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1. Θ κζςθ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ 
περιβάλλον.  
 
1.1. Θ κζςθ και ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων 

Θ Περιφζρεια Ιόνιων Νθςιϊν αποτελεί μια νθςιωτικι περιφζρεια ςτο δυτικό ανάπτυγμα του ελλαδικοφ χϊρου, με 
ςυνολικι ζκταςθ 2.318 τ.χλμ, ( το 1,8% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ).  

Αποτελείται από 32 νθςιά εκ των οποίων κατοικοφνται μόνο τα 14, δθλαδι  Κζρκυρα, Λευκάδα,, Κεφαλλθνία, 
Ηάκυνκοσ (μεγάλα νθςιά), Οκωνοί, Ερείκουςα, Μακράκι, Παξοί, Αντίπαξοι, Μεγανιςι, Κάλαμοσ, Καςτόσ, Ικάκθ και 
τροφάδεσ (μικρά νθςιά). Βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά των Ιόνιων Νθςιϊν είναι οι ορεινοί όγκοι με 
ςθμαντικό για τα νθςιωτικά δεδομζνα υψόμετρο, οι λοφοςειρζσ, οι λιμνοκάλαςςεσ, κακϊσ και οι παράκτιεσ κυρίωσ, 
πεδινζσ εκτάςεισ.  

Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ (2011) ανζρχεται ςε 207.855 κατοίκουσ. Πρόκειται για μια από τισ πλζον πυκνοκατοικθμζνεσ 
Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (περί τουσ 101 κατ. /km2). 

Κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ περιφερειακισ οικονομίασ αποτελεί θ υψθλι ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων ςτον 
τριτογενι τομζα, θ φκίνουςα πορεία του δευτερογενι και μια περιοριςμζνθ ςυμμετοχι του πρωτογενι τομζα. 

Σα Ιόνια Νθςιά ζχουν κοινι ιςτορικι πορεία αιϊνων και ςθμαντικό πολιτιςτικό απόκεμα, κακϊσ και μια ιδιαίτερθ 
φυςιο-γεωγραφικι ταυτότθτα, που αποτυπϊνονται ςτισ επιμζρουσ νθςιωτικζσ ενότθτεσ. Θ δε γεωλογία τουσ τα 
κατατάςςει ςτισ πλζον ςειςμογενείσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

Ο ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον προςδιορίηεται ανάλογα με 
τθ χωρικι κλίμακα με τθν οποία εξετάηει κανείσ τθ κζςθ τθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ζτςι: 

--το χϊρο τησ Μεςογείου, θ κζςθ των νθςιϊν χαρακτθρίηει μια ςχετικι κεντρικότθτα επί των μεςογειακϊν και 
ευρωπαϊκϊν αξόνων, που επιβεβαιϊνεται ιςτορικά. Θ δε ελλθνικι υφαλοκρθπίδα και ΑΟΗ ςτθν πλευρά του Ιονίου 
εκτείνονται ςε ςθμαντικό τμιμα του μεςογειακοφ χϊρου, προςδίδοντασ ςτθν Π.Ι.Ν. ιδιαίτερθ γεωπολιτικι αξία. τον 
ευρφτερο αυτό χϊρο  το 2008 κα δοκεί μια νζα ϊκθςθ ςτθν ευρω-μεςογειακι ςυνεργαςία  με τθ δθμιουργία τθσ 
«Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο», ςτθ Διακιρυξθ τθσ οποίασ προβλζπεται μεταξφ άλλων θ προϊκθςθ προγραμμάτων με 
αναπτυξιακι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι διάςταςθ, τομείσ με άμεςο ενδιαφζρον για τθν Περιφζρεια Ιονίων 
Νιςων.  
 
--τον ευρωπαϊκό χϊρο, θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων: 
α. λόγω του νθςιωτικοφ τθσ  χαρακτιρα εντάςςεται ςτον Ευρωπαϊκό Νθςιωτικό Χϊρο που ςυντίκεται από 286 
περιοχζσ με 10 εκατ. κατοίκουσ περίπου. Ο Χϊροσ αυτόσ αντιμετωπίηει οριςμζνα ειδικά προβλιματα που ζχουν 
δομικό χαρακτιρα και επομζνωσ μονιμότθτα. Θ ζννοια τθσ νθςιωτικότθτασ περιλαμβάνεται πλζον τόςο ςτο ελλθνικό 
φνταγμα, όςο και ςτθ υνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ και ειδικότερα ςτισ αναφορζσ τθσ για τθν εδαφικι ςυνοχι, κακϊσ 
και ςτθν αναγκαιότθτα ειδικισ πολιτικισ για τα ευρωπαϊκά νθςιά.  
β. ςυμμετζχει ςτθ «Μακροπεριφζρεια Αδριατικήσ-Ιονίου» και ςτθν αντίςτοιχθ μακροπεριφερειακι ςτρατθγικι, που 
υιοκετικθκε από τθν Ε.Ε. Σο 2012. Γενικόσ ςτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ είναι θ προϊκθςθ τθσ οικονομικισ και 
κοινωνικισ ευθμερίασ μζςω τθσ «γαλάηιασ ανάπτυξθσ» και θ δθμιουργία ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι 
τθσ Αδριατικισ και του Ιονίου, ιδίωσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
ςυνδεςιμότθτασ των ςυμμετεχουςϊν περιφερειϊν. 
 
--Σζλοσ, ςε εθνικό επίπεδο, θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων: 
α. ςυγκαταλζγεται ςτον Ελλθνικό Νθςιωτικό Χϊρο που χαρακτθρίηεται από ςχετικά καλζσ αναπτυξιακζσ επιδόςεισ, 
αλλά και ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ςτο οικονομικό προφίλ των νθςιϊν, προβλιματα ςε ότι αφορά τα ποςοτικά και 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ και ςθμαντικό κίνδυνο υποβάκμιςθσ του φυςικοφ και του 
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ που αποτελεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα των νθςιϊν. 
β. αποτελεί ζναν ιςχυρό πόλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ, ο οποίοσ «ιςορροπεί» με τουσ άλλουσ δφο ςθμαντικοφσ  
νθςιωτικοφσ πόλουσ, το Νότιο Αιγαίο και τθν Κριτθ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά 
ςτο «δυτικό ανάπτυγμα» τθσ χϊρασ. Θ διαμόρφωςθ και λειτουργία του χϊρου αυτοφ ωσ άξονα ανάπτυξθσ και όχι 
απλά ωσ άξονα μεταφορϊν, μπορεί να επιδράςει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των παραγωγικϊν-οικονομικϊν δομϊν τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ. 
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1.2.ταδιακι ζξοδοσ από  τθν οικονομικι κρίςθ 

Θ ελλθνικι οικονομία, μετά τθν εκτεταμζνθ οικονομικι κρίςθ που είχε ςοβαρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο 
(αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, τθν απαςχόλθςθ, τθν παραγωγικότθτα, ςτα δθμόςια 
οικονομικά, αλλά και ςτο επίπεδο φτϊχειασ και τθ λειτουργία του κοινωνικοφ κράτουσ), αποκτά το 2018 δυναμικι 
μζςα από τισ κετικζσ προοπτικζσ (οικονομικι ανάκαμψθ, αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, αφξθςθ του μεριδίου των 
εξαγωγϊν, βελτίωςθ δθμοςιονομικϊν κλπ)

1
 

 
Θ επιρροι των  παραπάνω εξελίξεων ςτθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων ανιχνεφεται ενδεικτικά ςε οριςμζνουσ δείκτεσ 
για τουσ οποίουσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία, όπωσ: 
-ςτη ςταδιακή ανάκαμψη τησ Ακαθάριςτησ Προςτιθζμενησ Αξίασ (ΑΠΑ) από -31,9% την περίοδο 2008-2013 ςε +0,3% 
την περίοδο 2013-2016 
-ςτη μείωςη του ποςοςτοφ ανεργίασ κατά 5,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ από το 2014

2
 ζωσ το 2018 και ςτη γενικότερη 

μακροχρόνια βελτίωςη τησ ςχετικήσ θζςησ τησ Π.Ι.Ν. όςον αφορά ςτην αγορά εργαςίασ 
-ςτο χαμηλότερο ποςοςτό ανθρϊπων που κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό ςτη χϊρα (28,1%), 
που καταγράφεται ςτην ΠΙΝ το 2018 
 
Κατά τα λοιπά, θ οικονομία τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων ςυνεχίηει να παρουςιάηει ςχεδόν μονομερι 
προςανατολιςμό προσ τον τριτογενι τομζα και μάλιςτα με αυξθμζνθ δυναμικι (μερίδιο τθσ ΑΠΑ κατά 9 μονάδεσ 
υψθλότερο εκείνου τθσ χϊρασ-2016), με τον πρωτογενι (που ενιςχφεται ελαφρά) και τον δευτερογενι (που 
περιορίηεται ςταδιακά) τομζα να διαδραματίηουν περιοριςμζνο ρόλο.                                                                                                                                                     
Ο πλθκυςμόσ, ςχεδόν ςτακερόσ τθν περίοδο 2008-2013, μειϊνεται ςτθ ςυνζχεια κατά 1,8% (2,4% για τθ χϊρα) ςτισ 
204,5 χιλ. κατοίκουσ το 2018

3. .
Γενικά, με βάςθ τουσ περιςςότερουσ διακζςιμουσ δείκτεσ θ δθμογραφικι εικόνα τθσ 

ΠΙΝ είναι  δυςμενζςτερθ από εκείνθ τθσ χϊρασ. 
 
Σο «εργατικό δυναμικό» τθσ βρίςκεται  το 2018 ςε χαμθλότερα επίπεδα ζναντι του 2009 (-4,0% ζναντι όμωσ -5,9% 
για τθ χϊρα). Παρόλα αυτά, το ποςοςτό του «οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ» τθσ Π.Ι.Ν. παραμζνει ζςτω και οριακά 
υψθλότερο από αυτό τθσ χϊρασ.

.
 

 
Σα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν το εκπαιδευτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ  δείχνουν  ςθμαντικι άνοδο των 
αποφοίτων λυκειακισ (ςτο 39,3%) και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ςτο 17,6%)  και αντίςτοιχθ μείωςθ των αποφοίτων 
«υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ» μεταξφ 2009 και 2018, αλλά ςυνεχίηει να υςτερεί ζναντι αυτοφ τθσ χϊρασ, με τθν 
εξαίρεςθ τθσ ςφγκλιςθσ ςτθ βακμίδα τθσ “ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ”. 
 
φμφωνα με το “Δείκτη Περιφερειακήσ Ανταγωνιςτικότητασ” (Regional Competitiveness Index -RCI), θ Π.Ι.Ν. 
κατατάςςεται το 2016 ςτθν 256

θ
 κζςθ ςε ςφνολο 276 ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν, διατθρϊντασ ςτακερι τθ κζςθ τθσ 

ςε ςχζςθ με το 2013, και ςτθν 9
θ
 κζςθ των 13 ελλθνικϊν Περιφερειϊν.

. 
Με βάςθ τισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του RCI, θ 

Π.Ι.Ν. κατατάςςεται ςτθν 243θ κζςθ όςον αφορά τα “Βαςικά κζματα” (Basic sub-index), ςτθν  245θ κζςθ όςον 
αφορά ςτθν “Καινοτομία” (Innovation sub-index) και ςτθ 254θ  κζςθ όςον αφορά ςτθν “Αποδοτικότθτα” (Efficiency 
sub-index). 
 
Με βάςθ δε το “Δείκτη Κοινωνικήσ Προόδου” (EU regional Social Progress Index – SPI), θ Π.Ι.Ν. κατατάςςεται το 2016 
ςτθν 241

θ
 κζςθ ςε ςφνολο 272 ευρωπαϊκϊν Περιφερειϊν και ςτθν 10

θ
 κζςθ των 13 ελλθνικϊν Περιφερειϊν.

 
Με βάςθ 

τισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του SPI, θ Π.Ι.Ν. κατατάςςεται ςτθν 218θ κζςθ όςον αφορά τισ “Βαςικζσ Ανκρϊπινεσ 
Ανάγκεσ” (Basic Human Needs sub-index), ςτθν  232θ κζςθ όςον αφορά ςτα “Θεμζλια τθσ Ευθμερίασ” (Foundations 
of Wellbeing sub-index) και ςτθ 253θ  κζςθ όςον αφορά ςτισ παρεχόμενεσ “Ευκαιρίεσ” (Opportunities sub-index). 
 
Από τθν παράκεςθ των παραπάνω ςτοιχείων διαπιςτϊνεται ότι θ Περιφζρεια, δείχνει να εξζρχεται τθσ περιόδου τθσ 
οικονομικισ φφεςθσ, διατθρϊντασ αναλλοίωτα οριςμζνα βαςικά τθσ χαρακτθριςτικά (δομι παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ, επίπεδο εκπαίδευςθσ, δθμογραφικά χαρακτθριςτικά κλπ), που κα επθρεάςουν ενδεχομζνωσ αρνθτικά 
τθ μελλοντικι τθσ πορεία. 

                                                      
1  

1
ε
 Δγθύθιηνο λένπ ΔΣΠΑ 2021-2027 

2  Τν έηνο 2014 θαηαγξάθεηαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αλεξγίαο ζηα Ηόληα Νεζηά, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο – ζηνηρεία Eurostat 

θαη ΔΛΣΤΑΤ 
3  Υπνινγηδόκελνο πιεζπζκόο 1/1/2018 - Φξνλνζεηξέο ΔΛΣΤΑΤ 
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1.3.Κατάςταςθ, ανάγκεσ και ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ανά τόχο Περιφερειακισ Πολιτικισ 

Θ νζα κοινι ευρωπαϊκι ςτρατθγικι που αποφαςίςτθκε ςτθ φνοδο Κορυφισ του Μαΐου 2019, προβλζπεται ότι κα 
εφαρμοςκεί μζςω πζντε (5) τόχων Πολιτικισ, που είναι μια «εξυπνότερθ», «πιο πράςινθ», «πιο διαςυνδεδεμζνθ», 
«πιο κοινωνικι» και «πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τθσ» Ευρϊπθ. 
 
Για τθν προςζγγιςθ των παραπάνω τόχων, ζχουν κακοριςτεί τριάντα (30) Ειδικοί τόχοι, για τθν επίτευξθ των 
οποίων οι εκνικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ πρζπει να ςυντονίςουν τισ προςπάκειεσ τουσ για να πετφχουν καλφτερα 
αποτελζςματα. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, απαραίτθτθ κρίνεται θ ςυνοπτικι περιγραφι από τθν κατάςταςθ, τα 
δυνατά ςθμεία τθσ Περιφζρειασ που μποροφν να αποτελζςουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και κινθτιριο μοχλό, κακϊσ 
και οι βαςικότερεσ ανάγκεσ και ενδεχόμενα κενά, ενϊ είναι ςκόπιμο να αποτυπωκεί μια εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ των 
ςθμαντικότερων παρεμβάςεων/δράςεων που υλοποιοφνται κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο. οφτωσ 
ϊςτε να υπάρχει μια ρεαλιςτικι βάςθ, επί τθσ οποίασ  κα ςτθριχκοφν  οι προςπάκειεσ για αποδοτικότερθ 
αξιοποίθςθ των πόρων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2021-2027.  
 
Όςον αφορά λοιπόν ςτθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 
1.5.1. τόχοσ Πολιτικισ 1: Μια εξυπνότερθ Ευρϊπθ μζςω τθσ προϊκθςθσ του καινοτόμου και ζξυπνου οικονομικοφ 
μεταςχθματιςμοφ. 
 
Ζρευνα και Καινοτομία 
Θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων καταλαμβάνει πλζον (2015) τθ 10

θ
 κζςθ όςον αφορά ςτουσ κατά κεφαλιν πόρουσ που 

επενδφονται Ζρευνα και Ανάπτυξθ (ιςοδυναμοφν με το 48,1% του επιπζδου τθσ χϊρασ-2015) ζναντι τθσ τελευταίασ 
κζςθσ το 2013, ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. τον δε τομζα τθσ καινοτομίασ, από τθν 13

θ
 κζςθ 

που κατείχε διαχρονικά (2011-2017), κατατάςςεται πλζον (2019)  ςτθν 9
θ
 κζςθ μεταξφ των 13 ελλθνικϊν 

Περιφερειϊν, και από τθν 228
θ
 κζςθ (2015) ςτθν 174

θ
 (2019) μεταξφ 239 Περιφερειϊν τθσ Ε.Ε., ςθμειϊνοντασ 

ςτακερι βελτίωςθ τα 5 τελευταία ζτθ. 
 
Κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2020, εξελίςςεται θ πλζον ουςιαςτικι προςπάκεια ςφηευξθσ 
τοπικισ ηιτθςθσ(ΜΜΕ)-προςφοράσ (ΑΕΙ) ςτο πλαίςιο τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, με τθν 
ενκάρρυνςθ τθ ζρευνασ ςε τομείσ προτεραιότθτασ για τθν ΠΙΝ.  Όμωσ, παρά τθν βελτίωςθ του κλίματοσ, το επίπεδο 
τθσ Π.Ι.Ν. ςτουσ τομείσ τθσ «Ζρευνασ και Καινοτομίασ» παραμζνει ςχετικά χαμθλό («Moderate Innovator»),όπωσ και 
θ προςτικζμενθ αξία ςε περιφερειακό επίπεδο.  
Αναγκαία κεωρείται θ εδραίωςθ του περιφερειακοφ ςυςτιματοσ ζρευνασ και καινοτομίασ  με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
υποςτιριξθσ του ερευνθτικοφ ζργου-υποδομϊν των τοπικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και κυρίωσ με τθν προϊκθςθ των 
απευκείασ  ςυνεργαςιϊν των AEI και ερευνθτικϊν κζντρων με τοπικζσ ΜΜΕ. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο και θ εξειδίκευςι του ςε κζματα άμεςου 
περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ (ΣΠΕ, Περιβάλλον, Πολιτιςμόσ, κλπ), δθμιουργοφν τθ δυνατότθτα  ςυνδρομισ του ςτισ 
τοπικζσ ανάγκεσ, με τθν αξιοποίθςθ υπάρχοντοσ και τθν προςζλκυςθ νζου ερευνθτικοφ δυναμικοφ.  
 
Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν 
Ζωσ πρόςφατα, θ ΠIN ακολουκϊντασ ςε γενικζσ γραμμζσ τισ τάςεισ τθσ χϊρασ, καταλάμβανε μια από τισ ενδιάμεςεσ 
κζςεισ ςτθ κατάταξθ των ελλθνικϊν Περιφερειϊν όςον αφορά ςτθ πρόςβαςθ των νοικοκυριϊν ςτο διαδίκτυο (6θ 
κζςθ με 35,2% των νοικοκυριϊν – 2011 και πρϊτθ μεταξφ των 5 περιφερειϊν τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ-μζςο ποςοςτό 
πρόςβαςθσ 31,5%). Θ εικόνα αυτι ςυνεχϊσ βελτιϊνεται με βάςθ τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία για τισ Περιφζρειεσ 
Κεντρικισ Ελλάδασ (63,7% το 2017 και 40,4% το 2018). Αφξθςθ υποδεικνφουν και τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία για τθν 
πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ αγορζσ (35,5% των νοικοκυριϊν τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ το 2018). 
 
το πλαίςιο των τελευταίων προγραμματικϊν περιόδων, ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των υλοποιοφμενων 
δράςεων ςτον τομζα των ΣΠΕ, ιδιαίτερα μζςω του Σομεακοφ Προγράμματοσ. Οι πόροι των ΠΕΠ κατευκφνονται ςε 
αντικείμενα περιςςότερο προςαρμοςμζνα ςε τοπικζσ ανάγκεσ & ιδιαιτερότθτεσ, όπωσ θ τουριςτικι προβολι των 
νθςιϊν, ι ςε «εργαλεία» χριςιμα για τθν τοπικι διοίκθςθ και αυτοδιοίκθςθ, που εςτιάηουν ςτθν εξυπθρζτθςθ του 
πολίτθ. 
Αναγκαία είναι θ περεταίρω αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν τόςο ςτισ υπθρεςίεσ (δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ), 
όςο και ςτο παραγωγικό ςφςτθμα, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οριςμζνεσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ νθςιωτικότθτασ 
και να τονωκεί θ  ανταγωνιςτικότθτα του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ, ο πολυ-κερματιςμόσ των εφαρμογϊν 
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ανά αντικείμενο, ειδικά ςτο δθμόςιο χϊρο, δθμιουργεί τθν ανάγκθ για καλφτερο ςυντονιςμό, που κα διαςφαλίηει 
ταυτόχρονα και τθ ςυνζχεια

4
.  

Δυνατά ςθμεία (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ αυξανόμενθ χριςθ του διαδικτφου από τουσ κατοίκουσ, τουσ 
επιςκζπτεσ και τισ επιχειριςεισ, θ λειτουργία ςχετικϊν Πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν/τμθμάτων και οι κατευκφνςεισ τθσ 
RIS, παρζχουν τθ δυνατότθτα  αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν τόνωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ 

 
Περιφερειακι οικονομία - Παραγωγικό φςτθμα 
Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ περιφερειακισ οικονομίασ αποτελεί θ υψθλι ςυγκζντρωςθ 
δραςτθριοτιτων ςτον τριτογενι τομζα (87,8% τθσ Α.Π.Α

5
, μερίδιο κατά 9 μονάδεσ υψθλότερο εκείνου τθσ χϊρασ-

2016) που δείχνει να ενιςχφεται περεταίρω με τθν απομάκρυνςθ από τθν ζξαρςθ τθσ κρίςθσ, θ περιοριςμζνθ (παρότι 
αφξουςα) ςυμμετοχι του πρωτογενι (4,1% τθσ Α.Π.Α.-2016) και μια φκίνουςα πορεία του δευτερογενι (8,0% τθσ 
Α.Π.Α. -2016), εικόνα που αντικατοπτρίηεται ςτο επίπεδο ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 
 
Ειδικότερα: 
Ο πρωτογενισ τομζασ, παρότι ζχει εμπλουτίςει τισ παραδοςιακζσ μονοκαλλιζργειεσ (αμπζλι, ελιά) με οριςμζνεσ 
άλλεσ καλλιζργειεσ, υδατοκαλλιζργειεσ και κτθνοτροφία, διατθρεί τισ διαρκρωτικζσ του αδυναμίεσ, όπωσ είναι ο 
πολυτεμαχιςμόσ και το μικρό μζγεκοσ του κλιρου, ενϊ δζχεται πιζςεισ και περιοριςμοφσ από τθ νθςιωτικότθτα και 
τθν τουριςτικι επζκταςθ.  Σα τελευταία χρόνια (2008-2016) θ  ανοδικι εξζλιξθ τθσ ΑΠΑ ςυμβαδίηει με πτωτικι 
πορεία του δείκτθ των Ακακάριςτων Επενδφςεων Παγίου Κεφαλαίου

 
και τθσ Απαςχόλθςθσ, ενϊ καταγράφεται ςειρά 

τοπικϊν προϊόντων  με Ονομαςία Προζλευςθσ. 
 
Όςον αφορά ςτον δευτερογενι τομζα, οι περί τισ 4.598 επιχειριςεισ(2016), ςυγκεντρϊνονται ιδιαίτερα ςτουσ 
κλάδουσ των «καταςκευϊν» (45%) και τθσ «μεταποίθςθσ» (24%), ενϊ  αυτζσ που απαςχολοφν περιςςότερα από 10 
άτομα είναι λίγεσ. Όςον δε, αφορά ςτισ Ακακάριςτεσ Επενδφςεισ Παγίου Κεφαλαίου, αυτζσ αυξάνονται ςθμαντικά 
μετά το 2012, με αξιοςθμείωτθ τθ ςυμβολι του τομζα των «καταςκευϊν». 
 
τον τριτογενι τομζα δεςπόηουν ο τουριςμόσ και το εμπόριο:  
Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ο τουριςμόσ ζγινε θ κυρίαρχθ μορφι τθσ τριτογενοφσ δραςτθριότθτασ και τα Ιόνια Νθςιά 
ζχουν κατακτιςει μιαν εξζχουςα κζςθ ςτθν ελλθνικι τουριςτικι αγορά, με το 9,1% των επιςκζψεων, το 10,9%  των 
διανυκτερεφςεων, το 11,7% των ξενοδοχειακϊν κλινϊν και τo 10,8% των ειςπράξεων (2018). Θ δε απαςχόλθςθ ςτον 
τομζα ςθμειϊνει ςυνεχι ανοδικι πορεία, φκάνοντασ το 28,6% (2018). Ο «Γενικόσ Δείκτθσ Ικανοποίθςθσ  πελατϊν 
ξενοδοχείων» παρότι υπολείπεται ελαφρϊσ του μ.ο. τθσ χϊρασ (83,7 ζναντι 84,3) είναι μεγαλφτεροσ των διεκνϊν 
ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν.  
Θ δυναμικι όμωσ αυτι τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ,  ςυνοδεφεται από αντίρροπα γεγονότα (π.χ. τάςθ μείωςθσ 
μζςου χρόνου παραμονισ &  μζςθσ δαπάνθσ ανά τουρίςτα τθν περίοδο 2016-2018)

   
με ςυνζπεια, οι δείκτεσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΠΙΝ να εμφανίηουν ςχετικι  υςτζρθςθ κυρίωσ ζναντι άλλων νθςιωτικϊν τουριςτικϊν 
προοριςμϊν, αλλά και ςε ςφγκριςθ με τουσ αντίςτοιχουσ τθσ χϊρασ.  ε γενικζσ γραμμζσ, πρόκειται για ζνα είδοσ 
τυποποιθμζνου  τουριςμοφ (μαηικόσ τουριςμόσ), με ζντονο το ςτοιχείο τθσ εποχικότθτασ και ςχετικά χαμθλι 
προςτικζμενθ αξία, που μειϊνει τισ ευκαιρίεσ διαςποράσ ωφελειϊν ςτον τόπο προοριςμοφ. 
ε ότι δε, αφορά τθν εμπορικι δραςτθριότθτα, αυτι αντλεί τθν ςθμαντικότθτά τθσ από τουσ ςχετικά αυξθμζνουσ 
τηίρουσ (το 42,7% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των επιχειριςεων τθσ ΠΙΝ-2016) και τουσ 17.344 
απαςχολοφμενουσ (ςτθ 2

θ
 κζςθ μετά τον τουριςμό).Σθ διετία 2016-2017 θ ΠΙΝ αφξθςθ ςθμαντικά τισ εξαγωγικζσ τθσ 

επιδόςεισ (+13,8%) με τισ εξαγωγζσ να είναι υπερ-διπλάςιεσ των ειςαγωγϊν και να επικεντρϊνονται ςτουσ κλάδουσ 
των «τροφίμων» (ιχκυθρά, ζλαια κλπ) και των «χθμικϊν & πλαςτικϊν».  
 
Σζλοσ, όςον αφορά τθν αγορά εργαςίασ, θ αναλογία των απαςχολοφμενων με εξειδίκευςθ (ςε χειρωνακτικι ι μθ 
εργαςία) μειϊνεται ςτακερά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ ζωσ ςιμερα (39,9% το 2018) και κινείται ςθμαντικά  (7 
και πλζον μονάδεσ) κάτω από το επίπεδο τθσ χϊρασ, ενϊ αντίκετα το ποςοςτό των ανζργων “υψθλισ εξειδίκευςθσ” 
αυξάνεται διαρκϊσ  και εντείνεται με τθν κρίςθ ςτο επίπεδο του 16,9% (2018) 

                                                      
4
  Ο ζεζκνζεηεκέλνο ξόινο ηεο ΓΓΧΠ κπνξεί λα θαιύςεη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνύ. 

5
 ΑΠΑ:Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 
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Σθν τρζχουςα περίοδο, θ ςταδιακι ζξοδοσ από τθν οικονομικι κρίςθ ςυμβαδίηει με τθν υιοκζτθςθ από τθν ΠΙΝ μιασ 
“τρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ», που  κζτει ζνα διαφοροποιθμζνο πλαίςιο πολιτικισ με τθν εςτίαςθ ςε 
τομείσ προτεραιότθτασ, ενϊ τα πρϊτα απτά αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι τθσ αναμζνεται να φανοφν τα 
προςεχι ζτθ. 

Παρόλα αυτά, παραμζνει θ ανάγκθ για τθν τόνωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ του παραγωγικοφ μοντζλλου, με την 
ποιοτικι αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου παραγωγικοφ προτφπου και παράλλθλα τθ διαφοροποίθςι του μζςω τθσ 
καινοτομίασ, των δια-τομεακϊν ςυνεργαςιϊν και κατάλλθλων επιχειρθματικϊν υποδομϊν

6
, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ 

των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Θ Περιφερειακι τρατθγικι για τθν “Εξυπνθ Εξειδίκευςθ” κζτει το απαιτοφμενο 
πλαίςιο.  

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ υψθλι αναγνωριςιμότθτα τθσ ΠΙΝ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ 
Μεςογείου, ςε ςυνδιαςμό με τουσ ποικίλουσ (φυςικοφσ, πολιτιςτικοφσ, παραγωγικοφσ, ανκρϊπινουσ) πόρουσ των 
νθςιϊν, παρζχει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ διεκνϊσ προωκοφμενθσ αειφορίασ του τουριςτικοφ μοντζλου, που 
ςυνάδει με τθν αναγκαία διαςφνδεςθ των παραγωγικϊν τομζων. 

 
1.5.2.τόχοσ Πολιτικισ 2: Μια πιο πράςινθ Ευρϊπθ με χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ 
μετάβαςθσ ςε κακαρζσ μορφζσ ενζργειασ, των “πράςινων” και “μπλε” επενδφςεων, τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθσ 
προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων. 
 
Ενεργειακι εξοικονόμθςθ και Α.Π.Ε. 
Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Περιφζρεια ιςοδυναμεί με το 1,9% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
ςτθ χϊρα (2012). Θ «εμπορικι» και «οικιακι» χριςθ καλφπτουν ακροιςτικά το 84,4% , με το 73,3% των νοικοκυριϊν 
(2011) να καταναλϊνει θλεκτρικι ενζργεια και πετρζλαιο για τθ κζρμανςθ, ενϊ το 55,9% των κατοικοφμενων 
κατοικιϊν δεν ζχουν καμία μόνωςθ. Όςον δε αφορά ςτισ ΑΠΕ, λειτουργεί το Αιολικό Πάρκο Κεφαλονιάσ 
(εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 83,7MW), ενϊ ζχουν εγκαταςτακεί αρκετά φωτοβολταϊκά ςυςτιματα (27 MW).  
Επιπλζον, θ ςχεδιαηόμενθ ζρευνα και θ πικανι εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων ςτον καλάςςιο χϊρο τθσ 
Περιφζρειασ, ωσ δραςτθριότθτα εκνικοφ επιπζδου, κζτει νζα δεδομζνα, κακϊσ και  περιβαλλοντικζσ κυρίωσ, 
προχποκζςεισ. 

το πλαίςιο τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου υλοποιοφνται μεταξφ άλλων, δράςεισ ενεργειακισ 
εξοικονόμθςθσ ςε κατοικίεσ και δθμόςιεσ υποδομζσ, που αναμζνεται να καλφψουν μικρό μζροσ των ενεργειακϊν 
αναγκϊν (περίπου το 0,8% του κτιριακοφ αποκζματοσ). 

Πζραν από τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων ενεργειακισ απόδοςθσ και εξοικονόμθςθσ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ, 
κατοικία, αλλά και (τουριςτικζσ κ.ά.) επιχειριςεισ, αναγκαία είναι θ εςτίαςθ ςε τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ που 
ςυνάδουν με το ιδιαίτερο αςτικό περιβάλλον (ιςτορικά κζντρα πόλεων), θ ενεργειακι αυτονομία (μζςω ΑΠΕ) των 
Μικρϊν Νθςιϊν, θ προϊκθςθ των “ενεργειακϊν κοινοτιτων” κλπ 

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το μάλλον ενεργοβόρο δομθμζνο περιβάλλον  προςφζρεται ςτθν 
προϊκθςθ & αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν ενεργειακι απόδοςθ & εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ δε 
παρουςία πυκνοφ δικτφου οικιςτικϊν ενοτιτων, αλλά και των Μικρϊν Νθςιϊν, προςφζρει δυνατότθτεσ τοπικισ 
κλίμακασ ςυνεργαςιϊν για τθν ενεργειακι αυτονομία. 
 
Κλιματικι Αλλαγι & Φυςικοί Κίνδυνοι 
Σα Ιόνια Νθςιά είναι ευάλωτα ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ιδίωσ ςτον (τουριςτικά και αςτικά 
αναπτυγμζνο) παράκτιο, αλλά και το καλάςςιο χϊρο. Παρόλα αυτά, υςτεροφν ακόμθ ςτθν υιοκζτθςθ μιασ 
ςυνεκτικισ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν και περιςταςιακϊν κινδφνων. Ιδιαίτερα 
ςθμαντικζσ απειλζσ είναι αφενόσ αυτζσ των πυρκαγιϊν, των πλθμμφρων και τθσ διάβρωςθσ των ακτϊν και αφετζρου 
άλλοι φυςικοί κίνδυνοι όπωσ οι ςειςμοί και θ καλάςςια ρφπανςθ. Ωσ προσ τα ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ, 
θ ΠΙΝ ςιμερα εξυπθρετείται από εκνικά δίκτυα και υποδομζσ. 
 
Κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο επιχειρείται μια ολιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων, 
από τθν εκτίμθςθ και προετοιμαςία, ζωσ τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ και τθν απόκριςθ, ςε ςυνδυαςμό με τον 
αναγκαίο ειδικό εξοπλιςμό και τθ ςυνεργαςία των εμπλεκομζνων. Αποτελζςματα αναμζνονται τα επόμενα χρόνια. 

