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Προοίμιο 
 Γίνεται μια σύντομη περιγραφή στους άξονες και τις δράσεις μας στην ΠΙΝ 

Άξονες 

Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στην ΠΙΝ  
 Η διατήρηση της Περιφέρειας. 

 Η Ανάπτυξη με την διασφάλιση του βασικού αναπτυξιακού πόρου των 

νησιών μας που είναι το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το 

ανθρωπογενές (αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό) .Στόχος μας πρέπει να είναι η 

αειφορία. 

 Δημιουργία κοινωνικών υποδομών με σκοπό την συμπαράσταση στα πιο 

αδύνατα στρώματα της κοινωνίας για να επιβιώσουν από την οικονομική 
δυσπραγία 

Δράσεις   

Σε διοικητικό επίπεδο 
 Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τόσο ανάμεσα στα μεγάλα και 

μικρά νησιά του Ιονίου όσο και ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο. 

 Αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας με τις νέες τεχνολογίες ώστε ο 

πολίτης να εξυπηρετείται στον τόπο διαμονής του.  

 

Βασικοί στόχοι μας: 

 Εμβάθυνση της αποκέντρωσης: α)πόρους β) αρμοδιότητες 

 Εφαρμογή των τριών αρχών:  



α)Την αρχή της Τοπικής αυτονομίας. β)Την αρχή ότι κάθε αρμοδιότητα 

πρέπει να ασκείται στο κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο. γ)Τον περιορισμό 

του κεντρικού κράτους σε επιτελικό ρόλο.  

 καθιέρωση της απλής αναλογικής και μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον 

περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

 Θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, με ρόλο στον 

σχεδιασμό και στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης 

 Την αλλαγή του Νόμου ώστε  και να εκπροσωπηθούν σε αυτό οι Παξοί και το 

Μεγανήσι. 

Σε οικονομικό επίπεδο 

 Προστασία του κυριότερου φυσικού πόρου των νησιών μας που είναι το 

περιβάλλον. 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση των βιοτόπων και των προστατευόμενων περιοχών. 

Ενίσχυση των φορέων διαχείρισης που υπάρχουν και λειτουργούν. 

 Ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, με εξειδίκευση ανά νησί, που θα 

αποτελεί τη βάση για  σχεδιασμένη ανάπτυξη με άξονες τον τουρισμό και την 

παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων που θα οδηγεί σε συνολική αλλά και 

ισοκατανεμημένη αύξηση του τοπικού εισοδήματος. 

 Παράλληλη προώθηση νέων εναλλακτικών  και ήπιων μορφών τουριστικής 

ανάπτυξης, που θα δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες, φυσικές και 

πολιτισμικές, των νησιών μας. Προώθηση των Ιονίων σαν ενιαίου 

τουριστικού προορισμού. 

 Τόνωση των παραδοσιακών παραγωγικών τομέων, από τους οποίους χάνονται 

θέσεις εργασίας και εισοδήματα, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τα χαμηλής 

οικονομικής στάθμης κοινωνικά στρώματα.(γεωργία, αλιεία) . 

 Ορθολογική κατανομή των πόρων για υποδομές με βάση την καταγραφή των 

αναγκών του κάθε νησιού. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για την επίλυση 

των μεγάλων ζητημάτων όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 

ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και η συγκοινωνία των 

μικρών νησιών. 



 Ανάδειξη της κομβικής θέσης των νησιών μας στην Μεσόγειο με 

εκμετάλλευση των κοινοτικών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας 

για να ξαναγίνει η Περιφέρεια μας   σταυροδρόμι της Μεσογείου. 

 Εξασφάλιση αυξημένων Εθνικών πόρων και Ευρωπαϊκών κονδυλίων που 

δικαιούμαστε  λόγω της νησιωτικότητας. 

Κοινωνικό επίπεδο 

 Ενίσχυση των δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να μειωθεί η 

ανάγκη των πολιτών να φεύγουν εκτός Περιφέρειας. 

 Ενδυνάμωση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας, μέσα από 

κοινές πολιτιστικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα 

αναδεικνύουν την κοινή ιστορία και πολιτισμό. 

 Ενίσχυση των κοινωνικών δομών, υποδομών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, για να αποφευχθούν  κοινωνικά 

προβλήματα εξαθλίωσης των φτωχότερων συμπολιτών μας.  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΝΑΣΑ)  
Συντάχθηκε από τον Λάμπρο Ντούσικο επ. συν. Σ. Σαμοΐλη 

Α.   ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ   
 

 

 Η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, ενώ πληρεί τις προϋποθέσεις για ισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα 
στις υποδοµές κοινωνικού εξοπλισµού, στην  εκπαίδευση, την υγεία, στις µεταφορές, τις 
συγκοινωνίες, στα έργα αναβάθµισης της ποιότητας ζωής και προστασίας του 
περιβάλλοντος, στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κλπ.  

 Οι βασικότεροι λόγοι δημιουργίας της υφιστάμενης κατάστασης, είναι τρεις:  

o Πρώτον, η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η διαφθορά των θεσμικών 
μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης.  

o Δεύτερον, η ιδιοτελής εμμονή στο κορεσμένο μοντέλο μαζικού τουρισμού, που 
σκοπό έχει τη βιωσιμότητα του Τουριστικού ολιγοπωλίου σε βάρος της 
αυτοδύναμης παραγωγής. 

o Τρίτον, το διογκούμενο έλλειμμα περιφερειακού προγραμματισμού, οι συνεχώς 
µειούµενοι  πόροι  του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η 
αναποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων.   

 

 Όσον αφορά στο σχεδιασµό, τη φυσιογνωµία και την ποιότητα των προγραµµάτων στο 
Πλαίσιο  ∆ιαχείρισης  ΕΣΠΑ - ΕΠΑ (2007-2013), πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:   

◦ Τα περιφερειακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, δεν προήλθαν ως αποτέλεσµα 
µελέτης της αναπτυξιακής προοπτικής των περιφερειών. Κυρίως ικανοποιούν τις 



εξαγγελίες  για την συνένωση - συρραφή των περιφερειών σε πέντε (5) 
διοικητικές ενότητες για την διαχείριση του ΕΣΠΑ. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
τεκµηρίωση για αυτήν την επιλογή,τους επιδιωκόµενους στόχους και την 
αναπτυξιακή προοπτική της συνένωσης. 

◦ Κατά τον σχεδιασµό των προγραµµάτων, διαπιστώθηκε απουσία διαλόγου και 
µικρή συµµετοχή των φορέων - εκπροσώπων των περιφερειών, των τοπικών 
κοινωνιών, µε εµφανή την καταστρατήγηση του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, 
ως µεθόδου σχεδιασµού και πολιτικής συναίνεσης στο σχέδιο.   

◦ Τα προγράμματα, σχεδιάστηκαν ακολουθώντας την πεπατηµένη της εναρµόνισης 
στην τυπολογία, ενώ  απουσιάζει ο σχεδιασµός µακράς πνοής για τις περιφέρειες 
(εργασία που απαιτεί έρευνα, κατανόηση και µελέτη των περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων, καταγραφή αναγκών, ανάδειξη των προοπτικών).   

◦ Το τοµεακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), είναι εναρμονισμένο στις 
απαιτήσεις της τελευταίας ΚΑΠ. Είναι αµφίβολο όµως, εάν µε τους πόρους που 
διαθέτει θα µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα. Ήδη 
καταγράφεται μείωση του αγροτικού εισοδήµατος, ενώ δεν φαίνεται αντιστρέψιµη 
η εγκατάλειψη γαιών και η µείωση της αγροτικής παραγωγής.   

◦ Η επιχειρηµατικότητα και το επιχειρείν, αποτελούν τα νέα συνθήματα των 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των επενδύσεων, µε σαφή προσανατολισµό, την 
ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μεγάλο τµήµα των ενισχύσεων, θα 
“περάσει” ακόµη µια φορά, από τη διαχείριση των τραπεζών, ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις του τραπεζικού συστήµατος, να αυξήσει ανέξοδα τον κύκλο εργασιών 
του. Ως εργαλεία  της αναπτυξιακής πολιτικής, παραµένει ο Αναπτυξιακός Νόµος, 
τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
και τέλος θεσµοθετούνται οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), κατά 
το πρότυπο των επιχειρήσεων µικτής  οικονομίας. Στην ουσία, µέσω των Σ∆ΙΤ, σε 
συνδυασµό και µε τις ιδιωτικοποιήσεις  των δηµόσιων Οργανισµών και 
υποδοµών (π.χ. λιµάνια, αεροδρόμια), επιδιώκεται να φτιαχτεί ένα πλαίσιο 
απρόσκοπτης λειτουργίας και εξυπηρέτησης των µεγάλων συµφερόντων και να 
παραδοθούν σε κερδοσκοπική χρήση, πόροι της ελληνικής περιφέρειας και όχι να 
υποστηριχτεί η περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Ως προς τον Τουρισμό 
 

 Ο τριτογενής τομέας απορροφά το 69,8% της απασχόλησης (έναντι 69,9% του τομέα στο 
σύνολο της χώρας). Η οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρουσιάζει σε γενικές 
γραμμές χαρακτηριστικά “μονοκαλλιέργειας” στον τομέα του τουρισμού. Αυτό καταδεικνύει 
αφενός η κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα που την περίοδο 2000-2010 
χαρακτηρίζεται από στροφή στον τριτογενή τομέα, καθώς και από την τομεακή κατανομή 
της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, όπου η συνεισφορά του τριτογενούς τομέα στην 
Περιφέρεια υπερβαίνει εκείνη της χώρας (84,7% έναντι 77,7% στο σύνολο της χώρας το 
2009). 

 Η σύγχρονη τουριστική δραστηριότητα, ως κυρίαρχη κερδοφόρα δραστηριότητα στα 
Επτάνησα, παγιώθηκε στο τετράπτυχο “φτωχό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης - 
ανεπαρκείς δημόσιες δαπάνες - χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών - αυθαιρεσίες επί των 
πόρων”. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, την έλλειψη σχεδιασμού, ήρθε να καλύψει η 
παρουσία των μεγάλων τουριστικών γραφείων του εξωτερικού στη διαδικασία 
παραγωγής, προώθησης και κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, η 
οποία τελικά επέτρεψε τη μετατόπιση του κέντρου διαμόρφωσης σημαντικών 
παραμέτρων της τουριστικής ανάπτυξης, προς μεγάλους ιδιωτικούς φορείς (tour-
operators). 

 Μια ματιά σε στατιστικά στοιχεία, καταδεικνύει ότι το κυρίαρχο μοντέλο, έχει κορεστεί και 
αντιστρέφει πια τους δείκτες αποδοτικότητάς του.  

 Το κεντρικό επίσης ζήτημα στον τουρισμό, αφορά στο ποιος ιδιοποιείται το μεγαλύτερο 
όφελος από οποιαδήποτε μορφή τουρισμού, συμβατική ή εναλλακτική. Η αειφορία στον 
τουρισμό απαιτεί στενή σύνδεση τόσο με την τοπική κοινωνία, όσο και με την τοπική 
οικονομία και παραγωγή: υποστήριξη της τοπικής αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής, 



προστασία με καθαρούς κανόνες του φυσικού περιβάλλοντος, της παράδοσης και του 
πολιτισμού. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ασύμβατη με την εξάρτηση από διάφορους 
“στρατηγικούς επενδυτές” και κερδοσκόπους των “αγορών”.  

 Επομένως, το μοντέλο του τουρισμού για τα Ιόνια Νησιά, προσδιορίζεται από τα εξής 
στοιχεία:  

o Μαζικός τουρισμός μέσω οργανωμένων πακέτων (all inclusive). 

o Εξάρτηση από ξένες αγορές, κυρίως της Δ. Ευρώπης. 

o Εξάρτηση από ορισμένους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς (tour operators). 

o Ολιγοπωλιακό καθεστώς. 

o Χωρική και χρονική συγκέντρωση. 

o Αδυναμία σύνδεσης με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. 

o Μονομερής ανάπτυξη των τεχνικών έργων υποδομής. 

o Ελλιπής μέριμνα για την προώθηση του αγροτουρισμού και των εναλλακτικών 
μορφών. 

 
 

Ως προς την πρωτογενή – δευτερογενή παραγωγή 
 

 Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει σημαντική μείωση και οι διαρροές 
παραγωγικών συντελεστών από τον πρωτογενή τομέα στον τριτογενή διατηρούνται 
αμείωτες.  

 

 Η ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα στα Ιόνια Νησιά, είναι αρκετά περιορισμένη και ενώ 
στο σύνολο της χώρας η συμμετοχή του στην διαμόρφωση του ΑΕΠ ανέρχεται σε 26,3%, 
στην Περιφέρεια ανέρχεται μόλις σε 12%. Στον τομέα αυτόν απασχολείται το 13,4% του 
εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας. Η εξέλιξη στη μεταποίηση τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Η ποσοστιαία μεταβολή των εν ενεργεία μεταποιητικών 
μονάδων στην Περιφέρεια παρουσιάζεται διαχρονικά για τα έτη 1996- 2012 αρνητική και 
φτάνει το –70%. Πρόκειται για ένα ποσοστό αρκετά σοβαρό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο 
δευτερογενής τομέας στα Ιόνια Νησιά έχει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης. Η 
απασχόληση δε, στους “ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς” αποτελεί τον 
τομέα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση (ξεπερνά το 58%) ενισχύοντας την 
παρατηρούμενη τάση τριτογενοποίησης. 

 

  Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα του συνόλου των 
εδαφών (36,9% στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο Ν. Ζακύνθου το 44,1%, στο Ν. 
Κέρκυρας το 37,7%, στο Ν. Κεφαλληνίας το 36,5% και στο Ν. Λευκάδας το 27,9%). Το 
σημαντικότερο γεωργικό προϊόν της περιφέρειας είναι η ελιά και ακολουθούν τα σταφύλια, 
τα εσπεριδοειδή και διάφορα κηπευτικά. Η κυριαρχία του τουρισμού ως οικονομική 
δραστηριότητα στην περιφέρεια, είναι αδιαμφισβήτητη τις τελευταίες δεκαετίες. Η εντατική 
χρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών στον τουρισμό, έχει ως αποτέλεσμα την 
αλλαγή των χρήσεων γης στον παράκτιο χώρο, την απαξίωση της γεωργικής γης και των 
οικισμών της ενδοχώρας και την αποδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που δε 
σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό.  

 

 Ο κλάδος της κτηνοτροφίας και της αλιείας, είναι σε απογοητευτική κατάσταση (με 
μοναδική εξαίρεση ίσως την Κεφαλλονιά), παρότι πληρεί προϋποθέσεις για καλή 
παραγωγή. Βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των γενικών δεικτών της υπόλοιπης 



Ελλάδας και η πορεία - λόγω της προαναφερθείσας διαρροής των παραγωγικών 
συντελεστών στον τουριστικό κλάδο - είναι σαφώς φθίνουσα.  

 

 Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασική λύση στήριξης 
των μικρών και μεσαίων αγροτών, βρίσκονται σε πλήρη οικονομική και κοινωνική 
απαξίωση. Το γενικότερο οικονομικό-πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας τους, έχει διαμορφώσει 
ένα “συνεταιριστικό κατεστημένο”, με κύρια χαρακτηριστικά: α) την άμεση εξάρτηση από 
τα δύο μεγάλα κόμματα και την αξιοποίηση της θέσης τους ως εφαλτήριο πολιτικής 
καριέρας, β) τις εξαρτήσεις από εξωσυνεταιριστικά συμφέροντα και ιδιαίτερα αυτά των 
μεγάλων επιχειρήσεων, γ) την άρνηση στήριξης πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και 
Ομάδων Παραγωγών και  δ) ο τρόπος ανάδειξης των διοικήσεων τους, δεν επιτρέπει 
καμιά ουσιαστική ανανέωση, αναπαράγοντας έτσι το συγκεκριμένο “συνεταιριστικό 
κατεστημένο”. 

 
 

Ως προς την ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες  
 

 Με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας των πολιτικών απελευθέρωσης όπως εξελίσσονται 
στο πλαίσιο και των μνημονιακών πολιτικών, η κατάσταση στην ακτοπλοΐα στα Ιόνια 
Νησιά,  βαδίζει σε ολόπλευρη κρίση. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τη 
νησιωτική επικράτεια υποβαθμίζεται διαρκώς. Τα δρομολόγια μειώνονται συνεχώς, την 
ίδια ώρα που αυξάνεται ο χρόνος εκτέλεσης τους και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι τιμές 
των εισιτηρίων.   

 

 Το μοντέλο των "ελεύθερων αγορών", δεν οδήγησε στον ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά 
στον αυξανόμενο μονοπωλιακό έλεγχο της ακτοπλοΐας. Δεν βελτίωσε την εξυπηρέτηση 
των νησιών, αλλά διόγκωσε τις μεγάλες ανισότητες, ελλείψεις και αυθαιρεσίες, ενώ έχει 
οδηγήσει σε ένα καθεστώς νησιών δυο ταχυτήτων. Επίσης, επιδείνωσε τις εργασιακές 
σχέσεις των εργαζομένων και σε πολλά πλοία, οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες. 

 

 Ανύπαρκτες είναι οι εσωτερικές διασυνδέσεις των Επτανήσων, τόσο μεταξύ των 
τεσσάρων μεγάλων νησιών (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο) όσο και μεταξύ 
αυτών και των μικρότερων. Για παράδειγμα, τα Διαπόντια νησιά βρίσκονται σε μόνιμο 
αποκλεισμό. Το ίδιο προβληματική είναι και η συγκοινωνία με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

 Κάτι αντίστοιχο ισχύει – σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό – και για τις αεροπορικές 
διασυνδέσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όποτε και όπου έγινε χρήση των υδροπλάνων, τα 
αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα.   

