
 
 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 

Ο.Χ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2021 - 2027 

Εισαγωγή 

Σχεδιασμός και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο 

νησιωτικό χώρο: 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) στο 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ είναι ταυτόχρονα μια αναπτυξιακή πρόκληση και μια πνευματική 

άσκηση συγκερασμού και αξιοποίησης των παρακάτω παραγόντων: 

I. ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η νησιωτικότητα ορίζεται και καθορίζεται από την εδαφική ασυνέχεια, και 

αφορά τη διαφοροποίηση των κεντρικών - δημοσίων πολιτικών της χώρας για 

τις νησιωτικές Περιφέρειες, καθώς και την προσαρμογή τους στις 

ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το νησιωτικό χώρο, προκειμένου οι 

νησιωτικές Περιφέρειες να παράγουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις 

ηπειρωτικές. 

 

II. ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ 

ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Το απόσταγμα των πνευματικών ζυμώσεων που έχουν προηγηθεί στους 

κόλπους της Ευρώπης αποτυπώνεται σε πνευματικά κείμενα στα οποία 

αναγνωρίζεται ρητά ο θεμελιώδης ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη 

δρομολόγηση των αναγκαίων μεταβάσεων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα. Η 

προώθηση της πτυχής πως η πολιτιστική κληρονομιά είναι «κοινό αγαθό» και 

οι διεθνείς επιταγές για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης, βρίσκουν εφαρμογή στον πολιτισμό, μέσα από την υλοποίηση 

ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – 

περιβαλλοντικές διαδρομές και πολιτιστικά πάρκα). Τα προγράμματα αυτά  

στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων του πολιτισμού και της φύσης στο 

κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην 

ανανέωση της πολιτιστικής βιομηχανίας κάθε περιοχής. Τα ολιστικά 

προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες και αποτελούν πόλο, και όχημα 

ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης όλου του αξιακού περιεχομένου της εποχής 

μας (καινοτομία, βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, καθαρή ενέργεια, ψηφιακός 

μετασχηματισμός κ.ο.κ.). 

 

III. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ 

2 ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ: 

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 

- ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 



 
 

Στη δεύτερη Εγκύκλιο για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-

2027 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίνεται 

ιδιαίτερη μέριμνα στα νησιά. Στο  Στόχο Πολιτικής 2 περιλαμβάνονται κύριες 

επιλογές πολιτικής για τη μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

και στο Στόχο Πολιτικής 3 πολιτικές για την εξασφάλιση της ψηφιακής 

συνδεσιμότητας. Επίσης, δίνεται μεταξύ άλλων, προτεραιότητα στις θαλάσσιες 

μεταφορές μέσω της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των νησιών με έμφαση στη 

διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική χώρα. Επιπλέον, στο 

Στόχο Πολιτικής 5, που  αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και 

την αστική ανάπτυξη, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 4 κατηγορίες περιοχών (Επιλογές 

Πολιτικής) προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξή τους. Η 3η κατηγορία μάλιστα προβλέπει την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα 

νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών 

τους. Παράλληλα, επιδιώκεται κατά προτεραιότητα η άρση της γεωγραφικής 

απομόνωσης, η αειφόρος ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και η διασφάλιση 

ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης.  

Τέλος, στους πέντε κύριους Στόχους Πολιτικής, προστέθηκε ένας νέος ενιαίος, 

Ειδικός Στόχος, που δίνει τη δυνατότητα σε νησιωτικές περιφέρειες  να 

αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 

οικονομία, μέσα από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που 

είναι το βασικό προγραμματικό πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού Σχεδίου 

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 

 

IV. ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατ’ εξοχήν νησιωτική. Σε κάθε νησί υπάρχουν 

διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και 

εμπλουτίζουν ταυτόχρονα την έννοια της «νησιωτικότητας». Ειδικότερα στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ),  ο μεγάλος αριθμός μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς (φρούρια, αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες, κ.α.), το κοινό 

ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα των νησιών της, η εξασφάλιση εξαιρετικών 