                                                      
6 (εκκολαπτιρια, επιχειρθματικά πάρκα) 



Κείμενο Θζςεων για τισ Κατευθφνςεισ Εθνικήσ 
Αναπτυξιακήσ Στρατηγικήσ 2021-2027  

ΕΤΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 

 

  ελίδα 6 

 

 
Θ πολλαπλότθτα των κινδφνων κακιςτά αναγκαία τθν ολοκλιρωςθ του υλοποιοφμενου ςχεδιαςμοφ, με ζμφαςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ και ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν εξειδικευμζνθ εςτίαςθ ςε περιοχζσ και τομείσ με 
αυξθμζνθ τρωτότθτα. Επίςθσ, θ προοπτικι τθσ καλάςςιασ ζρευνασ για εξόρυξθ υδρογονανκράκων, κακιςτά 
αναγκαίο ζνα αντίςτοιχο ςφςτθμα ολιςτικισ αντιμετϊπιςθσ ενδεχόμενου κινδφνου. 
 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ  αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν κλιματικι αλλαγι και οι 
δυνατότθτεσ που ιδθ διαμορφϊνονται για τθν αξιοποίθςθ τεχνογνωςίασ ολιςτικισ διαχείριςθσ φυςικϊν κ.ά. 
κινδφνων, μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν  αντιμετϊπιςθ γνωςτϊν και επαναλαμβανόμενων πιζςεων. 
 
Διαχείριςθ του νεροφ 
Παρά το γεγονόσ ότι ςε όλα τα νθςιά τθσ ΠΙΝ εμφανίηεται πλεοναςματικό υδρολογικό ιςοηφγιο, θ κατάςταςθ 
υδροδότθςισ τουσ είναι δυςχερισ, με ιδιαίτερα προβλιματα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, λόγω τθσ αυξθμζνθσ 
ηιτθςθσ (τουριςμόσ). Σόςο τα υπόγεια, όςο και τα επιφανειακά φδατα δζχονται διάχυτεσ και ςθμειακζσ πιζςεισ, που 
ςε ςυνδυαςμό με τθν υπεράντλθςθ,  δθμιουργοφν κινδφνουσ υποβάκμιςισ τουσ. Αξίηει δε να ςθμειωκεί ότι ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ δεν ζχουν ακόμα αξιοποιθκεί οι δυνατότθτεσ που δθμιουργοφνται από τισ αυξθμζνεσ 
βροχοπτϊςεισ. 

τθν τρζχουςα περίοδο ο ςυνδυαςμόσ περιφερειακϊν και τομεακϊν πολιτικϊν ενκαρρφνει τθν ζννοια τθσ 
ςυνολικότερθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων και τθ μείωςθ των διαρροϊν (προςταςία 
υδροφορζων, ποιοτικι αναβάκμιςθ, ςυςτιματα ελζγχου, αντικαταςτάςεισ παλιωμζνων δικτφων). 

Βαςικι ανάγκθ (ςυνεχίηει  να) αποτελεί θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςε ςυνδιαςμό με τον περιοριςμό των απωλειϊν 
των δικτφων φδρευςθσ  ςτο πλαίςιο μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ και τθν “εξοικονόμθςθ” των 
υδάτινων πόρων.   

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το μάλλον πλεοναςματικό υδρολογικό ιςοηφγιο των νθςιϊν  μπορεί να 
ωφελθκεί από τισ “ϊριμεσ” πλζον κεςμικζσ, διαχειριςτικζσ και τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ για τθν προςταςία και 
αξιοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν  υδατικϊν πόρων ςτθ λογικι τθσ “εξοικονόμθςθσ” και τθσ “ορκισ διαχείριςθσ”. 
 
Μετάβαςθ ςε μια “κυκλικι οικονομία” 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων (με βάςθ τισ προβλζψεισ του ανακεωρθμζνου ΠΕΔΑ όςον αφορά ςτα ΑΑ) αποτελεί 
ςθμαντικό τομζα τθσ «κυκλικισ οικονομίασ» που ςτθρίηεται ςτθν “επανάχρθςθ”

7
. Θ παραγόμενθ ποςότθτα τερϊν 

Αποβλιτων (ΑΑ) ςτθν ΠΙΝ εκτιμάται από 130-140 χιλ. τόνουσ/ζτοσ, το 50% των οποίων παράγεται τθν Κζρκυρα.  

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων (οφείλει να) ακολουκεί τον ανακεωρθμζνο (2016) Περιφερειακό χεδιαςμό 
(ΠΕΔΑ), ςφμφωνα με τον οποίο ςτόχοσ για το 2020 είναι να πραγματοποιείται διαλογι ςτθν πθγι για το 50% των 
παραγόμενων ΑΑ και να οδθγείται προσ ταφι μόνο το 26% αυτϊν. Σα τελευταία χρόνια το πρόβλθμα τθσ 
διαχείριςθσ των ΑΑ ζχει καταςτεί ιδιαίτερα ζντονο ςτθν Κζρκυρα και ςτθ Ηάκυνκο . 

Θ  διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων ακολουκεί τθν Οδθγία 91/271, με λειτουργία ςυνολικά 21 Εγκαταςτάςεισ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) ςε ιςάρικμουσ οικιςμοφσ, περιλαμβανομζνων των πρωτευουςϊν των νομϊν. Μόνο 
ςτθν Ικάκθ δεν λειτουργεί ακόμθ ΕΕΛ. 

το πλαίςιο τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου και όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, 
μζςω ΠΕΠ ενιςχφονται  ςχετικζσ δράςεισ ςτα Μικρά Νθςιά τθσ ΠΙΝ, κακϊσ και ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 
ολόκλθρθ τθν Περιφζρεια, ενϊ μζςω του Σομεακοφ Προγράμματοσ υλοποιοφνται δράςεισ προτεραιότθτασ που 
περιλαμβάνονται ςτον ΠΕΔΑ (διαλογι ςτθν πθγι, πράςινα ςθμεία, μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ και ςυμμείκτων, 
ΜΑ, ΧΤΣΑ κλπ) και από εκνικοφσ πόρουσ δράςεισ τθσ μεταβατικισ περιόδου διαχείριςθσ των ΑΑ. 

Για το προςεχζσ μζλλον, θ προϊκθςθ τθσ «κυκλικισ οικονομίασ» κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι. Εκτόσ από τον τομζα 
τθσ διαχείριςθσ των Αποβλιτων, άλλα ενδιαφζροντα πεδία είναι θ μείωςθ απϊλειασ τροφίμων, θ επανάχρθςθ 
υλικϊν και νεροφ για άρδευςθ κλπ.  

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το ςχετικά «ανκεκτικό» (ακόμθ) ςτισ πιζςεισ οικοςφςτθμα των νθςιϊν  
μπορεί να ωφελθκεί από τισ “ϊριμεσ” πλζον κεςμικζσ, διαχειριςτικζσ και τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ για τθν “κυκλικι” 
αντιμετϊπιςθ των οξυμζνων περιβαλλοντικϊν   πιζςεων, ςτθ λογικι τθσ  “επανάχρθςθσ”  
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Βιοποικιλότθτασ & “πράςινεσ υποδομζσ” 
Θ περιοχι τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων χαρακτθρίηεται από ςυγκριτικά υψθλό απόκεμα περιβαλλοντικϊν πόρων, 
με πλοφςια βιοποικιλότθτα ςε επίπεδο ειδϊν, οικοςυςτθμάτων, τοπίων και κεωρείται ωσ μια εκ των 13 περιοχϊν τθσ 
Μεςογείου Θάλαςςασ που χριηουν ιδιαίτερθσ προςταςίασ. Διακζτει 19 περιοχζσ «Natura», 51  μικρο-νθςιωτικοφσ 
υγροτόπουσ, 11 καταφφγια άγριασ ηωισ  και ςθμαντικοφσ γεωμορφολογικοφσ ςχθματιςμοφσ, που ςυμπλθρϊνονται 
από τουσ καλάςςιουσ πόρουσ και ςυςτιματα. Πζραν των 2 γνωςτϊν οικοςυςτθμάτων (Λαγανάσ, Αίνοσ), πλζον, όλεσ 
οι περιοχζσ NATURA καλφπτονται από Φορείσ Διαχείριςθσ. 
 
τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδοσ προωκοφνται δράςεισ ςτο ςφνολο ςχεδόν των προςτατευόμενων περιοχϊν, 
με ςκοπό τθν προςταςία ι/και τθν ιπια αξιοποίθςι τουσ.  

Ζωσ ςιμερα, δεν ζχει επιτευχκεί μια ολιςτικι  αντιμετϊπιςθ (γνϊςθ, διατιρθςθ, διαχείριςθ, μείωςθ επιπτϊςεων, 
ευαιςκθτοποίθςθ και ιπια αξιοποίθςθ) τθσ βιοποικιλότθτασ ςε όλα τα επίπεδα (ειδϊν, οικοςυςτθμάτων, τοπίων), 
προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ, αλλά και να παραχκεί θ προςδοκϊμενθ προςτικζμενθ αξία από 
τθν ιπια αξιοποίθςι τουσ 

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το εξαιρετικισ κατάςταςθσ και ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ περιβάλλον (ποικιλία 
τοπίων, ενδιαφζροντα οικοςυςτιματα, εκτεταμζνθ ακτογραμμι, πυκνότθτα οικιςμϊν), μπορεί να ωφελθκεί από τισ 
“ϊριμεσ” πλζον κεςμικζσ, διαχειριςτικζσ και τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ για τθν προςταςία των περιβαλλοντικϊν  
πόρων ςτθ λογικι μιασ  “ιπιασ & ςυνδυαςτικισ αξιοποίθςθσ”. 
 
 
1.5.3.τόχοσ Πολιτικισ 3: Μια πιο διαςυνδεδεμζνθ Ευρϊπθ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κινθτικότθτασ και των 
περιφερειακϊν διαςυνδζςεων ΣΠΕ. 
 
Ψθφιακι ςυνδεςιμότθτα 
Λόγω του νθςιωτικοφ χαρακτιρα τθσ ΠΙΝ, ιδιαίτερθ ςθµαςία ζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και ςυγκεκριμζνα οι 
ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ που προςφζρουν δυνατότθτεσ ςφγχρονων αναβακµιςµζνων υπθρεςιϊν. Μεγάλο μζροσ των 
νθςιϊν (θ Κζρκυρα πλθν του βόρειου ορεινοφ τμιματοσ και των Διαποντίων νιςων, θ αςτικι και τουριςτικι 
Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ικάκθ και Ηάκυνκοσ) καλφπτεται επαρκϊσ από ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ. 
 
Από τθν άποψθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ, ζχει ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ ψθφιακϊν κζντρων, ενϊ 
υπάρχουν τθλεπικοινωνιακά κυκλϊματα με ταχφτθτεσ μετάδοςθσ ικανζσ να εξυπθρετιςουν κάκε ευκεία ςφνδεςθ, 
και εγκατεςτθμζνοι φορείσ (οπτικά καλϊδια τόςο χερςαία όςο και υποβρφχια, κακϊσ επίςθσ και μικρό-κυματικά 
δίκτυα) για τθ διαςφνδεςθ με όλο το Εκνικό και το Διεκνζσ Δίκτυο

8
. Ωςτόςο, ςτθν Περιφζρεια δεν υπάρχει 

εγκατεςτθμζνο δίκτυο υπερτοπικισ εμβζλειασ, ενϊ παραμζνουν και οριςμζνα «κενά» ςτθν κάλυψθ του χϊρου. 
 
Σισ τελευταίεσ περιόδουσ αυξθκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των υλοποιοφμενων ζργων ΣΠΕ, ιδιαίτερα μζςω του 
Σομεακοφ Προγράμματοσ. Οι δε πόροι των ΠΕΠ κατευκφνονται ςε αντικείμενα περιςςότερο προςαρμοςμζνα ςε 
τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 
Από τθν άποψθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ, παρότι ζχουν εγκαταςτακεί ικανζσ ψθφιακζσ υποδομζσ και 
ςφγχρονα δίκτυα, παραμζνουν οριςμζνα «κενά» ςτθν κάλυψθ του χϊρου, ενϊ δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνο δίκτυο 
υπερτοπικισ εμβζλειασ. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ φπαρξθ και θ δυνατότθτα περεταίρω ενίςχυςθσ βαςικϊν 
τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ςφνδεςθσ με το εκνικό και διεκνζσ δίκτυο, παρζχουν τθ δυνατότθτα  αξιοποίθςθσ των 
ΣΠΕ για τθν αντιμετϊπιςθ αρνθτικϊν πτυχϊν τθσ νθςιωτικότθτασ  
 
υνδεςιμότθτα υποδομϊν Μεταφορϊν 
Όςον αφορά ςτθν ζνταξθ ςε ευρφτερα δίκτυα μεταφορϊν, αξίηει να αναφερκεί θ κζςθ των Ιονίων Νιςων επί του 
καλάςςιου άξονα Αδριατικισ - Ιονίου - Ανατολικισ Μεςογείου, αλλά και θ εγγφτθτά τουσ με τουσ χερςαίουσ άξονεσ 
τθσ Εγνατίασ και τθσ Ιόνιασ οδοφ, που αποτελοφν τμιματα των ΔΕΔ-Μ. υνδετιριοι κόμβοι των νθςιϊν με τα ΔΕΔ-Μ 
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αποτελοφν τα 3 αεροδρόμια και το λιμάνι Κζρκυρασ, κακϊσ και ο (υπό καταςκευι) ςυνδετιριοσ οδικόσ άξονασ τθσ 
Λευκάδασ.  
 
ε ότι δε αφορά ςτθν ανάπτυξθ των μεταφορικϊν υποδομϊν τθσ Περιφζρειασ, αξιοςθμείωτθ είναι θ λειτουργία 3 
αεροδρομίων, τα 89 ςυνολικά μικρά και μεγάλα λιμάνια διαφόρων τφπων και χαρακτιρα

9
,  οριςμζνα εκ των οποίων 

ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν «εξωτερικι» διαςφνδεςθ τθσ Περιφζρειασ ι τθν υποςτιριξθ ειδικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ, ενϊ το βαςικό οδικό δίκτυο τθσ Περιφζρειασ (5.233 Km) χαρακτθρίηεται από τθν μθ ολοκλιρωςι των 
βαςικϊν του αξόνων, ειδικά προσ απομονωμζνεσ και τουριςτικζσ περιοχζσ και ζχει περίπου τα ίδια χαρακτθριςτικά - 
προβλιματα ςε όλουσ τουσ νομοφσ.  Όςον δε αφορά ςτθν οδικι αςφάλεια, θ αναλογία των οδικϊν ατυχθμάτων ςε 
ςχζςθ με τθ χϊρα διαμορφϊνεται ςτο 82% (2017) και παραμζνει ςτακερι ςε ςχζςθ με το 2012. 
 
ε όλεσ τισ Προγραμματικζσ περιόδουσ ςθμαντικζσ είναι οι παρεμβάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί για τθν αναβάκμιςθ 
των οδϊν, των αεροδρομίων και των λιμζνων. τθν τρζχουςα Προγραμματικι Περίοδο, υλοποιοφνται λιμενικζσ 
υποδομζσ ςτα Μικρά Νθςιά τθσ ΠΙΝ, ενϊ θ υλοποίθςθ ςθμαντικϊν ζργων διαςφνδεςθσ με τα ΔΕΔ-Μ

10
  δεν 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί  μζχρι το 2023, ενϊ κακυςτεριςεισ ςθμαντικζσ αντιμετωπίηει θ υλοποίθςθ δράςεων 
οδικισ αςφάλειασ

11
.  

Παρόλα αυτά, ο διαχρονικόσ ςτόχοσ για τθ δθμιουργία ενόσ βαςικοφ «εςωτερικοφ» οδικοφ άξονα μεταφορϊν
12

 για 

ηη ζύνδεζη ηηρ ενδοσώπαρ με ηον παπάκηιο σώπο και με ηοςρ λιμένερ ηων νηζιών και, μέζω αςηών, με ηην ηπειπωηική 

σώπα παραμζνει, αλλά θ υλοποίθςθ του εγχειριματοσ προχποκζτει ςθμαντικι προεργαςία και χρόνο. το 
ανακεωρθμζνο ΠΕΜ (2019), πζραν των ζργων ςφνδεςθσ με ΔΕΔ-Μ

13
 , προβλζπεται θ υλοποίθςθ ςειράσ 

παρεμβάςεων ςτο οδικό δίκτυο και ςτο δίκτυο λιμζνων
14

, ςυμπεριλαμβανομζνων υποδομϊν που υποςτθρίηουν το 
καλάςςιο τουριςμό. Επίςθσ ςθμαντικό και αναγκαίο παραμζνει το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ ςτισ οδικζσ και καλάςςιεσ 
μεταφορζσ. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ κεντρικι κζςθ τθσ Περιφζρειασ ςτον διεκνι άξονα Αδριατικισ – Ιονίου 
και  θ  γειτνίαςθ με καλάςςια & χερςαία Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν και οι ρυκμοί ανάπτυξθσ του εγχϊριου 
και διεκνοφσ τουριςμοφ που διακινείται μζςω αυτϊν των δικτφων, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ και δυνατότθτεσ 
για αναβάκμιςθ και τθσ “εςωτερικισ” διαςυνδεςιμότθτασ. 
 
