
 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2021-2027 και σε 

συνέχεια της 2ης Εγκυκλίου κατάρτισης των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

2021 – 2027 ακολουθεί η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.   

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων 

χωρικών ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Μάλιστα στο 

σχεδιασμό του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις αποτελούν 

διακριτό στόχο πολιτικής με το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5).  

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για το ΣΠ5, προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

μιας και μόνο Ο.Χ.Ε ανά Περιφέρεια, στην οποία ωστόσο θα μπορούν να εντάσσονται 

νέες υποπεριοχές και νέες δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις Περιφερειών 

που δρομολογούνται περισσότερες από μια Ο.Χ.Ε. προτείνεται ο σχεδιασμός μίας 

κύριας - κεντρικής Ο.Χ.Ε., η οποία θα «αγκαλιάζει» τις υπόλοιπες που ήδη 

σχεδιάζονται ή και υλοποιούνται και θα τις εντάσσει ως  υποπεριοχές. Με τον τρόπο 

αυτό θα αναδειχθεί πιο αποτελεσματικά ο ισχυρός «ταυτοτικός πυρήνας» που επιλέγει 

να αναδείξει η κάθε Περιφέρεια και συγχρόνως θα υφαίνεται ένα ευρύτερο δίκτυο για 

την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς. Επισημαίνεται πως 

όλες οι υποπεριοχές που θα ενταχθούν στην κύρια Ο.Χ.Ε., όπως επίσης και τα πάσης 

φύσης προγράμματα (Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α. και Τ.Α.Π.-Τ.Ο.Κ.), θα πρέπει να 

συλλειτουργούν μεταξύ τους προγραμματικά και χρηματοδοτικά. 

 

Η στρατηγική επιλογή της μίας Ο.Χ.Ε. ανά Περιφέρεια έχει πολλαπλά πρακτικά οφέλη, 

καθώς επιτρέπει: 

α) να αποφευχθεί ο κατακερματισμός τόσο του φυσικού σχεδιασμού (χωροταξικού και 

πολεοδομικού), όσο και η διάσπαση των δυνάμεων (ανθρώπων, θεσμών, φυσικών – 

πολιτιστικών – αναπτυξιακών – κοινωνικών πόρων κ.ο.κ.) της γεωγραφικής ενότητας 

αναφοράς του προγράμματος,  

β) να επιτευχθεί η συνύπαρξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε μια 

συνέργεια ολιστική και διαχρονική και  



γ) να υπάρχει ένας κοινός φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του προγράμματος, 

δηλαδή ένας κοινός DMO για τις δράσεις κυρίως των επιχειρήσεων. 

 

Προκειμένου να αποκτήσει λειτουργικότητα, συνοχή και βιωσιμότητα μια Ο.Χ.Ε. – 

Πολιτιστική Διαδρομή προτείνουμε την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών, της «συστάδας 

(cluster) επιχειρήσεων» και του φορέα διαχείρισης προορισμού (D.M.O.). Ο πρώτος 

θεσμός, το cluster, είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη δικτύωση των 

επαγγελματιών της περιοχής και επιτρέπει την εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής 

επιχειρηματικότητας στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας 

για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής. Με το D.M.O., το δεύτερο θεσμό 

που προωθεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ», δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός για τη 

διακυβέρνηση και άρτια λειτουργία του προγράμματος. Συνεπώς, η πρόταση του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «μία Ο.Χ.Ε., ένα CLUSTER 

και ένας D.M.O. σε κάθε Περιφέρεια». 

 

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη 

συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  παρουσίασε το νέο Νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη θέσπιση «Οργανισμών 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO)». Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και είναι στην τελική φάση για την υποβολή της προς ψήφιση 

στο κοινοβούλιο. Η ρύθμιση αυτή προβλέπουμε ότι θα αποτελεί νόμο του κράτους ως 

το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει το απαραίτητο 

πλαίσιο συνεργασίας και διασφαλίζει τόσο τη στρατηγική συνέχεια στην προώθηση 

των τουριστικών προϊόντων, όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική αυτή εξέλιξη για τη θεσμοθέτηση των Οργανισμών 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO), η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, αποκτά νέα εργαλεία για την αξιοποίηση της μελέτης 

“Σύσταση Cluster Επιχειρήσεων” που έχουν ήδη παραδοθεί στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, 

ως αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ειδικότερα, η πρόταση του Διαζώματος  για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης αφορά τη συνέχιση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού», ως 

μιας κεντρικής Ο.Χ.Ε., η οποία θα ενσωματώνει την πληθώρα αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών που σχεδιάζονταν ή είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (Ο.Χ.Ε. 

Ορεινού Όγκου Ροδόπης, Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Στρατηγικό & 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κ.α.). Από τις 

πρωτοβουλίες αυτές απουσίαζε έντονα το  κυρίαρχο συνεκτικό-ενοποιητικό στοιχείο. 

