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Το προγραμμα μας
Η παράταξή μας, «Εμείς, για το Αιγαίο», παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο 
τους βασικούς άξονες προγραμματισμού και δράσης.

Αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους των νησιών μας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, μπορούμε αποτελεσματικά να 
προχωρήσουμε σε στοχευμένα έργα και δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων, θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας στα νησιά μας, αλλά κυρίως θα στηρίξουν στην πράξη τους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη. 

Με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμα, μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα στον τόπο μας.

Με τη συνεργασία όλων μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο ορίζοντα 
για το Βόρειο Αιγαίο. 

Με μια ανάπτυξη που οφείλει να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.  
Τον άνθρωπο που ζει και εργάζεται σ’ αυτό τον τόπο.  
Τον άνθρωπο που θέλει να συνεχίσει να ζει και να δημιουργεί σ’ αυτά  
τα ακριτικά νησιά της πατρίδας μας.

Η δύναμη του Αιγαίου είναι η δύναμη των ανθρώπων του. 

Εμείς, εμείς οι ίδιοι ορίζουμε το μέλλον μας. 

Μια απόφαση λοιπόν και ένας οδηγός. 

«Εμείς, για το Αιγαίο»

μΕΤαΦορΕς -
ςΥγΚοΙΝΩΝΙαΚΕς ΥποΔομΕς
Η νησιωτικότητα της Περιφέρειάς μας επιβάλλει 
να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτί-
ωση της πρόσβασης από και προς την ηπειρωτική 
Ελλάδα, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και των 
Κυκλάδων και άρση της απομόνωσης των νησιών 
μας. 
Θέτουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και διεκδι-
κούμε καλύτερες συγκοινωνίες. 
Με σταθερά δρομολόγια και αξιόπιστα πλοία προς 
τα νησιά μας. 
Προχωράμε στο σχεδιασμό ενός συστήματος ενδο-
περιφερειακών συνδέσεων μεταξύ των νησιών μας.
Ενισχύουμε τις συγκοινωνιακές υποδομές σε τρεις 
τομείς:
• Βελτίωση - αναβάθμιση των λιμενικών και των 
 τουριστικών υποδομών.
• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα 
 περιφερειακά αεροδρόμια.
• Βελτίωση του επαρχιακού και εθνικού 
 οδικού δικτύου.



πΕρΙΒαΛΛοΝ
Με σεβασμό στο φυσικό πλούτο των νησιών μας 
θέτουμε ως βασικές προτεραιότητες:
• Την προστασία και ανάδειξη των προστατευμέ- 
 νων & οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.
• Την ολοκλήρωση της Αναθεώρησης του

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση 
και την ενοποίηση των Σχεδίων Οικιστικής 
Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) σε κάθε 
νησί.

• Την ολοκλήρωση των υποδομών για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ιδιαίτερα 
των αδρανών και την προώθηση των 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και 
ανακύκλωσης σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς.

• Την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 
 σε όλα τα νησιά.
• Την ολοκλήρωση των υποδομών για να

αποκτήσουν οι οικισμοί των νησιών μας 
σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης & 
βιολογικών καθαρισμών.

• Την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
 ενέργειας για την κάλυψη των τοπικών αναγκών.
• Δράσεις πρόληψης για την προστασία από 
 τις πυρκαγιές.
• Δασοπροστασία και προγράμματα αναδάσωσης 
 μεγάλης κλίμακας.

απαςΧοΛΗςΗ
Η αντιμετώπιση της ανεργίας με την ενίσχυση της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί βασικό 
στόχο της προσπάθειάς μας. Στην κατεύθυνση 
αυτή, θέτουμε ως προτεραιότητες:
• Την πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. 
 Δημιουργία ειδικής ομάδας παρακολούθησης.
• Την αναβάθμιση των γνώσεων και των 
 δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
• Την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
 την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση 
 επιχειρήσεων.
• Την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

ΥγΕΙα - ΚοΙΝΩΝΙΚΗ μΕρΙμΝα
Η κοινωνική μέριμνα και η υγεία κατέχουν την 
πρώτη θέση ως αδιαπραγμάτευτα αγαθά. Προτε-
ραιότητές μας είναι:
• Η βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας 
 και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού 
 εξοπλισμού τους.
• Η στήριξη για τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας 
 και αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων. 
• Η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με 

στοχευμένες δράσεις και ειδική μέριμνα προς 
τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, 
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή και 
την Εκκλησία.

αγροΤΙΚος ΤομΕας -
ΤοπΙΚα προϊοΝΤα - αΛΙΕΙα
Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη του αγροτικού 
τομέα, των παραγωγών και των αλιέων με πρωτο-
βουλίες και στοχευμένες δράσεις, με βασικότερες: 
• Την προβολή και προώθηση των τοπικών 
 αγροτικών προϊόντων με έμφαση στη στρατηγική 
 «από το χωράφι στο ράφι».
• Δημιουργία προϋποθέσεων καινοτόμων 
 γεωργικών δράσεων με τη βοήθεια 
 των υπαρχόντων προγραμμάτων της Ε.Ε.
• Την ενίσχυση των μικρών μονάδων παραγωγής 
 και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Τη στήριξη της προσπάθειας για τη συλλογή και 
 διάσωση των τοπικών ποικιλιών με τη δημιουργία 
 «τράπεζας σπόρων».
• Τη βελτίωση των υποδομών στα υφιστάμενα 
 αλιευτικά καταφύγια.
• Την προστασία και διατήρηση του Λεσβιακού 
 ελαιώνα, των μαστιχόδεντρων στη Χίο, του 
 αμπελώνα στη Σάμο και τη Λήμνο σε συνεργασία 
 με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
• Την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του 
 κόλπου Γέρας και την ολοκλήρωση της μελέτης για 
 την προστασία του κόλπου Καλλονής στη Λέσβο.
• Την επιστημονική στήριξη για τη δημιουργία 
 μονάδων Χιακού προβάτου.
• Τη στήριξη και ανάδειξη της μελισσοκομίας.

