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Η περιοχή της Σύμπραξης



Ο πληθυσμός στην Περιοχή της Σύμπραξης
(Μόνιμος Πληθυσμός - Απογραφή 2011) 

Τόπος μόνιμης διαμονής Κάτοικοι

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18.864

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 13.715

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.211

ΣΥΝΟΛΟ 33.790



Η πρωτοβουλία των τριών Δήμων της Παροναξίας

Οι Δήμοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συγκροτήσουν Τοπική Σύμπραξη με
τους εξής στόχους:

• το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής, στο πλαίσιο της
προσέγγισης CLLD,

• την προώθηση ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων, έργων και
δράσεων,

• την αντιμετώπιση υπερ-τοπικών (διαδημοτικής σημασίας) ζητημάτων,
για τα οποία η διαχείριση από μία κοινή δομή με συμμετοχική
διαδικασία εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ικανότητα και
αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Οι πολιτικές στις οποίες βασίζεται η αναπτυξιακή σύμπραξη (σύμφωνα
με την Εισηγητική Έκθεση προς τα Δημοτικά Συμβούλια) είναι:

• η στήριξη του πολίτη σε ένα ασφαλές κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον,

• η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
• η ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής,
• η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση

στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και μεταφορών,
• η σύγχρονη, διαφανής και αποδοτική διακυβέρνηση.



Η Ομάδα Εργασίας της Σύμπραξης

Στην κατεύθυνση συγκρότησης της διαδημοτικής Τοπικής Σύμπραξης
συστάθηκε, με πρωτοβουλία των τριών Δημάρχων τον Αύγουστο 2015,
Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων της κοινής
προσέγγισης και την προπαρασκευή της αρχικής πρότασης.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ e-MAIL

Νικηφόρος Κυπραίος Συντονιστής nikiforos.kypraios@gmail.com
nkypraios@mou.gr

Δημήτρης Τσούκλερης Μέλος της Ομάδας Εργασίας, 

Δήμος Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων

dtsoukleris@gmail.com

Κωνσταντίνα Αλιπράντη Μέλος της Ομάδας Εργασίας, 

Δήμος Πάρου

alipranti.ko@gmail.com

Κατερίνα Κάγκανη Μέλος της Ομάδας Εργασίας, 

Δήμος Πάρου

kkgani@paros.gr

katerina.kagkani@gmail.com

Αρτέμης Τριαντάφυλλος Μέλος της Ομάδας Εργασίας, 

Δήμος Αντιπάρου

artemisantiparos@gmail.com
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Η Ομάδα Εργασίας της Σύμπραξης

Η Ομάδα Εργασίας:

• Κατέγραψε και ανέλυσε τα στοιχεία του τοπικού κεφαλαίου: φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον / απασχόληση και
ανταγωνιστικότητα, και κοινωνικό περιβάλλον.

• Διαπίστωσε ότι η περιοχή της Σύμπραξης (Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος και
Μικρές Κυκλάδες) δημιουργεί την απαιτούμενη για την ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας “κρίσιμη μάζα”, και διαθέτει επαρκή κοινωνικοοικονομική
“συνεκτικότητα”,. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την γεωγραφική,
ιστορική, πολιτισμική και πολιτική συνέχεια και ενότητα της περιοχής,
προσδίδουν επαρκή διασφάλιση για τη συναίνεση και τη σύγκλιση στους
στόχους της στρατηγικής.

• Συνέθεσε μία αρχική πρόταση (περίγραμμα αναπτυξιακής στρατηγικής με
ενδεικτικά μέτρα και προσδοκώμενα αποτελέσματα), την οποία κατέθεσε
και παρουσίασε στους τρεις Δημάρχους σε συναντήσεις εργασίας τον
Οκτώβριο 2015.



Συνεκτικότητα & Διαφοροποίηση
στην Περιοχή της Σύμπραξης

Η “συνεκτικότητα” της περιοχής από φυσική, κοινωνική και
οικονομική άποψη, εμπεδώνει το αίσθημα τοπικής ταυτότητας,
κοινών αναγκών και προσδοκιών, και παρέχει τη δυνατότητα
πραγματικής συμμετοχής των κοινοτήτων για την επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής.

