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Ιούνιος 2021 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α. 2021 – 2027 

 

1. Εισαγωγή 

 

H «νησιωτικότητα» ορίζεται και καθορίζεται από την εδαφική ασυνέχεια και αφορά στη 

διαφοροποίηση των κεντρικών - δημοσίων πολιτικών της χώρας για τις νησιωτικές 

Περιφέρειες, προκειμένου να παράγουν ισοδύναμο αποτέλεσμα για τους πολίτες των νησιών 

με αυτό που απολαμβάνουν οι πολίτες της ηπειρωτικής χώρας σε ΟΛΕΣ τις Δημόσιες 

Πολιτικές (παιδεία, υγεία, μεταφορές κλπ.).  

 

Οι Νησιωτικές Περιφέρειες επομένως καλούνται να ανταποκριθούν στη διαχείριση μιας 

διπλής πρόκλησης:  

 

1. Να αντιμετωπίσουν το κάθε νησί ως ξεχωριστή οντότητα, σεβόμενες απόλυτα τις 

ιδιαιτερότητές του. 

2. Να ευνοήσουν με τις δράσεις τους το μέγιστο αγαθό που μπορεί να επιτευχθεί προς 

όφελος των νησιών: τις αρχές και τις πολιτικές της νησιωτικότητας. 

 

1.1.  Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος για την ανάπτυξη πολιτικών που 

αφορούν τη νησιωτικότητα, καθώς και στο σχεδιασμό κατάλληλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων.  

Ο Νόμος υπ’ αρ. 4770 / 29-01-2021 θεσμοθετεί περαιτέρω τη διαμόρφωση πολιτικής για τη 

νησιωτική Ελλάδα και οριοθετεί  τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής  (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Ο νόμος αυτός, προσφέρει επίσης, το πλαίσιο για τη διασφάλιση 

νέων χρηματοδοτικών εργαλείων: α) το «Πρόγραμμα Νέαρχος» για την υλοποίηση αναγκαίων 

έργων υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος, β) το «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης 

Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» για την ενίσχυση και αναδιάρθρωση του παραγωγικού 

αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών, και γ) το «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας 

Οικονομίας», που δύναται να συσταθεί  για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και 

προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και 

Γαλάζιας Οικονομίας κ.α.. Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει τη θέσπιση μηχανισμών για τη 

διακυβέρνηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο 

Νησιωτικό Χώρο. 
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Η Επιτελική Δομή του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ανέθεσε μια σειρά μελετών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με 

τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 

έμφαση στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και το νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2021-2027».  

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη οι προτεραιότητες μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής 

Επένδυσης στα νησιά θα πρέπει να είναι οι εξής: α) προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου 

μετασχηματισμού του παραγωγικού συστήματος των νησιών, β) προστασία του 

περιβάλλοντος και ενδυνάμωση της πράσινης, της γαλάζιας και της κυκλικής οικονομίας στα 

νησιά, γ) ενίσχυση της μεταφορικής και ψηφιακής συνδεσιμότητας των νησιών, δ) προώθηση 

της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών, ε) 

θαλάσσια προστασία, ασφάλεια και επιτήρηση. 

Στο επίπεδο της Ε.Ε. η ιδιαίτερη μέριμνα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 

Νησιωτικών Περιφερειών αποτυπώνεται διακριτά στους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. για την 

περίοδο 2021-2027. Συγκεκριμένα, ο πέμπτος στόχος πολιτικής (Σ.Π.) «Μια Ευρώπη πιο 

κοντά στους πολίτες» κάνει ειδική μνεία για τα νησιά, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στις 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, με σκοπό τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών 

που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στο σύνολο των 

περιφερειών της Ε.Ε. Η σχετική οδηγία προκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένων 

στρατηγικών σε νησιωτικές περιοχές και συστάδες νησιών με στόχο, μεταξύ άλλων, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξη αυτών ως τουριστικών προορισμών.  

Η διακριτή μεταχείριση των νησιών από πλευράς Ε.Ε. αποτυπώνεται και στον Κανονισμό για 

τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, όπου προστέθηκε ένας νέος ενιαίος Ειδικός 

Στόχος στους παραπάνω Σ.Π. «να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και στους κατοίκους να 

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, τις εργασιακές, οικονομικές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία». Πιο συγκεκριμένα για το νησιωτικό 

χώρο επικεντρώνεται στην ένταξη ενός ξεχωριστού άρθρου για την κατανομή κονδυλίων σε 

εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές. Βάσει αυτού, η αιτιολόγηση της ένταξης των εν 

λόγω περιοχών στα εδαφικά σχέδια οφείλει να λάβει υπόψιν τις ειδικές προκλήσεις που αυτές 

αντιμετωπίζουν.  

 

Το Ταμείο αποτελεί τον πυρήνα χρηματοδότησης του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ο 

οποίος πέρα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιλαμβάνει και συμπληρωματικούς 

πυλώνες για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως στον άξονα «ενεργειακή 

μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα», με το επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU - που θα 

συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο πράσινων και 

ψηφιακών κοινωνιών, στη στήριξη της καινοτομίας και των Μ.Μ.Ε. και στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης -, καθώς και τη διευκόλυνση του δημοσίου τομέα μέσω της Ευρωπαϊκής 
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Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), με το δανειακό πρόγραμμα για την υλοποίηση δημόσιων 

υποδομών. Οι προτεραιότητες / πράξεις που αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη της 

δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης δύνανται να υποστηριχθούν και από λοιπούς μηχανισμούς 

χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ε.Τ.Π.Α., το Τ.Α. και το Ε.Κ.Τ.+.  

 

Αναγνωρίζοντας το νησιωτικό και πολυνησιωτικό χαρακτήρα πολλών κρατών-μελών της, η 

Ε.Ε. ανέπτυξε πλήθος πρωτοβουλιών που είτε στοχεύουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη αυτών 

των περιοχών είτε περιλαμβάνουν ειδική μνεία για αυτές. 

