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Ερωτηματολόγιο «Δημόςιασ 
Διαβούλευςησ»                                                         για το «Επιχειρηςιακό 

Πρόγραμμα» τησ Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ (Πξναηξεηηθή Σπκπιήξσζε ) 

Ολνκαηεπώλπκν  Νίθνο Υξπζόγεινο   

Γηεύζπλζε  Δξκνύπνιε 

Σει.  22810 81319, 22850 22558 

Φνξέαο  ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 

ΝΑΗ                    X  ΟΥΗ 

Αλ λαη, πσο ελεκεξσζήθαηε γηα απηό; 

 X Από ηελ Πεξηθέξεηα θαη εθπξνζώπνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

X Από ηελ Ιζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο 

  Από ηελ Πεξηθεξεηαθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο 

  Από ην δηαδίθηπν (Δη@ύγεηα) 

  Από ηνπηθά κέζα Ελεκέξσζεο 

  Από άιιν Πνιίηε 

   Από ηνπηθό Σύιινγν / Φνξέα 

 Υ  Άιιν (Πξνζδηνξίζηε:…πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην………..) 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

πκθσλείηε κε ην πεξηερόκελν ηνπ «Αλαπηπμηαθνύ Οξάκαηνο» ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, ηα Κξίζηκα Εεηήκαηα Αλάπηπμεο ηα νπνία είλαη ζθόπηκν λα αληηκεησπηζηνύλ από 

ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ επόκελε Μεζνπξόζεζκε Πεξίνδν, ηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηόηεηεο 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα δηακνξθσζεί ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ 

Δμεηδίθεπζή ηνπ,  ζε Άμνλεο θαη ζε Μέηξα (πνπ αληηζηνηρνύλ ζε Δηδηθνύο ηόρνπο); 

 ΝΑΗ  ΟΥΗ   X 

Αλ όρη, πνηεο είλαη νη Πξνηάζεηο ζαο; 

Θέινπκε θαηαξρήλ λα ηνλίζνπκε ην ζθεπηηθό ηνπ Οηθνινγηθνύ Αλέκνπ γηα ηελ αλάγθε 
ελόο ζωζηνύ πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ δελ ζα γίλεηαη ζηα ραξηηά ή κέζα από 
γεληθόινγεο κειέηεο, αιιά κέζα από νπζηαζηηθή δηαβνύιεπζε, αιιά θαη ζα  ιακβάλεη 
ππόςε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο αιιά θαη ηηο αλάγθεο, ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο –  
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Πξνηείλνπκε επίζεο όηη ζρεδηαζκόο ζα πξέπεη: 
- λα ελαξκνλίδεηαη κε όιεο ηηο λέεο θαηεπζύλζεηο ησλ 5 Δπξσπατθώλ Γηαξζξσηηθώλ 
Τακείσλ γηα πξάζηλε ζηξνθή ζηελ νηθνλνκία πνπ ζα εμαζθαιίδεη βησζηκόηεηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη  
- λα ελζωκαηώλεη ηηο εηιεκκέλεο απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο όπσο ελδεηθηηθά 
απηέο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ αλαλεώζηκσλ πεγώλ θαη ηνπο ηξόπνπο 
αλάπηπμεο εηαηξεηώλ ζπκκεηνρηθώλ ζρεκάησλ, ηε βηώζηκε αιηεία θιπ 

Αλαιπηηθά, ν Οηθνινγηθόο Άλεκνο Ννηίνπ Αηγαίνπ πξνηείλεη: 

1. Τν ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε λα αληηκεηωπηζηεί κόλν ωο βάζε γηα έλαλ 
δηάινγν κε ηηο λεζηωηηθέο θνηλωλίεο ην επόκελν 6κελν.  
 
Δελ κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζε κία κειέηε πνπ αγλνεί επηδεηθηηθά ηε 
ζεκαζία θαη ην πνιπδηάζηαην ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζνβαξήο θξίζεο πνπ 
πεξλάεη ε ρώξα, θάλνληαο κόλν επηθαλεηαθή αλαθνξά ζε ηηκέο ΑΔΠ αιιά θαη 
αλππόζηαηεο πξνβιέςεηο ζηαζεξήο αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ κεηά ην 2010(!!!!!) θαη κέρξη ην 
2030. 
 
Η πξνο δηαβνύιεπζε κειέηε (Τόκνη IV θαη Χ) παξνπζηάδνπλ κε επηθαλεηαθή 
αλάιπζε θαη πνιύ ζπλνπηηθέο ή αλεπίθαηξεο αλαθνξέο ζε δεδνκέλα πνπ 
αθνξνύλ   ηα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. 
 
Δελ θάλεη θακηά θξηηηθή αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ή όρη ηωλ 
πξνεγνύκελωλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδίωλ – ζε επίπεδν Ννκώλ, αιιά θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ – επηηπρώο ή όρη –ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο 
 
