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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η 

χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού 

του Σωματείου. 

 

Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,  

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 

Παναγιώτης Νταής, ταμίας, 

Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 

Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 

Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, 

Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Νίκος Ορφανός, Δώρα Πρασίνου και 

Ευθύμιος Τσάμης. 

 

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν, επίσης, διαδικτυακά, η Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Άρτας, κα Βαρβάρα Παπαδοπούλου, οι κ.κ. Γιάννης Παπαλέξης, πολιτικός – 

μηχανικός και Χρυσάνθη Αναγνώστου, αρχιτέκτων – μηχανικός της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Άρτας, καθώς και ο κ. Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων – μηχανικός. 

 

Τέλος, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων, Κατερίνα Αβραμοπούλου, 

οικονομολόγος, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης, 

Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγοι και υπεύθυνες για την παραγωγή 

περιεχομένου. 
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1. Ανάθεση του Masterplan των λεωφόρων πολιτισμού στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, 

συγκοινωνιολόγο και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 

προχωρά ο σχεδιασμός του προγράμματος «Λεωφόροι Πολιτισμού», το οποίο αφορά τη 

δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σε μνημεία που βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων 

αυτοκινητοδρόμων της χώρας.  

 

«Στόχος των προγραμμάτων αυτών, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι να μετατρέψουν τους 

αυτοκινητοδρόμους από δρόμους μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε λεωφόρους 

“πολιτισμού” και “ιδεών”. Μετά από επικοινωνία που είχα με τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών, κ Σκυλακάκη Θόδωρο μου πρότεινε το έργο αυτό να ενταχθεί σε έργα μεγάλης 

κλίμακας που υλοποιεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και 

έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 5G στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας. 

Η πρόταση αυτή είναι εξαιρετική, καθώς θα δοθεί η ευκαιρία να συνδυαστούν έργα άυλα 

(ψηφιακές υποδομές) με έργα υλικής φύσεως (βελτίωση προσβασιμότητας των μνημείων). Σε 

συνέχεια των ανωτέρω και μετά από επικοινωνία που είχα και με τον κ. Πιερρακάκη με 

διαβεβαίωσε ότι προτίθεται να εντάξει το πρόγραμμα “Λεωφόροι Πολιτισμού” σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από το RECOVERY - Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ύψος 

χρηματοδότησης τα 80 εκ. ευρώ». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την ανάθεση του Masterplan του 

προγράμματος «Λεωφόροι πολιτισμού» στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, συγκοινωνιολόγο, μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε.  

 

«Η μελέτη αυτή, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα προσδιορίσει α) τα μνημεία της χώρας μας που 

μπορούν να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα, β) τις ανάγκες τους για έργα βελτίωσης της 

προσβασιμότητάς τους και για έργα σημάνσεων, γ) το κόστος των επεμβάσεων αυτών. Σε 

δεύτερη φάση, και μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης, θα χρειαστεί να γίνουν ειδικές 

μελέτες οδοποιίας για τη βελτίωση των προσβάσεων στα μνημεία. Το κόστος για την ανάθεση 

των παραπάνω μελετών θα επιδιώξουμε να καλυφθεί από τη συνδρομή των αυτοκινητοδρόμων 

που είναι και Εταιρικά Μέλη του Σωματείου μας. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο κ. 

Κυριάκος Πιερρακάκης θα στείλει ενημερωτική επιστολή προς όλους τους Περιφερειάρχες για 

να διευκολύνουν το μελετητή στη συγκέντρωση υλικού». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση 

του προέδρου και έλαβαν την κατ’ αρχήν απόφαση για την ανάθεση του Masterplan του 

προγράμματος «Λεωφόροι πολιτισμού» στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, συγκοινωνιολόγο, μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε. 
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2. Παρουσίαση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου της εξέλιξης των 5 προγραμμάτων 

Ο.Χ.Ε. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και περιγραφή της 

συμβολής του D-HUB στην υλοποίηση των ήπιων δράσεων που περιλαμβάνονται 

στα παραπάνω προγράμματα. Αναλυτική συζήτηση για την Πολιτιστική και 

Περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων τoυ Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για την εξέλιξη των 5 προγραμμάτων Ο.Χ.Ε. – 

Πολιτιστικών Διαδρομών που υλοποιούνται μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, καθώς και για τη 

συνδρομή του D-HUB στην υλοποίηση των ήπιων δράσεων που περιλαμβάνονται στα 

παραπάνω προγράμματα. 

 

Ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

1. «Στο πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου” 

ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια στα μέλη του cluster (συστάδας επιχειρήσεων). Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων όλες οι σχετικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν 

στον ιστότοπο του cluster, προκειμένου όσες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να 

παρακολουθήσουν ζωντανά τα σεμινάρια να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν 

διαδικτυακά. Σε συνέχεια των σεμιναρίων θα δοθεί η τελική πιστοποίηση στις 

επιχειρήσεις του cluster της διαδρομής της Ηπείρου σε ειδική εκδήλωση που 

διοργανωθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω του κορωνοϊού.  

 

Το επόμενο βήμα μας τώρα η ενεργοποίηση των δεσμών των μελών του cluster, καθώς 

και ο σχεδιασμός  και η υλοποίηση κινήσεων – δράσεων για τη συνοχή του cluster. 

Χρήσιμος οδηγός για το έργο μας είναι οι δράσεις που περιγράφονται στη μελέτη που 

εκπόνησε η ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ με αντικείμενο την “Οργάνωση της 

συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία 

θέατρα της Ηπείρου”. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι και η ενεργοποίηση των δεσμών 

ανάμεσα στο DMO – φορέα διαχείρισης της Διαδρομής και το CLUSTER. Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να αναζητηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δικαιούχος του οποίου θα είναι ο φορέας διαχείρισης 

του προγράμματος (DMO), δηλαδή η Αναπτυξιακή Ηπείρου. 

 

Στις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος αναμένεται να γίνει η επιλογή αναδόχου έως 

τέλος Δεκέμβρη. Στο Marketing της διαδρομής υπεβλήθη το τεχνικό δελτίο από τη 

Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται 

να γίνουν διορθώσεις από τη Διαχειριστική Αρχή. Το D-HUB συμβάλλει στα επόμενα 

βήματα του marketing π.χ. τεύχη δημοπράτησης κ.α., αλλά και στην υλοποίηση 

ψηφιακών δράσεων που θα αφορούν το marketing. 

 

2. Στο πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού (Via Egnatia)” 

ολοκληρώθηκε η μελέτη των ψηφιακών από τον κ. Χρήστο Χιώτη, μέλος της ομάδας του 
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D-Hub και τώρα η ομάδα μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 

Περιφέρειας, συμβάλλει στην περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της δράσης. 

 

3. Στο πρόγραμμα “Ο.Χ.Ε. για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας” 

είμαστε σε αναμονή για την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τώρα ετοιμάζουμε 

τον οδικό χάρτη της υλοποίησης του μνημονίου. Εν συνεχεία, η ομάδα του D-Hub θα 

συμβάλλει στην περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου των δράσεων. 

 

4. Στο πρόγραμμα “Ο.Χ.Ε. - Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας” θα γίνει διαδικτυακά η 

δημόσια διαβούλευση και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα λάβει μέρος σε αυτήν. 

 

5. Τέλος, στην “Ο.Χ.Ε. - Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς 

Ελλάδας (“ΟΙΔΙΠΟΥΣ”)”  αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων τόσο για τις ήπιες 

δράσεις, όσο και για τα έργα υποδομών. Επιπλέον, η ομάδα του D-Hub και ο φορέας 

διαχείρισης του προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ” κάνουν βήματα για τη 

συγκρότηση του cluster: έχει ήδη γίνει ένας πρώτος κατάλογος 70 επιχειρήσεων, η 

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ” θα προχωρήσει σε τηλεφωνική επαφή με τα δυνητικά 

μέλη του cluster και εν συνεχεία θα σταλεί ενημερωτική επιστολή στα μέλη του cluster». 

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη για το 

πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. - Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας 

(«ΟΙΔΙΠΟΥΣ»). Ο κ. Μπένος ανέφερε στα μέλη ότι μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης του 

masterplan της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την οικοδόμηση 

του προγράμματος, με βάση τα τέσσερα διακριτά βήματα: 1. εξασφάλιση των υποδομών 

(πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών), 2. υλοποίηση του marketing και των 

ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, 3. δημιουργία συστάδων για την συμμετοχή της 

επιχειρηματικότητας, 4. δημιουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του προγράμματος. 

 

«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει ήδη συμβάλει στην ωρίμανση έργων αρχαιολογικών, όπως για 

παράδειγμα ανάθεση μελετών αποκατάστασης για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας, ανάθεση 

μελέτης αποκατάστασης για το αρχαίο θέατρο των Δελφών, ανάθεση όλων των απαιτούμενων 

μελετών για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας. 

 

Στο αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας προχωρούν 5 διακριτά έργα: 

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, Α΄ ΦΑΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ, ΜΙΝΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, 

με χρηματοδότηση, ύψους 1.155.000,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε., 

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, Β΄ΦΑΣΗ:, με χρηματοδότηση, ύψους 

1.706.250,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε., 

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με χρηματοδότηση, ύψους 865.540,94 που διατίθεται από το Π.Δ.Ε., 

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με χρηματοδότηση, ύψους 

767.000,00 που διατίθεται από το Π.Δ.Ε., 
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• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με χρηματοδότηση, ύψους 1.992.000 

ευρώ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 

2014-2020).  

 

Υπολογίζουμε ότι έως το τέλος του 2021 θα υπάρχουν εργοτάξια σε όλα τα παραπάνω έργα. 

 

Στην περίπτωση του αρχαίου θεάτρου των Δελφών υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση, ύψους 

1.7 εκ. ευρώ από το Π.Δ.Ε. Το τελευταίο διάστημα υπεγράφη και νέα προγραμματική σύμβαση,  

με τίτλο: “Ολοκλήρωση αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών”, μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνολικό προϋπολογισμό 

που ανέρχεται στο ποσό των 1.411.861,78 ευρώ. Ως δεύτερο υποέργο της σύμβασης προβλέπεται 

η ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου της αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου Δελφών. Το υποέργο αυτό θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων 

Μνημείων, κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεσης της σχετικής σύμβασης. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πρόσληψη του τεχνικού συμβούλου για την έναρξη του έργου. 

 

Για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει χρηματοδότηση, 

ύψους 1.050.000 ευρώ, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: 

«Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του δομικού υλικού του αρχαίου θεάτρου της 

Ερέτριας». Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Δ.Ε. και το έργο υλοποιείται βάσει των 

εγκεκριμένων μελετών που είχε αναθέσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργό 

εργοτάξιο στο θέατρο και έχει ήδη απορροφηθεί το 50% του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 

500.000 ευρώ περίπου. 

 

Το πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε. περιλαμβάνει επιπλέον 4 έργα υποδομών: 

• Βελτίωση πρόσβασης και δημιουργία διαδρομών περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο 

Ερέτριας, με χρηματοδότηση 380.000 ευρώ: τη μελέτη για την εκπόνηση του παραπάνω 

έργου την έχει αναθέσει το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” στην Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., η οποία και ολοκληρώνεται. Σύντομα θα ξεκινήσει 

και η κατάρτιση του σχετικού τεχνικού δελτίου. 

• Ενιαία Σήμανση της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής, προϋπολογισμού 

80.000 ευρώ: τη μελέτη για την εκπόνηση του παραπάνω έργου την έχει αναθέσει το 

Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” στην Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., 

η οποία και έχει ολοκληρωθεί. 

• Ανάδειξη του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Θερμοπυλών που προτάθηκε από το 

Δήμο Λαμιέων, προϋπολογισμού 290.000 

• Περιβαλλοντικό έργο στο Καρπενήσι, προϋπολογισμού 140.000. 

 

Τέλος, το πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε. περιλαμβάνει και τις ήπιες δράσεις (soft ενέργειες), όπως 

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, Ψηφιακές εφαρμογές στα μνημεία, δράσεις δημοσιότητας / 

marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής. Για τις παραπάνω ήπιες δράσεις 

έχει γίνει η περιγραφή και εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου από την ομάδα του D-HUB.  
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Αναμένεται η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος, το οποίο είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση όλων των προσκλήσεων για τα έργα που 

περιλαμβάνονται στη Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας. Η έκδοσή τους αναμένεται να γίνει μέσα 

στο πρώτο τρίμηνο του 2021». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

εξέλιξη των 5 προγραμμάτων Ο.Χ.Ε. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, καθώς 

και για την περιγραφή της συμβολής του D-HUB στην υλοποίηση των ήπιων δράσεων που 

περιλαμβάνονται στα παραπάνω προγράμματα. 

  

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για το κείμενο «ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

που εκπονήθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και περιγράφει τις προτάσεις του 

Σωματείου για το στόχο 5 του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (Συν. 1). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 

εκπονήθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένα κείμενο, με τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (Συν. 1), το οποίο περιγράφει τις 

προτάσεις του Σωματείου για το στόχο 5 του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, αξιοποιώντας την μέχρι 

τώρα εμπειρία του,  και αποτυπώνει όλο το συλλογικό πνευματικό μόχθο του Σωματείου.  

 

«Το κείμενο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, επιμελήθηκε η αρχαιολόγος του Σωματείου, κα Μαρία 

Σοφικίτου, και είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διορθώσεις – παρατηρήσεις σας. Στρατηγικά 

σημεία του κειμένου είναι: 

Α) η πρότασή μας σε κάθε περιφέρεια να υλοποιείται μια και μόνο Ο.Χ.Ε, η χρηματοδότηση της 

οποίας θα επεκτείνεται σε περισσότερες από μία προγραμματικές περιόδους και στην οποία θα 

μπορούν να εντάσσονται νέες υποπεριφερειακές ζώνες και νέες δράσεις.  

Β) η πρότασή μας για τη συνέργεια όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πόρων 

(Ε.Σ.Π.Α., Recovery, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Π.Δ.Ε., πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιωτικές επενδύσεις κ.ο.κ.).  

Γ) η πρότασή μας για την καθιέρωση δύο λεωφόρων, οι οποίες ξεκινούν από τον ίδιο ομφάλιο 

λώρο, δηλαδή τις Περιφερειακές Αρχές και μας οδηγούν στη γρήγορη και ποιοτική υλοποίηση 

των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού: 

1. την λεωφόρο υλοποίησης δράσεων και έργων των προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού – Ο.Χ.Ε., η οποία είναι ευθύνη των Περιφερειών, των Διαχειριστικών Αρχών 

τους και των δικαιούχων των έργων.  

2. την λεωφόρο σταδιακής διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος, η οποία είναι 

ευθύνη του κατάλληλου φορέα διαχείρισης – DMO των προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού. 

 

Το κείμενο αυτό εστάλη ήδη στον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε αρμόδιους 

Υπουργούς, στους Περιφερειάρχες και στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, καθώς και 
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στο αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 στην Ελλάδα της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Μόλις υποβληθούν και οι δικές σας παρατηρήσεις – διορθώσεις και ενσωματωθούν στο κείμενο 

προτείνω να γίνει μια ειδική έκδοσή του, με γραφιστική επιμέλεια από τον κ. Κωνσταντίνο 

Τσιρίκο». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το κείμενο 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» που 

εκπονήθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και περιγράφει τις προτάσεις του Σωματείου για το στόχο 

5 του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 

 

 

4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των νέων προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστική 

Διαδρομή Νάξου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας, Πολιτιστική Διαδρομή: «Η 

Τριλογία της Αττικής», Πολιτιστική Διαδρομή: «ΜΟΡΕΑΣ», Πολιτιστική 

Διαδρομή Πύργων Μάνης, Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου και 

Αρχαιολογικό Πάρκο Ολυμπίας). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την 

πρόοδο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού 

(Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας, Πολιτιστική Διαδρομή: «Η 

Τριλογία της Αττικής», Πολιτιστική Διαδρομή: «ΜΟΡΕΑΣ», Πολιτιστική Διαδρομή Πύργων 

Μάνης, Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου και Αρχαιολογικό Πάρκο Ολυμπίας). 

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

«Για το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου” ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπόνηση των 

μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και marketing για την οικοδόμηση της 

Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο, τις οποίες είχε αναθέσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” στο μελετητικό 

γραφείο ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και στο Δρ. Δημήτριο Κούτουλα, Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Επίκουρο Καθηγητή Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι παραπάνω 

μελέτες θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. σε δημόσια 

διαδικτυακή διαβούλευση που θα διοργανώσουμε από κοινού με το Δήμο Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων. Οι μελέτες εν συνεχεία θα παραμείνουν ανοικτές στο ευρύ κοινό μέχρι και το τέλος 

Ιανουαρίου 2020, προκειμένου όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Νάξου να έχουν τη δυνατότητα 

να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους. 

 

Για το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας” το Σωματείο μας έχει ξεκινήσει 

διαβουλεύσεις με τη νέα Δημοτική Αρχή του νησιού. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε και ειδική 

τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Αντώνης Σιγάλας και οι 

συνεργάτες του, ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, σύμβουλος του Δημάρχου, αλλά και ο Προϊστάμενος 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κ. Δημήτρης Αθανασούλης. Κατά την τηλεδιάσκεψη 
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αποφασίστηκε να προχωρήσει ο σχεδιασμός του παραπάνω προγράμματος με βάση τις μελέτες 

που έχουν ήδη ανατεθεί από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, “Μελέτη Βελτίωσης των συνθηκών 

προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας” (η 

παραπάνω μελέτη εκπονήθηκε από την Εταιρεία “ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ε.Π.Ε.”)  και “MASTER PLAN της Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης” (η παραπάνω μελέτη 

εκπονήθηκε από τον κ. Νίκο Σμίτ και τους συνεργάτες του). Παράλληλα η Ελληνική Εταιρεία 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού εκπονεί μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. 

 

Για το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή: Η Τριλογία της Αττικής” το Σωματείο μας, όπως 

ήδη γνωρίζετε, έχει αναθέσει τη μελέτη “Εκπόνηση Master Plan για την Πολιτιστική Διαδρομή 

Λαύριο – Αθήνα- Ελευσίνα (Τριλογία Της Αττικής)” στην εταιρεία  PLAN E.E. Η ολοκλήρωση 

του Α΄ παραδοτέου της μελέτης αναμένεται στις 20 Ιανουαρίου 2021. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Πολιτιστική Διαδρομή: ΜΟΡΕΑΣ” η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16 Ιουλίου 

2020 ανέθεσε στη μελετητική εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. το έργο: “Εμπειρογνωμοσύνη για τον 

Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για Πολιτιστική 

Διαδρομή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Από τη μελέτη αυτή έχουν ολοκληρωθεί και 

παραδοθεί τα Α΄ και Β΄ παραδοτέα. Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ 

όλων των φορέων. 

 

Για το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή Πύργων Μάνης” η αρχαιολόγος του Σωματείου μας, 

κα Μαρία Κουρασάνη εκπόνησε την πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού (masterplan) για την 

υλοποίηση της παραπάνω διαδρομής. Η πρότασή μας αφορά την αναβάθμιση της ήδη 

εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Μάνης σε 

“Πολιτιστική Διαδρομή”, αξιοποιώντας ως συνεκτικό στοιχείο το “Δίκτυο των Πύργων της 

Μάνης”. Το παραπάνω κείμενο υποβλήθηκε στον κ. Δημήτρη Τσάμη, αξιολογητή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Μάνης”. 

 

Για το σχεδιασμό του προγράμματος “Αρχαιολογικό Πάρκο Ολυμπίας” αναμένουμε την 

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου 

Ολυμπίας και του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και επιστημονικός υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του προγράμματος «Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου». Ο κ. Λαμπρινουδάκης 

ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι στις 07 Ιουλίου 2020 εγκρίθηκε από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού το Masterplan για το Ασκληπιείο της 

Επιδαύρου. «Την παραπάνω απόφαση, πρόσθεσε ο κ. Λαμπρινουδάκης, υπέγραψε και η 

Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη. Επομένως, στο επόμενο διάστημα μπορεί να ξεκινήσει 

και η υλοποίηση των υποέργων του έργου “Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου 

Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο”. Σύντομα, αναμένεται να κατατεθεί 

προς έγκριση και η εξειδικευμένη μελέτη διαδρομών για το εσωτερικό του Ασκληπιείου 

Επιδαύρου». 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

πρόοδο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού 

(Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας, Πολιτιστική Διαδρομή: «Η 

Τριλογία της Αττικής», Πολιτιστική Διαδρομή: «ΜΟΡΕΑΣ», Πολιτιστική Διαδρομή Πύργων 

Μάνης, Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου και Αρχαιολογικό Πάρκο Ολυμπίας). 

 

 

5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του προγράμματος «ΠΌΛΙΣ» (Συν. 2-5). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΌΛΙΣ». Σχετικά με το πρόγραμμα 

«ΠΟΛΙΣ» ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διαζώματος 

σχεδιάζονται προγράμματα Ολιστικής Ανάπλασης των ιστορικών κέντρων για 6 πόλεις της 

χώρας μας μέσω του Προγράμματος “ΠΟΛΙΣ”. Στόχος μας είναι η μεταφορά του κεκτημένου 

και της φιλοσοφίας των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) περιβάλλον των πόλεων. Η 

χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα RECOVERY.  

 

Αφετηρία του προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” αποτελούν οι Δήμοι Ηρακλείου Κρήτης, Αχαρνών, 

Θήβας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής. Μάλιστα έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις 

για την εκπόνηση του Master Plan  για τις πόλεις α) του Ηρακλείου στην Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. 

και τον κ. Νίκο Δρακωνάκη, όπως φαίνεται και στο σχέδιο της σχετικής σύμβασης που σας 

επισυνάπτω (Συν. 2) και β) της Θήβας στην Εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. (Συν. 3: όροι της σχετικής 

σύμβασης και Συν. 4: τεχνικές προδιαγραφές). Συνεπώς, για τις δύο παραπάνω πόλεις έχει 

ξεκινήσει η εκπόνηση του Masterplan. 

 

Μέχρι τέλους του 2020 θα ολοκληρωθούν και οι αναθέσεις για την εκπόνηση του Master Plan 

και στις άλλες πόλεις, όπως φαίνεται και στον πίνακα που έχουμε επιμεληθεί για να 

παρακολουθούμε την εξέλιξη του παραπάνω προγράμματος (Συν. 5).  

 

Στην Κομοτηνή η σύμβαση θα ανατεθεί πολύ σύντομα στη ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και ο στόχος μας θα 

είναι να δοθεί ένας πιο ολιστικός χαρακτήρας στο πρόγραμμα ανάπλασης του Δήμου Κομοτηνής. 

Για τις πόλεις της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης είμαστε σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τις 

αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές για να προχωρήσουν στην ανάθεση των συμβάσεων. 

 

Τέλος, για την εξοικείωση των αιρετών και των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον 

πολιτισμό των ολιστικών προγραμμάτων των πόλεων, με τα οποία θα είναι εμποτισμένο και το 

νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και με αφορμή το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ” σχεδιάζουμε με την αρωγή της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τη διοργάνωση μιας σχετικής ημερίδας, η οποία θα 

λάβει χώρα το 2021, εφ’ όσον το επιτρέψουν οι συνθήκες». 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΌΛΙΣ». 

 

6. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη συμπερίληψη του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διαθήκη της Καρβέλη Αικατερίνης (Συν. 6). 

Εξουσιοδότηση στη δικηγόρο Αθηνών και τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Διδώ Σταθουλοπούλου να αποδεχθεί για λογαριασμό του 

Σωματείου την υπαχθείσα σ' αυτό, εκ διαθηκών, κληρονομία, της Αικατερίνης, 

χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ και να προβεί για λογαριασμό του Σωματείου σε 

κάθε απαιτούμενη ενέργεια στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ALPHAΒΑΝΚ, 

EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς αντιστοίχως και σε κάθε άλλη τυχόν Τράπεζα, 

Πιστωτικό Ίδρυμα κ.λπ., προς είσπραξη του ποσού των 15.000 που του αναλογεί, 

σύμφωνα με τη διαθήκη. Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 500 ευρώ στη κα 

Διδώ Σταθουλοπούλου για την εκπροσώπηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε στα μέλη του 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με το από 9-10-2020 με Α.Π. 65824/4527 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Συν. 6), καθώς και την από 20-10-2020 ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Αντωνίου Καρβέλη του Ιωάννη, εκτελεστή διαθήκης της Αικατερίνης 

Καρβέλη, ανακοινώθηκε στο Σωματείο ότι:  

 

την 16-11-2018 απεβίωσε στην Αθήνα η Αικατερίνη, χήρα Δημητρίου Καρβέλη, το γένος 

Τσοτάκου. Η κληρονομούμενη κατέλειπε τρεις διαθήκες που είχαν συνταχθεί ιδιοχείρως από την 

ίδια και είχαν κατατεθεί εσώκλειστες σε φάκελο (μυστικές) στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα 

Θωμίδου Χρυσούλα, από την οποία φυλάσσονταν μέχρι το θάνατο της κληρονομουμένης και 

ακολούθως μετά το θάνατο αυτής, νομίμως δημοσιεύτηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κατόπιν 

αιτήσεως και με επιμέλεια της ως άνω συμβολαιογράφου (Χρυσούλας Θωμίδου), τεθέντος στο 

περικάλυμμα και στο σώμα αυτών υπογραφής και θεώρησης από την κα Ειρηνοδίκη Αθηνών, 

όπως ο Νόμος ορίζει.  

 

Συγκεκριμένα: 

α) Η από 2-3-2013 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 880/14-2-2019 πρακτικό 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών στον τόμο 350, με αυξ. αριθ. 22.  

 β) Η από 5-10-2015 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 881/14-2-2019 πρακτικό 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, στον τόμο 350 και με αυξ. αριθ. 23. 

γ) Η από 22-2-2016 διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 882/14-2-2019 πρακτικό 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών στον τ. 350, με αυξ. αριθμό 24. 
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Η κληρονομούμενη με την από 2-3-2013 διαθήκη της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 5-

10-2015 και 22-2-2016 διαθήκες, κατέλειπε στο Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ» το 

συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ, τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα 

σε Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Σωματείου εισηγήθηκε στα μέλη, προκειμένου να αποδεχθούν 

για λογαριασμό του Σωματείου την κληρονομία-κληροδοσία αυτή, να χορηγήσουν την ειδική 

εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στη δικηγόρο Αθηνών, κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μαυρομιχάλη, αρ. 18, 

με ΑΜ ΔΣΑ 14613, να προβεί στις κάτωθι, απαιτούμενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες: 

• Να αποδεχθεί για λογαριασμό του Σωματείου την υπαχθείσα σ’ αυτό, εκ διαθηκών, 

κληρονομία, της Αικατερίνης, χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ, το γένος Τσοτάκου, η 

οποία απεβίωσε στην Αθήνα στις 16-11-2018. 