Η διαφοροποίηση της έντασης των χαρακτηριστικών του τοπικού
κεφαλαίου εντός των ορίων της περιοχής είναι αναγνωρίσιμη από
τα στοιχεία της βασικής ανάλυσης, αυτό όμως λειτουργεί
σταθεροποιητικά για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την
υλοποίηση του σχεδίου δράσης, δεδομένου ότι:

• η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν συνιστά -σε κάθε
περίπτωση- βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιλογή,

• οι στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης -σε αντίθεση με τις
τυποποιημένες πολιτικές- μπορούν να ανταποκριθούν στην
πολυμορφία και την πολυπλοκότητα,

• το εργαλείο της χωρικής ανάπτυξης προσφέρει ευελιξία στις
τοπικές συμπράξεις και ένα φάσμα εναλλακτικών επιλογών για
την αντιμετώπιση των συνθηκών σε διαφορετικές κλίμακες.



Οι χωρικοί τύποι ανάπτυξης 
στην Περιοχή της Σύμπραξης

Η “χαρτογράφηση” της περιοχής με βάση την ανάλυση των
στοιχείων του τοπικού κεφαλαίου, προσδιορίζει τρεις κατηγορίες
χωρικών τύπων ανάπτυξης -σε αντίστοιχες υπο-περιοχές- με
διακριτή ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής
κατάστασης και της χρήσης των φυσικών πόρων:

1. Τον χωρικό τύπο Πάρου - Αντιπάρου, στην οποία εντάσσονται
και τα Κουφονήσια, με κύριο χαρακτηριστικό την αυξημένη
εξάρτηση από τον τουρισμό, αλλά με σημαντικά περιθώρια
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με νέες εναλλακτικές
μορφές, ανάγκη ενδυνάμωσης της πρωτογενούς παραγωγής,
καθώς και ενίσχυσης της διασύνδεσης της αγροτικής /
αλιευτικής παραγωγής με τις παρεχόμενες τουριστικές
υπηρεσίες.



Οι χωρικοί τύποι ανάπτυξης 
στην Περιοχή της Σύμπραξης

2. Τον χωρικό τύπο της “πεδινής” (δυτικής) Νάξου, στην οποία
εντάσσονται και οι Μικρές Κυκλάδες (εκτός των Κουφονησιών),
με χαρακτηριστικά τη δυναμική τουριστική ανάπτυξη, την
περιορισμένη αξιοποίηση δυνητικά αξιόλογων τουριστικών
πόρων, αλλά ταυτόχρονα την ύπαρξη ενός σημαντικού
πρωτογενούς τομέα με αρκετά ελκυστικά προϊόντα, αλλά και
την επισήμανση της ανάγκης έγκαιρης αντιμετώπισης των
συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων, και

3. Τον χωρικό τύπο της “ορεινής” (ανατολικής) Νάξου, με σαφή -
σχεδόν αποκλειστική- επικράτηση των παραδοσιακών τομέων
απασχόλησης, όπου η παραγωγική ανασυγκρότηση, ο
εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας, καθώς και η διασύνδεσή της με υπηρεσίες
εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμός, γεωτουρισμός κλπ.)
και πολιτισμού εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά στην
αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.



Χαρακτηριστικά του Τοπικού Κεφαλαίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τόπος “ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους”
Θαλάσσιο και παράκτιο 
περιβάλλον υψηλής αξίας
Τοπία υπαίθρου υψηλής αξίας
Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(Ζώνες Δικτύου NATURA 2000, 
παράκτιοι υδροβιότοποι, 
καταφύγια άγριας ζωής κλπ.)  
Βιοποικιλότητα
Παραδοσιακοί οικισμοί
Θρησκευτικά μνημεία
Μνημεία ιστορίας και 
πολιτισμού

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υπερδόμηση και υπέρβαση της 
φέρουσας ικανότητας οικοανάπτυξης 
της υπαίθρου, με επιπτώσεις στο τοπίο 
της υπαίθρου (κυρίως στον χωρικό τύπο 
Πάρου - Αντιπάρου)
Αλλοίωση παράκτιου χώρου 
Υποβάθμιση παράκτιων οικοσυστημάτων 
και μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων 
/ κίνδυνος αφανισμού της παράκτιας 
αλιείας 
Αλλοίωση τοπικής αρχιτεκτονικής και 
οικιστικής κληρονομιάς
Προβλήματα κυκλοφορίας και 
στάθμευσης στους οικισμούς
Ελλιπής βιώσιμη διαχείριση των 
υδατικών πόρων (εξάρτηση από τις 
γεωτρήσεις) 
Εξάπλωση ενεργοβόρων τουριστικών 
εγκαταστάσεων
Ελλιπής αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μικρής κλίμακας
Ανεπαρκής διαχείριση απορριμμάτων
Διασπορά και συγκρούσεις χρήσεων γης

1. ΦΥΣΙΚΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Χαρακτηριστικά του Τοπικού Κεφαλαίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τουριστική ανάπτυξη με 
σημαντική συμβολή στην 
απασχόληση
Παραγωγή τοπικών αγροτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας
Αλιευτική δραστηριότητα με 
αλιεύματα υψηλής ποιότητας
Ηπιότερες συνέπειες της 
οικονομικής ύφεσης και της 
κοινωνικής επιδείνωσης σε 
σχέση με άλλες περιοχές της 
χώρας
Ικανοποιητική και σταθερή 
θαλάσσια επικοινωνία με την 
Αττική και αναβάθμιση της 
αεροπορικής συγκοινωνίας  
(νέο αεροδρόμιο στην Πάρο)

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υπερεξάρτηση από τον τουρισμό 
και την οικοδομική δραστηριότητα 
(κυρίως στον χωρικό τύπο Πάρου 
- Αντιπάρου)
Πτωτική τάση στον πρωτογενή 
τομέα / εξάρτηση από εισαγόμενα 
προϊόντα
Ελλιπής διασύνδεση της 
αγροτικής-αλιευτικής παραγωγής 
με τις τουριστικές υπηρεσίες
Έλλειψη επαρκούς διανησιωτικού 
δικτύου συγκοινωνίας και 
μεταφορών
Παρακμή παραδοσιακών 
επαγγελμάτων
Εποχικότητα / μαζικότητα 
τουριστικής δραστηριότητας
Ελλιπής ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



Χαρακτηριστικά του Τοπικού Κεφαλαίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συλλογικότητα και 
συμμετοχικότητα -
Αλληλεγγύη / αλληλοβοήθεια
Δεκτικότητα και 
προσαρμοστικότητα σε νέες 
πρακτικές
Διείσδυση της χρήσης 
σύγχρονων μέσων 
πληροφορίας και επικοινωνίας
Πολυποικιλότητα και 
εξωστρέφεια
Ενδιαφέρον για την πολιτιστική 
ανάπτυξη
Ομαλή κοινωνική ένταξη των 
νέων κατοίκων και 
ενθάρρυνση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έλλειμμα περιφερειακής ή 
διανησιωτικής κοινωνικής 
συνείδησης 
Χαμηλή ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα 
περιβάλλοντος, χωροταξίας-
πολεοδομίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το Τοπικό Πρόγραμμα και 
οι στόχοι του ΠΑΑ  2014-2010

Το Τοπικό Πρόγραμμα εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο ΣΤ3 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2010:

“Δημιουργία Βιώσιμων και Πολυ-λειτουργικών αγροτικών 
περιοχών”

Ως ειδικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος προτείνονται:

• Η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και η δημιουργία
θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο.

• Η λειτουργική ένταξη του πολιτισμού στον τομέα του
περιβάλλοντος, του οποίου αποτελεί -σύμφωνα με το ΕΣΠΑ
2014-2020- αναπόσπαστο τμήμα.

• Η δημιουργία διασύνδεσης του τουρισμού - πολιτισμού με
τον αγρο-διατροφικό τομέα.

• Η παροχή βασικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε δημόσια
αγαθά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής (αναψυχή,
πολιτισμός, δομημένο περιβάλλον, επικοινωνίες κλπ).

• Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού μέσω δράσεων
ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης,
κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.



Θεματική Κατεύθυνση του Τοπικού Προγράμματος 

Η θεματική κατεύθυνση που προκρίνεται στην παρούσα φάση, με
βάση την ανάλυση των στοιχείων της περιοχής της Σύμπραξης και
την αξιολόγηση των αναγκών που προσδιορίζονται στο ΠΑΑ 2014-
2020, είναι:

“ H προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, 
με έμφαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και της τοπικής ταυτότητας της περιοχής”

H ανωτέρω θεματική κατεύθυνση είναι ενδεικτική και αποτελεί τη
βάση της Αρχικής Πρότασης. Η διαβούλευση και επεξεργασία που
θα ακολουθήσει από την ΟΤΔ θα καταλήξει σε μία στρατηγική
ανάπτυξης, η οποία μπορεί να αναθεωρήσει μερικώς ή πλήρως την
Αρχική Πρόταση.



Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής.

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προσαρμογή των σύγχρονων κτηρίων κατοικίας και τουρισμού
στα μορφολογικά πρότυπα του χώρου που εντάσσονται.

