του τουρισμού. Στην ολοκλήρωση και επέκταση των υποδομών οι οποίες θα 
ενισχύσουν στην ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται στην 
εδαφική της επικράτεια όχι μόνο ενδοπεριφερειακά αλλά και σε εθνικό καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Στην 
ενθάρρυνση της καινοτομίας και της καινοτομικής οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο και στην 
υιοθέτηση και εμπέδωση πρακτικών έξυπνης εξειδίκευσης με κυριότερο στόχο την διασύνδεση της επιστημονικής 
έρευνας με την πρακτική εφαρμογή της στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας. Στην υιοθέτηση πρακτικών η 
οποίες εισάγουν τον παράγοντα της ποιότητας στην οικονομική δραστηριότητα και στους τέσσερις παραγωγικού 
τομείς της οικονομίας με έμφαση στην δικτύωση, κάθετη και οριζόντια, με στόχο την δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας. 

Κρίσιμο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η βέλτιστη αξιοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-
2020 για την βέλτιστη κατανομή πόρων και επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
οι οποίοι χαρακτηρίζονται έχοντες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, παράγουν ή δύνανται να παράγουν προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιούν ή μπορούν να αξιοποιήσουν καινοτομίες και οικονομίες 
κλίμακας και διορθώνουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και περιφερειακές διαρθρωτικές δομικές αδυναμίες. 

Εξειδικεύοντας τους τομείς και την συνακόλουθη διαμόρφωση τους σε Μέτρα – Στόχους και Δράσεις για 
κάθε έναν εξ αυτών σε σχέση με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία προηγήθηκε μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με σαφήνεια τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στα οποία θα εστιάσουν οι πολιτικές της περιφέρειας 
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο: 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη: 
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Τομεακοί στόχοι αποτελούν 

 Η βελτίωση των όρων λειτουργίας της αγοράς με την ταυτόχρονη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι 
οποίες αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Σκοποί των δράσεων 
αποτελούν η βελτίωση των όρων λειτουργίας των τοπικών αγορών και συνακόλουθα η εξάλειψη των στρεβλώσεων 
που υπάρχουν σε αυτές καθώς και η δημιουργία θετικού επιχειρηματικού κλίματος για τις ΜΜΕ η οποίες 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Η απλοποίηση της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και ο εξορθολογισμός της 
αγοράς αποτελούν τους τελικούς στόχους της περιφέρειας σε αυτό το πεδίο. Επιπλέον αυτόν στόχευση υπάρχει 
στην απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης οικονομικής δραστηριότητας και η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για 
την προσέλκυση και την δημιουργία μικρής και μεσαίας κλίμακας επενδύσεων στα νησιά. Σε αυτό αναμένεται να 
διαδραματίσει θετικό ρόλο η πρωτοβουλία για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και το ξεκαθάρισμα του 
πλαισίου μέσα στο οποίο μπορεί να γίνουν επενδύσεις στην εδαφική επικράτεια της περιφέρειας. Βαρύτητα θα 
δοθεί στην κωδικοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας καθώς και 
στην συνεργασία με κοινωνικούς και παραγωγικούς τοπικούς φορείς για την ορθή προβολή αυτής. 

 Η βελτίωση της Στρατηγικής/ Ανταγωνιστικής θέσης της περιφέρειας ως τόπος άσκησης οικονομικής 
δραστηριότητας με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εφαρμογή 
της καινοτομίας και την σύνδεση της με τους τομείς της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας και μέσο 
επιχειρηματικής δομής (επιχειρηματικό πάρκο με έμφαση στην καινοτομία). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
υιοθέτηση του κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος αργούσε επί δεκαετίες να εφαρμοστεί στα νησιά.  

 Η ορθολογική βιώσιμη (αυτοσυντηρούμενη) αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων που βρίσκονται στην εδαφική 
επικράτεια της περιφέρειας με την προώθηση πολιτικών αειφορικής παραγωγικής δραστηριότητας, την εφαρμογή 
πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και την συνολικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σχεδιασμό 
ανάπτυξης ειδικών υποδομών δραστηριοτήτων και ταυτοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων και 
συγκεκριμενοποίηση της χωροθέτησης τους. 

 

 Παραγωγική Ανασυγκρότηση του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα της τοπικής οικονομίας: 

 Η ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία) τίθεται στους πρωταρχικούς στόχους 
της περιφέρειας καθώς αναμένεται να συμβάλει στην ανάσχεση της ανεργίας και στην συμπλήρωση του 
εισοδήματος του ενεργά οικονομικού πληθυσμού. Στοχευμένες δράσεις με σκοπό να μειωθούν οι αδυναμίες να 
εξαλειφθούν οι απειλές και παράλληλα να εκμεταλλευθεί ο αγροτικός κόσμος της περιφέρειας τα ανταγωνιστικά 
του πλεονεκτήματα αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. Στα πλαίσια αυτά 
προωθούνται πολιτικές για την συγκρότηση Ομάδων Παραγωγών τοπικών προϊόντων που ενσωματώνουν στα 
στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας υψηλή προστιθέμενη αξία ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί 
προσπάθεια να προστατευθούν αυτά τα προϊόντα με την κατοχύρωση τους με αναγνωρισμένα σήματα ποιότητας. 
Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η σύσταση φορέα συντονισμού των δράσεων με την νομική μορφή 
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας ο οποίος έχει ως επιχειρησιακούς στόχους την υποστήριξη των 
αγροτών, την κατοχύρωση τοπικού σήματος ποιότητας για τα προϊόντα της Ιόνιας Γης, την προβολή και την 
προώθηση τους στις τοπικές και διεθνής αγορές και την ανάδειξη της ιδιότυπης επτανησιακής κουζίνας ως 
αναπόσπαστο τμήμα της μεσογειακής διατροφικής κουλτούρας. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος της περιφέρειας 
στην αξιοποίηση των κονδυλίων των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου, διαμέσου των οποίων θα υποστηριχθεί αφενός μεν η αντικατάσταση του γηρασμένου 
αγροτικού πληθυσμού (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς) ως επίσης και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην γεωγραφική επικράτεια της περιφέρειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει για την 
περιφέρεια η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων γαιών καθώς και η διαφύλαξη του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου με 
την πραγματοποίηση δράσεων για την δημιουργία τράπεζας γης και τράπεζας σπόρων αντίστοιχα. Επιπλέον με την 
συνεργασία επιστημονικών ιδρυμάτων (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θα επιδιωχθεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 
πρωτογενή παραγωγή, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν επικουρικά μέτρα όπως η προώθηση καλλιεργειών οι 
οποίες εντάσσονται στα καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει η 
προσπάθεια για την διατήρηση της αγροτικής γης σε καλή γεωργική κατάσταση με την εφαρμογή 
φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων και καλών πρακτικών. Τέλος η περιφέρεια θα αξιοποιήσει τα εκχωρούμενα σε αυτήν 
μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για την δημιουργία παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα όπως είναι η αγροτική και η 
δασική οδοποιία, έργα έγγειων βελτιώσεων καθώς και έργα αναδασώσεων. Στους στόχους της περιφέρειας είναι η 
συνεργασία με τους ΟΤΑ Α βαθμού με σκοπό την αξιοποίηση κονδυλίων που προέρχονται από την Τοπική 
Προσέγγιση LEADER όσο αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για την βελτίωση της ζωής στην 
ύπαιθρο. 
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 Στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης του δευτερογενή τομέα της τοπικής οικονομίας 
προγραμματίζονται δράσεις οι οποίες αφενός μεν συνδέουν τον τομέα αυτό με τον πρωτογενή (διατομεακές 
δράσεις) αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα όσο αφορά την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων πιστοποιημένης 
ποιότητας (μονάδες μεταποίησης Α και Β βαθμού αγροδιατροφικών προϊόντων καθώς και βραχύβιες αλυσίδες 
εφοδιασμού) και αφετέρου στην αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και 
των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας 
των ΜΜΕ με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών τους με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
εξωστρέφειας τους. Στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων ως χώρων 
υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης και υψηλής όχλησης. 