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
 
- Βηνπνηθηιόηεηα /πεξηνρέο πξνζηαζίαο: δίλεηαη κόλν θαηαγξαθή ηνπο, ρσξίο 
αμηνιόγεζε ησλ πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη ή αλακέλεηαη λα ππνζηνύλ, αιιά θαη ρσξίο 
αλαθνξά ζε όπνηεο πξνεγνύκελεο παξεκβάζεηο . 
- Ύδξεπζε: Γίλεηαη αλαθνξά ζε ειιεηκκαηηθά θαη κε λεζηά έηζη γεληθώο, ρσξίο 
αλαιπηηθά ζηνηρεία. Κακία αμηνιόγεζε ησλ πινπνηεζέλησλ έξγσλ - Αλαθέξνληαη 
κόλν νιηγάξηζκα ζε εμέιημε έξγα. Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο / θαηεπζύλζεηο 
πνπ δόζεθαλ από εηδηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηελ Πεξηθέξεηα, 
- Αζηηθά ιύκαηα / απόβιεηα: Πνιύ ζπλνπηηθή αλαθνξά, ρσξίο παξνπζίαζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ επηπηώζεσλ 
ζε ξύπαλζε. Κακία αλαθνξά ζε αγξνηηθά θαη εηδηθά απόβιεηα θαη ηα πξνβιήκαηα 
πνπ δεκηνπξγνύλ.  
- Σηεξεά απόβιεηα: Πνιύ ζπλνπηηθή αλαθνξά, ρσξίο παξνπζίαζε νύηε ησλ 
θαηεπζύλζεσλ Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδηαζκνύ νύηε θαλ ησλ ζήκεξα εληαγκέλσλ έξγσλ 
ζην ΔΣΠΑ.  Έηζη, νη πξνηεηλόκελνη ζηόρνη είλαη άζρεηνη θαη αλαληίζηνηρνη κε ηηο 
επξσπατθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο (ΦΥΤΑ!!!  Σηελ πξννπηηθή ηνπ 2030!). Κακία 
αλαθνξά ζε ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο “κεδεληθώλ απνβιήησλ”. 
- Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο: Σπλνπηηθή κόλν αλαθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, κε 
ζηνηρεία γηα ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπ 2008 – από ζεκεηώζεηο καζήκαηνο ηνπ ΤΔΙ 
Καβάιαο (!!!!!), δελ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ειηαθή ελέξγεηα. Απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε 
αλαθνξά ζε εθηηκήζεηο δπλακηθνύ θαη κειέηεο ησλ Δλεξγεηαθώλ Γξαθείσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο! Γελ αλαθέξνληαη θαλ ζέκαηα ζηξαηεγηθώλ γηα “λεζηά 100% ΑΠΔ” θαη 
γηα απεμάξηεζε από νξπθηά θαύζηκα. 

 Φσξνηαμία /Σρεδηαζκόο ρξήζεσλ γεο: Γίλεηαη κόλν αλαθνξά ζηελ έιιεηςε θαη 
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θακία αμηνιόγεζε ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη ησλ πξνβιεκάησλ 
πνπ αληηκεηώπηζαλ, ώζηε λα δξνκνινγεζνύλ νη πξνηεηλόκελεο κειινληηθέο δξάζεηο 

 Υγεία. Οη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζπληζηνύλ κηα θηιόδνμε έθζεζε όισλ ησλ θαηά 
θαηξνύο θαη από θνξείο θαηαηεζεηκέλσλ πξνηάζεσλ, ρσξίο θακία αμηνιόγεζε θαη 
ζύλδεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε ιηηόηεηα!  Υπάξρεη, επίζεο, 
ειάρηζηε αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Γίλεηαη αθόκε αλαθνξά ζε 
απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ από Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην ηνπ 2011(!!) γηα 
ηελ πεξίνδν 2011-2020. Δλδεηθηηθά νη παξαθάησ αλαθνξέο ζε πξνηάζεηο – ηύπνπ 
επρνιόγην, πνπ θακία ζρέζε δε έρνπλ κε ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ ρώξν, 
ηδίσο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα: 
 

 “Αποθιεηζηηθά Δεκόζηο, Δφρεάλ Σύζηεκα Υγείας θαη Πρόλοηας γηα όιοσς κε πιήρε 
τρεκαηοδόηεζε από ηολ θραηηθό προϋποιογηζκό θαη ηελ εργοδοζία. 

 Καηάργεζε θάζε επητεηρεκαηηθής δραζηερηόηεηας ζηο τώρο ηες Υγείας. 
 Καηάργεζε ηφλ αζθαιηζηηθώλ εηζθορώλ ηφλ εργαδοκέλφλ ζηολ θιάδο σγείας, θαζώς θαη 

θάζε ζσκκεηοτής αζζελώλ ζε θαιύυεης, εηζηηήρηα θ.ι.π. 
 Κακία θαηάργεζε ή ζσγτώλεσζε λοζοθοκεηαθής κολάδας ή θιηληθής ή θέληροσ σγείας. 

Κακία κείφζε θρεβαηηώλ. 
 Πιήρε ζηειέτφζε ηφλ δεκόζηφλ σπερεζηώλ σγείας κε ηαηρηθό, λοζειεσηηθό θαη βοεζεηηθό 

προζφπηθό”. 
 
 
2. Καηόπηλ όισλ απηώλ επαλαιακβάλνπκε: ην ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε λα 
αληηκεηωπηζηεί κόλν ωο βάζε γηα έλαλ δηάινγν κε ηηο λεζηωηηθέο θνηλωλίεο ην 
επόκελν 6κελν. Πξνηείλνπκε ινηπόλ, ζε θάζε λεζί, κε ζπληνληζκό ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο λα νξγαλωζεί ζπζηεκαηηθή 
δηαβνύιεπζε κε ζηόρν λα δηακνξθσζνύλ κέζα από δηάινγν νη βαζηθέο 
θαηεπζύλζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζην Ν. Αηγαίν θαη ζε θάζε λεζί. 