• Να προβεί για λογαριασμό του Σωματείου σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια στις 

Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ALPHAΒΑΝΚ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στις οποίες η 

αποβιώσασα διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλα τραπεζικά προϊόντα, 

καθώς αντιστοίχως και σε κάθε άλλη τυχόν Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμα κ.λπ., προς 

είσπραξη του ποσού που του αναλογεί, σύμφωνα με τις διαθήκες. 

• Ενδεικτικά, να υποβάλει προς τις άνω Τράπεζες Αιτήσεις Ερευνών λογαριασμών και 

λοιπών τραπεζικών προϊόντων, να καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά για τις έρευνες 

αυτές, να υπογράφει και να παραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο, μέχρι και την 

απόδοση του ποσού. 

• Να υπογράφει και να εγχειρίζει ενώπιον του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου τις 

δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (αρχικές, συμπληρωματικές ή διορθωτικές). 

• Να παραλαμβάνει τα σχετικά πιστοποιητικά περί υποβολής δηλώσεως φόρου 

κληρονομιάς και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.  

• Να υπογράφει, υποβάλει και καταθέτει κάθε φύσεως αιτήσεις και απαιτούμενες 

δηλώσεις όπως υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δήλωση απαιτείται ή θα απαιτηθεί κατά το χρόνο της 

αποδοχής της κληρονομιάς, της πληρωμής του φόρου και της απόδοσης του 

κληροδοτηθέντος ποσού και επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου, καθώς και 

υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο. 

• Να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται, ζητώντας την έκδοση 

αυτών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή άλλη δημόσια Αρχή, όπως 

ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί 

δημοσίευσης ή μη διαθήκης, πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης, κληρονομητήριο, 

πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, πιστοποιητικό περί μη προσβολής του 

κληρονομικού δικαιώματος, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση απαιτείται ή θα απαιτηθεί από το νόμο για την αποδοχή και την απόδοση σε 

αυτό της κληρονομιάς και επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου. 

• Να αιτείται και παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικά περί μη οφειλής 

φόρου κληρονομίας, ή να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις με σχετικό περιεχόμενο. 
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• Να προβαίνει και σε τυχόν άλλες ενέργειες, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, 

ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνονται ρητά στο παρόν.  

 

Τέλος, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη: 

• την καταβολή των ποσών (ύψους περίπου 200 έως 300 ευρώ) που θα απαιτήσει η κάθε 

Τράπεζα για την Έρευνα λογαριασμών και την Απόδοση στο Σωματείο του ως άνω 

κληροδοτηθέντος ποσού. 

• την καταβολή ποσού 500 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ως αμοιβή της πληρεξούσιας 

δικηγόρου, κας Διδώς Σταθουλοπούλου για τις παραπάνω ενέργειες, πλην της 

εκδόσεως κληρονομητηρίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η έκδοση κληρονομητηρίου 

ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα οριστεί ξεχωριστή αμοιβή. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση 

του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου, να χορηγήσουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα 

και το δικαίωμα στη δικηγόρο Αθηνών, κα Διδώ Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου, 

κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μαυρομιχάλη, αρ. 18, με ΑΜ ΔΣΑ 14613, να προβεί στις 

προαναφερθείσες απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αποδοχή για λογαριασμό του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» της υπαχθείσας σ' αυτό, εκ διαθηκών, κληρονομία, της Αικατερίνης, 

χήρας Δημητρίου ΚΑΡΒΕΛΗ. 

 

Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα: 

α) την καταβολή των ποσών (ύψους περίπου 200 έως 300 ευρώ) που θα απαιτήσει η κάθε 

Τράπεζα για την Έρευνα λογαριασμών και την απόδοση στο Σωματείο του ως άνω 

κληροδοτηθέντος ποσού. 

β) την καταβολή ποσού 500 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ως αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, 

κας Διδώς Σταθουλοπούλου για τις παραπάνω ενέργειες, πλην της εκδόσεως 

κληρονομητηρίου.  

 

 

7. Παρουσίαση του έργου αποκατάστασης – ανάδειξης του μικρού θεάτρου της 

Αμβρακίας α) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και την ομάδα του έργου, 

και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Θεοδώρα Κοντογιάννη, αρχαιολόγο και υπεύθυνη 

του έργου, Γιάννη Παπαλέξη, πολιτικό - μηχανικό, Χρυσάνθη Αναγνώστου, 

αρχιτέκτονα – μηχανικό και β) από τον κ. Νίκο Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα – 

μηχανικό (Συν. 7). 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι την Τρίτη 28 Ιουλίου 

του 2020 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού 

η μελέτη αποκατάστασης του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας που εκπόνησε για λογαριασμό 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας ο κ. Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτονας – μηχανικός.  
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Εν συνεχεία ο πρόεδρος ανέφερε ότι τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

παρακολουθούν, επίσης, διαδικτυακά, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, κα 

Βαρβάρα Παπαδοπούλου, οι κ.κ. Γιάννης Παπαλέξης, πολιτικός – μηχανικός και Χρυσάνθη 

Αναγνώστου, αρχιτέκτων – μηχανικός της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, καθώς και ο κ. 

Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων – μηχανικός, τους οποίους και καλωσόρισε. 

 

Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Γιάννη Παπαλέξη, πολιτικό – μηχανικό 

και Χρυσάνθη Αναγνώστου, αρχιτέκτονα – μηχανικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, για 

να παρουσιάσουν το έργο αποκατάστασης – ανάδειξης του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας. 

Η κα Αναγνώστου ανέφερε τα εξής: 

 

«Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας ήρθε στο φως το 1976, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών 

εργασιών με σκοπό την οικοδόμηση σε οικόπεδο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο κέντρο 

της πόλης της Άρτας. Η ολιγόμηνη αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε τμήμα μικρού θεάτρου, η 

ταύτιση του οποίου στηρίζεται στη μαρτυρία του Διονυσίου Αλικαρνασσέως, σύμφωνα με την 

οποία «…κοντά στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας βρισκόταν και το ιερό της Αφροδίτης και του 

Αινεία». Από την ίδια μαρτυρία συνάγεται η πληροφορία ότι στην Αμβρακία υπήρχαν δύο 

θέατρα, το μικρό και το μεγάλο, έργα πιθανόν της εποχής του Πύρρου, όταν η πόλη ως 

πρωτεύουσα του βασιλείου των Μολοσσών γνώρισε μεγάλη οικιστική, καλλιτεχνική και 

οικονομική άνθηση.  

 

Το μικρό θέατρο εντάσσεται στο θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της αρχαίας πόλης και 

βρίσκεται σε μικρή απόσταση από σημαντικά δημόσια κτίρια της πόλης, όπως ο υστεροαρχαϊκός 

ναός του Απόλλωνα, το μεγάλο θέατρο και  το Πρυτανείο. 

 

Ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αρχές 3ου αι. π.Χ., ενώ παρέμεινε σε χρήση μέχρι και τα μέσα του 2ου  

αι. π.Χ. Πρόκειται δε για το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα που έχει αποκαλυφθεί 

μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο. 

 

Από το θέατρο το 1976 είχε αποκαλυφθεί η ορχήστρα, μεγάλο μέρος του κοίλου και των 

παρόδων, καθώς και τμήμα του στυλοβάτη του προσκηνίου. Η ορχήστρα έχει σχήμα τέλειου 

κύκλου με διάμετρο 6,70μ. Ο στυλοβάτης του προσκηνίου αποκαλύφθηκε σε μήκος 7,50μ. Την 

πρόσοψή του κοσμούσαν έξι πιθανότατα ιωνικοί ημικίονες, από τους οποίος ένας σώζεται 

ακέραιος και δύο άλλοι εντοπίστηκαν αποσπασματικά. Κατά μήκος του προσκηνίου, ένας 

αποχετευτικός αγωγός  πλάτους 1μ., που αποκαλύφθηκε σε μήκος 11μ.,  έφερε καλυπτήριες 

πλάκες στο ίδιο ύψος με τον στυλοβάτη. 

 

Το κοίλο του θεάτρου, όπως και τα περισσότερα ελληνικά θέατρα έχει νότιο προσανατολισμό. 

Διαιρείται με δύο κλίμακες σε τρεις κερκίδες, από τις οποίες η κεντρική σώζει τέσσερεις σειρές 

εδωλίων και υποδομή πέμπτης, ενώ οι πλάγιες, τρεις σειρές. Τα εδώλια ήταν κατασκευασμένα 

από λαξευμένους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους, χωρίς διαμόρφωση καθίσματος ή άλλα 

διακοσμητικά στοιχεία, ενώ απουσιάζει η προεδρία, οι θέσεις δηλαδή των επισήμων στην πρώτη 

σειρά. Κατά μήκος των παρόδων, το κοίλο συγκρατείται από ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους, 

κατασκευασμένους από ογκώδεις ασβεστόλιθους και αμμόλιθους. 
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Το μικρό θέατρο κατασκευάστηκε σε τεχνητό πρανές, που κάλυψε τα θεμέλια και τα δάπεδα 

λουτρών των μέσων του 4ου αι. π.Χ. Οι λουτρικές εγκαταστάσεις αποτελούνταν από δύο -

κυκλικής κάτοψης- χώρους, εκ των οποίων εκείνη την εποχή αποκαλύφθηκε μόνο ο ένας. 

Κοσμούνταν με βοτσαλωτό δάπεδο από μικρά λευκά και μαύρα ποταμίσια χαλίκια, με 

παράσταση ερωτιδέων. Το δάπεδο, που είχε αποκολληθεί από εκείνη την περίοδο, σήμερα 

φυλάσσεται στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας.  

 

Η εντυπωσιακή αυτή αποκάλυψη του θεάτρου οδήγησε το Υπουργείο Πολιτισμού να προβεί στην 

απαλλοτρίωση 6 οικοπέδων, με σκοπό τη διάσωση του μνημείου και αφετέρου τη μελλοντική 

αποκάλυψη στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση. 

 

Οι ανασκαφικές εργασίες στον χώρο του Μικρού Θεάτρου ξεκίνησαν εκ νέου το 2011, στο 

πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου “Ανάδειξη – Ενοποίηση αρχαιολογικών 

χώρων Αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο”. Σήμερα 

συνεχίζονται με το έργο “Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του 

Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας”, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ήπειρος 

2014-2020”. 

 

Κατά τις παραπάνω εργασίες, κρίθηκε αναγκαία η καθαίρεση υπάρχοντος δρόμου που κάλυπτε 

τμήμα του χώρου και η εκτεταμένη αποχωμάτωση πέριξ του μνημείου σε συνολική έκταση περί 

τα 750 τ.μ. Τα δε δίκτυα κοινής ωφελείας (αγωγοί ομβρίων και λυμάτων) υποστηρίχθηκαν 

προσωρινά με μεταλλικά ικριώματα, μέχρι την τελική διαμόρφωση του χώρου. 

 

Αποκαλύφθηκε το υπόλοιπο τμήμα του κοίλου και χώροι νότια του προσκηνίου. Δυτικά του 

θεάτρου αποκαλύφθηκε τμήμα πλακόστρωτης οδού και τμήματα κτιρίων, στα οποία 

διακρίνονται διαφορετικές οικοδομικές φάσεις. Ανατολικά του μικρού θεάτρου και πάνω σε 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αρχαιότερων φάσεων αποκαλύφθηκε κτήριο ορθογώνιας κάτοψης, 

από το οποίο σώζεται τμήμα του στυλοβάτη και πλακόστρωτο δάπεδο.  

 

Η αρχαιολογική έρευνα στον χώρο κατά την τελευταία διετία, έδωσε σημαντικές πληροφορίες 

για τις οικοδομικές φάσεις και νέα στοιχεία σχετικά με την μορφή και τη χρήση των μνημείων. 

Συνοπτικά διακρίνονται πέντε φάσεις, από την αρχαϊκή έως και τους νεότερους χρόνους, ενώ 

λείπουν οποιαδήποτε στοιχεία που να παραπέμπουν στη ρωμαϊκή περίοδο. 

 

Η κλασική φάση εντοπίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου και αποτελείται 

από τμήμα του οδικού δικτύου της αρχαίας πόλης και των λουτρικών εγκαταστάσεων.  

 

Τμήμα δρόμου, πλάτους 5μ., στα δυτικά του χώρου είναι στρωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του 

με μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες και φέρει ίχνη τροχών. Σε δεύτερη φάση τροποποιήθηκε 

τμήμα της οδού με τοποθέτηση λίθων κατά το πλάτος της, με σκοπό την κατάργηση της διέλευσης 

αμαξών από το σημείο. Κατά την ίδια περίοδο, το βόρειο τμήμα της οδού αποκλείστηκε και 

διαμορφώθηκε σε αγωγό, ο οποίος συνδέθηκε με τον κεντρικό αγωγό, που βρίσκεται κατά μήκος 

του προσκηνίου.  
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Ανατολικά της οδού αποκαλύφθηκε τμήμα οικοδομικής νησίδας, τη μεγαλύτερη έκταση της 

οποίας καταλαμβάνουν τα  κατάλοιπα του λουτρικού οικοδομήματος, για το οποίο η πρόσφατη 

αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως και τον βόρειο κυκλικό χώρο. Το κεντρικό τμήμα αυτού 

κοσμείται με βοτσαλωτό δάπεδο διαμέτρου 3,80 μ., από μικρά λευκά και σκουρόχρωμα 

ποταμίσια βότσαλα. Επιμέρους λεπτομέρειες της διακόσμησης έχουν γίνει με τη χρήση 

φαιοκίτρινων και ερυθρωπών βότσαλων.  

 

Στο βοτσαλωτό απεικονίζονται σκηνές που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο, οι οποίες 

πλαισιώνονται από μία ταινία πάχους 0.30μ που κοσμείται με τρέχουσα σπείρα. Στο κέντρο 

απεικονίζεται χταπόδι με πέντε πλοκάμια και δύο ερυθρωπούς οφθαλμούς. Απεικονίζονται 

επίσης: ερωτιδέας που συγκρατεί έναν κύκνο με σκοινί, ερωτιδέας καβάλα σε δελφίνι, ερωτιδέας 

σε κίνηση που οδηγεί κύκνο, ερωτιδέας καθισμένος οκλαδόν να κρατεί με σκοινί έναν κύκνο, 

δύο ερωτιδείς καθισμένοι οκλαδόν αντικριστά να παίζουν στο κέντρο με κάποιο άγνωστο 

παιχνίδι ή μικρό ζώο.  

 

Στο οικοδόμημα κυριαρχούν οι δύο αυτοί κυκλικοί χώροι. Η είσοδος στους χώρους αυτούς 

γινόταν από ένα δίπυλο, όπου δυο κατώφλια διατηρούνται εκατέρωθεν τοίχου, που χωρίζει τους 

δύο χώρους. Τα βοτσαλωτά δάπεδα δεν εφάπτονταν των τοιχωμάτων, αφήνοντας ζώνη, στην 

οποία πιθανόν ήταν τοποθετημένοι πήλινοι λουτήρες, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κανένα 

ίχνος τους ή τμήμα σωλήνωσης. Το νότιο τμήμα του λουτρικού οικοδομήματος καταλαμβάνουν 

τέσσερεις βοηθητικοί χώροι, εκ των οποίων ο νοτιοανατολικός περιλαμβάνει κτιστό φρέαρ, 

επιμελημένης κατασκευής.  

 

Η ελληνιστική φάση του χώρου περιλαμβάνει το Θέατρο και ένα κτήριο ορθογώνιας κάτοψης 

στα ανατολικά του. Από το κτίριο διαστάσεων 11,50μ. x 7,50μ., σώζονται: 

- τμήμα του στυλοβάτη με τμήμα κίονα κατά χώραν και  

- πλακόστρωτο δάπεδο, πλάτους 1μ., εσωτερικά.  

 

Λόγω της θέσης του και της μνημειακότητας της κατασκευής του θεωρούμε βέβαιο ότι πρόκειται 

για δημόσιο κτίριο της πόλης ή ιερό. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η εύρεση πλήθους 

θραυσμάτων πήλινων ειδωλίων και ανάγλυφων πλακιδίων, χωρίς ωστόσο να έχουν βοηθήσει 

μέχρι τώρα στην ταύτιση του κτιρίου.  

 

Ως προς το θέατρο, η πρόσοψη της σκηνής αποτελούνταν από έξι ιωνικούς ημικίονες από 

πρασινωπό αμμόλιθο, που έφεραν επίχρισμα. Στα διάκενα μεταξύ των ημικιόνων υπήρχαν τρία 

ανοίγματα που έφεραν πιθανότατα μεταλλικά ή ξύλινα κιγκλιδώματα και θυρώματα, όπως 

υποδεικνύεται από εγκοπές και λαξεύσεις στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του προσκηνίου. Από τη 

σκηνή διατηρούνται στη θέση τους δύο βάσεις παραστάδων, μία βάση κίονα και ένας ακόμη 

δόμος, που πιθανόν αποτελεί βάση κίονα. Επίσης, διατηρούνται ο δυτικός τοίχος και ίχνη του 

ανατολικού. Δεν αποκλείεται δε, τα κατάλοιπα στο ανατολικό τμήμα της σκηνής να ανήκουν 

στην θεμελίωση κλίμακας ανόδου στον όροφο. Εντός του αγωγού μπροστά από το προσκήνιο, 

βρέθηκαν τμήματα δύο κιόνων από πωρόλιθο με ραβδώσεις, οι οποίοι πιθανότατα αποτελούν 

αρχιτεκτονικά στοιχεία των παρόδων.  
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Στη συνεχή χρήση του χώρου ως και τους νεότερους χρόνους οφείλεται ο εντοπισμός 14 

αποθετών, διάσπαρτων σε όλη την έκταση του αρχαιολογικού χώρου, οι οποίοι σχετίζονται με 

2 κεραμικούς κλιβάνους που αποκαλύφθηκαν στο χώρο. Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν 

την ύπαρξη κεραμικού εργαστηρίου στην περιοχή με πλούσια παραγωγή, που χρονολογείται στον 

17ο -18ο αι. 

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού 

χώρου του μικρού θεάτρου πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση αφενός να προσεγγίσουμε με 

μεγαλύτερη σαφήνεια τη μορφή και τη διαδοχή των φάσεων του δημόσιου χώρου της Αμβρακίας 

και αφετέρου να αποδώσουμε το μνημείο στην πόλη της Άρτας, ενταγμένο στη σύγχρονη 

πολιτιστική ζωή της.  

 

Προκειμένου το μνημείο να ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς βρίσκεται 

σε κομβικό σημείο της σύγχρονης πόλης, προβλέπεται η δημιουργία διαδρομής περιήγησης των 

επισκεπτών, με σημεία στάσης και θέασης, περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου. Η προοπτική 

κατασκευής εναερίας πεζογέφυρας, στο νοητό άξονα της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, η οποία 

προβλεπόταν στην προμελέτη διαμόρφωσης του χώρου του μικρού θεάτρου εγκαταλείφθηκε 

λόγω της οπτικής «διάσπασης» του μνημείου. Είναι ευνόητο ότι οι αγωγοί για την απορροή των 

ομβρίων υδάτων και των λυμάτων, που προσωρινά διατρέχουν εναέρια τον αρχαιολογικό χώρο, 

θα μεταφερθούν κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης περιμετρικά του μνημείου, αμέσως μετά 

το πέρας κατασκευής του τοιχίου αντιστήριξης των πρανών. 

 

Η διαμόρφωση του αρχαιολογικού περιπάτου θα περιλαμβάνει κύρια και δευτερεύουσα πορεία 

επισκεπτών. Το νότιο τμήμα του περιμετρικού περιπάτου θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελεί 

την κύρια πορεία των επισκεπτών, με το εποπτικό υλικό να εστιάζει στο αρχαίο θέατρο.  

 

Στα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά του χώρου θα δημιουργηθούν δύο στάσεις θέασης όπου 

θα τοποθετηθεί και το σχετικό εποπτικό υλικό. 

 

Τα πρανή θα διαμορφωθούν με τοιχία από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια σε 

γαιώδη απόχρωση, μία λύση που θα καθιστά σαφή τη διάκρισή τους από τις αρχαιότητες ενώ 

δεν θα αποσπά το βλέμμα του επισκέπτη.  

 

Στον χώρο του μικρού Θεάτρου, λόγω περιορισμένου χώρου υπήρχε διαθέσιμο εξαιρετικά μικρό 

πλάτος θεμελίωσης. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε για την αντιστήριξη των πρανών η χρήση 

πετάσματος εκτοξευόμενου σκυροδέματος -οπλισμένου με πλέγμα αγκυρωμένο σε μεταλλικές 

δοκούς, που θα θεμελιώνονται με μορφή μικροπασσάλων στο έδαφος, με το ελάχιστο 

αποτύπωμα στη στάθμη του αρχαιολογικού χώρου. Το εκτοξεύομενο σκυρόδεμα θα είναι σε 

γαιώδη απόχρωση για να ομοιάζει με χώμα, έτσι ώστε τα πρανή να εναρμονίζονται με τον 

αρχαιολογικό χώρο. Η λύση αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε εργασίες ανάδειξης της 

Δυτικής Νεκρόπολης της Αμβρακίας. Σημαντική δε, είναι η δυνατότητα αποκατάστασης του 

χώρου επέμβασης σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον αυτό απαιτηθεί, καθώς οι μικροπάσσαλοι 
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παραμένουν αφανείς λόγω του βάθους κατασκευής τους ή αφαιρούνται και αυτοί με 

συγκεκριμένη μέθοδο αποκόλλησης. 

 

Στη στέψη των πρανών θα τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 1,10μ. και θύρα, ενώ 

στη νοτιοανατολική πλευρά του χώρου θα κατασκευαστεί κλίμακα. 

 

Τέλος, για να καταστεί σαφής και κατανοητή η κάτοψη του μικρού θεάτρου και οι διάφορες 

οικοδομικές φάσεις του περιβάλλοντος χώρου του, προβλέπονται καταχώσεις τμημάτων του 

χώρου, όπως έχει ήδη γίνει στα κατάλοιπα  του λουτρού στο χώρο της ορχήστρας. 

 

Η ανάδειξη του χώρου οδεύει πλέον προς την υλοποίησή της με την ολοκλήρωση της 

αποκάλυψης των αρχαιολογικών καταλοίπων, ενώ απομένει να υλοποιηθούν τα τεχνικά έργα 

προστασίας των πρανών και η δημιουργία του περιμετρικού διαδρόμου περιήγησης. Να 

σημειωθεί ότι λόγω του σημαντικού ευρήματος του βοτσαλωτού δαπέδου του λουτρού και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα οι μελέτες του έργου έχουν επικαιροποιηθεί από το 

επιστημονικό προσωπικό του έργου. Επιπλέον, εκπονήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε 

συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας μας μελέτη συντήρησης για το βοτσαλωτό δάπεδο. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τρόπου κατασκευής του έργου της αντιστήριξης των πρανών 

(κατασκευή με μικροπασσάλους μέσα σε ιδιαίτερα πυκνό δομικό ιστό) προέκυψαν  δυσκολίες 

που στην υλοποίηση, με αποτέλεσμα να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.  

 

Πάντως παρά τις όποιες καθυστερήσεις  μετά το πέρας των εργασιών, ο χώρος δεν θα συνιστά 

πλέον αστικό κενό στην καρδιά της πόλης, αλλά θα συνδεθεί αρμονικά με το δίκτυο πεζοδρόμων 

της πόλης, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της διαδρομής 

ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Άρτας.  

 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου λαμβάνεται μέριμνα για τον 

καλλωπισμό των όψεων των όμορων κτηρίων, με εργασίες που περιλαμβάνονται στο project 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας με το ακρωνύμιο HERMES του διακρατικού προγράμματος 

Interreg Eλλάδα – Ιταλία, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Προβλέπεται, λοιπόν, η 

τοποθέτηση μεγάλων banner με θέματα σχετικά με το μνημείο, όπως ενδεικτικά μία 

τρισδιάστατη απεικόνισή του, καθώς και η δημιουργία Infοkiosk και χώρου για την υλοποίηση 

σύντομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

Παράλληλα, ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προβεί στην κατεδάφιση δύο παρακείμενων  

χαμηλών κτισμάτων βόρεια του χώρου και τη δημιουργία ενός ευρυχωρίου, ο οποίος θα 

λειτουργήσει ως τόπος στάσης, συνάθροισης  και ενημέρωσης  κοινού. Στο ίδιο πνεύμα, 

προβλέπεται να διαμορφωθεί κατάλληλα και ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου 

Κωνσταντίνου. 

 

Φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί χωρίς το 

όραμα του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” και κυρίως του προέδρου του κ. Σταύρου Μπένου για την 

ενοποίηση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Στην πραγματοποίηση του έργου αναμφίβολα, 

σημαντική είναι η συμβολή όλων των εργαζομένων της Υπηρεσίας, μονίμων και εκτάκτων, 
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ιδιαίτερα της  Προϊσταμένης κ. Βαρβάρας Παπαδοπούλου με την καθοριστική παρουσία και 

αρωγή της, των υπευθύνων του έργου, των αρχαιολόγων, των αρχιτεκτόνων και πολιτικών 

μηχανικών, των εργατοτεχνιτών και του προσωπικού διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης 

των έργων».  

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε το Μικρό Θέατρο Αμβρακίας, 

όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του και είναι σε θέση να φιλοξενεί παραστάσεις και 

δρώμενα, να λειτουργεί ως ένα ανοικτό θέατρο για την πόλη της Άρτας και οι κάτοικοι των 

γύρω πολυκατοικιών να μπορούν από τα μπαλκόνια τους να παρακολουθούν τα δρώμενα. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Νίκο Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα – 

μηχανικό, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη αποκατάστασης – ανάδειξης του μικρού θεάτρου 

της Αμβρακίας. 

 

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας βρίσκεται σε κεντρική θέση της σύγχρονης Άρτας. Η 

ανασκαμμένη περιοχή καταλαμβάνει επιφάνεια 700 τ.μ. περίπου, στην οποία αποκαλύφθηκαν 

οικοδομικά κατάλοιπα από την αρχαϊκή έως και τη σύγχρονη εποχή. Σημαντικότερα από αυτά 

αποτελούν: το τμήμα λουτρού της ύστερης κλασικής περιόδου, με τα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας 

βοτσαλωτά δάπεδα, η αρχαία οδός της ίδιας εποχής, το μικρό θέατρο κατασκευασμένο στην 

ελληνιστική εποχή και το περιστύλιο δημοσίου κτηρίου της ίδιας περιόδου.  