Αςτικι  κινθτικότθτα 
θμαντικό μζροσ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ διακίνθςθσ ςυντελείται μζςα από τα 4 αςτικά κζντρα,  που εκτόσ των 
άλλων ρόλων αποτελοφν τισ  πφλεσ ειςόδου-εξόδου τθσ ΠΙΝ και ταυτόχρονα ςυγκεντρϊνουν ςε κακθμερινι βάςθ το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ εςωτερικισ διακίνθςθσ κάκε νθςιοφ. Και οι 4 πόλεισ αποτελοφν πόλεισ- λιμάνια, και είναι 
αναπτυγμζνεσ ςτθν παράκτια ηϊνθ των αντίςτοιχων νθςιϊν, ςυνδυάηουν δε ςε διαφορετικι ζνταςθ και κλίμακα, 
προβλιματα παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ αςτικισ πολεοδόμθςθσ και λειτουργίασ, με το πρόβλθμα τθσ αςτικισ 
κυκλοφορίασ να αναδεικνφεται ωσ ζνα από τα πλζον ςθμαντικά κζματα. 
 
ε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ υλοποιικθκαν οριςμζνα ζργα βελτίωςθσ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 
ιδίωσ των πεηϊν (πεηόδρομοι) ςτο πλαίςιο αςτικϊν αναπλάςεων, αλλά οι ανάγκεσ μιασ ουςιαςτικότερθσ, 
ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ ςτθσ αςτικισ κινθτικότθτασ παραμζνουν. 

                                                      
9
 Δπίζεο, έλα αξρηθό δίθηπν πδαηνδξνκίσλ είλαη ήδε ππό αλάπηπμε.  

10  Οδνί δηαζύλδεζεο κε αεξνδξόκηα Κέξθπξαο θαη Αξγνζηνιίνπ θαη πόιεο Λεπθάδαο κε Ηόληα Οδό 

11
 Τν επίζεο ζεκαληηθό δήηεκα ηεο αληηζηάζκηζεο ηνπ θόζηνπο κεηαθνξώλ (κεηαθνξηθό ηζνδύλακν) δξνκνινγήζεθε κέζσ 

εζληθώλ πόξσλ. 
12   Αλαζεσξεκέλν Φσξνηαμηθό Πιαίζην Η.Ν. (2019) 

13
  Οδώλ 3 Γεθύξηα-Βξπώλε, Κξαληάο-αεξνδξνκίνπ θαη Αξγνζηνιίνπ-Αεξνδξνκίνπ Κεθαινληάο θαη ηεο (ππνζαιάζζηαο) νδνύ 

ζύλδεζεο ηεο πόιεο ηεο Λεπθάδαο κε ηελ Ηόληα Οδό- ΔΣΣΜ (2019)  
14

 Σην ΣΠΔΜ πξνβιέπνληαη έξγα “Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο” όπσο: παξάθακςε Αξγπξάδσλ Κέξθπξαο, νδόο Αεξνδξόκην 

Κθιληάο-Πόξνο, βειηίσζε νδνύ Βξπώλε-Μσξατηηθα Κέξθπξαο, νδόο Αεξνδξόκην Εαθύλζνπ-Πάζηξα-Πιάλνο, θαζώο θαη ιηκεληθά έξγα 
όπσο ηεο Λεπθίκκεο Κέξθπξαο, ηεο Λάθθαο Παμώλ. Αθόκε, ελδηαθέξνλ γα ηελ ΠΗΝ έρνπλ νη καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΣΣΜ 
γηα ηνλ νδηθό άμνλα Ζγνπκελίηζα-Πάξγα-Πξέβεδα θαη ηα ιηκάληα Εαθύλζνπ, Πόξνπ (Ηόληα Νεζηά) θαη Καηάθσινπ (Πεινπόλλεζνο) 
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Αναγκαίεσ κρίνονται ολοκλθρωμζνεσ, “ζξυπνεσ” και “πράςινεσ” παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 
ςτο πλαίςιο χεδίων Βελτίωςθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ), αφοφ οι πόλεισ τθσ ΠΙΝ επωμίηονται αυξθμζνο 
κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ και ρυκμίςεισ.  
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): το αςτικό  οικιςτικό δίκτυο τθσ Π.Ι.Ν. Με τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία του, 
προςφζρει δυνατότθτεσ (και “προκαλεί”) για τθ βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 
 
 
1.5.4.τόχοσ Πολιτικισ 4: Μια πιο κοινωνικι Ευρϊπθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ πυλϊνα κοινωνικϊν 
δικαιωμάτων 
 
Εκπαίδευςθ και διά βίου μάκθςθ 
Παρότι ςθμειϊνεται βελτίωςθ οριςμζνων βαςικϊν εκπαιδευτικϊν δεικτϊν, γενικά θ ΠΙΝ υςτερεί ςτο γενικό επίπεδο 
εκπαίδευςθσ.  
Ειδικότερα: 
-Μειϊνεται ςταδιακά o αρικμόσ όςων δεν πιγαν ι δεν ολοκλιρωςαν τθν αϋκμια εκπαίδευςθ(3,0% – 2018), αλλά 
παραμζνει ςχετικά υψθλό το μερίδιο αποφοίτων α’κμιασ εκπαίδευςθσ (27,2%), ενϊ υςτερεί ςθμαντικά ςτο μερίδιο 
των αποφοίτων γ’κμιασ εκπαίδευςθσ (17,6% ), παρά τθ ςθμαντικι βελτίωςθ. Επίςθσ, τθν ίδια περίοδο “κλείνει” το 
άνοιγμα ςτθν β'κμια εκπαίδευςθ ςε ςφγκριςθ με τθ χϊρα (39,3% το 2018)

15
. Σα διακζςιμα ςτοιχεία για τθ ςχολικι 

διαρροι  κατατάςςουν τθν ΠΙΝ ςτθν χειρότερθ κζςθ των 13 Περιφερειϊν (16,3% -2014), ςτθ δε «Δια Βίου Μάκθςθ» 
(θλικίεσ 20-64 ετϊν, 2015) θ ΠΙΝ κατατάςςεται ςτθν 10

θ
 κζςθ με 4,0% (6,1% για τθ χϊρα), παρότι διπλαςίαςε ςχεδόν 

τισ επιδόςεισ τθσ τα τελευταία χρόνια. 
=Ο λόγοσ μακθτϊν προσ διδακτικό προςωπικό (προςχολικι, α’κμια και β’κμια) είναι γενικά χαμθλότεροσ ι ίςοσ με 
αυτό τθν χϊρασ (ςχολικό ζτοσ 2016/2017), ενϊ θ ΠΙΝ διακζτει ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυςτεγαηόμενων 
ςχολείων, ενϊ το επίπεδο του ειδικοφ εξοπλιςμοφ ςυνεχϊσ βελτιϊνεται.  
 
τθν ΠΙΝ λειτουργοφν 270 ςχολεία α’κμιασ εκπαίδευςθσ (με 16.618 μακθτζσ – 2017/2018), 90 ςχολεία β’κμιασ 
εκπαίδευςθσ (με 13.223 μακθτζσ) και το «νζο» Ιόνιο Πανεπιςτιμιο (με 5 χολζσ και 12 Σμιματα μετά τθν 
ενςωμάτωςθ του ΣΕΙ), κακϊσ και 4 δθμόςια ΙΕΚ και 3 Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
 
το πλαίςιο των Περιφερειακϊν Προγραμμάτων ζχει ανανεωκεί και ςυμπλθρωκεί ςε ζνα βακμό θ κτιριακι υποδομι 
και ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ των εκπαιδευτθρίων όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ, ενϊ ςτθν τρζχουςα π.π. 
υλοποιοφνται παρεμβάςεισ ςε υποδομζσ (κτιριακά και ειδικόσ εξοπλιςμόσ) με βάςθ τθ χαρτογράφθςθ αναγκϊν τθσ 
α’κμιασ και β’κμιασ εκπαίδευςθσ, και προωκείται θ αντιμετϊπιςθ οριςμζνων από τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ του Ιονίου 
Πανεπιςτθμίου. 
Παρόλα αυτά, ανάγκεσ  ςυνεχίηουν να υφίςτανται, λόγω τθσ παλαιότθτασ αρκετϊν ςχολικϊν υποδομϊν, αλλά και 
των ςυνεχϊν «αναδιαρκρϊςεων». Ενδεικτικά αναφζρεται ότι με βάςθ πρόςφατθ χαρτογράφθςθ (2017) αποτελεί 
άμεςθ προτεραιότθτα θ ανζγερςθ τουλάχιςτον 10 διδακτθρίων α’κμιασ και β’κμιασ εκπαίδευςθσ

16
, ενϊ πρόςκετεσ 

ανάγκεσ ςτζγαςθσ και εξοπλιςμοφ αντιμετωπίηει και το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, ιδιαίτερα μετά τθν ενςωμάτωςθ του ΣΕΙ 
Ιονίων Νιςων. Επίςθσ, θ υποχρεωτικότθτα τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ δθμιουργεί νζεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ & 
εξοπλιςμοφ. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ λειτουργία ενόσ αναβακμιςμζνου Πανεπιςτθμιακοφ Ιδρφματοσ με 
τμιματα ςε όλθ τθν ΠΙΝ, το ςχετικά ικανοποιθτικό επίπεδο προχποκζςεων παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και θ 
αναβάκμιςθ εκπαιδευτικοφ επιπζδου πλθκυςμοφ τθν πρόςφατθ περίοδο, δθμιουργοφν τισ δυνατότθτεσ προςζγγιςθσ 
του μζςου εκπαιδευτικοφ και μακθςιακοφ επιπζδου τθσ χϊρασ με τθν παράλλθλθ αντιμετϊπιςθ αναγκϊν ςε 
υποδομζσ 
 
 
Τγειονομικι περίκαλψθ και Πρόνοια 
ε ότι αφορά ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, τα Ιόνια Νθςιά κατζχουν μια από τισ χαμθλζσ κζςεισ 
πανελλαδικά, ςε ςχζςθ με  τθν αναλογία νοςοκομειακϊν κλινϊν ανά κάτοικο. Όςον δε αφορά ςτθν αναλογία 
ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ καταλαμβάνουν τθν 8

θ
 και τθ 10 κζςθ αντίςτοιχα. Σα δε 8 Κζντρα Τγείασ και  

τα 53 Περιφερειακά Ιατρεία εμφανίηουν ελλείψεισ, τόςο ςε εξοπλιςμό, όςο και ςε προςωπικό. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
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 Τα ζηνηρεία γηα όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αθνξνύλ πιεζπζκό>15 εηώλ 
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  Με βάζε ηε Φαξηνγξάθεζε αλαγθώλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ 2014-2020 
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των επιςκζψεων αςκενϊν ςε μονάδεσ υγείασ (νοςοκομεία και μονάδεσ ΠΕΔΤ/α’κμιασ υγείασ) τθσ ΠΙΝ ανά κάτοικο 
είναι 2,7 (2018) ελαφρϊσ υψθλότεροσ από τον αντίςτοιχο λόγο για τθ χϊρα.  
 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ και ζνταξθσ,  πραγματοποιείται με τθ λειτουργία περιοριςμζνου αρικμοφ 
δθμόςιων βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν, που προςφζρουν κζςεισ φροντίδασ παιδιϊν, με τθν ανάπτυξθ και 
υποςτιριξθ δομϊν φιλοξενίασ ατόμων τρίτθσ θλικίασ, με τισ υπθρεςίεσ από τα Ειδικά Κζντρα που παρζχουν 
ςυμβουλευτικι και κεραπευτικι υποςτιριξθ ςε Άτομα με ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑμεΑ), κακϊσ και από Κζντρα 
Αποκεραπείασ - Φυςικισ & Κοινωνικισ Αποκατάςταςθσ. Θ γεωγραφικι κάλυψθ των αναγκϊν των νθςιϊν δεν είναι 
ιςομερισ. 
 
Σισ τελευταίεσ περιόδουσ, μζςω του ΠΕΠ ολοκλθρϊκθκε ο ριηικόσ εκςυγχρονιςμόσ βαςικϊν νοςοκομειακϊν 
μονάδων, όμωσ εντοπίηονται ελλείψεισ ςτθ λειτουργικότθτα των δομϊν α’κμιασ φροντίδασ υγείασ. τον δε τομζα τθσ 
Πρόνοιασ, μζςω του ΠΕΠ βελτιϊνονται οριςμζνεσ  προνοιακζσ υποδομζσ (γθροκομεία, παιδικοί ςτακμοί), ςε 
ςυνδυαςμό με τθν υλοποίθςθ δράςεων υπζρ των κοινωνικά ευπακϊν ομάδων (βλζπε δράςεισ ΕΚΣ).  
Παρά τθν αδιαμφιςβιτθτθ αναβάκμιςθ των δομϊν β'κμιασ υγείασ, ςε γενικζσ γραμμζσ και θ ΠΙΝ υφίςταται τα 
γενικότερα δομικά προβλιματα, που χαρακτθρίηουν το ςφςτθμα υγείασ ςτθ χϊρα. Θ δε πρωτοβάκμια φροντίδα 
υγείασ παραμζνει ςε ιδιαίτερα χαμθλι ανάπτυξθ

17 
, όςον αφορά υποδομζσ, εξοπλιςμό και ανκρϊπινο δυναμικό. 

Ιδιαίτερθ ανάγκθ αποτελεί θ υγειονομικι κάλυψθ των απομακρυςμζνων περιοχϊν και ευπακϊν ομάδων με τθ 
ςυνδρομι και τθσ τεχνολογίασ(e-υγεία). Παράλλθλα, οι δθμογραφικζσ κ.ά. ςυνκικεσ δθμιουργοφν πρόςκετεσ 
ανάγκεσ για τθν επαρκι κάλυψθ των προνοιακϊν αναγκϊν ευπακϊν και ευάλωτων ομάδων (θλικιωμζνοι, ΑμεΑ) 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): θ λειτουργία ενόσ αναβακμιςμζνου όςον αφορά ςτισ υποδομζσ, 
ςυςτιματοσ β'κμιασ φροντίδασ υγείασ ςε όλθ τθν ΠΙΝ δθμιουργεί τισ δυνατότθτεσ προςζγγιςθσ του μζςου επιπζδου 
τθσ χϊρασ, με τθν παράλλθλθ αντιμετϊπιςθ αναγκϊν ςε ανκρϊπινο (ιατρικό και νοςθλευτικό) δυναμικό και 
υποδομζσ ςτθν α'κμια φροντίδα και πρόνοια. 
 
Απαςχόλθςθ - Ανεργία 
Θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων ςυμμετζχει κατά το 1,96%  ςτο εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ (2018) με εμφανείσ 
διακυμάνςεισ, θ δε ςυμμετοχι των απαςχολουμζνων (78,3 χιλ. άτομα το 2018), κυμαίνεται ςτακερά πάνω από το 
μζςο όρο τθσ χϊρασ τθν περίοδο 2009-2018.  
 
Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διάρκρωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ αποτελοφν θ ςταδιακι διαφοροποίθςθ ςτο εκπαιδευτικό 
επίπεδο των απαςχολουμζνων με αφξθςθ του μεριδίου των αποφοίτων λυκείου και ΑΕΙ, ο ςχετικά μεγάλοσ αρικμόσ 
αυτοαπαςχολοφμενων και θ τομεακι κατανομι τθσ απαςχόλθςθσ που χαρακτθρίηεται από μια ζντονθ πλζον ςτροφι 
ςτον τριτογενι τομζα (81,2%-2018). Σα επίπεδα τθσ “μερικισ” απαςχόλθςθσ κινοφνται διαχρονικά χαμθλότερα από 
εκείνα τθσ χϊρασ (10,1%-2018), ενϊ το ποςοςτό όςων εργάηονται ςε επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ 10 
άτομα(ΜΜΕ) μειϊκθκε ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια (69,2% το 2018).

.
Θ δε αναλογία των γυναικϊν ςτουσ 

απαςχολοφμενουσ αυξάνεται ςτο 42,9% (2018) και το ποςοςτό των νζων απαςχολοφμενων (15-34 ετϊν) βαίνει 
μειοφμενο και διαμορφϊνεται ςτο 22,5% (2018). 
Σα τελευταία χρόνια αναπτφςςεται και ςτα Ι.Ν. ο τομζασ τθσ ΚΑΛΟ, με τθν ίδρυςθ 25 φορζων ΚΑΛΟ, το 72% των 
οποίων ςτθν Κζρκυρα, με αντικείμενο ςε πεδία του περιβάλλοντοσ, του πολιτιςμοφ, τθσ εκπαίδευςθσ, των ΣΠΕ, τθσ 
γαςτρονομίασ κλπ. 
 