 

Ως προς τα χωροταξικά 
 

Συνολικά στα Επτάνησα χωροθετείται μεγάλος αριθμός μικρών οικισμών (αρκετοί εκ των 
οποίων έχουν πληθυσμό μικρότερο από 100 κατοίκους). Οι οικισμοί είναι κατανεμημένοι σε 
όλη σχεδόν την έκταση των νομών, κατάσταση η οποία έχει αυξήσει δυσανάλογα με τις 
πραγματικές ανάγκες, τον οικιστικό χώρο σε βάρος της γεωργικής γης. Στην πραγματικότητα 
η δόμηση στα νησιά, χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικά προβλήματα, τα οποία αποτελούν το 
ένα αιτία αλλά και αποτέλεσμα του άλλου. Το πρώτο, σχετίζεται με την πραγματική ζήτηση 
δόμησης, που εμφανίστηκε ταυτόχρονα με την τουριστική ανάπτυξη του νησιών και το 
δεύτερο, με το θεσμικό καθεστώς, που πέραν των δυνατοτήτων δόμησης εκτός σχεδίου που 
ισχύει σε όλη την επικράτεια, αύξησε τη δυνατότητα δόμησης, οριοθετώντας τους οικισμούς 
χωρίς φειδώ, εις βάρος των φυσικών πόρων. Αναπτύχθηκε έτσι, ένα πρότυπο οικιστικής 
ανάπτυξης, που στηρίζεται, αφ’ ενός στη διαρκή απαξίωση του πρωτογενούς τομέα της 



παραγωγής και συνεπώς και της γεωργικής γης και αφ’ ετέρου στην προσδοκία γρήγορου 
κέρδους από την οικιστική “αξιοποίηση” της γης. 
Το φαινόμενο αυτό, παρά την ωριμότητα και τη σχετική κάμψη των ρυθμών ανάπτυξης της 
τουριστικής δραστηριότητας, παραμένει έντονο ακόμα και σήμερα, με αποτέλεσμα, όχι μόνο 
οι προσβάσιμες ακτές αλλά και σημαντικό τμήμα των εκτάσεων, εκατέρωθεν των οδικών 
δικτύων, να έχει αποκτήσει αστικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το πολεοδομικό καθεστώς 
που ισχύει σε κάθε θέση. Παρά την προφανή όχληση από τη διαμήκη ανάπτυξη του αστικού 
ιστού, παρά το κόστος (που επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο) ώστε να εξοπλιστούν με 
υποδομές όλες αυτές τις περιοχές και παρά την υποβάθμιση των φυσικών και πολιτισμικών 
πόρων των νησιών, το πρότυπο αυτό παραμένει κυρίαρχο, γιατί η “ελευθερία” της δόμησης, 
αντιμετωπίζεται ως παροχή δικαιωμάτων και ενίσχυση των προσδοκιών και όχι ως κίνδυνος 
απαξίωσης των πόρων και συρρίκνωσης των πραγματικών παραγωγικών συντελεστών.  
Οι περιοχές επομένως, που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες αλλοιώσεις, στη βάση της 
λειτουργίας του προτύπου που περιγράφεται παραπάνω, είναι αυτές που ικανοποιούν τα 
παρακάτω κριτήρια: Όσες γειτνιάζουν με την αστική περιοχή των πόλεων της Κέρκυρας, της 
Λευκάδας, του Αργοστολίου και της Ζακύνθου, όσες γειτνιάζουν με τους κύριους άξονες του 
οδικού δικτύου και οι παράκτιοι χώροι, με αξιόλογες παραλίες.  
Ιδιαίτερης σημασίας, είναι το φαινόμενο των συγκρούσεων χρήσεων γης. Σε επίπεδο νομών, 
εμφανίζονται εκτεταμένες περιοχές, στις οποίες εντοπίζονται συγκρούσεις χρήσεων γης, που 
συχνά λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες ισόρροπης ανάπτυξης των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για πιέσεις μεταξύ οικιστικής χρήσης και 
φυσικού - πολιτιστικού περιβάλλοντος ή γεωργικής γης, και προέρχονται κυρίως από τον 
τουρισμό (β’ κατοικία και τουριστικά καταλύματα) και όχι από οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή 
ιδιωτικές πολεοδομήσεις. 

Ζώνες με έντονες συγκρούσεις τουριστικών και γεωργικών χρήσεων γης, εντοπίζονται σε όλο 
σχεδόν το μήκος της παράκτιας ζώνης των νησιών και οι αναμενόμενες παρεμβάσεις, θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην οργάνωση των χρήσεων γης και των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, με στόχο την άμβλυνση του φαινομένου της άναρχης επέκτασης.   

Η σύγκρουση της βιομηχανικής-βιοτεχνικής χρήσης, με χρήσεις οικιστικές, φυσικού 
περιβάλλοντος ή γεωργικής γης, εστιάζεται κυρίως στη λειτουργία των ελαιοτριβείων, πολλά 
από τα οποία δραστηριοποιούνται, εντός των ορίων των οικισμών (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι Βασιλιές Λευκάδας). Η όχληση αφορά τόσο στην καθαυτό λειτουργία των 
ελαιοτριβείων εντός των οικισμών, όσο και στην ρύπανση που δημιουργείται από τα υγρά 
τους απόβλητα, που στις περισσότερες περιπτώσεις απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χερσαίες 
ή υδάτινες εκτάσεις, με αρνητικές συνέπειες για το ευρύτερο περιβάλλον. Επίσης, η παρουσία 
μονάδων SEVESO [οδηγία 96/82 ΕΚ (4-2-97)], σε άμεση επαφή με κατοικημένες περιοχές, 
αποτελεί μη δόκιμη χωροταξικά αλλά και επικίνδυνη συνάμα κατάσταση, που χρήζει άμεσης 
αντιμετώπισης. 

 

Ως προς τη χωροθέτηση απορριμάτων 
 

Η υφιστάμενη υποδομή σε αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ δεν καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού της ΠΙΝ, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος όγκος αστικών λυμάτων, να διατίθεται 
υπόγεια μέσω απορροφητικών βόθρων, επιβαρύνοντας της υπόγεια υδροφορία. Επιπλέον οι 
περισσότερες υφιστάμενες ΕΕΛ δεν είναι σχεδιασμένες, ώστε να δέχονται βοθρολύματα, ενώ 
η έλλειψη αποχετευτικών δικτύων στους περισσότερους οικισμούς, καθιστά αδύνατη την 
επεξεργασία του μεγαλύτερου όγκου των βοθρολυμάτων. Δεν υπάρχουν ΕΕΛ για την 
επεξεργασία των μη αστικών αποβλήτων (βιομηχανικά, κτηνοτροφικά, απόβλητα 
ελαιουργείων κλπ.) Όσον αφορά στα στερεά απορρίμματα, εξακολουθούν να λειτουργούν οι 
ίδιοι ΧΥΤΑ στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά. Ο δεύτερος ΧΥΤΑ στην Κέρκυρα 
δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιποι υφιστάμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κορεσμού, αλλά και ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ο ΧΥΤΑ της Ζακύνθου που 
λειτουργεί εντός του Εθνικού Πάρκου. Η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Ζακύνθου είναι εξαιρετικά 
κρίσιμη με την Ε.Ε. να προτίθεται να επιβάλλει πρόστιμο. Στη Λευκάδα δεν έχει 
κατασκευαστεί ΧΥΤΑ ούτε ΣΜΑ, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να διατίθενται σε ΧΑΔΑ. 
Πρόσφατα εκπονήθηκε η μελέτη για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της ΠΙΝ ο οποίος 
προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων διαλογής απορριμμάτων και τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε 



ΧΥΤΥ, ενώ για την περίπτωση της Π.Ε. Λευκάδας προβλέπει την μεταφορά των 
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.  
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, αντιμετώπισαν το μεγάλο πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετώπισαν και το ζήτημα 
της οικονομίας. Όπως με την οικονομία, έτσι και με τα απορρίμματα, ακολούθησαν ένα 
συντονισμένο σχέδιο παράδοσης της διαχείρισή τους, στα εργολαβικά συμφέροντα, 
υποθηκεύοντας το μέλλον του τόπου. Από το φαινόμενο αυτό, δεν εξαιρέθηκαν τα Ιόνια 
Νησιά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν χωρίς κανένα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, τόσο στη Λευκίμμη όσο και στην Λευκάδα. Δεν είναι τυχαίο, ότι τα 
μεγαλύτερα κυκλώματα διαφθοράς στους Δήμους των Επτανήσων, απαντήθηκαν στις 
χρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση απορριμάτων και τα αποχετευτικά δίκτυα.  

Οι λύσεις που τόσο καιρό προτείνουν και στηρίζονται στο δόγμα “ένας τρόπος (ταφή) - ένας 
τόπος”, προοριζόταν για την εξυπηρέτηση του κυκλώματος των συνεργαζόμενων εργολάβων, 
του χρυσοφόρου δηλαδή κυκλώματος των σκουπιδιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
σπαταλήθηκαν και εξακολουθούν να σπαταλιούνται εκατοντάδες εκατομμύρια, που δόθηκαν 
ως αντισταθμιστικά στους δήμους που δέχτηκαν την λειτουργία της μίας και μοναδικής 
χωματερής στα όρια τους, σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Εξ αιτίας αυτής της πολιτικής, η 
διαχείριση των αστικών αποβλήτων, τείνει να αποτελέσει ένα διαρκές πεδίο συγκρούσεων και 
αντιπαραθέσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις (πχ. 
Λευκίμμη Κέρκυρας). 

Οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που έχουν αναπτυχθεί συνδέονται: 

 Με την άρνηση αποδοχής των επιλεγμένων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ή των ολοκληρωμένων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ). 

 Με την αμφισβήτηση της επάρκειας και της ασφάλειας (από περιβαλλοντικής άποψης), 
των εγκαταστάσεων. 

 Με διαφωνίες στις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων (βιοξήρανση, καύση κλπ). 

 Με την άρνηση χρήσης δευτερογενών καυσίμων, από την επεξεργασία των σύμμεικτων 
απορριμμάτων στη βιομηχανία. (πχ RDF και SRF). 

 Με το χαρακτήρα, των φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα έχει δηλαδή, δημόσιο 
χαρακτήρα ή ιδιωτικό; Θα γίνεται με δημόσιο χρήμα ή με ιδιωτικά κεφάλαια; Θα έχει 
κόστος για τον πολίτη και ποιο; Θα αποφέρει κέρδη και ποιος θα τα καρπώνεται;  

Τι όμως αντιπροσωπεύουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, που πολλές φορές 
εξελίσσονται σε συγκρούσεις: 

 Την αδυναμία ελέγχου ενός μοντέλου λειτουργίας της κοινωνίας, που οδηγεί σε μια 
συνεχή αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. 

 Την υποχώρηση των κριτηρίων του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, στους 
σχεδιασμούς της πολιτείας και στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Την εμφανή εμπλοκή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, που ασκούν τεράστιες πιέσεις 
για την επιλογή λύσεων, που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. 

 Την απουσία συμφωνίας σε μια συνεκτική εναλλακτική πρόταση, στο επίπεδο της 
κοινωνίας των ενεργών πολιτών, παρά τις αξιόλογες επεξεργασίες του περιβαλλοντικού 
κινήματος. 

Όπως και να' χει, το πρόβλημα στα Επτάνησα παραμένει τεράστιο και απαιτεί άμεση λύση.  

 

Ως προς τη διαχείριση υδάτων 
 

Σχεδόν όλα τα Επτάνησα, δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια οριστική, ορθολογική και 
βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Τεράστια κονδύλια έχουν 
χαθεί, χωρίς έως τώρα να διαπιστώνεται κάποια σημαντική πρόοδος, ούτε καν ως προς τη 
δρομολόγηση των απαραίτητων έργων ύδρευσης των πόλεων και των χωριών. Το κοινό 
χαρακτηριστικό αυτών των πολιτικών επιλογών, είναι η προκλητική αμέλεια και ο πρόχειρος 
σχεδιασμός. Τα Ιόνια νησιά, καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης, κυρίως με το εμπόριο 



επιτραπέζιων νερών, με μικροέργα αφαλάτωσης και γεωτρήσεις. Η πολιτική διαιώνισης του 
προβλήματος, αποσκοπεί φυσικά σε έναν και μοναδικό στόχο: το νερό να μπει στο επίκεντρο 
των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος.  

Ήδη η συγκυβέρνηση του μνημονίου, ετοιμάζεται να ξεπουλήσει την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΔΑΘ. 
Επίσης είναι έντονο το παρασκήνιο, για πώληση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης, 
για λόγους “ανταγωνιστικότητας”. H διεθνής εμπειρία, έχει αποδείξει ότι όπου επιχειρήθηκαν 
αποκρατικοποιήσεις των οργανισμών ύδρευσης, η κατάσταση έγινε τραγική. Τεράστια αύξηση 
της τιμής του νερού και κακή ποιότητα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι το νερό πρέπει να 
παραμείνει κάτω από δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και δεν τίθεται θέμα κέρδους. Τίθεται 
όμως ξεκάθαρα, θέμα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και αυτό λόγω του ότι, η λειψυδρία 
είναι ένα φαινόμενο που έχει ήδη παρουσιαστεί και στο μέλλον θα είναι εντονότερο. Οπότε, 
εδώ μπαίνει το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.  

Για να ασκήσεις πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, το βασικότερο είναι να έχεις 
αρμοδιότητες σχετικές με αυτό. Οι αρμοδιότητες όμως, της αδειοδότησης της χρήσης ύδατος 
και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, βρίσκονται στα χέρια του κράτους, 
μέσω των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του κράτους. Οι 
αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης (περιφέρειες), όπως προκύπτουν από τους ν. 3852/2010 και 
ν. 4071/2012 είναι πολύ συγκεκριμένες και αποσπασματικές: Η λήψη όλων των αναγκαίων 
μέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης, ώστε να πραγματοποιείται: α) Έλεγχος 
της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. β) Έλεγχος της εκτέλεσης 
εργασιών, για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. γ) 
Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 
υδάτινων πόρων. 

 Η έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων 
για τη χρήση υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους. 

 Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για ενημέρωση κοινού σε θέματα προστασίας 
των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

 Η μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα 
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια νερά. 

 Η εφαρμογή και επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών. 

 Η επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση 
των αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις 
συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα 

 Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και 
εξαρτημάτων από PVC που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πόσιμου νερού και 
αποχετευτικών λυμάτων καθώς και για τα συστήματα αποχέτευσης στα κτίρια. 

 

Εκτός αυτού, για να ασκήσεις ουσιαστικά τις αρμοδιότητες (έστω και τις περιορισμένες), 
πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες στελεχωμένες με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό 
(γεωλόγους), το οποίο δεν συμβαίνει. Οι υπηρεσίες των περιφερειών, διαθέτουν ελάχιστους 
γεωλόγους, οι δε δήμοι συνήθως κανένα (και ειδικά οι νησιωτικοί). Όμως το ζήτημα της 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι σημαντικότατο, γιατί με τις κλιματικές αλλαγές που 
συντελούνται - για να μη βρεθούμε σε τραγική κατάσταση - πρέπει να θεωρούμε ότι 
βρισκόμαστε σε μόνιμο καθεστώς λειψυδρίας. Τα αποθέματα του νερού (ειδικά του υπόγειου) 
μειώνονται διαρκώς. Όπως προκύπτει από πολλές μελέτες, το υδατικό ισοζύγιο τόσο στα 
Επτάνησα, τις Κυκλάδες, όσο και τα Δωδεκάνησα, παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα, λόγω της 
“στρεβλής” ανάπτυξης που παρουσιάστηκε. Οι ιδιαίτερα υδροβόρες χρήσεις νερού (μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και επαύλεις με γκαζόν, πισίνες κλπ), σε συνδυασμό με την 
ιδιαίτερα κακή πολιτική διαχείρισης, έκανε το σύστημα αυτό να καταρρεύσει. Αποτέλεσμα 
ήταν, μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή με υφαλμύρυνση, λόγω των υπεραντλήσεων 
και καταστροφή σημαντικών παράκτιων υδροφορέων. 
 
Από την αυξημένη ζήτηση νερού, παρατηρείται αύξηση της άντλησης των γεωτρήσεων 
(νόμιμων αλλά και πλήθους παράνομων), με συνέπεια την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα 



και την μόλυνση από την είσοδο του θαλάσσιου νερού (υφαλμύρυνση των υδροφορέων). Η 
υφαλμύρυνση αποκαθίσταται δύσκολα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 
εικοσαετίας) και για να πραγματοποιηθεί, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια διαχείρισης 
και ενέργειες (εκπλύσεις υδροφορέων κλπ.).  

Από τα παραπάνω, φαίνεται το γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια υδατικής διαχείρισης, πέφτει 
στο κενό. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή της νοοτροπίας, ώστε να κατανοήσουμε 
ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή και περίσκεψη στη 
διαχείρισή του. Απερισκεψία, έλλειψη στρατηγικής και οράματος, χαρακτηρίζουν τον τρόπο 
διαχείρισης ενός σημαντικότατου για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου φυσικού 
κεφαλαίου, των υπόγειων υδάτων. Με το σύνθημα “κάνε μια γεώτρηση και συ, μπορείς”, η 
πολιτεία αφήνει να αντιμετωπίζεται το πολύτιμο αγαθό, ως ιδιοκτησία εκείνου στο χωράφι ή το 
οικόπεδο του οποίου εκχέεται. 

 

Ως προς την Αυτοδιοίκηση 
 

Η ΑΝΑΣΑ, έχει πλήρη συνείδηση της ιστορικής σημασίας του θεσμού του κράτους για τη 
διεύθυνση της κοινωνίας, αλλά και εμπειρία και γνώση των κινδύνων που πηγάζουν από την 
επιβεβλημένη στις κοινωνίες δόμηση του κράτους. Κινδύνους, αφενός από τη συγκεντρωτική, 
γραφειοκρατική και τεχνοκρατική του διάρθρωση, αφετέρου από την επιβολή των κυρίαρχων 
κοινωνικών δυνάμεων στους κυριαρχούμενους, δια μέσου του κράτους, ως θεσμού εξουσίας 
και μηχανισμού επιβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η φιλοσοφία του 
υπάρχοντος αυτοδιοικητικού μοντέλου του “Καλλικράτη”.  

 

Ο Καλλικράτης, απόλυτα ενταγμένος στη μνημονιακή πολιτική, με στόχο την μείωση πόρων, 
τη συρρίκνωση των όποιων συμμετοχικών θεσμών, την απομάκρυνση των πολιτών από τα 
δρώμενα και τη μετατροπή της ΤΑ σε μοναδικό και απόλυτο μακρύ χέρι του κράτους, δεν 
ήρθε για να εφαρμόσει τη δημοκρατική αντίληψη μιας  αποκεντρωμένης φιλοσοφίας. Δεν 
περιόρισε το υπερσυγκεντρωτικό κράτος και δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κοινωνικούς φορείς 
να συμβάλουν με τη συμμετοχή τους, στη διαφάνεια, τη σωστή και ορθολογική χρήση των 
πόρων, την προφύλαξη του δημότη από σκάνδαλα, τις αυταρχικές συμπεριφορές και 
αποφάσεις κλπ. Δε κατάφερε δηλαδή - γιατί ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή - να προωθήσει 
τη δημιουργία ενός ουσιαστικού, δημοκρατικού, πλουραλιστικού και συμμετοχικά λειτουργικού 
θεσμού. Αντί αυτού, ενθάρρυνε τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, τόσο στους 
Δήμους όσο και στις Περιφέρειες και δρομολόγησε τη διάλυση θεσμών, συμβουλίων, 
χρηματοδοτήσεων, προϋπολογισμών, επιχειρήσεων κλπ.  

 

Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι δρομολόγησε ένα καθεστώς καταδυνάστευσης των 
εργασιακών δικαιωμάτων και αδρανοποίησης των κοινωνικών λειτουργιών του Δήμου.   

 

Επιπρόσθετα, οδήγησε στα εξής: 

 Στη διόγκωση του ελλείμματος του περιφερειακού προγραμματισμού και της υλοποίησης 
έργων ανάπτυξης. 

 Στη διόγκωση του ελλείμματος της ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης των πόρων, των 
αρμοδιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των ισχνών περιφερειακών δομών. 

 Στη μεγέθυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τόσο ως προς την κατανομή των 
χρηματοδοτικών πόρων, όσο και ως προς την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων.   

 Στη διάλυση της  παραγωγικής βάσης της περιφέρειας και στην αύξηση της ανεργίας.   

 Στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και της αγροτικής – αγροτουριστικής προοπτικής.  