 

 Προώθηση της Τουριστικής Ανάπτυξης: 

Η πολιτική της περιφέρειας για τον τουρισμό εδράζεται στην προοπτική της δημιουργίας ενός συνεκτικού μοντέλου 
οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης για όλα τα Ιόνια Νησιά σε συνδυασμό με το έτσι κι αλλιώς πολυεπίπεδο πεδίο 
το οποίο αποτελεί ο τουρισμός και κατ επέκταση το επονομαζόμενο τουριστικό προϊόν. Υπάρχει η προσδοκία ότι ο 
Τουρισμός, ο οποίος για δεκαετίες είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τα νησιά της περιφέρειας θα έχει την 
δυνατότητα να συμβάλει στην προσπάθεια αναγέννησης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Προς τούτο οι 
τομείς στους οποίους θα κινηθεί στρατηγικά η περιφέρεια στον κλάδο του τουρισμού ορίζονται όπως παρακάτω: 

 Ενίσχυσης της στρατηγικής, διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας της περιφέρειας σε τρόπο ώστε να 
κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας στην 
εδαφική της επικράτεια. Ως προς αυτό θα συμβάλουν η δημιουργία ενός οργανωμένου σχεδίου τουριστικής 
ανάπτυξης το οποίο θα συνδυάζεται με την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την ανάδειξη της τουριστικής 
ταυτότητας της περιφέρειας, ως σύνολο και όχι μεμονωμένα το κάθε νησί καθώς και με την διαμόρφωση 
συνεκτικού τουριστικού προϊόντος σε θεματική βάση. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας και της ελκυστικότητας της ως εθνικού και διεθνούς 
τουριστικού προορισμού με την εμπλούτιση και την διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος κυρίως με την 
αξιοποίηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των πολιτιστικών και των φυσικών μας πόρων. Επιπρόσθετος στόχος 
είναι η διάχυση της τουριστικής ροής προς όλες τις χωρικές ενότητες της περιφέρειας καθώς και η ανάπτυξη και η 
ολοκλήρωση υποδομων και δικτύων στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της και στη συνέχεια σε 
εναλλακτικούς θύλακες αναψυχής. Επιπρόσθετα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν η καθιέρωση της 
διοργάνωσης σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων καθώς και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τουριστικών 
προϊόντων. Τέλος σημαντική είναι και η προσπάθεια που θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη ιστορικών, 
πολιτιστικών και φυσικών τόπων ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νέων τουριστικών προορισμών. 

 Τέλος θα ακολουθηθεί το μοντέλο της ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής των νησιών της περιφέρειας και η 
αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν από αυτό. Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται η εκπόνηση 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την τουριστική προβολή όχι αποσπασματικά και κατακερματισμένα αλλά ως 
σύνολο του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν η 
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας στον εθνικό και στον διεθνή χώρο όπως επίσης και η οργάνωση και συστηματική 
παρακολούθηση της προβολής σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα 

 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

 Ο σκοπός των πολιτικών που θα αναπτυχθούν είναι η διασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά 
εργασίας της περιφέρειας μέσα από δράσεις όπως η προώθηση της σύστασης κοινωνικών και συνεταιριστικών 
δομών, η ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων διαμέσου φορέων, δομών και υπηρεσιών 
και η αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στις άμεσες προτεραιότητες της περιφέρειας είναι η σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της Περιφερειακής 
Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου καθοδηγητικού οργάνου για την εκπόνηση των 
σχετικών πολιτικών καθώς και η αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ με προτάσεις για την μεγιστοποίηση του 
κοινωνικού οφέλους. 
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Αναλυτικότερα ο 3ος Άξονας δομείται στα εξής  μέτρα και στόχους και ενδεικτικές δράσεις : 

Μέτρο Α Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Βιώσιμη ανάπτυξη Βελτίωση των όρων 
λειτουργίας τους 
υφιστάμενης αγοράς στην 
ΠΙΝ και στήριξη των ΜΜΕ 

 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για «κρίσιμα σημεία» απλούστευσης διαδικασιών και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων τους 
συναρμόδιους φορείς για απλοποίηση τους άσκησης δραστηριότητας και εξορθολογισμό τους λειτουργίας τους αγοράς. 

 Προώθηση αναβάθμισης υπηρεσιακών λειτουργιών για την απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης – αδειοδότησης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων / Άρση επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων 

 Διασφάλιση, σταδιακά, της δυνατότητας παροχής εξ΄ αποστάσεως διαδραστικών υπηρεσιών σε επενδυτές και επιχειρηματίες. 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού «Οδηγού», με μορφή διαρκούς ενημέρωσης κωδικοποιημένου θεσμικού πλαισίου ανά υπηρεσία και 
βαθμό διοίκησης. 

 Αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών για την διεύρυνση τους επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

 Συνεργασίες με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση «εργαλείων» προβολής και προώθησης 
δραστηριότητας.  

Βελτίωση τους 
στρατηγικής / 
ανταγωνιστικής θέσης και 
τους ελκυστικότητας τους 
ΠΙΝ ως τόπου άσκησης 
δραστηριότητας 

 

 Διαμόρφωση σχεδίου συστηματικών πρωτοβουλιών για την προώθηση τους ευκαιρίας και τους καινοτομίας στην ΠΙΝ, σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων 

 Ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών για την προβολή της Περιφέρειας ως χώρου με σημαντική γεωγραφική θέση με ειδικά 
πλεονεκτήματα  

 Προώθηση, και μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, τους δημιουργίας τεχνολογικού πάρκου καινοτομίας, για τη διασύνδεση 
ερευνητικών προγραμμάτων και πανεπιστημίων με την τοπική παραγωγική διαδικασία.   

 Πρωτοβουλίες για θεσμικές αναπροσαρμογές 

Βιώσιμη διαχείριση και 
αξιοποίηση του πλούτου 
τους Περιφέρειας 

 

 Ταυτοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων – συγκεκριμενοποίηση χωροθέτησης 

 Αξιοποίηση φυσικών πόρων με σχεδιασμό ανάπτυξης ειδικών υποδομών δραστηριοτήτων 

 Προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας 

 Προώθηση πολιτικών αειφορίας   σε όλους τους παραγωγικούς τομείς 

Μέτρο Β Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ανασυγκρότηση της Ανασυγκρότηση &  Συγκρότηση Ομάδων Παραγωγών του Άρθρου 37 του Νόμου 4384/2016 ανά τοπικά παραγόμενο προϊόν το οποίο ενσωματώνει 
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Παραγωγικής 
Βάσης στον 
Πρωτογενή και στον 
Δευτερογενή Τομέα 
της Τοπικής 
Οικονομίας 

Αναβάθμιση του 
Πρωτογενή Τομέα της 
Τοπικής Οικονομίας στους 
κλάδους της Γεωργικής 
Παραγωγής, της 
Κτηνοτροφίας και της 
Αλιείας. 