 
Να νξγαλσζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην θαη ηνπο 
επαγγεικαηηθνύο θαη θνηλσληθνύο θνξείο ζεκαηηθέο εκεξίδεο κε ηε ζπκκεηνρή 
εηδηθώλ, εθπξνζώπσλ επξσπατθώλ ζεζκώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ) θαη 
επξσπατθώλ θνξέσλ.  
 

Θα πξέπεη ζε θάζε λεζί λα ηεζνύλ πξνηεξαηόηεηεο θαη λα γίλνπλ επηινγέο, λα 
ππάξμεη έλα ζπλεθηηθό ζρέδην πνπ ζα πξνσζεί ηελ αλαδσνγόλεζε θαη πξάζηλε 
ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζε θάζε λεζί, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή 
ζπλνρή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ, ηελ 
αλαζπγθξόηεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ηελ επηινγή ησλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ 
ηνπξηζηηθνύ κνληέινπ, ηελ πνιηηηζκηθή αλαγέλλεζε, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 
αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ.  
 
Τα λεζηά λα αληηκεησπηζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ σο έλα 
δίθηπν αιιειν-ζπλεξγαδόκελωλ θη αιιειν-ζπκπιεξνύκελωλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θνηλσληώλ θαη νηθνλνκηώλ. Γελ ππάξρεη κέιινλ ζην Ν. Αηγαίν κε ην θάζε λεζί λα 
πξνζπαζεί λα επηβηώζεη κόλν ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ θξίζεο. 
 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, όιεο νη πξνηάζεηο θαη ε  θσδηθνπνίεζή ηνπο λα 
ελζσκαησζνύλ ζηε κειέηε θαη λα αμηνινγεζνύλ ζε κηα λέα εηδηθή θαη πνιύ θαιύηεξα 
πξνεηνηκαζκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ από θνηλνύ κε 
εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ησλ επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ ζπγθέληξσζε όινπ ηνπ πιηθνύ θαη 
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ηελ θσδηθνπνίεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα εξγαζίαο κε ππαιιήινπο ηεο 
πεξηθέξεηαο, ππό ηελ επζύλε θάπνηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε θαη θάπνηνπ εθπξνζώπνπ 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ.  
 

 
3. Σηε κειέηε ζα πξέπεη λα ελζωκαηωζνύλ ηνπιάρηζηνλ νη θαηεπζύλζεηο πνπ 
έρνπλ απνθαζηζηεί ζην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην, όπσο πρ ζηα ζέκαηα  ηνπ 
ηξόπνπ αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηεο βηώζηκεο αιηείαο, ηεο 
αλαδσνγόλεζεο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνύ θιάδνπ θ.ά. Πξέπεη, επίζεο, λα 
αλαιπζνύλ θαη λα ιεθζνύλ θπξίαξρα ππόςε  νη θαηεπζύλζεηο θαη νη δπλαηόηεηεο γηα 
ηελ πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο λέεο επξσπατθέο πνιηηηθέο (πρ 
λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, λέα Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, πνιηηηθή ζπλνρήο, πξάζηλε 
νηθνλνκία, θ.ά.). Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ή άγλνηα απηώλ ησλ πνιηηηθώλ ζα 
νδεγήζνπλ ηόζν ζε αζηνρία ηνπ ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζε αδπλακία λα αμηνπνηεζνύλ 
νη επξσπατθνί πόξνη γηαηί νη Καλνληζκνί ησλ Τακείσλ αιιάδνπλ ζεκαληηθά. Η 
αθνινύζεζε ηεο πεπαηεκέλεο ηνπ παξειζόληνο ζα νδεγήζεη ζε εθηξνρηαζκό ηνπ 
ζρεδηαζκνύ.  
 

4. Να απνζπξζεί νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ή αλαθνξά γηα ΕΟΖ θαη  δηαδηθαζίεο 
fast  track. Η όπνηα δηαβνύιεπζε κε θνηλσληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο θνξείο, αιιά 
θαη κε ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, πξέπεη λα γίλεη ζε βάζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη 
ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ηελ 
θνηλσληθή ζπλνρή. Αληί γηα δηαδηθαζίεο παξάθακςεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλόλσλ θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο, πνπ ππνλννύλ ή 
πξνσζνύλ παξόκνηεο πξνηάζεηο ηνπιάρηζηνλ ζηε ρώξα καο απηή ηελ πεξίνδν, ε 
Πεξηθέξεηα ζα κπνξνύζε λα θαηαζέζεη έλα νινθιεξωκέλν πιαίζην γηα ην πώο 
ζα κπνξνύλ λα πξνρωξάλε ρωξίο ππεξβνιηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 
αιιά κε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλωληθά ππεύζπλν ηξόπν νη επελδύζεηο, θπξίωο 
από ηνπο πνιίηεο, ηηο κηθξνκεζαίεο θαη ηηο θνηλωληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο. 
 