 

Το μικρό θέατρο αποκαλύφθηκε το 1976 κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήγε η ΙΒ΄ ΕΠΚΑ 

με τον αρχαιολόγο Ηλία Ανδρέου και τα έτη 2010 έως 2013 από την ΕΦΑ Άρτας. Το 2014 

εκπονήθηκε από την ΕΦΑ Άρτας η μελέτη: “Διαμόρφωση πρανών και ανάδειξη του μικρού 

θεάτρου Αμβρακίας”, η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟΑ με την 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/229836/25670/1738/346/29.9.14 Υ.Α.  

 

Τον Ιούνιο του 2019 ανατέθηκε σε εμένα από την ΕΦΑ Άρτας, διαμέσου της προϊσταμένης της 

Βαρβάρας Παπαδοπούλου, η εκπόνηση της “Μελέτης αποκατάστασης του μικρού θεάτρου της 

Αμβρακίας”. Η μελέτη περιλαμβάνει την αναστήλωση των οικοδομικών καταλοίπων με την 

επανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών, τη συμπλήρωση με νέα μέλη, την κατασκευή δαπέδων 

και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, με στόχο την προστασία των μνημείων, αλλά και τη 

μορφολογική αποκατάσταση και ανάδειξη των σημαντικότερων οικοδομικών φάσεων, με τρόπο 

ώστε να είναι κατανοητές και από τον μη ειδικό επισκέπτη, παράλληλα με τη βελτίωση της 

επισκεψιμότητας.  

 

Η τοπογραφική αποτύπωση πραγματοποιήθηκε από τους Ι. Παπαλέξη, πολιτικό μηχανικό και 

Χρ. Αναγνώστου, αρχιτέκτονα μηχανικό, συμβασιούχων που ΥΠΠΟΑ στο έργο “Εργασίες 

ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας 

Αμβρακίας”. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συνεχή παρακολούθηση, φροντίδα και βοήθεια 

της Προϊσταμένης της ΕΦΑ Άρτας, Δρ. Β. Παπαδοπούλου, της Τμηματάρχη Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων ΕΦΑ Άρτας, αρχαιολόγου Θ. Κοντογιάννη και των Ι. 

Παπαλέξη, πολιτικού μηχανικού, Χρ. Αναγνώστου, αρχιτέκτονος μηχανικού και Ν. Κούπαρη, 
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αρχαιολόγου, συμβασιούχων που ΥΠΠΟΑ. Η μελέτη παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και 

παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 28 Ιουλίου 

2020. Η εγκριτική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί». (βλ. Συν. 7: παρουσίαση με 

φωτογραφικό υλικό). 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ρώτησε 

τους μελετητές αν έχει διερευνηθεί ο ρόλος του περιστυλίου. Ο κ. Παπαλέξης του απάντησε 

ότι ακόμη δεν μπορούν με βεβαιότητα να μιλήσουν για το ρόλο του μνημείου αυτού. 

 

Επιπλέον, ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» πρότεινε το μικρό 

θέατρο της Αμβρακίας, όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του, να παραμένει ανοικτό για το 

ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο, καθώς βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο της σύγχρονης 

πόλης. 

 

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Άρτας, κα Βαρβάρα Παπαδοπούλου, καθώς και την ομάδα του έργου 

αποκατάστασης του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας για την τόσο κατατοπιστική και πλούσια 

παρουσίασή τους και τους συνεχάρησαν για την ποιότητα της δουλειάς τους. 

 

 

8. Παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Νίκο Χατζηδάκη της μελέτης 

αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Γόρτυνας (Συν. 8). 

 

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 

2020  εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού η 

αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας που 

εκπόνησε για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ο κ. Νίκος Χατζηδάκης, 

αρχιτέκτονας – μηχανικός. 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη 

αποκατάστασης του θεάτρου της Γόρτυνας, αναφέροντας περίπου τα ακόλουθα:  

 

«Το μεγάλο θέατρο της Γόρτυνας βρίσκεται στους πρόποδες του υψώματος της ακρόπολης, σε 

επικλινές έδαφος, σε περιφραγμένο χώρο έκτασης 8στρ. Ανατολικό όριο του χώρου αποτελεί ο 

ποταμός Ληθαίος ο οποίος, κατάφυτος με πλάτανους, πικροδάφνες και καλαμιές, αποτελεί το 

όριο του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου στα ανατολικά.  

 

Στο θέατρο, αν και γνωστό στους περιηγητές ήδη από τον 16ο αι. δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι 

πρόσφατα καμία ανασκαφική έρευνα. Η συστηματική ανασκαφή ξεκίνησε το 2011, μέσω 

προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με την ΚΓ ΕΠΚΑ, ύψους 400.000€ με 

υπεύθυνη την τότε προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Α. Κάντα και στη συνέχεια την αρχαιολόγο 

της ΕΦΑ Ηρακλείου, κα Δανάη Κοντοπόδη. Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στο κάτω κοίλο και 

την ορχήστρα, στην περιοχή της νότιας παρόδου, καθώς και στο κεντρικό τμήμα του προσκηνίου 

και της σκηνής με εντυπωσιακά αποτελέσματα.  
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Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων ρωμαϊκό θέατρο με χρήση ήδη από την εποχή του 

αυτοκράτορα Δομιτιανού (81 έως 96 μ.Χ). Είναι κατασκευασμένο σε επικλινή βραχώδη πλαγιά 

και η ανωδομή του αποτελείται από ομόκεντρους και ακτινωτούς τοίχους κατασκευασμένους 

κυρίως από λιθόδεμα, αλλά και οπτοπλινθοδομή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν λιθόπλινθοι από ασβεστόλιθο. Η εξωτερική διάμετρος του μνημείου είναι 

περίπου 90μ. η διάμετρος της ορχήστρας είναι 20μ. και το πλάτος του προσκηνίου είναι 5,70μ. 

Το κοίλο χωρίζεται καθ’ ύψος σε τρία μέρη: το κάτω, το μέσο και το άνω κοίλο (ima, media και 

summa cavea), ενώ στο ψηλότερο επίπεδο του κοίλου θα πρέπει να υπήρχε περιμετρική στοά.  

 

Το μνημείο δεν έχει στο σύνολό του αποκαλυφθεί. Αν και μεγάλο τμήμα του προσκηνίου και της 

ορχήστρας και το σύνολο σχεδόν του κοίλου έχουν αποκαλυφθεί, το σκηνικό οικοδόμημα 

ωστόσο καθώς και οι πάροδοι καλύπτονται από επιχώσεις. Η εφαρμογή εδώ του κανόνα της 

πλήρους αποκάλυψης του μνημείου πριν από την εκπόνηση της συνολικής μελέτης 

αποκατάστασης πρακτικά δεν είναι δυνατή εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας των εργασιών που 

απαιτούνται (εργασίες συντήρησης, σωστικές δομοστατικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης, 

αποστράγγισης, ανασκαφικές εργασίες, κ.λπ.). Η μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης σε 

συνδυασμό με την εδαφομηχανική και στατική μελέτη (καθώς και με τη μελέτη συντήρησης που 

εκπονήθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία) πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση με σκοπό να 

ορίσουν και να ιεραρχήσουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εφεξής στο μνημείο (ανασκαφικές 

εργασίες, επεμβάσεις προστασίας ή άλλες επεμβάσεις), οι οποίες δεν θα είναι πλέον 

ανεξάρτητες, αλλά θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που θα αφορά στον ορθό προγραμματισμό 

τους, από την αποκάλυψη έως την τελική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου.  

 

Η πρόταση έχει στόχο:  

a. Την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των επεμβάσεων που απαιτείται να γίνουν 

στο μνημείο και το περιβάλλον του από σήμερα έως και την τελική ανάδειξή του.  

b. Την αντιμετώπιση των δομικών και άλλων προβλημάτων του μνημείου με στόχο 

την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και του ίδιου του μνημείου.  

c. Την αποκατάσταση του κοίλου, καθώς έχει στο σύνολό του σχεδόν αποκαλυφθεί και 

αποτελεί μια αυτόνομη ενότητα του θεάτρου.  

d. Τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου, ώστε να γίνεται κατανοητό και 

στον μη ειδικό επισκέπτη.  

e. Τη σύνδεση του αρχαίου θεάτρου με τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας και τη 

δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων συνθηκών επισκεψιμότητας, σε πρώτο 

στάδιο, καθώς ο χώρος θα εξελιχθεί στο μέλλον.  

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εκ των τεσσάρων μελετών που εκπονήθηκαν μέσω 

προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με την ΕΦ.Α. Ηρακλείου, με σκοπό την 

ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στην παρούσα φάση. Οι 

υπόλοιπες τρεις είναι:  

Ι. Αποτύπωση με τοπογραφικές μεθόδους του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας,  

ΙΙ. Τεχνικογεωλογική - γεωτεχνική μελέτη μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας για το έργο 

«αποκάλυψη και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας»,  
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ΙΙΙ. Στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.  

 

Η μελέτη εκπονήθηκε από εμένα. Η επιστημονική ευθύνη του μνημείου ανήκει στην κα Δ. 

Κοντοπόδη, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ηρακλείου. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των ανασκαφέων 

αρχαιολόγων κ.κ Δ. Κοντοπόδη, Κ. Νικολοπούλου και Α. Λυριτζή, κυρίως για τα ιστορικά 

στοιχεία και τα ανασκαφικά δεδομένα. Οι παραπάνω μελέτες παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2020. Η εγκριτική υπουργική 

απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί». (βλ. και Συν. 8: παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό). 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος επισήμανε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και 

να εκπονηθεί, επίσης, και μελέτη αποκατάστασης του προσκηνίου του θεάτρου. 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση, τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Νίκο 

Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό για την τόσο κατατοπιστική παρουσίασή του και τον 

συνεχάρησαν για την ποιότητα της δουλειάς του. 

 

 

9. Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο προγραμμάτων 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τις διαβουλεύσεις με το Ίδρυμα J.M. Kaplan για την 

κατάθεση χορηγικής πρότασης από το Σωματείο στο Ίδρυμα σχετικά με το 

πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή: «Η Τριλογία της Αττικής». 

 

Ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων τoυ Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι το Σωματείο έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το 

Ίδρυμα J.M. Kaplan για την κατάθεση χορηγικής πρότασης από το Σωματείο στο Ίδρυμα 

σχετικά με το πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή: «Η Τριλογία της Αττικής». 

 

«Στη φιλοσοφία του Ιδρύματος, πρόσθεσε ο κ. Φρέγκογλου, είναι να χρηματοδοτεί μελέτες 

αποκατάστασης μνημείων. Συνεπώς, έγιναν πολλές συζητήσεις με εκπροσώπους του Ιδρύματος, 

προκειμένου να τους εξοικειώσουμε με τη φιλοσοφία των ολιστικών προγραμμάτων 

Πολιτιστικού Τουρισμού που προωθούμε. Στο πλαίσιο της Διαδρομής για την Τριλογία της 

Αττικής σκοπός μας είναι να υποβάλουμε αίτημα για τη χρηματοδότηση των ήπιων δράσεων του 

προγράμματος (ανάθεση μελέτης ενιαίας σήμανσης της διαδρομής, μελέτης Marketing της 

διαδρομής). Τέλος, θα υποβάλλουμε και αίτημα για τη χρηματοδότηση των δράσεων του D-

HUB». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εξέλιξη και 

ευχήθηκαν καλά αποτελέσματα. 

10. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου Καλαμάτας, με 

θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και 

περιαστικού χώρου της πόλης (Συν. 9). 
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Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 

την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου 

Καλαμάτας, με θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και 

περιαστικού χώρου της πόλης (Συν. 9).  

 

«Το εν λόγω πρόγραμμα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα περιλάβει μεταξύ άλλων διαδρομές 

ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου. Κατά συνέπεια, 

θα περιλάβει τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και αναστηλώσεις ή συντηρήσεις μνημείων 

και κτιρίων, που θα υποδειχθούν από τη στρατηγική μελέτη (master plan) του Προγράμματος, 

δράσεις για την αμφίδρομη «επικοινωνία» της πόλης με τον περιαστικό χώρο και τις γύρω 

αγροτικές περιοχές, καθώς και τις ακόλουθες οργανωτικές ενέργειες: 

• Επιστημονικά τεκμηριωμένο μάρκετινγκ και branding.  

• Επαγγελματικά σχεδιασμένη προβολή. 

• Σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, αγροτικές, μεταποιητικές κ.λπ.) της 

ευρύτερης περιοχής και με αξιόλογα τοπικά προϊόντα. 

• Ψηφιακά μέσα που να καταλαμβάνουν χρονικά τις περιόδους πριν, κατά και μετά το 

ταξίδι του επισκέπτη. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και μέσα in situ (πχ ψηφιακή ξενάγηση), 

αλλά και ηλεκτρονικό πωλητήριο (e-shop) κ.λπ. 

• Παραγωγή και διάθεση ενθυμίων π.χ. αντιγράφων χαρακτηριστικών ευρημάτων της 

περιοχής ή και αντικειμένων σύγχρονης τέχνης κ.λπ. 

• Εκδηλώσεις εντός της πόλης με πολιτιστικό περιεχόμενο. 

 

Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα αξιοποιήσει την εμπειρία, που έχει αποκτήσει από την 

επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων σύνθεσης πολιτιστικών και φυσικών πόρων σε 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν/εμπειρία και σύνδεσής τους με την τοπική οικονομία σε 

αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας (π.χ. Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, 

Μάρκετινγκ Πόλης Ηρακλείου κ.α.). Η συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στοχεύει στην διασφάλιση 

του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις φάσεις του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί 

μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

Πιο συγκεκριμένα το “ΔΙΑΖΩΜΑ” δύναται να υποστηρίξει το Δήμο: 

✓ στην προβολή/προώθηση/marketing του προορισμού  

✓ στην παρουσίαση των αξιοθεάτων της πόλης, με τη βοήθεια τεκμηριωμένων, αλλά 

προσιτών στο πλατύ κοινό αφηγήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, 

κατάλληλων για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και tablets. 

✓ στην εκπόνηση σχεδίου δημιουργίας δικτύου επιχειρήσεων, που θα συνδέονται 

μεταξύ τους με σύμφωνο ποιότητας και ανάπτυξης και θα στοχεύει στην ποιοτική 

αναβάθμισή τους, μέσα από ολιστικού χαρακτήρα δράσεις. Το σχέδιο αυτό μεταξύ 

των άλλων θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων, μέσω των οποίων η κάθε 

επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε 

σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση και με επενδύσεις χαμηλού κόστους, να 

προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο και πιο ποιοτικών υπηρεσιών 
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και προϊόντων στους επισκέπτες. Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίησή του, θα 

συζητηθεί με επισπεύδοντα το Δήμο  με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και 

στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε τοπικές ημερίδες (διαβούλευση 

με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες). 

✓ στην προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του 

προγράμματος, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του, είτε με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των 50 περίπου εταιρικών του μελών. 

✓ Στην υποστήριξη του Δήμου στα θέματα μελετών και υπηρεσιών για την 

συστηματοποίηση ή τη δημιουργία εργαλείων υποστήριξης τουριστικού προϊόντος 

(“Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος τουριστικής ταυτότητας για τον προορισμό  

Καλαμάτα”, “Σχέδιο μάρκετινγκ- στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του 

τουριστικού προορισμού Καλαμάτα”) που θα παρέχεται μέσω παροχής συμβουλών- 

προτάσεων για την σύνταξη προδιαγραφών για τα ανωτέρω και τη συμμετοχή 

εκπροσώπου του στις επιτροπές αξιολόγησης παραδοτέων». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του Δήμου 

Καλαμάτας, με θέμα την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και 

περιαστικού χώρου της πόλης. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του παραπάνω μνημονίου 

συνεργασίας. 

 

 

11. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη συνεργασία με το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη δημιουργία μιας ενιαίας 

Ο.Χ.Ε. στον ελληνικό νησιωτικό χώρο (Συν. 10). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

αναπτύσσει συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.  

 

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόσθεσε ο πρόεδρος, προωθεί το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας “Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης” για την προώθηση 

της εδαφικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας. 

Μάλιστα η Επιτελική Δομή  του Υπουργείου ανέθεσε μια σειρά μελετών στο Κέντρο Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πειραιά, με αντικείμενο το έργο: “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027”. Πιο 

συγκεκριμένα στο 7ο πακέτο εργασίας με θέμα: “Εισήγηση μεθοδολογίας και διατύπωση 

εξειδικευμένων προτάσεων για συσχέτιση και ενσωμάτωση πτυχών θαλάσσιας πολιτικής και 

νησιωτικότητας (αρμοδιοτήτων ΥΝΑΝΠ) στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την 
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περίοδο 2021-2027 και στα επιμέρους επί κατάρτιση επιχειρησιακά προγράμματα” (Συν. 10) 

προτείνουν τη δημιουργία μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. στον ελληνικό νησιωτικό χώρο. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω η κα Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής ζήτησε να γίνει μια τηλεδιάσκεψη με το Σωματείο μας, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου το “ΔΙΑΖΩΜΑ” να συνδράμει στη 

συγκρότηση του παραπάνω προγράμματος». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 

παραπάνω θετική είδηση και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να 

εκπροσωπήσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. στον ελληνικό νησιωτικό χώρο. 

 

 

12. Ενημέρωση για την προετοιμασία της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»: α) από τον κ. Πέτρο Θέμελη, αντιπρόεδρο του Σωματείου για την 

έκθεση και το λεύκωμα «ΑΕΝΑΩΣ» (Συν. 11), β) από τον κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη, γενικό γραμματέα του Σωματείου για την έκδοση των αρχαίων 

θεάτρων της Πελοποννήσου, γ) από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη 

συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Somewhere We Know. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της 

ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 

Παρασκευή 1 έως Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. 

 

α) Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Πέτρο Θέμελη, αντιπρόεδρο του 

Σωματείου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την έκθεση και το λεύκωμα «ΑΕΝΑΩΣ» που θα 

συνοδεύουν την επόμενη γενική συνέλευση του Διαζώματος. Ο κ. Θέμελης ανέφερε 

εισαγωγικά ότι πραγματοποιήθηκε ειδική τηλεδιάσκεψη, με θέμα την έκθεση και το λεύκωμα 

«ΑΕΝΑΩΣ», τα πρακτικά της οποίας έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου (Συν. 11). 

 

Ακολούθως, ο κ. Θέμελης ανέφερε τα εξής: «Για τη φιλοξενία της έκθεσης επιλέχθηκε το 

Φουαγιέ στο ισόγειο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Η ημερομηνία εγκαινίων της έκθεσης θα 

είναι το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021 στις 10:00 το πρωί πριν την έναρξη του κυρίως μέρους 

των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος. Συντονιστής - επιμελητής της 

έκθεσης θα είναι ο κ. Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εικαστικού Τομέα 

του Δήμου Καλαμάτας, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν.  

 

Αντίστοιχα επιμελήτρια του λευκώματος ΑΕΝΑΩΣ θα είναι η κα Βάσω Αβραμοπούλου, 

γραφίστρια στην “Α4 art design”. Ήδη είμαστε στη διαδικασία για τη συλλογή του 

φωτογραφικού υλικού που θα επιλεγεί και για την επιμέλεια των κειμένων της έκδοσης. 
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Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα συνοδεύουν, επίσης, δύο πρωτότυπες μουσικές 

συνθέσεις από το Ωδείο Καλαμάτας, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού και μέλους του 

Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Γιώργου Κουρουπού και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου 

Καλαμάτας, κ. Γυφτάκη Στάθη, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Ωδείο – Εκκλησιαστήριο 

της Αρχαίας Μεσσήνης». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Κουρουπός έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου τον 

προβληματισμό του για την ανάγκη πρόβλεψης ενός κλειστού χώρου για τη διεξαγωγή των 

παραπάνω εκδηλώσεων σε περίπτωση κακοκαιρίας. 

 

β) Αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την έκδοση των αρχαίων θεάτρων 

της Πελοποννήσου. Ο κ. Λαμπρινουδάκης αρχικά ανέφερε στα μέλη ότι πραγματοποίησε 

τηλεφωνικές επαφές με τις Προϊστάμενες των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Πελοποννήσου και 

συγκεκριμένα με τις κ.κ. Μηλίτση-Κεχαγιά Ευαγγελία, προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Ευαγγελία Πάντου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Λακωνίας, Άννα Καραπαναγιώτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και 

Κασίμη Παναγιώτα, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, οι οποίες 

συμφώνησαν με χαρά στην υλοποίηση της έκδοσης των αρχαίων θεάτρων της Πελοποννήσου. 

Επιπλέον, ο κ. Λαμπρινουδάκης πρόσθεσε ότι συμφώνησε με τις Εφόρους τα κείμενα για τα 

αρχαία θέατρα να γραφούν από τους/τις αρμόδιους αρχαιολόγους. «Τα κείμενα για τους 

αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Επιδαύρου, πρόσθεσε ο κ. Λαμπρινουδάκης, θα 

επιμεληθώ εγώ και συνεργάτες μου. Εκκρεμεί η επικοινωνία μου με την κα Άλκηστη 

Παπαδημητρίου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, την οποία έχω αναζητήσει 

τηλεφωνικά, για την επιμέλεια των υπόλοιπων κειμένων της Αργολίδας (Άργους – Μυκηνών)». 

 

γ) Τέλος, το λόγο έλαβε και πάλι ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ενημέρωσε τα 

μέλη για τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη το 

οργανωτικό κομμάτι της επόμενης, ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου να αναλάβει και 

πάλι το ταξιδιωτικό γραφείο Somewhere We Know, το οποίο είχε με μεγάλη επιτυχία 

διοργανώσει και τη ΙΒ΄ Συνέλευση του Σωματείου στη Νάξο και τη Δήλο. «Το γραφείο αυτό, 

πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα αναλάβει μεταξύ άλλων και την επικοινωνία με τα ξενοδοχεία της 

Καλαμάτας για να προβεί σε κρατήσεις δωματίων, οι οποίες, όμως, θα είναι συγκρατημένες 

λόγω των έκτακτων συνθηκών που διανύει η χώρας μας εξαιτίας του κορωνοϊού». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την προετοιμασία της ΙΔ΄ 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου να αναλάβει το ταξιδιωτικό γραφείο Somewhere 

We Know το οργανωτικό κομμάτι της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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13. Παρουσίαση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο της μελέτης «Σχέδιο Μάρκετινγκ 

για την «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» (Συν. 12). 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη «Σχέδιο 

Μάρκετινγκ για την Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» από το Δρ. Δημήτριο Κούτουλα, Σύμβουλο 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Επίκουρο Καθηγητή Τουριστικού Management στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών και υπεβλήθησαν στο Σωματείο τα παραδοτέα Γ ´: Εκπόνηση πλήρους 

Σχεδίου Μάρκετινγκ και Δ΄ : Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης αξιολόγησης των μέσων του 

μάρκετινγκ του Δήμου, συμβατικών και ψηφιακών. Ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του 

Συμβουλίου την παραπάνω μελέτη (Συν. 12). 

 

Επιπλέον, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι επίκειται η συνεδρίαση της επιτροπής 

Παραλαβής των Παραδοτέων της από 25/06/2019 υπογεγραμμένης σύμβασης, με αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, η 

οποία αποτελείται από τους: 

1. κ. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, καθ. Αρχαιολογίας, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου 

«Διάζωμα», 

2. κα Αικ. Φραγκίσκου, τοπογρ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Δήμου Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων και  

3. κα Ελισ. Χατζηνικολάου, νομικό, εθελόντρια του σωματείου «Διάζωμα». 

 

Ακολούθως, ο κ. Μπένος προέβη σε μια σύντομη παρουσίαση της παραπάνω μελέτης, 

λέγοντας περίπου τα εξής: 

«Οι στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου μάρκετινγκ είναι οι εξής: 

 

Βάσει της παραπάνω στρατηγικής μάρκετινγκ προτείνεται η υλοποίηση του ακόλουθου σχεδίου 

δράσης (όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα), προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στρατηγικοί στόχοι και να υπάρξει χειροπιαστό όφελος για τον τουρισμό της Νάξου. Το σχέδιο 

δράσης εστιάζει τόσο στη γρήγορη εδραίωση της νέας Διαδρομής όσο και συνολικότερα στην 
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προβολή της Νάξου. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ενέργειες μάρκετινγκ που διακρίνονται σε 

δύο ομάδες.  

❖ Η πρώτη αφορά στη δημιουργία της αρχικής επικοινωνιακής υποδομής, ώστε ο Δήμος 

να αποκτήσει τα κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία όπως λ.χ. το branding και την 

κειµενογράφηση. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει περί τους 9 μήνες.  

❖ Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει µια σειρά από επαναλαμβανόμενες ενέργειες 

µμάρκετινγκ, η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει ενδεικτικά από το δέκατο µήνα 

και µετά. Σε αυτές συγκαταλέγονται η συνεργασία µε τα µέσα ενημέρωσης, οι επαφές 

µε tour operators, τουριστικά γραφεία, η προβολή στα κοινωνικά δίκτυα κοκ. 

 

 

 

 

Η δημιουργία της επικοινωνιακής υποδομής περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τα εξής: 

 

❖ Ανάπτυξη ταυτότητας (branding). 

❖ Διενέργεια φωτογράφισης. 

❖ Παραγωγή βίντεο. 

❖ Συγγραφή κειμένων και διαχείριση περιεχομένου. 

❖ Αναβάθμιση ιστοσελίδας. 

❖ Ανάπτυξη ψηφιακής ξενάγησης. 

❖ Ανάπτυξη εφαρμογής για smartphone. 

❖ Παραγωγή εντύπων. 

 

 

Οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες μάρκετινγκ που προτείνεται να υλοποιηθούν τα προσεχή 

χρόνια είναι οι εξής: 

 

❖ Πρόγραµµα ενημέρωσης των κατοίκων της Νάξου 
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❖ Διαδικτυακή προώθηση και προβολή 

❖ Συνεργασία µε µέσα ενημέρωσης και influencers 

❖ Επαφές µε το travel trade (B2B) 

❖ Επιμόρφωση τουριστικών επαγγελματιών και εργαζομένων 

❖ Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών. 