 

Ανάμεσα σε αυτές είναι:  

 

Το Μνημόνιο Κατανόησης για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ε.Ε. που υπέγραψαν 

τον Ιούνιο του 2020 η Επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. με τους Υπουργούς της Ελλάδας, Ιταλίας, 

Ιρλανδίας, Μάλτας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Κροατίας, Κύπρου, Δανίας, 

Φινλανδίας, Εσθονίας, Γαλλίας, Γερμανίας. Η πρωτοβουλία για τα Καθαρά Νησιά της Ε.Ε. 

ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας (ά εξάμηνο 2017) με την υπογραφή 

της Διακήρυξης της Βαλέτας και στόχος της είναι η επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή 

ενέργεια στα νησιά της Ευρώπης. 

 

Η  Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», μια προσπάθεια των νησιωτικών αρχών της Ευρώπης 

για την ανάδειξη της δυναμικής των νησιών στα πεδία καινοτομίας, καθώς προτάσσει 

ολοκληρωμένες «έξυπνες» λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

και τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη της ευημερίας των τοπικών 

κοινωνιών. 

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων που έχει συγκεντρώσει τοπικές κυβερνήσεις που δεσμεύονται 

να επιτύχουν και να υπερβούν τους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια και στο 

οποίο μετέχουν 32 νησιωτικοί Δήμοι από όλη την Ελλάδα, 23 εκ των οποίων ανήκουν στις 

περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το Σύμφωνο των Νησιών 

για την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών δράσεων προσαρμοσμένων στις νησιωτικές 

ανάγκες. 

 

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει να γίνει στην Πρωτοβουλία Greco Islands, που αποτελεί 

έμπνευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της DG Regio.  Αναπτύχθηκε το 

2020 για να αντιμετωπίσει με συντεταγμένο τρόπο χρόνια και συγκυριακά (λόγω της 

πανδημίας) προβλήματα πληθυσμιακά μικρών νησιών της Ελλάδας (με πληθυσμό μικρότερο 

των 3.000 κατοίκων) και να αξιοποιήσει τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα, ώστε να επιτύχει 

την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, μέσα από τη μετάβασή τους προς μία κλιματικά 

ουδέτερη οικονομία.  
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Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο μετασχηματισμός των νησιών σε προορισμούς που θα είναι 

πρότυπα βιώσιμου τουρισμού, μέσα από τη μεταστροφή υποδείγματος στην παραγωγή και 

κατανάλωση ενέργειας, την κινητικότητα, τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων και 

την ανάπτυξη υποδομών. Συνεπώς, η πράσινη μετάβαση στην προκείμενη περίπτωση 

στοχεύει να αποτελέσει ανταγωνιστικό τουριστικό πλεονέκτημα και κατ’ επέκταση διέξοδο 

προς μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μικρών νησιών χωρίς πληθώρα υφιστάμενων 

αναπτυξιακών επιλογών. 

 

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν καθοριστικά το σχεδιασμό των νησιωτικών 

Περιφερειών, προσφέρουν χρηματοδοτικές ανάσες για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών 

τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών νησιών.  

 

 

2. Η φιλοσοφία των ολιστικών προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) αποτελούν το εργαλείο 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 μέσα από έναν ολιστικό σχεδιασμό. Μάλιστα, στο σχεδιασμό του 

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις με το Στόχο Πολιτικής 5 (Σ.Π.5), 

αποτελούν ένα διακριτό στόχο πολιτικής.  

 

Στο πλαίσιο του Σ.Π.5 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στηρίζει και ενισχύει την υλοποίηση 

ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές 

και πολιτιστικά πάρκα), τα οποία έχουν στο επίκεντρο τη σύνδεση των μνημείων του 

πολιτισμού και της φύσης με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προκειμένου να 

αποκτήσουν λειτουργικότητα και βιωσιμότητα τα προγράμματα αυτά το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

προτείνει  την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών, τη «συστάδα (cluster) επιχειρήσεων» και το φορέα 

διαχείρισης προορισμού (D.M.O.). 

Η φιλοσοφία των Ο.Χ.Ε. έχει εφαρμογή σε τρία διακριτά επίπεδα:  

α) σε περιοχές με συγκεκριμένη θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς 

προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο (Ο.Χ.Ε.), π.χ. σε Περιφέρειες,  

β) στον αστικό χώρο και σε πόλεις με τη μορφή προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(Β.Α.Α.),  

γ) σε θύλακες τοπικών κοινοτήτων που δεν καλύπτονται από τα δύο παραπάνω προγράμματα 

και συγκεκριμένα σε περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με 

αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με τη μορφή προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με 
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Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π. – Το.Κ.). Ιδανικός χώρος εφαρμογής είναι οι 

ορεινές και νησιωτικές περιοχές.  

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Ο.Χ.Ε. στο ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ είναι μια 

αναπτυξιακή πρόκληση και μια πνευματική άσκηση συγκερασμού των παρακάτω: 

 α) της «νησιωτικότητας», της προσαρμογής που αναφέρθηκε των κεντρικών - δημοσίων 

πολιτικών της χώρας στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το νησιωτικό χώρο,  

β) της υιοθέτησης της φιλοσοφίας και του πνευματικού υποβάθρου των ολιστικών 

προγραμμάτων, τα οποία ενσωματώνουν όλο το αξιακό περιεχόμενο της εποχής μας 

(καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργατικότητα, κ.ο.κ.) και τους μείζονες στόχους που 

προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.  

 

3. Η Αρχιτεκτονική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

To Συνοπτικό Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) του Προγράμματος της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027, αποτελεί συμπύκνωση των αρχικών 

κατευθύνσεων σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής του Προγράμματος, αλλά και του 

τρόπου εφαρμογής της.  

