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Κύριες προκλήσεις 
Οι συνθήκες διαβίωσης του 
ανθρώπινου δυναμικού

Η δημογραφική συρρίκνωση  
και η μετανάστευση των νέων 

Ο υψηλός δείκτης γήρανσης 
του πληθυσμού   

Το επίπεδο εκπαίδευσης και η 
ποιότητα του ανθρώπινου 

Οι περιορισμένες προοπτικές 
βιώσιμης απασχόλησης 

Το σχετικά χαμηλό επίπεδο 
εισοδήματος



Η ανθρωποκεντρική στρατηγική ανάπτυξης και οι 
στόχοι για το ανθρώπινο δυναμικό 

• Εξάλειψη των συνεπειών της καταστροφής με όρους 
περιβάλλοντος και ευκαιριών απασχόλησης

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

• Βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής 

• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
• Μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ενδογενούς, ευφυούς, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπου οι κάτοικοι μένουν 
και οι νέοι επιστρέφουν στον τόπο τους 



Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του 
ανθρώπινου δυναμικού

• Άρση της απομόνωσης και ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων
• Ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών υγείας
• Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας  

• Ανάσχεση των τάσεων εγκατάλειψης των ορεινών οικισμών
• υπηρεσίες τηλεματικής για εξυπηρέτηση των κατοίκων 

• πλατφόρμα ενισχυτικής εκπαίδευσης για μαθητές 

• εφαρμογές ‘’έξυπνης γεωργίας’’ και ‘’έξυπνης κτηνοτροφίας’’ 

• Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών φορέων 
• Στελέχωση και κατάρτιση του προσωπικού για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

• Ολοκλήρωση και συντήρηση βασικών αστικών υποδομών 
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Ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης  

• Απασχόληση πληγέντων σε έργα αποκατάστασης του δάσους
• Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 

• Δημιουργία και συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών
• Καθαρισμός δάσους και τεχνητή αναδάσωση όπου απαιτείται 
• Υπηρεσίες δασοφυλάκων και δασοπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο

• Πιλοτική Δράση «Μένω/Επιστρέφω στον Τόπο μου»
• Δημιουργία πρότυπων οικολογικών και ενεργειακά αυτόνομων οικισμών 
κοινωνικής κατοικίας και πρόγραμμα δωρεάν ή επιδοτούμενης κατοικίας σε 
ψηφιακούς νομάδες, νέους που επιστρέφουν στον τόπο τους και νέους 
ανέργους.

• Δημιουργία δύο Θερμοκοιτίδων ως χώρων εργασίας, δικτύωσης και 
ώσμωσης επιχειρηματικών ιδεών για νέους επιστήμονες που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. 

• Χρηματοδότηση για ίδρυση επιχείρησης, ή ΚΙΝΣΕΠ, και εκπαίδευση, 
συμβουλευτική στήριξη, εξατομικευμένη καθοδήγηση

• Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων σε συνεταιρισμούς νέων για την 
καλλιέργεια ενδεχομένως σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας
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Βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού
• Πιλοτική Δράση: Δημιουργία Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
διετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Σύγχρονα προγράμματα σπουδών:
• Ειδική έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης στην τοπική οικονομία 
• Προληπτική γηριατρική, αποκατάσταση υγείας και φροντίδα ηλικιωμένων
• Τουριστικά επαγγέλματα υγείας, ευεξίας, ψυχικής υγείας 
• Μελισσοκομία, Καλλιέργεια αρωματικών φυτών, Γεωργία Ακριβείας, 
Υδροπονία 

• Γαλάζια οικονομία (ναυτιλία, κρουαζιέρα, καταδύσεις)
• Τεχνολογικές ειδικότητες 

• Δημιουργία Παραρτημάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΠΘ 
και του ΕΚΠΑ 

• Αξιοποίηση των Δράσεων κατάρτισης του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ και του ΤΑ 
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Δημιουργία νέων και βιώσιμων προοπτικών 
απασχόλησης
• Επενδύσεις στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής: γεωργία, 

μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή, τουρισμός και υπηρεσίες 
• Η επίδραση των εμβληματικών επενδύσεων στην απασχόληση
• Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
στις παραγωγικές συνέργειες, το branding, την εξωστρέφεια και το χαμηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα

• Αξιοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των ΣΔΙΤ, 
των νέων χρηματοδοτικών μέσων και των συμβάσεων παραχώρησης 

• Θεσμικές ρυθμίσεις 
• Μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών και  Γραφείο 
Υποδοχής Επενδύσεων (One-stop-shop) στους δύο Δήμους

• Διερεύνηση δυνατότητας ενισχυμένου καθεστώτος επενδυτικών κινήτρων 

• Διερεύνηση εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων συμβατών με το πρότυπο 
της πολυδραστηριότητας των τοπικών κοινωνιών

• Ταχύτητα υλοποίησης και καθεστώς fast-track μεγάλων επενδύσεων
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