 

Ο Προϋπολογισμός του μάρκετινγκ για την Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου αποτυπώνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα: 

 

 
 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το περιεχόμενο της παραπάνω 

μελέτης και συμφώνησαν ομόφωνα με την παραλαβή του παραπάνω έργου που θα γίνει από 

την τριμελή επιτροπή παραλαβής του. 

 Συν. 12:  

•  Πλήρες κείμενο της μελέτης marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής 

Διαδρομής στη Νάξο.      

•  Παρουσίαση της μελέτης marketing. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mOpXUnIyvlShPReCrgRF6kFeXqYaxAxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOpXUnIyvlShPReCrgRF6kFeXqYaxAxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12HafC5BDVs-4cW_9-ALVWwxobtocDcrb/view?usp=sharing


29 
 

 

14. Παρουσίαση από τον κ. Χρήστο Χιώτη, γραφίστα του έργου «Δημιουργία 

ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των 

Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων – πιλοτική εφαρμογή στην 

Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου» (Συν. 13). 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι 

ολοκληρώθηκε από τον κ. Χιώτη Χρήστο, γραφίστα, η εκπόνηση του έργου «Δημιουργία 

ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των Πολιτιστικών 

Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων – πιλοτική εφαρμογή στην Πολιτιστική Διαδρομή 

Ηπείρου», όπως φαίνεται και στο συνημμένο αίτημα παράδοσης (Συν. 13). 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Χιώτη, ο οποίος παρουσίασε το έργο 

που εκπόνησε. Ο κ. Χρήστος Χιώτης ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το τελευταίο διάστημα η ομάδα μας προχώρησε στην ολοκλήρωση των υποέργων 1 και 2, με 

τίτλο: "Βελτίωση Υπάρχουσας Ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων της 

Ηπείρου" και "Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου" που περιγράφονται στη σύμβαση ανάθεσης 

του έργου "Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας των 

προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού με πιλοτική εφαρμογή στην πολιτιστική διαδρομή των 

αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου". 

 

Ως προς την ιστοσελίδα της διαδρομής (https://ancienttheatersofepirus.gr/) έγιναν οι παρακάτω 

εργασίες:   

• Ανάπτυξη από την αρχή του κώδικα της ιστοσελίδας, με βάση τον αρχικό εικαστικό 

σχεδιασμό. Κρίθηκε καταλληλότερη ως προσέγγιση, μιας και χρειάστηκε λιγότερο χρόνο 

και αφήνει ένα καθαρότερο σύστημα, από μια διαδικασία προσθαφαιρέσεων και 

διορθώσεων. 

• Σχεδιασμός νέας σελίδας παρουσίασης των θεάτρων με προβολή όλων των 

συνδεδεμένων αξιοθέατων, ιστοριών, επιχειρήσεων και πληροφοριών. 

• Αναδιοργάνωση και εμφάνιση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας των Ιστοριών. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου Trip Planner που εκμεταλλεύεται τα δεδομένα του 

αποθετηρίου και λειτουργεί στην ουσία σαν αυτόνομη εφαρμογή. 

• Σύνδεση της ιστοσελίδας με την πλατφόρμα του DMO για την τροφοδοσία των 

δεδομένων των επιχειρήσεων. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη σελίδας παρουσίασης των επιχειρήσεων του Cluster με 

χαρτοκεντρική προσέγγιση. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη σελίδας / προφίλ παρουσίασης της κάθε επιχείρησης με 

τροφοδοσία των δεδομένων από την πλατφόρμα του DMO. 

 

https://ancienttheatersofepirus.gr/


30 
 

Ως προς το Ψηφιακό Αποθετήριο (https://repo.ancienttheatersofepirus.gr/ ) έγιναν οι 

παρακάτω εργασίες:  

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ψηφιακού αποθετηρίου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

της διαδρομής, με το ελάχιστο δυνατό “κόστος” συντήρησης. 

• Μετάπτωση και ανασχεδιασμός των δεδομένων των θεάτρων στο ψηφιακό αποθετήριο. 

• Μετάπτωση και ανασχεδιασμός των δεδομένων των αξιοθέατων στο ψηφιακό 

αποθετήριο. 

• Δυνατότητα για περαιτέρω προσθήκη δεδομένων στα υπάρχοντα τεκμήρια, όπως για 

παράδειγμα η προσθήκη επιπλέον γλώσσας. 

• Δυνατότητα για προσθήκη νέων κατηγοριών τεκμηρίων με δομή δεδομένων 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. 

• Δημιουργία σελίδας οδηγιών για την χρήση του αποθετηρίου από “τρίτες” εφαρμογές». 

 

Στο σημείο αυτό, έλαβε το λόγο ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Συμβουλίου, ο οποίος 

τόνισε ότι πρόκειται για μια δεδομενοκεντρική προσέγγιση της πληροφορίας. «Η αναζήτηση 

της πληροφορίας, πρόσθεσε, θα είναι πιο εύκολη, θα υπάρχει μεγάλη διάχυσή της στα κοινωνικά 

δίκτυα, και το περιεχόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα είναι προσβάσιμο με πολλαπλούς 

τρόπους». 

 

Μετά από συζήτηση τα μέλη του συμβουλίου συνεχάρησαν τον κ. Χιώτη για το περιεχόμενο 

της δουλειάς του και συμφώνησαν ομόφωνα με την παραλαβή του παραπάνω έργου που θα 

γίνει από την τριμελή επιτροπή παραλαβής του, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου, Υπεύθυνο Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Αριστοτέλη 

Σταγκίκα, οικονομολόγο στην ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και Νίκο Καράμπελα, πρόεδρο του Cluster της 

Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

 

 

15. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την έγκριση από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης αποκατάστασης του σκηνικού 

οικοδομήματος του Θεάτρου της Λάρισας και την ένταξη του παραπάνω υποέργου 

στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Συν. 14). 

 

O πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι τη Δευτέρα 2 

Νοεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού η μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ Αρχαίου 

Θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση» και η αντίστοιχη μελέτη συντήρησης που εκπονήθηκαν από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. (Συν.14: σχετική απόφαση). 

 

«Η παραπάνω μελέτη, πρόσθεσε ο πρόεδρος, προτείνει τη συμπλήρωση ορισμένων σειρών 

λίθων στις περιμετρικές τοιχοποιίες και την αποκατάσταση μέρους της στοάς του σκηνικού 

οικοδομήματος, ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η μορφή του οικοδομήματος. Μετά την 

έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος από το Κ.Α.Σ. εγκρίθηκε 

επιπλέον χρηματοδότηση 3,4 εκ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αποκατάσταση του 

https://repo.ancienttheatersofepirus.gr/
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σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου. Το έργο αυτό θα ενταχθεί ως υποέργο του ήδη 

εγκεκριμένου από το 2019 έργου αποκατάστασης που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα μέσω 

Ε.Σ.Π.Α. στο θέατρο Λάρισας, επειδή επαυξάνει τη λειτουργικότητα του». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, καθώς προχωρά με βήματα γοργά 

η αποκατάσταση του θεάτρου της Λάρισας και γιατί το έργο θα περιλαμβάνει πλέον και την 

αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος. 

 

 

16. Ενημέρωση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευθύμη Τσάμη για την 

πρόοδο των εργασιών στο αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών. 

 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευθύμης Τσάμης, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για 

την πρόοδο των εργασιών στο αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών. 

 

Ο κ. Τσάμης ανέφερε στα μέλη ότι το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των 

Φθιωτίδων Θηβών έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 με χρηματοδότηση, ύψους 2 εκ. 

ευρώ από το 2019. «Σε συνέχεια της επικοινωνίας μου με την κα Βασιλική Αδρύμη, επίτιμη 

Έφορο Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, πρόσθεσε ο κ. Τσάμης, και τον κ. Νίκο Σταφυλοπάτη, 

πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών πληροφορήθηκα ότι πρόσφατα ξεκίνησε το έργο 

αποκατάστασης του θεάτρου. Έγινε μάλιστα η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού. 

Επιπλέον, ο κ. Σταφυλοπάτης και ο Δήμος Βόλου έχουν κάνει διεργασίες για να υπάρχει παροχή 

νερού στον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου, αλλά και για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση από 

την άνω πλευρά του θεάτρου. Ωστόσο, για να ενταχθεί πλήρως το έργο αποκατάστασης του 

θεάτρου πρέπει να επιλυθεί το θέμα της πρόσβασης στο θέατρο». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, καθώς ξεκίνησε και η 

αποκατάσταση του θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών. 

 

 

17. Εισήγηση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για τη διάθεση του ποσού των 2.000 

ευρώ για την αγορά 60 βιβλίων της Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης του 

«Επιλόγου». 

 

O πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου τη διάθεση του ποσού 

των 2.000 ευρώ για την αγορά 60 βιβλίων της Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης του 

«Επιλόγου». «Στην παραπάνω έκδοση, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, υπάρχει κείμενο για το 

Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” που επιμελήθηκα εγώ και οι αρχαιολόγοι μας, κ.κ. Μαρία Κουρασάνη 

και Μαρία Σοφικίτου». 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου για τη διάθεση του ποσού των 2.000 ευρώ για την αγορά 60 

βιβλίων της Ετήσιας Πολιτιστικής Έκδοσης του «Επιλόγου». 
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18. Έγκριση της προσφοράς του κ. Κωνσταντίνου Τσιρίκου, γραφίστα, ύψους 1.590 

ευρώ, για την επανεκτύπωση εκδόσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 15). 

 

O πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι ο Κωνσταντίνος 

Τσιρίκος, γραφίστας, απέστειλε προσφορά προς το Σωματείο, ύψους 1.590 ευρώ, για την 

επανεκτύπωση εκδόσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 15). Εν συνεχεία, ο πρόεδρος 

εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της παραπάνω προσφοράς. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου και ενέκριναν την προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Τσιρίκου, 

γραφίστα, ύψους 1.590 ευρώ, για την επανεκτύπωση εκδόσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

19. Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συμβολή του 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

20. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως Β΄ δόση 

της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε τη Β΄ δόση της ετήσιας συνδρομής της προς το Σωματείο, 

ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της 

Εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ως Β΄ δόσης της ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 

2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΕΛΠΕΝ Α.Ε. για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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21. Αποδοχή της χορηγίας του Σ.Ε.Β., ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής 

Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών), εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή 

του προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το έτος 2020. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του 

Σ.Ε.Β. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2020. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Σ.Ε.Β. για τη συμβολή του στην ενίσχυση 

των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

22. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως 

και 31 Οκτωβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

Ο ταμίας του Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Νταής, εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 

Οκτωβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 31 Οκτωβρίου 2020 (Συν. 16). 

 

 

23. Αποδοχή των νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των αιτήσεων 

των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και 

αρωγά μέλη: 

 

• Νίκη Αλεξοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος. 

• Στέφανος Μηνιάδης, ιδιωτικός υπάλληλος, ως τακτικό μέλος.     

• Πρόδρομος Μοναστηρίδης, προϊστάμενος Τμήματος Marketing και 

Χορηγιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος.                                                               

• Aθανάσιος Παιδής, επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος.                                  

• Δημήτριος Ποτηρόπουλος, αρχιτέκτων - μηχανικός, ως τακτικό μέλος. 

• Δάφνη Ρήγα, αρχιτέκτων – μηχανικός, ως αρωγό μέλος. 

• Ζαφείριος Τσάκος, αρχειονόμος – βιβλιοθηκονόμος, ως τακτικό μέλος. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 

προέδρου. 

 

 

24. Άλλα θέματα. 

• Εισήγηση του προέδρου για έγκριση του αιτήματος παράτασης της προθεσμίας 

υποβολής του Παραδοτέου Α΄ του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)» έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η μελετητική Εταιρεία PLANE.E., η 

οποία εκπονεί το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)», έχει υποβάλει νέο αίτημα προς 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την παράταση προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου Α΄ έως 

τις 20 Ιανουαρίου 2021, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας covid 19 που διανύει η 

χώρα μας. 

 

«Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, πρόσθεσε ο πρόεδρος, παρατηρούνται 

καθυστερήσεις και κωλύματα στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών της μελέτης και κυρίως 

αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης συναντήσεων και επισκέψεων, καθώς και δυσκολίες 

πρόσβασης σε μελέτες, βάσεις δεδομένων και λοιπό υλικό». 

 

Συνεπώς, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή του αιτήματος 

παράτασης της Εταιρείας PLAN E.E. για την υποβολή του Παραδοτέου Α΄ της σύμβασης για 

την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)» έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου για την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Εταιρείας PLANE.E. για την 

υποβολή του Παραδοτέου Α΄ της σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)». 

 

 

 

 

 

Συντάκτης: 

Μαρία Σοφικίτου 
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Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας 

 

   

   

   

   

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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Επισυναπτόμενο 1ο: 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 

 

Στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης1 που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε. για ένα κόσμο δικαιότερο, 

ειρηνικό και ευημερούντα επιδιώκεται μεταξύ άλλων η δημιουργία πόλεων και ανθρώπινων 

οικισμών χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους (Στόχος 11: βιώσιμες 

πόλεις και κοινότητες), (Εικ. 1). 

 

 
 

Εικ. 1: 17 Στόχοι Ο.Η.Ε. 

 

 

 

 
1Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ: Το 2015 , οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο 

δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι, επίσης, μια πρόσκληση για 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των 

νέων. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω πως ένας αποτελεσματικός και μεταρρυθμισμένος ΟΗΕ θα 

καταφέρει να επιτρέψει στους ανθρώπους παντού, του σήμερα και του αύριο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

τους και να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους. Οι 17 στόχοι του Ο.Η.Ε. είναι διαθέσιμοι εδώ:  

https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-

%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ 

https://unric.org/el/17-%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252587%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9-%2525CE%2525B2%2525CE%2525B9%2525CF%252589%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525BC%2525CE%2525B7%2525CF%252583-%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CF%252584%2525CF%252585%2525CE%2525BE%2525CE%2525B7%2525CF%252583/
https://unric.org/el/17-%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252587%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9-%2525CE%2525B2%2525CE%2525B9%2525CF%252589%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525BC%2525CE%2525B7%2525CF%252583-%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CF%252584%2525CF%252585%2525CE%2525BE%2525CE%2525B7%2525CF%252583/
https://unric.org/el/17-%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252587%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9-%2525CE%2525B2%2525CE%2525B9%2525CF%252589%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525BC%2525CE%2525B7%2525CF%252583-%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CF%252584%2525CF%252585%2525CE%2525BE%2525CE%2525B7%2525CF%252583/
https://unric.org/el/17-%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252587%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9-%2525CE%2525B2%2525CE%2525B9%2525CF%252589%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525BC%2525CE%2525B7%2525CF%252583-%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CF%252584%2525CF%252585%2525CE%2525BE%2525CE%2525B7%2525CF%252583/
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Επίσης, στις 5 βασικές επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 

2021 -20272 επιδιώκεται η δημιουργία μιας Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών.  

 

Επιπλέον, στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 «Προς μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149 (INI))»3 

ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων (άρθρο 14). 

Επιπλέον, ζητείται από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη νομικών μέσων που 

επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η 

συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται 

με την πολιτιστική κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυξη και 

προώθηση) (άρθρο 15). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», σεβόμενη απόλυτα το κεκτημένο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς επιταγές για την προώθηση της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης, αλλά και αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορεί να παίξει η 

ολοκληρωμένη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς4 προς την κατεύθυνση αυτή, 

στηρίζει και ενισχύει την υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού 

(πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα)5, τα οποία έχουν ως 

στόχο την ένταξη των μνημείων του πολιτισμού, αλλά και της φύσης στο κέντρο της ζωής, 

της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Η προσπάθεια του Διαζώματος αφορά την παρουσίαση στη διεθνή τουριστική αγορά ενός 

ολιστικού - ποιοτικού προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού που θα στοχεύει στη δημιουργία 

ολιστικών εμπειριών στον κάθε επισκέπτη και το οποίο θα βασίζεται στο συνδυασμό 

πολιτισμού (αρχαιότερου και σύγχρονου), γαστρονομίας και αποθέματος της φύσης, με 

έμφαση στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων στο περιβάλλον.  

 

 
2 Αναλυτικά οι 5 πέντε βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 είναι διαθέσιμοι εδώ: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/2021_2027/ 
3Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη ( 2014/2149 (INI) ). Διαθέσιμο εδώ:  
https://www.diazoma.gr/ekdoseis/ekdosi-psifisma-europaikou-koinovouliou/ 
4Με το Διεθνή Χάρτη για την Προστασία και τη Διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, ο οποίος υπεγράφη 

από το ICOMOS στη Λοζάννη το 1990 και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής 

Κληρονομιάς που υπεγράφη από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Βαλέττα το 1992 εισήχθη και η αρχή της 

«Ολοκληρωμένης προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς». Στην Ελλάδα η πρόθεση για ολοκληρωμένη 

προστασία δηλώνεται για πρώτη φόρα στο άρθρο 50 του αρχαιολογικού νόμου του 1932. Ο χάρτης της Λοζάνης 

διαθέσιμος εδώ. Η σύμβαση της Βαλέττα διαθέσιμη εδώ.  
5Αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού που προτείνει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορείτε 

να δείτε στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει και είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.diazoma.gr/routes/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/2021_2027/
https://www.diazoma.gr/site-assets/%2525CE%252588%2525CE%2525BA%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CF%252583%2525CE%2525B7-%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1-%2525CF%252584%2525CE%2525BF-%2525CE%2525A8%2525CE%2525AE%2525CF%252586%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1-%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252585-%2525CE%252595%2525CF%252585%2525CF%252581%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CE%2525B1%2525CF%25258A%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CF%25258D-%2525CE%25259A%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CE%2525BF%2525CE%2525B2%2525CE%2525BF%2525CF%252585%2525CE%2525BB%2525CE%2525AF%2525CE%2525BF%2525CF%252585-1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%2525CE%252588%2525CE%2525BA%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CF%252583%2525CE%2525B7-%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1-%2525CF%252584%2525CE%2525BF-%2525CE%2525A8%2525CE%2525AE%2525CF%252586%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1-%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%252585-%2525CE%252595%2525CF%252585%2525CF%252581%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CE%2525B1%2525CF%25258A%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CF%25258D-%2525CE%25259A%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CE%2525BF%2525CE%2525B2%2525CE%2525BF%2525CF%252585%2525CE%2525BB%2525CE%2525AF%2525CE%2525BF%2525CF%252585-1.pdf
https://www.diazoma.gr/routes/
https://www.diazoma.gr/routes/
https://www.diazoma.gr/routes/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/2021_2027/
https://www.diazoma.gr/ekdoseis/ekdosi-psifisma-europaikou-koinovouliou/
http://wp.icahm.icomos.org/wp-content/uploads/2017/01/1990-Lausanne-Charter-for-Protection-and-Management-of-Archaeological-Heritage.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143
https://www.diazoma.gr/routes/
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Πέρα, όμως, από την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (αύξηση 

επισκεψιμότητας, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου κ.ο.κ.) τα ολιστικά προγράμματα 

πολιτιστικού τουρισμού (Ο.Χ.Ε.) θα αποτελέσουν τον καταλύτη για την καθολική ανάπτυξη 

σε όλα τα πεδία της οικονομίας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου). 

 

Ταυτόχρονα, θα αποτελέσουν ΠΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΕΣΠΑ, RECOVERY, Π.Δ.Ε., Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες κ.ο.κ), καθώς και όχημα 

ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης όλου του αξιακού περιεχομένου της εποχής μας (συνέργειες, 

καινοτομία, αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, καθαρή ενέργεια κ.ο.κ.) 

 

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι η δυνατότητα συμβολής των 

παραπάνω προγραμμάτων στην ανανέωση της πολιτιστικής βιομηχανίας κάθε περιοχής, 

δηλαδή όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το ευρύτερο πεδίο του Πολιτισμού, 

όπως λ.χ. οι εικαστικές και αναπαραστατικές τέχνες, ο κλάδος των εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

οι κατασκευές, οι χειροτεχνίες παντός είδους, τα οπτικοακουστικά μέσα, ο τομέας της 

διαφήμισης, το design, η αρχιτεκτονική, οι εκδόσεις λογισμικού, ο κλάδος της τηλεόρασης 

και του ραδιοφώνου, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία. 
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Β. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Εικ. 2): 

 

 

 
Εικ. 2: Χάρτης με όλα τα προγράμματα (Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α. και ΤΑΠΤΟΚ). 

 

 

Η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων έρχεται ως 

αποτέλεσμα της απόλυτης συνέργειας των θεσμών του κράτους και των ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων με την κοινωνία των πολιτών, τους φορείς, αλλά και τους 

χορηγούς. 

 

Τα εργαλεία της υλοποίησης των νέων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού 

παρέχονται απλόχερα με τα ολιστικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027 

(Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση - Ο.Χ.Ε., Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Β.Α.Α., Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - Τ.Α.Π. – Τ.Ο.Κ.). 

 

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 
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Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π. – Τ.Ο.Κ.). 

Ιδανικός χώρος εφαρμογής είναι οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

 

Όπως, φαίνεται παραπάνω, τα τρία εργαλεία (Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α., Τ.Α.Π.-Τ.Ο.Κ.) λειτουργούν 

παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνονται τόσο προγραμματικά, όσο και χρηματοδοτικά. 

 

Β1. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)6 αναφέρονται σε μεγάλα γεωγραφικά 

σύνολα και αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή 

αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές 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.  

 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα των 

προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος 

διακυβέρνησης.  

 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της 

καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση7 αντλεί πόρους από περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά 

Ταμεία και περισσότερα του ενός Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τομεακά), 

δημιουργώντας έναν ευέλικτο χρηματοδοτικό μηχανισμό που ξεπερνά τους περιορισμούς 

χρηματοδότησης και τους περιορισμούς που μπορούν να θέτουν οι επιμέρους Θεματικοί 

Στόχοι και οι Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες του κάθε ταμείου και του κάθε επιμέρους 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Από τις Ο.Χ.Ε. που έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-

2020, σε 6 προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Διαδρομών έχει εμπλακεί 

ενεργά το «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που θα 

συμπεριλαμβάνει σε μια ενιαία διαδρομή τα αρχαία θέατρα Νικόπολης, Κασσώπης, Δωδώνης, 

Αμβρακίας και Γιτάνων (Εικ. 3-4), Διαδρομή των Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού της 

Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού «Via Egnatia», 

Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας, Πολιτιστική Διαδρομή Βορείων Σποράδων, Πρόγραμμα 

Ο.Χ.Ε. για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας.  

 
6Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΕΣΠΑ, «Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως 

εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020». 
7Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Κείμενο για το έργο «Πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Διαδρομής Πολιτιστικού Τουρισμού στη Θεσσαλία». 

https://www.diazoma.gr/routes/
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Εικ. 3: χάρτης Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

 

 

 

 
 

Εικ. 4: το θέατρο της Κασσώπης (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασής του).  
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Παράλληλα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που προέκυψε από τις παραπάνω Ο.Χ.Ε., το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

1. Έχει ξεκινήσει την ενεργό συμμετοχή στην προετοιμασία ανάλογων προγραμμάτων 

σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις 

για οκτώ ακόμη προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών που προτείνεται να 

χρηματοδοτηθούν, επίσης, μέσω προγραμμάτων Ο.Χ.Ε. της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου (2021-2027). Πρόκειται για την Πολιτιστική Διαδρομή Πελοποννήσου, με 

προτεινόμενο τίτλο: «ΜΟΡΕΑΣ», τη Διαδρομή Μινωικών Ανακτόρων Κρήτης, με 

προτεινόμενο τίτλο: «ΜΙΝΩΑΣ», την Ο.Χ.Ε. Αττικής, με προτεινόμενο τίτλο: «Η Τριλογία της 

Αττικής», την Πολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής Μακεδονίας, με προτεινόμενο τίτλο: 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Αιτωλοακαρνανίας, τις 

Πολιτιστικές Διαδρομές Νάξου και Σαντορίνης ως πιλοτικές προσεγγίσεις για το νησιωτικό 

μας σύμπλεγμα και στις 3 νησιωτικές Περιφέρειες (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 

Νήσων) και την «Ολυμπία Διαδρομή» που περιλαμβάνει τα μνημεία της φύσης και του 

πολιτισμού κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού.  

2. Πρόκειται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις περιφέρειες της χώρας που ήδη 

υλοποιούν προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών για να τις εμπλουτίσουν και να τις 

επεκτείνουν με δράσεις και έργα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, επίσης, μέσω των 

προγραμμάτων Ο.Χ.Ε. της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-2027). 

 

Η εμπειρία του Ε.Σ.Π.Α. 2014 -2020 στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω 

δράσεων Ο.Χ.Ε. έδειξε ότι η Ο.Χ.Ε. πρέπει να είναι: 

• Οραματική, πολυσυλλεκτική και ολιστική. 

• Να αποτυπώνει την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. 

• Να ενσωματώνει ΟΛΕΣ τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της εδαφικής περιοχής, στην 

οποία αναφέρεται. Άρα μία Ο.Χ.Ε. πρέπει να έχει κυρίως οραματική προοπτική και 

όχι απλά να υλοποιεί τις όποιες έτοιμες μελέτες για έργα. 

• Να συνεργάζεται με ΌΛΑ τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και πέραν 

αυτού (Recovery, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Π.Δ.Ε., πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιωτικές επενδύσεις κ.ο.κ.). 

• Να αφομοιώνει και να μεγιστοποιεί όλα τα προτάγματα της εποχής μας (καινοτομία, 

βιωσιμότητα, ψηφιακή σφαίρα, καθαρές και έξυπνες πόλεις, καθαρή ενέργεια κ.ο.κ.). 
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Συνεπώς, αξιοποιώντας την μέχρι τώρα εμπειρία, προτείνουμε σε κάθε περιφέρεια να 

υλοποιείται μια και μόνο Ο.Χ.Ε, η χρηματοδότηση της οποίας θα επεκτείνεται σε 

περισσότερες από μία προγραμματικές περιόδους και στην οποία θα μπορούν να 

εντάσσονται νέες υποπεριφερειακές ζώνες και νέες δράσεις. 

 

Γιατί; 

•  Για να αποφύγουμε τον κατακερματισμό τόσο του φυσικού σχεδιασμού (χωροταξικού 

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

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

αναφοράς του προγράμματος, 

•  για να επιτύχουμε παράλληλα τη συνύπαρξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

σε μια συνέργεια ολιστική και διαχρονική. 

• Για να έχουμε κοινό φορέα διαχείρισης και λειτουργίας, έναν κοινό DMO για τις 

δράσεις κυρίως των επιχειρήσεων. 