 Στην υποβάθμιση του αστικού χώρου, στην όξυνση των εσωαστικών ανισοτήτων και  
στην παραμέληση της αστικής παραγωγικής βάσης.  

 Στην πλήρη αποδιοργάνωση των πολεοδομικών – χωροταξικών σχεδιασμών. 

 Στην αύξηση του κόστους διαβίωσης των κατοίκων και του λειτουργικού κόστους των 
επιχειρήσεων.  

 Στον κατακερματισμό των δομών κοινωνικής πρόνοιας και στην αμφισβήτηση της 
θεμελιώδους αρχής της κοινωνικής συνοχής.  

 



Παρότι γνωρίζουμε ότι η διαχειριστική αποτελεσματικότητα του αυτοδιοικητικού συστήματος, 
εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της πολιτικής βούλησης και χωρίς να αγνοούμε ότι ακόμα 
και το ίδιο το μοντέλο του “Καλλικράτη”, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να 
προσφέρει κάποια ελάχιστα περιθώρια επιτυχημένων πολιτικών, εκτιμούμε ότι το υπάρχον 
μοντέλο έχει χρεοκοπήσει και εμποδίζει την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
Δήμων και των Περιφερειών. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το χαρακτηριστικό της 
νησιωτικότητας, τότε θεωρούμε επιτακτική την αλλαγή του υπάρχοντος μοντέλου, προς την 
κατεύθυνση της αποκέντρωσης των διοικητικών εξουσιών. Η ολοένα και μεγαλύτερη 
συγκέντρωση των δομών εξουσίας, εκτός ότι ενισχύει τα φαινόμενα της πελατειακής 
διαπλοκής, αποδυναμώνει την περιφερειακή ανάπτυξη και ακυρώνει οποιαδήποτε 
προσπάθεια οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης των Επτανήσων.  

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας 
 

1. Η ΑΝΑΣΑ, αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του υπάρχοντος μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, 
λόγω τεράστιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω μονομερούς απορρόφησης των 
παραγωγικών συντελεστών σε βάρος του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, λόγω άνισης 
διανομής του παραγόμενου πλούτου.  

 
2. Ο κορεσμός του υπάρχοντος τουριστικού μοντέλου, έχει δημιουργηθεί από τη σαφή 

πολιτική πρόθεση υπερσυσσώρευσης του κέρδους στα ολιγοπώλια του τουρισμού και των 
δημοσίων έργων, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κόστους διαβίωσης και την αύξηση 
του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. 

 
3. Τόσο η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του γενικού τουρισμού, όσο και η στροφή 

στον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές, είναι πράξεις επιβεβλημένες, όχι μόνο για 
την εξισορρόπηση των οικονομικών δεικτών, αλλά κυρίως για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, τη μείωση της ανεργίας και την οικονομική ανάκαμψη της Περιφέρειας. 

 
4. Το νέο επενδυτικό και επιχειρηματικό πρότυπο, έτσι όπως αυτό εκφράζεται από τους 

αναπτυξιακούς νόμους, τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τη διαδικασία 
αποκρατικοποιήσεων κλπ, είναι ένα πρότυπο που αποδεικνύεται “πειρατικό” και άκρως 
επιζήμιο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Δεν αποσκοπεί στην περιφερειακή ανάπτυξη – 
με όρους κοινωνικής και χωρικής συνοχής – αλλά στην εισπρακτική αποτελεσματικότητα 
(με οποιοδήποτε τίμημα) των μνημονιακών κυβερνήσεων.   

 
5. Το υπάρχον σύστημα Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα το αυτοδιοικητικό μοντέλο του 

“Καλλικράτη”, πρέπει να ανατραπούν, ακόμα και αν χρειαστεί να παρεμβληθεί ένα 
αναγκαίο μεταβατικό στάδιο, διάρκειας κάποιων χρόνων.   

 
6. Η Περιφερειακή συνοχή τόσο σε επίπεδο διοικητικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικό, 

απειλείται. Η ΑΝΑΣΑ, οφείλει να προσπαθήσει μέσα από ένα βιώσιμο και άμεσα 
εφαρμόσιμο στρατηγικό σχεδιασμό, να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Σε αυτή τη βάση, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία ενός ενδοπεριφερειακού άξονα μεταφορών και 
συγκοινωνιών. Επίσης επείγουσα είναι και η εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού 
ισοδύναμου. 

 
7. Δεν έχουν αξιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο τα τεχνικά έργα προτεραιότητας για την 

Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μην διαπιστώνονται σημαντικά οφέλη, τόσο για την τοπική 
οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα, η κατασπατάληση του δημόσιου 
χρήματος, είναι ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να συνεχιστεί. 

 



8. Ως προς το περιβάλλον, τόσο η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, όσο και η 
διαχείριση των υδατικών πόρων, βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, παρά τις υψηλές 
έως τώρα χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Το ίδιο ισχύει και το 
ζήτημα των ΑΠΕ – με εξαίρεση ίσως τις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών – παρότι κι 
αυτές αναπτύσσονται χωρίς συγκροτημένο σχέδιο.  

 
9. Στο σύνολο της Περιφέρειας, η κατάσταση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα είναι 

σχεδόν απογοητευτική, παρότι πληρούνται προϋποθέσεις ανάκαμψης κυρίως στους 
κλάδους της ελαιοπαραγωγής, της αλιείας και της οινοποιίας.   

 
10. Τέλος, κοινό για όλη την Ελλάδα, είναι το πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού 

σχεδιασμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οργάνωση της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης και την οργάνωση των αστικών και περιαστικών ιστών. Ειδικά για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες 
της Ελλάδας, το πρόβλημα αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα που θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε.  

Β.    ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ 
 

 
Προσβλέπουμε σε ένα διαφορετικό πρότυπο ευημερίας, στο οποίο οι άνθρωποι θα είναι 
πάνω από τα κέρδη. Θα αναπτύσσονται με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, θα ανακαλύψουν 
υψηλότερου επιπέδου αξίες, συνεργασίας, αλληλεγγύης και ποιότητας ζωής, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τις υλικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κατασπατάληση των φυσικών και 
ενεργειακών  πόρων. Θα επιλέξουν νέες ανανεώσιμες ενεργειακές μορφές και υψηλού 
επιπέδου  τεχνολογική υποδομή για την παραγωγική ανασυγκρότησή τους. Αν δεν 
αναζητηθούν νέου τύπου διέξοδοι κοινωνικής και οικολογικής βιωσιμότητας, ενδεχομένως θα 
χρειαστούμε ...έναν ακόμα πλανήτη για την επιβίωση της ανθρωπότητας. 
Το νέο πρότυπο ευημερίας, προϋποθέτει δύο συγκεκριμένες ανάγκες: Πρώτον, την ανάγκη 
νέας ρύθμισης της Οικονομίας η οποία θα τεθεί σε οικολογικά πλαίσια και δεύτερον, την 
ανάγκη μεταστροφής της κοινωνίας σε απόρριψη του άκρατου καταναλωτισμού και στροφή 
σε ουσιαστικές αξιόπιστες, εναλλακτικές παροχές ποιότητας ζωής, και δημιουργικής 
συμμετοχής στις πολιτισμικές, κοινωνικές και συλλογικές  δραστηριότητες της κοινωνίας, που 
θα διατηρούν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο ζωής, χωρίς να καταφεύγουν σε άχρηστη 
συσσώρευση υλικών αγαθών και σε αντιπαραγωγικό κοινωνικό ανταγωνισμό.  
Αυτές οι ριζικές αλλαγές, εγείρουν αναπόφευκτα το ζήτημα μιας νέας διακυβέρνησης, της 
οποίας η φύση και ο ρόλος της, θα είναι  πράγματι περίπλοκος, γιατί θα παρεκκλίνει από την 
κοινότοπη συνταγή της καταναλωτικής ανάπτυξης, θα επαναπροσδιορίζει και θα οριοθετεί με 
οικολογικά όρια την επικρατούσα αντίληψη, θα διασφαλίζει μια νέα κοινωνικά αποδεκτή 
ισορροπία μεταξύ του ατομικού και του δημόσιου συμφέροντος, μια  νέα σχέση μεταξύ 
οικονομικής μεγέθυνσης και προστασίας του περιβάλλοντος, θα επιδιώξει την επίτευξη μιας 
νέας ευημερίας σε μια πλουραλιστική κοινωνία.  
 
 

Ως προς τον Τουρισμό 
 

 
Σκοπός μας είναι, η σύνταξη ενός αναπτυξιακού τουριστικού σχεδιασμού με προαπαιτούμενα 
τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Χαρακτηριστικά, που εγγυώνται την προφύλαξη, προστασία 
και τη διατήρηση μέσα στο χρόνο σταθερής επάρκειας, διαθεσιμότητας και ποιότητας των 
φυσικών πόρων, που θα εξασφαλίζουν ευημερία με επαρκές και σταθερό εισόδημα, 
απασχόληση, μόρφωση, υγεία, ποιότητα ζωής, κοινωνικούς δεσμούς συνοχής και προστασία 
της τοπικής ταυτότητας.  

 
Η επίτευξη ωστόσο μιας τέτοιου είδους και με τέτοια χαρακτηριστικά τουριστικής ανάπτυξης,  
απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό που θα προηγείται και δεν θα έπεται των ορέξεων των 
“αγορών”.  Αν πραγματικά θέλουμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας σε μια νέα αναπτυξιακή 



τουριστική πολιτική, θα πρέπει να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τις θέσεις μας για θέσπιση 
κανόνων και προϋποθέσεων που θα αφορούν: 
 

 Στην καταγραφή και διαμόρφωση πολιτικών για τις κορεσμένες (κατεστραμμένες) 
περιοχές. 

 Στον περιορισμό της “μονοκαλλιέργειας” του τουρισμού και στην ενίσχυση των ειδικών 
μορφών.  

 Στον περιορισμό του αποσπασματικού και ιδιαίτερα ευκαιριακού χαρακτήρα των μεγάλων 
τουριστικών επενδύσεων που θυσίασαν στο βωμό της ποσοτικής αύξησης και οικονομικής 
απόδοσης, τις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις για ποιοτική διαφοροποίηση και κοινωνικό 
προσανατολισμό του προϊόντος. 

 Στην ισόρροπη και ήπια ανάπτυξη της ενδοχώρας. 

 Στην προστασία και διατήρηση της αγροτικής-βιοτεχνικής απασχόλησης, της κληρονομιάς, 
του ιστορικού, πολιτισμικού, φυσικού, αρχιτεκτονικού και γαστρονομικού μας πλούτου.  

 Στην προστασία του  περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών. 

 Στην διατήρηση της υπαίθρου και την αποκατάσταση της - όπου είναι αυτό δυνατό -.    

 Στην αποφυγή του κινδύνου της επιβολής μονοπωλιακής τουριστικής δραστηριότητας. 

 Στις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων του κλάδου. 

 Στη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, των φορέων – διαχειριστών του τουριστικού 
προϊόντος.  

 Στην ακύρωση των προθέσεων των μνημονιακών εταίρων και όσων επενδυτικών έργων 
(πχ εκποίηση περιοχών Natura) που προβλέπεται να προωθηθούν από την invest in 
Greece (fast track, παραχωρήσεις νησιών,…κλπ.). 

 Στην ακύρωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, που δρομολογούν - μέσω του ΤΑΙΠΕΔ - το 
ουσιαστικό ξεπούλημα των τουριστικών δημόσιων ακινήτων και κτημάτων, των 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, των αιγιαλών και παραλιών της χώρας. 

 Στον τουριστικό χωροταξικό σχεδιασμό, που είχε και εξακολουθεί να έχει ως αρνητικές 
συνέπειες τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. 

 Στην πάταξη της συστηματικής φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.  

 Στη μέριμνα για να διασφαλιστεί ο υψηλός βαθμός αναδιανομής του πλούτου, στην 
ελληνική κοινωνία.  

 Στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων.  

 Στην ολοκλήρωση έργων πνοής, τόσο για την Περιφέρεια όσο και για τα επιμέρους νησιά, 
που σχετίζονται με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών.  

 

Ως προς την πρωτογενή – δευτερογενή παραγωγή 
 

Στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της ΑΝΑΣΑ για το Αναπτυξιακό όραμα των Ιονίων 
Νήσων, έτσι όπως αυτό σχηματοποιείται στο τρίπτυχο: κοινωνική συνοχή / οικονομική 
αποτελεσματικότητα / περιβαλλοντική βιωσιμότητα, βασική μέριμνα αποτελεί η 
ανασυγκρότηση της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Επομένως, σκοπός μας 
είναι: 

 Η επιμονή τόσο σε πολιτικό, όσο και σε προπαγανδιστικό επίπεδο, της άποψης ότι η 



γεωργική γη αποτελεί ένα σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο για τα νησιά των Επτανήσων, 
ανεξάρτητα από τον τρέχοντα βαθμό αξιοποίησής της.   

 Η δημιουργία συνεταιριστικής τράπεζας γης. 

 Η προώθηση μιας αμυντικής πολιτικής προστασίας των ζωνών της γεωργικής γης και η 
δημιουργία ενός καθεστώτος προστασίας της, που να διασφαλίζει τις σχετικές με την 
παραγωγική τους φυσιογνωμία χρήσεις. σε ολόκληρη την έκταση των νομών.  

 Η προστασία της γης, από την τυχάρπαστη οικιστική διάχυση και την αυθαίρετη επέκταση 
του αστικού ιστού, όπως επίσης και η θέσπιση των αναγκαίων περιορισμών της δόμησης 
στην ενδοχώρα των νησιών, ειδικά σε μέρη όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί η γεωργική 
γη.  

 Ο περιορισμός του εκτεταμένου παρόδιου - παράκτιου χώρου, που περιορίζει την 
προσφερόμενη για γεωργική χρήση γη.  

 Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, για την προστασία των κτηνοτροφικών ζωνών, για την 
απλούστευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βοσκοτόπων, για την ενίσχυση της 
καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών. 

 Η ενίσχυση, της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και η αύξηση του βαθμού 
συμμετοχής τους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.  Η ενίσχυση, της βιωσιμότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της διεύρυνσης των τομέων απορροφητικότητας, 
ακόμα και μέσω της αναδιάρθρωσης των ειδών των γεωργικών προϊόντων.  

 Η αναδιάρθρωση της αλυσίδας τροφίμων, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των 
πρωτογενών παραγωγών, όπως και η αναδιάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. 

 Η επαναλειτουργία και η επανασύσταση αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτό προϋποθέτει, 
αλλαγή της νομοθεσίας περί αγροτικών συνεταιρισμών και κυρίως αλλαγή της 
υπάρχουσας νοοτροπίας. Η εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος, αποτελεί 
προϋπόθεση τόσο της ανασύνταξης της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, 
όσο και της ανάκαμψης της οικονομίας. Από αυτή την προσπάθεια, θα κριθούν πολλά και 
σε επίπεδο θέσεων εργασίας.  

 Η δημιουργία αντικινήτρων για τους νέους ανθρώπους, που συνεχίζουν να συνδέουν την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση, άρα και τον οικογενειακό τους σχεδιασμό, με την 
αστυφιλία.  

 Οι φορολογικές απαλλαγές και οι πιστωτικές διευκολύνσεις, με στόχο τη μεγέθυνση του 
κλήρου, ιδίως στους νέους αγρότες. Αυτά πρέπει να συνδυαστούν, με ταυτόχρονα μέτρα 
αποθάρρυνσης, για όσους έχουν γη και δεν την καλλιεργούν. 

 Η δικτύωση, αν όχι σε επίπεδο συνεταιριστικών μορφών, τουλάχιστον σε επίπεδο 
αυτοοργανωμένων συλλογικοτήτων, των μικροπαραγωγών και των μικροκτηνοτρόφων, με 
στόχο την απευθείας προώθηση των προϊόντων στους καταναλωτές.   

 Η ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, στις αγροτικές περιοχές. 

 Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την 
γεωργία και τη δασοκομία, όπως και η προστασία της βιοποικιλότητας. Ειδική μέριμνα για 
την προστασία των βοσκοτόπων, των υδροβιότοπων, του θαλάσσιου και παράκτιου 
περιβάλλοντος.  

 Η προστασία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (έρευνα, παραγωγή, πιστοποίηση, 
έλεγχος και εμπορία) και διασφάλιση του δικαιώματος των αγροτών να έχουν τους δικούς 
τους σπόρους. 

 Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και η αύξηση της αποδοτικότητάς τους στη 
γεωργία, όπως και η βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.  

 Η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας, στον τομέα της γεωργίας, όπως και η 
διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, 
αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, για τους σκοπούς της βίο-
οικονομίας. Σημαντική στόχευση, πρέπει να αποτελεί η μείωση των εκπομπών υποξειδίου 
του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία, αλλά και η προώθηση της δέσμευσης του 



διοξειδίου του άνθρακα, στη γεωργία και τη δασοκομία. Η προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στις θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές μονάδες, 
είναι άκρως απαραίτητη.  

 Οι επενδύσεις σε έργα οικονομικο-τεχνικής υποδομής και σε κοινωνικές υπηρεσίες, η 
ενίσχυση πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους, οι δωρεάν γεωτεχνικές συμβουλές, ο έλεγχος 
τιμών των αγροτικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, μηχανήματα, καύσιμα), με στόχο τη 
μείωση του κόστους παραγωγής. (Οι εισοδηματικές ενισχύσεις έχουν τη σημασία τους, 
αλλά είναι επικουρικές, μέχρι ο κλάδος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας να “σταθεί στα 
πόδια” του. Καλό είναι, να τονίζουμε ως πρώτη αναγκαιότητα, την ενίσχυση των 
υποδομών και ως δεύτερη την ενίσχυση των επιδοτήσεων).  

 Η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, ο έλεγχος της ακρίβειας των 
ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με 
προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών (εργαζόμενοι, αγρότες, μικροεπαγγελματίες, 
συνταξιούχοι κλπ) από τις τράπεζες, θα έπρεπε να αποτελούν βασικά στοιχεία της 
πολιτικής μας.  

 Η επανακρατικοποίηση και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αγροτικής Τράπεζας. 

 Η πάση θυσία,  ανατροπή του προτύπου της «εντατικής γεωργίας», όπως και του 
προτύπου των μεγάλων αγροτο-επιχειρήσεων.  

 Η αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων ανάπτυξης της αλιείας, με άμεσα μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και θεσμοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείριση της αλιείας. 

 Η σύσταση ενός μηχανισμού, που θα ρυθμίζει τον όγκο παραγωγής, για την αποφυγή 
πλεονασμάτων. 

 Τέλος, η δημιουργία κινήτρων για οριζόντια παραγωγή. Αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα, 
γιατί τα κίνητρα για την επιστροφή στην παραγωγή, θα ισχυροποιηθούν, μόνο με την 
αλλαγή του συνολικού καθεστώς δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, με την αλλαγή του 
αυτοδιοικητικού μοντέλου, με την αλλαγή της πολιτικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, με 
την αλλαγή του καθεστώτος των Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την αλλαγή του σημερινού 
οικονομικού μοντέλου της κερδοσκοπίας και των ολιγοπωλίων, με την αλλαγή του 
τραπεζικού μηχανισμού, με την αλλαγή της πολιτικής των εισαγωγών - εξαγωγών και με τη 
συνολική αλλαγή του μοντέλου του κοινωνικού κράτους. Με άλλα λόγια, προϋποθέτει ένα 
αποκεντρωτικό πρότυπο ανάπτυξης και μια ουσιαστική πολιτική βούληση ενίσχυσης των 
μικρών και μεσαίων παραγωγικών στρωμάτων.  