Το Concept Paper που εκπονήθηκε από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

συνεργαζόμενη για το τεχνικό μέρος εκπόνησης του Προγράμματος με τις Υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει στόχο 

τη βελτίωση/ διαφοροποίηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας και την ενίσχυση 

της απασχόλησης, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της παροχής των 

υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν ελκυστικά τα νησιά για τους κατοίκους και 

τους επισκέπτες. 

 

Στη σελίδα 7 του παραπάνω κειμένου εργασίας αναφέρεται πολύ ορθά πως οι ιδιαιτερότητες 

των νησιών καταδεικνύουν «ότι η ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική, που ασκήθηκε, τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ήταν η κατάλληλη για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

της υστέρησης της ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο». Τα νησιά, συνεχίζει, ως «“μικρές 

αυτόνομες οικονομίες”, με τα δικά τους χαρακτηριστικά και δυναμική, καθορίζουν το 

αναπτυξιακό τους πρότυπο με βάση τόσο την ιστορική τους διαδρομή, όσο και τις στρατηγικές 

τους επιλογές σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η νησιωτικότητα ορίζει 

τα στοιχεία αναπτυξιακής ιδιαιτερότητας που -παράλληλα με τους περιορισμούς- καθορίζουν 

και μια “μοναδική ταυτότητα”, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα αναπτυξιακό πλεονέκτημα».  

 

Επιπλέον, ως προς το Στόχο Πολιτικής 5 το κείμενο αναφέρει πως «η διαμόρφωση των νέων 

συνθηκών στη χώρα και στα νησιά, σε συνάρτηση με τις επιταγές του κανονιστικού πλαισίου, 

(ενσωμάτωση του Στόχου Πολιτικής 5), τις εμπειρίες από τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
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αναπτυξιακών παρεμβάσεων μέχρι σήμερα, “επιβάλλουν” την ανάγκη ενδυνάμωσης της 

“τοπικότητας” του σχεδιασμού και της μέγιστης δυνατής αναπτυξιακής κινητοποίησης των 

μηχανισμών και πόρων των νησιών». 

 

Το κείμενο συνεχίζει ως εξής: «η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027, μέρος της οποίας αποτελεί η στρατηγική του Περιφερειακού 

Προγράμματος, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας 

με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων, που οφείλονται στον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της. Βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη και η 

λειτουργική διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, στην λογική μιας 

ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς και καινοτόμας οικονομίας, όπου όλοι οι τομείς της οικονομίας 

συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών. Παράλληλα 

στοχεύεται η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των νησιών για την 

ανάδειξη της ταυτότητας κάθε τόπου με ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης και των 

μηχανισμών της. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εμβάθυνση και διεύρυνση της “Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”. Η Στρατηγική της “Έξυπνης Εξειδίκευσης” βασίζεται στη 

διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή 

αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου 

μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού της 

Περιφέρειας.» 

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν το αφετηριακό σημείο της πρότασης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» - στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης -  , η οποία έχει στον πυρήνα της την 

αξιοποίηση της πληθώρας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, την υιοθέτηση του 

προτάγματος προς μια Πράσινη και Ψηφιακή Ευρώπη, την φιλοσοφία της προσέγγισης της 

ολιστικής διαχείρισης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της Περιφέρειας, 

την καλλιέργεια της αξίας των συνεργειών και την αξιοποίηση των θεσμών του  Cluster 

επιχειρηματικότητας και του Φορέα Διαχείρισης Προορισμού.  

 

Όλα όσα προηγήθηκαν συνθέτουν την εργαλειοθήκη ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ακολουθεί 

η πρόταση του Διαζώματος που αναλύει τα παραπάνω.  

 

4. Η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 

πολιτικής για το Βόρειο Αιγαίο στο πλαίσιο του Ε.Σ.ΠΑ. 2021-2027 

 

Η Πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λαμβάνει υπ’ 

όψη τις εγγενείς χωρικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τα 

πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και την διακριτή ταυτότητα των νησιών της.  
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Η προσπάθεια του Διαζώματος αφορά στην παρουσίαση στη διεθνή τουριστική αγορά 

πρότυπων ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που θα προσφέρουν ολιστικές 

βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες μέσα από τη σύνδεση του πολιτισμού (αρχαιότερου 

και σύγχρονου) με τη γαστρονομία, τον πρωτογενή τομέα και το απόθεμα φύσης, και κυρίως 

με έμφαση στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων στο περιβάλλον. Τα προϊόντα αυτά θα έχουν 

άμεση επιρροή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων. Στο 

επίκεντρο συνεπώς είναι η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 

και η ανάδειξή τους σε κύρια μέσα και μηχανισμό ανάπτυξης της Περιφέρειας. 

 

Για την υποστήριξη του εγχειρήματος αυτού το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει εκπονήσει μέσω 

της δομής του «Θερμοκοιτίδα D-HUB» τρεις Χάρτες, οι οποίες αποτυπώνουν αξιακό 

περιβάλλον και φορτίο των τριών μεγάλων στόχων της Ε.Ε. και πιστεύουμε θα υποβοηθήσουν 

τους μελετητές και τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας  στο έργο τους και στην επιλογή 

δράσεων. 

 

Οι Χάρτες είναι οι εξής: 

1. Πράσινη Ευρώπη - «Πράσινη Χάρτα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας», 

Απρίλιος 2021, Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Αθήνα. 

2. Ολιστική Ευρώπη - «Χάρτα του δικτύου επιχειρήσεων (Cluster) της Πόλης», 

Ιούνιος 2021, Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Αθήνα. 

3. Ψηφιακή Ευρώπη - «Ψηφιακή Χάρτα», Ιούνιος 2021, Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Αθήνα. 

 

Με βάση τα παραπάνω η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το σχεδιασμό της 

αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

προτείνει:  

α) οριζόντιες πολιτικές για την άρση της εδαφικής ασυνέχειας, 

β) την πρόταση μιας Ο.Χ.Ε. για τα μικρά «ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ», δηλαδή  τα νησιά Αγίου 

Ευστρατίου, Ψαρρών, Οινουσσών, Φούρνων - Θύμαινας και  Ικαρίας, 

γ) το μικτό μοντέλο Β.Α.Α. – ΤΑ.Π.Το.Κ. για τα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, δηλαδή τη 

Χίο και τη Μυτιλήνη,  

δ) το μοντέλο της Τ.Α.Π.Το.Κ. για τα νησιά Σάμος και Λήμνος. 