 

Πως μπορεί να γίνει; 

1. Με την επιλογή και ένταξη των υποπεριφερειακών ζωνών, οι οποίες θα 

συνδέονται σε κάποιο σημείο με την υπάρχουσα ή σχεδιαζόμενη κύρια διαδρομή και στις 

οποίες μπορούν να αναδειχθούν και άλλα αρχαιολογικά αξιοθέατα, θρησκευτικά και ιστορικά 

μνημεία, εναλλακτικές δραστηριότητες (πεζοπορία, rafting, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι), 

μνημεία της φύσης (σπήλαια, υγροβιότοποι, αισθητικά δάση) ή να αναδειχθεί οποιαδήποτε 

άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα προκρίνει η τοπική κοινωνία. Όλες οι υποπεριφερειακές 

ζώνες 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 και 

προγραμματικά και χρηματοδοτικά. 

2. Με την επιλογή και ένταξη της απαιτούμενης δέσμης επιμέρους δράσεων προς 

υλοποίηση. 

3. Με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις του κοινού φορέα διαχείρισης και λειτουργίας 

(πρόβλεψη για ένταξη διακριτού τμήματος στους υπό σύσταση Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς). 
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Ας φανταστούμε μια ΟΜΠΡΕΛΑ, ένα δίκτυ ελπίδας και προοπτικής που θα δίνει λόγο 

και ρόλο σε ΟΛΕΣ τις ψηφίδες που συγκροτούν ένα ανθρωπογεωγραφικό σύνολο και 

ταυτόχρονα με έναν οραματικό σχεδιασμό θα πρέπει να εξασφαλίζει δύο μείζονες 

προτεραιότητες: 

• την ταυτότητα (branding) της περιοχής αναφοράς, 

• τη δυνατότητα ένταξης «στο διηνεκές» ΟΛΩΝ (ανθρώπων, θεσμών, αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, μελλοντικών ιδεών, χρηματοδοτήσεων κ.ο.κ.) κάτω από την ομπρέλα του 

κεντρικού προγράμματος. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν και Δια-Περιφερειακές Ο.Χ.Ε., αφού η Γεωγραφία δε 

γνωρίζει Διοικητικά Σύνορα, πολλές φορές δε οι συνέργειες μεταξύ Περιφερειών 

δημιουργούν υπερτοπικό ενδιαφέρον και αναδεικνύουν τις πολιτικές ανάπτυξης με 

αντικειμενικό τρόπο.  

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για παράδειγμα η Βόρεια Παραλιακή Ζώνη της Κορινθίας 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον «σύνδεσης» με την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας που 

βρίσκεται βορειότερα και ακριβώς απέναντί της, μεσολαβούντος του Κορινθιακού Κόλπου 

(περιοχή Natura πλέον).  

 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας και μόνο Δια-Περιφερειακής Ο.Χ.Ε. προτείνεται 

για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, δεδομένου ότι τα νησιά συνθέτουν μία ειδική, μειονεκτική 

δια-περιφερειακή περιοχή, με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, στον 

ελλαδικό χώρο.8 

 

  

 
8 Μελέτη που εκπόνησε το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά για λογαριασμό του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ, Μονάδα Β΄ εφαρμογής δράσεων 

οργάνωσης & διοικητικής υποστήριξης με αντικείμενο το έργο: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027», Πακέτο Εργασίας 1.7: Εισήγηση μεθοδολογίας και διατύπωση 

εξειδικευμένων προτάσεων για συσχέτιση και ενσωμάτωση πτυχών θαλάσσιας πολιτικής και νησιωτικότητας 

(αρμοδιοτήτων ΥΝΑΝΠ) στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2021-2027 και στα 

επιμέρους επί κατάρτιση επιχειρησιακά προγράμματα. 
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Β2. Η Β.Α.Α.9 χρησιμοποιεί ως πλαίσιο διαχείρισης την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

(ΟΧΕ), προσαρμοσμένη, όμως, στις ανάγκες ενός αστικού συγκροτήματος. Αυτό 

μεταφράζεται στον αυξημένο ρόλο που αναλαμβάνει ο Δήμος της πόλης στον σχεδιασμό και 

στη διαχείριση της ΒΑΑ. Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή και των άλλων 

παραγόντων της πόλης όπως φορείς επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, η 

περιφερειακή διοίκηση, τα κέντρα γνώσης κ.λπ. 

 

Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται μια προσπάθεια από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους αρμόδιους Δήμους, για το σχεδιασμό ενός καθολικού 

προγράμματος για όλη τη χώρα, του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ», το οποίο θα έχει ως στόχο τη 

μεταφορά του κεκτημένου και της φιλοσοφίας των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) 

περιβάλλον των πόλεων. (Εικ. 5). 

 

 
 

Εικ. 5: Logo του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ». 

 

Το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι ένα πρόγραμμα ολιστικής ανάπλασης των ιστορικών κέντρων 

έξι πόλεων με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα: του Ηρακλείου Κρήτης, των Αχαρνών, της 

Θήβας, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και της Κομοτηνής. (Εικ. 6). 

 

 

 
9 Στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορείτε να δείτε εδώ:  

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%92%CE%91%CE%91-EF-2.pdf 

https://www.diazoma.gr/site-assets/%2525CE%252592%2525CE%252591%2525CE%252591-EF-2.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%2525CE%252592%2525CE%252591%2525CE%252591-EF-2.pdf
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Εικ. 6: Χάρτης του προγράμματος ΒΑΑ Ηρακλείου. 

 

Στόχος του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» είναι η συνάντηση των σπουδαίων μνημείων της κάθε 

πόλης με το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό χώρο, καθώς και η αξιοποίηση των θεσμών του 

cluster (δικτύωση της τοπικής επιχειρηματικότητας) και του φορέα λειτουργίας (DMO – 

Destination Management Organization) για την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των 

προγραμμάτων, καθώς και της βιωσιμότητάς τους.  
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Β3. Το Τ.Α.Π.Τ.Ο.Κ.10 αποτελεί ένα εργαλείο που αφορά τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες 

συγκροτούν μια σύμπραξη προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια 

«ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική». Η εν λόγω στρατηγική είναι σχεδιασμένη κατά 

τρόπο, ώστε να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της κοινότητας σε 

κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, αντί απλώς να εστιάζει στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Τ.Α.Π. - Τ.Ο.Κ. είναι 

ιδανικό για νησιωτικές και ορεινές περιοχές.  

 

Ειδικότερα τα προγράμματα που σχεδιάζονται για τις νησιωτικές περιοχές πρέπει να 

αρθρώνονται σε δύο βασικούς πυλώνες: 

1. την 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), οι οποίες αφθονούν κατά κόρον στις 

νησιωτικές περιοχές, 

2. την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής (όπως για παράδειγμα τηλεδιάσκεψη, 

τηλεϊατρική, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση) που έχουν ως στόχο την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των νησιωτικών –και 

πολλές φορές απομακρυσμένων - περιοχών. 

 

Αντίστοιχα για τα προγράμματα που σχεδιάζονται σε ορεινές περιοχές θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν δύο βασικοί άξονες δράσεων: 

1. η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και η προώθηση δράσεων που ενισχύουν τη 

βιοποικιλότητα των ορεινών περιοχών, καθώς τα ορεινά τοπία δημιουργούν ένα 

φυσικό σκηνικό απίστευτης ομορφιάς, ιδανικό για εναλλακτικές περιπλανήσεις και για 

δραστηριότητες στη φύση (με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα 

οικοτουρισμού που προωθεί ο Ε.Ο.Τ. και προβάλλεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, 

visitgreece.gr11), 

2. η ενίσχυση των προγραμμάτων «ανοικτών κοινωνικών δομών», που βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής, αλλά και τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου των ορεινών - 

απομονωμένων περιοχών, όπως για παράδειγμα το παραδοσιακό καφενείο του χωριού, 

το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» κ.α. 

 

Για την πιλοτική εφαρμογή του Τ.Α.Π. – Τ.Ο.Κ. έχουν ήδη αναληφθεί δύο πιλοτικές 

πρωτοβουλίες με τη συνδρομή του Διαζώματος για έργα πολιτισμού: το έργο αποκατάστασης 

του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Χερσονήσου στην Κρήτη (Εικ. 7) και το έργο αποκατάστασης 

του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας στην Ηλεία.  

 

 

 
10Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Τ.Α.Π. -Τ.Ο.Κ. μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://www.diazoma.gr/site-assets/11_Taptok-1.pdf 
11http://www.visitgreece.gr/el/in_the_mood_for/ecotourism 

https://www.diazoma.gr/site-assets/11_Taptok-1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/11_Taptok-1.pdf
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Εικ. 7: Θέατρο Χερσονήσου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποκατάστασής του). 
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Γ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

 

Ο οδικός χάρτης των παραπάνω προγραμμάτων, όπως αυτός προέκυψε από την εμπειρία του 

τρέχοντος Ε.Σ.Π.Α., και τυποποιήθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αποτελείται από τρεις 

βασικούς κύκλους, το σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη λειτουργία, όπως αποτυπώνεται και 

στο παρακάτω γράφημα: 

 

 

 

Εικ. 8:Ο οδικός χάρτης των προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

 

 

Γ1. Ο πρώτος κύκλος αφορά το σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς και την εκπόνηση και 

έγκριση της στρατηγικής του, με τα εξής βήματα (Εικ. 9): 

• Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

• Δημόσια διαβούλευση. 

• Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας. 

• Έγκριση από τον Περιφερειάρχη. 
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Εικ. 9:Βήματα σχεδιασμού και έγκρισης προγράμματος Ο.Χ.Ε. 

 

 

 

Αναλυτικότερα τα βήματα του πρώτου κύκλου είναι τα εξής:  

 

Γ.1.1) Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής: 

 

Αρχικά, απαιτείται η ανάθεση σε κάποιον ανάδοχο - μελετητή της εκπόνησης του αρχικού 

κειμένου στρατηγικής (masterplan) της Ο.Χ.Ε.  

 

Στο κείμενο αυτό θα πρέπει να περιγράφονται: 

• τα γενικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε Περιφέρειας, 

• μια πρώτη προσέγγιση της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας και των στόχων 

της,  

• η περιγραφή της Διαδρομής, 

• μια πρώτη ομαδοποίηση και ιεράρχηση των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν 

μέσω της Διαδρομής. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις και για τη διευκόλυνση των μελετητών, αλλά και των διαδικασιών το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέλαβε να εκπονήσει ένα προκαταρκτικό σχέδιο για το masterplan των 

παραπάνω προγραμμάτων (π.χ. Πολιτιστική Διαδρομή ΜΟΡΕΑ, Διαδρομή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

κ.α.) 
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Γ.1.2) Δημόσια διαβούλευση: 

 

Εν συνεχεία, το παραδοτέο της μελέτης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι 

ουσιώδης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ο.Χ.Ε. Πρόκειται για διαβούλευση με 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελματίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, 

επιστημονικές οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών), προκειμένου η Ο.Χ.Ε. να αποκτήσει 

εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα 

είναι η εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας. 

 

Γ.1.3) Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

Ακολουθεί η έγκριση της προτεινόμενης στρατηγικής από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της εκάστοτε Περιφέρειας. 

 

Γ.1.4) Έγκριση από τον Περιφερειάρχη του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε. 

 

Ο πρώτος κύκλος συμπληρώνεται με την έγκριση από τον Περιφερειάρχη, ύστερα από 

εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε. Η τελική 

απόφαση του Περιφερειάρχη θα προσδιορίζει: 

1. τη στρατηγική της Ο.Χ.Ε. 

2. τα έργα και τις δράσεις 

3. τους δικαιούχους. 

 

 

 

Γ.2. Ο δεύτερος κύκλος ζωής του προγράμματος θα είναι η οικοδόμηση που βασίζεται σε 4 

διακριτά βήματα, όπως αποτυπώνονται και στο παρακάτω γράφημα (Εικ. 10): 

 

• εξασφάλιση των υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών),  

• υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος,  

• δημιουργία συστάδων για την συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, 

• δημιουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του προγράμματος. 
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Εικ. 10:4 βήματα της οικοδόμησης κάθε προγράμματος. 

 

 

 

Γ.2.1) Υποδομές: 

 

Πρόκειται για τις αρχαιολογικές υποδομές που αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και τις υποδομές λειτουργικότητας που αφορούν στην 

προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας της επίσκεψης στους χώρους. Οι υποδομές 

διακρίνονται σε κύριες (αρχαιολογικά έργα και έργα πρόσβασης) και λειτουργικές 

(σημάνσεις, πωλητήρια, WC, χώροι σκίασης). 

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνδράμει όπου χρειάζεται π.χ. με την ανάθεση μελετών, αξιοποιώντας 

χορηγίες από τον κύκλο των χορηγών και των δωρητών του. 

 

 

 

Γ.2.2) Marketing και ψηφιακές εφαρμογές: 

 

Πρόκειται για ενέργειες προώθησης (μάρκετινγκ) και ψηφιακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ενεργητικού μάρκετινγκ για την 

προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η συμπόρευση της κεντρικής στρατηγικής Marketing της 

εκάστοτε Περιφέρειας και του marketing της Διαδρομής, αλλά και να αξιοποιηθούν όλες οι 

σπουδαίες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, ή (υπό όρους) και από ιδιώτες. 
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Γ.2.3) Επιχειρηματικότητα: 

 

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας 

«συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής.  

 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης μιας Διαδρομής είναι μια εθελοντική, 

συλλογική, πρωτοβουλία – δικτύωση επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων και 

οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων 

βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια με την κάθε Πολιτιστική Διαδρομή. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, με βάση την 

ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών και η 

σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και κυρίως με το φαινόμενο της αγροδιατροφής και της 

δημιουργικής οικονομίας, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος 

τουριστικός προορισμός. Το Σύμφωνο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

παραγωγικών τομέων της οικονομίας μιας Περιφέρειας και ως όχημα ανάπτυξης του 

πολιτιστικού και ευρύτερου τουρισμού στην περιοχή. 

 

Γ.2.4) Δημιουργία μηχανισμού για τη διακυβέρνηση του προγράμματος: 

 

Αφορά τη διαχείριση του όλου εγχειρήματος και την επιλογή ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος θα μεριμνά 

καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών 

προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα, και αναλύεται στην 

συνέχεια.  

 

 

Γ.3. Ο τρίτος κύκλος αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας 

και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). 

 

Ο φορέας λειτουργίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα, όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα 

της εικόνας 11: 

 

• την εποπτεία για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών,  

• το συντονισμό της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία,  

• τη φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ της διαδρομής. 

 



54 
 

 

 

Εικ. 11:ο ρόλος του φορέα λειτουργίας. 

 

 

 

Από την εμπειρία και πάλι της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α. κατέστη 

σαφής η αδυναμία της χώρας μας στην υλοποίηση των ήπιων δράσεων (soft ενεργειών), 

απαραίτητων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού, αλλά και κάθε είδους θεματικού τουρισμού, 

δηλαδή των δράσεων marketing, των ψηφιακών δράσεων και των δράσεων 

επιχειρηματικότητας, ενώ αντίθετα παρατηρείται μεγαλύτερη ευχέρεια στην υλοποίηση 

έργων υποδομών. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός της χώρας μας με τη φιλοσοφία 

και την εφαρμογή των ήπιων δράσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθή 

λειτουργία των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών υλοποίησης των soft δράσεων, το Σωματείο 

ΔΙΑΖΩΜΑ» και η ειδική θερμοκοιτίδα, D-Hub (πρόκειται για μια ειδική ομάδα που έχει 

συστήσει για την υποστήριξη των δικαιούχων - υπηρεσίες ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού των παραπάνω 

προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού) δημιούργησαν έναν οδικό χάρτη που περιγράφει 10 

διακριτά βήματα (Εικ. 12). 
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Εικ. 12: ο δεκάλογος υλοποίησης των soft δράσεων. 

 

 

 

 

Ακόμη ένα σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εμπειρία της περιόδου αυτής είναι 

ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού είναι 

απαραίτητη η θεσμοθέτηση από το κράτος με ειδικό νόμο των δυο νέων θεσμών που 

προαναφέρθηκαν, δηλαδή του cluster - «συστάδας επιχειρήσεων» και του Φορέα Λειτουργίας 

και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). 

 

Ειδικότερα: 

✓ για την ενίσχυση των clusters πρέπει να καθιερωθεί ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης 

Επιχειρήσεων των Πολιτιστικών διαδρομών,  

✓ για τον κοινό φορέα διαχείρισης και λειτουργίας (Destination Management 

Organization) να υπάρξει πρόβλεψη για ένταξη διακριτού τμήματος στους υπό 

σύσταση Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. 
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Δ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 

Η μεγάλη προτεραιότητα για το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 είναι η πνευματική και επιχειρησιακή 

προετοιμασία του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού της χώρας μας, προκειμένου να 

ανοίξει δύο νέες λεωφόρους, οι οποίες ξεκινούν από τον ίδιο ομφάλιο λώρο, δηλαδή τις 

Περιφερειακές Αρχές και μας οδηγούν στη γρήγορη και ποιοτική υλοποίηση των 

προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού: 

1. Λεωφόρος υλοποίησης δράσεων και έργων των προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού – Ο.Χ.Ε., η οποία είναι ευθύνη των Περιφερειών, των 

Διαχειριστικών Αρχών τους και των δικαιούχων των έργων.  

2. Λεωφόρος σταδιακής διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος, η οποία είναι 

ευθύνη του κατάλληλου φορέα διαχείρισης – DMO των προγραμμάτων 

πολιτιστικού τουρισμού. 

 

Οι δύο παραπάνω λεωφόροι θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς η πρώτη 

λεωφόρος που αφορά την υλοποίηση του έργου και την οικοδόμηση του προϊόντος με 

χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. είναι προάγγελος της δεύτερης που αφορά την παραγωγή 

και λειτουργία σε συνεχή βάση του τελικού προϊόντος. Η δε δεύτερη λεωφόρος παίρνει τη 

σκυτάλη από την πρώτη λεωφόρο, αξιοποιεί όλη τη δουλειά που έχει ήδη γίνει, προκειμένου 

να διαχειριστεί το τελικό προϊόν και να το προσφέρει στην τουριστική αγορά. 

 

Συνεπώς, και οι φορείς που ελέγχουν τις δύο λεωφόρους, δηλαδή οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι 

Διαχειριστικές Αρχές, οι λοιποί δικαιούχοι των έργων (1η λεωφόρος) και ο DMO (2η 

λεωφόρος) θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλα τα στάδια οικοδόμησης και λειτουργίας 

των παραπάνω προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού, με καθοδηγητή τους τις Περιφέρειες. 

 

Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των προγραμμάτων είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας 

κεντρικής δομής, η οποία υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, 

Διαχειριστικές Αρχές, DMO, δικαιούχοι υλοποίησης έργων και δράσεων) και θα 

ανταποκρίνεται θεματικά και θεσμικά στο ρόλο της. Προτείνεται η στελέχωσή της από τρία 

πρόσωπα κομβικά: τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & Ε.Σ.Π.Α. ή κάποιον 

εκπρόσωπό του, και από δύο διοικητικά στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Ε.Σ.Π.Α. 

που θα είναι υπεύθυνα για κάθε λεωφόρο αντίστοιχα. 

 

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία 13 περιφερειακών δομών (από τις οποίες θα αντιστοιχεί 1 

για κάθε Περιφέρεια), όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες (Εικ. 13-14). 
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Εικ. 13: η απεικόνιση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού: οι δύο λεωφόροι. 
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Εικ. 14: η απεικόνιση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού: η κεντρική δομή και οι 13 περιφερειακές δομές. 

 

 

 

Κάθε μια από τις παραπάνω επιτροπές προτείνεται να αποτελείται από τρία πρόσωπα: 

• Τον εκάστοτε Περιφερειάρχη ή εκπρόσωπό του. 

• 1 στέλεχος από τη Διαχειριστική Αρχή της εκάστοτε Περιφέρειας. 

• 1 στέλεχος από το DMO της διαδρομής της εκάστοτε Περιφέρειας. 

 

Οι παραπάνω επιμέρους επιτροπές θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση και 

συνεργασία με την κεντρική επιτροπή για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος. 

 

 

Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία πραγματική βιωματική κατάθεση της συνολικής δουλειάς του 

Διαζώματος. 

 

Ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε ένα δυναμικό διάλογο που έχουμε και έχει ανάγκη η πατρίδα 

μας προκειμένου να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει τα πνευματικά και χρηματοδοτικά δώρα 

των ολιστικών προγραμμάτων.  
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Επισυναπτόμενο 2ο: (σύμβαση Ηρακλείου σε pdf). 
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Επισυναπτόμενο 3ο:  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

       *************** 

        Θήβα : 09 .10 .2020 

        Αρ. Πρωτ:18127  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

 

 

Στην Θήβα,  σήμερα  Παρασκευή 09 Οκτωβρίου  2020 ημέρα   οι παρακάτω 

υπογεγραμμένοι: 

 

a. κ. Γεώργιος Δ.  Αναστασίου , Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος 

του Δήμου Θηβαίων, με ΑΦΜ 997597230, ΔΟΥ Θηβών και  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

και 

b. κ. Αλέξιος- Ευστράτιος  Φραγκιάδης,   κάτοικος Αθήνας , οδός Νεοφύτου 

Βάμβα  αρ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 533858 , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. «Σύμβουλοι Διοίκησης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»,  με 

έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη , αρ.219 και με Α.Φ.Μ. 094464261 ΔΟΥ: 

Αθηνών, 

 

  Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις Ν. 4412/16 περί “Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών” και τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων». 

2) Την πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2020, στoν Κ.Α. 15.6112.03 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της 

Θήβας»  και την υπ’ αρ. 234/20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκ των οποίων το 

ποσό των 24.800,00 €  

3) Την από 19/5/2020 μελέτη του τμήματος Ανάπτυξης –Προγραμματισμού – 

Οργάνωσης & Πληροφορικής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
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4) Την υπ. αρ. πρωτ. 12583/20 απόφαση Δημάρχου που εγκρίνει την από 19/5/2020 

μελέτη του τμήματος Ανάπτυξης –Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής 

με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Θήβας» 

5) Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 13336/11- 8-2020 προσφορά της  εταιρείας ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. 

«Σύμβουλοι Διοίκησης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»  

6) Την υπ’ αρ.  2051/20 Απόφαση Δημάρχου Θηβαίων (ΑΔΑ: Ψ9ΛΚΩΡΜ-1ΡΨ ) για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. «Σύμβουλοι Διοίκησης, 

Ανάπτυξης και Τεχνολογίας». 

 

Συμφώνησαν  τα επόμενα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που θα 

καλείται εφεξής «ανάδοχος», την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό Ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Θήβας σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. πρωτ.  13336/11-8-2020 προσφορά  της. 

 

 Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 

την ανάρτηση  της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Ειδικότερα: 

 

- To1ο Παραδοτέο θα υποβληθεί σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

- Το 2o Παραδοτέο θα υποβληθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:  

Ενδιάμεση πληρωμή: 40% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Τελική πληρωμή: 60% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται  24.180,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(  19.500,00€ Χ24%) . 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο νόμιμοι φόροι και 

βάρη και συγκεκριμένα: 

Α. Φόρος εισοδήματος, σε ποσοστό  8% 

Β. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό 0,07 % 

 Γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ποσοστό 0,06 % 
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(οι παραπάνω (β) & (γ) κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτόσημου 

20%) 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 200 του Ν. 4412/2016. 

        

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν έγγραφο σε τέσσερα (4) πρωτότυπα 

τα οποία αφού διαβάσθηκαν, υπογράφονται ως ακολούθως.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                    

ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ 
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Επισυναπτόμενο 4ο: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ: 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

«Υπηρεσίες Συμβούλου για τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της 

Θήβας». 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΘΗΒΑΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  Υπηρεσίες Συμβούλου για τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέματος της πόλης 

της Θήβας 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ :  20.000 € (πλέον Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α: 4.800€ (24%) 

ΣΥΝΟΛΟ: 24.800€ 

 

Σύνολο Δαπάνης :  24.800,00 €  

 

ΠΗΓΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Κ.Α.:  Κ.Α. : 15.6112.03 

«Υπηρεσίες Συμβούλου για τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέματος της πόλης 

της Θήβας».  

CPV:  73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης»  και 

79415200-8 «Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού». 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Θήβας και η ολοκληρωμένη προβολή της ταυτότητας 

της πόλης μέσω του Πολιτισμού και της μακραίωνης ιστορίας της αποτελούν σημαντικές 

προτεραιότητες, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από την Δημοτική Αρχή και έχουν 

ενσωματωθεί πρόσφατα σε Προγραμματικά Κείμενα Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού. 

Ειδικότερα: 

- Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Θήβας12περιλαμβάνει την 

προκαταρκτική περιοχή παρέμβασης, την πρόταση στρατηγικής και το προκαταρκτικό 

πρόγραμμα δράσης με 11 Άξονες και 53 δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές με αναφορά 

στην περιοχή του κέντρου (Καδμεία), στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων, τις πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες και την αισθητική αναβάθμιση της 

πόλης. 

- Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της 

ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των 

Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων13, προβλέπει τη χρηματοδότηση 

δέσμης έργων για την προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,5 εκ. ευρώ. 

- Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, 

Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 

Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» αναγνωρίζει τη Θήβα ως κεντρικό Πόλο της 

Διαδρομής λόγω του πολιτιστικού αποθέματος και του ιστορικού της βάθους14 .  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κατευθύνσεις, ο Δήμος Θήβας προτίθεται να συγκροτήσει 

ένα Πρόγραμμα Έργων αστικής ανάπλασης, με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό 

κεφάλαιο της πόλης εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα έργα και δράσεις και ιεραρχώντας τα με 

βάση τον βαθμό ωριμότητάς τους.  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Η υποστήριξη του Δήμου Θήβας από Σύμβουλο για το Σχεδιασμό Προγράμματος των έργων 

ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης κρίνεται απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

-  Το σύνθετο και υψηλών απαιτήσεων τεχνικό αντικείμενο, όπως αναλύεται στα επόμενα 

κεφάλαια της παρούσας. 