 

Όσον αφορά τις Μικρομεσαίες-Επιχειρήσεις 

 

Οι Μικρομεσαίες-Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ειδικότερα οι επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι 
(ΕΒΕ), αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων και παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή, στην απασχόληση, την οικονομική και 
περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση, κοινωνική συνοχή κλπ.  

Η ΑΝΑΣΑ θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός σχεδίου, για την εφαρμογή ενός συνεκτικού 
προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ΜΜΕ και δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, κόντρα στο φιλελευθερισμό και στις πολιτικές ανεξέλεγκτης δράσης των 
πολυεθνικών, κόντρα στον οικονομικό ιμπεριαλισμό του διεθνούς κεφαλαίου, με στόχο την 
ανάπτυξη στην βάση των αναγκών της χώρας. Κεντρικός πυρήνας του σχεδίου, είναι η 
εφαρμογή οριζόντιων και κάθετων πολιτικών, σε κάθε τομέα, κλάδο και περιφέρεια, καθώς 
πολιτική πλήρους αξιοποίησης και ανάπτυξης των παραγωγικών τους δυνάμεων. Η 
εφαρμογή της προγραμματισμένης ανάπτυξης και των διαφοροποιημένων πολιτικών, 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης και συμμαχίας των ΕΒΕ, με τους εργαζόμενους, 
τους αγρότες, τους νέους και άλλες κοινωνικές ομάδες, που παλεύουν κατά του 
νεοφιλελευθερισμού, για μια νέα κοινωνία που οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα κέρδη. 

Επομένως σκοπός μας είναι: 

 Η υιοθέτηση εξειδικευμένων πολιτικών (οριζόντια και κάθετα μέτρα), με στόχο την 



ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σχεδιασμό προϊόντων, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, 
ποιοτική βελτίωση και τυποποίηση προϊόντων, προώθησης εξαγωγών κλπ, οι οποίες θα 
πρέπει να στηρίζονται και από τους μηχανισμούς της μακρο-οικονομικής και 
διαρθρωτικής πολιτικής. 

 Η χρηματοδοτική στήριξη με παροχή δημόσιας εγγύησης δανείων, επιδότηση επιτοκίου 
και κατάργηση των νόμων, που δίνουν το δικαίωμα στις τράπεζες, να επιβάλουν 
τεράστια πανωτόκια, σε βάρος ΜΜΕ.  

 Η άρση του αποκλεισμού των μικρών επενδύσεων από τις επιχορηγήσεις του 
αναπτυξιακού νόμου και απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής μικρών επενδύσεων, 
ώστε το κόστος συμμετοχής να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο πραγματοποίησης της 
επένδυσης.  

 Η εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών, με στόχο την ανάπτυξη τομέων και κλάδων που 
θα λειτουργούν ως «ατμομηχανές» άλλων κλάδων της οικονομίας, σχεδιασμός νέων 
προϊόντων, χρήση νέας τεχνολογίας, προγράμματα κατάρτισης, ειδικές πολιτικές για τους 
αυτοαπασχολούμενους και τις οικογενειακές μονάδες.  

 Ο περιορισμός των φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου και φρένο στην μείωση των 
ανωτάτων φορολογικών συντελεστών. Η ανατροπή της σχέσης άμεσων και έμμεσων 
φόρων και εφαρμογή της αρχής, ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του με 
προοδευτική κλίμακα.  

 Η απλοποίηση των δικαιολογητικών ίδρυσης μιας επιχείρησης, μείωση της διαφοράς 
μεταξύ τυπικού και πραγματικού χρόνου ίδρυσης, πάταξη αδιαφανών συναλλαγών στα 
σημεία επαφής επιχειρηματιών με τις υπηρεσίες κλπ.  

 Ο περιορισμός και έλεγχος της δράσης των πολυεθνικών και των πολυκαταστημάτων και 
η προστασία της αγοράς από ολιγοπωλιακές πρακτικές εξόντωσης των ΜΜΕ. Η 
υπεράσπιση της ντόπιας παραγωγής, την πάταξη του παρεμπόριου και της 
αισχροκέρδειας. 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας-τεχνολογίας για τις ΜΜΕ, σύνδεση με 
πανεπιστήμια για εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προώθηση της 
πληροφορικής και της καινοτομίας, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων κλπ. 

 

Συνοπτικά λοιπόν θα λέγαμε, ότι το σημείο στο οποίο θα θέλαμε να φτάσουμε, είναι 

το εξής:  

 Προώθηση νέου παραγωγικού προτύπου, συμβατό με την υγιεινή διατροφή και την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

 Νέες θέσεις εργασίας.  

 Αύξηση της παραγωγής ιδιαίτερα της κτηνοτροφικής για την υποκατάσταση εισαγωγών.  

 Προώθηση νέων καλλιεργειών και βιοκαλλιεργειών.  

 Ανάπτυξη παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας και προϊόντων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης 

 Ανάπτυξη ριζοσπαστικού αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος, που θα εκφράζει τα 
συμφέροντα των μικρομεσαίων αγροτών και θα προωθεί την κοινή δράση με άλλα 
κινήματα (συνεταιριστικό, εργατικό, καταναλωτών, οικολογικό, κλπ), κατά της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 Κίνητρα εγκατάστασης νέων αγροτών και ενοικίασης γης, σε μικρομεσαίους 
παραγωγούς.  

 Ανάπτυξη του αγροτουρισμού. 

 Στήριξη της παράκτιας αλιείας. 

 Αύξηση των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη και στήριξη της ποιοτικής γεωργίας 
(τοπικά παραδοσιακά, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης και 
βιολογικά).   

 Δωρεάν γεωτεχνική στήριξη παραγωγών. 

 Προώθηση επενδύσεων υποδομής.  

 Προβολή προϊόντων και την προώθηση εξαγωγών. 



 Προστασία του εισοδήματος των αγροτών, με καθορισμό τιμών στα προϊόντα, σύμφωνα 
με το κόστος παραγωγής. 

 Μείωση κόστους παραγωγής με καλύτερες τιμές στα αγροτικά εφόδια 

 Δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων υπέρ των μικρομεσαίων παραγωγών και υπέρ 
των ελλειμματικών αγροτικών προϊόντων.  

 Αύξηση αγροτικών συντάξεων. 

 Έλεγχο των διαφόρων «καρτέλ» και ολιγοπωλιακών δομών, στην επεξεργασία και 
εμπορία των προϊόντων.  

 Απαγόρευση της χρήσης Γ.Τ.Ο και άμεση εφαρμογή του διεθνούς Πρωτοκόλλου για τη 
“Βιοασφάλεια”.   

 Κατάρτιση εθνικού κτηματολογίου. 

 

Ως προς την ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες  
 

Η πολιτική που θα θέλαμε να προτείνουμε, έχει ως αφετηρία τη νησιωτική ιδιαιτερότητα των 
Επτανήσων και στηρίζεται στην κοινωνική φύση της ανάγκης που καλούνται να 
ικανοποιήσουν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.  

Επιδιώκουμε την οργάνωση ενός συστήματος παροχής κοινωνικού αγαθού και όχι την 
παραγωγή εμπορεύματος με σκοπό το κέρδος. Η ακτοπλοΐα αποτελεί το βασικό μέσο 
ικανοποίησης των αναγκών των νησιών, αλλά όχι και το μοναδικό. 

 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών, προϋποθέτει:  

 

α) Οργανωμένο και σχεδιασμένο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με τακτικές, προγραμματισμένες, 
γρήγορες και ασφαλείς συνδέσεις, τόσο μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, όσο και με την 
ηπειρωτική Ελλάδα.  

β) Ενθάρρυνση και ενίσχυση της χρησιμοποίησης και άλλων μέσων όπως υδροπλάνα, 
ελικόπτερα, κλπ για την κάλυψη ειδικών αναγκών. 

γ) Επίλυση του προβλήματος του υψηλού κόστους των καυσίμων που επιβαρύνει τα ναύλα, 
με παρέμβαση του κράτους. 

δ) Εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των λιμενικών υποδομών των νησιών μας και βελτιωτικά 
έργα σύνδεσης τους με τα οδικά και αεροπορικά δίκτυα.  

ε) Εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

 

Οι προτάσεις μας, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών. Βασικό ρόλο σε αυτό, θα παίξει και η ολοκλήρωση 
κάποιων βασικών έργων υποδομής, όπως ο ενδοπεριφερειακός άξονας βορρά – νότου, η 
σύνδεση με την Ιόνια Οδό και η ένταξη της Περιφέρειας σε διακρατικά και διευρωπαϊκά 
προγράμματα εμπορικών δικτύων.   

 

Ως προς τα χωροταξικά 
 

θα θέλαμε καταρχήν, να αντιστρέψουμε το κλίμα ως προς κάποια βασικά πράγματα.  
 
Πρώτον, ο χωροταξικός σχεδιασμός να μην παραμείνει απαξιωμένος.  
 
Δεύτερον, να αποφύγουμε τις αλληλοσυγκρουόμενες κατευθύνσεις που αυτός παρείχε μέχρι 
σήμερα, προς αποφυγή συγχύσεων για το τι ισχύει οπουδήποτε.  
 
Τρίτον, εκτιμώντας ότι αυτό που εμποδίζει τις επενδύσεις δεν είναι η δεσμευτικότητα του 
χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος χωροταξικός 
σχεδιασμός, που να μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού 
περιβάλλοντος, πρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς αυστηρής εφαρμογής του κυρίως στα 
ιδιωτικά έργα.  
 



Τέταρτον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί το Εθνικό Πλαίσιο, να καταρτιστεί 
διατυπώνοντας με σαφήνεια το πρότυπο ανάπτυξης της χώρας και να συμπεριλάβει τις 
τομεακές πολιτικές, δηλαδή τα Ειδικά Πλαίσια, έτσι ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους.  
 
Πέμπτον, για τα Περιφερειακά Πλαίσια το μείζον είναι να διερευνηθεί, πώς η δεσμευτικότητά 
τους δεν θα αφορά μόνο στο δημόσιο τομέα αλλά σε όλους τους τομείς και πώς θα 
καταγραφεί, ότι ο κατευθυντήριος χαρακτήρας τους είναι πραγματικά δεσμευτικός. Η 
προτεραιότητά τους θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός της ενδογενούς ανάπτυξης, ανάλογα με 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους βασικούς τομείς της 
οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή).  
 
Έκτον, η κατάρτιση και έγκρισή τους, είναι προφανές ότι μπορεί να γίνει από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προοπτικά από την Περιφέρεια. Θεωρούμε ότι η αποκέντρωση 
όλων των επιπέδων σχεδιασμού είναι εφικτή και ότι δεν θα συναντούσε Συνταγματικό κώλυμα 
εάν απλά κατέληγαν σε Προεδρικά Διατάγματα, ανεξάρτητα από το ποιο επίπεδο της 
διοίκησης θα τα κατάρτιζε και θα τα ενέκρινε. Επομένως, κάθε ρύθμιση στην κατεύθυνση της 
αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι είναι στην κατεύθυνση απλοποίησης και 
συντόμευσης των διαδικασιών σχεδιασμού, αρκεί να διασφαλίζεται ο συντονισμός στις 
προδιαγραφές και η νομιμότητα. 
 

Σκοπός μας είναι:  

 

1. Η ορθολογική χωροταξική οργάνωση, με πρόβλεψη των πραγματικών αναγκών σε 
δομημένη γη. 

2. Η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων, για τη φιλοξενία των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων.  

3. Η ανάπτυξη συμπαγών και όχι ακατάσχετα διάσπαρτων οικισμών. 

4. Η ταυτόχρονη προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων. 

5. Η προστασία των δημόσιων υποδομών κάθε νησιού της Περιφέρειας. 

 

Ως προς τη χωροθέτηση απορριμάτων 
 

Θεωρούμε ότι, η όποια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου διαχείρισης, δεν μπορεί 
παρά να χαρακτηρίζεται, από μια αντίληψη συλλογικής και δίκαιης αντιμετώπισης και 
κατανομής βαρών. Δεν μπορεί, παρά να χαρακτηρίζεται, από μια μεθοδολογική προσέγγιση, 
σύγχρονη και φιλική στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητα: 

 την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, 

 τη μικρή κλίμακα,  

 την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και  

 τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.  

 

Αυτά βέβαια, στα πλαίσια ενός σχεδιασμού, με κεντρικούς άξονες: 

 

α) την ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση κατά πολύ των υπολειμμάτων, 

β) το συνυπολογισμό πολλών παραμέτρων, όπως, την οικονομία, τις κοινωνικές συνθήκες, 
την τοπογραφία των περιοχών, τη μορφολογία των εδαφών, το μέγεθος της εγκατάστασης, 
τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα κλπ.  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ως δημόσιων αγαθών, καθώς και η 
εξορθολογισμένη διαχείρισή τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. 
Χρειαζόμαστε λοιπόν, μια πολιτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με κύρια συνιστώσα 
την αειφορία και ειδικότερα:  

 την εξοικονόμηση φυσικών πόρων,  



 την πρόληψη της ρύπανσης και  

 την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Οι προτάσεις μας για το χωροταξικό των Απορριμάτων, προκύπτουν από μια διαφορετική 
πολιτική και ιδεολογική θεώρηση του προβλήματος των αποβλήτων και μια διαφορετική 
θέαση των περιβαλλοντικών αναγκών που αυτά διαμορφώνουν. Με αυτό εννοούμε, ότι η 
ανάγκη χωροθέτησης των στερεών αποβλήτων, καθορίζεται από το βαθμό της ποιοτικής 
κυρίως διαχείρισής τους. Στο μοντέλο διαχείρισης που εμείς προτείνουμε, το μεγαλύτερο 
βάρος πέφτει στην πρόληψη για τη μείωση του όγκου των απορριμάτων και όχι στη 
διαχείριση ενός ανεξέλεγκτου όγκου αποβλήτων.  

Με άλλα λόγια, τρεις είναι οι πυλώνες της πρότασής μας:  

1) η μείωση στην πηγή,  

2) η ανακύκλωση και  

3) η επεξεργασία υπολειμμάτων και όχι απορριμμάτων.  

Ως εκ τούτου, άλλες ανάγκες χωροθέτησης προκύπτουν από το υπάρχον μοντέλο και άλλες 
από αυτό που εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε. 

 

Ως προς τη διαχείριση υδάτων 
 

Το όραμά μας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, στηρίζεται στα εξής:  

 Στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων 
οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό. 

 Στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας 
των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 Στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, με ειδικά 
μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών 
προτεραιότητας και με την παύση ή σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και 
διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. 

 Στη διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και στην 
αποτροπή περαιτέρω μόλυνσής τους. 

 Στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες. 

 

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης του παραπάνω στόχου, θα πρέπει: 
 

 Τα νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, να τεκμηριώνονται ως προς τη σκοπιμότητα 
και αναγκαιότητά τους και να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε, να αποτρέπουν την 
υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσω λεπτομερούς εκτίμησης των 
ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 Τα υφιστάμενα έργα, να αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους. Στα πλαίσια αυτά 
θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησής τους ή/και να 
λαμβάνονται τα μέτρα για την αποκατάσταση καλής οικολογικής κατάστασης των 
υδατίνων σωμάτων, που επηρεάζονται από αυτά. 

 Να εξετάζεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης καθαρά περιβαλλοντικών 
έργων, με σκοπό τη βελτίωση ακόμα και υφιστάμενων αποδεκτών καταστάσεων. 

 



Ως προς την έρευνα των επιφανειακών και υπόγειων νερών 
 
Τα επιφανειακά νερά, που αποτελούν και το μέγιστο μέρος του αξιοποιήσιμου υδατικού 
δυναμικού της χώρας, δεν είναι σήμερα επαρκώς εκτιμημένα (ιδιαίτερα τα διακρατικά), τόσο 
ως προς την ποσοτική τους διάσταση όσο και ως προς την ποιοτική τους κατάσταση, όπως 
προκύπτει και από την ανάλυση ανά υδατικό διαμέρισμα, των μελετών κυρίως του ΙΓΜΕ.  
 
Οι άξονες ανάπτυξης της μελλοντικής εφαρμοσμένης έρευνας, γύρω από τους επιφανειακούς 
υδατικούς πόρους, προδιαγράφονται συνοπτικά ως εξής: 
 

 Ουσιαστική αναβάθμιση του μετρητικού δικτύου των σημαντικών λεκανών, με χρήση 
αυτόματων καταγραφικών οργάνων (π.χ. αισθητήρες στάθμης), αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και σημαντική ενίσχυση (αλλά και εκπαίδευση) του απαραίτητου προσωπικού 
(παρατηρητές, τεχνικοί υδρομετρήσεων). 

 Ποσοτική εκτίμηση των υδατικών πόρων και της χωροχρονικής μεταβλητότητάς τους, σε 
όσα διαμερίσματα ή και περιοχές τους (λεκάνες απορροής) δεν έχει γίνει ή υπάρχουν 
αμφιβολίες ως προς τις υπάρχουσες εκτιμήσεις. 

 Δημιουργία πειραματικών λεκανών, σε αστικές και εξωαστικές περιοχές, στις οποίες θα 
μπορούσαν να μελετηθούν οι επιπτώσεις των υδροκλιματικών και γεωλογικών 
ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού χώρου στη δίαιτα των υδατικών πόρων και να προταθούν 
βελτιωμένες σχέσεις εκτίμησης κρίσιμων υδρολογικών μεγεθών (π.χ. συντελεστές 
απορροής, παράμετροι μοναδιαίων υδρογραφημάτων, χρόνοι συρροής, κλπ.). 

 Εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων, καθώς και των ρυπαντικών 
φορτίων και των τάσεών τους. 

 Εκτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων σε ελλειμματικές περιοχές, 
αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή αναπτυξιακών έργων. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων διαχείρισης υδατικών πόρων στα υδατικά 
διαμερίσματα, με έμφαση στα μεγάλης κλίμακας υδροσυστήματα. 

 Συνδυασμένη χρήση υδρολογικών, υδρογεωλογικών και διαχειριστικών μοντέλων σε 
λεκάνες με έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών και 
αλλοίωσης της φυσικής δίαιτας εξαιτίας των απολήψεων. 

 Κατασκευή και εφαρμογή μοντέλων διάδοσης των πλημμυρών, στις ευπαθείς σε πλημ-
μυρικούς κινδύνους περιοχές της χώρας, με έμφαση στις αστικές και τις πεδινές γεωργικές 
περιοχές. 

 

Ειδικότερα, προκειμένου η έρευνα των επιφανειακών υδατικών πόρων να 

εξυπηρετήσει εθνικούς στόχους, θα πρέπει: 
 

 Να προωθηθεί και ενισχυθεί εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των σχετικών παραμέτρων, 
που θα περιλαμβάνει και διακρατικό δίκτυο παρακολούθησης των διακρατικών ποταμών. 