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΔΜΟΣ δελ επηζπκεί ηε κεηαηξνπή ηνπ Ν. Αηγαίνπ ζε «εηδηθή 
δώλε πεξηνξηζκέλεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο», δειαδή ζε κηα πεξηνρή κε 
ζπλζήθεο αληίζεηεο από απηέο γηα ηηο νπνίεο εξγάδεηαη θαη πξνηείλεη θαη γηα έλα 
θαζεζηώο αληίζεην κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ αξρέο αιιά αληηζέησο ζε κηα πεξηθέξεηα 
πξωηνπόξν ζε ζέκαηα πξάζηλεο νηθνλνκίαο, πνιηηηζκνύ, πξνζηαζίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαζώο θαη ζε πεξηνρή 
κε ηζρπξή θνηλωληθή ζπλνρή. Καη ε πεξηθέξεηα καο δηαζέηεη όια ηα ζπγθξηηηθά 
πιενλεθηήκαηα γηα λα πεηύρεη θάηη ηέηνην. Αθόκα θαη ζηα ζέκαηα ηεο 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δώλεο ζηελ Σύξν έρνπκε θαηαζέζεη – αιιά θαη ην 
Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην έρεη ζπδεηήζεη – ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ην πξαζίληζκα ηνπ 
ζεκαληηθνύ απηνύ θιάδνπ. Δπίζεο, έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα ην πξαζίληζκα 
ηεο αθηνπινΐαο ώζηε λα επηβηώζεη θαη λα αλαδηνξγαλσζεί ώζηε πξάγκαηη λα 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο κεηαθίλεζεο θαη επηθνηλσλίαο 
θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ θαη πξντόλησλ 12 κήλεο ην ρξόλν.  
 

Ωο Οηθνινγηθόο Άλεκνο θαηαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ζπλνπηηθά επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο ζε 
ζεκαληηθνύο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εζηηαζηεί ην Σηξαηεγηθό Σρέδην Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο. Τελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα θάλνπκε όηαλ μεθηλήζεη κηα νπζηαζηηθή 
δηαβνύιεπζε γηα ην ζρέδην πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη 
επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αλά λεζί θαη αλά ζεκαηηθή πξνηεξαηόηεηα). 
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ΗΔΡΑΡΥΖΣΔ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

(ΑΠΟ 1 =ΣΟ ΠΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΔΩ 10 = ΣΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ).  

 

ΜΔΣΡΑ ΗΔΡΑΡΥΖΖ 

Μέηξν 1.1: Πεξηβάιινλ  

                    (Πξνζηαζία, δηαρείξηζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ   

                      πόξσλ) 

1 

Μέηξν 1.2: Υσξηθόο ρεδηαζκόο  

                    (Αζηηθή Αλάπηπμε, Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο Τνπηθήο  

                      Αλάπηπμεο ζε αγξνηηθέο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο.) 

1 

Μέηξν 1.3: Σερληθά Έξγα  

                    (Καηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε νδηθώλ αμόλσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ  

                      Πεξηθ. θαη Επαξρ. νδηθνύ δηθηύνπ, αλαβάζκηζε ιηκεληθώλ  

                      ππνδνκώλ, αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θ.α.) 

Γελ έρνπλ όια ηελ 

ίδηα βαξύηεηα θαη 

δελ 

θαηαηάζζνληαη 

όια καδί ζηελ 

θαηεγνξία 

ηερληθά έξγα 

Μέηξν 2.1: Γεκόζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηκλα  1 

Μέηξν 2.2: Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 1 

Μέηξν 2.3: Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο Γελ 

θαηαηάζζνληαη 

ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία 

πνιηηηζκόο θαη 

αζιεηηζκόο 

Μέηξν 3.1: Γεκηνπξγία Οξγαλσκέλσλ Πεξηνρώλ Τπνδνρήο Μεηαπνηεηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ – Logistics – Θέζπηζε Δηδηθώλ Κηλήηξσλ γηα ηελ Αλάπηπμε 

ησλ Νεζηώλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ Αληζνηήησλ   

Γελ είλαη εθηθηό 

θαη ξεαιηζηηθό ζε 

θάζε λεζί 

Μέηξν 3.2: Δλίζρπζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ - Clustering  

Μέηξν 3.3: Αγξνηηθή Αλάπηπμε – Αιηεία  Γηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο ζε 

επξσπατθό 

επίπεδν 

Μέηξν 3.4: Αμηνπνίεζε ηνπξηζηηθώλ – πνιηηηζηηθώλ πόξσλ θαη ππνδνκώλ   

Μέηξν 4.1. Δμνπιηζκόο θαη πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο  ? 

Μέηξν 4.2. Καηάξηηζε- ηειέρσζε Τπεξεζηώλ  ? 

Μέηξν 4.3. Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ  

                   (Μεραλνξγάλσζε, Δηθηύσζε δηάζπαξησλ ππεξεζηώλ θ.α.) 
 

Μέηξν 4.4. Μειέηεο θαη Γξάζεηο Αλαδηνξγάλσζεο Τπεξεζηώλ θαη 

πζηεκάησλ Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Τπεξεζηώλ ζηνλ Γηάζπαξην Νεζησηηθό Υώξν. Καζηέξσζε πζηεκάησλ 

πξνθαηαβνιώλ 

Άζρεηα κεηαμύ 

ηνπο ζέκαηα 

Μέηξν 4.5. Νέεο Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο- πληήξεζε Υώξσλ  ? 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ» 

 

1. Πνηεο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα θξίλεηε όηη ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνηόηεηαο Εσήο; (π.ρ. Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο, 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ, Ύδξεπζε, Απνρέηεπζε, Αζηηθή Αλάπηπμε, Πνιενδνκία, 

Τπνδνκέο θαη Σερληθά Έξγα,  Αμηνπνίεζε Φπζηθώλ Πόξσλ, θιπ.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……  

2.Πνηεο είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη απαξαίηεηεο Παξεκβάζεηο ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη 

αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξαηε; 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

πλνπηηθά παξνπζηάδνπκε εδώ ηελ πεξζηλή ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ – ε νπνία βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό ζηηο δηθέο καο πξνηάζεηο. 