 

υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά με την συμβολή του Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, μεμονωμένα ή προτιμότερο συλλογικά με την δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων (ΑΣ, 
γυναικείοι ΑΣ, Κοιν.Σ.Επ. κτλ).  

 Πιστοποίηση Ποιοτικά Αναγνωρίσιμων Προϊόντων με την χρηματοδότηση του Μέτρου 3 του ΠΑΑ 2014-2020 με την ένδειξη 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ με ταυτόχρονη δημιουργία θεσμοθετημένης Ομάδας Προστασίας καθ ενός από αυτά σε εφαρμογή του άρθρου 38 
του Νόμου 4384/2016  

 Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ταυτόχρονη αξιοποίηση Μέτρων & Δράσεων του ΠΑΑ 
2014-2020 από αυτήν προς όφελος των Αγροτών (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Μέτρου 02 – Εκπαίδευση & Κατάρτιση του 
Μέτρου 01, δημιουργία Τοπικού Σήματος Ποιότητας, Προώθηση και Προβολή των Τοπικών Προϊόντων και της Επτανησιακής 
Κουζίνας & του Μοντέλου της Μεσογειακής Διατροφής)  

 Δημιουργία Τράπεζας Σπόρων , Τράπεζας Γης και Τράπεζα Ελιάς. Η Τράπεζα σπόρων υποχρεωτικά συνοδεύεται από φυτώριο για 
την ενίσχυση και προώθηση των τοπικών ποικιλιών.  

 Στόχευση στην Παραγωγή Προϊόντων τα οποία επιδοτούνται από τα καθεστώτα των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, ιδίως σε ότι αυτά 
αφορούν την παραγωγή ζωοτροφών, με σκοπό την μείωση του κόστους μεταφοράς τους από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά 
μας.  

 Ανασύσταση του Ινστιτούτου Ελαίας, με αναφορά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.    

 Συστηματική και Εντατική Υποβοήθηση στην αντικατάσταση του γηρασμένου αγροτικού πληθυσμού από νέους ηλικιακά 
γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς με την συμβολή των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 αφενός μεν για τους νεοεισερχόμενους στον 
πρωτογενή τομέα νέους έως 40 ετών και αφετέρου με τα υπομέτρα και τις δράσεις για την απόκτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση 
& ανανέωση του εξοπλισμού.  

 Συστηματική και Εντατική Υποβοήθηση στην τήρηση Καλών Γεωργικών Πρακτικών και των Κανόνων Ορθολογικών Γεωργικών 
Πρακτικών (πολλαπλή συμμόρφωση, φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές κτλ).  

 Υποστήριξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών των Π.Ε. της Π.Ι.Ν. στην δημιουργία Κ.Π.Α.Σ. του Άρθρου 31 του Νόμου 4384/2016 με 
συνακόλουθη συμμετοχή στα Μέτρα και τις Δράσεις του ΠΑΑ που προβλέπουν ενισχυμένα ποσοστά εθνικών και ενωσιακών 
ενισχύσεων για την υλοποίηση έργων από αυτούς.  

 Προγραμματικές Συνεργασίες με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς με 
σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης στους τομείς της Γεωργίας – 
Κτηνοτροφίας και Αλιείας με στόχο την βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης. Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε Ζάκυνθο και Κεφαλληνία.  

 Αξιοποίηση των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 που αφορούν στις παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα των εκχωρούμενων στην ΠΙΝ μέτρων – υπομέτρων και δράσεων, για την 
πραγματοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, αναδασώσεων καθώς και έργων αγροτικής και δασικής οδοποιίας. Αξιοποίηση επίσης 
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των Δημοσίων Δράσεων του Μέτρου 19 καθώς και του Leader Αλιείας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο με 
παράλληλη ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών αγριδιατροφικών προϊόντων. 

Ανασυγκρότηση & 
Αναβάθμιση του 
Δευτερογενή Τομέα της 
Τοπικής Οικονομίας στους 
κλάδους της Βιοτεχνίας  
και της Βιομηχανίας 
(μεταποίηση/παραγωγή) 

 

 Αξιοποίηση του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 για την δημιουργία βραχύβιας εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία θα συνδέει την 
τοπική παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων (αλιεύματα – αγροτικά προϊόντα – κρέας και προϊόντα γάλακτος) με τις τοπικές 
αγορές των νησιών μας.  

 Υποστήριξη στην αξιοποίηση των δράσεων του Μέτρου 19 καθώς και του Leader Αλιείας που αφορά στην μεταποίηση 
αγροδιατροφικών προϊόντων (δημιουργία – εκσυγχρονισμός επέκταση παραγωγικών μονάδων αγροδιατροφικών προϊόντων μετά 
την πρώτη μεταποίηση)  

 Αξιοποίηση του νέου Θεσμικού Πλαισίου (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων, Τομεακά Προγράμματα για την τόνωση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων) με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
παραγωγικών δομών τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους.  

 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης και Οικονομικής Αξιοποίησης των αποβλήτων των μονάδων μεταποίησης αγροδιατροφικών 
προϊόντων.  

 Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων ως χώρων υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης και υψηλής όχλησης. 

 

Μέτρο Γ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Προώθηση της 
τουριστικής 
ανάπτυξης 

Ενίσχυση της στρατηγικής, 
οργανωτικής και διοικητικής 
ικανότητας της ΠΙΝ για τη 
συμμετοχική κινητοποίηση 
εμπλεκόμενων με 
τουριστικές δραστηριότητες  
φορέων για την αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην 
Περιφέρεια 

 Διαμόρφωση συγκροτημένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας 

 Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας της περιφέρειας, ως σύνολο και όχι μεμονωμένα το 
κάθε νησί. 

 Διαμόρφωση συνεκτικού τουριστικού προϊόντος σε θεματική βάση 

 Ενθάρρυνση για παρεμβάσεις ολοκληρωμένου και ποιοτικού σχεδιασμού 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης και 
της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας, ως 

 Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, με αξιοποίηση του συνδυασμού πολιτιστικών / 
φυσικών πόρων 

 Διάχυση των τουριστικών ροών της χωρικές ενότητες και περιοχές της περιφέρειας 
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τουριστικού προορισμού 
εθνικής και διεθνούς 
εμβέλειας 

 Ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών και δικτύων με άξονες κατά προτεραιότητα βασικούς τουριστικούς προορισμούς και στη 
συνέχεια με εναλλακτικούς θύλακες αναψυχής 

 Υποστήριξη του τουρισμού με την διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων και με ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 
προϊόντων 

 Ανασυγκρότηση και ανάδειξη των ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών τόπων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προώθηση «νέων 
τουριστικών προορισμών» 

Ολοκληρωμένη τουριστική 
προβολή της Περιφέρειας – 
Ενίσχυση της 
διεισδυτικότητας της 
περιφέρειας ως τουριστικού 
προορισμού – αξιοποίηση 
οικονομιών κλίμακας από 
επι μέρους δράσεις 
προβολής και προώθησης 
του τουριστικού προϊόντος. 