Ανάπλαση οικισμών και προστασία οικιστικού περιβάλλοντος
αγροτικών περιοχών.

Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.

1η Ομάδα Δράσεων
Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαφύλαξη, προστασία, 
αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος

Ενδεικτικές Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης



Ενδεικτικές Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης

2η Ομάδα Δράσεων
Ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία βιώσιμης και 

πολυ-λειτουργικής αγροτικής οικονομίας και την 
προώθηση της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Διαφοροποίηση (αναδιάρθρωση - εκσυγχρονισμός) της οικονομίας
της υπαίθρου για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με εναλλακτικές μορφές.

Στήριξη δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και εναρμόνιση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη φέρουσα ικανότητα και τις
φυσικές διαδικασίες.

Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στη γεωργία και την
αλιεία.

Ενθάρρυνση καινοτόμων παρεμβάσεων και ανάπτυξη των
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας.



Τα περιεχόμενα της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης

Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης πρέπει να περιέχει κατ΄ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από

τη στρατηγική,
- την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της

περιοχής,
- την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, με έμφαση

στα ολοκληρωμένα και καινοτόμα χαρακτηριστικά, την ιεράρχηση
των στόχων και τους ποσοτικούς όρους μέτρησης των
αποτελεσμάτων,

- την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των κοινοτήτων,
- το σχέδιο δράσης με το οποίο εξειδικεύονται οι στόχοι -

αποτελέσματα,
- την περιγραφή της διαχείρισης και παρακολούθησης της

στρατηγικής, με την οποία αποδεικνύεται η ικανότητα της Τ.Ο.Δ.
να υλοποιήσει τη στρατηγική,

- το σχέδιο χρηματοδότησης, που περιλαμβάνει την
προγραμματισμένη χορήγηση όλων των εμπλεκόμενων ταμείων.



Τα στοιχεία του σχεδίου δράσης και 
του σχεδίου χρηματοδότησης

Το σχέδιο δράσης δεν απαιτεί προεπιλογή των έργων, αλλά
εξακριβώνει κατά πόσον η στρατηγική έχει ρεαλιστικούς στόχους.
Στο σχέδιο δράσης πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον τα εξής
σημεία:
- ποια είναι τα είδη δράσης και ο συνδυασμός εργαλείων και

δράσεων,
- ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους,
- πότε πρέπει να πραγματοποιηθούν,
- πόσο θα κοστίσουν κατά προσέγγιση.

Το σχέδιο χρηματοδότησης πρέπει:
- να παρέχει ενδεικτικές εκτιμήσεις των ποσών που θα διατεθούν

στους διάφορους τύπους δράσης (χρηματοοικονομικό σχέδιο), και
- να υποδεικνύει τα τμήματα εκείνα της στρατηγικής που θα

καλύπτονται από κάθε ταμείο και από δημόσια εθνική
χρηματοδότηση για κάθε έτος του προγράμματος.



Η πρόταση δημιουργίας Διαδημοτικού Δικτύου

Για την εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής,
προτείνεται η δημιουργία διαδημοτικού δικτύου, με τη μορφή
Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΑΜΚΕ), κατά
το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”). Το
νέο νομικό πρόσωπο θα υποστηρίζει ευρύτερους αναπτυξιακούς
Στόχους της Σύμπραξης με αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών
πόρων, όπως:

• την αντιμετώπιση των διαδημοτικών προβλημάτων της
περιοχής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης,

• την προώθηση και διεύρυνση της διαδημοτικής συνεργασίας,
• τη δημιουργία συνεκτικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής,
• την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης -σε

τοπικό επίπεδο- και την καταπολέμηση της ανεργίας και της
υπο-απασχόλησης,

• την από κοινού συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και
νησιών.



Η πρόταση δημιουργίας Διαδημοτικού Δικτύου

Το Διαδημοτικό Δίκτυο θα παρέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στους ΟΤΑ της Σύμπραξης,
σε συνεταιρισμούς και ενώσεις, και σε φορείς κοινωνικών και
οικονομικών συμφερόντων.

• Συντονισμό των δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
• Συντονισμό των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και άλλων αναπτυξιακών

φορέων για την αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων.

• Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα και εφαρμογή των
σχετικών πολιτικών - Σχεδιασμό και κατάρτιση Σχεδίων Δράσης.

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, προγραμματισμό, σχεδιασμό
και υλοποίηση για λογαριασμό του δικτύου ή για λογαριασμό των
φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών μελετών
και επιχειρηματικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς
της επιχείρησης.


