ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 534/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25722/13-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Βλάχος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 12 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 9 θέµα και το 11 θέµα µετά το 12 .
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε κατά την συζήτηση
ου
ου
του 1 θέµατος της Η.∆. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
12 και πριν το 10 θέµα.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για την υποβολή σχεδίου ∆ράσης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σχετικά:
Ο Γενικός Κανονισµός περί καθορισµού κοινών διατάξεων για τα Ε∆ΕΤ 1303/2013 και ειδικότερα για τις για τις
Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις το:
Άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχοµένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στις ολοκληρωµένες χωρικές
επενδύσεις,
Άρθρο 36, νοµική βάση της χρήσης των ΟΧΕ,
Άρθρο 96 (3) (β, γ) περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ,
Άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα
Παράρτηµα Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωµένων προσεγγίσεων
Παράρτηµα Ι (6) ρυθµίσεις για να αντιµετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις.
Ο Κανονισµός Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1301/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης το
Άρθρο 7 περί βιώσιµης αστικής ανάπτυξης,
Άρθρο 8 περί καινοτόµων δράσεων στον τοµέα της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης,
Άρθρο 9 περί δικτύου αστικής ανάπτυξης.
Ο Κανονισµός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 1304/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης το Άρθρο 12 προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.
Ο Κανονισµός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 1299/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης το Άρθρο 2 (3) (β) «ανταλλαγής εµπειριών στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη».
Ο Νόµος Ν. 4314/2014 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρµογής.
Η Εγκύκλιος 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796 «Σχεδιασµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωµένων Χωρικών
Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020».
Η Εγκύκλιος «Οδηγίες για τη ∆ιαχείριση και Εφαρµογή των Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης»,
Εθνική Αρχή Συντονισµού – ΕΣΠΑ, Μάρτιος 2016
Τις οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείγµατα της Πρόσκλησης µε ΑΠ 3071/13-7-2016 της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ σχετικά µε τη
µεθοδολογία, κριτήρια και περιεχόµενα των Στρατηγικών ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.
Την µε Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού για τον «Σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020»
Την µε Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
«Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρµογή των Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης»
Την α.π. 2952/28-11-2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία
εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», η περιοχή παρέµβασης, η αρµόδια
αρχή, καθώς και τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ.
Την α.π. 1658/7-8-2018 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία
εγκρίθηκαν η µέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ
Λευκάδας
την ΑΠ 1060/ 20-9-2018 Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την
ΟΧΕ Λευκάδας
Οι Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή «ολοκληρωµένων»
αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριµένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν
συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σηµαντικές
αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωµένο
αναπτυξιακό σχέδιο.
Το εγκεκριµένο ΠΕΠ παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωµένης προσέγγισης»
επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:
Α. αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασµό µε το παραγωγικό τους πρότυπο
Β. περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυµονούν κινδύνους
στη βάση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου που εκπονείται κατά περίπτωση.
Οι «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωµένων χωρικών στρατηγικών και µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής, µέσω συνδυασµένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεµατικούς στόχους ενός ή
περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Στη συνέχεια, εξειδικεύεται η ανάγκη και τα στάδια υλοποίησης µίας
«Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία αφορά στην –α- κατηγορία
περιοχών που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε τοµέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής
«Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Συγκεκριµένα, δια του παρόντος εξειδικεύεται η ΟΧΕ για τη Λευκάδα, στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του
ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος µε έµφαση στη θαλάσσια οικονοµία».
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Ο.Χ.Ε. στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Ιονίων Νήσων 2014-2020.

•
•

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Τα επιµέρους
τµήµατα του νησιωτικού συµπλέγµατος χαρακτηρίζονται από κοινά στοιχεία, σε ότι αφορά το παραγωγικό και το
πολιτιστικό τους πρότυπο, ενώ η συνολική τους οικονοµία επηρεάζεται άµεσα από τις διακυµάνσεις των τουριστικών
ροών και τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες µε την ηπειρωτική πλευρά της χώρας. Ταυτόχρονα, η περιοχή, λόγω της
συνοριακής της θέσης αποτελεί και γέφυρα µε τις όµορες Περιφέρειες και κράτη του Ιονίου Πελάγους και της
Αδριατικής. Ωστόσο, η «νησιωτικότητα» δύναται να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα, ο οποίος προκαλεί άνιση
ανάπτυξη του παραγωγικού δυναµικού και χωρική διαφοροποίηση των εισοδηµάτων και των συνθηκών ζωής. H
ανάλυση της εξέλιξης των περιφερειακών δεδοµένων, συνεχίζει να καταδεικνύει αφενός τις κυρίαρχες ανισότητες
µεταξύ των Περιφερειών της χώρας και αφετέρου το γεγονός ότι οι ανισότητες στο εσωτερικό των Περιφερειών, σε
δια-νοµαρχιακό επίπεδο, επιµένουν επίσης. Μεταξύ των Νησιών του Ιονίου (µεγάλα Νησιά) καταγράφονται διαφορές
τόσο στην κατάσταση όσο και στις τάσεις, που αφορούν τόσο στα δηµογραφικά (εξέλιξη πληθυσµού, πυκνότητα,
γήρανση, µεταναστευτικές ροές), όσο και στα παραγωγικά πρότυπα (σύνθεση παραγόµενου Προϊόντος και
Προστιθέµενης Αξίας, αγορά εργασίας), τον κοινωνικό τοµέα (συνθήκες εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες), αλλά
και στη διαθεσιµότητα αξιοποιήσιµων πόρων (κυρίως φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) ή τις ροές και ανάγκες
µεταφορών. Η διατηρούµενη οικονοµική ύφεση έχει επηρεάσει δραστικά τους οικονοµικούς και κοινωνικούς της
δείκτες ευηµερίας και παρότι η Περιφέρεια Ι.Ν. διατηρεί ορισµένες «αντιστάσεις», ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις
τάσεις οικονοµικής ύφεσης της χώρας και των υπολοίπων Περιφερειών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται
πως οι επιπτώσεις κατανέµονται άνισα στο χώρο, µε την Κέρκυρα και τη Λευκάδα να εµφανίζουν σχετικά µεγαλύτερη
1
ανθεκτικότητα, έναντι Κεφαλονιάς και Ζακύνθου . Παρόλα αυτά, τα νησιά του Ιονίου διαθέτουν σηµαντικά
πλεονεκτήµατα µε βάση τα οποία διαθέτουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσφέρονται στο σύγχρονο
περιβάλλον. Ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος, ο θαλάσσιος περίγυρος, η ιδιαίτερη ταυτότητα, το ανθρώπινο
δυναµικό είναι µερικά από τα προς αξιοποίηση δυναµικά στοιχεία, που µε διαφορετική ένταση σε κάθε νησί, είναι
ικανά να προσδώσουν νέα ώθηση στο υφιστάµενο παραγωγικό πρότυπο, ιδιαίτερα δε µε την αξιοποίηση της γνώσης,
της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Από τις παραπάνω αναφορές καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα ολοκληρωµένου
χαρακτήρα αναπτυξιακής παρέµβασης εστιασµένης χωρικά, σε επίπεδο «υπο-περιφερειακό». Η παρέµβαση αυτή
οφείλει να λαµβάνει υπόψη και να ανταποκρίνεται:
Στο ιδιαίτερο παραγωγικό πρότυπο, τους τοπικούς πόρους και στη δυναµική του
Στην ανάγκη ανάκαµψης από την επιβάρυνση και τις επιπτώσεις από την συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση
Όπως αναφέρεται στο εγκεκριµένο ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020, η επιλογή των περιοχών θα πρέπει να υπακούει και στις
γενικές χωροταξικές κατευθύνσεις και θα γίνει µε κριτήρια χωροταξικά, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές προβλέψεις
θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων (όπως Τοµεακά Χωροταξικά, Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Ειδικά Σχέδια
Ανάπτυξης Περιοχών), κοινωνικά – οικονοµικά, περιβαλλοντικά και οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασµό, οι παράκτιες ανεπτυγµένες περιοχές προτείνεται να
αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης της ενδοχώρας των νησιών µε αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων
που µπορεί να επιφέρει ο τουρισµός στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία. Η βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και η δηµιουργία κέντρων πιστοποίησης θα δράσουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα οικιστικά
κέντρα τρίτου επιπέδου στις εσωτερικές ζώνες των νησιών και στα πολύ µικρά νησιά, προτείνεται να λειτουργήσουν
ως κέντρα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αναλαµβάνοντας ένα ρόλο «κόµβου» στο δίκτυο των αγροτικών
οικισµών. Για τις περιαστικές ζώνες προτείνεται ο έλεγχος χρήσεων γης, η βελτίωση εισόδων πόλεων, η προστασία
και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, για τις παράκτιες ζώνες ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός της διαχείρισης
των ακτών και για τα πολύ µικρά νησιά η βελτίωση της προσβασιµότητας, η αξιοποίηση των τηλε-υπηρεσιών, η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού κ.α.
Συνεπώς, όπως θα παρουσιαστεί και κατωτέρω, οι στοχεύσεις της ΟΧΕ για την περιοχή παρέµβασης της Λευκάδας
υπακούει και στις γενικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ ΠΙΝ, αλλά και ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού.

Προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης για την υλοποίηση Ο.Χ.Ε.
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Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε το ΠΕΠ 2014-2020 και την σχετική εγκύκλιο για τις ΟΧΕ , η εφαρµογή
της Ο.Χ.Ε. στην Λευκάδα προβλέπεται να λάβει χώρα στο χωρικό τύπο «παράκτιες περιοχές µε έµφαση στη
θαλάσσια οικονοµία».
Η επιλογή, έγκριση και χρηµατοδότηση των τοπικών στρατηγικών θα γίνει στο πλαίσιο διαβούλευσης τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών αρχών, µε κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συµβολή
τους στην επίτευξη των αναµενόµενων

1 «Το χωρικό αποτύπωμα της κρίσης στην Ελλάδα» (2012)
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α.π. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-7-2015 «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Υπ.
Οικονοµίας
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αποτελεσµάτων, στη διαχειριστική επάρκεια και την ικανότητα µόχλευσης πόρων, ενώ πέραν του ΠΕΠ, προβλέπεται
η δυνατότητα συµµετοχής Τοµεακών Προγραµµάτων.
Η έκταση του ∆ήµου Λευκάδας ανέρχεται στα 336,6 τ.χλµ, αντιπροσωπεύοντας το 14,6% της συνολικής έκτασης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και το 94,6% της έκτασης της Περ.Ενότητας Λευκάδας. Επιπλέον εµφανίζει
πληθυσµιακή πυκνότητα 67,3 κατοίκων ανά τ.χλµ (η Περιφέρεια έχει πυκνότητα 90,1 κατοίκων ανά τ.χλµ).
Χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωγραφικής θέσης της Λευκάδας είναι το γεγονός ότι αποτελεί το µόνο νησί της
Περιφέρειας που παρουσιάζει άµεση γειτνίαση και έχει οδική πρόσβαση στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και
συνεπώς στην ηπειρωτική χώρα. Σηµειώνεται ότι τόσο ο πληθυσµός του ∆ήµου όσο και το µεγαλύτερο τµήµα της
οικονοµικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην πόλη της Λευκάδας (στο βόρειο και ανατολικό τµήµα του ∆ήµου).
Η οικονοµική δραστηριότητα του ∆ήµου Λευκάδας σήµερα στηρίζεται στην έντονη τουριστική δραστηριότητα του
παραλιακού της τµήµατος και στην διαχρονική παρουσία της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων του ενδότερου τµήµατος. Επίσης, το ανατολικό τµήµα του νησιού παρουσιάζει σηµαντική
οικονοµική ανάπτυξη. Ωστόσο σηµαντική επισκεψιµότητα σηµειώνει και το δυτικό τµήµα του νησιού, καθώς εδώ
συναντούνται οι γνωστότερες και ταυτόχρονα οµορφότερες παραλίες του, ορισµένες εκ των οποίων είναι διεθνώς
αναγνωρισµένες (π.χ. Εγκρεµνοί και Πόρτο Κατσίκι). Το τµήµα της ενδοχώρας της Λευκάδας διαθέτει ενδιαφέρον
φυσικό περιβάλλον και χαρακτηριστικά υψηλότερου υψοµέτρου. Συµπεραίνεται ότι η ενότητα παρουσιάζει ένα
σηµαντικότατο συνδυασµό βουνού και θάλασσας και δυνατότητες οι οποίες αξιοποιούµενες δύναται να
τροφοδοτήσουν την διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και τη µελλοντική αναπτυξιακή της
πορεία.
Ο πληθυσµός της χωρικής ενότητας του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, είναι 22.652
κάτοικοι αντιπροσωπεύοντας το 95,6% του συνολικού πληθυσµού της Περ. Ενότητας Λευκάδας και αντίστοιχα το
10,9% του πληθυσµού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εξετάζοντας και τον de facto (πραγµατικό) πληθυσµό της
ενότητας, αυτός εµφανίζεται ελαφρώς µεγαλύτερος του µόνιµου (σύνολο 22.928 άτοµα - 10,2% του πληθυσµού της
Περιφέρειας), γεγονός που οφείλεται στην συµπερίληψη στον καταγεγραµµένο πληθυσµό, των τουριστών που
βρέθηκαν στην περιοχή κατά την περίοδο της απογραφής.
Ο πληθυσµός (τόσο ο µόνιµος όσο και ο de facto) φαίνεται ότι συγκεντρώνεται κυρίως στη ∆Κ Λευκάδας (41,3% του
µόνιµου πληθυσµού και 40,6% του de facto), η οποία περιλαµβάνει και την πόλη της Λευκάδας, και δευτερευόντως
στις ∆Κ Νυδρίου (5,4% και 6,3% για τον µόνιµο και τον de facto πληθυσµό αντίστοιχα) και ΤΚ Κατούνης (5,2% και
5,1% αντίστοιχα). Συνολικά οι τρεις υποενότητες συγκεντρώνουν πάνω από το µισό πληθυσµό του ∆ήµου Λευκάδας
(51,9% και 52,0% για τον µόνιµο και τον de facto πληθυσµό αντίστοιχα). Οι ∆Κ Λευκάδος και Νυδρίου αποτελούν και
τον πυρήνα της περιοχής παρέµβασης της ΟΧΕ, όπως θα υποδειχθεί και στη Στρατηγική της ΟΧΕ.
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Στο χάρτη που ακολουθεί εντοπίζεται χωροταξικά, ο διοικητικός χώρος της περιοχής παρέµβασης που βασίζεται στη
γενική αρχή οριοθέτησης των ΤΚ και ∆Κ του ανατολικού και νοτιο-ανατολικού παράκτιου χώρου της Λευκάδας και του
λειτουργικού χώρου (functional area) αυτού.