 Να στραφεί η έρευνα, στην αντιμετώπιση των άμεσων στρατηγικών προβλημάτων, όπως 
πλημμύρες, ξηρασίες, διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής, περιοριστικών μέτρων κατά 
υδατικό διαμέρισμα κλπ. 

 Να αποκτήσει η έρευνα για τα νερά τέτοιο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργηθούν 
υποδομές κατάλληλες για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Σε κάθε 
περίπτωση, το δίκτυο παρακολούθησης θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές 
και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και να πληρεί τους στόχους που αυτή θέτει. 

 



Ως προς την Αυτοδιοίκηση 
 

Οι βασικές αρχές που δίνουν και το στίγμα του προσανατολισμού της ΑΝΑΣΑ, για το τι είδους 
περιφερειακή πολιτική θα θέλαμε να αναπτύξουμε, είναι οι παρακάτω: 

 

 Ριζική αλλαγή της εθνικής πολιτικής. 

 Εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης και των αυτοδιοικητικών θεσμών.  

 Επαναπροσδιορισμός της σχέσης κράτους - περιφερειακής αυτοδιοίκησης.  

 Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποτελεί οργανικό τµήµα της συνολικής 
μεταρρύθμισης του διοικητικού συστήματος της χώρας. 

 Κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών.  

 Επίτευξη του “αναπτυξιακού ισοζυγίου”, με μετατόπιση των αναπτυξιακών συντελεστών, 
προς τις περιφέρειες της χώρας, για την ανακατανομή των πόρων.     

 Περιορισμός ακόμα και άρση των ανισοτήτων, που προκύπτουν από την ποιοτική 
διαφοροποίηση (κατανομή πληθυσμού, εισοδήματος, υποδομών, οικονομικών και 
κοινωνικών λειτουργιών), μεταξύ μητροπολιτικών και λοιπών περιφερειών. 

 Πολυβάθμια αυτοδιοίκηση, ως θεσμικό εργαλείο της αποκεντρωτικής μας πολιτικής. 

 Βιώσιμος και ρεαλιστικός σχεδιασμός, ως προς τους πόρους χρηματοδότησης. 

 Βιώσιμος και ρεαλιστικός σχεδιασμός, ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
αναπτυξιακών υποδομών.  

 Ευέλικτος και μεσο-μακροπσόθεσμα ενεργός στρατηγικός σχεδιασμός. Όσοι από τους 
στόχους μας δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν τώρα, πρέπει να προκύπτουν και να 
προβλέπονται ξεκάθαρα, από τη σημερινή πολιτική μας (σύγκλιση συγκυρίας και 
προοπτικής).  

  Πάταξη της διαφθοράς.  

   

Ως εκ τούτου, οι κεντρικοί στόχοι της περιφερειακής μας πολιτικής είναι οι εξής: 

 

Αποκέντρωση / Ανάπτυξη / Νέες θέσεις εργασίας / Κοινωνική συνοχή  
 

Από αυτούς, προκύπτουν και οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής με την οποία θα επιδιώξουμε 
την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης:  

 

 Άμεσος περιορισμός του κεντρικού κράτους στο επιτελικό του ρόλο, για το σχεδιασμό των 
γενικών  κατευθυντήριων πολιτικών. 

 Απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, για την 
αποτελεσματική χάραξη αυτόνομης περιφερειακής πολιτικής.  

 Άσκηση των αρμοδιοτήτων κρατικού χαρακτήρα με βάση τις αρχές της επικουρικότητας 
και της εγγύτητας.  

 Άσκηση  του ελέγχου νομιμότητας, στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης.  

 Η χωροθέτηση των ορίων των νέων ∆ήµων, με κριτήρια ιεραρχημένα ως εξής: α) 
αναπτυξιακά - παραγωγικά, β) πληθυσμιακά - εργονομικά και γ) ιστορικά - πολιτισμικά. 

 Αφού πρώτα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, πρέπει να σχεδιαστούν ενιαία 
προγράμματα ρυθμίσεων, ενεργειών και μέτρων, με σκοπό την υλοποίηση της 
απαιτούμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης.   

 Αυτά τα ενιαία προγράμματα, πρέπει να συγκροτηθούν με άξονες, τις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους πόλεις, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, τις δυνατότητες παροχής 
ικανοποιητικών υπηρεσιών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, την ανταγωνιστικότητά τους, 
την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού, την προστασία του αστικού, αγροτικού και 
φυσικού περιβάλλοντος και τελικά τη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο και την 
ισόρροπη ανάπτυξη.  



 Στο πλαίσιο αυτό, τα νησιωτικά συμπλέγματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πλήρεις 
αυτοδιοικητικές µονάδες, µε ισχυρές αρµοδιότητες και εξουσίες κρατικού χαρακτήρα. 
(Ειδικά στην περίπτωση των Επτανήσων, αδιαπραγμάτευτη είναι η διοικητική τους 
αυτοτέλεια).  

 Αναβάθμιση του λειτουργικού ρόλου, με θεσμική μέριμνα, των τοπικών Επιμελητηρίων. 

 Ενθάρρυνση του σχηματισμού δημόσιων επιχειρηματικών φορέων ΟΤΑ, με στόχο να 
αποτελέσουν ικανοί εντολοδόχοι αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

 Αναβάθμιση του λειτουργικού ρόλου, του ΙΓΜΕ – ΚΕΠΕ - ΕΜΠ, των διαπανεπιστημιακών 
ερευνητικών ομάδων και των κρατικών ινστιτούτων ερευνών.  

 Σύνδεση με τα τοπικά πανεπιστήμια της χώρας. 

Ανακεφαλαιώνοντας 
 

1. Η ΑΝΑΣΑ οραματίζεται την αλλαγή του προτύπου ευημερίας και την εισαγωγή νέων όρων 
διαχείρισης του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αν καταφέρουμε να 
εξυγιάνουμε το σύστημα Δημόσιας Διοίκησης και περιορίσουμε τον κρατικό 
συγκεντρωτισμό, αν καταφέρουμε να εισάγουμε σοσιαλιστικούς όρους στην οικονομία, αν 
εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και αν καθιερώσουμε όρους αειφορίας στην 
αναπτυξιακή πολιτική μας, τότε θα έχουμε ουσιαστικά παγιώσει ένα μεταβατικό στάδιο 
προς το σοσιαλισμό.    

 
2. Μια από τις βασικές μας μέριμνες, όσον αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είναι η 

αναστροφή του σημερινού τουριστικού μοντέλου και η ανασυγκρότηση της παραγωγής. Το 
εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο, μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως τα 
αντικίνητρα μεταφοράς των παραγωγικών συντελεστών στο ύπαιθρο και την ενδοχώρα. 

 
3. Μονόδρομο λοιπόν αποτελεί, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η 

ενίσχυση του αγροτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών. Επίσης μονόδρομο αποτελεί 
και η ριζική αναδιοργάνωση του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος. Τα Επτάνησα, αν δεν 
αναβαθμίσουν την παραγωγική τους ικανότητα και δεν στηρίξουν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, θα είναι έρμαια των τουριστικών ολιγοπωλίων και της κερδοσκοπικής μανίας 
των ξένων επενδυτών.   

 
4. Σε αυτή την κατεύθυνση, οραματιζόμαστε μια σχετικά αυτοδύναμη Περιφέρεια, ικανή να 

χαράζει μόνη της τις πολιτικές εκείνες που θα προκρίνουν όλα τα παραπάνω αιτήματα. Η 
αποκέντρωση των εξουσιών και των μηχανισμών διοικητικού ελέγχου, είναι επιβεβλημένη 
έτσι ώστε να απεγκλωβιστούν τα Επτάνησα από την επιζήμια διοικητική χειραγώγηση της 
Κέρκυρας. Στην ίδια κατεύθυνση, θεωρούμε αυτονόητη, την αναδιάρθρωση του 
χωροταξικού των Δήμων, στην αντίληψη του “σπασίματος” των δομών του Καλλικράτη.  

 
5. Συγκεκριμένα για το Δήμο της Κέρκυρας, θα θέλαμε ανεπιφύλακτα τη δημιουργία 3+1 

Δήμων (βορρά – μέση – νότο + Διαπόντια), αρκεί να έχουμε προλάβει να δημιουργήσουμε 
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις υλοποίησής τους.   

 
6. Μια ακόμα βασική μας μέριμνα, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών 

δικτύων μεταφορών και συγκοινωνίας. Αυτό θα πενταπλασιάσει τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης των νησιών και θα μειώσει αισθητά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων 
και το κόστος διαβίωσης των κατοίκων. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν, εκτός από την 
αναβάθμιση των λιμένων και των αεροδρομίων, να καταφέρουμε ένα στρατηγικό 
σχεδιασμό, για τη βελτίωση της εμπορικής διασύνδεσης των Επτανήσων, τόσο με την  
ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και με τους διευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών. 



 
7. Τα έργα υποδομής, θα πρέπει να αξιολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκρίνουν την 

παραπάνω πολιτική. Γι' αυτό, θα πρέπει να εκτιμήσουμε με μεγάλη προσοχή, ποια έργα 
εξυπηρετούν τους στόχους μας και ποια όχι.  

 
8. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα χωροταξικά. Η χωροταξική πολιτική, ως μέσο 

εφαρμογής των αναπτυξιακών κατευθύνσεων που εμείς θέτουμε, πρέπει να σχεδιαστεί με 
μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να είναι ρεαλιστική και να μην ξεφύγει από την ανάγκη 
διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξουμε ουτοπικές 
και ανεφάρμοστες αλλαγές, ούτε όμως και ότι θα φοβηθούμε να θέσουμε τις σωστές 
βάσεις για την ανάπτυξη του τόπου, ακόμα και αν έρθουμε σε σύγκρουση με τα ιδιωτικά 
συμφέροντα ή με τα συμφέροντα των πολιτών.  

 
9. Αν επιδιώκουμε έναν υψηλό βαθμό επιτευξιμότητας των αναπτυξιακών μας προτάσεων, 

τότε οφείλουμε να εστιάσουμε στην ορθολογική χωροταξική οργάνωση, με πρόβλεψη των 
πραγματικών αναγκών σε δομημένη γη, στη χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων, για 
τη φιλοξενία των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κυρίως στην ταυτόχρονη προστασία 
των φυσικών και πολιτισμικών πόρων. 

 
10. Η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταρχικός παράγοντας του 

σχεδιασμού μας. Πρέπει να αποτελεί την κοινή συνισταμένη, τόσο για τη διαχείριση των 
υγρών και στερεών αποβλήτων, όσο και για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το 
σημαντικότερο είναι, να εστιάσουμε στις πολιτικές πρόληψης της ρύπανσης και στις 
πολιτικές προστασίας και βελτίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος. Μια πρόταση για 
οποιοδήποτε υδρευτικό ή αρδευτικό έργο, πρέπει πρώτα απ' όλα, να εξασφαλίζει την 
αειφορία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Σε αυτή τη βάση, οι προτάσεις μας οφείλουν να 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία διεπιστημονικών 
φορέων ερευνών και του ΙΓΜΕ.     

Γ.     ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ 
    
Για να μπορέσουμε να προτείνουμε εφικτές λύσεις, όχι μόνο βραχυπρόθεσμες αλλά και 
μακροπρόθεσμες, θα πρέπει να κάνουμε το συνδυασμό τεσσάρων πραγμάτων: 
 

 Να μελετήσουμε το ζήτημα των πόρων χρηματοδότησης (εσωτερικών και 
εξωτερικών)και της κατανομής των κονδυλίων. 

 Να αναπτυχθούν πλήρως, οι επικαιροποιημένες πολιτικές θέσεις της ΑΝΑΣΑ σε 
κομβικά στρατηγικά ζητήματα (πχ. πόροι χρηματοδότησης, ενεργειακό, εισαγωγές-
εξαγωγές, φορολογικό, δημοσιονομική πολιτική κλπ). 

 Το  σύνολο των προτάσεών μας να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μετάβασης, με 
γνώμονα τη λογική του εφικτού και όχι του επιθυμητού.   

 Ο ρεαλισμός όμως της διαχείρισης, να μην μας απομακρύνει από τα βασικά 
πολιτικά και θεωρητικά μας προτάγματα.   

Ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, είναι πολύ δύσκολος, αλλά αποτελεί μονόδρομο. Θα 
πρέπει δηλαδή, ο σχεδιασμός μας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να βρει 
το μέσο όρο του εφικτού και του επιθυμητού, χωρίς όμως να γεννά φρούδες υποσχέσεις, ούτε 
όμως και να μην δίνει λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν διαθέταμε ένα Α 
ποσό, θα το επενδύαμε στη δημιουργία νέων δομών ή στη βελτίωση των παλαιών; Και αν οι 
προϋπάρχουσες δομές, δεν συμπίπτουν με τις ενδεδειγμένες κατά την πολιτική μας θέση (πχ. 
ΧΥΤΑ); θα το διαθέταμε για την ολοκλήρωση κάποιου - αμφιβόλου ωφελείας - έργου που 
χάθηκε στο ΕΣΠΑ (και ήδη έχουν σπαταληθεί λεφτά για απαλλοτριώσεις) ή θα το διαθέταμε 
για νέες έρευνες που ίσως μας οδηγούσαν σε καλύτερη και φτηνότερη λύση; Όπως και να' 
χει, η υλοποίηση των πολιτικών μας προτάσεων θα περάσει από διάφορες συγκρούσεις και 
διλήμματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουμε να βρούμε λύσεις που 



προκρίνουν ένα δικαιότερο και ορθολογικότερο αίτημα, αυτό της εισαγωγής σοσιαλιστικών 
όρων στη διαχείριση του κράτους και της οικονομίας.      
Στη βάση των παραπάνω, για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι των επιλογών μας από τις 
οποίες θα προκύψει η συνολική αναπτυξιακή πρόταση για τα Επτάνησα, θέτουμε κάποιες  
συμβάσεις: 
 

Συμβάσεις: 

 
1. Οι προτάσεις μας, θα απαντούν αυστηρά στο ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε ως 
διοίκηση της Περιφέρειας Ιονίων και όχι ως αντιπολίτευση. 

2. Οι προτάσεις μας, θα έχουν πρώτο στόχο τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης και 
θα εντάσσονται στη λογική ενός μεταβατικού σταδίου. 

3. Στα πλαίσια της διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης, πρέπει να 
κατηγοριοποιήσουμε τις προτάσεις μας, ως προς το τι θα καταργήσουμε, τι θα διατηρήσουμε 
και τι νέο θα εισάγουμε.   

4. Από αυτές όμως τις τρεις συμβάσεις, πρέπει να προκύπτουν ευκρινώς οι μελλοντικοί 
στόχοι και το σοσιαλιστικό μας όραμα.  

5. Οι προτάσεις μας ως προς τους πόρους χρηματοδότησης αλλά και οι εκτιμήσεις μας ως 
προς την κοστολόγηση ανολοκλήρωτων έργων, δεν μπορεί παρά να είναι προσεγγιστικές, με 
μικρό όμως περιθώριο λάθους.  

6. Οι αναπτυξιακοί στόχοι προτεραιότητας, είναι α) η κοινωνική συνοχή, β) η 
περιβαλλοντική προστασία, γ) η ανασυγκρότηση της παραγωγής, δ) η αλλαγή του 
τουριστικού προτύπου, και ε) η προστασία της δημόσιας περιουσίας. 

7. Μεθοδολογικά, θέτουμε ως αφετηρία του σχεδιασμού μας, δυο βασικούς δείκτες της 
οικονομίας. Το κόστος διαβίωσης των πολιτών και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.  
Με αυτή τη σύμβαση, θα απαντήσουμε στο ερώτημα ΠΩΣ θα πάμε εκεί που μπορούμε.  

 

Ως προς τους πόρους χρηματοδότησης 
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 
προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό επίπεδο για την 
περίοδο 2007-2013.  
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ που χρηματοδοτούν το ΕΣΠΑ είναι: 
-ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Ενισχύει κυρίως υποδομές 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας, παιδείας κλπ και επιχειρήσεις. 
-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ενισχύει κυρίως εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
κατάρτιση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη, ΟΑΕΔ, επανένταξη κλπ. 
-Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Ενισχύει κυρίως υποδομές μεταφορών, περιβάλλοντος. 
Σύνολο πόρων 24,3 δις ευρώ (19,1 δις ευρώ τα κοινοτικά κονδύλια και  περίπου 5,2 δις  ευρώ 
οι αμιγώς ελληνικοί εθνικοί πόροι + επί πλέον ιδιωτικοί πόροι που είχαν αρχικά 
προϋπολογιστεί σε ~ 9  δις ευρώ).  

Παράλληλα με το ΕΣΠΑ τρέχουν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 
2007-2013 που καθορίζει τη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την αντίστοιχη 
περίοδο  και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
/ΕΓΤΑΑ (3.9 δις € κοινοτική συνδρομή, 0,83 δις € ελληνική εθνική συμμετοχή και ιδιωτική 
συμμετοχή 1,2 δις €.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) που 
καθορίζει τη πολιτική ανάπτυξης της αλιείας της Ελλάδας για την αντίστοιχη περίοδο και 
χρηματοδοτείται από το  Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας /ΧΜΠΑ (0.207 
δις € Κοινοτική συνδρομή και 0.060 δις € ελληνική εθνική συμμετοχή). 

Το ΕΣΠΑ μέχρι το μνημόνιο, λειτουργούσε ως πηγή χρηματοδότησης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τρόπος εκταμίευσης είναι το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων/ΠΔΕ). Παράλληλα, υπήρχε το αμιγώς εθνικό 



σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων/ΠΔΕ το οποίο χρηματοδοτούσε τυπικά 
μεν τα μη επιλέξιμα έργα του ΕΣΠΑ, τις απαλλοτριώσεις, τα έργα Θησέας,  ΣΑΤΕ και ΣΕΤΕ 
των ΟΤΑ για εφαρμογή των σχεδίων του Καποδίστρια και του Καλλικράτη κατά τη γνώμη μας 
όμως, χρηματοδοτούσε πρακτικά τα ρουσφέτια, τις κομπίνες, τις υπερβάσεις κλπ που δεν 
μπορούσαν με τίποτα να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ή ακόμα χειρότερο κοβόντουσαν σε κάποια 
φάση από το ΕΣΠΑ και έπρεπε κάπου να ενταχθεί η χρηματοδότηση της συνέχειας τους.  
 
Από τα Μνημόνια και μετά, το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ έχει σχεδόν εξαλειφτεί.  
 

Άρα: 
 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι θα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ και με τι ιεραρχία. 

 Να μη μπαίνουν άσχετα έργα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, διότι όταν αυτά 
κοπούν, τελικά οι μόνοι ζημιωμένοι θα είμαστε εμείς (διότι οι εργολάβοι θα έχουν 
πληρωθεί και αν πάρει πίσω τη συνδρομή της η Κοινότητα τελικά το …μάρμαρο θα το 
πληρώσουμε εμείς με υποθήκευση του μελλοντικού εθνικού σκέλους του ΠΔΕ). 