ποΛΙΤΙςμος - ΤοΥρΙςμος 
Αξιοποιώντας τους σημαντικούς τοπικούς πόρους 
και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των 
νησιών μας, στοχεύουμε στην τουριστική ανάπτυξη 
της Περιφέρειας με βασικές προτεραιότητες: 
• Τον καθορισμό και τη συνεπή υποστήριξη ενός 
 Brand Name των Νησιών μας.
• Την ίδρυση φορέα για τη διαχείριση του 
 τουριστικού προορισμού.
• Τη συντήρηση, ανάδειξη και προβολή των 
 σημαντικών μνημείων που διαθέτουν τα νησιά 
 μας σε συνεργασία με τις τοπικές Εφορείες 
 Αρχαιοτήτων με προτεραιότητα τη συντήρηση και 
 ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων, τη σήμανση 
 και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.
• Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε 
 συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τη 
 στήριξη της προσπάθειας των ερασιτεχνικών 
 σωματείων και συλλόγων.
• Την προβολή - προώθηση των νησιών μας ως 
 τόπους εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικού, 
 καταδυτικού, ιαματικού, γαστρονομικού, 
 πολιτιστικού) με στοχευμένες ενέργειες και 
 καινοτόμες δράσεις.
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών για κάλεσμα των 
 απόδημων Ελλήνων με καταγωγή από τα νησιά 
 μας, ακόμα και δεύτερης και τρίτης γενιάς.
• Την αξιοποίηση της νέας τουριστικής αγοράς 
 της Τουρκίας, με στοχευμένες ενέργειες για 
 την προβολή των νησιών μας. 
• Την αναβάθμιση των υποδομών στις υφιστάμενες 
 πύλες εισόδου και τη δημιουργία νέων πυλών 
 εισόδου από και προς την Τουρκία.
• Τη συμμετοχή σε διακρατικά και διαπεριφερειακά 
 Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
• Την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα του 
 τουρισμού, με έμφαση στον αγροτουρισμό.
• Την ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και 
 εναλλακτικού τουρισμού σε επιστημονικές 
 και άρτια επαγγελματικές βάσεις.

ΕΚπαΙΔΕΥςΗ - ΕρΕΥΝα
Η ενίσχυση της εκπαίδευσης αποτελεί στόχο
που έχει στη συνολική μας φιλοσοφία 
και προσέγγιση κεντρική θέση. Βασικές 
προτεραιότητές μας είναι:
• Η στήριξη των Δήμων στην προσπάθεια 
 για σύγχρονα και λειτουργικά σχολεία.
• Η στενή συνεργασία και περαιτέρω αξιοποίηση 
 του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Η βελτίωση των υποδομών του Πανεπιστημίου 
 Αιγαίου.
• Η διασύνδεση της τοπικής οικονομίας με 
 την εκπαίδευση.
• Η ενίσχυση λειτουργίας και ανάδειξη της

σημασίας του Βοτανικού Κήπου Νενήτων με 
επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. 
(αρκετά χρηματοδοτούνται από Ε.Ε.).

αΘΛΗΤΙςμος 
Ο αθλητισμός αποτελεί στήριγμα για την ψυχική 
και σωματική υγεία κάθε ανθρώπου. Σε συνεργα-
σία με τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς, 
θέτουμε ως προτεραιότητα: 
• Τη στήριξη των Δήμων στην προσπάθεια για 
 την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών.
• Τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων 
 διεθνούς εμβέλειας.

μΕΤαρρΥΘμΙςΗ 
ΤΗς ΔΙοΙΚΗςΗς 
Η διοικητική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας και 
ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της, αποτελεί 
προϋπόθεση αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και 
ποιότητας υπηρεσιών. 
• Κατάθεση πρότασης για τη βελτίωση του Νόμου 
 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
• Αναβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού 
 Συμβουλίου και των συλλογικών οργάνων 
 της Περιφέρειας στη λήψη αποφάσεων.
• Καθιέρωση του θεσμού της λογοδοσίας προς 
 τους πολίτες.
• Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη 
 του Πολίτη και της Επιχείρησης.
• Αναβάθμιση των Υπηρεσιών και της 
 υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου να είναι 
 πιο κοντά στον πολίτη και να ανταποκρίνονται 
 στους στόχους της Περιφέρειας.
• Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της 
 Περιφέρειας, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της 
 πληροφορικής και των επικοινωνιών, με στόχο 
 την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 
• Αξιοποίηση της δυνατότητας για την 
 πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλογικών 
 οργάνων της Περιφέρειας με τη χρήση 
 τηλεδιάσκεψης.
• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της 
 υλικοτεχνικής υποδομής της Περιφέρειας. 
• Αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
 της Περιφέρειας.