-  Το γεγονός πως οι παρεμβάσεις σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση κηρυγμένων 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, που συγκροτούν ιστορικά κέντρα σύγχρονων πόλεων 

όπως η Θήβα είναι σύνθετες, καθώς περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες έργων με 

 
12 Το ΣΟΑΠ Θήβας σε αυτή τη φάση έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και 

αναμένεται η σύμφωνη γνώμη από τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
13Το ΟΣΒΑΑ έχει εγκριθείέχει εγκριθεί  από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020 με την υπ. αριθμ 2949/06.12.2019 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

14
Η ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 268/7.2.2020 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  
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διαφορετικές μεθόδους υλοποίησης, τα οποία προϋποθέτουν ιδιαίτερες διαδικασίες 

ωρίμανσης και ως εκ τούτου απαιτούν το συντονισμό εμπλεκόμενων  Φορέων. 

 

Γενικά πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο, το οποίο αδυνατεί να καλυφθεί πλήρως από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου Θήβας για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω. Επιπροσθέτως, 

λόγω της παρούσας χρονικής συγκυρίας, αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την 

Προϊσταμένη Αρχή να αξιοποιηθούν έγκαιρα οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε δύο 

κατευθύνσεις παράλληλα: 

-  Να προετοιμαστεί η υποβολή ώριμων έργων σε υφιστάμενα Προγράμματα του τρέχοντος 

ΕΣΠΑ (2014 – 2020), λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για την 

υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους και 

-  να προετοιμαστούν έργα για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021 -2027). 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας (στο εξής «έργο») προς τον Δήμο Θήβας είναι 

ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης ενός προγράμματος έργων που θα 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και την αναζωογόνηση του ιστορικού 

κέντρου της, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που έχουν διατυπωθεί στα 

προαναφερόμενα Προγραμματικά Κείμενα Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού (βλ. «Εισαγωγή», 

παραπάνω).Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

1. Εξειδίκευση της περιοχής παρέμβασης με έμφαση σε συγκεκριμένη/ες ζώνη/ες. 

2. Προσδιορισμός των έργων /δράσεων, τα οποία είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης. 

3. Διάκριση των έργων/δράσεων αυτών σε κατηγορίες (εργολαβία, μελέτη, προμήθεια, 

παροχή υπηρεσίας) και προσδιορισμό του τρόπου υλοποίησής τους (με ανάθεση ή με 

αυτεπιστασία). 

4. Εκτίμηση της ωριμότητας των έργων/δράσεων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, στάδιο 

μελετών) και διάκριση αυτών σε δύο κατηγορίες: 

Κατηγορία Α. Έργα/δράσεις με ωριμότητα που έχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Κατηγορία Β. Έργα /δράσεις που απαιτούν ωρίμανση για να έχουν πιθανότητα 

χρηματοδότησης και υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 

(με καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για ωριμότητα σε επίπεδο 

μελετών και αδειοδοτήσεων). 

Προκειμένου να σχεδιαστεί το Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Ανάπλασης του Δήμου 

Θηβαίων, ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με τα στελέχη του Δήμου, με την αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Θήβας καθώς και με κάθε άλλο φορέα που θα υποδειχθεί σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. 

 

Το έργο αναλύεται στις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι κατευθύνσεις που έχουν διατυπωθεί στα 

προαναφερόμενα Προγραμματικά Κείμενα Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού (βλ. «Εισαγωγή», 

παραπάνω) και θα προσδιοριστούν ή θα αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα ακόλουθα: 

Ι.1.  Η περιοχή παρέμβασης και οι ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος. 

Ι.2. Ο στρατηγικός στόχος της παρέμβασης. 

Ι.3 Η σκοπιμότητα της παρέμβασης και η συμβατότητα της με άλλες υφιστάμενες 

Στρατηγικές. 

Ι.4 Ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων παρεμβάσεων / έργων και δράσεων, που θα 

αποτελέσουν δεξαμενή έργων προς διερεύνηση, επιλογή και υλοποίηση. 

Ι.5 Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και μελετών για την εξασφάλιση 

των παραπάνω παρεμβάσεων / έργων και δράσεων. 

Ι.6 Ενδεικτικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων έργων και φορέων, που προβλέπεται να 

εμπλακούν στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή θα εξειδικευθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος αστικής παρέμβασης και 

θα προσδιοριστεί το Σχέδιο Δράσης με την οριστικοποίηση: 

α) καταλόγου έργων ώριμων προς υλοποίηση εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ 

β) καταλόγου έργων προς ωρίμανση για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα στελέχη του Δήμου καθώς και σε 

κάθε άλλο φορέα που θα εμπλακεί στη φάση αυτή. Το σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

ΙΙ.1 Καταγραφή του βαθμού ωριμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων – έργων. 

ΙΙ.2 Προσδιορισμός των βημάτων / ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση των έργων.  

ΙΙ.3 Μεθοδολογία παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος ενεργειών ωρίμανσης των 

παρεμβάσεων- έργων. 

ΙΙ.4 Μεθοδολογία επιλογής του τρόπου υλοποίησης κάθε έργου. 

ΙΙ.5 Αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου κάθε παρέμβασης - έργου με έμφαση στα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα παραδοτέα αυτού, με βάση τις υφιστάμενες μελέτες. 

ΙΙ.6 Αποτύπωση του χρονικούπρογραμματισμού κάθε έργου, με βάση τις υφιστάμενες 

μελέτες και τις απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις, ανάλογα με τη φύση του κάθε 

έργου 

ΙΙ.7 Καταγραφή του προϋπολογισμού κάθε έργου, με βάση τις υφιστάμενες μελέτες. 

ΙΙ.8 Καταγραφή προτεινόμενου Φορέα Υλοποίησης. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

1ο Παραδοτέο: Τεύχος Διαγνωστικής Προσέγγισης και Πλαίσιο Δράσης, σύμφωνα με την Ι  

Ενότητα Εργασιών (Ι.1 έως Ι.6). 

2o Παραδοτέο: Τεύχος Εξειδίκευση Προγράμματος -  Διαμορφωμένο Σχέδιο Δράσης 

σύμφωνα με την ΙΙ Ενότητα Εργασιών (ΙΙ.1 έως ΙΙ.8).  
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5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα: 

 

- To1ο Παραδοτέο θα υποβληθεί σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

- Το 2o Παραδοτέο θα υποβληθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Το οικονομικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, ύψους 4.800,00 €. Το κόστος ανά ανθρωπομήνα υπολογίζεται σε 4.000,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες 

οι αμοιβές και δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου (π.χ μισθολογικό 

κόστος, λειτουργικές δαπάνες, έξοδα αναγκαίων μετακινήσεων στην περιοχή της παρέμβασης 

και αυτοψίες στους χώρους των υπό διερεύνηση έργων, συναντήσεις εργασίας, κλπ.), άνευ 

ουδεμίας περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:  

Ενδιάμεση πληρωμή: 40% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Τελική πληρωμή: 60% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει για την εκτέλεση του έργου 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου. O ανάδοχος πρέπει 

να έχει τεχνική κατάρτιση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του έργου, 

ώστε να φέρει σε πέρας το έργο αποτελεσματικά και αποδοτικά, εκπληρώνοντας, κατ’ αυτό 

τον τρόπο, τα καθήκοντά του επιτυχώς. Συγκεκριμένα, τα στελέχη του αναδόχου που θα 

ασχοληθούν με το έργο θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής/τεχνολογικής 

εκπαίδευσης. Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 
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15 ετών, με έμφαση στον τομέα πολιτισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται η 

σύνθεση της Ομάδας Έργου και η επιμέρους απασχόληση. 

 

 

Α/

Α 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΝΘΡ / ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 Αρχαιολόγος 20ετούς εμπειρίας, με 

εξειδίκευση στη Διαχείριση 

αρχαιολογικών έργων και στο 

σχεδιασμό πολιτιστικών 

διαδρομών. 

Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

2 ΑΜ 

2 Αρχιτέκτων - Μηχανικός 20ετούς 

εμπειρίας, με εξειδίκευση στον 

αστικό σχεδιασμό.  

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

2 ΑΜ 

3 Οικονομολόγος 20ετούς εμπειρίας, 

με εξειδίκευση στην πολιτιστική 

Διαχείριση. 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

1 ΑΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 5 ΑΜ 

     

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης, 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

  

       ΘΑΛΑΣΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

        ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΙΣ» 

 

 

ΟΔΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΟΛΗ 

 ΘΗΒΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συντονιστής Παναγιώτης 

Βασιλείου 

Γ.Γ Δήμου 

 Γιώργος 

Σισαμάκης 

Αντιδήμαρχος 

Ολιστικών 

Προγραμμάτων 

  Μήτρου 

Δημήτρης 

Τεχνικός 

Σύμβουλος 

Δημάρχου 

Α’ ΦΑΣΗ       

Πρόσκληση 

από τους 

Δήμους στους 

υποψήφιους 

αναδόχους 

√  √    

Επιλογή 

Αναδόχου 

√  √    

Υπογραφή 

Σύμβασης 

√  √    

Β’ ΦΑΣΗ        

Προσδιορισμός 

περιοχής 

παρέμβασης και 

επιλογή 

έργων/δράσεων 

και 

Στρατηγικής  

      

Διαβούλευση 

με αρμόδιους 

Φορείς 

      

Οριστικοποίηση 

Σχεδίου Δράσης 

      

Γ’ ΦΑΣΗ       

Παραλαβή 

Μελέτης 
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Επισυναπτόμενο 6ο: 
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Επισυναπτόμενο 7ο:  παρουσίαση Αμβρακίας (Pdf) 
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Επισυναπτόμενο 8ο: παρουσίαση Γόρτυνας (Pdf) 

 

  



75 
 

Επισυναπτόμενο 9ο:  

 

Μνημόνιο μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  

για την υποστήριξη  

της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης 

 

Στην …….. σήμερα, …………..2020, μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας εκπροσωπούμενου από 

το Δήμαρχο κ. .....................και του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του, κ. Σταύρο Μπένο και 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

α) την υπ’ αριθμ …… απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καλαμάτας στις........ 

β) την υπ’ αριθμ …….. απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις …………., 

 

υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο οι φορείς που εκπροσωπούνται να 

επιδιώξουν από κοινού, με το βέλτιστο τρόπο, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού 

χώρου της πόλης, συμπληρωματικού με το υλοποιούμενο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (Β.Α.Α), με προοπτική είτε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ’ 

ολοκλήρου ή τμηματικά από διάφορες άλλες πηγές (π.χ. υπόλοιπα τρέχοντος ΕΣΠΑ, ίδια 

διαθέσιμα του Δήμου, πόρους του Π.Δ.Ε. κ.λπ.). Στόχος μεταξύ άλλων είναι να ενισχυθεί η 

Καλαμάτα να αξιοποιήσει και να αναδείξει όλους τους δυνητικούς της πόρους (φυσικούς, 

πολιτιστικούς, κοινωνικούς), να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα κατοίκων 

και επισκεπτών και να καταστεί ακόμη περισσότερο, ελκυστικότερος τουριστικός 

προορισμός, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλάβει μεταξύ άλλων διαδρομές ολοκληρωμένων στρατηγικών 

ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου. Κατά συνέπεια, θα περιλάβει τις 

αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και αναστηλώσεις ή συντηρήσεις μνημείων και κτιρίων, 

που θα υποδειχθούν από τη στρατηγική μελέτη (master plan) του Προγράμματος, δράσεις για 

την αμφίδρομη «επικοινωνία» της πόλης με τον περιαστικό χώρο και τις γύρω αγροτικές 

περιοχές, καθώς και τις ακόλουθες οργανωτικές ενέργειες: 

• Επιστημονικά τεκμηριωμένο μάρκετινγκ και branding  

• Επαγγελματικά σχεδιασμένη προβολή 

• Σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, αγροτικές, μεταποιητικές κλπ) της 

ευρύτερης περιοχής και με αξιόλογα τοπικά προϊόντα 

• Ψηφιακά μέσα που να καταλαμβάνουν  χρονικά τις περιόδους πριν, κατά και μετά το 

ταξίδι του επισκέπτη. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και μέσα in situ (πχ ψηφιακή 

ξενάγηση, ) αλλά και ηλεκτρονικό πωλητήριο (e-shop) κλπ 
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• Παραγωγή και διάθεση ενθυμίων π.χ. αντιγράφων χαρακτηριστικών ευρημάτων της 

περιοχής ή και αντικειμένων σύγχρονης τέχνης κ.λπ. 

• Εκδηλώσεις εντός της πόλης με πολιτιστικό περιεχόμενο. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

1.Το εν λόγω πρόγραμμα θα προβλέπει το σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων 

τεχνικών έργων αναπλάσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων (π.χ. ενδεικτικά αναβάθμιση και 

ανάδειξη μνημείων, βελτιώσεις υποδομών πρόσβασης σε αυτά, εσωτερική αστική διαδρομή 

για τον επισκέπτη, κ.λπ.), που θα αναδείξουν περαιτέρω την αξία του αστικού χώρου, θα 

αναβαθμίσουν ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής, θα προσφέρουν στους επισκέπτες 

βιωματικές εμπειρίες κατά την επίσκεψή τους στην πόλη και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις 

μεταξύ της πόλης και της ευρύτερης περιοχής με την τοπική οικονομία, την 

επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι τυχόν παρεμβάσεις σε μνημεία και προστατευόμενα 

κτίρια θα προταθούν και θα σχεδιαστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, που θα 

έχουν και την επίβλεψη των αναγκαίων μελετών και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων. 

΄Εργα θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν και με ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου 

να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, να 

διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τη διακίνηση των επισκεπτών και να εξασφαλίσουν ένα 

βελτιωμένο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα για την πόλη σύμφωνα πάντα με το 

σχεδιασμό και το πρόγρ/μα του Δήμου Καλαμάτας. 

 

2. Το εν λόγω πρόγραμμα θα προβλέπει επίσης το σχεδιασμό προς υλοποίηση αναγκαίων 

οργανωτικών παρεμβάσεων / δράσεων «ήπιου» (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση 

για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος/ εμπειρίας από κάθε τουριστικό 

προορισμό. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε θέματα marketing και προβολής του προορισμού, 

κατάρτισης επαγγελματιών, ενίσχυσης της δημιουργικής βιομηχανίας, υποστήριξης τοπικών 

δικτυώσεων επιχειρήσεων κ.λπ. καθώς και άλλες ανάλογες προτάσεις των συμβαλλόμενων 

μερών. 

 

3. Α) Για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του προγράμματος και την εν 

συνεχεία διαχείριση αυτού θα διερευνηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η νομική μορφή, η οργανωτική 

δομή, οι πόροι και τα μέσα καθώς και τα πρακτικά βήματα ωρίμανσης για τη δημιουργία και 

τη λειτουργία  Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης του προορισμού (DMO), ο οποίος θα 

μεριμνά, για την απαιτούμενη συνεργασία με άλλους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, 

για την συνεχή αναβάθμιση-βελτίωση, συστηματοποίηση και συγχρονισμό της τουριστικής 

προσφοράς της πόλης ώστε όλη η «αλυσίδα πόρων και υπηρεσιών της  να είναι ενεργή και να 

διατηρεί υψηλή ποιότητα, χωρίς ασφαλώς να παρεμβαίνει σε θέματα αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, 

αλλά και Δήμου Καλαμάτας. 

 

Επιπλέον θα εκπονηθεί το πλαίσιο- πλάνο ενεργειών του Δήμου για τη δημιουργία  

Β) Της «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας, που θ’ αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία δικτύωσης των τοπικών 

επαγγελματιών και επιχειρηματιών, στόχος της οποίας είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της 
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εικόνας της πόλης, καθώς και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων σ’ αυτή 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Με την ολοκλήρωση των έργων και την υλοποίηση των ήπιων δράσεων στο πλαίσιο της 

Προγράμματος, ο Δήμος Καλαμάτας θα διαθέτει ένα ισχυρό επώνυμο τουριστικό προϊόν 

βασισμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης (ιστορικά έως και σύγχρονα, π.χ. 

συμπεριλαμβανομένης της γαστρονομίας, της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής κ.λπ.), το 

οποίο δύναται να βελτιώσει τη θέση της στη διεθνή τουριστική αγορά, διότι θα έχει ένα 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα ενσωματώνει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τη 

σημερινή προσφορά εμπειρίας αστικού κ.α. μορφών τουρισμού.  

 

Η παράλληλη και συγχρονισμένη επίτευξη των ανωτέρω στόχων (δηλ. αναβάθμιση και 

ανάδειξη αξιοθέατων, βελτίωση υποδομών πρόσβασης, κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας 

και κοινωνίας, προβολή επώνυμου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος) επιδιώκει να 

καταστήσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας πιο ελκυστική για τον τουρισμό, να αυξήσει 

τις τουριστικές ροές και το μέσο χρόνο παραμονής των επισκεπτών, να επιμηκύνει την 

τουριστική περίοδο και να αυξήσει τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. 

 

4.Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να υποστηρίξει το Δήμο 

Καλαμάτας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και μέσω 

αυτού:  

α) στην ποιοτική διαφοροποίηση και στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 

της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας  

β) στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αξιοθεάτων και την παροχή βιωματικής εμπειρίας 

στους επισκέπτες της πόλης 

 

Για το λόγο αυτό, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αξιοποιήσει την εμπειρία, που έχει αποκτήσει 

από την επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων σύνθεσης πολιτιστικών και φυσικών πόρων σε 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν/εμπειρία και σύνδεσής του με την τοπική οικονομία σε 

αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας (π.χ. Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ», Μάρκετινγκ Πόλης Ηρακλείου κ.α.). Η συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις φάσεις του αναπτυξιακού 

αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» δύναται να υποστηρίξει το Δήμο: 

✓ στην προβολή/προώθηση/marketing του προορισμού  

✓ στην παρουσίαση των αξιοθεάτων της πόλης, με τη βοήθεια τεκμηριωμένων, αλλά 

προσιτών στο πλατύ κοινό αφηγήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, 

κατάλληλων για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και tablets. 

✓ στην εκπόνηση σχεδίου δημιουργίας δικτύου επιχειρήσεων, που θα συνδέονται 

μεταξύ τους με σύμφωνο ποιότητας και ανάπτυξης και θα στοχεύει στην ποιοτική 
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αναβάθμισή τους, μέσα από ολιστικού χαρακτήρα δράσεις. Το σχέδιο αυτό μεταξύ 

των άλλων θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων, μέσω των οποίων η κάθε 

επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε 

σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση και με επενδύσεις χαμηλού κόστους, να 

προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο και πιο ποιοτικών υπηρεσιών 

και προϊόντων στους επισκέπτες. Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίησή του, θα 

συζητηθεί με επισπεύδοντα το Δήμο  με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και 

στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε τοπικές ημερίδες 

(διαβούλευση με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες). 

✓ στην προετοιμασία των «ήπιων» δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό 

του προγράμματος., είτε με την συνδρομή των εθελοντών του, είτε με την 

αξιοποίηση του δυναμικού των 50 περίπου εταιρικών του μελών. 

✓ Στην υποστήριξη του Δήμου στα θέματα μελετών και υπηρεσιών για την 

συστηματοποίηση ή τη δημιουργία εργαλείων υποστήριξης τουριστικού προϊόντος 

(«Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος τουριστικής ταυτότητας για τον προορισμό  

Καλαμάτα», « Σχέδιο μάρκετινγκ- στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του 

τουριστικού προορισμού Καλαμάτα») που θα παρέχεται μέσω παροχής 

συμβουλών- προτάσεων για την σύνταξη προδιαγραφών για τα ανωτέρω και τη 

συμμετοχή εκπροσώπου του στις επιτροπές αξιολόγησης παραδοτέων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο φορείς, που υπογράφουν το παρόν, συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

 

Α. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει με τις δυνάμεις του το σχεδιασμό του 

προγράμματος, προκειμένου να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Πελοποννήσου 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ΄ ολοκλήρου ή τμηματικά απίο άλλους 

πόρους (π.χ. τρέχον ΕΣΠΑ, ίδια διαθέσιμα του Δήμου, Π.Δ.Ε. κ.λπ.). Επίσης, θα μελετήσει 

και θα προτείνει τις αναγκαίες οργανωτικές (soft) δράσεις για την προβολή και καθιέρωση της 

πόλης.  

 

Β. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού 

των αναγκαίων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, που απέκτησε ή αποκτά από 

μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόμοια 

εγχειρήματα ( Ο.Χ.Ε, Β.Α.Α κ.λπ.) σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ" μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες και δράσεις:  

• Προδιαγραφές για τη Στρατηγική Μελέτη (master plan) του Προγράμματος 

• Προδιαγραφές για την Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος 

πολιτιστικού προορισμού. 

• ΄Ηδη εκπονηθείσες μελέτες, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να προσαρμοστούν 

στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όπως Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής 
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οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή Αρχ. Θεάτρων της Ηπείρου», Μελέτη «Ψηφιακή 

Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού» 

• Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εξειδίκευση και προετοιμασία των 

"ήπιων" δράσεων, που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται 

συμπληρωματικά, στο πλαίσιο του εν λόγω εγχειρήματος. 

 

Γ. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίζει το Δήμο Καλαμάτας στο σχεδιασμό και την 

οργάνωση των δύο θεσμών (α) του DMO και (β) του cluster, μέσω της ειδικής δομής του, της 

θερμοκοιτίδας “D-Hub”. 

 

Δ. Με το παρόν δεν παρακάμπτεται η αρμοδιότητα των συλλογικών και λοιπών οργάνων του 

Δήμου για λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίων, εκπόνηση μελετών, προώθηση δράσεων 

και υπηρεσιών ( όπου απαιτούνται, στο πλαίσιο των θεματικών πεδίων που  αναπτύχθηκαν 

παραπάνω)  είτε από τις υπηρεσίες του είτε κατόπιν ανάθεσης σε τρίτους, καθώς και την 

αξιολόγηση, έγκριση και παραλαβή αυτών πριν την αξιοποίηση ή υλοποίηση τους. Το ίδιο θα 

ισχύει για τα «παραδοτέα» στο Δήμο  από την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου 

συνεργασίας. 

 

Ε. Πριν την εκκίνηση κάθε σταδίου υλοποίησης του παρόντος μνημονίου τα δύο μέρη θα 

συμφωνούν και συνυπογράφουν πρόσθετη πράξη που θα προβλέπει την τυχόν εξειδίκευση 

που απαιτείται καθώς και τους εκπροσώπους των μερών που θα παρακολουθούν και 

επιβλέπουν την διαδικασία υλοποίησης 

 

Όλες οι μελέτες, που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο των 

παραπάνω υποχρεώσεων θα χρηματοδοτηθούν από τα μέλη, τους δωρητές και χορηγούς του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα προσφερθούν στο Δήμο δωρεάν, όπως και κάθε υπηρεσία, 

που θα παρέχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου. 

 

 

 

Υπογραφές 

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

  

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 10ο: 

 

 

 

 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Πύλες Ε1 –Ε2 Ακτή Βασιλειάδη – 18510 Πειραιάς  
τηλ. +30 213 137 1727 
 
 

       
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής  
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΡΓΟ: « ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 » 

 

 

Πακέτο Εργασίας 1.7:  

Εισήγηση μεθοδολογίας και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων για συσχέτιση και 

ενσωμάτωση πτυχών θαλάσσιας πολιτικής και νησιωτικότητας (αρμοδιοτήτων ΥΝΑΝΠ) στο 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2021-2027 και στα επιμέρους επί 

κατάρτιση επιχειρησιακά προγράμματα. 
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1. Εισαγωγή 

 

Από τα προηγούμενα Πακέτα Εργασίας που εκπονήθηκαν,  προκύπτει μία σειρά από 

εξειδικευμένες προτάσεις όπως για:  

• Την ενδυνάμωση του παραγωγικού μετασχηματισμού των νησιών με την αξιοποίηση 

νέων ευκαιριών σε δυναμικούς κλάδους της γαλάζιας οικονομίας 

• Την ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας  

• Την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις νησιώτικες οικονομίες και 

επιχειρήσεις  

• Τη χρηματοδότηση υποδομών και δικτύων  

• Την ανάπτυξη του ανθρωπινού δυναμικού 

• Την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη οικονομία και την κυκλική 

οικονομία 

• Την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση  

• Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας  

• Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  

• Την περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση 

Παρακάτω, οι προτάσεις αυτές συσχετίζονται με τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς 

Στόχους των Διαρθρωτικών Ταμείων της πολιτικής συνοχής 2021-27. Ειδικότερα, στη βάση 

των προτάσεων της Επιτροπής και των σχεδίων των νέων κανονισμών για την νέα 

προγραμματική περίοδο, η Ομάδα Έργου προχώρησε στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής 

μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για το σύνολο του Ελληνικού νησιωτικού χώρου, με τη 

μορφή Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης. Η αρχιτεκτονική αυτή θα προσαρμοστεί, 

έπειτα από διαβούλευση με το ΥΝΑΝΠ, στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών, όταν 

οριστικά εγκριθούν από τα όργανα της Ένωσης και όταν οριστικοποιηθεί το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2021-2027.  

2. Οι Στόχοι Πολιτικής της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και οι Ειδικοί 

Στόχοι των Διαρθρωτικών Ταμείων  

 

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Επιτροπή στο σχέδιο του Κανονισμού 

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα διάφορα Ταμεία, στο Άρθρο 4, ορίζει ότι το 

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τους ακόλουθους στόχους 

πολιτικής (ΣΠ): 

ΣΠ 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού. 

ΣΠ  2; Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της 

δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της 
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κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων. 

ΣΠ 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ. 

ΣΠ 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων. 

ΣΠ 4: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 

των τοπικών πρωτοβουλιών 

Οι Ειδικοί Στόχοι, η υλοποίηση των οποίων θα επιδιωχθεί μέσω της στήριξης των επί μέρους 

Διαρθρωτικών Ταμείων, ορίζονται στα σχέδια των Κανονισμών των Ταμείων Αυτών.  

Έτσι, στο Άρθρο 2 του προτεινόμενου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΤΠΑ ορίζονται για κάθε ΣΠ ως 

ακολούθως:  

 

α) Ο ΣΠ1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού» προωθείται με:  

i) την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των 

προηγμένων τεχνολογιών·  

ii) την εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 

τις κυβερνήσεις·  

iii) την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·  

iv) την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 

επιχειρηματικότητα·  

β) Ο ΣΠ 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων περιλαμβάνει:  

i) Την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.  

ii) την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  

iii) Την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης 

σε τοπικό επίπεδο.  

iv) Την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και 

της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.  

v) Την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.  

vi) Την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.  
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vii) Την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και 

τη μείωση της ρύπανσης.  