Δυστυχώς, όλα τα σημαντικά έργα - που μπορούν να συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη 
δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα - των κοινοτικών πακέτων, εξαφανίζονται 
βαθμιαία.  Ένας λόγος εξαφάνισης των σημαντικών έργων, είναι ότι η μη ετοιμότητά τους στα 
χρονικά πλαίσια των ΕΠ, δεν αφήνει περιθώρια για την προώθησή τους από την τρέχουσα 
Πολιτική Ηγεσία, αφού δεν υπάρχει άμεση πολιτική εκμετάλλευση και αξιοποίηση. 

Στα έργα στρατηγικής σημασίας, υπάρχει σχετική αδιαφορία ή απραξία, δεν προχωρούν, 
συνεπώς δεν υπάρχει “απορρόφηση” κοινοτικών πόρων, με αποτέλεσμα μέσα στον πολιτικό 
πανικό (ή στην ευκαιρία) που δημιουργεί η επίσημη απώλεια κοινοτικών πόρων, “γεμίζουν” τα 
προγράμματα με μικροέργα ή ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει γρήγορη πολιτική εκμετάλλευση ή 
απορρόφηση (απίστευτα  προκλητικές  συμβάσεις έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά πακέτα ειδικά 
προς τη λήξη τους).  Στο τέλος βέβαια πολλά από αυτά τα έργα ή τις συμβάσεις θα κριθούν μη 
επιλέξιμα, η ΕΕ θα πάρει πίσω τους πόρους, αλλά αυτό δεν θα το μάθει κανείς όπως δεν έχει 
ακούσει κανείς ως τώρα τις σημαντικές απώλειες πόρων της χώρας μας από τα κοινοτικά 
πακέτα  αφού υπάρχει δικομματική σιωπή στην κακοδιαχείριση. 

Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα υπάρχουν τα περίφημα 181 σημαντικά έργα [για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 3 έργα στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα], που έχουν απίστευτη 
καθυστέρηση και σίγουρα θα βγουν χρονικά εκτός ΕΣΠΑ (πρακτικά αποτελούν το 60% των 20 
δις που είναι το αναπορρόφητο ΕΣΠΑ), επειδή: αφενός θα χάσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ 
αλλά παίζεται πόσους θα χάσουμε, αφετέρου στο επόμενο πακέτο (2014-2020) προβλέπονται 
πραγματικά πολύ λίγοι πόροι και αυτοί με στόχο να κλείσουν μόνο τα κενά των υποδομών και 
να υπάρξει διαλειτουργικότητα στις μετακινήσεις. Παρεμπιπτόντως, στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 
2007 – 2013 είναι ενταγμένα 134 έργα συνολικού προϋπολογισμού 320.579.512,71 € με 
νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) ποσού 159.047.663,34 € και απορροφήσεις 99.638.374,78 €.  

Όσον αφορά τη νέα “Πολιτική Συνοχής 2014-2020” θα δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία 
χρηματοδότησης για τις λεγόμενες “Περιφέρειες Μετάβασης”. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι Περιφέρειες της κατηγορίας αυτής, 
αναμένεται να λάβουν ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία, ίση με τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
της ενίσχυσης που τους αναλογούσε την περίοδο 2007-2013. Δύσκολα όμως , η επόμενη 
αυτή πηγή χρηματοδότησης, θα παρέχει ευνοϊκότερες συνθήκες για την ΠΙΝ και ακόμα 
δυσκολότερα θα είναι τα πράγματα με τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας.  

 

Έχουμε λοιπόν τα παρακάτω δεδομένα: 
 

 Όσον αφορά του εθνικούς πόρους και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μάλλον δεν 
μπορούν να αποτελέσουν επί του παρόντος υπολογίσιμες πηγές χρηματοδότησης, εκτός 
και αν εισάγουμε το σενάριο της αύξησης των προϋπολογισμών. 

 

 Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους, το τρέχον ΕΣΠΑ και την επόμενη “Πολιτική 
Συνοχής 2014-2020” και εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και ίσως είναι καιρός να 
επιβάλουμε την πολιτική αντίληψη, της απορρόφησης εξωτερικών πόρων 
χρηματοδότησης μόνο με ευνοϊκούς όρους.   

 



 Όσον αφορά την αυτοχρηματοδότηση, κυρίως μέσω της αναδιανομής κρατικών κονδυλίων 
ή μέσω των εσόδων από την αλλαγή του φοροεισπρακτικού συστήματος ή μέσω των 
πολυμετοχικών - συνεταιριστικών συμπράξεων ή μέσω των μηχανισμών της 
αυτοδιοίκησης, ή μέσω της αξιοποίησης του κρατικού τραπεζικού συστήματος και εκεί τα 
πράγματα θα είναι δύσκολα. Αποτελεί όμως μέρος μιας οικονομικής πολιτικής με 
σοσιαλιστικούς όρους, ο οριστικός απεγκλωβισμός από το εγχώριο και διεθνές 
καπιταλιστικό σύστημα.   

 

 Η τελευταία λύση (καλώς ή κακώς), μοιάζει να είναι αυτή που προκύπτει από το σύστημα 
της μικτής οικονομίας, δηλαδή των χρηματοδοτικών σχημάτων ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό με 
την αξιοποίηση κάποιων νέων διευρωπαϊκών προγραμμάτων – δικτύων, όπως πχ το 
“Μotorways of the Sea [MOS]” κλπ.  

 
Άρα, καταλήγουμε στο εξής:  
 
Στη λογική του μεταβατικού σταδίου (βλ. Σύμβαση 2), για κάποιο χρονικό διάστημα, φαίνεται 
πως θα αναγκαστούμε να κάνουμε έναν συνδυασμό των δυο τελευταίων πηγών 
χρηματοδότησης (αυτοχρηματοδότηση και διευρωπαϊκά προγράμματα). Μπορεί τώρα να μην 
έχουμε με το μέρος μας, όλα τα εργαλεία μιας αντιμνημονιακής αναπτυξιακής πολιτικής - 
ειδικά όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων υποδομής - αλλά είναι 
προγραμματική μας δέσμευση και θεμελιακό στοιχείο της ιδεολογίας μας, ο σταδιακός  
απεγκλωβισμός από τους τραπεζικούς και κεφαλαιοκρατικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. Όσο 
δύσκολο και να είναι – εφόσον δεν ελπίζουμε σε επαναστάσεις αποκαλυπτικού τύπου – 
πρέπει να παλέψουμε με τα μέσα που σήμερα διαθέτουμε, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και 
έκπτωση επί των σοσιαλιστικών μας ιδεών.  Το στοίχημα, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων 
μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισοκατανομής του 
παραγόμενου πλούτου.  Αυτό στην πράξη, πρέπει να εκφραστεί και στην αναπτυξιακή 
πολιτική.   

Ως προς τα έργα που μπορούμε να διεκδικήσουμε  
(σε βάθος χρόνου 5αετίας)  

Α' προτεραιότητας (Οδικοί άξονες – Ακτοπλοϊκές συνδέσεις – Ύδρευση – 
Διαχείριση Απορριμάτων) 

 
1. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μπορούμε να διεκδικήσουμε διακρατικά προγράμματα 

θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών. Αρκεί να υπάρχει από πλευράς μας, σοβαρή και 
λεπτομερής μελέτη. Αν καταφέρουμε να αιτηθούμε τέτοια προγράμματα, τότε ως έργο 
ύψιστης προτεραιότητας, ορίζουμε τη δημιουργία του ενδοπεριφερειακού άξονα 
μεταφορών βορρά – νότου, από τα Διαπόντια νησιά μέχρι και τη Ζάκυνθο. 

2. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την αναβάθμιση των 
συγκοινωνιών τόσο μεταξύ των νησιών όσο και με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

3. Για την Κέρκυρα, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την κατασκευή του οδικού άξονα βορρά – 
νότου και ίσως το κατετμημένο έργο “Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας”. Και τα δυο αυτά έργα, 
θα αποσπάσουν περισσότερα λεφτά από ότι όλο το “νέο ΕΣΠΑ” της ΠΙΝ, γι'αυτό θα ήταν 
πολιτικά συνεπέστερο, να διατυπώσουμε με τη βοήθεια διεπιστημονικού φορέα, μια 
εναλλακτική πρόταση κυρίως για το δεύτερο, το οποίο έχουμε σοβαρές υποψίες για την 
υπερκοστολόγησή του. Όπως και να' χει, το πρόβλημα της ύδρευσης τίθεται πρώτης 
προτεραιότητας. 

4. Για τα Διαπόντια νησιά, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την επίλυση της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης με την Κέρκυρα και την Ηγουμενίτσα,. 

5. Για τους Παξούς, ήδη δρομολογήθηκε το έργο ύδρευσης και πρέπει να διεκδικήσουμε την 
ολοκλήρωσή του.     

6. Για τη Λευκάδα, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την ένταξη στο “νέο ΕΣΠΑ” του οδικού άξονα 
σύνδεσης με την Αμφιλοχία και την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων και των 
βιολογικών καθαρισμών.  



7. Για την Κεφαλλονιά, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την ολοκλήρωση των αποχετευτικών 
δικτύων και των βιολογικών καθαρισμών, όπως επίσης και την οριστική επίλυση του 
ζητήματος ύδρευσης - άρδευσης.  

8. Για τη Ζάκυνθο, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την αναβάθμιση του λιμένα του Αγ. Νικολάου 
ενόψει του νέου ρόλου του στα πλαίσια της ενδοπεριφερειακής σύνδεσης (με λιμάνι 
Πεσσάδας στη Κεφαλλονιά), όπως και την οριστική επίλυση του ζητήματος της ύδρευσης 
και άρδευσης.  

 

Β' προτεραιότητας (Οδοποιία – Συγκοινωνίες – Λιμάνια - Νοσοκομεία – 
ΑΕΙ/ΤΕΙ - Αγροτουρισμός) 

 
 

1. Για την Κέρκυρα, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής 
συγκοινωνίας, την βελτίωση των υποδομών ελλιμενισμού, την ολοκλήρωση των λιμανιών 
Ημερολιάς Κασσιώπης και Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών, τη βελτίωση του λιμανιού της 
Λευκίμμης, την πιθανή μετακίνηση του αεροδρομίου, την ανασυγκρότηση του νέου 
νοσοκομείου, την αναδιάρθρωση του ελαιώνα (παραγωγική και αισθητική), την 
ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών, το σχεδιασμό αντιμετώπισης του 
κυκλοφοριακού, την αναδιοργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής και την προώθηση σε 
επίπεδο υποδομών του αγροτουρισμού, τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τις 
παρεμβάσεις στην Παλαιά Πόλη -UNESCO-, την αναβάθμιση του ΑΕΙ κλπ.  

 
2. Για τα Διαπόντια νησιά, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την ανακατασκευή των 3 λιμένων, 

την επίλυση των αποχετευτικών δικτύων, τη δημιουργία δομών δημόσιας υγείας, την 
ενίσχυση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού κλπ.  

 
3. Για τους Παξούς, πρέπει να συστήσουμε φορέα διαχείρισης Natura, με σκοπό τη μελέτη 

για την περιβαλλοντικά συμβατή χρήση των υδροπλάνων, μπορούμε να διεκδικήσουμε τη 
δημιουργία  μορφών εναλλακτικού τουρισμού, την αναβάθμιση των δομών υγείας κλπ.  

 
4. Για τη Λευκάδα, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την κατασκευή του λιμένα Νότιας Λευκάδας 

ως κύριου λιμένα του νησιού, από τον οποίο θα γίνεται η διακίνηση επιβατών και 
προϊόντων, την οργάνωση του υφιστάμενου λιμανιού της Βασιλικής για τουριστική χρήση, 
την κατασκευή νέου νοσοκομείου, την κατασκευή κτιρίων ΤΕΙ, φοιτητικής εστίας, παιδικών 
σταθμών, νηπιαγωγείων και ειδικού σχολείου, τη συνέχιση και αξιοποίηση της 
αντισεισμικής έρευνας που γίνεται από τα Α.Ε.Ι., την τοπική αυτοδιοίκηση και το ΤΕΕ, τη 
διάνοιξη του διαύλου της Λευκάδας κλπ. 

 
5. Για την Κεφαλλονιά, μπορούμε να διεκδικήσουμε, την αναβάθμιση των λιμανιών της 

Σάμης, του Πόρου, της Πεσσάδας και του Ληξουρίου ενόψει του νέου ρόλου τους στην 
ενδοπεριφερειακή σύνδεση, την ολοκληρωμένη διαχείριση  των στερεών αποβλήτων και 
τη δημιουργία ΧΥΤΥ, την υλοποίηση των σχεδίων πόλης, τη χρηματοδότηση του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων Πιστοποίησης και Τυποποίησης 
Ελαιολάδου από τους συνεταιρισμούς, την ενίσχυση του αγροτουρισμού, τη δημιουργία 
σύγχρονων δημοτικών συνεταιριστικών σφαγείων κλπ. 

 
6. Για τη Ζάκυνθο, μπορούμε να διεκδικήσουμε, τη βελτίωση των υποδομών ελλιμενισμού, 

την ενίσχυση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού, την ολοκληρωμένη διαχείριση  των 
στερεών αποβλήτων, την αναβάθμιση του νοσοκομείου κλπ.   

 
 

Ως προς τον Τουρισμό 
 

Ο σχεδιασμός της ΑΝΑΣΑ οφείλει να λάβει υπόψη του την πολυπλοκότητα του τουρισμού, 
ενός τομέα της οικονομίας, ο οποίος αν και αντιπροσωπεύει το 17%+ του ΑΕΠ και στον οποίο 
απασχολούνται περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι (περισσότεροι από το 20% των 



εργαζομένων στη χώρα) λειτουργεί μέχρι τώρα χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς ένα 
ουσιαστικό καθορισμό προτεραιοτήτων.  
 
Ειδικά στα Επτάνησα, η κυριαρχία του τουριστικού κλάδου, έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες 
στους υπόλοιπους τομείς της παραγωγής, σε τέτοιο βαθμό, που η βασική στρατηγική 
πολιτική μας πρέπει να εστιάσει στην προσπάθεια αναστροφής της οικονομικής πυραμίδας 
που έχει στήσει το τουριστικό ολιγοπώλιο. Γνωρίζουμε καλά, ότι δεν μπορούμε αμέσως να 
περιορίσουμε το φαινόμενα των fast track επενδύσεων ή των υπηρεσιών “all inclusive”  ή των 
“tour operators”. Όπως γνωρίζουμε καλά, ότι η μετατόπιση μέρους των παραγωγικών 
συντελεστών από τον τριτογενή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, είναι μια υπόθεση 
που θέλει τεράστια προσπάθεια και υπομονή. Πρόκειται για έναν αγώνα αλλαγής της 
συνείδησης των κατοίκων  της Περιφέρειας, που τόσα χρόνια χειραγωγούνται από τη λογική 
του γρήγορου κέρδους, πρόκειται για έναν αγώνα αλλαγής του προτύπου ευημερίας.  
 
Θυμίζουμε ότι σκοπός μας είναι, η εξισορρόπηση των δεικτών απασχόλησης ανά οικονομικό 
τομέα, η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος – έτσι όπως αυτό προβάλλεται από το μοντέλο 
του μαζικού τουρισμού -, η στροφή προς τον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. 
 

Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι μπορούμε να προτείνουμε τα εξής:  
 
1. Να συνδέσουμε τον τουρισμό με τις τοπικές κοινωνίες και τους λοιπούς τομείς κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής.  

 
2. Να ενισχύσουμε τις αυτοδύναμες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα όσες 

συνδέονται με το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα.  

 
3. Να βάλουμε φρένο στα ξενοδοχειακά μεγαθήρια και τις τουριστικές κατοικίες σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές. 

 
4. Αυτό προϋποθέτει τη σύνταξη σωστών χωροταξικών και ισχυρή πολιτική βούληση σε 

επίπεδο θεσμικό.  

 
5. Κατ' αντιστοιχία προτεραιότητας, να αξιολογηθούν τα έργα τεχνικών υποδομών (μαρίνες, 

λιμενικά έργα, ξενοδοχεία).  

 
6. Ιδιαίτερη ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, σε μη τουριστικές 

περιοχές της Περιφέρειας και ενθάρρυνση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων 
με οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές (“πράσινες επιχειρήσεις', χρησιμοποίηση 
βιολογικών προϊόντων, εξοικονόμηση ύδατος, χρήση τοπικών προϊόντων κλπ.). 

 
7. Να εξετάσουμε δημιουργικούς τρόπους αξιοποίησης, προς όφελος την τοπικής κοινωνίας 

και οικονομίας, του τουρισμού υψηλού εισοδήματος και ειδικότερα της κρουαζιέρας.   

     
 

Ως προς την πρωτογενή – δευτερογενή παραγωγή 
 

Βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη των δυο αυτών τομέων της παραγωγής στο σύνολο 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, είναι η οργάνωση των χρήσεων γης και η αλλαγή των 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, στην επαναλειτουργία των 
τοπικών συνεταιρισμών, στα κίνητρα “επαναπατρισμού” της νέας γενιάς στην ενδοχώρα,  στις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας και στην 
ενίσχυση του αγροτουρισμού. 
 



Μπορούνε λοιπόν να προτείνουμε:  

1. Να χωριστούν σε τρεις ζώνες - κατηγορίες, οι γεωργικές εκτάσεις, ως εξής: α ζώνη, 
αυτή των αρδευόμενων καλλιεργειών κυρίως σε εύφορες πεδινές εκτάσεις, β' ζώνη, 
αυτή των ελαιώνων και αμπελώνων [καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου των 
νησιών] και γ' ζώνη, αυτή των εν δυνάμει καλλιεργήσιμων εκτάσεων και των ορεινών 
περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να αναπτυχθεί και το κατάλληλο κάθε 
φορά καθεστώς  προστασίας.   

2. Για παράδειγμα, κρίνεται αναγκαία, η αύξηση - τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του 
ισχύοντος - του κατώτατου ορίου κατάτμησης και αρτιότητας των αρδευόμενων 
εκτάσεων (α' ζώνη), η κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων και ο περιορισμός των 
επιτρεπόμενων χρήσεων. 

3. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των αρδευόμενων εκτάσεων (α' ζώνη), να αφορούν μόνο 
σε γεωργικές αποθήκες, μεταποιητικές μονάδες που συνδέονται με την τοπική αγροτική 
ή κτηνοτροφική παραγωγή και εν γένει υποδομές υποστήριξης της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας.  

4. Στη β' κ γ' ζώνη αντίστοιχα, κρίνεται αναγκαία τουλάχιστον η διατήρηση, του σημερινού 
κατώτατου ορίου κατάτμησης και αρτιότητας (4 στρέμματα), αλλά διατήρηση των 
παρεκκλίσεων μόνο κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, εφ όσον δεν 
εμπίπτει στις ζώνες παρόδιας προστασίας.    

5. Οι δε επιτρεπόμενες χρήσεις γης των ελαιώνων - αμπελώνων και των εν δυνάμει 
γεωργικών εκτάσεων (β' κ γ' ζώνη), να αφορούν το πολύ, σε δραστηριότητες 
βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου χαμηλής όχλησης και αγροτουριστικών χρήσεων, αλλά με 
ρυθμίσεις αύξησης της αρτιότητας (6 στρέμματα για τις βιοτεχνίες και τις 
αγροτουριστικές δραστηριότητες και 10 στρέμματα για τις μονάδες χονδρεμπορίου), 
χωρίς όμως παρεκκλίσεις.  