 

 

 

 

 

 

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2021_%CF%84%CE%B5%CE%BB..pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2021_%CF%84%CE%B5%CE%BB..pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Χάρτα-Διαζώματος-για-τα-Cluster-Πόλεων_τελικό.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Χάρτα-Διαζώματος-για-τα-Cluster-Πόλεων_τελικό.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Πρόγραμμα-Πόλις-Ψηφιακή-Χάρτα_τελικό.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Πρόγραμμα-Πόλις-Ψηφιακή-Χάρτα_τελικό.pdf
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4.1.Οριζόντιες νησιωτικές πολιτικές για την άρση της εδαφικής ασυνέχειας 

 

4.1.α. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των νησιών, 

αλλά και την απεξάρτησή τους από τη χρήση του πετρελαίου για τις μεταφορές, τη θέρμανση 

και την ηλεκτροδότησή τους, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προώθηση 

της «καθαρής ενέργειας», δηλαδή την παραγωγή ενέργειας που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. άνεμο, νερό και γεωθερμία).  

Επιπλέον, εξαιρετικής σημασίας είναι η προώθηση και εδραίωση της Αστικής Καθαρής 

Κινητικότητας, η οποία στοχεύει στη δημιουργία και χρήση αποδοτικών συστημάτων 

ιδιωτικών οχημάτων και δημόσιων μεταφορών, τόσο στις εσωτερικές μεταφορές στα νησιά 

όσο και στη βιώσιμη συνδεσιμότητα τους με ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι, αρχικά, η 

προοδευτική αντικατάσταση όλων των οχημάτων με ηλεκτροκίνητα - και τελικά η 

απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα - και των ακτοπλοϊκών μέσων μέσω ενός συστήματος 

παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

 

Η μετάβαση στην «Πράσινη Οικονομία» εμπεριέχει στο πλαίσιο της οικονομικής 

διαφοροποίησης και τον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος ενδείκνυται για αυτή την μετάβαση, 

καθώς προσφέρει εναλλακτικές χρήσεις των καλλιεργειών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

της εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. Η κοινή γεωργική πολιτική (Κ.Γ.Π.) ήδη 

οικοδομείται γύρω από μια νέα και πιο φιλόδοξη πράσινη αρχιτεκτονική. Οι γεωργοί, οι 

αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, οι δασοκόμοι και οι αγροτικές κοινότητες διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο σε διάφορους βασικούς τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας. 

 

Σήμερα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αναγνωρίζοντας την ενεργειακή και κοινωνικο-οικονομική συγκυρία που διέρχονται – μεταξύ 

άλλων περιοχών της χώρας – και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,  προβλέπει υψηλή 

χρηματοδότηση για ποικίλα έργα που θα οδηγήσουν σε «πράσινα» και ανεξάρτητα 

ενεργειακά νησιά. Συγκεκριμένα προβλέπει: 

• Δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθοριστικών για την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ 

• Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος 

μεταφοράς 

• Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού και Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 

Τηλεμετρίας – Τηλεχειρισμού κ.α. 
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Οι πόροι αυτοί θα οδηγήσουν σε μια συνολική αναβάθμιση των νησιωτικών περιοχών που 

έτσι μπορεί να καταστούν ιδιαίτερα ελκυστικοί ως προορισμοί αλλά και ως σημεία 

εγκατάστασης, μέσα από : 

• την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα 

στα ενεργοβόρα δημόσια κτίρια 

• την προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, των ιδιωτικών και των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς 

• την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, μέσω της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αποβλήτων -  στήριξη της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μέσω της 

ολοκλήρωσης ή/και αναβάθμισης των σχετικών υποδομών -  χρήση έξυπνων τεχνολογιών για 

τη διαλογή και διαχείριση,  

• την προώθηση της «έξυπνης» γεωργίας, 

• τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης λιμένων, 

• την ανάπτυξη κέντρων ενεργειακού ελέγχου και «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων,  

• την αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο της ενέργειας, 

• την προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

• την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων (συμπ. θαλάσσιων), 

προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, 

με έμφαση σε απομακρυσμένα και μικρά νησιά, σε παράκτιους τουριστικούς και ευαίσθητους 

οικολογικά οικισμούς κ.α. 

 

4.1.β. Μεταφορές: Ακτοπλοϊκή Διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την 

ηπειρωτική χώρα. 

 

Η ανάπτυξη ασφαλούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας και η διευκόλυνση 

της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας μεταξύ τους και με την υπόλοιπη ηπειρωτική 

Χώρα είναι μια από τις κύριες στοχεύσεις της στρατηγικής του Προγράμματος της 

Περιφέρειας. Αναφέρεται στο Concept Paper ως προς το Σ.Π. 3, στη σελ. 11 και εντοπίζεται 

στην ενίσχυση του δικτύου ακτοπλοϊκών μεταφορών και των αντίστοιχων αναγκαίων λιμενικών 

υποδομών, καθώς και στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των 

νησιών. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ωστόσο, ως προς το παραπάνω προτείνει τη διεύρυνση του 

σχεδιασμού της Περιφέρειας ως προς τα εξής:  

 

Ένα από  τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα μικρά και όχι μόνο 

νησιά είναι η «διπλή νησιωτικότητα». Η έλλειψη δηλαδή της σύνδεσης των νησιών μεταξύ 

τους, αλλά και με την ηπειρωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό η ασφάλεια,  η ενίσχυση των 

υποδομών και η δημόσια συγκοινωνία αποκτούν κρίσιμο ρόλο.  
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Προτείνουμε, λοιπόν, τη δημιουργία του «ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ενός πρότυπου – 