 

γ) Ο ΣΠ 3: «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων» επιδιώκεται με:  

i) την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας. 

ii) Την ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ.  

iii) Την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και 

διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε 

ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.  

iv) Την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.  

 

δ) Ο ΣΠ4 «μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων» προωθείται με: 

i) Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε 

ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των 

υποδομών.  

ii) Τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά 

βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.  

iii) Την ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων 

που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.   

iv) Την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.  

ε) Ο ΣΠ5 «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών» περιλαμβάνει:  

i) Την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές.  

ii) Την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής 

ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 

αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων.  

 

 Σημειώνεται ότι το Ταμείο Συνοχής θα στηρίξει τον ΣΠ 2 και τους ειδικούς στόχους στο 

πλαίσιο του ΣΠ3, που καθορίζονται στα σημεία ii), iii) και iv).  
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Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΚΤ+, οι οποίοι προωθούν το ΣΠ4, ορίζονται στο Άρθρο 4 του 

προτεινόμενου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ως ακολούθως:  

i) Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, 

ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, 

προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.  

ii) Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση 

και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και 

εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

των μεταβάσεων και της κινητικότητας.   

iii) Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της 

ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της 

πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα 

προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, 

προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.  

iv) Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης 

βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.   

v) Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση 

ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους.   

vi) Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την 

καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και 

προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα.  

vii) Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.  

viii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.   

ix) Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά 

προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 

βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.   

x) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών.   
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xi) Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας 

προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων.  

Επίσης, το ΕΚΤ+ θα υποστηρίξει την προώθηση τους ΣΠ 1 και ΣΠ 2.  

Ο ΣΠ 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού» θα προωθηθεί με:  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες 

γενικής εφαρμογής, μέσω της βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής συνεργασίας όσον 

αφορά τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω της κατάρτισης των ερευνητών, των 

δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των 

ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, 

μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της 

κοινωνικής οικονομίας. 

 

Για το ΣΠ2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης 

της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, 

της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων» το ΕΚΤ+ θα συμβάλλει στη:  

Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την προσαρμογή 

των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της αναβάθμισης όλων των 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, μέσω της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, και 

μέσω της βιοοικονομίας.  

 

Στην πρόταση Κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ορίζονται οι Προτεραιότητες (Π) του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 (Άρθρο 

4) ως ακολούθως:  

 (1) Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.  

(2) Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης 

υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών. 

(3) Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των 

ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων. 

(4) Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 

διαχείριση. 
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Στο Παράρτημα ΙΙ στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ορίζονται οι Τομείς 

Στήριξης υπό επιμερισμένη διαχείριση. Οι Τομείς Στήριξης και οι Τύποι αυτών ανά 

Προτεραιότητα του ΕΤΘΑ αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Προτεραιότητα 
ΕΤΘΑ 

Κωδικός Τομέα 
Στήριξης 

Τομέας Στήριξης 

 

 

 

 

 

1 

1.1 Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας 

1.1 Διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών 

στόλων 

1.2 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1.2 Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1.3 Έλεγχος και επιβολή 

1.3 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη 

διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς 

σκοπούς 

1.4 Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 

1.5 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων 

2 2.1 Υδατοκαλλιέργεια 

2.1 Εμπορία προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

2.2 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

3 3.1 Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων 

3.1 Γνώσεις για τη θάλασσα 

4 4.1 Θαλάσσια επιτήρηση 

4.1 Συνεργασία των ακτοφυλακών 

 

3. Το νέο πλαίσιο για την Ολοκληρωμένη Εδαφική Ανάπτυξη και η αξιοποίησή 

του στο νησιωτικό χώρο  
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Στο Κεφάλαιο ΙΙ, Άρθρα 22 επ., της πρότασης του Κανονισμού για τον καθορισμό κοινών 

διατάξεων, εξειδικεύονται τα εργαλεία για την υλοποίηση του ΣΠ5. Ειδικότερα, το Άρθρο 22 

αναφέρεται στις μορφές της «Ολοκληρωμένης Εδαφικής Ανάπτυξης» (ΟΑΕ), τις οποίες ένα 

κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να επιλέξει για την εφαρμογή στρατηγικών εδαφικής και 

τοπικής ανάπτυξης. Οι μορφές ΟΕΑ είναι:  

α) Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις.  

β) Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ). 

γ) Άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το 

κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ5.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του ως άνω Κανονισμού, οι εδαφικές στρατηγικές περιλαμβάνουν:  

α) Τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική.  

β) Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής.  

γ) Περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων 

αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού.  

δ) Περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων στην κατάρτιση και την εφαρμογή της 

στρατηγικής. 

ε) Κατάλογο των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν (αν ο κατάλογος των πράξεων που θα 

χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες αστικές, 

τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην 

επιλογή των πράξεων). 

Οι εδαφικές στρατηγικές συντάσσονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αστικών, τοπικών 

ή άλλων εδαφικών αρχών ή φορέων. Αν μια αστική, τοπική ή άλλη τοπική αρχή ή φορέας 

εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από 

την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος 

φορέας. 

Το Άρθρο 24 ορίζει την «Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση» ότι:  

• Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει 

επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα Ταμεία, από περισσότερα 

του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του 

ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη 

εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»). 

• Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος ή 

των προγραμμάτων προβλέπει τον προσδιορισμό των πράξεων και των εκροών και 

των αποτελεσμάτων που συμβάλλουν σε μια ΟΕΕ. 
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Με βάση τα παραπάνω η Ομάδα Έργου προτείνει το σχεδιασμό και εφαρμογή μιας 

«Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης» για την προώθηση της εδαφικής στρατηγικής για 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας, μέσω της Επιτελικής 

Δομής ΥΝΑΝΠ.  

Οι βασικοί λόγοι για την εφαρμογή μιας ΟΕΕ στο νησιωτικό χώρο είναι: 

• Ο νησιωτικός χώρος, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα πακέτα εργασίας, συνιστά 

μία ειδική εδαφική ενότητα, διακριτή από όλες τις άλλες ενότητες του ηπειρωτικού 

χώρου.  

• Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, τα νησιά αντιμετωπίζουν όμοια προβλήματα και 

προκλήσεις στους τομείς της απομόνωσης, της προσβασιμότητας και 

συνδεσιμότητας, του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της οικονομίας, των 

υποδομών, της δημογραφίας, των υπηρεσιών κ.α. Έχουν κοινά αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά, όμοια παραγωγικά συστήματα και αντιμετωπίζουν κοινούς 

κινδύνους οικονομικής και περιβαλλοντικής τρωτότητας. Επίσης, λόγω των κοινών 

φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και διαρθρώσεων τους 

εμφανίζουν όμοιες αναπτυξιακές προοπτικές. 

• Λόγω των ειδικών προβλημάτων και μειονεκτημάτων έναντι του ηπειρωτικού 

χώρου, στα νησιά θα πρέπει να εφαρμόζεται μία ειδική και διαφοροποιημένη 

περιφερειακή στρατηγική. Μια στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τις ειδικές 

αδυναμίες και προκλήσεις του νησιωτικού χώρου και θα δίνει έμφαση στις κοινές 

αναπτυξιακές προοπτικές τους.  

• Περισσότερο από κάθε άλλη εδαφική ενότητα, η πολιτική για την ανάπτυξη των 

νησιών οφείλει να είναι ολοκληρωμένη και να αντιμετωπίζει ολιστικά τα 

αναπτυξιακά ζητήματα και τις προκλήσεις του νησιωτικού χώρου. Θα πρέπει 

ταυτοχρόνως να προωθηθούν η προσβασιμότητα, η συνδεσιμότητα, η διαχείριση 

του περιβάλλοντος, η διαφοροποίηση της παραγωγής με την αξιοποίηση νέων 

τομέων (π.χ. ψηφιακή, πράσινη, γαλάζια και κυκλική οικονομία), οι υποδομές στους 

τομείς του νερού και των αποβλήτων, η ενεργειακή αυτάρκεια, οι κοινωνικές 

υποδομές (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, πρόνοια), η παροχή δημοσιών υπηρεσιών, η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η ασφάλεια και 

επιτήρηση στο θαλάσσιο χώρο, κ.α. Η αποσπασματική υλοποίηση επενδύσεων και 

πράξεων σε έναν ή σε μέρος των παραπάνω πεδίων παρέμβασης δεν είναι σε θέση 

να άρει τα μειονεκτήματα της νησιωτικότητας και να αξιοποίηση το δυναμισμό των 

νησιωτικών οικονομιών και κοινωνιών. Αποσπασματικές παρεμβάσεις είναι 

αναποτελεσματικές και συχνά συνεπάγονται δημόσιες δαπάνες χωρίς απόδοση. Η 

μη επίλυση ενός προβλήματος είναι σε θέση να ακυρώσει την αποτελεσματικότητα 

παρεμβάσεων για την επίλυση άλλων προβλημάτων. Για παράδειγμα, η κατασκευή 

ενός σύγχρονου λιμανιού δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα, εάν δεν επιλυθεί το 

ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ή η αξιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας δεν είναι 

εφικτή, εάν δεν υπάρχει προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και θαλάσσια 
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ασφάλεια. Ή ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι βιώσιμη, εάν δεν υπάρξει επίλυση 

του ζητήματος του νερού και των υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων κ.ο.κ. Λόγω 

της έντονης αλληλεξάρτησης των νησιωτικών ζητημάτων και των κινδύνων της 

αλληλοαναίρεσης των παρεμβάσεων καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή μιας  ΟΕΕ.  

 

4. Προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής 

Επένδυσης στα νησιά   

 

4.1. Προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι  

Οι Προτεραιότητας μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης στα νησιά  (ΟΕΕΝ), 

δεδομένου ότι η ΟΕΕΝ είναι πολυθεματική και πολυταμειακή, θα πρέπει να βρίσκονται σε 

άμεση συσχέτιση με τις προτεραιότητες (Στόχους Πολιτικής ) της νέας πολιτικής συνοχής. 

Επίσης, οι Ειδικοί Στόχοι της στρατηγικής της ΟΕΕΝ οφείλουν να είναι εναρμονισμένοι με 

τους Ειδικούς Στόχους των ταμείων ΕΤΠΑ.ΤΣ και ΕΚΤ+, καθώς και με τις Προτεραιότητες και 

τους Τομείς Στήριξης του ΕΤΘΑ.  

 

Π1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΣ 1: Ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης 

εξειδίκευσης  

ΕΣ2: Ανάδειξη των τομέων της γαλάζιας οικονομίας  

ΕΣ3: Αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στη διοίκηση, στην παραγωγή και στις 

υπηρεσίες, καθώς και στη θαλάσσια ασφάλεια και επιτήρηση  

ΕΣ4: Προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας με εστίαση στις ανάγκες των νησιωτικών 

περιοχών  

ΕΣ5: Ενδυνάμωση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και των τοπικών διασυνδέσεων  

  

Π2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
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ΕΣ 6: Προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των νησιών με αξιοποίηση της πράσινης 

ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  

ΕΣ 7: Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση του περιβάλλοντος  

ΕΣ 8: Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων  

ΕΣ 9: Ανάπτυξη των υποδομών και προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού  

ΕΣ 10: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης κινδύνων  

 

Π3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΣ 11: Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας των νησιών και ενδυνάμωση των ψηφιακών 

υποδομών τους  

ΕΣ 12: Επέκταση και εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών των νησιών  

ΕΣ 13: Ενίσχυση της ακτοπλοΐας, αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών 

συνδέσεων και διασφάλιση δημόσιας υπηρεσίας στη νησιωτική κινητικότητα  

ΕΣ 14: Προαγωγή της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

ΕΣ 15: Προώθηση της περιφερειακής, τοπικής και αστικής κινητικότητας  

 

Π4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΣ 16: Βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας και προώθηση της αυτοαπασχόλησης  

ΕΣ 17: Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας  

ΕΣ 18: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης όλων των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού  

ΕΣ 19: Προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

ΕΣ 20: Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

ΕΣ 21: Βελτίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων στην πράσινη, 

γαλάζια, κυκλική και ψηφιακή οικονομία  

ΕΣ 22: Αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής στέρησης  
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Π5: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΣ23: Προώθηση της προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας  

ΕΣ24: Αύξηση των γνώσεων για τη θάλασσα  

ΕΣ 2: Ενδυνάμωση της θαλάσσιας επιτήρησης και των ακτοφυλακών  
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4.2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων 
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ΣΠ: Στόχοι 
Πολιτικής 
 

Προτεραιότητες 
Ολοκληρωμένης 
Εδαφικής 
Επένδυσης των 
Νησιών 
 

Ειδικοί Στόχοι της 
ΟΕΕΝ 

Ταμείο  Ενδεικτικές Κατηγορίες 
Πράξεων 

ΣΠ1: Μια 
εξυπνότερ
η Ευρώπη 

Π1: Προώθηση του 
καινοτόμου 
και έξυπνου 
μετασχηματισμού 
του παραγωγικού 
συστήματος των 
νησιών 

ΕΣ1:  Ενίσχυση και 
διαφοροποίηση της 
τοπικής παραγωγής 
στη βάση της έξυπνης 
εξειδίκευσης 

ΕΤΠΑ Ενίσχυση των επενδύσεων στις 
νησιωτικές περιοχές στους 
τομείς του θαλάσσιου και άλλων 
ειδικών μορφών του τουρισμού, 
της αγροδιατροφής, της 
υδατοκαλλιέργειας,  των 
παραδοσιακών προϊόντων, της 
ήπιας μεταποίησης, της 
πληροφορικής, του 
περιβάλλοντος, των βιώσιμων 
μεταφορών και των 
δημιουργικών βιομηχανιών 
 
Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και εφαρμογή 
τους μέσω νέων προϊόντων και 
Υπηρεσιών (τουρισμός, 
αγροδιατροφή, πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες, 
υλικά, εφοδιαστική αλυσίδα, 
ενέργεια-ΑΠΕ, Περιβάλλον, ΤΠΕ) 
 
Ενίσχυση επενδύσεων για τον 
τεχνολογικό και ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων  
 
Ενίσχυση των επενδύσεων για 
την αύξηση της αυτάρκειας των 
νησιών σε αγαθά και υπηρεσίες 
-  Υποστήριξη επιχειρήσεων για 
αναζήτηση ευκαιριών σε νέες 
αγορές του εξωτερικού 
 
 
Ενίσχυση του εξαγωγικού 
προσανατολισμού της 
παραγωγής και των 
επιχειρήσεων  
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Ενίσχυση των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας  
 

ΕΣ2: Ανάδειξη των 
τομέων της γαλάζιας 
οικονομίας 

ΕΤΠΑ/ΕΤΘΑ 
ΤΣ 
1.1/1.2/1.3/ 
1.5/2.1/3.1 

Ενίσχυση της έρευνας και των 
επενδύσεων στους τομείς, που 
έχουν υψηλή δυναμική για  τη 
νησιωτική ανάπτυξη όπως: 
υδατοκαλλιέργεια-παράκτια 
αλιεία-παράκτιος και θαλάσσιος 
τουρισμός - θαλάσσια /ωκεάνια 
ενέργεια - εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων του θαλάσσιου 
βυθού-ναυπηγοεπισκευαστική 
 
Προώθηση της καινοτομίας και 
της τεχνολογικής έρευνας και 
ανάπτυξης με σκοπό την 
προσαρμογή στα νέα 
περιβαλλοντικά δεδομένα και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
ναυτιλίας  
 
Προώθηση περιβαλλοντικά 
φιλικών υποδομών θαλάσσιας 
μετακίνησης (εναλλακτικά 
καύσιμα, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση) 
 
Δημιουργία αλιευτικών 
καταφυγίων 
 

ΕΣ3: Αξιοποίηση των 
νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών στη 
διοίκηση, στην 
παραγωγή και στις 
υπηρεσίες, καθώς και 
στη θαλάσσια 
ασφάλεια και 
επιτήρηση 

ΕΤΠΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στο ΥΝΑΝΠ για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και την εξυπηρέτηση της 
ναυτιλίας και των πολιτών  
Ψηφιακός μετασχηματισμός του 
ελληνικού νηολογίου και 
υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος για 
τη Ναυτιλία. 
Ψηφιοποίηση του αρχείου 
πλοίων/  Κωδικοποίηση εθνικής 
νομοθεσίας και της ενωσιακής 
και διεθνούς νομοθεσίας που 
εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο 
(Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Πλοίων) 
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Ηλεκτρονική εφαρμογή 
παρακολούθησης του 
ακτοπλοϊκού δικτύου 
Ψηφιακές εφαρμογές στη 
ναυτιλία, στη θαλάσσια 
επιτήρηση και ασφάλεια- 
Οργάνωση και βελτίωση των 
συστημάτων παρακολούθησης 
και διαχείρισης θαλάσσιας 
κυκλοφορίας/παράκτιας 
επιτήρησης του θαλασσίου 
πεδίου και διευκόλυνση 
υποβολής των σχετικών 
πληροφοριών από τους πολίτες 
μέσω της παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Ψηφιακές και τεχνολογικές 
εφαρμογές για την ανάπτυξη 
έξυπνων και πράσινων λιμένων  
Ψηφιακές εφαρμογές στον 
κλάδο των logistics  
Ψηφιακό Κτηματολόγιο 
Λιμένων 
Ψηφιακές εφαρμογές στη 
διοίκηση, στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στο εμπόριο, στην 
εργασία κ.α.  

ΕΣ4: Προαγωγή της 
έρευνας και της 
καινοτομίας με 
εστίαση στις ανάγκες 
των νησιωτικών 
περιοχών 

ΕΤΠΑ Προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας στους τομείς: 

• Πράσινη ενέργεια 

• Κυκλική οικονομία 

• Βιοτεχνολογία 

• Διαχείριση υδάτων 

• Θαλάσσιο περιβάλλον και 
θαλάσσια βιοποικιλότητα 

• Αξιοποίηση τοπικών πόρων 

• Αγροδιατροφή  

• Τοπική φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά  

• Έξυπνα λιμάνια και έξυπνες 
μεταφορές  

 
Ενίσχυση των νέων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
για την εκμετάλλευση της 
γνώσης που προκύπτει από την 
ερευνητική δραστηριότητα 
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Δράσεις για την ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 
και ανάπτυξης και του τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης 
 
 

ΕΣ5: Ενδυνάμωση της 
νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας 
και των τοπικών 
συνεργατικών 
σχημάτων  

ΕΤΠΑ Δημιουργία ειδικών 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
προώθηση της καινοτόμου 
νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας σε τομείς 
της πράσινης, γαλάζιας και 
κυκλικής οικονομίας  
Ενίσχυση συνεργατικών 
σχημάτων καινοτομίας στο χώρο 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του ναυτιλιακού 
και ναυπηγικού εξοπλισμού 
Δημιουργία clusters και 
εξειδικευμένων κόμβων 
πράσινης, γαλάζιας και κυκλικής 
οικονομίας, καθώς και 
επιταχυντών και θερμοκοιτίδων 
 
Δημιουργία επιχειρηματικών 
και τεχνολογικών πάρκων σε 
κεντρικά νησιά 
 

ΣΠ2: Μια 
πιο 
πράσινη 
Ευρώπη 

Π2: Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
ενδυνάμωση της 
πράσινης, της 
γαλάζιας και της 
κυκλικής οικονομίας 
στα νησιά 

ΕΣ6: Προώθηση της 
ενεργειακής 
ανεξαρτησίας των 
νησιών με αξιοποίηση 
της πράσινης 
ενέργειας και 
βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης 

ΕΤΠΑ/ΤΣ  
Επενδύσεις στην παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ 
Ηλεκτρική διασύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα και για τη 
διοχέτευση της πλεονάζουσας 
ενέργειας από ΑΠΕ  
Κατασκευή πλωτών αιολικών 
πάρκων  
Έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας 
και επενδύσεις  στην ανάπτυξη 
έξυπνων ενεργειακών 
συστημάτων, δικτύων και 
εξοπλισμού αποθήκευσης σε 
τοπικό επίπεδο 
Μέτρα αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης  
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Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης 
και φόρτιση μέσω ενέργειας 
από ΑΠΕ 
 
 

ΕΣ7: Προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας 
στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Ενίσχυση ειδικών σχεδίων / 
στρατηγικών κυκλικής 
οικονομίας σε επίπεδο νησιού 
ή/ και ομάδων γειτονικών 
νησιών για συγκεκριμένους 
τομείς (π.χ. αστικά και 
βιομηχανικά απόβλητα, 
διαχείριση νερού, ηλεκτρονικές 
καοι ηλεκτρικές συσκευλες, 
έπιπλα,  βιομάζα, είδη 
συσκευασίας, πλαστικά) 
 
Μέτρα για αύξηση του επιπέδου 
συλλογής αποβλήτων μέσω 
αυξημένων επενδύσεων σε: 
υποδομές και υπηρεσίες 
συλλογής και ανακύκλωσης 
αποβλήτων, ικανότητας 
επισκευής και δεξιότητες 
 
Εφαρμογή συστημάτων 
διαλογής στην πηγή και  
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
για την ενθάρρυνση του 
διαχωρισμού των στερεών 
αποβλήτων στην πηγή 
 
Θερμική επεξεργασία και 
αξιοποίηση της ιλύος για 
λίπανση, επαναχρησιμοποίηση 
των υδάτων των βιολογικών 
καθαρισμών 
 
Ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως π.χ. 
συγκρότηση ομάδων 
εμπειρογνωμόνων σε κάθε νησί 
ή σε ομάδες νησιών για τον 
εντοπισμό των αναγκών για 
επενδύσεις και Ε&Α στην 
κυκλική οικονομία 
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Ενίσχυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και ΣΔΙΤ σε τομείς 
της κυκλικής οικονομίας  
 
Υποδομές για τη διαχείριση και 
ανάκτηση χρήσιμων υλικών από 
βιομηχανικά απόβλητα 
 
Δημιουργία Κέντρων 
Επαναχρησιμοποίησης και 
Πράσινων Σημείων 

ΕΣ8: Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Επενδύσεις για αποτελεσματική 
συλλογή και επεξεργασία των 
στερεών και υγρών αποβλήτων, 
με πλήρη δίκτυα αποχέτευσης 
και κατάλληλες μονάδες 
επεξεργασίας της ιλύος.  
 
Έργα για τη διάσωση της 
βιοποικιλότητας, μέσω της 
προστασίας της πανίδας και 
χλωρίδας στο έδαφος κάθε 
νησιού, καθώς και στο θαλάσσιο 
περιβάλλον του 
 
 
Αποτελεσματική προστασία 
δασών, ορεινών όγκων και 
βιοτόπων, καθώς και των τοπίων  
 
Πρόληψη της ρύπανσης του 
εδάφους και των θαλασσών από 
τις μεταφορές και τη 
μεταποίηση. 
 