Ο δείκτθσ ανεργίασ του εργατικοφ δυναμικοφ διαμορφϊκθκε ςτο 15,9% το 2018 (14,8 χιλ. άνεργοι), φςτερα από τθν 
κορφφωςθ του 2014 (21,4% και 19,4 χιλ. άνεργοι), αρκετά χαμθλότερα από το μ.ό. τθσ χϊρασ (19,3%), ςτθν τρίτθ 
καλφτερθ κζςθ.  Θ  εποχικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ εκφράηεται μεταξφ των άλλων με τθν εποχικι διακφμανςθ του 
δείκτθ ανεργίασ (2,8/1). Θ δε  μακροχρόνια ανεργία  αποκλιμακϊνεται με αργοφσ ρυκμουσ (54,1% - 2018), ενϊ  το 
ποςτοςτό των “νζων ανζργων” βαίνει ςυνεχϊσ μειοφμενο (17,2%-2018). Όςον δε αφορά ςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ 
αυξάνεται ςθμαντικά θ αναλογία των πτυχιοφχων ΑΕΙ ανζργων (21,2% το 2018), αλλά και τθσ “ανϊτερθσ βϋκμιασ 
εκπαίδευςθσ (54,0% το 2018). 
 
τθν τρζχουςα Προγραμματικι Περίοδο, θ πολιτικι για τθν απαςχόλθςθ ςχεδιάηεται και υλοποιείται αφενόσ 
κεντρικά, κυρίωσ με “οριηόντιεσ” δράςεισ και ςτοχεφςεισ και αφετζρου τοπικά, με πρωτοβουλία των Περιφερειϊν 
διαμορφϊνονται  προςαρμοςμζνεσ ςτρατθγικζσ  ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ είτε ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ 
των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων (ςτρατθγικι RIS), είτε ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ και των 
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διακρίςεων (τρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ), με βάςθ τθ Μελζτθ Αναγκϊν Αγοράσ Εργαςίασ.Σα αποτελζςματα 
από τθν υλοποίθςθ των δράςεων αναμζνονται τα επόμενα χρόνια.  
Με τθ διαφαινόμενθ είςοδο ςε μια περίοδο ςτακερότθτασ τθσ οικονομίασ για τθ χϊρα και τθν ΠΙΝ οι ανάγκεσ που 
πθγάηουν από τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, αλλά και τθσ επιδιωκόμενθσ  προςαρμογισ του παραγωγικοφ μοντζλου, 
παραμζνουν. Παρότι δεν ζχει εκτιμθκεί επαρκϊσ θ πραγματικι, μεςοπρόκεςμθ ςυμβολι των αςκοφμενων πολιτικϊν 
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, αναγκαία κρίνεται θ ςυνζχιςθ Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ (αναβάκμιςθ  
δεξιοτιτων, δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, αυτοαπαςχόλθςθ, προςαρμογι εργαηομζνων κλπ) που εντάςςονται 
ςτο πλαίςιο ςφηευξθσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ ςτθν ΠΙΝ. Ζτςι, θ δθμιουργία Μθχανιςμοφ 
Διάγνωςθσ των Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ18, που κα τροφοδοτεί τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν 
απαςχόλθςθσ με τα ςτοιχεία για τουσ δυναμικοφσ κλάδουσ και επαγγζλματα, είναι αναγκαία επιλογι. Επίςθσ, θ 
ενκάρρυνςθ των Φορζων ΚΑΛΟ (υφιςτάμενων και νζων) αποτελεί μια διζξοδο δθμιουργίασ απαςχόλθςθσ για 
ευπακείσ και άλλεσ ομάδεσ, τθ ςτιγμι που ακόμθ και οριςμζνοι υπο-τομείσ τθσ RIS, προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ 
τζτοιασ μορφισ επιχειρθματικότθτασ. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): Θ αφξθςθ του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ ςε ςυνδιαςμό με τθν 
άνοδο ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο των απαςχολουμζνων και το υψθλό επίπεδο εξειδίκευςθσ των ανζργων δθμιουργεί 
οριςμζνεσ δυνατότθτεσ για τθν ανάδυςθ νζων παραγωγικϊν τομζων με ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ 
 
Κοινωνικι Ζνταξθ 

Θ Μελζτθ για τθν “αντιμετϊπιςθ τθσ Φτϊχειασ και του Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ ςτθν ΠΙΝ (ΠΕΚΕ-2014), εντόπιςε 
ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πλθκυςμοφ απειλοφμενου από τθ φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό (ΑμΕΑ, μζλθ 
πολφτεκνων οικογενειϊν, ςυνταξιοφχοι με χαμθλά ειςοδιματα, θλικιωμζνοι χωρίσ αςφάλιςθ υγείασ κλπ). Παρά τθν 
πρόοδο που ζχει ςυντελεςτεί ζκτοτε (θ ΠΙΝ το 2018 καταγράφει το χαμθλότερο ποςοςτό ανκρϊπων που 
κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό ςτθ χϊρα -28,1% ζναντι 31,8% για τθ χϊρα)

 
τα προβλιματα τθσ 

φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ παραμζνουν και μια ςειρά από ςτοιχεία οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα αυτό: 

-με βάςθ το υπολογιηόμενο ποςοςτό “ακραίασ φτϊχειασ”, θ ΠΙΝ καταλαμβάνει τθν 3θ καλφτερθ κζςθ με 9,8% το  
2016 (ζναντι 10,6% το 2013), αλλά με τθ μικρότερθ διακφμανςθ (min-max τιμι) 

-το μζςο δθλωκζν ειςόδθμα (ανά φορολογικι διλωςθ) Φ.Π. (2017) φζρνει τθν ΠΙΝ ςτθν τελευταία κζςθ τθσ 
κατάταξθσ των Περιφερειϊν τθσ χϊρασ και ςτο 78,5% επί του αντίςτοιχου δείκτθ ςε επίπεδο χϊρασ ιδθ από το 2013.  

-όςον αφορά ςτα “κόκκινα δάνεια” θ ΠΙΝ κατατάςςεται ςτθν 6θ κζςθ των Περιφερειϊν (με 41%- 2017) 

- To 8,6% των ατόμων 18-59 ετϊν διαμζνουν ςε νοικοκυριά χωρίσ κανζναν εργαηόμενο (2018), κατατάςςοντασ τθν 
ΠΙΝ ςτθν 6θ κζςθ (9,2% για τθ χϊρα), με ελαφρά βελτίωςθ από το 2013. 

- οι ανειδίκευτοι άνεργοι παρά τθ ςταδιακι μείωςθ, παραμζνουν ςε υψθλό επίπεδο ζναντι τθσ χϊρασ (52,5% ζναντι 
39,5%-2018) κατατάςςοντασ τθν ΠΙΝ ςτθν 3θ χειρότερθ κζςθ. 

-το ποςοςτό των ξζνων υπθκόων (πλθν ΕΕ) ανζρχεται ςτο 5,6% (3,8% για τθ χϊρα-2018) ι 11.200 άτομα, το 2ο 
υψθλότερο ςτθ χϊρα, ςτακεροποιθμζνο τα τελευταία χρόνια, ζναντι τάςεων μείωςθσ για τθ χϊρα

.
 

-θ ανεργία των γυναικϊν, παρότι αποκλιμακϊνεται ςταδιακά (ςτο 19,9% το 2018), παραμζνει κατά 6 περίπου 
μονάδεσ υψθλότερθ από εκείνθ των ανδρϊν. Ενδεικτικι του προβλιματοσ είναι θ αυξθμζνθ ηιτθςθ για κζςεισ 
φροντίδασ παιδιϊν ςε Παιδικοφσ κ.ά. τακμοφσ, τα τελευταία χρόνια(2009-2018) 

-εκτιμιςεισ για τα  που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ καταγράφονται αναλυτικά ςτθν ΠΕΚΕ τθσ ΠΙΝ 
(2015): ΑμεΑ (περί τισ 3.500 άτομα), ΡΟΜΑ (περί τουσ 850), απροςτάτευτα παιδιά (445), εξαρτθμζνα άτομα (περίπου 
300), φυλακιςμζνοι (313), κάτοικοι μικρϊν Νθςιϊν (8.366) κ.ά. 

Κατά τθν τρζχουςα Προγραμματικι Περίοδο θ υλοποίθςθ πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ υπακοφει 
ςτθν ΠΕΚΕ, χρθματοδοτείται μζςω του ΠΕΠ και υλοποιείται ςε περιφερειακό επίπεδο, ενϊ ςχεδιάηεται ςε 
ςυνεργαςία και τουσ κεντρικοφσ φορείσ άςκθςθσ πολιτικισ. το επίκεντρό τθσ βρίςκεται θ ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ 
23 Κοινωνικϊν Δομϊν για διάφορεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν (π.χ. Κζντρα Κοινότθτασ) και ευάλωτων κοινωνικϊν 
ομάδων (π.χ. ΚΔΘΦ ΑμεΑ, Κζντρα υμβουλευτικισ γυναικϊν, ΚΘΦΘ), κακϊσ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων 
κοινωνικισ υποςτιριξθσ (π.χ. Εναρμόνιςθσ οικογεν-επαγγ.ηωισ, εκπαιδευτικι ςτιριξθ μακθτϊν ΑμεΑ, προγράμματα 
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για τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ Τγείασ, για τουσ ΡΟΜΑ κλπ). Θ παροχι υπθρεςιϊν και υποςτιριξθσ μζςω των 
παραπάνω δομϊν και προγραμμάτων χρθματοδοτείται το αργότερο ζωσ το 2023 

Επειδι οι ςυνκικεσ για τθν ενεργοποίθςθ των παραπάνω πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και τθν 
κοινωνικι ζνταξθ δεν ζχουν εκλείψει, θ ςυνζχιςθ των περιςςότερων δομϊν και προγραμμάτων για μετά το 2023 
είναι αναγκαία, κατόπιν επικαιροποίθςθσ τθσ ΠΕΚΕ, αλλά και ςχετικισ αξιολόγθςθσ και ενδεχόμενθσ προςαρμογισ. 
Επιτελικι Δομι για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ αποτελεί 
το Περιφερειακό Πρατθρθτιριο Κ.Ε., θ λειτουργία του οποίου επίςθσ κα πρζπει να ςυνεχίςει να υποςτθρίηεται. 
Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): Θ  φπαρξθ οριςμζνων βαςικϊν υποδομϊν για παροχι κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ-λειτουργία Κοινωνικϊν Δομϊν για ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
ςτο πλαίςιο πλζον μιασ ολιςτικισ και ςτρατθγικισ  προςζγγιςθσ, προςφζρουν δυνατότθτεσ για τθ ςυνεχι προϊκθςθ 
τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ 
 
 
1.5.5.τόχοσ Πολιτικισ 5 : Μια Ευρϊπθ πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τθσ, μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ και 
ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των αςτικϊν, αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν, κακϊσ και μζςω τθσ ςτιριξθσ τοπικϊν 
πρωτοβουλιϊν.  

Σα επιμζρουσ τμιματα του νθςιωτικοφ ςυμπλζγματοσ τθσ ΠΙΝ χαρακτθρίηονται από κοινά ςτοιχεία και 
ιδιαιτερότθτεσ ωσ προσ το παραγωγικό τουσ πρότυπο. Παράλλθλα, θ νθςιωτικότθτα προκαλεί άνιςθ ανάπτυξθ και 
διευρφνει τισ ανιςότθτεσ ςτθ χωρικι κατανομι των πόρων και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.  

Σο οικιςτικό δυναμικό τθσ Π.Ι.Ν., αρικμεί 651 οικιςμοφσ με ςυνολικά 207.855 μόνιμουσ κατοίκουσ (ΕΛΣΑΣ-2011).Σο 
δυναμικό αυτό κατανζμεται: 

-με βάςθ τθν ευρφτερθ διοικθτικι διαίρεςθ ςε Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ςε: 309 οικιςμοφσ (104.371 κατ) ςτθν ΠΕ 
Κζρκυρασ, 88 οικιςμοφσ (40.759 κατ) ςτθν ΠΕ Ηακφνκου, 183 οικιςμοφσ (39.032 κατ) ςτισ ΠΕ Κεφαλλθνίασ & Ικάκθσ 
και 71 οικιςμοφσ (23.693 κατ) ςτθν ΠΕ Λευκάδασ. 

-με βάςθ τθν αςτικότθτα, ςε : 29 ΑΣΙΚΟΤ (77.201 κατ) και 622 “ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ” οικιςμοφσ (130.834 κατ). Από τοφσ 
αςτικοφσ οικιςμοφσ, τα 4 αςτικά κζντρα – πρωτεφουςεσ νομϊν ςυγκεντρϊνουν 14 οικιςμοφσ (61.864 κατ.). 

-ςε Μικρά Νθςιά: 89 οικιςμοί (οι 34 χωρίσ κατ) - (8.516 κατ) 

-με βάςθ τα οικιςτικά μεγζκθ, ςε:24 οικιςμοφσ (56.830 κατ) με >1.000 κατ.(πρόκειται για τα αςτικά. Θμιαςτικά 
κζντρα και για τα κεφαλοχϊρια), 144 οικιςμοφσ (77.235 κατ) με 300-1.000 κατ (μεςαίοι οικιςμοί και τουριςτικά 
κζντρα), 437 οικιςμοφσ (39.530 κατ) με <300 (μικρά χωριά), ενϊ 46 οικιςμοί ςυνολικά είναι ακατοίκθτοι. 

τισ οικιςτικζσ αυτζσ ενότθτεσ και ςτον περίγυρό τουσ (πζραν των άλλων ςτοιχείων φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 
περιβάλλοντοσ των “τοπίων περιφερειακισ ςθμαςίασ”

19
) ςυναντϊνται ςτοιχεία από το κοινό ιςτορικό και 

πολιτιςτικό απόκεμα των νθςιϊν, που ςυγκροτεί τθν ταυτότθτα τθσ ΠΙΝ και αντικατοπτρίηεται ςτο μεγάλο αρικμό 
μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (κάκε περιόδου), ενϊ θ ςφγχρονθ πολιτιςτικι δθμιουργία (μουςικι, εικαςτικά, 
κζατρο, χορόσ, λαϊκι κλθρονομιά κλπ.) είναι παροφςα. 

Σο οικιςτικό αυτό δίκτυο κατανζμεται ςτο χϊρο, θ τυπολογία του οποίου καταγράφει 5 βαςικζσ  ομαδοποιιςεισ 
περιοχϊν:  

 τισ αςτικζσ περιοχζσ και οριςμζνεσ θμιαςτικοφ τφπου ςυγκεντρϊςεισ, που χαρακτθρίηονται από τθ 
ςυγκζντρωςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, ανκρϊπινου δυναμικοφ και  ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ, κακϊσ και τάςεισ προαςτιοποίθςθσ. Ανάλογα με το βακμό ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων ζλξθσ,  
αποτελοφν εν δυνάμει πόλουσ περεταίρω ανάπτυξθσ.  

 τον παράκτιο χϊρο, που αποτελεί προζκταςθ τθσ ενδοχϊρασ και χαρακτθρίηεται αφενόσ από το καλάςςιο 
και παρακαλάςςιο και αφετζρου από το δομθμζνο περιβάλλον. υγκεντρϊνει ζημανηικό μέπορ ηων δικηςακών 

ςποδομών και αξιόλογων οικοζςζηημάηων και ηιρ δπαζηηπιόηηηερ πος ζυνδζονται με τθ κάλαςςα (παράκτιοσ και 
καλάςςιοσ τουριςμόσ, αλιεία, ιχκυοκαλλιζργεια) και εν μζρει χαρακτθρίηεται από ςυγκροφςεισ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ με το περιβάλλον.  
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 Αλαζεσξεκέλν Φσξνηαμηθό Πιαίζην ΠΗΝ (Μειέηε Τνπίνπ) (2019) 
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 τθν ενδοχϊρα, με κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τισ ορεινζσ ηϊνεσ ςτα μεγάλα νθςιά, αλλά και ζναν αγροτικό 
ενδιάμεςο χϊρο ςε πεδινζσ περιοχζσ. Χαρακτθρίηεται από διαφοροποιθμζνα επίπεδα ανάπτυξθσ, ζχοντασ ιςχυρι 
εξάρτθςθ από τθν εςωτερικι μορφολογία, θ οποία διαμορφϊνει το βακμό μειονεκτικότθτασ. θμαντικι είναι θ 
παρουςία του πρωτογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ, ενϊ ζνα δίκτυο ςυγκεντρϊςεων με κεφαλοχϊρια και μικρότερα 
χωριά, ςυνκζτουν τον οικιςτικό ιςτό.  

 τα μικρά νθςιά, που αντιμετωπίηουν ςιμερα ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ, που ζχουν ςχζςθ με τισ 
γεωγραφικζσ ιδιομορφίεσ του νθςιωτικοφ ςυμπλζγματοσ, τα δθμογραφικά προβλιματα, και ειδικότερα τον 
χαρακτιρα τθσ «νθςιωτικότθτασ», που προκφπτει ωσ ςυνδυαςμόσ των φυςικϊν και κοινωνικοοικονομικϊν ςτοιχείων 
των νθςιϊν.  

Κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο προβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν 
Επενδφςεων (ΟΧΕ) : 

-με εςτίαςθ ςε προτεραιότθτεσ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS) 

-με εςτίαςθ ςτθ διαχείριςθ φυςικοφ κινδφνου 

Με βάςθ τα παραπάνω, ζχουν εγκρικεί θ εξειδίκευςθ 4 Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων (ΟΧΕ)  κακϊσ και 2 
Σοπικζσ τρατθγικζσ (για Παλικι και πόλθ Κζρκυρασ, ενϊ εκκρεμεί θ αξιολόγθςθ τθσ Σ.. τθσ Λευκάδασ). Όςον δε 
αφορά ςτθν πορεία υλοποίθςθσ, για τθν “ΟΧΕ Παλικισ” ζχει ςυγκροτθκεί ο Μθχανιςμόσ Παρακολοφκθςθσ-
Αξιολόγθςθσ και λειτουργεί Ομάδα Ζργου για τθν ωρίμανςθ των δράςεων και για τθν “ΟΧΕ πόλθσ Κζρκυρασ”, ζχει 
ςυγκροτθκεί και λειτουργεί θ «Αςτικι Αρχι» και ζχουν ενταχκεί ςτο ΠΕΠ οι πρϊτεσ πράξεισ ςτον τομζα του 
πολιτιςμοφ και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω εκτεκζντα, κρίνεται αναγκαία αφενόσ θ επιτάχυνςθ  τθσ υλοποίθςθσ των ΟΧΕ που ζχουν ιδθ 
εξειδικευτεί ςτο πλαίςιο των 2 κατθγοριϊν και αφετζρου θ δθμιουργία νζων κατθγοριϊν με βάςθ τα νζα δεδομζνα 
και τισ αναγκαιότθτεσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ΠΙΝ. Ζτςι, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 
προβλζπονται ΚΑΙ νζεσ κατθγορίεσ ΟΧΕ: 

- με εςτίαςθ ςτθν αναηωογόνθςθ του οικιςτικοφ δυναμικοφ τθσ υπαίκρου  

-για τθν αναβάκμιςθ των Μικρϊν Νθςιϊν  

-με εςτίαςθ ςτθν ενιαία διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ ΠΙΝ ωσ ιδιαίτερθσ γεωγραφικισ ενότθτασ,  

-για “ζξυπνεσ” και “ϋόμορφεσ” πόλεισ με ζμφαςθ ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ και τθν καινοτομία ςτισ λειτουργίεσ 

Δυνατότθτεσ (πλεονεκτιματα & ευκαιρίεσ): τα εξαιρετικισ κατάςταςθσ και ςθμαςίασ ςτοιχεία των “τοπίων 
περιφερειακισ ςθμαςίασ” (φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον) και ιδιαίτερα το πλοφςιο πολιτιςτικό απόκεμα, 
μποροφν να αξιοποιθκοφν ςυνδυαςτικά και ολιςτικά με βάςθ τθ χωρικι ιδιαιτερότθτα και τυπολογία. Επίςθσ, ο 
οικιςτικόσ πλοφτοσ των νθςιϊν που ςυγκεντρϊνει πλικοσ δυναμικϊν ςτοιχείων τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, τθσ 
φφςθσ και του πολιτιςμοφ, με τθν πυκνότθτά και  εξωςτρζφειά του (λόγω του τουριςμοφ) κα αποφζρει 
προςτικζμενθ αξία ςτο πλαίςιο μιασ διαδικαςίασ αναηωογόνθςθσ και δικτφωςθσ. 
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2. Βαςικά προβλιματα, εμπόδια ι/και αςτοχίεσ που αναδείχκθκαν κατά τθν 
υλοποίθςθ των ςτόχων και προτεραιοτιτων ςτρατθγικισ του φορζα ανά τομζα 
πολιτικισ (μζχρι 3 ςελίδεσ)  

 
“ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ” 
 

τρατθγικι Προςζγγιςθ: θ τρζχουςα προγραμματικι περίοδοσ χαρακτθρίηεται από αυξθμζνθ “ςτρατθγικι” 

προςζγγιςθ, με τον (προ)απαιτοφμενο ςχεδιαςμό επιμζρουσ ςτρατθγικϊν κατά τομείσ. Πλθν του ίδιου του ΠΕΠ, 
ςθμαντικζσ επιμζρουσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ περιφερειακοφ επιπζδου αποτελοφν θ “Περιφερειακι τρατθγικι 
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS) και θ Περιφερειακι τρατθγικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ (ΠΕΚΕ) κ.ά. Παρατθρείται υςτζρθςθ 
και αδυναμία ςε Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο όςον αφορά ςτθν ανταπόκριςθ, υιοκζτθςθ και ενςωμάτωςθ ςτθ 
κεςμοκετθμζνθ λειτουργία των αρμόδιων Φορζων, αναγκαίων ςτοιχείων των επιμζρουσ τρατθγικϊν, απαραίτθτων 
για τθν επίτευξθ ςτόχων και προτεραιοτιτων τθσ ςυνολικισ Περιφερειακισ τρατθγικισ και του ΠΕΠ. 

Περίπτωςθ: θ ςταδιακι ζωσ κακυςτερθμζνθ εκπλιρωςθ αιρεςιμοτιτων – αυτοδεςμεφςεων (εκπόνθςθ επιμζρουσ 
ςτρατθγικϊν, αλλά και ρφκμιςθ ςειράσ άλλων κεμάτων) που είχαν τεκεί ςε ςυνδυαςμό με τισ αναγκαίεσ 
διαβουλεφςεισ, προςζκεςαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν αρχικι φάςθ, παρά τον γενικά κετικό τουσ αντίκτυπο. 

Περίπτωςθ: οι Περιφερειακζσ Δομζσ για αντικειμενικοφσ λόγουσ είτε κακυςτεροφν είτε αδυνατοφν να υποςτθρίξουν 
και να ενςωματϊςουν επαρκϊσ τα προβλεπόμενα από τθν RIS ι τθν ΠΕΚΕ ςτοιχεία. 

 

Προγραμματιςμόσ Πολλαπλϊν επιπζδων: με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο για τθν Αυτοδιοίκθςθ προβλζπεται ο 4ετισ 
Επιχειρθςιακόσ Προγραμματιςμόσ (ςτρατθγικζσ επιλογζσ, επιχειρθςιακό ςχζδιο, δείκτεσ κλπ) τόςο για τουσ Διμουσ, 
όςο και για τισ Περιφζρειεσ. Από τθν άλλθ, το ΠΕΠ Ιονίων Νιςων περικλείει ςτρατθγικζσ επιλογζσ και προτεραιότθτεσ 
για το ςφνολο τθσ ΠΙΝ, οι οποίεσ (από τθν τρζχουςα π.π. 2014-2020) ςτθρίηονται ςε επιμζρουσ περιφερειακζσ 
ςτρατθγικζσ (για το παραγωγικό ςφςτθμα, τθν κοινωνικι ζνταξθ κλπ), ενκαρρφνει χωρικζσ ςτρατθγικζσ για υπο-
ςφνολα του περιφερειακοφ χϊρου και (εφ)άπτεται τομεακϊν ςτρατθγικϊν (αγροτικι ανάπτυξθ, περιβάλλον, 
μεταφορζσ κλπ) 

Περίπτωςθ: τα βαςικά ςτοιχεία των επιμζρουσ περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν (ΠΕΠ, RIS, ΠΕΚΕ) δεν ενςωματϊνονται 
επαρκϊσ και κατ’ ανάγκθ ςτον προβλεπόμενο μεςοπρόκεςμο Επιχειρθςιακό Προγραμματιςμό τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, 
αλλά και άλλων Φορζων. Είναι δε ενδεικτικό ότι το ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 δεν ζτυχε ζγκριςθσ από το Περιφερειακό 
υμβοφλιο τόςο ςτθ φάςθ τθσ κατάρτιςισ του, όςο και ςτθ ςυνζχεια. 

Περίπτωςθ: θ προβλεπόμενθ ςυμμετοχι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ διαδικαςία εξειδίκευςθσ των Δράςεων του ΠΕΠ πριν 
από τθν ζκδοςθ Πρόςκλθςθσ, εξελίςςεται ςε μια τυπικι διαδικαςία που προςκζτει κακυςτζρθςθ.  

 

Κανονιςτικό πλαίςιο και Πλαίςιο Διαχείριςθσ: πολυπλοκότθτα ζχουν δθμιουργιςει οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και τα 
νζα κζματα που αναδεικνφονται ςυνεχϊσ, τα οποία καλοφνται να αντιμετωπίςουν τόςο οι Δικαιοφχοι των δράςεων, 
όςο και θ ΕΤΔ.  

Περίπτωςθ: ειδικά ςε ότι αφορά το νζο κεςμικό πλαίςιο (ν. 4412/16), τα προβλιματα αφοροφν ςτθ δυςκολία 
προςαρμογισ των Σελικϊν Δικαιοφχων, ςτα πολλά απαιτοφμενα για τθν πλιρθ ενεργοποίθςι του, ςτθν ανάγκθ 
προςαρμογισ ςε νζα εργαλεία που ειςιχκθςαν (π.χ. Θλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί) ι ςτθν ειςαγωγι νζων Αρχϊν 
(ΕΑΔΔΘΤ, Αρχι Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν) ι ςε ηθτιματα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΤΓΟ κλπ) που διατρζχουν  το 
μεγαλφτερο μζροσ των Δράςεων, ενϊ θ διαχείριςθ των πόρων πζντε (3+2) Διαρκρωτικϊν Σαμείων τθσ ΕΕ  και ο 
ςθμαντικόσ αρικμόσ “οριηόντιων πολιτικϊν” δυςχεραίνει το ζργο τθσ ΕΤΔ.  

 

Αδυναμία Δικαιοφχων: θ ςτρατθγικι προςζγγιςθ, θ πολυπλοκότθτα και οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτελεχιακι και οργανωτικι αποδυνάμωςθ βαςικϊν λειτουργιϊν Δικαιοφχων, 
ςυντελοφν ςτθν αδυναμία από μζρουσ τουσ για ζγκαιρθ, ορκι και αποτελεςματικι υλοποίθςθ των δράςεων του 
Προγράμματοσ, που αναλαμβάνουν. τον αντίποδα, οι Δικαιοφχοι “αντιμετωπίηουν”  ζνα καλφτερα οργανωμζνο και 
ςτελεχωμζνο ςφςτθμα ελζγχου και διαχείριςθσ (ΕΤΔ). Οι δομικοφ χαρακτιρα αδυναμίεσ των Δικαιοφχων δφςκολα 



Κείμενο Θζςεων για τισ Κατευθφνςεισ Εθνικήσ 
Αναπτυξιακήσ Στρατηγικήσ 2021-2027  

ΕΤΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 

 

  ελίδα 15 

 

αντιμετωπίηονται από “κλαςςικοφ” τφπου μζτρων υποςτιριξισ τουσ (εκπαίδευςθ, χριςθ ψθφιακϊν κ.ά. εργαλείων,  
κατά περίπτωςθ “εξωτερικι” υποςτιριξθ κλπ) 

Περίπτωςθ: θ μθ φπαρξθ αποκζματοσ επαρκοφσ ωριμότθτασ και ςυμβατότθτασ αιτθμάτων για ςυγχρθματοδότθςθ, 
ωσ αντανάκλαςθ και των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ λειτουργία των Φορζων. Είναι ενδεικτικό ότι ζωσ 
ςιμερα το μεγαλφτερο μζροσ των Νομικϊν Δεςμεφςεων και Πλθρωμϊν προζρχεται από “μεταφερόμενεσ” πράξεισ 
τθσ περιόδου 2007-2013. Ο βακμόσ ωριμότθτασ των πράξεων ςυνδζεται και με τθ μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ 
Πράξεων, όπου θ υιοκζτθςθ γενικά τθσ “ςυγκριτικισ” αξιολόγθςθσ ςε περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ αιτιςεων επαρκοφσ 
ωριμότθτασ οδθγεί ςε πρόςκετεσ κακυςτεριςεισ. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ 

 

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

θμαντικι κακυςτζρθςθ όςον αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν για τθν ανάκεςθ κακθκόντων Φορζα 
Διαχείριςθσ Δράςεων ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ μζςω πόρων του ΠΕΠ (τελικά) ςτον ΕΦΕΠΑΕ (5/2019), 
κακϊσ και ςτθ δθμιουργία/λειτουργία του αναγκαίου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ςε επίπεδο χϊρασ, που 
αποτυπϊκθκε πρόςφατα ςτθ μθ επίτευξθ των ςτόχων του Πλαιςίου Επίδοςθσ του Προγράμματοσ. 

Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

H ςταδιακι ζωσ κακυςτερθμζνθ εκπλιρωςθ αιρεςιμοτιτων – αυτοδεςμεφςεων που είχαν τεκεί, επθρζαςε αρνθτικά 
τθν πρόοδο του Προγράμματοσ και τθν ζγκαιρθ υλοποίθςθ ςτόχων (ΠΕΔΑ, Κανόνεσ για τα Υδατα) 

Οφτωσ ι άλλωσ, το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων κορυφϊκθκε τθν περίοδο αυτι ειδικά ςε Κζρκυρα και 
Ηάκυνκο 

Γ.ΔΙΑΤΝΔΕΙΜΟΣΘΣΑ 

Εμφατικό δείγμα  ανελαςτικότθτασ τθσ ςτοχοκζτθςθσ αποτελεί θ “αυςτθρι” διαςφνδεςθ των καλάςςιων και 
χερςαίων δικτφων μεταφορϊν με τα ΔΕΔ-Μ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο τρατθγικό Πλαίςιο Εκνικϊν Μεταφορϊν 
(ΠΕΜ), γεγονόσ που περιόριςε ςθμαντικά τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ πράξεων ςε δίκτυα χερςαίων και καλάςςιων 
μεταφορϊν, ειδικά ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ, όπωσ θ Π.Ι.Ν. και ςτθ μθ επίτευξθ των ςτόχων του Πλαιςίου Επίδοςθσ 
του Προγράμματοσ. ε αυτό προςτίκεται θ απουςία ενόσ ςυγκροτθμζνου Περιφερειακοφ Πλαιςίου Μεταφορϊν. 

 

Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Θ προβλεπόμενθ “χαρτογράφθςθ” και προτεραιοποίθςθ των αναγκϊν ςε υποδομζσ, δεν λειτοφργθςε επαρκϊσ ςτθν 
κατεφκυνςθ ζγκαιρθσ προετοιμαςίασ και ωρίμανςθσ των ςχετικϊν πράξεων. Επίςθσ, θ χρονικι ςυνάρτθςθ τθσ 
υλοποίθςθ δράςεων ςε πρϊτθ φάςθ από το Σομεακό Πρόγραμμα και ςε δεφτερο χρόνο από το ΠΕΠ (ΣΟΜΤ, Κζντρα 
τιριξθσ Κ.ΑΛ.Ο.) ςυντελεί ςτθν επιβάρυνςθ των ρυκμϊν υλοποίθςθσ των ςχετικϊν Δράςεων του Προγράμματοσ 
τουλάχιςτον ζωσ ςιμερα, ενϊ θ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ δυνατότθτα 
ςυγχρθματοδότθςθσ νζων Φορζων Κ.ΑΛ.Ο μζςω των ΠΕΠ, ζχει ςυντελζςει ςτθ μθ ζναρξθ υλοποίθςθσ ςχετικϊν 
Δράςεων. 

 

Ε. ΧΩΡΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

το πλαίςιο του ΠΕΠ Ιονίων Νιςων θ Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Ανάπτυξθ ςυνδυάςτθκε κυρίωσ με πτυχζσ τθσ 
τρατθγικισ για τθν “Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ”.  Ο καινοτόμοσ πλθν όμωσ λίαν απαιτθτικόσ αυτόσ ςυνδυαςμόσ, 
προχποκζτει (πζραν των άλλων) αρτιότερθ οργάνωςθ, ςυντονιςμό και ετοιμότθτα των τοπικϊν φορζων, τόςο όςον 
αφορά ςτθν εκπόνθςθ τθσ Σοπικισ τρατθγικισ, όςο και ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςισ τθσ. 
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3.Βαςικζσ Προτεραιότθτεσ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων (και 
ιεράρχθςθ τουσ) 

 
Θ πρωτοφανισ για το μεταπολεμικό οικοδόμθμα κρίςθ από τθν οποία φαίνεται να εξζρχεται ςταδιακά θ χϊρα και θ 
Π.Ι.Ν. ζχει κζςει ςε ιςχυρι αμφιςβιτθςθ το υφιςτάμενο κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ μοντζλο ανάπτυξθσ, 
οδθγϊντασ ςτθν ανάγκθ διαφοροποίθςθσ του αναπτυξιακοφ τθσ υποδείγματοσ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτον 
ανκρϊπινο παράγοντα.  
Θ μεςο - μακροπρόκεςμθ αυτι επιδίωξθ αποτυπϊνεται κυρίωσ ςτα δφο βαςικά κείμενα ςτρατθγικισ τθσ ΠΙΝ: τθν 
“Περιφερειακι τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ” και τθν “Περιφερειακι τρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ”

20
. 