πράσινου ακτοπλοϊκού δικτύου συγκοινωνίας, η φιλοσοφία του οποίου στηρίζεται στη 

δημιουργία των «νησιών-πόλων» και των «νησιών-ακτίνων». Τα νησιά – πόλοι 

αντιπροσωπεύουν τα μεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως είναι η Λέσβος, η Χίος, η 

Λήμνος, η Σάμος και η Ικαρία που θα συνδέονται με μικρά νησιά  ή νησιά «γέφυρες» με την 

ηπειρωτική χώρα.   Στόχος είναι η σύνδεση των μικρών νησιών με τα μεγαλύτερα νησιά που 

έχουν ικανοποιητικό ακτοπλοϊκό δίκτυο με τακτικά δρομολόγια, μέσα από τη χρήση «μικρών 

πλοίων καθαρών καυσίμων», ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να μετεπιβιβάζονται 

έγκαιρα στα πλοία με προορισμό την ηπειρωτική χώρα. Συνεπώς, τα μεγάλα νησιά θα 

λειτουργούν ως σταθμοί μετεπιβίβασης. 

 

Τα μικρά πλοία καθαρών καυσίμων μπορούν να λειτουργήσουν μέσα από ένα πολυμετοχικό 

σχήμα, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς (Επιμελητήρια, Τοπικοί 

Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι κλπ.) και όλη η τοπική κοινωνία.  

 

Ως προς τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να εκπονηθεί μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Διασύνδεσης των Νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που να διερευνήσει αυτά τα 

ζητήματα.  

 

4.1.γ. Ψηφιακή Διασύνδεση των νησιών 

 

Για την άρση της εδαφικής ασυνέχειας ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι και η ψηφιακή 

διασύνδεση των νησιών. Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες σήμερα κρίνονται απαραίτητες για τον 

νησιωτικό χώρο, καθώς με τρόπο άυλο φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά σε ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, που λόγω της γεωγραφικής 

απομόνωσής είναι δυσπρόσιτες.  

 

Η άυλη σύνδεση μπορεί να άρει την εδαφική ασυνέχεια μέσα από υποδομές λειτουργικές για 

όλες τις κρίσιμες ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και συγκεκριμένα: α) τηλε-διοίκηση, β) τηλε-

ϊατρική, γ) τηλε-εκπαίδευση, δ) τηλε-εργασία, δ)  ψηφιακός εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

ασφάλειας – άμυνας των νησιών. 

 

Εξάλλου, η Ψηφιακή Ατζέντα 2020 της Ε.Ε. έχει ως στόχο μία προσβάσιμη από όλους 

Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα την κάλυψη του συνόλου του εδάφους κάθε νησιού, ώστε να 

μην υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση σε ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

 

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στο ζήτημα της τηλε-ιατρικής, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες 

επιτρέπουν την εξασφάλιση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, οι οποίες 

κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την υγειονομική θωράκιση των νησιών. Συνεπώς η 

ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ αποστάσεως 
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φροντίδας/υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού 

θα προσφέρει λύσεις και στο μείζον πρόβλημα  της υποστελέχωσης των μονάδων υγείας. 

 

4.1.δ. Η Αρχιτεκτονική Κληρονομιά του Βορείου Αιγαίου  

 

Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου φαίνεται 

από το μεγάλο αριθμό των ιστορικών μνημείων και παραδοσιακών οικισμών που υπάρχουν 

στην περιοχή. Στον Σ.Π.4 της Περιφέρειας στον τομέα του πολιτισμού επισημαίνεται η 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η αξιοποίηση του κτιριακού πολιτιστικού 

αποθέματος της Περιφέρειας.  

 

Τη σημερινή εικόνα της Μυτιλήνης καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τα νεοκλασικά ή 

εκλεκτικιστικά αρχοντικά πλουσίων γαιοκτημόνων και εμπόρων, προϊόντα της ευμάρειας που 

προέκυψε μετά τα μέσα του 19ου αι., κυρίως με τη βιομηχανική επεξεργασία των προϊόντων 

της ελιάς και το εμπόριό τους. Η αξιοποίηση του προγράμματος «Διατηρώ»  για την 

ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα νεοκλασικά του 19ου αιώνα, που συνθέτουν 

την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λέσβου στην περιοχή της Μυτιλήνης σε 

συνδυασμό με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του λιμένος θα συμβάλει δραστικά στη 

βελτίωση του τουριστικού προφίλ του νησιού.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησαν οι δήμοι της χώρας στο υπουργείο 

Περιβάλλοντος, η Λήμνος είναι δεύτερη στη λίστα ετοιμόρροπων κτιρίων στη χώρα, αμέσως 

μετά την Αθήνα, ενώ στη λίστα με τα  νησιά του Βορείου Αιγαίου με αντίστοιχο πρόβλημα 

ανήκουν και η Σάμος,  οι Οινούσσες και τα Ψαρρά.  Για το πρόγραμμα «Διατηρώ», το 

υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει σχετικό πρόγραμμα για τη Σάμο, που μπορεί να 

αποτελέσει οδικό χάρτη για άλλα νησιά. 

 

4.2. Τα Ολιστικά Προγράμματα 

 

4.2.α. Μια Ο.Χ.Ε. για τα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

 

Στο Concept Paper προτείνεται επιπλέον η συνέχιση της υπάρχουσας Ο.Χ.Ε. του Ε.Π. Β. 

Αιγαίου 2014-2020 με επικαιροποίηση της στρατηγικής και νέο χωρικό πλαίσιο παρέμβασης 

που αφορά τα νησιά Αγίου Ευστρατίου, Ψαρρών, Οινουσσών, Φούρνων - Θύμαινας και  

Ικαρίας. 