Συγκεκριµένα, η περιοχή παρέµβασης αυτή, αριθµεί 16 ∆Κ και ΤΚ και φιλοξενεί το 75% του de facto Πληθυσµού
(βάσει Απογραφής 2011 ΕΛΣΤΑΤ), ήτοι αριθµό κατοίκων 17.259

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέσα από τη µελέτη των συναφών αναπτυξιακών σχεδίων, του γενικού και ειδικού χωροταξικού πλαισίου, αλλά και
µέσα από σχετική ειδική µελέτη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (όπως παρουσιάστηκε και δια ανακοίνωσης στο
συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονοµία» που διεξήχθη στον Πειραιά το Μάιο του 2017, υπο την αιγίδα του
Υπ. Ναυτιλίας), η περιοχή παρέµβασης της προτεινόµενης ΟΧΕ για τη Λευκάδα, ορίζεται το «ανατολικό παράκτιο
τόξο», ως αξονας ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονοµίας που επηρεάζει τη συνολική οικονοµική δραστηριότητα του
νησιού, προερχόµενη κυρίως από το θαλάσσιο τουρισµό και την ανάπτυξη τουριστικών χωροθετήσεων µε
προστιθέµενη αξία, µεταξύ του άξονα «πόλη Λευκάδας – Νυδρί – Περιγιάλι – Νικιανη – Βλυχό» και απόληξη του
ανατολικού αναπτυξιακού άξονα το νέο λιµένα της Βασιλικής. Η τεκµηρίωση της περιοχής παρέµβασης της ΟΧΕ, στο
πλαίσιο εξειδίκευσης της στο Σχέδιο ∆ράσης που θα κατατεθεί, θα πρέπει να ορίζει µε σαφήνεια το χωρικό µοντέλο
της που εστιάζει στη λειτουργική περιοχή της πλουτοπαραγωγική παράκτιας ζώνης, µε έµφαση στα σηµεία πύλες ή
προορισµούς (λιµένες, παράκτιο µέτωπο αστικών συγκεντρώσεων κοκ).
Ο λεπτοµερής ορισµός της περιοχής παρέµβασης (βλ. σχετική έντονα ερυθρή επισήµανση στον παραπάνω χάρτη),
που θα τεκµηριωθεί στη Στρατηγική που θα υποβληθεί έπετα από πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ, θα πρέπει να
τεκµηριώνει τα ευρήµατα της έρευνας και ανάλυσης του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την οποία διαγνώστηκαν τα
εξής κρίσιµα ζητήµατα:
Προβλήµατα οργάνωσης και χρήσης του χώρου στην παράκτια τουριστική ζώνη –άναρχη δόµηση, αισθητική
υποβάθµιση.
Περιβαλλοντικές πιέσεις και αυξηµένες ανάγκες για περιβαλλοντικές υποδοµές και αποτελεσµατικότερα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Αυξανόµενη ζήτηση για την κατανάλωση υδάτινων και ενεργειακών πόρων.
Υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων στον παράκτιο χώρο, χαµηλός βαθµός διάχυσης των επισκεπτών
στην «ενδοχώρα».
Χαµηλό βαθµό διασύνδεσης της παραγωγής της ηµιορεινής και ορεινής περιοχής µε το παράκτιο τουριστικό
κύκλωµα.
Ανάγκη για αναδιάταξη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος στην κατεύθυνση τρων προτεραιοτήτων της RIS της
ΠΙΝ.
Περιορισµένη και µη συστηµατική ανάδειξη και ανάπτυξη των τουριστικών πόρων της «ενδοχώρας» και µη πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης του τουρισµού µε τον πολιτισµό.
Ύπαρξη κινδύνων λόγω της κλιµατικής αλλαγής και της σεισµικότητας της περιοχής (π.χ. διάβρωση ακτών,
πληµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις).
Ελλείψεις σηµαντικών δοµών και υποδοµών γενικού ενδιαφέροντος στις ορεινές περιοχές (π.χ. υπηρεσίες υγείας,
εκπαίδευσης κ.α.).
Χωρικές ασυνέχειες και ελλείψεις στις εσωτερικές οδικές υποδοµές, µε αποτέλεσµα να διασπάται η συνοχή της
περιοχής και να προκαλούνται προβλήµατα στη βιώσιµη κινητικότητα και στην προσβασιµότητα των ορεινών
περιοχών.
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Οικονοµική υποβάθµιση λόγω της οικονοµικής κρίσης (π.χ. µείωση παραγωγικής δραστηριότητας, µείωση ζήτησης
για προϊόντα και υπηρεσίες, µείωση εισοδηµάτων).
Επιδείνωση των κοινωνικών προβληµάτων και διαταραχή της κοινωνικής συνοχής (π.χ. ανεργία, νέα φτώχεια,
κοινωνική περιθωριοποίηση, κοινωνικός διαχωρισµός, πτώση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών κ.α.).