Oη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηα λεζηά είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνύλ ώζηε λα 

θαιπθζνύλ νη ηνπηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο κε δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο γηα ηελ θάιπςε 

κειινληηθώλ αλαγθώλ θαη ελδερόκελεο αύμεζεο πιεζπζκνύ. Tν πςειό αηνιηθό δπλακηθό 

ησλ λεζηώλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, ώζηε λα παξαρζεί ελέξγεηα γηα δηάζεζε ζε 

ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη θάιπςε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ γηα δηείζδπζε ησλ ΑΠΕ 

θαηά 20% ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο έσο ην 2020. Γλσξίδνπκε παξάιιεια όηη είλαη 

αδύλαηε, ηερλνινγηθά θαη πνζνηηθά, ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ κόλν κε εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο, ή κόλν κε κηθξά αηνιηθά ή κόλν κε θσηνβνιηατθά. Σηα πιαίζηα απηά, ε 

ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηώλ θαη αηνιηθώλ πάξθσλ ζηα λεζηά κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο κέζσ 

ππνβξύρηνπ θαισδίνπ είλαη απαξαίηεηε.  
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Σηόρνο είλαη λα αλαπηπρζνύλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά κεηά από νπζηαζηηθό 

δηάινγν κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κε 

ηξόπν θαη ζρήκαηα πνπ ζα εμππεξεηνύλ έλα νηθνινγηθό κνληέιν παξαγσγήο ελέξγεηαο, 

δειαδή: 

ζα ζέβνληαη ην λεζησηηθό ρώξν,  

ζα κεγηζηνπνηνύλ ην πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, uα 

πξνζθέξνπλ ζέζεηο απαζρόιεζεο ζηνπο λεζηώηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο, 

ζα ελδπλακώζνπλ ην ξόιν ησλ ηνπηθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. Αηγαίνπ ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο κέξνπο ηεο ηερλνινγίαο θαη παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηώλ πνπ 

απαηηνύληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  ηεο ζπληήξεζεο θαη  

ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία κέζσ ηεο θαηαζθεπήο κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνύ από 

ειιεληθέο βηνκεραλίεο.  

Θα απαηηεζνύλ γηα απηό θαιά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, 

αιιά θαη αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο εκπεηξίαο, ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ, λέεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε όια ηα επίπεδα. 

 

Τν Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Ν Αηγαίν έρεη –κε ηελ απόθαζή ηνπ ην 2011- αλαιάβεη δπν 

πξσηνβνπιίεο, από ηηο νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ λα έρνπκε άκεζα απνηειέζκαηα :  

(α) Δηδηθό Υσξνηαμηθό Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηηο ΑΠΔ. 

Η ΠΝΑ,  κε ζύκβνπιν κειέηεο, έρεη αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε Εηδηθνύ Χσξνηαμηθνύ γηα ηηο 

ΑΠΕ ζην Ν. Αηγαίν. Θα αμηνπνηεζνύλ ηα ππόβαζξα πνπ έρνπλ νη πεξηζζόηεξνη ΟΤΑ από ηα 

ΓΠΣ θαη ηα ΣΧΟΟΑΠ πνπ εθπνλήζεθαλ πξόζθαηα ή εθπνλνύληαη (όπνπ ππάξρνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ράξηεο ΓΝΣ 1:5000 θαη 1:50.000 θαζώο θαη αεξνθσηνγξαθίεο, 

νξζνθσηνγξαθίεο θιπ) Οη ΟΤΑ ζα θιεζνύλ λα εγθξίλνπλ ζηα ΔΣ ην Εηδηθό Χσξνηαμηθό θάζε 

λεζηνύ. 

Σηόρνο λα απνθηήζνπκε έλα ζπλνιηθό ρσξνηαμηθό γηα ηηο ΑΠΕ γηα λα πνξεπζνύκε κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή ζπλελλόεζε θαη ηελ σθέιεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

ηόπν ζπλνιηθά. 

(β) Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ad hoc επηηξνπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ γηα λα θέξεη 

εηζήγεζε γηα ηελ εκπεηξία “ζπκκεηνρηθώλ εηαηξηώλ επξείαο κεηνρηθήο βάζεο” θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο πξνώζεζήο ηνπο ζην Ν. Αηγαίν θαζώο θαη γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

επελδύζεσλ πνπ απαηηνύληαη. Η επηηξνπή ζα ζπλεξγαζηεί κε ην Επηκειεηήξην Κπθιάδσλ θη 

άιινπο θνξείο ηεο ππό εμέιημε πξσηνβνπιίαο ζηε Σίθλν.   
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ               

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ( ΓΗΑΠ) 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ 

ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ» 

 

1. Πνηεο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα θξίλεηε όηη ππάξρνπλ ζηνλ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, 

Τγείαο, Δθπαίδεπζεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ; (π.ρ. Βειηίσζε 

Τπεξεζηώλ, Αλάπηπμε Νέσλ Τπεξεζηώλ, Έιιεηςε ρεηηθώλ Τπνδνκώλ, θιπ.) 