 

Κρίνεται επομένως επιβεβλημένη η επαναπροσέγγιση της οργανωτικής και διαχειριστικής 

δομής της προτεινόμενης Ο.Χ.Ε. σε επίπεδο  σχεδιασμού, εξειδίκευσης των παρεμβάσεων και 

υλοποίησης, ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος κάλυψης των βασικών αναγκών των μικρών 

νησιών και να αντιμετωπιστεί η αναπτυξιακή υστέρηση.  
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Επιπλέον, στην περιφέρεια Β. Αιγαίου την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν επιλέχθηκε 

η εφαρμογή θεματικών προσεγγίσεων για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, μολονότι 

η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου είναι σημαντικός παράγοντας στο 

σχεδιασμό ενός ολιστικού προγράμματος.  

Ως προς τα παραπάνω το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει το σχεδιασμό μιας Ο.Χ.Ε. που ως 

«ταυτοτικό» στοιχείο θα έχει την εφαρμογή πολιτικών για τα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ».  

Είναι σαφές ότι η μετάβαση των νησιών, χάρη στα φυσικά και πολιτιστικά τους διαθέσιμα, 

αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την οικονομική τους διαφοροποίηση.  

Σε εφαρμογή των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» μπορεί να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), καθώς και η πρωτοβουλία Greco Islands.  

Γενικότερα, η πρωτοβουλία GrecoIslands, που ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να ενταχθεί στο 

πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων (ΟΧΕ) που δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (διακριτό 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027), καθώς οι παρεμβάσεις αφορούν συγκεκριμένες χωρικές 

ενότητες. 

Ένα παραδειγματικό έργο της παραπάνω φιλοσοφίας για τα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ» 

δρομολογείται ήδη στο νησί του Άη Στράτη.  

Ο Άη Στράτης στην οικογένεια των πρότυπων Πράσινων Νησιών της Μεσογείου: 

Μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό, υβριδικό, 

έργο: να μετατρέψει τον Άη Στράτη, στο Βόρειο Αιγαίο, σε «πράσινο» νησί, με τη δημιουργία 

ενός συστήματος ενεργειακής αυτονομίας και τηλεθέρμανσης που θα καλύψει τις ανάγκες 

θέρμανσης του οικισμού.  

Το έργο αποτελεί την κύρια δράση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των Πολιτικών και 

Κάλυψη Μελλοντικών Αναγκών – Πράσινο Νησί», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Σ.Π.Α. 

2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η Πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις που 

αφορούν στο σύνολο των ενεργειακών αναγκών του νησιού, και συγκεκριμένα: α) στην 

ηλεκτρική ενέργεια, β) στη θέρμανση, γ) στις μεταφορές, και τέλος, δ) στην εξοικονόμηση 

ενέργειας σε κτήρια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού και τους 

σχετικούς προσυμβατικούς ελέγχους, το έργο ανατέθηκε την 30η Μαρτίου 2021. Η 

κατασκευαστική και δοκιμαστική περίοδος του έργου εκτείνεται σε 2 έτη. Ο Ανάδοχος, 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχει επιπλέον αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου 

για διάστημα 12 ετών. 

Το Project αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία: 
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• ενός υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που θα αποτελείται 

από μία ανεμογεννήτρια, έναν φωτοβολταϊκό σταθμό, συσσωρευτές 

αποθήκευσης και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου. 

• ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό του Αη 

Στράτη, συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα 

τηλεθέρμανσης θα περιλαμβάνει κεντρικές μονάδες παραγωγής και 

αποθήκευσης θερμότητας (δεξαμενές θερμού νερού), καθώς και το δίκτυο 

διανομής της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η θερμική 

ενέργεια που θα παράγεται, θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και θερμού 

νερού στα κτήρια ολόκληρου του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου. 

Τα δύο υποσυστήματα θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν ως ένα. Στόχος είναι η διείσδυση 

των Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85% και 

παράλληλα η μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών των κατοίκων σε θέρμανση και σε 

θερμό νερό χρήσης, από Α.Π.Ε. 

Πρόκειται για ένα έργο-πιλότο με στόχο να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα από τα έσοδα 

της πώλησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που σήμερα καλύπτονται από τοπικό 

ντιζελοκίνητο σταθμό της Δ.Ε.Η., αλλά και παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης (σόμπες - 

καυσόξυλα). 

Μια σημαντική παράμετρος στο σχεδιασμό της Ο.Χ.Ε. των Πράσινων Νησιών  είναι η 

«μύηση» των τοπικών κοινοτήτων στο εγχείρημα και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

ενημερωτικές δράσεις, που θα πρέπει να προβλέπονται στο προϋπολογισμό της Ο.Χ.Ε.,  για 

την ομαλή διείσδυση των Α.Π.Ε. για την παραγωγή ενέργειας και για τα αντισταθμιστικά 

οφέλη από τη λειτουργία τους. 

Επίσης, είναι κρίσιμο να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση των δημόσιων ερευνητικών υποδομών, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να αποτελέσει προτεραιότητα 

για την ενδυνάμωση της έρευνας στους τομείς της περιφερειακής οικονομίας.  

 

4.2.β.Ένα πρότυπο μοντέλο Β.Α.Α. – Τ.Α.Π.Το.Κ. για τα μεγάλα νησιά της 

Περιφέρειας 

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποστηρίζει την πρόταση που διατυπώνεται στο Concept Paper, στη σελίδα 

13 για την συνέχιση των ήδη εφαρμοζόμενων δυο στρατηγικών Β.Α.Α. στα δύο μεγάλα 

αστικά κέντρα Μυτιλήνης και Χίου, καθώς και στην συλλειτουργία τους με το χρηματοδοτικό 

εργαλείο της Τ.Α.Π.Το..Κ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) που θα 

εφαρμοστεί συνολικά στα δυο αυτά νησιά. 
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Οι Στρατηγικές Β.Α.Α. των Δήμων Μυτιλήνης και Χίου, συνολικής δημόσιας δαπάνης                 

19.000.000 € (Δήμος Μυτιλήνης: 10.500.000 € και Δήμος Χίου: 8.500.000 €), εγκρίθηκαν με 

τις υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 480/03.03.2017 και 711/05.04.2017 αποφάσεις της Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2020 είχαν ενταχθεί συνολικά εννέα (9) έργα 

ύψους 10.367.878,59 € εκ των οποίων τα έξι (6) έργα προϋπολογισμού 6.797.133,00 € 

αφορούν παρεμβάσεις στην πόλη της Μυτιλήνης και τα τρία (3) έργα προϋπολογισμού 

3.570.745,59 €, αφορούν παρεμβάσεις στη πόλη της Χίου. Η συνέχισή τους επομένως είναι 

επιβεβλημένη. 