 Διάγνωση σύγχρονων αναγκών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος – Εκπόνηση πλαισίου δράσης 

 Προσέγγιση της προβολής ως σύνολο φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος 

 Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας στον εθνικό και διεθνή χώρο.  

 Οργάνωση και συστηματική παρακολούθηση της προβολής σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα 

Μέτρο Δ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας 

Αποτελεσματική σύνδεση 
του ανθρώπινου δυναμικού 
με την περιφερειακή αγορά 
εργασίας της περιφέρειας 

 Προώθηση της σύστασης κοινωνικών  και συνεταιριστικών δομών 

 Ανάπτυξη της δικτύωσης εργοδοτών – εργαζομένων μέσω φορέων, δομών και υπηρεσιών 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου καθοδηγητικού 
οργάνου 

 Αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ – προτάσεις για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους 
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(1.2.4) 4ος Άξονας προτεραιότητας: Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας ως μέσο δημιουργίας, 
δικτύωσης και κοινών δράσεων, κοινωνικών, παραγωγικών και θεσμικών φορέων και για την 
ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

 

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Κοινωνική Οικονομία – 
Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 Ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες και 
κατάρτιση 

 Υψηλό ποσοστό απασχολούμενων στον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας.  

 Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας 

 Δημοκρατική Οργάνωση των διαφόρων 
συλλογικοτήτων ( κάθε μέτοχος μια ψήφο) 

  Ύπαρξη τοπικών προϊόντων και 
παραδοσιακών υπηρεσιών με ιστορική 
διάρκεια. 

 Η προώθηση της συνεταιριστικής 
αντίληψης, της αλληλεγγύης, της 
κοινωνικής προσφοράς  

 Το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4019/2011) περιορίζει 
την κοινωνική οικονομία μόνο στις Κοιν.Σ.Επ.  
Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που 
έχουν υιοθετήσει αυτή τη νομική μορφή 
ενδιαφέρονται κυρίως να δημιουργήσουν έναν 
συνεταιρισμό εργαζομένων και όχι μία 
κατεξοχήν κοινωνική επιχείρηση. 

 Το κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο δεν 
προβλέπει συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
νομικών μορφών της κοινωνικής οικονομίας, 
όπως είναι οι αγροτικοί και αστικοί 
συνεταιρισμοί ή οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί και 
οι συνεταιριστικές τράπεζες. 

 Δεν υπάρχει, χώρος διαλόγου ανάμεσα στα 
εγχειρήματα και την ΠΙΝ. 

 Έχουν αναδειχθεί αυτόκλητοι σύμβουλοι, οι 
οποίοι είτε παρέχουν πλημμελή πληροφόρηση 
ή/και κερδοσκοπούν σε βάρος των 
εγχειρημάτων. 

 Η πλειονότητα των Κοιν.Σ.Επ. που 
δημιουργήθηκαν αναπαράγει μόνο την 
υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας 
(εστίαση, υπηρεσίες ψυχαγωγίας). 

 Έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις 
στην ανάπτυξη εργαλείων χρηματοδοτικής 
στήριξης για τα εγχειρήματα της Κοινωνικής 
Οικονομίας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Συνέργειες και διασύνδεση. 

 Διασφάλιση και ανάπτυξη του χώρου. 

 Ενσωμάτωση κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 
αυτοδιοικητικές λειτουργίες 

 Υιοθέτηση βασικών κριτηρίων 
βιωσιμότητας & ωφέλειας δομών 
κοινωνικής οικονομίας 

 Χρηματοδοτικά εργαλεία στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών 
προγραμμάτων. 

 Ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και 

 Η ελληνική κοινωνία δεν έχει να επιδείξει πολλά 
παραδείγματα αυτοοργάνωσης 

 Απουσία κοινοτικής κουλτούρας 

 Αρνητική εμπειρία χρόνων από το 
Συνεταιριστικό κίνημα. 

 Ανεπαρκείς θεσμοί 

 Γραφειοκρατία  

 Απουσία «κοινωνικής αναγνώρισης» των 
δραστηριοτήτων 

 Μη εφαρμογή κριτηρίων και προτύπων 

 Λανθασμένη θεώρηση των δομών κοινωνικής 
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δευτερογενούς παραγωγικού τομέα με 
αύξηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
(στόχος συμμετοχή των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων στο 10% του ΑΕΠ των 
Ιονίων) 

 Δημιουργία μιας οικονομίας ενδιάμεσα 
στο κράτος-επιχειρηματίας και στην 
ανταγωνιστική αγορά. 

 Διασύνδεση των τοπικών προϊόντων με την 
τοπική πολιτιστική ταυτότητα 

 Ανάπτυξη παραδοσιακών  παραγωγικών 
δραστηριοτήτων με χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών. 

 Η προώθηση του Κοινωνικού κέρδους 
απέναντι στο ατομικό κέρδος. 

οικονομίας ως υποκατάστατα κρατικών δομών 

 Η επικράτηση στους πολίτες της αντίληψης, ότι 
μόνο μέσω των ατομικών προσπαθειών θα 
λύσουν τα προβλήματα που έχουν. 

 Επικράτηση, της ανταγωνιστικότητας, κύριο 
χαρακτηριστικό του οικονομικού σημερινού 
συστήματος, απέναντι στις αρχές της 
αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της 
συνεργατικότητας. 

 Αδυναμία σχεδιασμού νέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων λόγω μη ανάσχεσης του 
κρισιακού κλίματος.  

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Κοινωνική Οικονομία και 
ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην 
εργασία 

 Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις 
παραγωγικές διαδικασίες. 

 Ισότητα πρόσβασης στη διοίκηση. Ένα 
μέλος μία ψήφος. 

 Δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική 
επιχείρηση πολιτών με διαφορετική 
εργασιακή εμπειρία (Άνεργοι, εργάτες, 
αγρότες, φοιτητές κ.α.). 

 Πληθυσμιακή γήρανση. 

 Οικονομική κρίση, δημοσιονομική στενότητα. 

 Φαινόμενο οικονομικής μετανάστευσης και 
παράνομης εργασίας. 

 Έντονη εποχικότητα της εργασίας εξ αιτίας της 
έντονης εξάρτησης της οικονομίας από τον 
τουρισμό. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και του 
δευτερογενούς τομέα. 

 Προώθηση της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της 
Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου 
καθοδηγητικού οργάνου. 

 Αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ 
– προτάσεις για την μεγιστοποίηση του 
κοινωνικού οφέλους. 

  Στήριξης – ενίσχυσης – εμπλουτισμού ήδη 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών 

 

 Η υφιστάμενη νοοτροπία της πλειοψηφίας των 
πολιτών ότι η ατομική και όχι η συλλογική 
εργασία θα λύσει το πρόβλημα της 
απασχόλησης. 