Γενικά Στοιχεία τοπικής Στρατηγικής
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η περιοχή του ∆ήµου Λευκάδας έχει διαµορφώσει ένα τυπικά νησιώτικο παραγωγικό
πρότυπο, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει ο κλάδος του τουρισµού. Η τουριστική δραστηριότητα, µέσω των
διασυνδέσεων µε τους άλλους τοµείς και κλάδους της τοπικής οικονοµίας είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να αποτελεί
τον πυρήνα του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Από την παραπάνω ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι η Λευκάδα
υστερεί έναντι άλλων σηµαντικών προορισµών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην προσέκλυση επισκεπτών, αλλά
και στις τουριστικές υποδοµές. Ο υψηλός βαθµός εποχικότητας των αφίξεων, η χαµηλή µέση διαµονή, η υπερβολική
συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων στο βορειανατολικό τµήµα του νησιού, η περιορισµένη διάχυση των
επισκεπτών στην ενδοχώρα και στο δυτικό τµήµα, η µη πλήρης ανάδειξη και ένταξη στο τουριστικό κύκλωµα της
τοπικής πρωτογενούς και της βιοτεχνικής παραγωγής, καθώς και µη πλήρης αξιοποίηση των πλούσιων
οικοπολιτιστικών πόρων της περιοχής, οι συγκρούσεις χρήσεων γης και οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον συνιστούν
βασικές αδυναµίες µιας ολοκληρωµένης, βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης, µε διαχρονικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.
Ο διεθνής, εθνικός και περιφερειακός ανταγωνισµός για την προσέλκυση επισκεπτών επιτάσσει την αναδιάταξη της
τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής και τη δηµιουργία συνθηκών µιας διατηρήσιµης ανάπτυξης, µε σηµαία τον τουρισµό.
Μεταξύ άλλων, αυτό προϋποθέτει την βιώσιµη προστασία και ανάδειξη των υφιστάµενων τουριστικών προϊόντων της
περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη νέων, συµπληρωµατικών των υφισταµένων. Εξάλλου, η νέα αναπτυξιακή
στρατηγική της ΠΙΝ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα κείµενα σχεδιασµού και προγραµµατισµού, καθώς και
στο σχέδιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
RIS3 της ΠΙΝ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της τουριστικής βιοµηχανίας της Λευκάδας και αναγορεύει
την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της.
Ειδικότερα, ο τουρισµός στη Λευκάδα παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της µε την προώθηση νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού. Σύµφωνα
µε την παραπάνω ανάλυση, αλλά και την πρόσφατη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, τα κύρια τουριστικά προϊόντα της Λευκάδας
είναι «Ήλιος και Θάλασσα», «Πολιτιστικός και Θρησκευτικός τουρισµός» και «Θαλάσσιος ή Ναυτικός Τουρισµός».
Πέραν τούτου, η έρευνα έδειξε ότι η περιοχή διαθέτει µεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη και άλλων
συµπληρωµατικών τουριστικών προϊόντων, όπως είναι οι κατηγορίες «Φύση και ∆ραστηριότητες» και «Τοπικά
Προϊόντα και Γαστρονοµία».
Συνεπώς, η ολοκληρωµένη ανάπτυξη των κύριων τουριστικών προϊόντων της περιοχής και η διάχυση της τουριστικής
δραστηριότητας του παραλιακού και θαλάσσιου τµήµατος του νησιού προς την ενδοχώρα, µε ανάπτυξη
συµπληρωµατικών εναλλακτικών µορφών τουριστικής δραστηριότητας αναλόγως των δυνατοτήτων (π.χ.
γαστρονοµικός, καταδυτικός, θαλάσσιος, περιπατητικός και πολιτιστικός τουρισµός) συνιστά την κεντρική κατεύθυνση
της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Βασικός µοχλός της νέας αυτής στρατηγικής θα αποτελέσει η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Πρόκειται για ένα
σύνθετο τουριστικό προϊόν, το οποίο συναπαρτίζεται από δραστηριότητες, όπως είναι η κρουαζιέρα, τα σκάφη
αναψυχής (yachting), η ιστιοπλοΐα, οι υποβρύχιες δραστηριότητες, η αλιεία, ο ναυτικός αθλητισµός, η οικολογία της
θάλασσας, ο θαλάσσιος πολιτισµός και οι πολιτιστικές διαδροµές, κ.α. και είναι ένας από τους πλέον δυναµικά
αναπτυσσόµενους τουριστικούς υπο-κλάδους διεθνώς. Η ανάπτυξή του προϋποθέτει τη σύµπραξη όλων των
δρώντων (stake holders), όπως είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κρουαζιέρας και Yachting, οι εφοπλιστές
του κλάδου, οι τουρίστες, οι λιµενικές αρχές, το κράτος, οι ΟΤΑ, οι χερσαίες µεταφορικές και εµπορικές επιχειρήσεις,
πολιτιστικοί οργανισµοί και η κοινωνία των πολιτών.
Σε όλα τα σχετικά κείµενα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού, η Λευκάδα ορίζεται ως κέντρο θαλάσσιου
τουρισµού, λόγω των συναφών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, όπως η ύπαρξη λιµενικών υποδοµών, τα ήρεµα νερά,
οι µοναδικές παραλίες, η εγγύτητα µε τις µεγάλες αγορές θαλάσσιου τουρισµού (π.χ. Ιταλία και Γαλλία), η εύκολη
πρόσβαση από τη στεριά, κ.α. Επίσης, η περιοχή έχει αναπτύξει πλείστες δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ όπως
windsurfing, kite-surfing, ιστιοπλοΐα, yachting, scuba-diving, parasailing, ενώ είναι και κέντρο ναυταθλητικών αγώνων
(Π.Χ. πρωταθλήµατα Kitesurfing).
Η ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου λιµενικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών καταφυγίων και φυσικών λιµένων δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις για µια δυναµική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και τη δηµιουργία ενός σχετικού cluster, µε
την λειτουργούσα µαρίνα Λευκάδας ως «commercial type hub marina», και ένα δίκτυο δευτερευουσών µαρίνων στη
Λευκάδα και στα νησιά Κάλαµος και Καστός.
Με βάση τα παραπάνω, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού αναγορεύεται σε κεντρικό στόχο της τοπικής
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αξιοποίηση όµως των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στον τοµέα αυτόν, προϋποθέτει
την εφαρµογή µιας συνεκτικής στρατηγικής στο πλαίσιο µιας Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης, ώστε να
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σχεδιαστούν και εφαρµοστούν δράσεις ανάπτυξης του θαλάσσιου προϊόντος, των συµπληρωµατικών προϊόντων και
να αρθούν τα προβλήµατα και τα εµπόδια, όπως είναι οι ανεπαρκείς υποδοµές, η διασύνδεση µε την ενδοχώρα, η
ελλιπής προβολή του προϊόντος, οι ελλείψεις και ανεπάρκειες του ανθρώπινου δυναµικού κ.α. Η ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισµού µέσω της ΟΧΕ αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση υψηλής εισοδηµατικής τάξης επισκεπτών,
να ενισχύσει το Branding Λευκάδα και να προκαλέσει ισχυρή διάχυση στους υπόλοιπους τουριστικούς υπο-κλάδους
και στην ενδοχώρα, προάγοντας έτσι την ισόρροπη κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή η
ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη δύναται να προωθηθεί µόνον στο πλαίσιο µιας ΟΧΕ, η οποία εξ ορισµού είναι
πολυθεµατική, πολυταµειακή και πολεπίπεδη.
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Η Στρατηγική µιας ΟΧΕ στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου «παράκτιος χώρος µε έµφαση στη θαλάσσια οικονοµία»,
που θα αφορά τη Λευκάδα, έχει ως κεντρικές επιδιώξεις:
Τη δηµιουργία µιας ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας µέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και
αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Λευκάδας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού.
Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στον
τουριστικό χάρτη των Ιονίων και του συνόλου της χώρας γενικότερα.
Την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισµού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνολικού τουρισµού στο νησί. Αυτό
θα επιτευχθεί αφενός µέσω της διαµόρφωσης ενός πυκνού δικτύου διασυνδέσεων µεταξύ του θαλάσσιου
τουρισµού και των εσωτερικών προορισµών για την αύξηση και διάχυση των επισκεπτών και αφετέρου µέσω της
αποτελεσµατικής διασύνδεσης του κύριου τουριστικού προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισµός» µε άλλες µορφές
τουρισµού (π.χ. Παράκτιο, Πολιτιστικό, Φύση και δραστηριότητες, γαστρονοµία-τοπική παραγωγή).
Τη διασφάλιση της βιωσιµότητας, ώστε η ανάπτυξη του τουρισµού να είναι διαχρονική, να σέβεται το περιβάλλον και
να διασφαλίζει οφέλη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η προώθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισµού, µέσω των πολλαπλασιαστικών του επιδράσεων φιλοδοξεί να συµβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του
χώρου, στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης, των εισοδηµάτων και στην κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αειφορίας.
Μέσα από την υλοποίηση της ΟΧΕ για την ανάπτυξη και διάχυση της θαλάσσιας οικονοµίας και τη διάχυση της,
επιδιώκονται τα παρακάτω αποτελέσµατα:
Αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών: Μέσω της ευρύτερης στρατηγικής της ΟΧΕ επιδιώκεται η πύκνωση του
δικτύου των τουριστικών λιµένων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου κάθε
επιµέρους ενότητας θαλάσσιου τουρισµού. Ειδικότερα, έµφαση δίδεται στη βελτίωση των υποδοµών των σηµείων
ελλιµενισµού (µαρίνες, αγκυροβόλια), η εποχική αύξηση της χωρητικότητάς τους, καθώς και η ανάπτυξη «πράσινων
υποδοµών» (ενέργεια, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.) για την βιώσιµη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα
αξιοποιηθούν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες π.χ. για την ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων ηλεκτρονικής
ενηµέρωσης για διαθεσιµότητα θέσης, κόστος κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό αναβαθµίζονται και εµπλουτίζονται οι σχετικές
τουριστικές υποδοµές της περιοχής αναφοράς. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης της ΟΧΕ µέσω των
πόρων του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 έµφαση θα δοθεί στη δικτύωση, ολοκληρωµένη διαχείριση και προώθηση µοντέλων
οργάνωσης των λιµενικών υποδοµών και λιγότερο στην ανάπτυξη βασικών υποδοµών ή χρηµατοδότηση
κατασκευαστικών έργων λιµενικού χαρακτήρα. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο στη χάραξη, διατύπωση και εξειδίκευση
της Στρατηγικής, να τεκµηριωθεί ο συνδυαστικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων µέσω ΠΕΠ, σε συνέργεια και
συνάρτηση µε προγραµµατισµένα έργα υποδοµών κοκ
∆ιαφοροποίηση της τουριστικής οικονοµίας: Η Λευκάδα, όπως και τα περισσότερα νησιά της χώρας, εξαρτάται
σε σηµαντικό βαθµό από το τουριστικό προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Η ανάπτυξη του προϊόντος «Θαλάσσιος
Τουρισµός» θα εµπλουτίσει το υφιστάµενο τουριστικό προϊόν µε νέες υποδοµές, επιχειρηµατικές δραστηριότητες και
υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η περιοχή να αποκτήσει µία νέα δυναµική αγορά. Εξάλλου, λόγω των αναφερθεισών
αδυναµιών η περιοχή της Λευκάδας υστερεί έναντι άλλων προορισµών των Ιονίων Νήσων (π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος,
Κεφαλονιά) στην προσέλκυση επισκεπτών, αποκτώντας µία νέα αγορά στόχου. Μέσω της ανάπτυξης του θαλάσσιου
τουρισµού αναµένεται αύξηση του τουριστικού ρεύµατος και βελτίωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας του
νησιού. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εξειδικευµένης στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής στην
προσέλκυση των οµάδων στόχου, µε σκοπό την ποιοτική διαφοροποίηση της σύνθεσης των τουριστών.
Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου: Ο τουρισµός της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Αυτό
έχει ως συνέπειες τα µειωµένα έσοδα, την περιοδική απασχόληση και την υπο-εκµετάλλευση των τουριστικών
υποδοµών. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού δύναται να συµβάλει στην αύξηση των θέσεων ελλιµενισµού
σκαφών αναψυχής καθώς και στην προσφορά άλλων θαλάσσιων τουριστικών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα την
προσέλκυση επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου.
Ενίσχυση της συνολικής τοπικής ανάπτυξης: Μέσω αναπλάσεων, έργων προσβασιµότητας και ανάδειξης
µνηµείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµίας, καθώς και µέσω της διασύνδεσης µε τουριστικά προϊόντα της
ενδοχώρας (π.χ. τοπικά προϊόντα, γαστρονοµία, φύση και δραστηριότητες) αναµένεται διάχυση του θαλάσσιου
τουρισµού στη λιγότερο αναπτυγµένη ενδοχώρα του νησιού και στην αξιοποίηση παραλιών και σπηλαίων. Συνεπώς,
επιδιώκεται η αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων που µπορεί να επιφέρει ο θαλάσσιος τουρισµός
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία, καθώς και στα αστικά κέντρα της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται η βιώσιµη ενδογενής ανάπτυξη του συνόλου της Λευκάδας. Σηµειώνεται, ότι η Στρατηγική ΟΧΕ για τη
Λευκάδα, οφείλει να τεκµηριώσει τη συµπληρωµατικότητα της µε τη Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ και στο διαχωρισµό των
παρεµβάσεων µεταξύ παράκτιου χώρου (που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω ΠΕΠ) και ενδοχώρας (που θα
χρηµατοδοτηθούν µέσω ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ)
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Αύξηση της απασχόλησης και των εισοδηµάτων: Η ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών στη στεριά
(π.χ. νερό, ηλεκτρισµός, απόβλητα, καύσιµα, συντήρηση και επιδιορθώσεις, εµπόριο, αναψυχή, τράπεζες,
τηλεπικοινωνίες), σε συνδυασµό µε τα έσοδα από τον ελλιµενισµό των σκαφών θα αυξήσουν την απασχόλησης και
τα εισοδήµατα της περιοχής. Ειδικότερα, το γιώτινγκ έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονοµίες που
αναπτύσσεται. Εκτιµάται ότι στο 1 ευρώ που δαπανάται για τον ελλιµενισµό ενός σκάφους σε µία µαρίνα, αναλογούν
από 3 έως 12 ευρώ που δαπανώνται άµεσα ή έµµεσα για καύσιµα, τροφοδοσία, προµήθειες, επισκευές, συντήρηση,
µισθοδοσία, φόρους και άλλες ανάγκες ή υποχρεώσεις του σκάφους. Ως προς την επίδραση στην απασχόληση
εκτιµάται ότι σε κάθε 100 θέσεις ελλιµενισµού σκαφών αντιστοιχούν έξι άµεσες θέσεις εργασίας στη µαρίνα και
περίπου 100 έµµεσες σε πληρώµατα και συναφείς δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των
σκαφών αναψυχής. Η παραπάνω διαπίστωση και δυναµική, αναµένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση στοχευµένων