υποδομών και θεσμών πολιτιστικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών – παρά τις κρίσεις των τελευταίων ετών – , καθώς και η σύγχρονη 

πολιτιστική δημιουργία (μουσική, εικαστικά, θέατρο, χορός, λαϊκή 

κληρονομιά, σύγχρονο design, εφαρμοσμένες τέχνες κ.α.), δείχνουν τον ζωηρό 

παλμό της Περιφέρειας. Η σημερινή εικόνα του νησιωτικού συμπλέγματος της 

ΠΙΝ αντικατοπτρίζει μια Περιφέρεια που αδημονεί να κάνει το μεγάλο της 

άλμα στο μέλλον. Με όχημα τις υλικές και άυλες υποδομές της, τους 



 
 

ανθρώπους της και το ισχυρό πολιτιστικό – περιβαλλοντικό αναπτυξιακό και 

κοινωνικό της φορτίο, η ΠΙΝ είναι έτοιμη να ανοίξει διάπλατα τις πύλες του 

μέλλοντός της.  

 

Κεφάλαιο 1ο 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Μια ιστορική πρόκληση: 

Η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλείται να λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως ένας 

κεντρικός διανοητικός, προγραμματικός και χρηματοδοτικός πόλος, ο οποίος θα 

ενθαρρύνει το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής να 

σχεδιάσουν και επιταχύνουν την εφαρμογή νησιωτικών πολιτικών στην περιοχή του 

Ιονίου.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια θα πρέπει να ενισχύσει τους νησιωτικούς της Δήμους 

χρηματοδοτικά, διαχειριστικά και τεχνοκρατικά, και κυρίως πνευματικά για να 

εφαρμόσουν σωστά ως δικαιούχοι τα έργα και τις δράσεις που θα τους αναλογούν από 

τα Π.Ε.Π. της περιόδου 2021-2027. Για το παραπάνω, πέραν του καθαρά 

διαχειριστικού της ρόλου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων 

Ε.Σ.Π.Α. θα πρέπει να αναπτύξει και μια δομή διαρκούς υποστήριξης των Δήμων για 

τη μύησή τους στη φιλοσοφία των ολιστικών προγραμμάτων, αλλά και για την 

υποστήριξη δυο νέων θεσμών, της «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» και του φορέα 

διαχείρισης προορισμού (D.M.O.), που θα διασφαλίσουν  τη λειτουργικότητα και 

βιωσιμότητα του τελικού προϊόντος. Είναι αυτονόητο, ότι θα μπορούν να συσταθούν 

και DMO σε επίπεδο νησιού (δημοτικοί ή διαδημοτικοί), όπου πρόκειται για 

ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς με προβλήματα που απαιτούν 

συγκροτημένη διαχείριση και εξειδικευμένο μάρκετινγκ. 

Είναι προφανές, πως οι Δήμοι θα πρέπει με την αρωγή της Περιφέρειας, να ξεφύγουν 

από τη λογική των μεμονωμένων έργων και υποδομών και να εμποτιστούν από τη 

μαγεία των «συνεργειών» και των Ολιστικών Προγραμμάτων, αξιοποιώντας το 

πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο και τις ειδικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τα 

νησιά.  

Είναι σημαντικό, επομένως, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να διαμορφώσει το 

κατάλληλο περιβάλλον για τη διασφάλιση της συνομιλίας ανάμεσα στο Κεντρικό 

Κράτος και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τα νησιά, αφ’ 

ετέρου επιφορτίζεται με τη διαχείριση μιας διπλής πρόκλησης:  α) να αντιμετωπίσει το 

κάθε νησί ως ξεχωριστή οντότητα, σεβόμενη απόλυτα τις ιδιαιτερότητές του και β) να 

ευνοήσει με τις δράσεις της το μέγιστο αγαθό που μπορεί να επιτευχθεί προς όφελος 

των νησιών, που δεν είναι άλλο παρά οι  αρχές και οι πολιτικές της νησιωτικότητας. 