 Οι πολλές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, 
διαπλοκής, πελατειακών σχέσεων, αδιαφάνειας 
που παρουσίασαν τις προηγούμενες δεκαετίες 
οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις δημιούργησαν 
αποστροφή των πολιτών προς αυτές τις μορφές 
συλλογικής οργάνωσης της κοινωνίας. 

 

Τομείς ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
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Κοινωνική Οικονομία και 
ανεργία  

 Αποτελεσματική σύνδεση του ανθρώπινου 
δυναμικού με την αγορά εργασίας της 
περιφέρειας.  

 Υψηλός δείκτης ανεργίας 

 Μη λειτουργικό μοντέλο διάθεσης ενωσιακών 
πόρων σε συνεταιριστικές μορφές. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Δημιουργία ομότιμων δικτύων και δομών 
για την προώθηση συνεργασιών και της 
συνεργατικότητας. 

 Προώθηση της σύστασης κοινωνικών και 
συνεταιριστικών δομών. 

 Ανάσχεση της υψηλής ανεργίας με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την 
ανάπτυξη νέων κλάδων παραγωγής και 
οικονομίας. 

 Η υφιστάμενη νοοτροπία της πλειοψηφίας των 
πολιτών ότι η ατομική και όχι η συλλογική 
εργασία θα λύσει το πρόβλημα της 
απασχόλησης. 

 Οι πολλές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, 
διαπλοκής, πελατειακών σχέσεων, 
αδιαφάνειας που παρουσίασαν τις 
προηγούμενες δεκαετίες οι Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις δημιούργησαν αποστροφή των 
πολιτών προς αυτές τις μορφές συλλογικής 
οργάνωσης της κοινωνίας. 

 

Περιγραφή 4ου Άξονα – Μέτρα – Στόχοι – Δράσεις  

Εισαγωγή 

Η επικράτηση του χρηματοπιστωτικού και κερδοσκοπικού κεφαλαίου έναντι του παραγωγικού και 
κοινωνικού κεφαλαίου, τις τελευταίες δεκαετίες, βαθμιαία ακύρωσε το νόημα όλων των κοινωνικών και πολιτικών 
εννοιών με τις οποίες είχαμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τη σύγχρονη κοινωνία. 

Ο θρίαμβος του κερδοσκοπικού χρηματοπιστωτικού τομέα αφοπλίζει την πολιτική και την οικονομία, 
αποδιαρθρώνοντας τις κοινωνίες, αφού ένα σημαντικό μέρος των πόρων δεν κυκλοφορεί πλέον στην κοινωνία αλλά 
συγκεντρώνεται στα χέρια όλο και λιγότερων ανθρώπων.  

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που συγκροτούν το κοινωνικό, όπως η ελευθερία, η ισότητα, ο συνεργατισμός , 
αλλά και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, ενώ πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του στοχασμού μας δυστυχώς 
συνεχώς υποχωρούν. Αυτές οι ηθικές μέριμνες που είναι ήδη παρούσες στην κοινωνία των πολιτών, περισσότερο ή 
λιγότερο έντονες, πρέπει να τις υπερασπιστούμε για να  αναδημιουργήσει τους κοινωνικούς δεσμούς μας. 
Διαφορετικά ανοίγουμε τον δρόμο για την οπισθοδρόμηση προς τις ψευδοθρησκείες ,τις ιδεοληψίες της ταυτότητας, 
τον ξέφρενο ατομικιστικό ηδονισμό που τροφοδοτεί την ψύχωση και τη βία πάνω στους εαυτούς μας και πάνω στους 
άλλους. 

Αυτό που αποκαλούμε «πολιτική», είναι σήμερα ήδη, μια πραγματικότητα υποβαθμισμένη και 
αμφισβητούμενη. Χωρίς την χρησιμοποίηση αυτών των αρχών η πολιτική δεν κατορθώνει πλέον να μιλάει στους 
ανθρώπους. 

Η ιδέα της πολιτικής που παίρνει τις αποφάσεις στο όνομα του κοινού συμφέροντος δεν λειτουργεί πλέον. 
Σήμερα χρειάζεται να ξεκινήσουμε από ένα ηθικό αίτημα που μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις και σε 
θεσμούς. Ο πιο σημαντικός και ευγενής σκοπός της πολιτικής είναι να ευνοήσει τη γέννηση νέων κοινωνικά δρώντων 
υποκειμένων, να αναδημιουργήσει το κοινωνικό. Χρειάζεται να μετασχηματίσουμε τα άτομα σε υποκείμενα ικανά για 
κοινωνική δράση. 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών , η μετακίνηση των βιομηχανιών σε άλλες περιοχές περισσότερο 
ανταγωνιστικές με χαμηλότερο εργασιακό κόστος, η γήρανση του πληθυσμού , η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία ,η 
αύξηση του αριθμού των μεταναστών , των μειονοτήτων, των αποκλεισμένων και των λοιπών ομάδων που λόγω της 
κρίσης και των εστιών πολέμου διογκώνονται, αφήνει ένα μεγάλο κενό στην δημιουργία ενός συστήματος βιώσιμης 
οικονομίας. Η συνολική ζήτηση για πόρους που σπανίζουν εκθέτουν τις χώρες , τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε 
σημαντικούς μελλοντικούς κινδύνους. Η ανάγκη για την ανακύκλωση των διαθέσιμων πόρων , τη χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, με τη χρήση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, θέτουν στο επίκεντρο των 
αναγκών κάθε κοινωνικού σχηματισμού την έννοια της Αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των ομάδων που την 
απαρτίζουν , την έννοια του Κοινωνικού Κεφαλαίου, για διέξοδο από την κρίση με κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Η χώρα μας έφθασε στο χείλος της χρεοκοπίας λόγω μακροχρόνιων δυσλειτουργιών και στεβλής ανάπτυξης 
του ελληνικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου, πριν την κρίση. Οι κοινωνικοί δείκτες σημείωσαν 
σημαντική επιδείνωση. Το ποσοστό φτώχειας σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης του 2008, ανέρχεται σε 
44,3% το 2013 από 20,1% το 2008 . 

Τέτοια θεαματική επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών του πληθυσμού σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα δεν έχει γνωρίσει καμία από τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο. 

Οι «μεταρρυθμίσεις», είχαν τεράστιο κόστος για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Το ΑΕΠ της 
χώρας μειώθηκε κατά 25% από το 2008 έως το 2013. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά το ένα 
τρίτο και το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε 7% σε 27%, ενώ τα 2/3 των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. 