δράσεων για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα του τουρισµού, αλλά και των
συµπληρωµατικών κάδων, προκειµένου να πιστοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα παροχής υπηρεσιών
προς το εξειδικευµένο κοινό-στόχου. Επιδίωξη της ΟΧΕ είναι η εισαγωγή ενός προτύπου Σχεδίου προώθησης
απασχόλησης και ενίσχυσης συγκεκριµένων επαγγελµάτων που δηµιουργούν περιθώρια αύξησης εισοδήµατος και
νέων θέσεων εργασίας για νέους και ανέργους.
Αύξηση της επιχειρηµατικότητας: Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, σε συνδυασµό µε τις νέες ενισχυµένες
διασυνδέσεις µε την υπόλοιπη τουριστική οικονοµία, δεν θα ενισχύσει µόνο τις υφιστάµενες τουριστικές επιχειρήσεις
της Λευκάδας, αλλά θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών και
τουριστικών προϊόντων για την εξυπηρέτηση σκαφών και επισκεπτών. Ιδιαίτερα αναµένεται να επωφεληθούν
αυτοαπασχολούµενοι και µικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι δηµοτικές. Η ΟΧΕ θα δώσει έµφαση στη δικτύωση και
συνεργασία των επιχειρήσεων, ενώ η εµπλοκή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παραγωγικών φορέων,
επιµελητηρίων κοκ αναµένεται να δηµιουργήσει τις αναγκαίες συνέργιες των κλάδων.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Μέσω της εφαρµογής προγραµµάτων εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και
κατάρτισης στα νέα προς ανάπτυξη τουριστικά πεδία είναι βέβαιο ότι το ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής
(επιχειρηµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και εργαζόµενοι) θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και νέα κίνητρα και θα
βελτιωθούν οι ευκαιρίες ένταξής τους στο παραγωγικό σύστηµα της Λευκάδας και η βιώσιµη απασχόληση.
Η προστασία και ανάδειξη των οικοπολιτιστικών πόρων της περιοχής: Οι δράσεις και παρεµβάσεις για τη
διάχυση της θαλάσσιας οικονοµίας στην ενδοχώρα και για τη διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισµού µε τον
πολιτιστικό και οικολογικό τουρισµό αναµένεται να συµβάλουν στην ανάδειξη και προστασία σηµαντικών µνηµείων
της τοπικής και πολιτιστικής κληρονοµίας. Επίσης, έργα ανάπλασης και αισθητικής βελτίωσης στις ευρύτερης
περιοχές των τουριστικών λιµένων επιφέρουν αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και των αστικών λειτουργιών.
Η ΟΧΕ θα εστιάσει στις αστικές συγκεντρώσεις των βασικών παράκτιων µετώπων στα ανατολικά του νησιού,
αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως «πόλων» ανάπτυξης.
∆ηµιουργία νέων δικτύων συνεργασίας και αναβάθµιση τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου: Μέσω των
συµπράξεων µεταξύ των φορέων της περιοχής καθώς και µέσω διαβουλεύσεων, ενεργοποίησης του ενδογενούς
δυναµικού και ιδιαίτερα της ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού στα ζητήµατα της
βιώσιµης ανάπτυξης, στο πλαίσιο µιας νέας συνεργατικής τοπικής διακυβέρνησης αναµένεται σαφής αναβάθµιση του
τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και τη δηµιουργία µιας νέου τύπου συνεργατικής κουλτούρας µε προεκτάσεις και σε
άλλους τοµείς συνεργασίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΟΧΕ «παράκτιου χώρου µε έµφαση στη θαλάσσια οικονοµία» για την επιλέξιµη
περιοχή παρέµβασης της Λευκάδας, θα πρέπει να εξειδικεύσει τη λογική της παρέµβασης (intervention logic) και τη
µόχλευση χρηµατοδότησης της, µέσω πέντε βασικών προτεραιοτήτων/ αξόνων:
Ανάπτυξη-βελτίωση
τουριστικών
υποδοµών
και
τεχνολογιών
και
προώθηση
τουριστικής
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού
Ανάδειξη-αξιοποίηση συµπληρωµατικών υποδοµών και τουριστικών προϊόντων για τη διάχυση και
διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισµού µε την τοπική οικονοµία
Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Στήριξη απασχολησιµότητας στον τουρισµό και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού
Προώθηση-προβολή τουριστικού προϊόντος
Η προτεινόµενη στρατηγική µπορεί να έχει ευρύτερο σηµείο αναφοράς τον παράκτιο χώρο της δυτικής Ελλάδας,
αλλά και της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, µε παρεµφερή χαρακτηριστικά. Η εξειδικευµένη δε στρατηγική
(Στρατηγική Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης), αναλύεται στο Σχέδιο ∆ράσης που θα υποβληθεί από το φορέα
Στρατηγικής (ΠΕ Λευκάδας). Σηµειώνεται εδώ ότι ήδη το προηγούµενο διάστηµα, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου
Λευκάδας και µε τη συµµετοχή τοπικών εταίρων (Επιµελητήριο, ΤΕΙ, κοινωνικοί φορείς, Λιµενικό Ταµείο κοκ),
ετέθησαν οι βάσεις του σχεδιασµού της ΟΧΕ στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Με την οριστική έγκριση της ΟΧΕ
Λευκάδος, αναµένεται συστηµατικότερη εξειδίκευση και εµπλοκή τοπικών εταίρων και άλλων φορέων που δύναται να
πλαισιώσουν τη Στρατηγική αυτή, µε το συντονισµό της Περιφέρειας και του επισπεύδοντος ∆ήµου.
Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης ΟΧΕ Λευκάδας και Πρωτόκολλο
Ένα σηµαντικό στοιχείο του «εργαλείου» ΟΧΕ για την Χωρική Ανάπτυξη είναι το σύστηµα διακυβέρνησης και
διαχείρισης των παρεµβάσεων στις συγκεκριµένες περιοχές. Το «Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης» των
περιοχών ΟΧΕ, διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα:
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α) Σχεδιασµός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς Στρατηγικής).
β) ∆ιαχείριση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ∆ιαχείρισης).
γ) Υλοποίηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς υλοποίησης)
Σύµφωνα µε το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, καταρχήν οι συγκεκριµένη ΟΧΕ θα είναι καταρχήν υπό τη
διαχειριστική ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ µε Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ
Λευκάδας) συνεπικουρούµενη από το ∆ήµο Λευκάδας και Φορείς Υλοποίησης τους κατά νόµο κύριους δικαιούχους
των έργων / πράξεων που θα περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ράσης της κάθε περιοχής ΟΧΕ.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ∆ήµος Λευκάδας συνυπογράφει ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του άτυπου εταιρικού
σχήµατος για την Τοπική Στρατηγική ΟΧΕ Λευκάδας, σύµφωνα µε το παρακάτω Σχέδιο:
…………………………….……………………….………[ ΣΧΕ∆ΙΟ]…………………………………………………………….
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 2014-2020
ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΕΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ)
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Στη Λευκάδα σήµερα … …………….. 2018 και ηµέρα ……………………., οι εκπρόσωποι των φορέων που αποτελούν
το άτυπο εταιρικό σχήµα της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 2014-2020
και σύµφωνα µε:
την Απόφαση …./ …….. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας περί της Έγκρισης συµµετοχής του ∆ήµου
Λευκάδας στη Στρατηγική Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας 2014-2020 και εκπροσωπούµενος νόµιµα
για την υπογραφή του παρόντος από το ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κ. ∆ρακονταειδή,
