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Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 
περιοχής Δήμου Λευκάδας 

• Πληθυσμός (2011): 22.652 (Μεταβολή 2001-2011: 8,4%) 

        Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 207.855 (Μεταβολή 2001-2011: -0,8%) 

 

• Πληθ. πυκνότητα (2011): 67,5 κατ/τ.χλμ. 

      Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 90,1 κατ/τ.χλμ. 

 

• Δείκτης Γήρανσης (2011): 1,65 

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 1,49 

 

• Επ. Εκπαίδευσης (2011) 

 Α’βάθμια 29,0% - Β’βάθμια 39,4% - Γ’βάθμια 15,2% 

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Α’βάθμια 30,6% - Β’βάθμια 42,1% - Γ’βάθμια 
12,9% 
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Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 
περιοχής Δήμου Λευκάδας 

• Επίπεδο εισοδήματος (2009-2012)    
  Δήμος Λευκάδας:      Καρυά 12.881€ (+4.9%)   Κάλαμος 14.266€ (-3.5%) 
                                                   Βασιλική 11.829€ (+4.6%)   Λευκάδα 15.585€ (-0.9%) 
 Περ.Ενότητα Λευκάδας 14.779 € (+0.2%)  
        Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 13.894€ (+0.5%) 
 
•  Τομεακή Διάρθρωση απασχόλησης πληθυσμού (2011) 
 
        Δήμος Λευκάδας                              Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
     - Πρωτογενής τομέας (9,8%)           - Πρωτογενής τομέας (9,4%) 
     - Δευτερογενής τομέας (18,4%)      - Δευτερογενής τομέας (14,4%) 
     - Τριτογενής τομέας (71,8%)            - Τριτογενής τομέας (76,2%) 
 
 Πιο συγκεκριμένα, ο τουριστικός κλάδος (καταλύματα – εστίαση) 

συγκεντρώνει:  
 - το 16,6% της απασχόλησης του Δήμου Λευκάδας και 
 - το 21,8% της απασχόλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
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Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 
περιοχής Δήμου Λευκάδας 

• Ανεργία (2011) 

- Στο Δήμο Λευκάδας το ποσοστό των ανέργων το 2011 ήταν 15,9% 

- Στο σύνολο της ΠΙΝ οι άνεργοι αποτελούσαν το 17,3% του ενεργού 
πληθυσμού 

 

• Εγγεγραμμένη ανεργία (Μητρώα ΟΑΕΔ Μάρτιος 2016) 

-       Σύνολο ανέργων περιοχής Δήμου Λευκάδας 1.403 άτομα (15,0% του 
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού) 

- Στο σύνολο της Περιφέρειας η εγγεγραμμένη ανεργία ανέρχεται στο 
17,8% 

- Στο Δήμο Λευκάδας το 34,8% των συνολικά εγγεγραμμένων είναι 
άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών 

- Το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφέρεια είναι 23,8% 
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Τουριστική Δραστηριότητα περιοχής 
Δήμου Λευκάδας 
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• Η ΠΕ Λευκάδας εμφάνισε συνολικά 80.576 αφίξεις και 332.019 
διανυκτερεύσεις το 2013 (6,9% του συνόλου των αφίξεων και 4,3% του 
συνόλου των διανυκτερεύσεων της ΠΙΝ) 

 

• Το 56,5% των αφίξεων αφορούσαν ημεδαπούς επισκέπτες, ενώ το 62,5% 
των διανυκτερεύσεων αφορούσαν αλλοδαπούς επισκέπτες 

 

• Η μέση παραμονή επισκεπτών ανήλθε συνολικά για το 2013 στις 4,1 
ημέρες (στην ΠΙΝ η αντίστοιχη τιμή είναι 6,7 ημέρες) 

 

• Οι επισκέπτες παρέμειναν κατά μέσο όρο στην ΠΕ Λευκάδας 

 Ημεδαποί 2,7 ημέρες (στην ΠΙΝ 3,3 ημέρες) 

 Αλλοδαποί 5,9 ημέρες (στην ΠΙΝ 7,4 ημέρες). 

 

 

 



• Έμφαση στους ΘΣ 2-3-4-6-7-9 και ειδικότερα σε παρεμβάσεις 
προώθησης αστικών στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές, 
προστασία περιβάλλοντος, προώθησης βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, κοινωνική ενσωμάτωση κλπ 
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Εργαλεία Υλοποίησης 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης  

ΤΑΠΤΟΚ  

Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία των 

Τοπικών Κοινοτήτων 

Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση 

(ΟΧΕ) 

Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 



Βασικές αρχές υλοποίησης ΟΧΕ Λευκάδας 

• Η περιοχή παρέμβασης είναι επιλέξιμη για την υλοποίηση δράσεων 
μέσω ΟΧΕ, για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών, χωρικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων: 
– Προβλήματα οργάνωσης παράκτιου χώρου (π.χ. άναρχη δόμηση) 
– Περιβαλλοντικές πιέσεις και ανάγκες περιβαλλοντικών υποδομών  
– Αυξανόμενη ζήτηση κατανάλωσης υδάτινων και ενεργειακών πόρων 
– Συγκέντρωση τουρισμού στον παράκτιο χώρο-Χαμηλός βαθμός διάχυσης 
– Χαμηλός βαθμός διασύνδεσης παραγωγής ενδοχώρας με το παράκτιο 

τουριστικό κύκλωμα  
– Ανάγκη αναδιάταξης τοπικής παραγωγής (βάσει Έξυπνης Εξειδίκευσης) 
– Περιορισμένη ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών πόρων 
– Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και σεισμικότητας (π.χ. διάβρωση ακτών, 

κατολισθήσεις)  
– Ελλείψεις δομών γενικού ενδιαφέροντος στις ορεινότερες περιοχές (π.χ. 

υγείας, εκπαίδευση) 
– Χωρικές ασυνέχειες και ελλείψεις εσωτερικών οδικών υποδομών 
– Οικονομική υποβάθμιση λόγω της κρίσης (π.χ. μείωση παραγωγής, 

ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών)  
– Επιδείνωση κοινωνικών προβλημάτων και συνοχής (π.χ. ανεργία, 

κοινωνικός αποκλεισμός) 
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Όραμα – στόχευση 
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Στρατηγικός στόχος και Προτεραιότητες 
ΟΧΕ Λευκάδας 

 
«Η δημιουργία ενός ενιαίου ισχυρού βιώσιμου 

αναπτυξιακού πόλου, με εσωτερική συνοχή, χωρική 
οργάνωση, ισόρροπη πολυλειτουργική ανάπτυξη και η 
διαμόρφωση ενός συμπαγούς υποπεριφερειακού 
πλέγματος τουριστικών προορισμών, διακλαδικών 
συνδέσεων και ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας στους 
τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της 
αγροδιατροφής, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της 
περιοχής σε διακριτό, διεθνές τουριστικό προορισμό 
βασιζόμενου στην ποιότητα και στην αριστεία, ώστε να 
συμβάλει διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Λευκάδας 
και στην ανάπτυξη της συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων».  
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Στρατηγικός στόχος και Προτεραιότητες 
ΟΧΕ Λευκάδας 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά χωρικό τύπο: 
 

• Παράκτιες περιοχές: Δίδεται προτεραιότητα σε δράσεις που άπτονται 
της θαλάσσιας οικονομίας (θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, 
περιβάλλον και πολιτισμός κ.λπ.) 

• Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα και προοπτικές 
οικολογικού-τουριστικού ενδιαφέροντος: Διαφοροποίηση τουριστικού 
προϊόντος και προώθηση θεματικού ποιοτικού τουρισμού. 

• Αστικές περιοχές (μεγαλύτερες συγκεντρώσεις) με πολιτιστικό απόθεμα: 
Εμβάθυνση δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας και διασύνδεση 
πολιτιστικού αποθέματος και επιχειρηματικής αξιοποίησης. 

• Αστικές περιοχές (ημιαστικές, μικρότερης συγκεντρώσεις) που 
παρουσιάζουν ανάγκη παραγωγικής ανασύνταξης και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους (π.χ. σεισμοί). 
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Ενέργειες Διαβούλευσης για την 
κατάρτιση της Στρατηγικής ΟΧΕ 

 

1. Προσκλήσεις σε ενημερωτική συνάντηση παραγωγικών και 
κοινωνικών φορέων 

 

2. Προετοιμασία σχεδίου ερωτηματολογίου για την διεξαγωγή 
έρευνας πεδίου καταγραφής στάσεων και αντιλήψεων 

 

3. Συναντήσεις συντονισμού Δήμου και ομάδας έργου 

 

4. Ενημερωτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
τοπικών φορέων 

 

5. Δράσεις Επικοινωνίας με τοπικούς φορείς για τη συλλογή 
προτάσεων 
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Έκθεση ενεργειών διαβούλευσης 
τοπικής εταιρικής σχέσης 

Αποτελέσματα 
Δράσεων 

Διαβούλευσης 

Αποτελέσματα 
στοχευόμενων 

συσκέψεων  

(focus groups) Αποτελέσματα 
Λαϊκών 

Συνελεύσεων 

Επόμενα Βήματα 



«ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020»   

Σύνδεση 
προτεινόμενων 

έργων-
παρεμβάσεων με 

συγκεκριμένες 
πηγές 

χρηματοδότησης 

Επιμόρφωση 
στελεχών σε νέο 

ΕΣΠΑ 
Κατάθεση 

Ολοκληρωμένης 
Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής 

Επόμενα Βήματα 



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 

   
 