Τα μεσαία στρώματα αυξήθηκαν ραγδαία, που αναπτύχθηκαν κυρίως σε δραστηριότητες του τομέα των 
υπηρεσιών με την παράλληλη μείωση του αγροτικού τομέα, αλλά και σταδιακή αποβιομηχάνιση της χώρας. Με 
κυριαρχία του κρατικοδίαιτου προτύπου επιχειρηματικότητας, έναντι της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και 
της αξιοκρατίας. Με σημαντικό τμήμα «άτυπης οικονομίας», «παραοικονομίας», επιχειρηματικότητα ανάγκης, 
κλειστές αγορές και επαγγέλματα, πολλές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με πολύ μικρό 
μέγεθος ,αδύναμες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, χωρίς ουσιαστική πρόσβαση στο 
χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα, με υποβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας αδυνατούν πλέον , λόγω της κρίσης, να αυξήσουν τις δαπάνες 
για την παραγωγή κοινωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών και έχουν οριακά μέσα για να απαντήσουν τόσο σε 
διαχρονικές όσο και σε νέες κοινωνικές ανάγκες ,να λάβουν υπόψη τους ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και τα 
προβλήματα που αναδύονται και, ίσως το σημαντικότερο, να αξιοποιήσουν την τοπική δυναμική για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 

Η ελληνική επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από την οικογενειακή επιχείρηση, με πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες από τη φύση τους δεν είναι ούτε δυναμικές, ούτε προσανατολισμένες προς την ανάπτυξη ή τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ένας μεγάλος αριθμός των ελληνικών ΜμΕ ήταν σε άμεση εξάρτηση από τον 
δημόσιο τομέα, προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών στο  Δημόσιο. Διαρθρωτικά εμπόδια, όπως η δυσκολία εύρεσης 
χρηματοδότησης και το αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο και διαδικασίες, συνέβαλαν αρνητικά και αποθάρρυναν την 
επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

Το ποσοστό της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας (εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας) μειώθηκε 
από 47% το 2009 σε 30,5% το 2014, σε αντίθεση με την επιχειρηματικότητα ανάγκης (που στηρίζεται στην ανάγκη για 
εργασία),η οποία αυξάνεται προοδευτικά μέσα στην κρίση. Η συνεχιζόμενη ύφεση φαίνεται να παρακινεί 
περισσότερους Έλληνες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση για λόγους ανάγκης και όχι εξαιτίας πραγματικής 
επιχειρηματικής ευκαιρίας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απολυμένοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επενδύουν 
το κεφάλαια αποζημίωσης από 8.000 και 15.000 ευρώ για να ανοίξουν μια επιχείρηση στον τομέα των τροφίμων 
(καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, παράδοση, catering). Ωστόσο, οκτώ στις δέκα αυτού του είδους επιχειρήσεις κλείνουν 
κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα το εν λόγω αναπτυξιακό μοντέλο να μην είναι βιώσιμο, αλλά 
περιστασιακό. 

Ο τρίτος τομέας της οικονομίας που συνδυάζει το ‘’επιχειρείν’’ με την κοινή ωφέλεια και το κοινωνικό 
συμφέρον στο ίδιο χρονικό διάστημα καλυπτόταν από τη σύσταση μη κερδοσκοπικών φορέων , σωματείων και 
συλλόγων δηλαδή της «άτυπης οικονομίας».  

Μένει λοιπόν σαν ένας άξονας αντιμετώπισης της κρίσης που βασίζεται στην συνεργατικότητα, στην 
αλληλεγγύη, στην συλλογικότητα και συνδυάζει το συλλογικό κέρδος με την κοινωνική προσφορά, η Κοινωνική 
Οικονομία. 

Στην κοινωνική οικονομία ουσιαστικά περιλαμβάνονται τρείς κατευθύνσεις. 

Α. Δημιουργία θεσμών και δράσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
εθνικά  και περιφερειακά προγράμματα για την επιδότηση ενοικίου, το ρεύμα, συσσίτια (κάρτα σίτισης), πρωινό στα 
σχολεία, κ.ά. Δημιουργία εστίας αστέγων και κακοποιημένης γυναίκας. 

Β. Επίσης, στον άξονα αυτόν ανήκουν οι ενέργειες για την στήριξη και εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, όπως 
πρόσβαση σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, ειδικές εφαρμογές για την πρόσβαση στη θάλασσα, κ.ά. Μπορούμε 
πιλοτικά να εφαρμόσουμε το σήμα που δηλώνει το βαθμό προσβασιμότητας των ΑμΕΑ, σε δημόσιες υπηρεσίες, 
χώρους μαζικής εστίασης, καταστήματα, τουριστικά καταλύματα, κ.ά. Βοήθεια και ενίσχυση των δομών των 
ορφανοτροφείων και των γηροκομείων. Εργαλεία για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών αποτελούν οι Κοινωνικές 
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Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) Κοινωνικής Φροντίδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Κοινωνική 
Οικονομία.  

Γ.  Η τρίτη κατεύθυνση είναι η αντίληψη που έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για  την κοινωνική οικονομία 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θεωρεί ότι η κοινωνική οικονομία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και 
στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν αντιλαμβάνεται την Κοινωνική Οικονομία ως περιφερειακή 
δραστηριότητα, αλλά ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της Οικονομίας. Ουσιαστικά, η ΠΙΝ βλέπει την ανάπτυξη 
της Κοινωνικής Οικονομίας ως μια διαδικασία που στον πυρήνα της έχει την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, εισάγοντας 
ταυτόχρονα ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
διανομής των κερδών της. 

Κοινωνική Οικονομία 

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζει: το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, 
παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων, δημιουργώντας  συνενώσεις με εμπορικό χαρακτήρα, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η 
επιδίωξη του συλλογικού οφέλους των συνενώσεων και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συνοψιστούν ως εξής:  

 Τα πρωτεία δίνονται στον κάθε πολίτη και την συλλογική κοινωνική αποστολή σε σχέση με τον οικονομικό σκοπό,  

 Η εθελοντική και η ανοικτή συμμετοχή των μελών,  

 Ο δημοκρατικός έλεγχος και η συμμετοχή των ίδιων των μελών της συλλογικότητας,  

 Ο συνδυασμός των ενδιαφερόντων των μελών ή χρηστών και του γενικού καλού,  

 Η υπεράσπιση και η εφαρμογή των αρχών της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης και της υπευ-θυνότητας,  

 Η αυτόνομη διοίκηση και η ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές, και  

 Το επαρκές πλεόνασμα για την εκτέλεση των βιώσιμων στόχων και των υπηρεσιών των μελών ή του γενικού καλού. 

Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας ορίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).   

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι μια καινοτόμος μορφή «ιδιωτικής» επιχείρησης, που 
θεσμοθετήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Είναι μια μορφή συνεταιρισμού, όπου πολίτες με κοινό όραμα και σκοπό, 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια κοινά διοικούμενη συνεταιριστική εταιρεία. Ο καθένας έχει 
μόνο μια ψήφο ( από τον νόμο) και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της επιχείρησης. Συνεταίρος σε μια 
ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηματίας, φοιτητής, συνταξιούχος, εργαζόμενος, δημόσιος 
υπάλληλος, αγρότης κοκ. Η Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, μπορούν να δημιουργηθούν 3 είδη Κοιν.Σ.Επ.:  

Α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης: Αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν 
στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

Β) Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας: Αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα 
με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

Γ) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, 
παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), όντας η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής 
οικονομίας, μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον πρωτογενή έως τον τριτογενή 
τομέα, δηλαδή τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ευρύτητα 
ειδικών παραγόμενων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς, όπως η αξιοποίηση τοπικών και 
παραδοσιακών προϊόντων, η τυποποίηση αυτών, η διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, η 
οικολογία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας κ.ά. Επίσης έχουν αναπτυχθεί σε 
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διάφορους τομείς, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης, των συνεταιριστικών τραπεζών κ.ά. 