την Απόφαση …/ …… του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Λευκάδας και εκπροσωπούµενο νόµιµα για την
υπογραφή του παρόντος δια του Προέδρου του ∆.Σ. κο Σωτήριο Σκιαδαρέση,
την Απόφαση …./ …… του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και
εκπροσωπούµενο νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος δια του προέδρου του ∆.Σ. κ. Ε. Χαλκιά,
την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Καθηγητή Β
Χρυσικόπουλου,
την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καθηγητή
Άγγελου Κότιου
Την εγκεκριµένη Στρατηγική Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας 2014-2020, όπως αυτή θα υποβληθεί
στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020,
Τις οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείγµατα της Πρόσκλησης µε ΑΠ 3071/13-7-2016 της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ σχετικά µε τη
µεθοδολογία, κριτήρια και περιεχόµενα των Στρατηγικών ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.
Την µε Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού για τον «Σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020»
Την µε Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
«Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρµογή των Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης»
Την α.π. 2952/28-11-2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία
εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», η περιοχή παρέµβασης, η αρµόδια
αρχή, καθώς και τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ
Την α.π. 1658/7-8-2018 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία
εγκρίθηκαν η µέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ
Λευκάδας
την ΑΠ 1060/ 20-9-2018 Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την
ΟΧΕ Λευκάδας
Το α.π. 10605/29/5/2018 αίτηµα του ∆ήµου Λευκάδας
Οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόµενοι στο πλαίσιο άτυπου εταιρικού σχήµατος, καθώς
αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Η τουριστική οικονοµία της Λευκάδας θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχη στη συνολική οικονοµία της περιοχής,
παράγοντας το µεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ και προσφέροντας περισσότερες θέσεις εργασίας.
Λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, των διαρθρωτικών οικονοµικών εξελίξεων που ενισχύουν τον τριτογενή τοµέα,
αλλά και λόγω της συνέχισης συγκέντρωσης του πληθυσµού στην ανατολική παράκτια ζώνη της Λευκάδας
αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κεντροµόλος αναπτυξιακός και λειτουργικός ρόλος των αστικών
συγκεντρώσεων στην ευρύτερη περιοχή, µε έµφαση στην αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών και της χερσαίας
ζώνης. Συνεπώς, ο αριθµός των πολιτών και επισκεπτών που θα εξυπηρετείται λειτουργικά από την περιοχή
αναµένεται να αυξηθεί.
Η σχέση µεταξύ θαλάσσιας και ηπειρωτικής οικονοµίας θα διατηρήσει τη συµπληρωµατικότητά της και µπορεί να
ενισχυθεί στο πλαίσιο µιας αναδιάταξης των σχέσεων παράκτιου χώρου και ενδοχώρας. Η πόλη της Λευκάδας και το
ανατολικό παράκτιο τόξο, µε τις σηµαντικές υποδοµές, θα συνεχίσει και στο µέλλον να αποτελεί τόπο επενδύσεων και
ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων µε έµφαση τη θάλασσα και τα συναφή επαγγέλµατα και στο µέλλον θα είναι
ο πυρήνας ενός κατά βάση ευρύτερου αναπτυξιακού χώρου.
Ο τοµέας των υπηρεσιών θα συνεχίσει να αποτελεί τη βάση της εσωτερικής νησιωτικής οικονοµίας, θα πρέπει όµως
να υπάρξει µια αναδιάρθρωση από τις προσωπικές καταναλωτικές υπηρεσίες προς τις δυναµικές παραγωγικές
υπηρεσίες. Η περιοχή της Λευκάδας θα πρέπει να προωθήσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο µε έµφαση στις νέες
τεχνολογίες και στους δυναµικούς κλάδους όπως είναι η ανάπτυξη και εδραίωση ειδικών µορφών τουρισµού (µε
έµφαση στο θαλάσσιο τουρισµό), οι ψηφιακές εφαρµογές, η εκπαίδευση, το η ποιοτική αγροτική παραγωγή, καθώς
και οι παραγωγικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν εµπεδωµένους ή αναδυόµενους κλάδους της περιφερειακής
οικονοµίας (π.χ. πιστοποιήσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα, σχεδιασµός τροφίµων, τεχνολογίες πληροφορικής στον
τουρισµό, µάρκετινγκ και branding κ.α.).
Λόγω της περιφερειακής γεωγραφικής της θέσης στο περιφερειακό και εθνικό σύστηµα πόλων ανάπτυξης, της
απόστασής της από σηµαντικά διεθνή κέντρα οικονοµικής δραστηριότητας και των θεσµικών και άλλων
στρεβλώσεων, η Λευκάδα υφίσταται έναν άνισο ανταγωνισµό στο σύστηµα της ευρύτερης περιοχής. Συνεπώς, θα
πρέπει να αναζητήσει τα δικά της ενδογενή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να τα αναδείξει αξιοποιώντας όλες τις
ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ και το διεθνές περιβάλλον.
Η ενδυνάµωση της συνεργασίας των κοινωνικών, παραγωγικών, οικονοµικών και ακαδηµαϊκών φορέων και η
συνεργασία ∆ηµοσίου και Κοινωνίας των Πολιτών, έχει επιδείξει στο παρελθόν, εξαιρετικά αποτελέσµατα και
συνοµολογείται η ανάγκη προώθησης των επιτυχών αποτελεσµάτων και στο µέλλον.
Η περιοχή εφαρµογής της ΟΧΕ Λευκάδας, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΙΝ
(Νοέµβριος 2017), πρόκειται για µία διαφοροποιηµένη και χωρολειτουργικά οριοθετηµένη υποπεριφερειακή περιοχή
µε διακριτή ταυτότητα, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση, µε στοιχεία
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» και για δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η περιοχή συνιστά έναν από τους σηµαντικότερους πόλους τουριστικής ανάπτυξης, διαθέτοντας όχι µόνον ήλιο και
θάλασσα και σηµαντικές παράκτιες τουριστικές υποδοµές και επιχειρηµατικότητα, αλλά και πόρους µε διαχρονική
αξία όπως είναι τα τοπία, οι παραδοσιακοί οικισµοί, οι ορεινοί όγκοι, το οικολογικό απόθεµα, µνηµεία, αρχαιολογικοί
χώροι, εκκλησιές και µοναστήρια, αγροκτηνοτροφική κληρονοµιά κ.α.
Η ανατολική ζώνη της περιοχής αναφοράς έχει εξελιχθεί σε θύλακα µε υψηλή συγκέντρωση τουριστικών υποδοµών
και δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούν πιέσεις στο περιβάλλον, εγείρουν απαιτήσεις αυξηµένης περιβαλλοντικής
διαχείρισης και αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, έχουν επιφέρει «αταξία» στην οργάνωση και λειτουργία του
χώρου, προκαλούν συχνά συγκρούσεις χρήσεων γης και αισθητική υποβάθµιση, µε αποτέλεσµα να απαιτείται άµεση
ανασυγκρότηση της περιοχής στην κατεύθυνση της αειφορίας.
Η µεσαία και ορεινή ζώνη της περιοχής εµφανίζει σηµαντικά περιθώρια υποδοχής τουριστικής διάχυσης και
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε διασύνδεση µε την περαιτέρω προώθηση της ποιοτικής και βιώσιµης
τουριστικής δραστηριότητας της παράκτιας ζώνης, και ιδιαίτερα δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού (π.χ.
πολιτιστικού, οικολογικού, ορειβατικού, θρησκευτικού, γαστρονοµικού, εµπειρίας), παραγωγής αγροδιατροφικών και
άλλων παραδοσιακών προϊόντων, κ.α.
και συµφωνούν πάνω στην κεντρική επιδίωξη της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής
Επένδυσης Λευκάδας και αφορά:

•
•
•

«Η ανάδειξη της περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας σε διεθνώς διακριτό βιώσιµο κέντρο θαλάσσιου τουρισµού,
µε διάχυση της θαλάσσιας ανάπτυξης µέσω διασυνδέσεων µε τους άλλους τοµείς της τοπικής οικονοµίας
ώστε να υπάρξουν άµεσες και έµµεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και οφέλη για τη συνολική κοινωνική
και οικονοµική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής».
Ο παραπάνω κεντρικός στρατηγικός στόχος περικλείει τις κάτωθι επί µέρους αναπτυξιακές στοχεύσεις:
Τη δηµιουργία µιας ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας µέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και αξιοποίησης
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Λευκάδας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού.
Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στον τουριστικό
χάρτη των Ιονίων και του συνόλου της χώρας γενικότερα.
Την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισµού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνολικού τουρισµού στο νησί. Αυτό
θα επιτευχθεί αφενός µέσω της διαµόρφωσης ενός πυκνού δικτύου διασυνδέσεων µεταξύ του θαλάσσιου τουρισµού
και των εσωτερικών προορισµών για την αύξηση και διάχυση των επισκεπτών και αφετέρου µέσω της
αποτελεσµατικής διασύνδεσης του κύριου τουριστικού προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισµός» µε άλλες µορφές
τουρισµού (π.χ. Παράκτιο, Πολιτιστικό, Φύση και δραστηριότητες, γαστρονοµία-τοπική παραγωγή).
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•

Τη διασφάλιση της βιωσιµότητας, ώστε η ανάπτυξη του τουρισµού να είναι διαχρονική, να σέβεται το περιβάλλον και
να διασφαλίζει οφέλη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η προώθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισµού, µέσω των πολλαπλασιαστικών του επιδράσεων φιλοδοξεί να συµβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του
χώρου, στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης, των εισοδηµάτων και στην κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αειφορίας
συµφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης και συναποδέχονται τα εξής:

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στόχος του πρωτοκόλλου συνεργασίας, είναι η αποδοχή και συµφωνία συναντίληψης στην υλοποίηση της ΣΟΧΕ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 2014-2020, σύµφωνα µε τους όρους της Στρατηγικής και των θεσµικών και προγραµµατικών κειµένων
που διέπουν το περιεχόµενο της.
Οι µετέχοντες στο εταιρικό σχήµα συµφωνούν ρητά είτε ως τελικοί δικαιούχοι είτε ως φορείς πρότασης, να αναλάβουν
την υλοποίηση Πράξεων της «Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», σύµφωνα µε τα Τεχνικά
∆ελτία Πράξεων (όπως αυτά δύναται να εγκριθούν από την ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ στο πλαίσιο αξιολόγησης της
υποβαλλόµενης πρότασης ΣΟΧΕ Λευκάδας) και τους ισχύοντες κανόνες οικονοµικής διαχείρισης, παρακολούθησης
και υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου.
Θα συντονίζονται και θα συνεργάζονται µε αποτελεσµατικότητα, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τον Ενδιάµεσο Φορέα
∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) που θα οριστεί από τα αρµόδια όργανα που προβλέπει η Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΕΠ και οι
συναφείς Εγκύκλιοι που τη συνοδεύουν.
∆εσµεύονται, έπειτα από την οριστική έγκριση του ΣΟΧΕ Λευκάδας και πριν την πρώτη συνεδρίαση του εταιρικού
σχήµατος, να καταρτίσουν εσωτερικό κανονισµό που θα διέπει τις σχέσεις των εµπλεκοµένων φορέων και σε αυτό θα
ρυθµίζονται λεπτοµέρειες διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και ενεργειών για την επιτυχή και
αποτελεσµατική συνεργασία για την απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων και τήρηση των διατάξεων της
Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται για τον ορισµό του ΕΦ∆ και την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων.
Οι φορείς του εταιρικού σχήµατος ορίζουν µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων, τον εκπρόσωπό
τους που µετέχει και στις συνεδριάσεις του εταιρικού σχήµατος.
Το εταιρικό σχήµα συγκαλείται σε συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας
ή/και του ∆ηµάρχου Λευκάδας (ως επισπεύδοντες φορείς). Η θεµατολογία των συνεδριάσεων γνωστοποιείται
εγγράφως ή/και ηλεκτρονικώς στα µέλη του εταιρικού σχήµατος τουλάχιστον τρεις εργάσιµες µέρες προ της
συνεδρίασης ή εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί. Ενδεικτικά στις συνεδριάσεις:
παρουσιάζεται η εξέλιξη της πράξης που υλοποιεί κάθε τελικός δικαιούχος.
αναφέρονται τα προβλήµατα κατά την υλοποίηση της δράσης.
αναφέρονται οι λύσεις που επιλέχθηκαν ή προτίθεται να επιλέξει ο τελικός δικαιούχος.
κατατίθενται απόψεις ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάχυση της
τεχνογνωσίας από κάθε εταίρο.
προωθούνται λύσεις στα προβλήµατα που προκύπτουν και τα οποία έχουν ήδη αντιµετωπιστεί επιτυχώς
από κάποιους εταίρους.
επιλέγονται καλές πρακτικές µέσα από υλοποιούµενες δράσεις και διαχέουν την πληροφόρηση.
γνωµοδοτεί για την επικαιροποίηση και τις τροποποιήσεις του σχεδίου.
γνωµοδοτεί για την ετήσια και τελική έκθεση προόδου του σχεδίου κτλ.
Παρουσιάζονται οι οδηγίες, κατευθύνσεις παρατηρήσεις του ΕΦ∆ του ΣΟΧΕ Λευκάδας και οι τυχόν
κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΠΕΠ ΙΝ.
Αυτά συµφώνησαν και αποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήµατος και προς απόδειξη υπογράφεται από
τα συµβαλλόµενα µέρη ως ακολούθως:
Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ (ΠΕ Λευκάδας)
Για το ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

………………………
Ο Αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Χαλικιάς
……………………………………………
Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, κος Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής
……………………………………………
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., κος Σ. Σκιαδαρέσης
……………………………………………
Ο Πρόεδρος, Ε. Χαλικιάς
……………………………………………
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Β. Χρυσικόπουλος
………………………………………………
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Α. Κότιος

……………………………………………..[ΤΕΛΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ]…………………………………………………………………………
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•
•

•

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούµαστε τα κάτωθι:
Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στη Στρατηγική ΟΧΕ Λευκάδας που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ ΙΝ για αξιολόγηση
την ανάθεση εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο για υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήµατος
της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας προκειµένου να συµπεριληφθεί στο
φάκελο υποβολής που θα αποσταλεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας) προς την ΕΥ∆ ΙΝ 2014-2020
Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο Λευκάδας.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κουτουλάκης, εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Πειραιά και ενηµέρωσε περαιτέρω.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:

•
•

•

Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στη Στρατηγική ΟΧΕ Λευκάδας που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ ΙΝ για αξιολόγηση
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήµατος της Τοπικής
Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας προκειµένου να συµπεριληφθεί στο φάκελο υποβολής
που θα αποσταλεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας) προς την ΕΥ∆ ΙΝ 2014-2020
Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Λευκάδας, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 534/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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