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Εισαγωγικά Στοιχεία 

1. Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί μοχλό  ανάπτυξης όχι μόνο σε 
εθνικό αλλά σε τοπικό επίπεδο 

2. Εξυπηρετεί και υποστηρίζει και τις τρεις έλικες της αειφορίας: 
οικονομία, περιβάλλον, κοινωνική δικαιοσύνη 

3. Στο νησιωτικό χώρο υφίστανται συγκεκριμένα περιοριστικά 
αλλά και ανταγωνιστικά ζητήματα που ανακύπτουν για 
ολοκληρωμένου τύπου παρεμβάσεις σε κλειστά συστήματα 

4. Οι ολοκληρωμένου τύπου παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε 
θεματικό πεδίο πάντα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 
ανθρώπινο δυναμικό και το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο 
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Ειδικά θέματα νησιωτικότητας, που αγγίζουν το ανθρώπινο 
κεφάλαιο στα νησιά: 

1. Πληθυσμιακή συρρίκνωση και ασταθείς δημογραφικές τάσεις 

2. Εποχικότητα και πολλές διακριτές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις 
κατά κανόνα μικρές 

3. Διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4. Δυσκολία πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες 

5. Μειωμένες δεξιότητες για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες 

6. Μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης-Αντιμετώπιση εποχικότητας-
Ανεργίας 
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1. Βελτίωση των δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη των νησιών μέσα 
από την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης.  

2. Συμπλήρωση υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικής και 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης  

3. Προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας  

4. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρηματίες με χρήση ΤΠΕ. 

5. Δημιουργία ευέλικτων τοπικών υποδομών-υπηρεσιών υγείας και  κοινωνικών 
υποδομών-υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ 

6. Ενίσχυση της παραγωγής έρευνας προσαρμοσμένης στα θέματα με υψηλή 
προτεραιότητα για το νησιωτικό χώρο και της μεταφοράς τεχνογνωσίας  

7. Λειτουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με 
τα ΑΕΙ των νησιών 

Προγραμματισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη 
νησιωτική πολιτική και την περίοδο 2014 – 2020 
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1. Πως μπορεί να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες, η πρόσβαση στη γνώση, η 
εισαγωγή καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα; Και πως θα διασφαλιστούν οι 
αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, δομές και τα σχετικά προγράμματα για αυτό; 

2. Ποιος ο ρόλος και η δυναμική ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα κλειστού τύπου νησιωτικά συστήματα; Είναι 
το κατάλληλο εργαλείο; Με ποια χαρακτηριστικά; 

3. Πως διασφαλίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους κατοίκους των νησιών 
αλλά και του συνολικού εποχικού πληθυσμού, σε όλα τα επίπεδα με τρόπο 
ευέλικτο και αποτελεσματικό; 

4. Πως και με ποιους όρους το ανθρώπινο δυναμικό θα στηρίξει το τοπικό 
αναπτυξιακό υπόδειγμα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη κοινωνική συνοχή και 
αξιοποιώντας εκροές κοινωνικής καινοτομίας; 

Βασικά ερωτήματα που καλούμαστε να διερευνήσουμε στο 
πλαίσιο αυτό 