Υγεία 

Στον τομέα της υγείας, έχουμε κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς για τη φροντίδα ηλικιωμένων και 
ομάδων με ειδικά προβλήματα υγείας. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί ομάδες παροχής υπηρεσιών για 
προσπελασιμότητα στα συστήματα μεταφορών. (ταξί, λεωφορεία, πλοία κ.α. κυρίως για άτομα με ειδικές ανάγκες). 
Τέλος, δραστηριοποιούνται εταιρείες πληροφορικής - παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για αναπήρους, 
ηλικιωμένους, κ.τ.λ. 

Παιδεία και Επιμόρφωση 

Στον τομέα της παιδείας και επιμόρφωσης δραστηριοποιούνται μη κερδοσκοπικές εταιρίες μελετών, 
ερευνών και σπουδών, τοπικές εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. 

Κοινωνική αλληλεγγύη 

Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης δραστηριοποιούνται κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία-
ιατρεία κ.ά. παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα, προϊόντα ένδυσης, ιατρική περίθαλψη κ.α. σε άπορους, φτωχούς, 
ανέργους κ.τ.λ. 

Πολιτισμός 
Στον τομέα του πολιτισμού έχουν δημιουργηθεί διάφορα μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κ.ά. καθώς και 
συμβουλευτικές ομάδες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Περιβάλλον και πράσινη ανάπτυξη 

Στον τομέα του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης έχουν συσταθεί επιχειρήσεις δασοπροστασίας, 
ανάπτυξης και διαχείρισης οικότοπων και οικοσυστημάτων, οικοτουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, 
επιχειρήσεις παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, αγροτικοί/οικοτεχνικοί/αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων, επιχειρήσεις βιολογικών-οικολογικών προϊόντων, αλιευτικές 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προϊόντων εστίασης και catering, επιχειρήσεις που λειτουργούν ως κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας παιδιών, ηλικιωμένων, ΑμΕΑ, κ.ά. 

Συγκέντρωση και διαχείριση κεφαλαίου 

Στον τομέα της συγκέντρωσης και διαχείρισης κεφαλαίου έχουν συσταθεί Συνεταιριστικές ή «Ηθικές» 
τράπεζες (π.χ. η BancaEtica στην Πάντοβα της Ιταλίας για τη χρηματοδότηση πολιτισμικών και περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης), οικοδομικοί συνεταιρισμοί, εταιρείες λαϊκής 
βάσης τοπικής ανάπτυξης κ.τ.λ. 

Στην περιφέρεια Ι.Ν. μπορούν να αναπτυχθούν Κοινωνική Συνεταιρισμοί στους εξής κλάδους: 

Παραγωγή - Πώληση – Τυποποίηση Αγροτικών, Τοπικών Παραδοσιακών & Βιολογικών προϊόντων.  

Μπορεί να γίνει συνένωση και αξιοποίηση αγροτεμαχίων και παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων (π.χ. 
μέλι, κρασί, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, παραδοσιακά γλυκά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, βότανα, 
καλλιέργεια και συλλογή ελαιολάδου κ.ά.). Πρέπει να προσδιορισθούν και να οργανωθούν ομάδες παραγωγών για 
την παραγωγή αγροτικών ή παραδοσιακών προϊόντων. Να δημιουργηθούν Τράπεζα Γης και Τράπεζα ελιάς. Εργαλείο 
είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του άρθρου 35 του νόμου 4384/2016  με την 
συμμετοχή Περιφέρειας και ομάδων παραγωγών. Δημιουργία τράπεζας σπόρων και παραγωγής φυτών (φυτώριο) 
στήριξης των τοπικών ποικιλιών. Καθετοποίηση παραγωγής, μονάδες μεταποίησης κ.α. Κατασκευή και Λειτουργία 
Θερμοκηπίων (Βιολογικών Λαχανικών και Φρούτων κ.ά.), Υδροπονικών Εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εκτροφής 
σαλιγκαριών καθώς και καλλιέργειας μανιταριών. 

Υπηρεσίες κηποτεχνίας, εξωραϊσμός – καθαρισμός εξωτερικών χώρων και παροχή αγροτικών εργασιών 
(κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση κήπων και αποκαταστάσεις (παραδοσιακών) κτιρίων, αποψιλώσεις μεγάλων 
εκτάσεων, συσσώρευση και απομάκρυνση άχρηστων υλικών). 

Αλιευτικές επιχειρήσεις (μεταποίηση, τυποποίηση, παραγωγή και εκμετάλλευση αλιευτικών προϊόντων).  

Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά εστιατόρια, κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία κ.τ.λ. 

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (χειροτεχνία - 
δερματοτεχνία, αγγειοπλαστική-κεραμική-ζωγραφική, υφαντουργία, εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων και 
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κατασκευή παραδοσιακών στολών, κατασκευή και παλαίωση ξύλινων εικόνων, κατασκευή εκκλησιαστικού και 
καλλιτεχνικού κεριού, κατασκευή ευχετήριων καρτών, ανθοσύνθεσης - ανθοδετικής, κ.ά.). 

Ήπιες Μορφές Τουρισμού: Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός (περιπατητικός – ποδηλατικός τουρισμός, 
συνεδριακός, αθλητικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός κ.τ.λ.). 

Φωτοβολταϊκά συστήματα (τόσο για μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους όσο και για εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών). 

Διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και υδάτινων πόρων (Προστασία του περιβάλλοντος από αέριους 
ρίπους, αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών για την παραγωγή βιομάζας και βιοαερίου, αφαλάτωση υπογείων και 
θαλάσσιων υδάτων, αξιοποίηση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε 
εναλλακτικό καύσιμο -πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες και εμπορεύσιμα παραπροϊόντα- κ.τ.λ.). 

Σκοπός της ΠΙΝ είναι να δημιουργήσει Σύμφωνο Συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ενώσεις των 
οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, που σκοπό έχει την ενεργοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων, 
θέτοντας, σε άμεσους στόχους τους παρακάτω άξονες: 

1ον Τη δημιουργία αλληλέγγυας αγοράς στο γενικότερο πλαίσιο του δίκαιου εμπορίου σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες στη βάση συνεργασίας με Δήμους – συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγών και της 
συνεργασίας με καταναλωτικές οργανώσεις των αστικών κέντρων. 

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η διάθεση γεωργικών προϊόντων σε δίκαιη τιμή για τους 
παραγωγούς και ταυτόχρονα πολύ προσιτή τιμή για τους καταναλωτές στη λογική ότι μπορούν να κερδίζουν όλοι οι 
συντελεστές της πραγματικής οικονομίας χωρίς να κερδοσκοπούν οι μεσάζοντες. 

Παράλληλα, η διασφάλιση της ποιότητας γνωρίζοντας ο καταναλωτής την περιοχή προέλευσης με τη 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 

2ον Στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς τους πολίτες, όπως: 

παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί, αρωγή προς αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, αστέγους 
κ.α.π.  

Να ανατεθούν οι υπηρεσίες αυτές σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του νόμου 4019/11, εξασφαλίζοντας 
καλύτερες υπηρεσίες και αντιμετωπίζοντας την ανεργία της περιοχής τους.  