 
ιμερα, θ Π.Ι.Ν. χαρακτθρίηεται ςυνοπτικά από: 
 
-ιδιαιτερότθτεσ που απορρζουν από τθ νθςιωτικότθτα και ζντονεσ εποχικζσ διακυμάνςεισ ςτισ ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ λόγω τουριςμοφ 
-γενικά δυςμενζσ δθμογραφικό περιβάλλον που χαρακτθρίηεται τάςθ βελτίωςθσ (από τθν κρίςθ και μετά) των 
εκπαιδευτικϊν του προςόντων και από ςχετικά αυξθμζνθ ςυμμετοχι ξζνων υπθκόων 
-ζνα παραγωγικό ςφςτθμα περιοριςμζνθσ εξειδίκευςθσ και χαμθλισ ανταγωνιςτικότθτασ, κυριαρχοφμενο από τον 
τριτογενι τομζα (μαηικόσ τουριςμόσ και εμπόριο), με χαμθλά επίπεδα καινοτομίασ (παρά τθ ςχετικι βελτίωςθ) 
-ανκεκτικι ςτθν κρίςθ αγορά εργαςίασ (ςχετικά χαμθλι ανεργία), που προςφζρει ολοζνα και περιςςότερεσ κζςεισ 
εργαςίασ χαμθλισ εξειδίκευςθσ, ςε αντίκεςθ με τα επίπεδα δεξιοτιτων των ανζργων 
-περιβαλλοντικι ποικιλομορφία και εφκραυςτεσ ιςορροπίεσ όςον αφορά ςτουσ φυςικοφσ και περιβαλλοντικοφσ 
πόρουσ ζνεκα τθσ νθςιωτικότθτασ, προκαλϊντασ για “εξοικονόμθςθ”, “επανάχρθςθ”, ςυνετι & βιϊςιμθ “διαχείριςθ” 
και ταυτόχρονα θ μορφολογία τθσ αυξάνει τουσ φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ κινδφνουσ. 
-βελτιοφμενθ “εξωτερικι διαςφνδεςθ” μζςω πυλϊν ειςόδου-εξόδου με τα ΔΕΔ-Μ, αλλά και ςθμαντικό ζλλειμμα 
ςτθν “εςωτερικι” διαςυνδεςιμότθτα μικρϊν και μεγάλων νθςιϊν 
-διατθροφμενθ αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτισ βελτιοφμενεσ κοινωνικζσ (εκπαιδευτικζσ και υγειονομικζσ) υποδομζσ και 
ςτισ αντίςτοιχεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (λόγω ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ελλείψεων ςε ςτελεχιακό δυναμικό και του 
προφίλ τθσ Π.Ι.Ν.) 
-ςχετικά βελτιωμζνθ εικόνα ςυγκριτικά με τισ άλλεσ Περιφζρειεσ, όςον αφορά ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ 
-ορατζσ χωρικζσ διαφοροποιιςεισ και κατανομζσ (παρά τθ γενικι ομοιογζνεια) που αφοροφν τόςο τουσ οικιςτικοφσ, 
πολιτιςτικοφσ και εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόρουσ, όςο και τθν παραγωγικι εξειδίκευςθ των επιμζρουσ χωρικϊν 
ενοτιτων. 
  
Με βάςθ όλα τα παραπάνω οι βαςικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Π.Ι.Ν. για τθν περίοδο 2021-2027 
αποτυπϊνονται ςτθ ςυνζχεια, ανά τόχο Πολιτικισ και Ειδικό τόχο. 

 
τόχοσ Πολιτικισ 1: Μια εξυπνότερθ Ευρϊπθ μζςω τθσ προϊκθςθσ του καινοτόμου και ζξυπνου 
οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ. 
 
Ενίςχυςθ των ικανοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ και τθν αξιοποίθςθ των  προθγμζνων τεχνολογιϊν 

 εδραίωςθ του περιφερειακοφ ςυςτιματοσ ζρευνασ και καινοτομίασ (λειτουργία Περιφερειακισ Δομισ 
υποςτιριξθσ Καινοτομίασ, αξιοποίθςθ Μονάδασ Καινοτομίασ ΑΕΙ ) 

 ςυνεργαςία (ςυμπράξεισ) επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ φορείσ ςε τομείσ RIS -  επενδφςεισ ςε 
εφαρμοςμζνθ ζρευνα 

 ενκάρρυνςθ δραςτθριοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ ςε ΜΜΕ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δικτφωςθσ  

 ενίςχυςθ δθμόςιων ερευνθτικϊν δομϊν ςε ςυνδυαςμό με ανάπτυξθ ερευνθτικοφ ζργου ςε τομείσ RIS & 
Κλιματικι Αλλαγι/Κινδφνουσ 

 υποςτιριξθ ερευνθτϊν με ζμφαςθ ςτουσ νζουσ ερευνθτζσ ςε τομείσ περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ 

 ανάπτυξθ ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν & δικτφωςθσ μεταξφ ΑΕΙ/ΕΚ/MME πλαίςιο τθσ ΑΙRS κ.ά. 

                                                      
20

 θμειϊνεται δε, ότι για τθν ςτρατθγικι του Αγροτικοφ Σομζα, εξελίςςεται μια παράλλθλθ διαδικαςία από το αρμόδιο Τπουργείο. 
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 διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ / μεταφορά τεχνολογίασ ςτθν τοπικι οικονομία-
κοινωνία 

  
Εκμετάλλευςθ των οφελϊν τθσ ψθφιοποίθςθσ για τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τισ κυβερνιςεισ 

 ενίςχυςθ ΜΜΕ για ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςε τομείσ RIS, τθσ Κ.Ο. τθσ Π.Ο. και τθσ Κ.Α.  

 διεφρυνςθ τθσ ψθφιοποίθςθ των ΜΜΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, δικτυωμζνεσ επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ, 
κόμβοι ψθφιακισ καινοτομίασ, κλπ)  

 ανάπτυξθ προθγμζνων ψθφιακϊν εφαρμογϊν ανάδειξθσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ ΠΙΝ ςτουσ 
τομείσ Σουριςμόσ – Πολιτιςμόσ - Περιβάλλον.  

 προθγμζνεσ Ψθφιακζσ εφαρμογζσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν  προσ τον πολίτθ, με βάςθ τθ “Ψθφιακι Ατηζντα”  

 ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων και ενκάρρυνςθ τθσ ψθφιακισ ζνταξθσ-μάκθςθσ 

 οργάνωςθ-κακιζρωςθ διεκνοφσ ψθφιακοφ φεςτιβάλ δθμιουργϊν ςε τομείσ RIS 

 
Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ  

 ενίςχυςθ ΜΜΕ για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό 
ςε τομείσ προτεραιότθτασ με βάςθ τθν RIS (παραγωγι και μεταποίθςθ τυπικϊν προϊόντων κατά κφριο λόγο 
ενταγμζνων ςτο «καλάκι τθσ Περιφζρειασ», υδατοκαλλιζργειεσ, ανάπτυξθ ειδικϊν κατθγοριϊν τουριςμοφ 
που ςχετίηονται με το καλάςςιο ςτοιχείο, τθ φφςθ, τον πολιτιςμό, «δθμιουργικι & πολιτιςτικι οικονομία» 
κ.ά.  

 ενίςχυςθ ΜΜΕ που εςτιάηουν ςτθν κυκλικι οικονομία και τθν κλιματικι αλλαγι, για τθν καινοτομία, τθ 
μεταφορά τεχνολογίασ και τθ δικτφωςθ. 

 Δθμιουργία δικτφων καινοτομίασ και δικτφων ςυνεργαςίασ ΜΜΕ με επίκεντρο τον τουριςμό, τον πολιτιςμό, 
τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα κλπ 

 δθμιουργία υποδομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία (εκκολαπτιριο 
καινοτόμων ΜΜΕ, επιχειρθματικι υποδομι-πάρκο) 

 Προϊκθςθ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ νζων, τθσ τεχνολογικισ, οργανωτικισ και καινοτομίασ 
μάρκετινγ ςτισ ΜΜΕ  

 ενδυνάμωςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ Σοπικϊν Προϊόντων και προϊκθςθ τθσ διάκεςθσ τουσ ςτισ αγορζσ 
(ςιμανςθ, τυποποίθςθ, εξωςτρζφεια) 

 προϊκθςθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν & δικτφωθσ   

 Ποιοτικόσ εκςυγχρονιςμόσ και δθμιουργία νζων ΜΜΕ ςε τομείσ πζραν τθσ RIS 
 
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ, τθ βιομθχανικι μετάβαςθ και την επιχειρηματικότητα 

 Ανάπτυξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τθν “ζξυπνθ εξειδίκευςθ” και τθν επιχειρθματικότθτα ςε 
ανζργουσ και εργαηόμενουσ 
 

Επιδιωκόμενα Αποτελζςματα: 
-περιςςότερεσ επενδφςεισ για τθν  προαγωγι τθσ ζρευνασ ςε τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ - προςζλκυςθ και 
αναβάκμιςθ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ - αφξθςθ των επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςε ΕΣΑΚ και των 
ςυνδθμοςιεφςεων ΑΕΙ-ΜΜΕ ςε τομείσ με ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν Περιφζρεια 
-ενίςχυςθ του μεριδίου και αφξθςθ τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν προϊόντων, υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν που 
αναπτφςςονται από το δθμόςιο τομζα και τθν επιχειρθματικότθτα, ιδίωσ με βάςθ τθ RIS και τθν “Ψθφιακι Ατηζντα” 
--αφξθςθ των ΜΜΕ οι οποίεσ κα δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ (RIS Π.Ι.Ν.), και 
που κα ειςάγουν καινοτομίεσ κάκε μορφισ, περιλαμβανομζνων επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ 
εκκολαπτθρίου ι/και επιχειρθματικι υποδομι 
- περιςςότεροι Εργαηόμενοι ΜΜΕ και Άνεργοι που εντάςςονται ςε Ενεργθτικζσ Πολιτικζσ Απαςχόλθςθσ ςε τομείσ 
περιφερειακισ εξειδίκευςθσ για αξιοποίθςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων κλπ 
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  ελίδα 18 

 

 
τόχοσ Πολιτικισ 2: Μια πιο πράςινθ Ευρϊπθ με χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα μζςω τθσ 
προϊκθςθσ τθσ μετάβαςθσ ςε κακαρζσ μορφζσ ενζργειασ, των “πράςινων” και “μπλε” 
επενδφςεων, τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ 
και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων. 
 
Προϊκθςθ μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ &  Προαγωγι των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

 Ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ ΑΠΕ ςτισ ΜΜΕ 

 Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ & δίκτυα  

 Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ  

 Βιοκλιματικζσ αναβακμίςεισ κοινόχρθςτων, δθμόςιων χϊρων ςε αςτικζσ περιοχζσ 

 προϊκθςθ-δθιουργία “ενεργειακϊν κοινοτιτων” για τθν αξιοποίθςθ ΑΠΕ 
 
Προαγωγι τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ των κινδφνων και τθσ ανκεκτικότθτασ ςτισ 
καταςτροφζσ 

 ολοκλιρωςθ ςυςτθμάτων πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων που ςυνδζονται με το κλίμα (εκτίμθςθ - 
πρόλθψθ - οργάνωςθ-διαχείριςθ απόκριςθσ ςε τομείσ όπωσ οι πυρκαγιζσ, οι πλθμμφρεσ, θ διάβρωςθ, οι 
ςειςμοί κλπ 

 προϊκθςθ ολιςτικισ διαχείριςθσ κινδφνου δράςεων για το καλάςςιο και παράκτιο χϊρο (υδρογονάνκρακεσ 
και άλλεσ εςτίεσ δυνθτικισ ρφπανςθσ), τα απειλοφμενα παραγωγικά εδάφθ κλπ  

 ςυςτιματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων με εςτίαςθ ςε περιοχζσ με ειδικά χαρακτθριςτικά (ηϊνεσ 
υψθλοφ κινδφνου, πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ  και μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ) 

 ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ Περιφζρειασ – τουριςτικϊν και άλλων περιοχϊν ωσ προσ τθν ετοιμότθτα διαχείριςθσ 
φυςικϊν κινδφνων 

 οργάνωςθ παρεμβάςεων ςχετικϊν με τθν αςφάλεια και ανκεκτικότθτα  δθμόςιων υποδομϊν και κτιρίων ςε 
ενδεχόμενεσ καταςτροφζσ 

 ςτοχευμζνεσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ και ειδικόσ εξοπλιςμόσ προςταςίασ 
 
Προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ του νεροφ 

 αναβάκμιςθ των παλαιωμζνων υποδομϊν και δικτφων διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ  ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
μείωςθσ των απωλειϊν 

 νζεσ υποδομζσ, εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και δίκτυα παροχισ πόςιμου φδατοσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
ποιοτικισ επάρκειασ 

 εγκατάςταςθ «ζξυπνων» ςυςτθμάτων εντοπιςμοφ των διαρροϊν ςτα δίκτυα, 

 εφαρμογι μζτρων βζλτιςτθσ διαχείριςθσ υδάτων και παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα 
χζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ  

 
Προϊκθςθ τθσ μετάβαςθσ ςε μια κυκλικι οικονομία 

 ςυμπλιρωςθ – ολοκλιρωςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςτθ βάςθ του ΠΕΔΑ ( μζτρα 
πρόλθψθσ, ελαχιςτοποίθςθσ, διαλογισ, ανακφκλωςθσ,  μθχανικι βιολογικι επεξεργαςία) 

 ςυλλογι και επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων με βάςθ το Επιχειρθςιακό χζδιο Διαχείριςθσ 

 ενκάρρυνςθ τθσ επανάχρθςθσ ανακυκλωμζνων υλικϊν ωσ πρϊτων υλϊν, για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων 
και τθν παραγωγι ενζργειασ 

 ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των παραγωγϊν, των επιςτθμόνων, των 
καταναλωτϊν και τθσ κοινωνίασ για τθν προϊκθςθ τθσ Κ.Ο. 

 
Ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, των πράςινων υποδομϊν ςτο αςτικό περιβάλλον και τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ 

 δράςεισ προςταςίασ, διαχείριςθσ και ιπιασ αξιοποίθςθσ οικοςυςτθμάτων και περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ 
(προςταςία, ευαιςκθτοποίθςθ, δικτφωςθ καλάςςιων, παράκτιων, χερςαίων οικοςυςτθμάτων, τοπίων και 
ειδϊν) 

 δράςεισ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ - “πράςινεσ υποδομζσ” (περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και 
ενοποίθςθ “πράςινων” δθμόςιων χϊρων, αναπλάςεισ όψεων και ανακαίνιςθ κτιρίων, δθμιουργία & 
ανάπλαςθ χϊρων αναψυχισ)  
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  ελίδα 19 

 

 προϊκθςθ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πλθκυςμοφ. 

 Δράςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό επίπεδο 
 

Επιδιωκόμενα Αποτελζςματα: 
-περιςςότερα δθμόςια κτίρια/υποδομζσ, νοικοκυριά και επιχειριςεισ με βελτιωμζνθ ενεργειακι απόδοςθ, κακϊσ 
και αφξθςθ παραγόμενθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
- αφξθςθ του πλθκυςμοφ που ωφελείται από μζτρα προςταςίασ κατά των φυςικϊν κινδφνων καταςτροφϊν που 
ςυνδζονται ι όχι με τθν κλιματικι αλλαγι (πυρκαγιζσ, διάβρωςθ, ςειςμοί, καλάςςια ρφπανςθ) 
- αφξθςθ πλθκυςμοφ που ωφελείται από τθν ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ επανάχρθςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων 
και είναι ςυνδεδεμζνοσ ςε δευτερεφον τουλάχιςτον ςφςτθμα επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων 
- μεγαλφτερο μζροσ πλθκυςμοφ  ςυνδεδεμζνου με βελτιωμζνθ παροχι νεροφ ςε ςυνδυαςμό με μείωςθ των 
απωλειϊν και μελλοντικι τθσ καλισ ποιότθτασ των χερςαίων και παράκτιων υδάτων και του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ γενικά 
- διατιρθςθ ςθμαντικϊν οικοτόπων και περιοχϊν Natura με ταυτόχρονθ δθμιουργία νζων πόλων ζλξθσ και αφξθςθ 
πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε νζεσ ι αναβακμιςμζνεσ πράςινεσ υποδομζσ 

 
 
τόχοσ Πολιτικισ 3: Μια πιο διαςυνδεδεμζνθ Ευρϊπθ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κινθτικότθτασ και 
των περιφερειακϊν διαςυνδζςεων ΣΠΕ. 
 
Ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ ςυνδεςιμότθτασ 

 επζκταςθ των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και των ςχετικϊν δικτφων υψθλϊν ταχυτιτων & χωρθτικότθτασ -
δικτυακι κάλυψθ «κενϊν» ειδικά ςτα μικρά νθςιά και τισ ορεινζσ περιοχζσ 

 εγκατάςταςθ δικτφου υπερτοπικισ εμβζλειασ και δθμιουργία κζντρων αποκικευςθσ δεδομζνων (data 
centers) εκμεταλλευόμενοι τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ ΠΙΝ 

 
Ανάπτυξθ βιϊςιμου, ανκεκτικοφ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ζξυπνου, αςφαλοφσ και διατροπικοφ ΔΕΔ-Μ 

 ςυμπλιρωςθ μεταφορικϊν-ςυγκοινωνιακϊν υποδομϊν για τθ βελτίωςθ των ςυνδζςεων τθσ ΠΙΝ με τουσ 
θπειρωτικοφσ οδικοφσ άξονεσ (Εγνατία, Ιόνια οδό κλπ) 

 
Ανάπτυξθ βιϊςιμθσ, ανκεκτικισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ζξυπνθσ, αςφαλοφσ και διατροπικισ εκνικισ, 
περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ, με καλφτερθ πρόςβαςθ ςε ΔΕΔ-Μ και διαςυνοριακι κινθτικότθτα 
• υμπλιρωςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν οδικισ διαςφνδεςθσ με κόμβουσ ΔΕΔ-Μ ΠΙΝ   
• ςυμπλιρωςθ και αναβάκμιςθ των περιφερειακϊν/τοπικϊν οδικϊν υποδομϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

προϊκθςθσ “εςωτερικοφ” οδικοφ άξονα μεταφορϊν 
• υμπλιρωςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για τθν οδικι αςφάλεια των χερςαίων μεταφορϊν : 
• δράςεισ (περιβαλλοντικισ κυρίωσ) πιςτοποίθςθσ & παροχισ «ζξυπνων» υπθρεςιϊν λιμενικϊν υποδομϊν 
• βελτιϊςεισ & ςυμπλθρϊςεισ λιμενικϊν υποδομϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ ςυνδετικότθτασ των  

Νθςιϊν τθσ Περιφζρειασ με λιμζνεσ ΔΕΔ-Μ.  
• Βελτίωςθ - αξιοποίθςθ λιμενικϊν υποδομϊν για ανάπτυξθ «εςωτερικισ» παράκτιασ ακτοπλοΐασ μικρϊν 

αποςτάςεων και ανάπτυξθ υποδομϊν τοπικισ κλίμακασ υδατοδρόμια και ελικοδρόμια.   

 
Προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ πολυτροπικισ αςτικισ κινθτικότθτασ 

• αντιμετϊπιςθ ςυνκθκϊν κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ (πφλεσ ειςόδου, παρακάμψεισ, χϊροι ςτάκμευςθσ 

κλπ)  
• αςτικζσ μεταφορζσ ςυμβατζσ με το περιβάλλον (“κακαρζσ αςτικζσ μεταφορζσ “) 
• «ζξυπνα» ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ (“ψθφιοποίθςθ των αςτικϊν μεταφορϊν “ κλπ),  
• διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των πεηϊν πολιτϊν, ιδιαίτερα δε των ΑΜΕΑ (πεηόδρομοι & ποδθλατόδρομοι) 
 
Επιδιωκόμενα Αποτελζςματα: 
- αφξθςθ του αρικμοφ των χρθςτϊν νζων ι/και βελτιωμζνων ςυςτθμάτων/τμθμάτων του χερςαίου & καλάςςιου 
υποςυςτιματοσ μεταφορϊν για τθν αςφαλι κυκλοφορία, τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και τθ βελτίωςθ ςυνδεςιμότθτασ 
γεωγραφικά απομακρυςμζνων περιοχϊν 
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  ελίδα 20 

 

-αφξθςθ νοικοκυριϊν και επιχειριςεων με ςυνδρομζσ ςε ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ δικτφου πολφ υψθλισ 
χωρθτικότθτασ 

 
1.5.4.τόχοσ Πολιτικισ 4: Μια πιο κοινωνικι Ευρϊπθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ 
πυλϊνα κοινωνικϊν δικαιωμάτων 
 

ΕΣΠΑ 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ υποδομϊν 

 Πολιτικζσ και δράςεισ για τθν πρόλθψθ-μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και τθ  Δια Βίου μάκθςθ τοπικοφ 
πλθκυςμοφ(ευζλικτθ αναβάκμιςθ δεξιοτιτων, ψθφιακζσ δεξιότθτεσ ) 

 ππογπάμμαηα «ανοικηού» σαπακηήπα (π.σ. θεπινά ημήμαηα ΑΕΙ κλπ.), δπάζειρ διαζύνδεζηρ ΑΕΙ με ηοπικό 

παπαγωγικό και κοινωνικό ζύζηημα. 

 δημιοςπγία ςποδομών για ηην πποζσολική εκπαίδεςζη και θπονηίδα παιδιών  
 ζςμπλήπωζη ςποδομών α’ βάθμιαρ, β’ βάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, πεπιλαμβανομένος αναγκαίος ειδικού 

εκπαιδεςηικού εξοπλιζμού (ΤΠΕ, επγαζηήπια κλπ),  

 ανάπηςξη ηων ςποδομών γ'θμιαρ εκπαίδεςζηρ
21

 πεπιλαμβανομένος αναγκαίος ειδικού εκπαιδεςηικού 

εξοπλιζμού (επγαζηήπια κλπ) 

 
Εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ με τθν ανάπτυξθ υποδομϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ 

 αναβάκμιςθ των υποδομϊν-εξοπλιςμοφ τθσ Περιφζρειασ ςτον τομζα τθσ υγείασ (ζμφαςθ ςτθν α'κμια 
φροντίδα)  

 ςυμπλιρωςθ των υποδομϊν ςτον τομζα τθσ πρόνοιασ (ζμφαςθ ςε τρίτθ θλικία, ΑμεΑ).  

 ανάπτυξθ εφαρμογϊν τθλε-ϊατρικισ και e-φροντίδασ (θλεκτρονικι περίκαλψθ, “διαδίκτυο των πραγμάτων 
για αυτόνομθ διαβίωςθ κλπ) 

 παρεμβάςεισ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ οικιςμϊν Ρομά για τθν αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν υγιοφσ διαβίωςθσ  
 

ΕΚΣ 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ όλων των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία, ιδίωσ των νζων, των 
μακροχρόνια ανζργων και των οικονομικά μθ ενεργϊν ατόμων, προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ 

 Μθχανιςμόσ Διάγνωςθσ Αναγκϊν Αγοράσ Εργαςίασ ΠΙΝ για τθ ςφνδεςθ των ΕΠΑ με τθν αγορά εργαςίασ 

 πολιτικζσ προϊκθςθσ των ανζργων ςτθν απαςχόλθςθ ςε τομείσ Περιφερειακισ εξειδίκευςθσ (αναβάκμιςθ & 
πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων, Νζεσ Θζςεισ Εργαςίασ ) 

 πολιτικζσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των  νζων πτυχιοφχων (μζςω δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςε 
επιχειριςεισ)  

 δράςεισ ςτιριξθσ νζων επιχειρθματιϊν και αυτοαπαςχολουμζνων ςτουσ τομείσ Περιφερειακισ εξειδίκευςθσ  
(ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, παροχι κεφαλαίου εκκίνθςθσ)  

 δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ προςαρμογισ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (ενίςχυςθ δεξιοτιτων εργαηομζνων, προςαρμογι 
επιχειρθματιϊν κλπ).  

 παρεμβάςεισ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ φροντίδασ και 
περιβαλλοντικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων  

 
Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, βελτίωςθ τθσ ιςορροπίασ τθσ επαγγελματικισ και 
τθσ οικογενειακισ ηωισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν παιδικι φροντίδα, προϊκθςθ ενόσ υγιοφσ και 
κατάλλθλα προςαρμοςμζνου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων για τθν υγεία, 
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προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτθν αλλαγι και 
ενεργόσ και υγιισ γιρανςθ 

 δράςεισ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ – επαγγελματικισ ηωισ με τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ & 
φιλοξενίασ τζκνων (περιλαμβανομζνων ΑμεΑ) 

 
Προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ, ιδίωσ με ευκαιρίεσ για ευζλικτθ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και επανειδίκευςθ 
για όλουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, τθν καλφτερθ πρόβλεψθ των αλλαγϊν και τισ νζεσ 
απαιτιςεισ για δεξιότθτεσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, διευκολφνοντασ τισ μεταβάςεισ ςτθ 
ςταδιοδρομία και προωκϊντασ τθν επαγγελματικι κινθτικότθτα 

 δράςεισ για τθν  αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ 
 
προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ζνταξθσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ ενεργοφ 
ςυμμετοχισ, και βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ 

 δράςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ απαςχολθςιμότθτασ των Ευπακϊν Ομάδων 
Πλθκυςμοφ (ςτοχευμζνθ κατάρτιςθ με πιςτοποίθςθ, προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ ευπακϊν ομάδων κλπ)  

 Ενίςχυςθ λειτουργίασ Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ 

 υνζχιςθ λειτουργίασ δομϊν παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν ςτιριξθσ ςε κοινωνικά 
ευπακείσ ομάδεσ (υμβουλευτικά Κζντρα, ΚΕΔΘΦ ΑμεΑ, τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ  κ.ά.) 

 
προϊκθςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν και των περικωριοποιθμζνων 
κοινοτιτων, όπωσ οι Ρομά 

 Δράςεισ υποςτιριξθσ κοινοτιτων ρομά για τθν κοινωνικι και οικονομικι ζνταξι τουσ (με βάςθ τθν 
Περιφερειακι τρατθγικι για τουσ ΡΟΜΑ) 

 
ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ και ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ, βιϊςιμεσ και οικονομικά προςιτζσ 
υπθρεςίεσ•εκςυγχρονιςμόσ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προϊκθςθσ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν κοινωνικι προςταςία βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ 
ανκεκτικότθτασ των ςυςτθμάτων υγειονομικισ περίκαλψθσ και των υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ περίκαλψθσ 

 ςυνζχιςθ λειτουργίασ Κζντρων Κοινότθτασ με διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ (ΚΟΙ, ΟΦΘΛΙ, ΡΟΜΑ) 

 ςυνζχιςθ λειτουργίασ δομϊν και δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε δομζσ υγείασ, κοινωνικισ 
φροντίδασ και πρόνοιασ για πλθττόμενεσ και ευάλωτεσ ομάδεσ  (Σοπικζσ Ομάδεσ Τγείασ, δράςεισ για τθν 
Ψυχικι Τγεία και τισ Εξαρτιςεισ κλπ ) 

 
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων που αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απόρων και των παιδιϊν αντιμετϊπιςθ τθσ υλικισ ςτζρθςθσ με παροχι 
τροφίμων και/ι βαςικισ υλικισ βοικειασ προσ τουσ απόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνοδευτικϊν 
μζτρων 

 ςυνζχιςθ παρεμβάςεων ενίςχυςθσ τθσ πρόςβαςθσ ομάδων που πλιττονται από φτϊχεια ςε βαςικά αγακά 
και υπθρεςίεσ (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ΚΘΦΘ, Κζντρα Αςτζγων κλπ)  
 
 

Επιδιωκόμενα Αποτελζςματα: 
ΕΣΠΑ 
-αφξθςθ ετιςιου αρικμοφ παιδιϊν, μακθτϊν, φοιτθτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ υποςτθριηόμενεσ υποδομζσ παιδικισ φροντίδασ 
και εκπαίδευςθσ μζςω τθσθ περαιτζρω βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο ςφςτθμα πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  
- αφξθςθ του ετιςιου αρικμοφ ατόμων που χρθςιμοποιοφν τισ υποςτθριηόμενεσ υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ υγειονομικισ και 
κοινωνικισ περίκαλψθσ, μζςω τθσ περαιτζρω βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ (ιδίωσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ) και πρόνοιασ 
ΕΚΣ 

- Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ ατόμων που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό 
αποκλειςμό και διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ατόμων με ευκφνεσ φροντίδασ 
παιδιϊν κ.ά. 
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- Σθ βελτίωςθ των όρων πρόςβαςθσ για περιςςότερο πλθκυςμό (ςυμπεριλαμβανομζνων ΑμεΑ) ςε υποςτθριηόμενεσ 
δομζσ, κακϊσ και ςτθν αγορά εργαςίασ και πολλαπλι ςτιριξθ ςε περιςςότερα ΑμεΑ κ.ά. ευπακείσ κατθγορίεσ 
- εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ για περιςςότερα άτομα ευπακϊν ομάδων, κακϊσ 
και καλφτερθσ πρόςβαςθσ ςε βαςικά αγακά ςε άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ 
- μεγαλφτεροσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων για τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ 
ευπακϊν κυρίωσ ομάδων πλθκυςμοφ 

 
 
τόχοσ Πολιτικισ 5 : Μια Ευρϊπθ πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τθσ, μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ 
βιϊςιμθσ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των αςτικϊν, αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν, 
κακϊσ και μζςω τθσ ςτιριξθσ τοπικϊν πρωτοβουλιϊν.  
 
Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ και τθσ αςφάλειασ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ 

 (ςυνζχιςθ) ΟΧΕ με εςτίαςθ ςε προτεραιότθτεσ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 
(RIS) 

 (ολοκλιρωςθ) ΟΧΕ με εςτίαςθ ςτθ διαχείριςθ φυςικοφ κινδφνου  

 ΟΧΕ-ΒΑΑ με εςτίαςθ ςτθν αςτικι ανάπλαςθ, με ςκοπό τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ των πόλεων τθσ ΠΙΝ. 
Ζμφαςθ ςε παρεμβάςεισ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ κτιρίων και δθμόςιων χϊρων και του αςτικοφ 
πραςίνου, ςε ιπιεσ μορφζσ μετακινιςεων, ςτθν αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και 
δθμιουργίασ, ςτθν προϊκθςθ τθσ “κυκλικισ οικονομίασ”, ςτθν ενεργειακι εξοικονόμθςθ, τα “ζξυπνα 
ςυςτιματα” παροχισ υπθρεςιϊν, ςτθν ανάδειξθ τθσ “γειτονιάσ” κλπ 

 
Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και περιβαλλοντικισ τοπικισ  
ανάπτυξθσ, τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθσ αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων  
των αγροτικϊν και των παράκτιων περιοχϊν μζςω τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με  
πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 

 ΟΧΕ (ΣΑΠΣΟΚ) με εςτίαςθ ςτθν αναηωογόνθςθ του οικιςτικοφ δυναμικοφ τθσ υπαίκρου (κεφαλοχϊρια, 
μεςαίοι οικιςμοί, μικρά χωριά) , με ζμφαςθ ςτθν (ψθφιακι κυρίωσ) δικτφωςθ, ςτθν ανάδειξθ-αξιοποίθςθ 
τοπικϊν πολιτιςτικϊν & φυςικϊν τοποςιμων (οικοτουριςμόσ), ςτθν “κυκλικι οικονομία”, ςτθν κοινωνικι 
αναηωογόνθςθ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ μικροφ μεγζκουσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων/ςυνεργαςιϊν  

 ΟΧΕ (ΣΑΠΣΟΚ) για τθν αναβάκμιςθ των Μικρϊν Νθςιϊν ςε “ποιοτικοφσ”, “πράςινουσ”, “προςβάςιμουσ” 
κόμβουσ ςτο ευρφτερο δίκτυο νθςιωτικότθτασ του Ιονίου και τθσ χϊρασ. 

 ΟΧΕ (ΣΑΠΣΟΚ) με εςτίαςθ ςτθν ενιαία διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ ΠΙΝ ωσ ιδιαίτερθσ γεωγραφικισ 
ενότθτασ, που λειτουργεί ωσ ζνα πολφπλοκο και εφκραυςτο ςφςτθμα φυςικϊν και ανκρωπογενϊν 
μεταβλθτϊν και χαρακτθρίηεται από ςθμαντικό βιολογικό, γεωφυςικό, αιςκθτικό και πολιτιςμικό πλοφτο. 
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ανάδειξθ μυκικϊν-ιςτορικϊν και εμπορικϊν διαδρομϊν-δικτφων, ςτθν προςταςία 
και ιπια αξιοποίθςθ των καλάςςιων και παράκτιων πόρων, ςτθν ανάπηςξη και πποβολή ηηρ δημόζιαρ 

ηοςπιζηικήρ πεπιοςζίαρ και ζςναθών ςπηπεζιών ζηον ηομέα ηος ηοςπιζμού, ςτθ διαχείριςθ τθσ τρωτότθτασ 
και των ςυγκρουόμενων χριςεων, ςτθν “κυκλικι οικονομία” και γενικά ςε εναλλακτικά του κορεςμοφ, 
πρότυπα οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 
 

Επιδιωκόμενα Αποτελζςματα: 
- περιςςότεροι ενδιαφερόμενοι που ςυμμετζχουν ςτθν εκπόνθςθ και τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν αςτικισ και 
τοπικισ ανάπτυξθσ 
- αφξθςθ των επιςκζψεων τουριςτϊν/επιςκεπτϊν ςε υποςτθριηόμενουσ χϊρουσ και των χρθςτϊν που ωφελοφνται 
από τισ υποςτθριηόμενεσ πολιτιςτικζσ υποδομζσ 
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4. Ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ για τθ νζα προγραμματικι περίοδο 2021 – 2027 
τθν ενότθτα αυτι κα πρζπει να εκτιμθκοφν ςυνοπτικά οι ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ ανά φορζα και τόχο Πολιτικισ 
για τθν κάλυψθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν και τθν αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και του 
αναπτυξιακοφ δυναμικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ζργων που εκτιμάται ότι ενδεχομζνωσ δεν κα προλάβουν να 
ολοκλθρωκοφν μζχρι το 2023 και κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν προγραμματικι περίοδο 2021-2027 ωσ 
μεταφερόμενα 
 
ΘΜ. κα ςυμπλθρωκεί μετά τθ διαβοφλευςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ομάδασ Χάραξθσ Πολιτικισ τθσ Π.Ι.Ν. 