Συνεπώς, η «Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού» φιλοδοξούμε να 

μετουσιώσει όλη την προίκα και τη δυναμική της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και να λειτουργήσει σαν μια «ομπρέλα» που αφενός θα αγκαλιάζει όλες τις 

πρωτοβουλίες, αφετέρου θα τους προσδώσει μια ενιαία ταυτότητα.  Η πρότασή μας 

αφορά μια πολυεπίπεδη και ολιστική πρόταση πολιτιστικού τουρισμού, ένα προϊόν για 

την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  



Οι σημαντικότεροι πόροι που εντάχθηκαν ήδη στην υφιστάμενη Ο.Χ.Ε. μπορούν να 

εμπλουτιστούν και να αποτελέσουν υποπεριοχές του βασικού προγράμματος. Με τον 

τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν τοπικές πολιτιστικές διαδρομές, δίνοντας στον 

επισκέπτη τη δυνατότητα να εξερευνήσει περαιτέρω το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα 

της περιοχής. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στην 

Μαρώνεια, την παράκτια διαδρομή του Οδυσσέα στη χώρα των Κικόνων, τους 

Δρόμους του Καπνού κ.α. . 

 

Κίνητρα θα πρέπει να δοθούν και σε επιχειρηματίες της περιοχής για το σχεδιασμό και 

την παροχή υπηρεσιών εμπειρίας, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διασύνδεση του 

πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο ανάπτυξης εμπειριών σε σύνδεση 

με την πολιτιστική διαχείριση, έχει άμεση εφαρμογή στην τουριστική βιομηχανία, 

καθώς αποτελεί πλέον ένα δυναμικό νέο κλάδο της οικονομίας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα 

μέριμνα θα πρέπει να δοθεί και στις πολιτιστικές/δημιουργικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

ανθίζουν ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη, εμπλουτίζοντας με πολιτιστικά δρώμενα 

τον τουριστικό προορισμό, καθιστώντας τον περισσότερο ελκυστικό.  

 

Επίσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει την ένταξη της Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Εγνατίας στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το 

πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών της Ε.Ε. ξεκίνησε το 1987, με σκοπό να 

αναδείξει, μέσω ενός ταξιδιού στο χώρο και στο χρόνο, τον τρόπο με τον οποίο η 

πολιτιστική κληρονομία των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 

συμβάλει στη δημιουργίας μια συμμετοχικής πολιτιστικής κληρονομιάς (www.coe.int, 

2020). Ενδιαφέρον εμφανίζουν τα ευρήματα των μελετών των Impact of European 

Culture Routes on SMEs’ innovation and competitiveness (2010) και του OECD 

(2009), οι οποίες αναφέρουν, ότι οι πολιτιστικές διαδρομές συμβάλλουν θετικά στην 

τοπική οικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα στην ενίσχυση της καινοτομίας και της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό η 

Πολιτιστική Διαδρομή θα ενταχθεί στον ευρύτερο κατάλογο πολιτιστικών διαδρομών 

της Ε.Ε, ενισχύοντας την αναγνωρισημότητας της και την αύξηση της επισκεψιμότητάς 

της. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα – ευκαιρία 

ενοποίησης της «Ο.Χ.Ε. Εγνατίας Οδού» με αντίστοιχα προγράμματα που θα 

μπορούσαν να σχεδιαστούν σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας από τις οποίες 

διέρχεται η Αρχαία Εγνατία καταλήγοντας μέσα από διακρατικές συνεργασίες στην 

ανάδειξη της διαδρομής από την Ρώμη έως και την Κωνσταντινούπολη. Η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία 

συντονισμού της όλης προσπάθειας. Είναι εξάλλου, μια αναγκαιότητα η καλλιέργεια 

της ενιαίας Περιφερειακής συνείδησης σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Δεδομένου, λοιπόν, 

ότι οι πολίτες δε γνωρίζουν τη διοικητική διαίρεση της βορείου Ελλάδας είναι 

σημαντικό να σχεδιασθεί και να παραχθεί ένα ενιαίο προϊόν που θα εκτείνεται και στην 

Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Εγκύκλιο 

2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 (σελ. 23) συνίσταται: «η συνεργασία διαπεριφερειακών ή 

τοπικών περιοχών που παρουσιάζουν λειτουργική/χωρική συνέχεια έχει στόχο την 

προώθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα επιφέρουν 

http://www.coe.int/


προστιθέμενη αξία στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ενδυνάμωση της 

ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας». 

 

Για τη συνέχιση του προγράμματος της «Ο.Χ.Ε. Εγνατίας Οδού» είναι πολύ σημαντικό 

να κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν πέραν του Π.Ε.Π. - Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και 

όλα τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - 

Recovery Resilience Facility, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Ιδιωτικοί πόροι, 

Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.). 

 

Προς υποστήριξη της παραπάνω πρότασης, μια νέα αναπτυξιακή πρωτοβουλία που 

δρομολογείται στη χώρα μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», είναι το 

Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού». Στόχος του προγράμματος είναι η 

αναβάθμιση του ρόλου των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου πέρα από τη βασική τους 

αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες πρόσβασης, 

ανάδειξης και διαρκούς φροντίδας των μνημείων που τους περιβάλλουν. Μέσα από το 

πρόγραμμα και αξιοποιώντας τη δυναμική των συνεργειών, οι αυτοκινητόδρομοι 

γίνονται οι «καταλύτες» για την πρόσβαση, ανάδειξη και διαρκή φροντίδα των 

μνημείων που τους περιβάλλουν.  

 


