Η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την επόμενη προγραμματική περίοδο μπορεί να
συνοψιστεί στη φράση «μία Ο.Χ.Ε., ένα CLUSTER και ένας D.M.O. σε κάθε Περιφέρεια».
Συγκεκριμένα, η επέκταση του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 με τίτλο
«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο,
κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομών και οι σχεδιαζόμενες
δράσεις και να τεθεί η διαδρομή σε πλήρη λειτουργία. Είναι σημαντικό επίσης να ενισχυθεί ο
σχεδιασμός των ήπιων δράσεων (soft δράσεων), οι οποίες προσδίδουν λειτουργικότητα,
ζωτικότητα και οντότητα στο πρόγραμμα, καθώς και να ενσωματωθούν στη στρατηγική όλα τα
προτάγματα της νέας εποχής (καινοτομία, βιωσιμότητα, ψηφιακή σφαίρα, καθαρές και έξυπνες
πόλεις, καθαρή ενέργεια, πράσινη οικονομία κ.ο.κ.).
Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 5 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», προτείνει το σχεδιασμό και την
υλοποίηση μιας και μόνο Ο.Χ.Ε ανά Περιφέρεια, στην οποία ωστόσο θα μπορούν να εντάσσονται
νέες υποπεριοχές.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζονται στρατηγικές στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Ήπειρο οι οποίες περιλαμβάνουν και μπορούν να
ενσωματωθούν στην Ο.Χ.Ε. Ηπείρου, όπως: α) Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών
με τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας»,
β) ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω
ΤΑΠΤοΚΕΚΤ» και γ) ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις
περιοχές ΤΑΠΤοΚ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας & Θάλασσας».
Συνεπώς, συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου) που αναφέρει χαρακτηριστικά: «…επέκταση της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «πολιτιστική διαδρομή αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου» και η
ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου όπως ο
ιαματικός τουρισμός στην Κόνιτσα, ο περιπατητικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός και ποδηλατικός
τουρισμός στην Πίνδο, με εδαφικές επενδύσεις με πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό χωροταξικό
προσδιορισμό σε περιοχές ειδικών χαρακτηριστικών όπως η περιοχή του Σουλίου – Αχέροντα και η
περιοχή των Τζουμέρκων. Προτείνεται επίσης η επιλογή ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις
αστικές περιοχές της Ηπείρου, όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού».

Η στρατηγική επιλογή της μίας Ο.Χ.Ε. 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.

Επισημαίνεται, πως σύμφωνα και με τη δεύτερη Εγκύκλιο κατάρτισης των Περιφερειακών
Προγραμμάτων 2021-2027 είναι πολύ σημαντικό κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
προγραμμάτων να επιτευχθεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα δράσεων από τους πέντε
Στόχους Πολιτικής.
Με τη στρατηγική αυτή προσέγγιση του προτείνει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποστηρίζεται η ενίσχυση
της χωρικής συνοχής, ο ισχυρός «ταυτοτικός πυρήνας» που επιλέγει να αναδείξει η Περιφέρεια
και συγχρόνως υφαίνεται ένα ευρύτερο δίκτυο για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής
της κληρονομιάς.
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