6. Και στις τρεις ζώνες, η κατοικία θα πρέπει να παραμένει ανεπιθύμητη χρήση.  

7. Η χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία κτηνοτροφικών πάρκων, όπως και 
οργανωμένων χώρων σταυλισμού αιγοπροβάτων, οι οποίοι θα ανήκουν σε ομάδες 
κτηνοτρόφων και σε ΟΤΑ. Σε αυτά, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη 
συγχρηματοδότηση κόστους ανέγερσης ποιμνιοστασίων και μονάδων.  

8. Η δημιουργία Δημοτικών σφαγείων. 

9. Η ενίσχυση της παραδοσιακής αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών – με την προϋπόθεση 
της σωστής χωροταξικής οργάνωσης -. 

10. Η δημιουργία λαϊκών τοπικών αγορών, σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία των 
νομών. Το βαθύτερο νόημα αυτής της προσπάθειας, είναι η έμπρακτη ενίσχυση της 
αποκεντρωτικής πολιτικής και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

11. Η επιμονή τόσο σε πολιτικό, όσο και σε προπαγανδιστικό επίπεδο, της άποψης ότι, η 
ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα σε επαγγελματικό επίπεδο, δημιουργεί θέσεις 
εργασίας. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει πληθώρα προϊόντων, δραστηριοτήτων και μορφών 
καλλιέργειας, που απουσιάζουν από την εγχώρια αγορά ή  βρίσκονται ακόμα σε ένα 
εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης. Η έλλογη εκμετάλλευση των προϊόντων της φύσης, 
μιλώντας αν θέλετε και με επενδυτικούς όρους, θα έπρεπε να παρουσιάζεται ως μια 
αποδοτικότερη ενασχόληση, μιας και στηρίζεται σε διαχρονικότερες αξίες και στόχους.  

12. Η προσπάθεια παράκαμψης των μεσαζόντων προμήθειας και εμπορίας. Ήδη οι 
κοινωνικές ομάδες ανά την Ελλάδα, δραστηριοποιούνται ενεργά σε αυτό το πεδίο, με 
σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως στην αλλαγή της συνείδησης των καταναλωτών.  

13. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και η προώθηση νέων καλλιεργειών και 
βιοκαλλιεργειών. Η δημιουργία κινήτρων για οριζόντια παραγωγή, με εισδική μέριμνα 
για τους νεότερους ανθρώπους. Ο έλεγχος των διαφόρων «καρτέλ» και των διαφόρων 
ολιγοπωλιακών δομών, που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία και εμπορία των 
προϊόντων.  



Ως προς την ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες  

Οι δημοσιονομικοί πόροι που σήμερα διατίθενται για την επιδότηση των λεγόμενων άγονων 
γραμμών, οι επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόμου που φτάνουν το 40% μιας επένδυσης, οι 
δυνατότητες χαμηλότοκου δανεισμού και όλα αυτά σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ (το κοινοτικό 
δίκαιο αναγνωρίζει τη “νησιωτική ιδιαιτερότητα”), μπορούν  να αποτελέσουν μια πρώτη βάση. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Διεύθυνσης, 
Προγραμματισμού, Εποπτείας και Ελέγχου Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών στα Νησιά, ο οποίος 
θα ενοποιεί το πλήθος των κατακερματισμένων υπηρεσιών που σήμερα ασχολούνται με το 
αντικείμενο, θα κάνει έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και θα εξασφαλίζει την ικανοποίησή 
τους, με βαρύνουσα συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νησιωτικών Περιοχών. 

Ειδικότερα, προτείνουμε τη δημιουργία ενός δημόσιου - κοινωνικού φορέα παροχής 
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Ο φορέας αυτός, θα είναι υπεύθυνος για τη ναυπήγηση ή την 
αγορά πλοίων. Τα πλοία αυτά, θα διαχειρίζεται ο ίδιος όπως συμβαίνει στη Φινλανδία. Ο 
φορέας αυτός όμως, μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση κάποιων απ’ αυτά τα πλοία με leasing 
ή με προγραμματικές συμφωνίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως συμβαίνει στη Δανία ή και 
σε άλλους φορείς, όπως εταιρίες λαϊκής βάσης νέου τύπου με συμμετοχή και της 
Αυτοδιοίκησης . Ως πρώτιστο καθήκον και αποστολή του θα έχει την εξασφάλιση της κάλυψης 
των λεγόμενων άγονων γραμμών, της σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και της ρυθμιστικής 
του παρέμβασης συνολικά στο σύστημα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.  

Η ύπαρξη ενός τέτοιου δημόσιου φορέα, δεν αποκλείει τη δράση ιδιωτικών εταιριών. Όμως, οι 
ιδιωτικές εταιρίες, πρέπει να υπόκεινται σε ένα πλαίσιο αυστηρότατων κανόνων, που να 
ανταποκρίνονται στον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών και τους κανόνες ασφάλειας. Γι' 
αυτό σίγουρα θα χρειαστεί, ριζική αναθεώρηση του νόμου 2932/01 και επανασύσταση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) (την οποία με μια μονοκονδυλιά 
κατάργησε η Ν.Δ. χωρίς να μεριμνήσει για την αναβάθμιση, μεταρρύθμιση ή έστω 
αντικατάστασή της, αφήνοντας το ακτοπλοϊκό σύστημα χωρίς εποπτικό φορέα).  

Επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν  να ληφθούν:  

1. Η δημιουργία ενός συστήματος ορθολογικής διαμόρφωσης των τιμών των εισιτηρίων, με 
βάση τη σχέση κόστος / προσδοκώμενες ωφέλειες / καλυπτόμενες ανάγκες. (Η κατάργηση 
μέρους των υπέρ τρίτων στην τιμή του εισιτηρίου, όχι μόνο δεν οδήγησε στη μείωση των 
ναύλων αλλά στην αύξηση τους). 

2. Άμεση εξέταση του  μεταφορικού ισοδύναμου, ως πολιτική ίσης μεταχείρισης των πολιτών 
ανάμεσα στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα. Η θεσμοθέτηση του μεταφορικού 
ισοδύναμου, δηλαδή ίδιου ναύλου για ίσο μεταφορικό έργο, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για 
την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης.  

3. Επίσης απαιτείται άμεση δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης και 
ελέγχου των στοιχείων που αφορούν στην ακτοπλοϊκή διακίνηση (εισιτήρια και ναύλα 
οχημάτων, πλήρη στοιχεία επιβατών και οχημάτων, κράτηση/απόδοση φόρων κλπ).  

4. Επικαιροποίηση της Χάρτας με τα δικαιώματα των πολιτών-επιβατών-χρηστών των 
υπηρεσιών, της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Απαιτείται η σαφής περιγραφή και εξειδίκευση 
των προστατευομένων δικαιωμάτων και με βάση αυτά, η θεσμοθέτηση απλών 
μηχανισμών και διαδικασιών αποζημίωσης.  

5. Εξασφάλιση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιβάτες. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες, πρέπει να είναι απολύτως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. 

6. Να διασφαλισθούν με αποτελεσματικό τρόπο, οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας και η 
ικανοποιητική αμοιβή των ναυτικών, η διαφύλαξη των κεκτημένων, η συνεχής παρουσία 
των ελεγκτικών μηχανισμών. Η ποιότητα και ασφάλεια της μεταφοράς εξαρτάται σε 



αποφασιστικό βαθμό από την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.  

7. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των λιμενικών υποδομών και αυτών που συνδέουν τα 
λιμάνια με τα οδικά και τα λοιπά δίκτυα. Το Ε.Σ.Π.Α. πρέπει να αξιοποιηθεί για την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
υποδομών. 

 

Ως προς τα χωροταξικά 
 

Θεωρώντας το χωροταξικό, ως το τελικό στάδιο υλοποίησης των αναπτυξιακών μας 
κατευθύνσεων και έχοντας υπόψη ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσουμε στο πρόβλημα 
της διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης, γεγονός που επιβάλει έναν ρεαλισμό ως προς 
το πόσες αλλαγές θα καταφέρουμε να κάνουμε στην οργάνωση των χρήσεων γης, μπορούμε 
να προτείνουμε τα εξής:  

1. Την αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης, στο βασικό οδικό 
δίκτυο. 

2. Η χωροθέτηση νέων μονάδων, με βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτός 
σχεδίου δόμησης, είναι μη αποδεκτή στις περιαστικές ζώνες των μεγαλύτερων κέντρων 
και στην άμεση παράκτια ζώνη, με εξαίρεση μονάδες υψηλής εξάρτησης από το 
θαλάσσιο μέτωπο . 

3. Την απαγόρευση εγκατάστασης νέων βιομηχανικών μονάδων ή οργανωμένων 
υποδοχέων, σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Μοναδική ίσως εξαίρεση, θα 
πρέπει να αποτελούν οι υποδοχείς εξυγίανσης υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων 
βιομηχανικών μονάδων. 

4. Σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 καθώς και στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, η εγκατάστασή τους είναι δυνατή, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται από τα νομικά 
καθεστώτα προστασίας τους.  

5. Οι οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανίας, δεν μπορούν να περικλείουν νησίδες δασικών 
εκτάσεων, ούτε και να περικλείονται σε αυτές.   

6. Σε ζώνες που από το Ε.Π. Τουρισμού χαρακτηρίζονται ως τουριστικής προτεραιότητας 
και μάλιστα ως ανεπτυγμένες τουριστικά, πρέπει να αποθαρρύνεται η διάσπαρτη 
χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης. 

7. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας καθώς και μονάδων 
τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης, με τον τουρισμό, κρίνεται 
επιθυμητή. 

8. Στις περιαστικές ζώνες, απαγορεύεται η διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων 
μέσης και υψηλής όχλησης. 

9. Στις περιαστικές ζώνες, επιτρέπεται η δημιουργία ενός εστιασμένου υποδοχέα 
(λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα στα Ιόνια 
Νησιά, δεν χρειάζεται δεύτερος υποδοχέας, στην περιαστική ζώνη των πόλεων της 
Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς), ο οποίος θα υπακούει σε πολεοδομικούς 
κανονισμούς με συγκεκριμένους όρους δόμησης, χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους 
χώρους κλπ. 

 

Ως προς τη χωροθέτηση απορριμάτων 
 

Το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης των αστικών απορριμάτων, που θα μπορούσε να 
ονομαστεί “η μετάβαση από τη διάθεση απορριμμάτων στη διάθεση υπολειμμάτων”, πρέπει 
να έχει τα εξής ιεραρχικά στάδια: 

μείωση στην πηγή - πρόληψη 

επαναχρησιμοποίηση 



ανακύκλωση  

κομποστοποίηση 

Γι' αυτό προτείνουμε τα εξής: 

1. Μείωση της ποσότητας και του όγκου των απορριμμάτων.  

2. Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων - υλικών. 

3. Δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης. 

4. Υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών, από τους μεγάλους παραγωγούς 
οργανικών (στρατόπεδα, νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλοι χώροι εστίασης, ΟΤΑ). 

5. Προγράμματα χωριστής συλλογής ειδικών αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή των 
επιχειρήσεων. 

6. Διαλογή στην πηγή, με τέσσερις κάδους (χαρτί, πλαστικά-γυαλί-μέταλλο-ξύλο, 
βιοαποδομήσιμα υλικά, υπολείμματα κλπ).  

7. Ριζική αναθεώρηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, με 
ενσωμάτωση των δράσεων και των πόρων της ΕΕΑΑ στο σύστημα διαλογής στην πηγή 
των ΟΤΑ.  

8. Επέκταση των σημείων συλλογής των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ειδικά 
απόβλητα, πολλά ανακτήσιμα και προς επαναχρησιμοποίηση υλικά [μπαταρίες, 
φάρμακα, ηλεκτρονικές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κλπ]), ώστε να είναι 
εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες.  

9. Δημιουργία πράσινων σημείων συγκέντρωσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση - 
ανακύκλωση.  

10. Ενημέρωση, προβολή και παροχή εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης.  

11. Κοινωνικές δράσεις και επιλογή τιμολογιακών μέτρων για την προώθηση προϊόντων που 
παράγουν λιγότερα απόβλητα.  

12. Κίνητρα προς τον πολίτη, για τη συμμετοχή στα συστήματα διαλογής στην πηγή και 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

13. Να αποκλειστούν τεχνολογίες, όπως η βιολογική ξήρανση σύμμεικτων αστικών 
απορριμμάτων, που οδηγούν στη θερμική επεξεργασία τους (πυρόλυση, αεριοποίηση, 
καύση). [Οι μέθοδοι αυτές έχουν υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, Εμφανίζουν 
σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και δεσμεύουν τους ΟΤΑ για παροχή σύμμεικτων 
απορριμμάτων, δυσχεραίνοντας την διεύρυνση της ανακύκλωσης].  

14. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και ανάπτυξη δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού. 

15. Άμεση θεσμοθέτηση διαδικασιών συντονισμού - αξιολόγησης του συστήματος 
διαχείρισης, σε κάθε επίπεδο (δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, έλεγχος και 
παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των επί μέρους δράσεων ιδιωτικών και 
δημόσιων, στο πλαίσιο του συστήματος). 

16. Οικονομική και θεσμική ενίσχυση δραστηριοτήτων, στον τομέα “επαναχρησιμοποίηση 
υλικών - ανάκτηση υλικών”. 

17. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού - επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.  

18. Εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης και τοπικής αξιοποίησης αδρανών υλικών. 

19. Δίκτυο ΣΜΑ πολλαπλών λειτουργιών, σε συνεργασία με ΚΔΑΥ και ΣΕΔ.  

20. Δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
ΚΔΑΥ και μονάδες συγκέντρωσης προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, από τα διάφορα σημεία διαλογής στην πηγή, για αξιοποίηση - εμπορία - διάθεση. 

21. Εγκαταστάσεις, διαπεριφερειακού επιπέδου, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και τελικής διάθεσης των επικινδύνων και νοσοκομειακών απορριμμάτων.  

22. Μονάδων επεξεργασίας, προσανατολισμένων στην περαιτέρω ανάκτηση και την 
κομποστοποίηση, των οποίων σημαντικό μέρος της πρώτης ύλης τους θα αποτελούν τα 
προδιαλεγμένα οργανικά. (Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι μικρού ή μεσαίου 



μεγέθους, χαμηλής όχλησης, απλού μηχανολογικού εξοπλισμού, να εξασφαλίζουν θέσεις 
εργασίας και αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, εύκολα διαχειρίσιμες 
από τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανοικτές στον έλεγχο των πολιτών. 
Μπορούν, κατά περίπτωση, να γίνουν σε χώρους που βρίσκονται σήμερα αμαξοστάσια ή 
σε προβλεπόμενους χώρους για ΣΜΑ ή σε κλειστούς χώρους εγκαταλειμμένων 
εργοστασίων κλπ  και να έχουν πολλές παράπλευρες λειτουργίες όπως: συγκέντρωση 
ανακυκλώσιμων - ανάκτηση - διάθεση, επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, 
παραγωγή κομπόστ, αξιοποίηση αδρανών, επισκευή - διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων 
υλικών και ανταλλακτικών. Οι εγκαταστάσεις αυτές ασφαλώς δεν περιλαμβάνουν 
μονάδες καύσης, ούτε παραγωγής δευτερογενών καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτής της 
αντίληψης πρέπει να επανασχεδιαστούν, για καλύτερη αξιοποίηση και τα δίκτυα των 
υπαρχόντων ή των σχεδιαζόμενων νέων σταθμών μεταφόρτωσης. 

23. Τον καθαρισμό των ακτών με σύγχρονα μηχανικά μέσα. 

24. Αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 

Ως προς τη διαχείριση υδάτων 

 
Όπως προκύπτει από τις δυο προηγούμενες αναφορές μας, μια ουσιαστική πρόταση για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων, προϋποθέτει μια σειρά από αναλυτικές και εξειδικευμένες 
μελέτες. Στα Επτάνησα για να μπορέσουμε ως ΑΝΑΣΑ να προτείνουμε μια βιώσιμη και 
περιβαλλοντικά συμβατή λύση, θα πρέπει να “παραγγείλουμε”, επαρκείς και πλήρως 
τεκμηριωμένες μελέτες από διεπιστημονικούς φορείς, γεγονός που προϋποθέτει την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης και τη δημιουργία φορέα διαχείρισης. Αυτό σημαίνει, ότι αν 
θέλουμε να προτείνουμε πολιτικά ορθή και οικονομοτεχνικά βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της 
ύδρευσης των νησιών της Περιφέρειας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε - εκτός από τη 
διατύπωση κάποιων γενικών αρχών και θεωρητικών πλαισίων, ή εκτός από την υιοθέτηση 
άλλων επιλογών - είναι να πείσουμε το Δήμο ή την Περιφέρεια, για τη σύσταση ειδικών 
διεπιστημονικών φορέων έρευνας. Από αντίστοιχες ποικίλες αναγκαιότητες, προκύπτει και το 
πάγιο αίτημα της Αριστεράς, για την ενίσχυση των δαπανών στους τομείς της έρευνας και της 
σύγχρονης τεχνολογίας (σε ενδεχόμενο Αριστερής διακυβέρνησης της χώρας, πρώτο μέλημα, 
πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ΙΓΜΕ, του ΚΕΠΕ, του ΕΜΠ, των 
διαπανεπιστημιακών ερευνητικών ομάδων και των κρατικών ινστιτούτων ερευνών. Χωρίς 
αυτά, καμία μελέτη για τα χωροταξικά, τα απορρίμματα, το υδρευτικό, τις ΑΠΕ, τους 
υδρογονάνθρακες κλπ, δεν θα είναι επιστημονικά και πολιτικά ορθή).   
 
Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, έχει διατυπωθεί και προηγουμένως στο 
σημείο όπου παραθέτουμε τα έργα Α' προτεραιότητας. Η θέση έως τώρα της ΑΝΑΣΑ - για 
παράδειγμα στο πρόβλημα ύδρευσης της Κέρκυρας - είναι η υιοθέτηση της πρότασης ενός 
συστήματος υδραυλικών έργων με την επωνυμία “Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών”, η 
υλοποίηση του οποίου δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Χωρίς να έχουν γίνει ακόμα σαφείς, οι λόγοι 
για τους οποίους το έργο δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-20013 ή οι λόγοι για τους οποίους 
απορρίπτεται διαρκώς από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όλα δείχνουν ότι όσο περνάει ο καιρός, η ολοκλήρωσή του απομακρύνεται 
ολοένα και περισσότερο από το ορατό μέλλον. Ακόμα λοιπόν και αν θέλουμε να συνεχίσουμε 
τη διεκδίκηση αυτού του έργου, η ιστορική του πορεία έδειξε ότι, δεν μπορούμε να 
εμπιστευτούμε τη δημοπράτηση του έργου στους υπάρχοντες μηχανισμούς των Υπουργείων 
και της ΠΙΝ. Ως εκ τούτου, η μέση λύση ανάμεσα στο ρίσκο της χρόνιας αναβλητικότητας και 
της οριστικής απόρριψης, είναι η εξής: Μπορούμε να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση του έργου, 
πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι, να προτείνουμε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις το 
συντομότερο δυνατό, γιατί το πρόβλημα της ύδρευσης παραμένει άλυτο και σε καμία 
περίπτωση, δεν πρέπει να μειωθούν τα πολιτικά αντανακλαστικά μας, λόγω της χρόνιας 
αναβλητικότητάς του.   
 
Καταλήγοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι, όπου είμαστε σίγουροι ότι τα προτεινόμενα ή τα εν 
εξελίξει έργα ύδρευσης ανά την Περιφέρεια είναι ορθά, τα διεκδικούμε ανεπιφύλακτα. Όπου 
όμως υπάρχουν υποψίες, ως προς πιθανές αστοχίες επί της υποδειχθείσας λύσης, τότε ίσως 
είναι πολιτικά ορθότερο να διερευνήσουμε και άλλες εναλλακτικές προτάσεις, όπως αυτές θα 



διατυπωθούν από τους επιστημονικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούμε, ότι θα 
γλυτώσουμε πολύτιμο χρόνο.     

 

Ως προς το ζήτημα των υδρογονανθράκων 
 

Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής: 

 Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στον ελλαδικό χώρο, και ιδιαίτερα στον θαλάσσιο, 
υπάρχουν πετρελαιοπιθανές περιοχές. 

 Απαιτείται, η συστηματικοποίηση των ερευνών για την αναζήτηση υδρογονανθράκων, με 
συνθήκες όμως, που θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. 

 Η πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση, οδηγεί μαθηματικά στην απώλεια κάθε 
οφέλους, από την όποια πιθανολογούμενη ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 

 Πρέπει να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και αυτά συνδέονται 
άμεσα με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). 

 Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, για την εκμετάλλευση και μεταφορά των 
ανευρεθέντων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο 
Ισραήλ και την Αίγυπτο, είναι σημαντική. Η διαπίστωση αυτή, αρκεί από μόνη της, να 
ευνοήσει χρηματιστηριακά παιγνίδια και γεωπολιτικές τακτικές. 

 Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα επιχειρηματικά κοράκια που καραδοκούν, να 
καταληστέψουν τις όποιες πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. 

 

Ως προς την Αυτοδιοίκηση 
 
Σε γενικές συμφωνούμε με την εισήγηση του Τμήματος αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αυτή 
στοιχειοθετείται παρακάτω:  
  
“ Για την αντιμετώπιση του θεσμικού χάους και του ασφυκτικού αντιδημοκρατικού πλαισίου, 

προτείνουμε ως πρώτο βήμα την άμεση κατάργηση των αποκεντρωμένων γενικών 

διοικήσεων, το ξεκαθάρισμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμου, περιφέρειας και 

κράτους και την τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων που έχουν έμπρακτα αποδειχθεί 

αδιέξοδες, όπως πχ ο συμπαραστάτης του πολίτη και η επιτροπή διαβούλευσης. Θεωρούμε 

ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΔ για την συγκρότηση της ΕΝ.ΠΕ., στην κατεύθυνση της 

αναλογικότερης εκπροσώπησης όλων των πολιτικών και αυτοδιοικητικών ρευμάτων.  

 

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών θεμάτων, η άμεση χορήγηση επιπλέον 

χρηματοδότησης για τις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν, η αποκατάσταση του ύψους 

της κρατικής επιχορήγησης στα επίπεδα τουλάχιστον του 2009 και η άμεση εξόφληση όλων 

των χρεών παρελθόντων ετών του κράτους προς τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις είναι οι 

διεκδικητικοί στόχοι μας. Η ενίσχυση του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης και η σύνδεση της 

περιφερειακής πολιτικής με τους φορείς και τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα ενισχύσουν το 

δημοκρατικό προγραμματισμό.   

 

Χρειαζόμαστε μια νέα ριζική μεταρρύθμιση τώρα, στα πρώτα βήματα της περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, που να στηρίζεται σε τρεις άξονες : 

 Στην αποκέντρωση με πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή των συλλογικοτήτων 

των πολιτών, 



 Στον αναπτυξιακό προγραμματισμό 

 Στην ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη των περιφερειών ”. 

 

Στο ζήτημα του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, οι προτάσεις μας κινούνται πάνω στους εξής 

άξονες: 

 

1. Εκλογική των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών: Εκλογή των δημοτικών και 

περιφερειακών συμβουλίων με βάση το εκλογικό σύστημα της αναλογικής των 

υπολοίπων, άμεση εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε δεύτερη Κυριακή, 

μεταξύ των επικεφαλής των δύο πρώτων συνδυασμών, όριο δύο μόνο διαδοχικών 

θητειών (συν μίας) για τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες.  

 

2. Χωροταξία: Κατάργηση των κρατικών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Για τους 

Δήμους, στα πλαίσια των υφιστάμενων «καλλικρατικών» ορίων, επέκταση του θεσμού 

και αλλαγή/εκδημοκρατισμός του πλαισίου για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες. 

Προθεσμία για τη νέα χωροταξία των μεγάλων νησιωτικών ή ορεινών Δήμων, όπου 

έχει διαπιστωθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, με βάση λειτουργικά και όχι ποσοτικά 

κριτήρια. Για τις Περιφέρειες, διατήρηση της γεωγραφικής διαίρεσης ως έχει και 

διατήρηση των Περιφερειακών Ενοτήτων για ένα μεταβατικό στάδιο, με στόχο την 

τελική κατάργησή τους. 

 

3. Αρμοδιότητες: Ανάληψη από τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλων των 

αρμοδιοτήτων που προκύπτουν εκ του ρόλου τους, καθώς και εκείνων των κρατικών 

αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με βάση τον κύκλο των 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων πολιτικών. 

 

4. Σύστημα Διοίκησης: Απλοποίηση του Συστήματος Διακυβέρνησης των Δήμων και των 

Περιφερειών, αναλογική συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και ενίσχυση του 

ρόλου των συλλογικών οργάνων εις βάρος των μονοπρόσωπων. 

 

Βασικά όργανα του α’ βαθμού: Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διοίκησης, 

Δήμαρχος.  

 

Βασικά όργανα του β’ βαθμού: Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Εκτελεστική 

Επιτροπή, Μόνιμη Περιφερειακή Κοινωνική Επιτροπή.  

 

Κατάργηση του μέτρου της διαθεσιμότητας εργαζομένων στους ΟΤΑ και του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναδιάρθρωση και απλοποίηση των μηχανισμών 

εποπτείας και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 



 

5. Συμμετοχή των πολιτών: Καθιέρωση θεσμών και πρακτικών μέσω των οποίων οι 

πολίτες θα βιώσουν άμεσα την δημοκρατία, θέσπιση άμεσων μηχανισμών 

παρέμβασης των πολιτών στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, επιδίωξη με 

κάθε πρόσφορο τρόπο της πλήρους ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών 

στις διαδικασίες, υποχρεωτικότητα των αποφάσεων καθώς και της προσφυγής στους 

συμμετοχικούς θεσμούς υπό προϋποθέσεις. Θεσμοθέτηση σχημάτων, όπως 

ενδεικτικά η συνέλευση γειτονιάς, η συμμετοχική διαμόρφωση του πενταετούς 

προγραμματισμού και του ετήσιου Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος, τα 

τοπικά και περιφερειακά δημοψηφίσματα κλπ. 

 

Οι δυο βασικές μας επισημάνσεις, είναι οι παρακάτω: 
 

1. Ως προς το νέο χωροταξικό των Δήμων, τουλάχιστον για την Κέρκυρα, επεξεργαζόμαστε 

το εξής: Θα θέλαμε ανεπιφύλακτα να πάμε σε 3+1 Δήμους (βορρά – μέση – νότο + 

Διαπόντια). Παρόλα αυτά, επειδή το πρόβλημα της θεσμικής κατανομής των νέων 

διοικητικών αρμοδιοτήτων θα επιφέρει για άλλη μια φορά τεράστια σύγχυση και επειδή η 

μελέτη του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου Κέρκυρας και η καταγραφή των διαθέσιμων 

κτιριακών υποδομών, δεν ευνοεί την άμεση μετεγκατάσταση των (μελλοντικών) Δήμων 

στην επαρχία, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης μιας τέτοιας 

πρότασης. Γι' αυτό το λόγο, η σκέψη μας είναι να θέσουμε ένα μεταβατικό στάδιο 2 

χρόνων για την προετοιμασία της τελικής μετεγκατάστασης των Δήμων, με τη δημιουργία 

ενός συστήματος 4 αντίστοιχων Διοικητικών Κέντρων.  

 

Υπό επεξεργασία βρίσκονται και οι προτάσεις των υπόλοιπων νησιών.  

 

2. Ως προς την ενιαία και αυτοτελή υπόσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκτιμούμε ότι 

δεν συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι αμφισβήτησής της. Είναι γνωστά τα σημερινά 

προβλήματα της ΠΙΝ, όπως επίσης γνωστά είναι και τα – έως ένα βαθμό δίκαια – 

αιτήματα των νησιών της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου. Ακριβώς εκεί όμως, θα κριθεί η 

αξιοπιστία του λόγου μας και η διαχειριστική μας ικανότητα, στην προσπάθεια ανατροπής 

της σημερινής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ΠΙΝ εξαιτίας της κακοδιαχείρισης 

και της πελατειακής πολιτικής. Υπάρχουν επίσης πολλοί λόγοι - κυρίως αναπτυξιακοί και 

οικονομικοί - που συνηγορούν στην εκτίμησή μας, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας 
 

1. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η ΑΝΑΣΑ, είναι το εξής: ο ρεαλισμός της διαχείρισης 
– όσο αναγκαίος και να είναι – να μην επιφέρει εκπτώσεις στα σοσιαλιστικά μας οράματα. 
Η λογική των μεταβατικών σταδίων, πρέπει να εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα που 
νοηματοδοτούν τους θεωρητικούς μας στόχους. Σε καμιά περίπτωση, οι δυσκολίες που θα 
συναντήσουμε, δεν πρέπει να μας φτάσουν στο σημείο να κατηγορηθούμε για ετερογονία 
σκοπών – μέσων. 

 
2. Το ζήτημα των πόρων χρηματοδότησης είναι πολύ δύσκολο και θα εξαρτηθεί από 

πολλούς ταυτόχρονους παράγοντες, που έχουν να κάνουν κυρίως με τις κεντρικές 



πολιτικές επιλογές της ΑΝΑΣΑ, όταν έρθει η ώρα της διακυβέρνησης. Όπως και να' χει, οι 
δικοί μας υπολογισμοί πρέπει να στηριχτούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανότητα 
αυτοχρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από εσωτερικούς πόρους. Για κάποιο 
χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσουμε διακρατικά και διευρωπαϊκά 
προγράμματα, ακόμα και μέσω των ΣΔΙΤ. 

 
3.  Ως έργα Α' προτεραιότητας, ορίζουμε αυτά που σχετίζονται με τους οδικούς άξονες, τις 

ακτοπλοϊκές συνδέσεις, την ύδρευση και τη διαχείριση των απορριμάτων. Ως έργο ύψιστης 
προτεραιότητας, θα θέταμε τον ενδοπεριφερειακό άξονα μεταφορών – συγκοινωνιών 
βορρά – νότου.  

 
4. Ως προς τον τουρισμό, αξίζει να παλέψουμε για την αντιστροφή του υπάρχοντος 

τουριστικού μοντέλου, αντιπαραβάλλοντας τον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές. 
Η στροφή αυτή, θα ευνοήσει την ανασυγκρότηση της παραγωγής και θα κατανείμει 
δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο των παραγωγικών δυνάμεων των νησιών. Με αυτό 
τον τρόπο και σε συνδυασμό με την ένταξη των Επτανήσων στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών, θα θέσουμε τις βάσεις για τη μείωση του κόστους διαβίωσης των πολιτών και 
τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεών, άρα θα θέσουμε και τις βάσεις, για 
την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας και των θέσεων εργασίας. 

 
5. Η χωροταξική αναδιάρθρωση των Δήμων, μας βρίσκει σύμφωνους, όπως επίσης και η 

προτεινόμενη θεσμική – πολιτική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης. Το αίτημα δε της 
αυτοτελούς Περιφέρειας, θεωρούμε ότι είναι συμβατό με τις αναπτυξιακές μας προθέσεις 
και γι' αυτό δεν συντρέχουν επαρκείς λόγοι αμφισβήτησής του.    

 
6. Είναι αυτονόητες οι επιπτώσεις του σχεδιασμού μας, στο κοινωνικό πεδίο. Οποιαδήποτε 

προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονομίας στη βάση των αναπτυξιακών στόχων που 
εμείς θέτουμε, ως απώτερο σκοπό έχει, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής (υγεία, πρόνοια, 
εργασία, εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισμός).   

Δ.     ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ   
 
Στη Σύμβαση 7 που αναφέραμε παραπάνω, είπαμε πως για μεθοδολογικούς λόγους, θέτουμε 
ως αφετηρία του συλλογισμού μας, δυο βασικούς δείκτες της οικονομίας. Αυτή η σύμβαση, σε 
συνδυασμό με την προσέγγισή μας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν τη βάση του 
σχεδιασμού μας.  
 
Θέτοντας ως στόχους λοιπόν, τη μείωση του κόστους διαβίωσης των πολιτών και τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, οδηγούμαστε στον εξής συλλογισμό: Για να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες βασικές προϋποθέσεις, που 
να στηρίζονται, αφενός στα έργα Α' προτεραιότητας (κομβικά έργα για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας) αφετέρου στις γενικές επιλογές για το είδος της αναπτυξιακής / οικονομικής 
πολιτικής που εμείς προκρίνουμε.  
 
Οι τρεις σημαντικότερες προσπάθειες, επικεντρώνονται στην: 

 κατασκευή του ενδοπεριφερειακού άξονα Βορρά – Νότου 

 την ένταξη των Ιονίων Νήσων στα διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας και Μεταφορών 

 την ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων της Περιφέρειας με την υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
Με αυτό τον τρόπο, θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα κόστη μεταφοράς, τις αντικειμενικές 
αξίες και τις  τιμές των εμπορευμάτων, με δυο λόγια θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις 
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προϋποθέσεις βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου.  
 
Η όλη προσπάθεια, πρέπει να συνοδεύεται από την παράλληλη ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας, μέσω της ανασυγκρότησης των Συνεταιρισμών και την προώθηση του 
Αγροτουρισμού. Ειδικά το τελευταίο, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα Επτάνησα, διότι θα 



αποτελέσει το δίαυλο μεταφοράς μέρους των παραγωγικών συντελεστών, από την 
παραλιακή ζώνη [υπερσυσσώρευση] στην ενδοχώρα. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να 
αμφισβητήσουμε δημιουργικά το υπάρχον τουριστικό πρότυπο, δημιουργώντας περισσότερες 
θέσεις εργασίας και περισσότερα έργα υποδομών.  
 
Υπενθυμίζουμε πως, σκοπός της προσπάθειάς μας, είναι η εξισορρόπηση των τριών τομέων 
της οικονομίας, προς όφελος του πρωτογενή και δευτερογενή.  
 
Αν κατορθώσουμε, έναν έστω μεσαίο βαθμό επιτευξιμότητας αυτών των προϋποθέσεων, τότε 
ως συνέπεια θα έχουμε τη δημιουργία των βάσεων για μια ουσιαστική ανασυγκρότηση της 
παραγωγής, άρα και τις πρώτες βάσεις για τη μείωση της ανεργίας.  
 
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να συμπίπτουν με τις γενικές επιλογές για το 
είδος της αναπτυξιακής / οικονομικής πολιτικής που εμείς προκρίνουμε, έτσι όπως αυτές 
διατυπώθηκαν ξεκάθαρα σε όλο το κείμενο. Τα σημαντικότερα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, πρέπει να είναι η αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και της εργασίας και η αύξηση του μέσου κοινωνικού ποσοστού κέρδους με 
ταυτόχρονη μείωση του μέσου ολιγοπωλιακού ποσοστού κέρδους. Τα δε έμμεσα 
αποτελέσματα, πρέπει να θίγουν ευθέως τα ολιγοπώλια του Τουριστικού κλάδου και των  
Δημοσίων Έργων.  
 
Μια επίσης σημαντική συνέπεια του σχεδιασμού μας, η οποία θα φανεί σε βάθος χρόνου, 
είναι δημιουργία θετικών προϋποθέσεων, για την αλλαγή των όρων  ύπαρξης του τραπεζικού 
κεφαλαίου (ενίσχυση παραγωγής, κοινωνική συνοχή και όχι κερδοσκοπία).  
 
Οι ευνοϊκές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνικό, είναι αυτονόητες.  

στόχοι 
 
                                                                           
 
 

    
 

προϋποθέσεις  
 

1. Κατασκευή ενδοπεριφερειακού άξονα Βορρά - Νότου (μείωση κόστους μεταφοράς, μείωση 
αντικειμενικών αξιών, μείωση τιμών εμπορευμάτων).  

 
2. Ένταξη των Ιονίων Νήσων στα διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας και Μεταφορών. 

 
3. Ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 
4. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, της συνεταιριστικής οικονομίας, των δικτύων 

παράκαμψης μεσαζόντων και των λαϊκών περιφερειακών αγορών. 

 
5. Παράλληλη ενίσχυση και ενδυνάμωση του Αγροτουρισμού (μεταφορά παραγωγικών 

συντελεστών, από την παραλιακή ζώνη [υπερσυσσώρευση] στην ενδοχώρα, 
ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής). 

 
  

συνέπειες  
 
 

Μείωση λειτουργικού 

Κόστους Επιχειρήσεων 

    Μείωση Κόστους 

           Διαβίωσης 



- Θέτεις σοβαρές βάσεις, για τη μεταφορά εγκλωβισμένων παραγωγικών συντελεστών, από 
τον τριτογενή τομέα (Τουρισμό), στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

 
- Θέτεις, σοβαρές βάσεις, για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. 

  
- Θέτεις επίσης, τις βάσεις για τη μείωση της ανεργίας. 

 
- Θέτεις επίσης, τις βάσεις για τη δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου της 

κοινωνίας 

 
 

προσδοκώμενα  αποτελέσματα 
 

1. Υπό συνθήκες, θίγεις τη συγκέντρωση της παραγωγής στον Τουρισμού, 
δημιουργώντας μονάδες ανταγωνιστικές. 

 
2. Υπό συνθήκες, θίγεις το ολιγοπώλιο στα Δημόσια Έργα (το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την ποιότητα του οδικού δικτύου, για την απώλεια χρηματοδοτήσεων για την 
κατασκευή μεγάλων έργων τα οποία το ίδιο δεν είχε τη δυνατότητα να τα 

κατασκευάσει, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω του 
άναρχου σχεδιασμού των έργων κλπ). 

 
3. Προκαλείς αύξηση του μέσου κοινωνικού ποσοστού κέρδους και μείωση του μέσου 

ολιγοπωλιακού ποσοστού κέρδους. 

 
4. Δημιουργείς προϋποθέσεις αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας.  

 
5. Θέτεις τις προϋποθέσεις, για την αλλαγή των όρων  ύπαρξης του τραπεζικού 

κεφαλαίου (ενίσχυση παραγωγής, κοινωνική συνοχή και όχι κερδοσκοπία).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