Επίσης, ο συνδυασμός της Β.Α.Α. με την Τ.Α.Π.Το.Κ. θα ενισχύσει και άλλους πόλους των 

νησιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης σε 

θέματα ποιότητας ζωής, διοικητικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών, σε θέματα  

εξυπηρέτησης πολιτών και στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από το 

σχεδιασμό προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού ολιστικής φιλοσοφίας. 

 

Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προσέγγιση έχει κυρίαρχο κριτήριο τη συμμετοχική διαδικασία 

κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών, και αναδεικνύει το ρόλο των 

τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών στον παραπάνω σχεδιασμό. 

 

4.2.γ. H Τ.Α.Π.Τo.Κ. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»  

 

Τέλος, στο Concept Paper προτείνεται και η υλοποίηση τεσσάρων Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης με χρήση μετά από τεκμηρίωση του εργαλείου της Τ.Α.Π.Το.Κ. Συγκεκριμένα, η 

στρατηγική αυτή προτείνεται για τα νησιά της Σάμου, της Λήμνου,  αλλά και της Χίου και 

της Λέσβου, στις οποίες ωστόσο το μοντέλο είναι διαφοροποιημένο,  όπως είδαμε στο 4.2.β.  

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι σε απόλυτη σύμπνοια με την παραπάνω πρόταση της ομάδας σύνταξης 

του κειμένου εργασίας, καθώς η προσέγγιση αυτή έχει κοινό τόπο την προώθηση κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής ευθύνης, συμμετοχής και πρωτοβουλίας. Εξάλλου,  

η μεθοδολογία της Τ.Α.Π.Το.Κ., που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε κυρίως σε αγροτικό 

πλαίσιο, εφαρμόζεται σήμερα σε πληθώρα περιοχών ανά την Ευρώπη. 

Στα πλεονεκτήματά της είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφόρων ταμείων της Ε.Ε. σε μια 

ενιαία στρατηγική, παράμετρος που είναι πολύ κρίσιμη για το σχεδιασμό των προγραμμάτων. 

Υπάρχουν ήδη εφαρμοσμένες στρατηγικές που  λειτουργούν παραδειγματικά. Η εταιρεία 

τοπικής ανάπτυξης της Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) την περίοδο 2007-2013 ακολούθησε το 

ακόλουθο σχήμα:  η χρηματοδότηση της ΤΑΠΤΟΚ από το ΕΓΤΑΑ (LEADER) και το ΕΤΑ 

(Άξονας 4), συνδυάστηκε με χρηματοδότηση από τον Άξονα 3 του ΕΓΤΑΑ (διαφοροποίηση και 

ποιότητα ζωής), την Πρωτοβουλία Τοπικής Απασχόλησης (κοινωνική οικονομία) του ΕΚΤ, το 

πρόγραμμα ψηφιακής κοινωνίας του ΕΤΠΑ, τα έργα INTERREG και τα μεμονωμένα έργα του 
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ΕΤΠΑ, καθώς και τους ίδιους πόρους της εταιρείας με σκοπό την επίτευξη των γενικών 

στρατηγικών στόχων. Αυτό απέφερε έναν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 45€ εκ., 

συμπεριλαμβανομένων 27.5€ εκ. από δημόσιες πηγές. Οι μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης, 

ωστόσο, ήταν το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. εδώ). 

Η ΤΑ.Π.Το.Κ. χάρη στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών υποέργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας σε ενταγμένες πράξεις του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» (Αριθμό ΦΕΚ: 4507, Τεύχος Β΄, 14-10-2020), που 

υπογράφουν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων)  εφαρμόζεται πλέον και στον τομέα του πολιτισμού προσφέροντας μια ακόμη πηγή 

οικονομικής «αιμοδοσίας» στο τιτάνιο έργο της πολιτείας για την συντήρηση και 

αποκατάσταση της πληθώρας των μνημείων της χώρας μας. Η ένταξη της αναστήλωσης 

του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου το Δεκέμβριο του  2018 και της πρότασης για την 

αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Πλατιάνας το Μάιο του 2019, ανοίγουν το δρόμο 

για τη χρηματοδότηση και άλλων ανάλογων έργων στην Ελλάδα. 

Καταλήγοντας, για την περίπτωση του Βορείου Αιγαίου το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενθαρρύνει το 

σχεδιασμό ενός ειδικά σχεδιασμένου μοντέλου ΤΑ.Π.Το.Κ.  που να ανταποκρίνεται στις 

ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών, αλλά και τις ανάγκες των τοπικών 

φορέων, και το οποίο θα  επιτρέπει την πολλαπλή χρηματοδότηση για την τοπική ανάπτυξη.  

 

4.2.δ. Η Διακυβέρνηση  

Σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει τη συγκρότηση ενός κεντρικού 

Φορέα Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενός D.M..O, ο οποίος 

θα παρακολουθεί όλες τις οριζόντιες πολιτικές που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.  Ο 

κεντρικός D.M..O της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που θα μπορούσε να έχει έδρα την 

Μυτιλήνη  στη Λέσβο, ως πρωτεύουσα της, θα αποτελεί τον D.M.O. και της Ο.Χ.Ε. Πράσινων 

Νησιών, αλλά συγχρόνως θα συνομιλεί με όσους D.M.O. αναδυθούν στο πλαίσιο του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου.  