Συνεπώς, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει την ιστορική ευκαιρία, να μεταμορφωθεί 

σε πνευματικό ηγέτη – πυλώνα της νησιωτικότητας και των ολιστικών προγραμμάτων, 

και να αναπτύξει μηχανισμούς για την υποστήριξη των παραπάνω ιδεών. 



 
 

Κεφάλαιο 2ο  

Η Αρχιτεκτονική της Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 

Από την ανάπτυξη των δυο προηγούμενων ενοτήτων απορρέει αβίαστα η 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ της Ο.Χ.Ε. των ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που θα έχει τα παρακάτω βασικά 

χαρακτηριστικά: 

Ι. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η εφαρμογή της ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα εκκινήσει από ένα φιλόδοξο και ολιστικό σχέδιο 

υλικής και άυλης δικτύωσης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, τόσο των μεγάλων, όσο και των 

μικρών. 

Το υλικό μέρος της δικτύωσης αφορά πρωτίστως την ακτοπλοϊκή σύνδεση του 

νησιωτικού συμπλέγματος των Ιονίων Νήσων τόσο με τη στεριά, όσο και μεταξύ τους. 

Είναι προφανές ότι με το δύσκολο αυτό εγχείρημα απαιτείται η εκπόνηση 

εμπεριστατωμένης μελέτης με ισχυρή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής και τους παράγοντες (επιχειρηματίες, εργαζομένους, χρήστες 

κοκ.) της ακτοπλοϊκής αλυσίδας. 

Το άυλο μέρος της δικτύωσης μπορεί κυριολεκτικά να άρει την εδαφική ασυνέχεια με 

την δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Ιονίων Νήσων που θα προσφέρει υποδομές 

λειτουργικές για όλες τις κρίσιμες ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (τηλε-διοίκηση, τηλε-ϊατρική, 

τηλε-εκπαίδευση, τηλε-εργασία κ.ο.κ.). 

II. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Το σύστημα οργάνωσης και διοίκηση της Ο.Χ.Ε. Ιονίων Νήσων θα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

- Κάθε μεγάλο νησί (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) θα 

αποτελέσει ΠΟΛΟ της Πολιτιστικής Διαδρομής και θα αποκαλείται 

υπο-περιοχή της.  Σε κάθε μεγάλο νησί θα μελετηθεί και θα αξιοποιηθεί 

η Τοπική του Διαδρομή που θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ολιστικού 

προγράμματος. 

- Κάθε μικρό νησί θα μετασχηματιστεί σε Πράσινη – Ψηφιακή Νησίδα 

με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

- Θα γίνει διαδικτυακή ανάπτυξη ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (πολιτισμός, 

αγροδιατροφή, δημιουργικές βιομηχανίες κ.ο.κ.). 

- Η οργάνωση και η λειτουργία των δυο νέων θεσμών 

επιχειρηματικότητας (cluster) και διακυβέρνησης (D.M.O.) θα είναι 

ενιαία με έντονο το χρώμα της δια-δικτυακής οργάνωσης. 

 

 

 



 
 

Επίμετρο: 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσα από μια 

ευρεία συνέργεια που θα εδράζεται σε ένα κοινό όραμα και ένα ισχυρό πνευματικό 

υπόβαθρο, θα υφάνει όλες τις δημιουργικές ψηφίδες του νησιωτικού συμπλέγματος, 

την πλούσια πολιτιστική «προίκα», τη ζώσα δημιουργική οικονομία με τους 

δραστήριους φορείς, τις υπάρχουσες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε 

να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια πολλά υποσχόμενη αναπτυξιακή 

προοπτική των νήσων.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλείται να λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

παραπάνω εγχείρημα, ως ένας κεντρικός διανοητικός, προγραμματικός και 

χρηματοδοτικός πόλος, ο οποίος θα ενθαρρύνει το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής να σχεδιάσουν και επιταχύνουν την εφαρμογή 

νησιωτικών πολιτικών στην περιοχή του Ιονίου, και σύντομα θα είναι σε θέση να 

αποτελεί τον πνευματικό οδηγό για πολιτικές νησιωτικότητας σε όλη τη χώρα. 

 