…………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………… 

2.   Πνηεο είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη απαξαίηεηεο Παξεκβάζεηο ώζηε λα Ηθαλνπνηεζνύλ νη   

Αλάγθεο θαη ηα Πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξαηε; 

………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ               

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ( ΓΗΑΠ) 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3: 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» 

 

1. Πνηεο Αλάγθεο ή Πξνβιήκαηα θξίλεηε όηη ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη ηεο Απαζρόιεζεο; (π.ρ. Βειηίσζε Τπεξεζηώλ, Αλάπηπμε Νέσλ Τπεξεζηώλ, Δλίζρπζε 

Σνπηθώλ Πξντόλησλ, Δλίζρπζε ηεο Σνπηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, Πεξηθεξεηαθό ρέδην 

γηα ηελ Απαζρόιεζε, θιπ.) 

…………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 

2. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη Απαξαίηεηεο Παξεκβάζεηο ώζηε λα Ηθαλνπνηεζνύλ νη 

Αλάγθεο θαη ηα Πξνβιήκαηα πνπ Αλαθέξαηε; 

 

Βαζηθέο καο πξνηάζεηο: 

Α. ύλδεζε ηνπξηζκνύ, πνιηηηζκνύ, γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο   

Πξνηείλνπκε λα εζηηάζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηε ζύλδεζε βηώζηκσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ κε 

ηελ πξσηνγελή, πνηνηηθή παξαγσγή θαη ηνλ πνιηηηζκό, ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη καθξνρξόληα 

ν ηνπξηζκόο πξνο όθεινο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

- Οη εληζρύζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ λα θαηεπζύλνληαη θπξίσο ζε 

Οινθιεξσκέλα Καηλνηόκα ρέδηα Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο / ύλδεζεο Σνπξηζκνύ – 

Πνιηηηζκνύ – Πεξηβάιινληνο θαη ηνπηθήο Παξαγσγηθήο Σαπηόηεηαο, ηα νπνία ζα 

ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηνύληαη κέζα από επξεία θαη νπζηαζηηθή θνηλσληθή δηαβνύιεπζε, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπηθώλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ ηνπξηζκό, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη πνιηηηζηηθώλ, νηθνινγηθώλ θαη άιισλ θνξέσλ. Τα Οινθιεξσκέλα απηά 

ζρέδηα κπνξνύλ λα βαζίδνληαη ζε Θεκαηηθά Πάξθα θαη Θεκαηηθέο Δηαδξνκέο, πνπ ζα 

αλαπηύζζνληαη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν γύξσ από ζέκαηα πνιηηηζκνύ, πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπηθήο παξαγσγηθήο ηαπηόηεηαο, ζα αλαδεηθλύνπλ κλεκεία θαη ηόπνπο, ζα απνθαζηζηνύλ θαη 

ζα εληάζζνπλ ιεηηνπξγηθά ηα εθηεηακέλα δίθηπα κνλνπαηηώλ θαη μεξνιηζηάο ζηε ζεκεξηλή 
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πξαγκαηηθόηεηα. Θεκαηηθά πάξθα (πρ 

θεξακνπνηεία, αλεκόκπινη, ηζηνξηθά 

θηίξηα, ηηαιηθή παξνπζία ζηα 

Δσδεθάλεζα, λεζησηηθά δάζε, αιηεία θαη ζπνγγαιηεία, ζπλύπαξμε ζξεζθεπηηθώλ κλεκείσλ, 

ηδηαίηεξα αγξνηηθά ή γεσινγηθά ηνπία - αλνηθηά κνπζεία θα) θαη δηαδξνκέο (πρ αξρηηεθηνληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, δηαηξνθηθέο θα) κπνξνύλ λα εκπινπηίδνληαη κε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, εθζέζεηο 

θαη παλεγύξεηο, ζπλδπαζκέλα κε πνιηηηζηηθά γεγνλόηα θαη θεζηηβάι πνπ αλαδεηθλύνπλ 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηώλ, ζπκβάιινληαο έηζη, επίζεο, ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηελ πξνζέιθπζε ελόο ηνπξηζκνύ πνπ αλαδεηθλύεη ηνλ λεζησηηθό 

πνιηηηζκό θαη δίλεη ώζεζε ζηελ πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ πνιύκνξθε ηνπηθή 

νηθνλνκία. Θα ζπλζέηνπλ έηζη κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ κε 

ηελ θαηαλάισζε ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, κέζσ ηεο έληαμεο ηνπηθώλ πνηνηηθώλ 

πξντόλησλ ζην πξσηλό  πνπ πξνζθέξνπλ ηα μελνδνρεία θαη ζην θαγεηό πνπ πξνζθέξνπλ νη 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο. 

- Οη λεζησηηθέο θνηλσλίεο ρξεηάδεηαη, επίζεο, λα έρνπλ πξόζβαζε όρη κόλν ζε πόξνπο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο (βηνινγηθή, ΠΟΠ, ΠΓΔ) θαη ηε ζηξνθή ηεο ζε 

βηώζηκε θαηεύζπλζε αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ησλ 

εθκεηαιιεύζεώλ ηνπο κε παξαγσγή ελέξγεηαο από κηθξέο κνλάδεο ΑΠΔ (αλεκαληιίεο, 

αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθά) θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο/ρεκείαο κε 

βάζε πξώηεο ύιεο από ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηα παξαγόκελα απόβιεηα (πρ από 

ηπξνθνκεία θαη ειαηνπξγεία) πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε επηπιένλ εηζνδήκαηα γηα ηνπο παξαγσγνύο, ώζηε λα 

ακείβεηαη κε δίθαην ηξόπν ν θόπνο ηνπο.  