Στην ίδια κατεύθυνση στόχος είναι η προώθηση των κοινωνικών αγροκτημάτων, κοινωνικών παντοπωλείων, 
κοινωνικών ιατρείων και γενικότερα των εθελοντικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης. 

3ον Η ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αυτεπιστασία στη βάση ενός ειδικού 
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη με το σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης open 
gov με παράλληλο στόχο και την ενσωμάτωση της συμμετοχικότητας του πολίτη. ( π.χ. έρευνα και καταγραφή της 
ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας) 

4ον Οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας για τη συμμετοχικότητα του πολίτη και οριζόντιο επικοινωνιακό 
σύστημα. 

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που τίθεται ως προτεραιότητα η κοινωνική οικονομία έχει συνειδητοποιηθεί ότι η 
κρίση και το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας οφείλεται πριν από όλα στο έλλειμμα της συμμετοχικής δημοκρατίας 
που παρουσιάζει η χώρα μας. 

Στο έλλειμμα κοινωνικής συμμετοχής στα δημοτικά πράγματα αλλά και από την άλλη πλευρά στο έλλειμμα 
χρηστικής ενημέρωσης και ουσιαστικής επιμόρφωσης στις νέες οργανωτικές τεχνολογίες, τη διαχείριση γνώσης και 
στις καινοτόμες πρακτικές. 

Για τους λόγους αυτούς το Σύμφωνο Συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών ενώσεων 
των οργανώσεων στοχεύει στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού εργοταξίου καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε 
επίπεδο ΤΑ. 

Η θεσμική καινοτομία στην ενημέρωση ακούει στον τίτλο: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΛΗΤΏΝ με περιφερειακές 
ηλεκτρονικές εφημερίδες που συνδέονται μεταξύ τους στη διάδοση διακίνησης περιεχομένου. 
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Αναλυτικότερα ο 4ος Άξονας δομείται στα εξής  μέτρα και στόχους και ενδεικτικές δράσεις : 

 

Μέτρο Α Στόχοι Ενδεικτικές κατευθύνσεις 

Κοινωνική Οικονομία – 
Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

Κοινωνική Οικονομία   Προώθηση και θεσμοθέτηση των συνεργατικών δικτύων φορέων 

 Προώθηση της ενίσχυσης της λειτουργίας των υφιστάμενων παραγωγικών δομών 

 Ανασυγκρότηση παραγωγής με κοινωνικό χαρακτήρα 

 Υιοθέτηση βασικών κριτηρίων βιωσιμότητας & ωφέλειας δομών κοινωνικής οικονομίας 

 Ενσωμάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών κριτηρίων στις αυτοδιοικητικές λειτουργίες 

 Δημιουργία μιας οικονομίας ανάμεσα  κράτους και αγοράς. 

 Προώθηση του Κοινωνικού κέρδους απέναντι στο ατομικό κέρδος. 

 Ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, με 
στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας. 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας από κλάδους υψηλής τεχνολογίας για τη δημιουργία μονάδων μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας. 

 Δημιουργία επιστημονικού δικτύου με στόχο τη συμβουλευτική και το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας 
με έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στην παρακολούθηση όλων των παραγωγικών σταδίων μιας 
διαδικασίας. 

Κοινωνική Οικονομία και 
πρωτογενής τομέας 

 Ανασυγκρότηση του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα με αύξηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. (στόχος 
συμμετοχή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο 10% του ΑΕΠ των Ιονίων) 

 Ανάπτυξη δικτύου διάθεσης τοπικών παραδοσιακών  προϊόντων εκτός Π.Ι.Ν. 

 Δικτύωση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με στόχο την αξιοποίηση και διατήρηση των τοπικών και 
παραδοσιακών  προϊόντων  

 Δημιουργία δικτύου για την ανεύρεση νέων αγορών διάθεσης προϊόντων 

 Δημιουργία αλληλέγγυας αγοράς στο γενικότερο πλαίσιο του δίκαιου εμπορίου σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες στη βάση συνεργασίας με Δήμους – συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγών και της συνεργασίας με 
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καταναλωτικές οργανώσεις των αστικών κέντρων. 

 Οργάνωση και προώθησης εργαλείων – πολιτικών  όπως η τράπεζα γης, τράπεζα ελιάς κλπ 

Κοινωνική Οικονομία και 
επιχειρηματικότητα 

 Δημιουργία δικτύων συνεταιριστικού τύπου για τη διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
επαγγελμάτων 

 Ανάπτυξη συνεταιριστικού δικτύου για τη  μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. 

 Υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης  εργαζομένων για τη βελτίωση δεξιοτήτων που αφορούν τον τομέα της 
μεταποίησης προϊόντων   

 Ανασυγκρότηση του δευτερογενούς  παραγωγικού τομέα με αύξηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. (στόχος 
συμμετοχή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο 10% του ΑΕΠ των Ιονίων) 

 Ανάπτυξη παραδοσιακών  παραγωγικών δραστηριοτήτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 

 Δημιουργία δικτύου για την ανεύρεση νέων αγορών διάθεσης προϊόντων 

 Προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

 

 

Μέτρο B Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Κοινωνική Οικονομία και 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην εργασία 

Αποτελεσματική σύνδεση του 
ανθρώπινου δυναμικού με την 
περιφερειακή αγορά εργασίας της 
περιφέρειας 

 Ανάπτυξη της δικτύωσης εργοδοτών – εργαζομένων μέσω φορέων, δομών και υπηρεσιών 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου 
καθοδηγητικού οργάνου 

 Αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ – προτάσεις για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους 

 Δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 Αξιοποίηση δράσεων του νέου ΕΣΠΑ / ΕΚΤ – προτάσεις για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. 

Άρση διακρίσεων   Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου 
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καθοδηγητικού οργάνου.  

 Στήριξης – ενίσχυσης – εμπλουτισμού ήδη υφιστάμενων κοινωνικών δομών 

Ανάπτυξη του πολιτισμού και της 
συλλογικής συμμετοχής   

 Δημιουργία δομών ομότιμου δικτύου για τα θέματα της δικτύωσης πολιτιστικών δράσεων και δομών πολιτισμού 

 Δημιουργία επιστημονικού δικτύου με στόχο τη συμβουλευτική για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης 

 Διασύνδεση των τοπικών προϊόντων με την τοπική πολιτιστική ταυτότητα 

 

Μέτρο Γ Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Κοινωνική Οικονομία και 
ανεργία 

 

Άρση της κοινωνικής 
απομόνωσης  

 Προώθηση της σύστασης κοινωνικών  και συνεταιριστικών δομών 

 Πληροφόρηση για την ύπαρξη συνεταιριστικών δομών και τη δυνατότητα συνεργασίας ανέργων μέσω της 
δικτύωσής ανθρώπων για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δράσεων κοινωνικού τύπου 

 Προώθηση πολιτικών τύπου θερμοκοιτίδας 

 Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για την επανένταξη ανέργων και χρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας. 

Ανάπτυξη αγροτουριστικού 
προτύπου 

 Δημιουργία ΑΜΚΕ Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Ανάπτυξη του πολιτισμού και 
της συλλογικής συμμετοχής   

 Ενίσχυση και υποστήριξη  δικτύων χωρίς μεσάζοντες για την προώθηση των προϊόντων 

 Συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση της παραγωγής. 

 