Eξάλλου, νέα πνοή σε αυτό προσφέρει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον 

τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, 

Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα 

τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη». Στο Νομοσχέδιο 

περιλαμβάνεται μια σειρά διατάξεων, με τις οποίες επιλύεται πλήθος ζητημάτων του 

τουριστικού κλάδου με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές και 

περιβαλλοντικές προεκτάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η στέρεα θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που 

θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και στη διευθέτηση επιμέρους 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/default/files/publication/farnet-g10_starting-clld-implementation-in-practice_el.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9A.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9A.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9A.pdf
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τεχνικής φύσεως ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και 

χρήζουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης.  

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή της οργανωτικής δομής των Αναπτυξιακών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης («Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»), που είναι ανώνυμες 

εταιρείες ειδικού σκοπού, που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν 

από κοινού με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ανάλογα με τις καταστατικές 

τους προβλέψεις για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, 

περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο (νόμος υπ’ αριθμ. 4674). Στο άρθρο 4, εδ. 1 του νέου 

Νομοσχεδίου αναφέρεται πως οι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή οι υφιστάμενες αναπτυξιακές 

ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και 

Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού τους σκοπού. 

 Επίσης, στο άρθρο 4, εδ. 3 αναφέρονται οι αρμοδιότητές τους οι οποίες είναι: 

α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα 

προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές, β) η προώθηση και η 

αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον 

εκάστοτε προορισμό, γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και 

τουριστικής πολιτικής του προορισμού, δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και 

του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ε) η εκπόνηση και 

υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του 

προορισμού, στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική 

προβολή του προορισμού, ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη 

της ταυτότητας του προορισμού, η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ 

και τουριστικής προβολής, θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, ι) η 

ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, 

η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής 

σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Από την εμπειρία που το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αποκομίσει προωθώντας από το 2012 επώνυμα 

τουριστικά προϊόντα/εμπειρίες με τη μορφή των πολιτιστικών διαδρομών και πάρκων, είναι 

πεπεισμένο πως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο του τουρισμού προϋποθέτει την 

ύπαρξη δομής διαχείρισης προορισμού, συνεπώς το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δημιουργεί τις 

καλύτερες θεσμικές προϋποθέσεις τόσο σε Περιφέρειες όσο και σε Δήμους, όπου πληρούνται 

οι προϋποθέσεις, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους φορέα διαχείρισης προορισμού – 

D.M.O.    

 

 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/606825/nomos-4674-2020
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5. Επίμετρο:  

 

Η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που αναπτύχθηκε παραπάνω αναδεικνύει μια νέα 

προσέγγιση πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του 

Νησιωτικού Χώρου του Βορείου Αιγαίου σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα, και αξιοποιεί 

την αναπτυξιακή του δυναμική, μέσα από το σχεδιασμό ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και των δυνατοτήτων 

του πρωτογενούς τομέα, και τελικά ενισχύοντας την αποτελεσματική ανταπόκριση της 

Περιφέρειας στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης που συνδέονται με τη 

«νησιωτικότητα». 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνεπώς αποκτά το ΣΥΝΘΕΤΟ ρόλο διανοητικού, 

προγραμματικού και χρηματοδοτικού ηγέτη, ο οποίος θα ενθαρρύνει το κεντρικό κράτος και 

το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής να σχεδιάσουν και επιταχύνουν την 

εφαρμογή νησιωτικών πολιτικών στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.  

 

ΠΗΓΕΣ 

 

• Cοncept Paper Περιφερειακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2021-2027 – Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Απρίλιος 2021 στο www.e-pepba.gr 

• Policy Paper «Θεσμοθέτηση Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στο Νησιωτικό 

Χώρο» «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο» Προτάσεις για 

μια Σύγχρονη, Αποτελεσματική και Αειφορική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη του 

Νησιωτικού Χώρου στην Ελλάδα Κουτουλάκης Στ. Εμμανουήλ στο ynapn.gr 

• Σχέδιο Δίκαιης Εδαφικής Ανάπτυξης. Εδαφικό σχέδιο δίκαιης και αναπτυξιακής 

μετάβασης νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης, Απρίλιος 2021 στο 
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• Mελέτη: «Επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και το νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 

2021-2027» Πακέτο Εργασιών 1.1 – 1.7, Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

• Εκπόνηση Μελέτης για την Προετοιμασία των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Ενότητα 1: Υποστήριξη 

στην Προετοιμασία των Στοιχείων που Απαιτούνται για τη Διαμόρφωση του Χωρικού 

Σχεδιασμού – Δεκέμβριος 2021 στο e-pebpba 

• Η εκκίνηση της εφαρμογής της ΤΑΠΤΟΚ στην πράξη – Οδηγός – Fernet  στο 

webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet 

https://www.e-pepba.gr/consultations/keimeno-basikon-arhon-toy-programmatos-2021-2027
https://www.ynanp.gr/media/documents/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF.pdf
https://docplayer.gr/209242939-Edafiko-shedio-dikaiis-kai-anaptyxiakis-metavasis-nison-voreioy-kai-notioy-aigaioy-kritis.html
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• Μνημόνιο Κατανόησης για την καθαρή ενέργεια στα νησιά της ΕΕ στο 

https://ypen.gov.gr 

• Η πρόταση του Διαζώματος για τη «νησιωτικότητα» στο https://www.diazoma.gr 

• Πως ένα πιλοτικό έργο ΑΠΕ σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου μπορεί να αλλάξει την 

Ελλάδα στο https://www.euractiv.gr 

• ΡΑΕ: Το νέο «κοστολόγιο» για το «πράσινο» project στον Άη Στράτη στο 

https://www.newmoney.gr 

 

 

 

https://ypen.gov.gr/
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
https://www.euractiv.gr/section/periferiaki-politiki/news/pos-ena-pilotiko-ergo-ape-se-ena-mikro-nisi-toy-aigaioy-mporei-na-allaxei-tin-ellada/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/energeia/rae-to-neo-kostologio-gia-to-prasino-project-ston-ai-strati/

