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Βασικός στόχος μια «νέας Ανάπτυξης» - Ο Άνθρωπος

Στόχος, οποιασδήποτε συζήτησης δημιουργικής αναβάθμισης και ανάπτυξης στα Κύθηρα πρέπει 

να κατατείνει στην ουσιαστική βελτίωση της ζωής των κατοίκων του νησιού μας. Πιο συγκεκριμένα:

• Α. Στην αναβάθμιση της αξίας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών

• Β. Στην ποιοτική τους αναβάθμιση σε προϊόντα και υπηρεσίες βελτιωμένης προστιθέμενης αξίας (τόσο 

σε όρους οικονομικούς αλλά και σε όρους πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς κλπ.)

• Γ. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω στην βελτίωση της πληθυσμιακής διάρθρωσης του νησιού (από 

άποψη επιπέδου δεξιοτήτων, μόρφωσης και ηλικίας) και στην συνολική του αύξηση

• Δ. Τέλος η “Νέα Ανάπτυξη” πρέπει να είναι δίκαιη, με την έννοια ότι:

o θα ωφελήσει το σύνολο των κατοίκων

o θα προσφέρει κίνητρα για αύξηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων

o θα μειώσει τις ανισότητες 

o θα δημιουργήσει μια πιο δίκαια κατανομή των πόρων και της παραγόμενης αξίας της 

«παραγωγής» της

o Θα προωθήσει και θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον μας
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Βασικοί άξονες ανάπτυξης για τα Κύθηρα
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Α. Πρωτογενής 

τομέας 

παραγωγής 

(αγροτική 

παραγωγή).

Γ. Τριτογενής 

τομέας- Βασικά 

υπηρεσίες, 

περιλαμβανομέν

ων των 

τουριστικών 

δραστηριοτήτων

Β. Δευτερογενής 

τομέας 

παραγωγής και 

Μεταποίηση.

Δ. Υποδομές – Η απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη όλων των 

παραπάνω

Βιώσιμη ανάπτυξη & ευημερία 



Α. Πρωτογενής τομέας

Όχι απλή επαναφορά – δημιουργική ανασυγκρότηση

1. Διαμόρφωση Στρατηγικού πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης

• Εξωστρεφής, Επώνυμη, Branded

2. Στοχευμένες δράσης παραγωγής και προώθησης (Marketing)

3. Συνεργασία παραγωγών / εμπορικής δραστηριότητας

• Συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών / εμπόρων

• Δημιουργική εμπλοκή της «Εγχώριας Περιουσίας»

4. Υποστήριξη από Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια το Δήμου

• Προβλέπεται η δυνατότητα 
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Β. Δευτερογενής τομέας - Μεταποίηση

Κοιμώμενος «γίγαντας» (με φωτεινές εξαιρέσεις) 

1. Μεταποίηση / Τυποποίηση υπάρχουσας Αγροτικής Παραγωγής

• Αύξηση προστιθέμενης αξίας με Branded προϊόντα υψηλής & 
διαφοροποιημένης ποιότητας

2. Μεταποίηση νέων αγροτικών προϊόντων 

• Θεραπευτικά και αρωματικά φυτά, ρίγανη, φασκόμηλο κλπ.

3. Αδρανή υλικά και ορυκτά

• Ανάγκη μελέτης δυνατοτήτων και οριοθέτησης

4. Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 

• Ανεμογεννήτριες (επίγειες και θαλάσσιες), Φωτοβολταικά Πάρκα, βιομάζα, 
κυματική ενέργεια

• Ανάγκη Κυθηραϊκό ΕΣΕΚ (ενιαίο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα) 
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Γ. Τριτογενής τομέας - Υπηρεσίες

Δεν είναι μόνο τουρισμός !

1. Ποιοτική αναβάθμιση και προσθήκη προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών 

• Επαφή με τη φύση (φαράγγια, μονοπάτια, παραλίες κλπ.) και συστηματοποίηση τουριστικών γύρων / 
διαδρομών

• Καταδυτικός , Θρησκευτικός και Ιστορικός Τουρισμός

• Οργανωμένες δράσεις ένταξης στην ζωή του νησιού (καλλιέργειες, μαγείρεμα κλπ.) 

• Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση στο τουρισμό προϊόν

Ανάγκη για αναβάθμιση της δράσης της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου 

2. Συνεδριακός τουρισμός / δραστηριότητα 

3. Ιατρικές Υπηρεσίες

• Με επίκεντρο το Νοσοκομείο μας ενίσχυση παρουσίας / τουρισμού ανθρώπων με ειδικές ιατρικές ανάγκες

4. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας και προσέλκυση νέου τύπου εργαζομένων (digital nomads)

• Διαφήμισή της ποιότητας ζωής, επαφής με τη φύση και χαμηλό κόστος ζωής
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Δ. Υποδομές

Απαιτείται ένα μακρόχρονο Master Plan για το σύνολο των υποδομών και ειδικότερα Plans κατά τομέα 

1. Επέκταση και αναβάθμιση του Αεροδρομίου 

2. Νομιμοποίηση και βελτίωση λιμανιών 

• Διακοφτιού σαν κύριο λιμάνι 

• Μαρίνες στο Καψάλι και την Αγία Πελαγία Συνεδριακός τουρισμός / δραστηριότητα 

3. Διαχείριση υδάτων (υπάρχει Master Plan)

• Υλοποίηση δράσεων ύδρευσης (δίκτυα, αφαλατώσεις, γεωτρήσεις)

• Υλοποίηση απαραίτητων δράσεων για την βιολογική επεξεργασία λυμάτων σε όλο το νησί (και αξιοποίηση του νερού για 
ύδρευση) 

4. Υλοποίηση επαρκούς συστήματος εσωτερικής συγκοινωνίας

5. Ενίσχυση παρουσίας δημοσίων υπηρεσιών υποστήριξης (Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Πολεοδομίας) 

6. Βελτιώσεις υλικοτεχνικής υποδομής εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσιο / Λύκειο) και στήριξη υποδομών 
Πολιτισμού και άθλησης (Φιλαρμονική, Γήπεδα και Αθλητικού Σύλλογοι) 

7. Ολοκλήρωση κανονιστικών ρυθμίσεων και πλαισίου ανάπτυξης (Δασικά, Χωροταξικά Σχέδια οικισμών κλπ. 
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Το παράδειγμα της Αστυπάλαιας
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Συμπερασματικά

• Μπορούμε να κάνουμε τα Κύθηρα πρότυπο ανάπτυξης

• Υπαρχουν Κεφάλαια (Περιφέρεια, ΠΔΕ, Υπουργεία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα)

• Κρίσιμος ο ρόλος της «Εγχώριας Περιουσίας» που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης

• Απαιτούνται

• Συμφωνία και δράση σε ένα κοινό όραμα από όλους

• Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου ανάπτυξης (βλ. παράδειγμα της Αστυπάλαιας)

• Επαγγελματική βοήθεια – Ο Δήμος στο ρόλο του καθοδηγητή

• Είναι δουλειά όλων μας (Δήμος, Εγχώρια, Συλλογικοί φορείς, κάτοικοι)   
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