 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη νη εληζρύζεηο πνπ αθνξνύλ όιε ηε «βεληάιηα» ησλ αγξνηηθώλ 

επαγγεικάησλ (κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ ηεο παξαγσγήο ηνπο, αγξνηνπξηζκόο, 

αμηνπνίεζε αγξνηηθώλ-θηελνηξνθηθώλ ππνιεηκκάησλ) κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ηνπο 

επαγγεικαηίεο αγξόηεο - θηελνηξόθνπο ή από λένπο πνπ ζέινπλ λα ζηξαθνύλ ζηε 

γεσξγηθή-θηελνηξνθηθή παξαγσγή, ρσξίο ππεξβνιηθέο γξαθεηνθξαηηθέο εκπινθέο (όπσο 

αιιαγή θνξνινγηθήο θαηεγνξίαο εηζνδεκάησλ θαη αζθαιηζηηθνύ θαζεζηώηνο, απαηηνύκελεο 

άδεηεο μελαγνύ θαη ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, θιπ). Μηα ηέηνηα δπλαηόηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηνπο αγξόηεο ησλ λεζηώλ, ιόγσ ηνπ κηθξνύ θιήξνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα πνιύ-απαζρόιεζε, 

αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.  

- Η παξαγσγή πνηνηηθώλ, βηνινγηθώλ πξντόλησλ, κε ρξήζε ηνπηθώλ ζπόξσλ, πνηθηιηώλ 

θαη θπιώλ δώσλ θαη γεληθόηεξα ε ελίζρπζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ βηώζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη δηαηήξεζεο ησλ επαίζζεησλ λεζησηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

πξέπεη λα εληαρζεί ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα έλα βηώζηκν ή θαη πξάζηλν 

ηνπξηζκό, ώζηε λα αλαθάκςεη ε πξσηνγελήο παξαγσγή ζηα λεζηά πνπ έρεη κείλεη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό - ιόγσ κεγέζνπο θαη ηδηαηηεξνηήησλ - εθηόο εληζρύζεσλ ηεο ΚΑΠ.    

- Πξνηείλεηαη επίζεο λα πξνβιέπνληαη εληζρύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

Γηεπαγγεικαηηθώλ πκθώλσλ γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία (αλά λεζί αιιά θαη 

δηαλεζησηηθώλ), Σύκθσλα θνξέσλ – επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ 

ηνπξηζκό ζηελ πεξηνρή, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηαπηόηεηαο 

ησλ λεζησηηθώλ πξννξηζκώλ. 
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Β. Βηώζηκε αιηεία θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ πεξηνρώλ 

 

Θα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ θνηλέο πξσηνβνπιίεο ην επόκελν δηάζηεκα ζρεηηθά κε ηελ αιηεία θαη 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε βάζε ην ππό δεκηνπξγία Επξσπατθό Τακείν Θάιαζζαο θη Αιηείαο. 

Πξνηείλεηαη ε δξνκνιόγεζε δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ κε ηνπο ςαξάδεο γηα ηνλ θαζνξηζκώλ 

ησλ πεξηνρώλ όπνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ απηέο. Η δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ κπνξνύλ λα ηύρνπλ ππνζηήξημεο από ην λέν Επξσπατθό Τακείν γηα ηε Θάιαζζα θαη 

ηελ Αιηεία θαη είλαη δπλαηόλ λα βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πινύηνπ ηεο ζάιαζζαο, 

ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ αλζξώπσλ ζην επάγγεικα ηνπ ςαξά θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ςαξάδσλ κέζσ αύμεζεο ηεο ςαξηάο θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Γ. Ζ Κνηλσληθή  Οηθνλνκία δηέμνδνο ζηελ Αλεξγία θαη ηνλ Κνηλσληθό Απνθιεηζκό  

Σηελ επνρή ηεο πνιύπιεπξεο θξίζεο (νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο), κε ηελ 

αλεξγία ζε πξσηνθαλή επίπεδα θαη ηα αδηέμνδα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αληαγσληζκνύ πην εκθαλή 

από πνηέ, πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο απνδεηθλύνπλ όηη ε 

αιιειεγγύε θαη ν ζπλεξγαηηζκόο απνηεινύλ ηε ιύζε ζε πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο.  

Ωο θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε ελλνείηαη ε έλσζε θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ 

κνηξάδνληαη ίδηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή/θαη πνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα. Οη αμίεο πνπ 

κνηξάδνληαη θαη ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο 

επηρείξεζεο (ηνπ ζύγρξνλνπ ζπλεηαηξηζκνύ) είλαη ε αιιειεγγύε, ε ειεπζεξία, ε δηθαηνζύλε θαη 

ε δεκνθξαηία. Σε απηέο πξνζηίζεληαη ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηα κέιε κέζσ ησλ δηθώλ 

ηνπο πξνζπαζεηώλ, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ κέζσ Δηνηθεηηθνύ θαη Επνπηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ από ηα κέιε αιιά κε νπζηαζηηθό ξόιν ηεο δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο ζπλέιεπζεο, 

ν ζθνπόο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ εζηηάδεη όρη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

απνδόζεσλ, αιιά θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε ησλ κειώλ θαη ζε επξύηεξνπο θνηλσληθνύο ζηόρνπο, 

θαζώο θαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηπιήο ηδηόηεηαο θάζε κέινπο (ηδηνθηήηεο θαη 

επηρεηξεκαηηθόο εηαίξνο). Με απηή ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ησλ κειώλ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ.  

Σηελ Επξώπε ε θνηλσληθή νηθνλνκία αληηπξνζσπεύεη ην 10% ησλ επξσπατθώλ εηαηξεηώλ θαη 

ην 10% ηεο νιηθήο απαζρόιεζεο. Η επηηπρία ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, κηαο από ηηο 

πην βαζηθέο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, δελ κεηξηέηαη κόλν κε ην νηθνλνκηθό θξηηήξην, 

αιιά θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αιιειεγγύε, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθώλ δεζκώλ. Τα κέιε θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ρηιηάδεο ζε επξσπατθό επίπεδν θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζεκαληηθή, εηδηθά ζε ζέζεηο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Οη δπλαηόηεηεο πνπ αλνίγνληαη είλαη ηεξάζηηεο θαη γηα ην Νόηην Αηγαίν θαη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε νθείιεη λα γίλεη αξσγόο ζε ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ξεαιηζηηθή δηέμνδν γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρόιεζε κε 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ζε ζέκαηα αιιειεγγύεο θαη εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ               

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ( ΓΗΑΠ) 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: «BEΛΣΗΩΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ»       

    

1. Πνηεο Αλάγθεο ή Πξνβιήκαηα πλαληάηε ζηε πλεξγαζία ζαο ή ζηηο Τπεξεζίεο πνπ 

παξέρεη πξνο ην Φνξέα ζαο ε Απηνδηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα θαη ηα Ννκηθά ηεο Πξόζσπα 

(π.ρ. Υξόλνο Δμππεξέηεζεο, Πνηόηεηα Δμππεξέηεζεο, αθήλεηα Γηαδηθαζηώλ, Άζθεζε 

Αξκνδηνηήησλ, Πνηόηεηα πλεξγαζίαο θ.ά) 

…………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

2.Πνηεο είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη Απαξαίηεηεο Παξεκβάζεηο/Αιιαγέο  ώζηε λα 

Ηθαλνπνηεζνύλ νη Αλάγθεο θαη ηα Πξνβιήκαηα πνπ Αλαθέξαηε; 

 

Καιύηεξε νξγάλσζε ηεο πεξηθέξεηαο 

Σηόρνο πξέπεη λα είλαη επίζεο ε θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε ελζσκάησζε ζηελ 

επξσπατθή δηαδηθαζία ώζηε λα κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ όιεο νη πεξηνρέο, ηδηαίηεξα νη 

λεζησηηθέο θη νξεηλέο θαη γεληθόηεξα όζεο αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα 

ζπλνρήο. Σηα πιαίζηα ηεο θαιύηεξεο νξγάλσζεο κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε: 

(α) Ελδπλάκσζε ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πεξηθέξεηεο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, ζην πιαίζην απηό 

ζπλεξγαζία κε ηελ ειιελνγεξκαληθή ζπλεξγαζία πεξηθεξεηώλ, δήκσλ θαη πνιηηώλ  

(β) Δεκηνπξγία ππεξεζηαθήο δνκήο  ζηελ πεξηθέξεηα όρη απιώο γηα ηα πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα αιιά γηα ηελ ελαζρόιεζε κε ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο θαη ζπδεηήζεηο ζε  ζέκαηα 

επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

(γ) Δεκηνπξγία ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην κηαο ad hoc επηηξνπήο γηα ζέκαηα επξσπατθώλ 

πνιηηηθώλ, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο 

(δ) Δεκηνπξγία ελόο Τακείνπ Σπλνρήο ζην εζσηεξηθό ηεο πεξηθέξεηαο καο. 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ               
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ΠΟΗΑ ΘΔΩΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 

«ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ / ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ» ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΜΔΑ 

ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΗΣΑΥΤΝΘΔΗ   Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ; 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ΠΟΗΑ ΘΔΩΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ «ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ / ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ» ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ Α (ΝΟΜΟ, ΓΖΜΟ, ΣΟΠΗΚΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Κ.ΛΠ.) ΣΑ ΟΠΟΗΑ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ; 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

  

  

  

  

 

 

ΠΟΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ / ΓΡΑΔΗ ΘΔΩΡΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΟΤΝ  

ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 
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Σν Δξσηεκαηνιόγην ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ή θαηαηεζεί ζηελ ΓΗ.Α.Π. ηεο 

Π.Ν.Α.                     έσο & ηηο 19/09/2012: 

 

1) Ζιεθηξνληθά ζηηο Γηεπζύλζεηο Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ : 

 

       daptspp@1730.syzefxis.gov.gr  &   m.zwh@1730.syzefxis.gov.gr  

 

 

2) Δίηε ζε έληππε κνξθή, εληόο πάληνηε  ηεο παξαπάλσ ηεζείζαο πξνζεζκίαο, ζηε Γηεύζπλζε 

: 

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΠΔΡΗΒΑΛΛ. & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (ΓΗ.Α.Π.) 

 

ΑΚΖ ΚΑΡΑΓΗΩΡΓΑ ΚΑΗ ΠΑΝΣΔΛΖ ΒΑΡΓΑΚΑ  

ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ – 84.100 – ΤΡΟ 

 

( Δπίζεο, νπνηαδήπνηε πιεξνθόξεζε δίδεηαη :  

  ηα Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο, ηεο ΓΗ.Α.Π.  : 22810 -  98.816, 98.811 / θα Μαξία Εώε 

  Αξηζκόο Φαμ  ΓΗ.Α.Π. : 22810 85.440 ). 

mailto:daptspp@1730.syzefxis.gov.gr
mailto:m.zwh@1730.syzefxis.gov.gr