Εφαρμογή αγρο-
περιβαλλοντικών μέτρων στη 
γεωργία και η αντιμετώπιση της 
υπερ-αλίευσης 
 
 
Έλεγχος και αποκατάσταση 
βλαβών από τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες καθώς και 
άλλες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, 
σε στεριά και θάλασσα.  
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ΕΣ9: Ανάπτυξη των 
υποδομών και 
προώθηση της 
βιώσιμης διαχείρισης 
του νερού 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Επενδύσεις σε μονάδες 
αφαλάτωσης με προηγμένες 
τεχνικές και με αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
 
Δημιουργία φραγμάτων όπου 
είναι εφικτό, για ύδρευση, 
άρδευση, αλλά και για τον 
εμπλουτισμό του υδροφορέα 
 
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για 
τον έλεγχο της ποιότητας του 
νερού και των διαρροών του 
δικτύου  
 
Μέτρα, τεχνολογίες και 
οικονομικά κίνητρα για τον 
περιορισμό της κατανάλωσης, 
για την επαναχρησιμοποίηση 
και την εξοικονόμηση νερού 
 
Αξιοποίηση των υδάτων των 
βιολογικών καθαρισμών για το 
αστικό πράσινο, για δασώσεις 
και για ορισμένες γεωργικές 
καλλιέργειες 
 
Αναβίωση παραδοσιακών 
μεθόδων συλλογής και 
αποθήκευσης των όμβριων 
υδάτων 
 

ΕΣ10: Προαγωγή της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και 
της πρόληψης 
κινδύνων 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Κατασκευή έργων για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, 
σεισμών, πλημμυρών, 
διαβρώσεων εδαφών και ακτών 
 
Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των 
οικοσυστημάτων, της 
βιοποικιλότητας και των Δασών 
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ΣΠ3: Μια 
πιο 
διασυνδεδ
εμένη 
Ευρώπη 

Π3: Ενίσχυση της 
μεταφορικής και 
ψηφιακής 
συνδεσιμότητας των 
νησιών 

ΕΣ11: Ενίσχυση της 
ψηφιακής 
συνδεσιμότητας των 
νησιών και 
ενδυνάμωση των 
ψηφιακών υποδομών 
τους 

ΕΤΠΑ  
Αναβάθμιση της διασύνδεσης 
των νησιών μέσω της ανάπτυξης 
υποθαλάσσιου δικτύου, και 
ανάπτυξη ασύρματου δικτύου 
γενιάς 5G σε βασικούς άξονες 
θαλασσίων οδών της νησιωτικής 
Ελλάδας 
Ανάπτυξη ασύρματου δικτύου 
γενιάς 5G σε αστικά κέντρα και 
σε βασικούς μεταφορικούς 
κόμβους (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια) σε κεντρικούς 
άξονες οδικών και σε περιοχές 
με υψηλή τουριστική 
συγκ΄νετρωση, με την 
απαιτούμενη αναβάθμιση 
σταθερών δικτυακών υποδομών 
(backhauling /fronthauling) 
 
Πρόσβαση νοικοκυριών σε 
υποδομές δικτύου με ταχύτητες 
λήψης τουλάχιστον 100 Mbps με 
δυνατότητα αναβάθμισης στο 1 
Gbps, ενίσχυση της ζήτησης από 
πολίτες για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υπερ-υψηλής 
ταχύτητας, και υποστήριξη της 
διείσδυσης υπηρεσιών υπερ-
υψηλής ταχύτητας σε ειδικές 
ομάδες (πρωτοετείς φοιτητές, 
κατοίκους νησιών, μαθητές, 
κλπ) 
 
Πρόσβαση κοινωνικο-
οικονομικών φορέων 
(επιχειρήσεις, κόμβοι 
μεταφορών/ εφοδιαστικής, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα, σχολεία, νοσοκομεία, 
δημόσιες υπηρεσίες) σε 
υποδομές δικτύου με 
συμμετρικές ταχύτητες 1 Gbps, 
και ενίσχυση της ζήτησης από 
επιχειρήσεις για ευρυζωνικές 
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υπηρεσίες υπερ-υψηλής 
ταχύτητας 
 

ΕΣ12: Επέκταση και 
εκσυγχρονισμός των 
μεταφορικών 
υποδομών των 
νησιών 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης/επέκτασης/κατασ
κευής και σε 
λιμένες/αερολιμένες και εκτός 
ΔΕΔ-Μ στις νησιωτικές περιοχών 
Λειτουργία, ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των λιμένων της 
χώρας. 
Προώθηση της χωρικής συνοχής 
με την ανάπτυξη υποδομών 
λιμένων μικρής κλίμακας σε 
μικρά απομακρυσμένα νησιά με 
στόχο τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας με τα 
μεγαλύτερα νησιά ή/και την 
ηπειρωτική χώρα 
Λιμενικές υποδομές για το 
θαλάσσιο τουρισμό  
Διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας στη λειτουργία των 
λιμένων 

ΕΣ13: Ενίσχυση της 
ακτοπλοΐας, 
αναβάθμιση του 
εθνικού συστήματος 
ακτοπλοϊκών 
συνδέσεων 

ΤΑ/ΕΚΤ  Μέτρα για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής  και οικονομικής 
συνοχής στο νησιωτικό χώρο με 
διασφάλιση παροχής Δημόσιας 
Υπηρεσίας στις θαλάσσιες 
μεταφορές 
Σχεδιασμός και μέτρα 
εφαρμογής Εθνικού Συστήματος 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
Αναμόρφωση πλαισίου 
λειτουργίας ακτοπλοϊκής 
οικονομίας και προσαρμογής 
στα νέα δεδομένα 
Επιδότηση μεταφορικού 
ισοδύναμου  
 
 

ΕΣ14: Προαγωγή της 
ασφάλειας στις 
θαλάσσιες μεταφορές 

ΕΤΠΑ/ΤΣ Αναβάθμιση επιχειρησιακής 
ικανότητας ΛΣ/Ελ.Ακτ. στον 
τομέα Ελέγχου Ασφάλειας 
Ναυσιπλοΐας 
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Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Αναβάθμισης του Εξοπλισμού 
και των Μέσων του ΛΣ/ Ελ.Ακτ 
Υιοθέτηση Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος μείωσης 
κινδύνου στη θάλασσα   
 

ΕΣ15: Προώθηση της 
περιφερειακής, 
τοπικής και αστικής 
κινητικότητας και των 
συνασμένων 
μεταφορών  

ΕΤΠΑ/ΤΣ Βελτίωση εσωτερικών 
μεταφορικών υποδομών και 
συνδέσεων με 
λιμένες/αερολιμένες στα νησιά 
Εφαρμογή ΣΒΑΚ στα μεγάλα 
αστικά κέντρα των νησιών με 
σημαντική θαλάσσια επιβατική 
κίνηση  
Προώθηση φιλικών προς το 
περιβάλλον υποδομών 
μετακίνησης (εναλλακτικά 
καύσιμα, ΑΠΕ, ηλεκτρική 
φόρτιση οχημάτων) 
Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 
μεταφορών (ΕΣΜ, Intelligent 
Transport Systems / ITS) 
Προσβασιμότητα των 
υποδομών, των μέσων και των 
σχετικών συστημάτων 
εξυπηρέτησης, πληροφόρησης / 
ενημέρωσης στα άτομα με 
αναπηρία και με μειωμένη 
κινητικότητα 
 

ΣΠ4: Μια 
πιο 
κοινωνική 
Ευρώπη 

Π4: Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικ
ής ένταξης και 
ανάπτυξη του του 
ανθρώπινου 
δυναμικού των 
νησιών 

ΕΣ16: Βελτίωση της 
ένταξης στην αγορά 
εργασίας και 
προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης 

ΕΚΤ  
Πρόσβαση των ανέργων στην 
απασχόληση, με έμφαση σε 
μακροχρόνια ανέργους, 
γυναίκες και ανέργους 
 
Στήριξη της υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης σε τομείς της 
νησιωτικής και γαλάζιας 
οικονομίας  
 
Στήριξη της γυναικείας και 
νεανικής επιχειρηματικότητας 
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Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση 
ατομικών ή/και εταιρικών 
επιχειρήσεων 
 
Στήριξη της απασχόλησης των 
γυναικών μέσω  ενίσχυσης της 
παροχής φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ). 
  

ΕΣ17: Προώθηση της 
κοινωνικής 
οικονομίας 

ΕΚΤ Ενίσχυση δημιουργίας 
επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας 
Ενημέρωση-κατάρτιση-
συμβουλευτική για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  

ΕΣ18: Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης όλων των 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 

ΕΚΤ Στοχευμένα προγράμματα 
κατάρτισης με πρακτική άσκηση 
για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, 
που οδηγούν σε πιστοποίηση 
προσόντων  
Ενέργειες προώθησης στην 
απασχόληση για κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες, με έμφαση σε 
ΑΜΕΑ 
 
Ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας ατόμων 
ευπαθών και λοιπών ομάδων 
του πληθυσμού που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν 
την ευθύνη φροντίδας τέκνων 
Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης 
της διαχειριστικής ικανότητας 
και της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών 
 

ΕΣ19: Προαγωγή της 
ισότιμης πρόσβασης 
στις υπηρεσίες υγείας 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ Αναβάθμιση/επέκταση των 
υποδομών υγείας 
Δράσεις παροχής υπηρεσιών 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας για ευάλωτες ομάδες του 
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πληθυσμού στη βάση 
μοναδιαίου κόστους 
Εμβολιασμοί παιδιών που 
ανήκουν σε πληθυσμιακές 
ομάδες που δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
Κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών 
αποκατάστασης σε άτομα με 
σοβαρά κινητικά προβλήματα 
Προγράμματα αγωγής και 
προαγωγής υγείας 
Υποστήριξη της λειτουργίας 
Κέντρων ημερήσιας φροντίδας 
ηλικιωμένων με στελέχωση με 
ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικού "9.iv.1.1 Ανάπτυξη 
και εφαρμογή της πολιτικής 
Health Safety Net - Οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις 
ταξινομούνται ενδεικτικά στις 
κάτωθι ενότητες: 
Ενδυνάμωση των Κέντρων 
Υγείας στις νησωιτικές περιοχές 
και της απόκτησης γνώσεων και 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού 
Ενίσχυση στελέχωσης 
υποδομών πρωτοβάθμιας 
υγείας σε απομακρυσμένα 
νησιά που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα στην 
παροχή των απαραίτητων 
υπηρεσιών στους κατοίκους.                                                                                                                 
β.  
 

ΕΣ20: Ενίσχυση της 
ισότιμης πρόσβασης 
σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης 

ΕΚΤ Μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου 
Ενίσχυση των  της α’βάθμιας και 
β΄βάθμιας εκπαίδευσης 
Αύξηση της συμμετοχής στην 
προσχολική εκπαίδευση 
Προώθηση της δια βίου 
μάθησης,  με πιστοποίηση 
προσόντων και διασύνδεση 
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης 
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ΕΣ21: Βελτίωση των 
δεξιοτήτων και των 
επαγγελματικών 
προσόντων στην 
πράσινη, γαλάζια, 
κυκλική και ψηφιακή 
οικονομία 

ΕΚΤ Αναβάθμιση της ναυτικής 
εκπαίδευσης 
Προώθηση των προοπτικών δια 
βίου σταδιοδρομίας στους 
τομείς της ναυτιλίας 
Αναβάθμιση ικανοτήτων, 
γνώσεων και δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού στις 
επιχειρήσεις του θαλάσσιου 
τουρισμού 
Ενίσχυση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 
δραστηριότητες πράσινης, 
γαλάζιας και κυκλικής 
οικονομίας, όπως επισκευές, 
ανακατασκευές και 
ανακύκλωση. 
 

ΕΣ22: Αντιμετώπιση 
της φτώχειας, του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού και της 
υλικής στέρησης 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ Λειτουργία δικτύου υποδομών 
και δομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας  - Αφορά στη 
δημιουργία νέων ή την ενίσχυση 
λειτουργίας υφιστάμενων 
κοινωνικών υποδομών και 
δομών που παρέχουν 
υπηρεσίας σε αστέγους, άτομα 
που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από την 
φτώχεια 
Παροχή  τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας  σε 
απόρους 
Υποδομές και υπηρεσίες 
στήριξης ατόμων που διαβιούν 
σε Κέντρα Φιλοξενίας 
(μετανάστες - αιτούντες άσυλο). 

ΣΠ2: Μια 
πιο 
πράσινη 
Ευρώπη 
και  
Π1 ΕΤΘΑ:  
Προώθησ
η της 
βιώσιμης 
αλιείας 

Π5:  Θαλάσσια 
προστασία, 
ασφάλεια και 
επιτήρηση 

ΕΣ23: Προώθηση της 
προστασίας και 
αποκατάστασης του 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και της 
θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας 

ΕΤΠΑ/ΤΣ και 
ΕΤΘΑ 

Ενίσχυση των δομών 
επιτήρησης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  
 
Μέτρα πρόληψης της ρύ σε 
παράκτιες και λιμενικές ζώνες  
 
Ενδυνάμωση των δομών 
αποκατάστασης βλαβών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον  
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και της 
διατήρηση
ς των 
θαλάσσιω
ν 
βιολογικώ
ν πόρων 

 
Μέτρα για την αντιμετώπιση της 
εισβολής ξένων ειδών στη 
Μεσόγειο  
Μέτρα για την προστασία 
απειλούμενων ειδιών  
 
Προστασία και διαχείριση των 
θαλάσσιων πάρκων  
 
 

ΣΠ1: Μια 
εξυπνότερ
η Ευρώπη 
και Π3 
ΕΤΘΑ:   
Ενίσχυση 
της 
ανάπτυξης 
μιας 
βιώσιμης 
γαλάζιας 
οικονομία
ς και 
προώθηση 
των 
ευημερου
σών 
παράκτιων 
κοινοτήτω
ν 

ΕΣ24: Αύξηση των 
γνώσεων για τη 
θάλασσα 

ΕΤΠΑ και 
ΕΤΘΑ 

Ενίσχυση της έρευνας για το 
θαλάσσιο περιβάλλον  
 
 
 
Επικαιροποίηση χαρτών  

ΣΠ5: Μια 
Ευρώπη 
πιο κοντά 
στους 
πολίτες 
και  
Π4 ΕΤΘΑ:  
Ενίσχυση 
της 
διεθνούς 
διακυβέρν
ησης των 
ωκεανών 
και 
καθιέρωσ
η 

ΕΣ25: Ενδυνάμωση 
της θαλάσσιας 
επιτήρησης και των 
ακτοφυλακών 

ΕΤΠΑ και 
ΕΤΘΑ 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
Θαλάσσιας Επιτήρησης 
 
Μέτρα για την ενίσχυση της 
ελληνικής ακτοφυλακής  
 
Υλοποίηση εφεδρικού κέντρου 
δεδομένων (Disaster Data 
Center) για αδιάλειπτη 
λειτουργία εφαρμογών αλιείας 
και λοιπών συστημάτων Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ 
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5. Πιλοτική Εφαρμογή μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 2020-

2023 από το ΥΝΑΝΠ  

5.1. Το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο των ΟΧΕ 

 

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 

Το βασικό κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη Χωρική Ανάπτυξη είναι ο Γενικός 

Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ (1303/2013) και ειδικότερα: 

• Το άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχομένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Χωρική Ανάπτυξη.  

• Τα άρθρα 32-35 για τη «φιλοσοφία» του σχεδιασμού και την εφαρμογή της ΤΑΠΤοΚ 

(CLLD). 

• Το άρθρο 36, για τη νομική βάση της εφαρμογής των ΟΧΕ.  

• Το άρθρο 96 (3) (α, β, γ) σχετικά με το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

σε ό,τι αφορά στην ΤΑΠΤοΚ, στη  ΒΑΑ και στις ΟΧΕ αντίστοιχα.  

• Το άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα, σημαντική παράμετρος στην 

εφαρμογή των δράσεων της Χωρικής Ανάπτυξης.  

• Το παράρτημα Ι (3.3) σχετικά με την ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. 

• Το παράρτημα Ι (6) σχετικά με τις ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές 

προκλήσεις.  

 

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (1301/2013) 

περιλαμβάνει:  

• Το άρθρο 7 περί βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

• Το άρθρο 8 περί καινοτόμων δράσεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

• Το άρθρο 9 περί δικτύου αστικής ανάπτυξης.  

 

ασφαλών, 
προστατε
υόμενων, 
καθαρών 
θαλασσών 
και 
ωκεανών 
που 
υπόκειντα
ι σε 
βιώσιμη 
διαχείριση 
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Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (1304/2013) και ειδικότερα το 

άρθρο 12 που αναφέρεται στις προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.  

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) (1299/2013) και ειδικότερα το 

άρθρο 2 (3) (β) περί ανταλλαγής εμπειριών στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  

Οδηγοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

• Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ 1301/2013).  

• Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

των Τοπικών Κοινοτήτων (Αύγουστος 2014). 

• ITI Scenarios (Μελέτη που ανέθεσε η DG Regional and Urban Policy σε εξωτερικούς 

συνεργάτες που αναφέρεται σε πιθανές περιπτώσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων).  

• Εγχειρίδιο Τοπικών Ομάδων Στήριξης URBACT II (Ιούνιος 2013). 

• Οδηγός Καλών Πρακτικών. Παραδείγματα αξιοποίησης πόρων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Δήμων ενόψει της νέας προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020.  

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και την 

εκδοθείσα εγκύκλιο για τις ΟΧΕ (με α.π. 61168/ΕΥΣΣΑ 1796/30/07/2015) του πρώην 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την 

εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων περιοχών / Χωρικών Ενοτήτων. Οι 

περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του αντίστοιχου σχεδίου 

υλοποίησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και την συνεκτικότητα 

των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος 

διακυβέρνησης. 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται: Η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της 

καθημερινής ζωής των πολιτών, η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 

με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, 
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μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, αναφερόμενες σε δύο τουλάχιστον Άξονες 

Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών Επενδυτικών 

Προτεραιοτήτων από διαφορετικούς Θεματικούς Στόχους, ενός ή περισσοτέρων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες 

από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ και βάσει του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE), διακρίνονται σε: 

• ΟΧΕ, για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), και 

• ΟΧΕ, για άλλες χωρικές στρατηγικές. 

Η επιλογή του εργαλείου των ΟΧΕ στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων σε Χωρικές Ενότητες με ομοιογενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σε ότι 

αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που παρουσιάζουν και απαιτούν 

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Η έννοια του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των 

παρεμβάσεων αναφέρεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργιών και την 

συμπληρωματικότητα των δράσεων, καθώς και τον συνδυασμό και επικέντρωση 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την παραγωγική τους ανασυγκρότηση, την απόκτηση 

ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Με την επιλογή του εργαλείου των ΟΧΕ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ακόλουθων 

προκλήσεων: 

α) Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με 

τελικό στόχο την επίτευξη της αύξησης της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της 

διατήρησης των πόρων. 

β) Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των τοπικών ή 

περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. 

γ) Εξισορρόπηση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του 

οικονομικού και κοινωνικού χώρου, κυρίως όσον αφορά στην καταπολέμηση της 

ανοργάνωτης αστικής διάχυσης και των παραδοσιακών ανισοτήτων που σχετίζονται με τα 

ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά / μειονεκτήματα, καθώς και στην αντιμετώπιση των 

δημογραφικών και άλλων προκλήσεων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Επίσης, στην 

ανάσχεση, στην καταλληλότερη κλίμακα, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) είναι δυνατόν να επεκτείνονται σε 

μεγαλύτερο αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ώστε να 

καλύπτουν εκείνους τους τύπους δράσεων που η συγκεκριμένη στρατηγική, όπως θα 

εξειδικευθεί στο πλαίσιο κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, τεκμηριωμένα θα 

υποδεικνύει ως αναγκαίους και κατάλληλους. 

Τέλος, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) αφορούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών: Υποπεριφερειακές 
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/ αστικές περιοχές, με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Δια-περιφερειακές περιοχές, 

με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά και προβλήματα που απαντώνται 

στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών περιοχών. Περιοχές τομεακών 

παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική/ σχέδιο. 

Περιοχές που ορίζονται σε ανάλογο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιοχές, με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. 

Συνεπώς, στον ελληνικό νησιωτικό χώρο δύναται να εφαρμοστεί μία ΟΧΕ, δεδομένου 

συνθέτουν μία ειδική, μειονεκτική δια-περιφερειακή περιοχή, με ομοιογενή 

χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, στον ελλαδικό χώρο.  

 

Εγκύκλιος Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων 

Η Εγκύκλιος Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων, ως Εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στην ενότητα κριτήρια 

επιλογής Ο.Χ.Ε, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, οι στρατηγικές Ο.Χ.Ε. ενδείκνυνται, μεταξύ 

άλλων, για: 

Α.1 Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, στα οποία έχει 

συμβάλλει η οικονομική κρίση. 

Α.2 Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας.  

Α.3 Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αλλαγών χρήσεων 

γης, αστικής διάχυσης.  

Α.4 Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

Α.5 Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και 

ελεύθερων χώρων για τους πολίτες (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς).  

Α.7 Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών, στο 

κέντρο ή στις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και δραστηριοτήτων, 

ή σε αυτές που φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες.  

Α. 8 Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών, καθώς και δομών / 

υπηρεσιών, περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Α.9 Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα.  



112 
 

Α.10 Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, 

προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του τοπικού 

πληθυσμού, του περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου.  

 

Πίνακας ΠΕ 1.7 - 1: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμός 
εκπλήρωσης αυτών από το σύνολο της νησιωτικής περιοχής της χώρας 

 Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Χωρικών Στρατηγικών Ο.Χ.Ε.  

Βαθμός εκπλήρωσης 

Α.1  Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα 

οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα στα οποία έχει 

συμβάλλει η οικονομική κρίση  

Υψηλός  

Η οικονομική κρίση επέτεινε τα 

κοινωνικοικονομικά προβλήματα των νησιωτικών 

περιοχών, όπως και στο σύνολο της χώρας, Όμως 

η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού ανέδειξε 

την τρωτότητα των νησιωτικών οικονομιών και το 

πρόβλημα της «μονοκαλλιέργειας», δηλαδή της 

εξάρτησης από τον τουρισμό. Οι συνέπειες της 

κρίσης έπληξαν περισσότερο από κάθε άλλη 

περιοχή της χώρας, το νησιωτικό χώρο.   

 

Α.2  Περιοχές αυξημένης ανεργίας, 

χαμηλού εισοδήματος των 

κατοίκων, αστικής φτώχειας  

Υψηλός  

Η κρίση του κορωνοϊού προκάλεσε κλείσιμο ή 

υπολειτουργία όλων των επιχειρήσεων του 

τουριστικού κλάδου, επέτεινε το πρόβλημα των 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και συνεπώς της 

προσβασιμότητας, προκάλεσε αύξηση της 

ανεργίας, οικονομικές ζημίες στις νησιωτικές 

επιχειρήσεις και μείωσε δραστικά τα εισοδήματα 

και τα χρέη.  

 

 

Α.3  Περιοχές υποβαθμισμένου 

φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος, αλλαγών 

χρήσεων γης, αστικής 

διάχυσης  

Υψηλός  

Ο νησιωτικός χώρος εμφανίζει τον υψηλότερο 

βαθμό περιβαλλοντικής τρωτότητας και 

κινδυνεύει περισσότερο από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Άναρχη αστική διάχυση, 

δομικές υπερσυγκεντρώσεις στον παράκτιο χώρο, 

προβλήματα στην προσφορά νερού, στη 

διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, 

διείσδυση του αστικού χώρου στον αγροτικό, 

επιβάρυνση του θαλάσσιου χώρου, υπερ-αλίευση 
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κ.α. είναι ορισμένα από τα κοινά περιβαλλοντικά 

και χωροταξικά προβλήματα των νησιών της 

χώρας μας.  

 

Α.4  Περιοχές αστικής ή 

βιομηχανικής ρύπανσης, 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή  

Υψηλός 

Η αστικοποίηση μεγάλου μέρους των νησιών 

λόγω του τουρισμού προκαλεί πολλά ζητήματα 

ηχητικής, ατμοσφαιρικής και αισθητικής 

ρύπανσης κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης, η 

κλιματική αλλαγή επιφέρει προβλήματα όπως 

ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες και 

πλημμύρες, διαβρώσεις εδαφών και ακτών, ενώ η 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας θέτει σε 

κίνδυνο τον σημαντικότερο τουριστικό πόρο τους, 

που είναι οι ακτές.   

Α.5  Περιοχές περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, έλλειψης ή 

υποβάθμισης πρασίνου και 

ελεύθερων χώρων για τους 

πολίτες (κοινόχρηστοι και 

κοινωφελείς)  

Υψηλός  

Λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης πολλά 

νησιά έχουν καλύψει τη φέρουσα περιβαλλοντική 

ικανότητά τους. Λόγω της πυκνής δόμησης και 

των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών, 

πολλά νησιά δεν διαθέτουν χώρους πρασίνου, 

καθώς και ελεύθερους δημόσιους χώρους για 

τους πολίτες.  

Α.6  Περιοχές που παρατηρούνται 

ελλείψεις βασικών υποδομών 

καθώς και 

υποδομών/υπηρεσιών που 

διευκολύνουν την 

κινητικότητα και την ένταξη 

στις λειτουργίες της περιοχής 

των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες  

Υψηλός  

Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό των περισσότερων 

νησιών είναι δυσχερής, λόγω έλλειψης 

κατάλληλων οδικών υποδομών και δημόσιων 

συγκοινωνιών. Επίσης, υστέρηση παρατηρείται 

στις υποδομές για την κινητικότητα των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες.  

 

Α.7  Περιοχές αποβιομηχάνισης, 

εγκαταλελειμμένων 

βιομηχανικών/ βιοτεχνικών 

ζωνών στο κέντρο ή τις 

παρυφές των πόλεων, 

εξαφάνισης παραγωγικών 

τομέων και δραστηριοτήτων ή 

που φιλοξενούν φθίνουσες 

οικονομικές δραστηριότητες  

Μεσαίος  

Η  ανάλυση του παραγωγικού συστήματος και της 

επιχιερηαμτικότητας στο νησιωτικό χώρο έδειξε 

ότι λόγω έλλειψης βιομηχανικής δραστηριότητας, 

τα νησιά δεν θίγονται από την αποβιομηχάνιση. 

Όμως, μετά την έναρξη της κρίσης του κορωνοϊού 

περιέπεσαν σε μαρασμό όλοι οι υπο-κλάδοι του 

τουρισμού όπως τα καταλύματα, εστίαση, 

μεταφορές, διασκέδαση, εμπόριο, πολιτισμός κ.α.  
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Α.8  Περιοχές που παρατηρούνται 

ελλείψεις κοινωνικών 

υποδομών καθώς και 

δομών/υπηρεσιών, περιοχές 

συγκέντρωσης μειονεκτικών 

κοινωνικών ομάδων και 

φαινομένων κοινωνικού 

αποκλεισμού  

Υψηλός  

Η ανάλυση έδειξε ότι στα περισσότερα νησιά 

διαπιστώνεται έλλειψη βασικών κοινωνικών 

υποδομών, ειδικά στους τομείς των δημοσίων 

υπηρεσιών, της υγείας, της παιδείας, της 

πρόνοιας κ.α. Ορισμένα εξ αυτών, 

αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα υποδοχής 

και φιλοξενίας λόγω της μετανάστευσης και των 

προσφύγων.  

Α.9  Περιοχές ιδιαίτερου 

πολιτισμικού χαρακτήρα  

Υψηλός  

Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

νησιών είναι η ιστορία τους, τα πολιτιστικά τους 

μνημεία και οι πολιτιστικές δομές και υποδομές 

τους, καθώς και η ζώσα πολιτιστική τους 

παράδοση. Η προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς ταυτίζεται με τη 

διαφύλαξη της διακριτής ταυτότητάς τους και 

συνιστά ανεκτίμητο τουριστικό πόρο.  

 

Α.10  Περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από προβλήματα οργανικής 

σύνδεσης, προσβασιμότητας 

και εξυπηρέτησης των 

παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και του 

τοπικού πληθυσμού, του 

περιαστικού ή ευρύτερου 

αγροτικού χώρου  

Υψηλός  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νησιών είναι η 

απομόνωση και δυσχερής, δαπανηρή και αβέβαιη 

προσβασιμότητά τους. Αυτό επιφέρει 

προβλήματα στον εφοδιασμό των νησιών, στις 

επιβατικές μεταφορές και στις εξαγωγές τους. 

Παράλληλα, το συγκριτικά υψηλότερο κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων μειώνει την 

ανταγωνιστικότητά τους.  

 

 

Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι, ο νησιωτικός χώρος της Ελλάδας, ως ενιαία 

διακριτή περιοχή, καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα κριτήρια για την εφαρμογή 

μιας ΟΧΕ. Το χωρικό μοντέλο παρέμβασης της ΟΧΕ εφαρμόζεται οριζόντια στην περιοχή 

αναφοράς και, αντίστοιχα, ορίζει ως περιοχή παρέμβασης τον κοινωνικό και παραγωγικό 

ιστό που αναπτύσσεται στα νησιά, λόγω των εντεινόμενων και συνεχιζόμενων οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών, δημογραφικών και λοιπών προκλήσεων.  

 

Εναπόκειται, επομένως, στις αρμόδιες αρχές (π.χ. ΥΝΑΝΠ, Υπυργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Υπουργεία με Τομεακά Επιχιερησιακά Προγράμματα, αρχές νησιωτικών 

περιφερειών), που διαχειρίζονται πολιτικές και πόρους για αναγκαία έργα και παρεμβάσεις 
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που πρέπει να γίνουν στην περιοχή και ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, το ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και τις υπαρκτές κοινωνικο-πολιτικές ανάγκες, στο 

πλαίσιο της εκπόνησης του Εγγράφου Εξειδίκευσης, να προσδιορίσουν το πλαίσιο της 

διαδικασίας συμμετοχής του ΥΝΑΝΠ στην προώθηση της εθνικής εδαφικής στρατηγικής 

μέσω μιας ΟΧΕ για το νησιωτικό χώρο.  

Οι πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική συνοχής, μέσω της τροποποίησης των Κανονισμών 

που ισχύουν για την περίοδο 2014-2020, (π.χ. Κανονισμός 2020/460 της 30ής Μαρτίου 2020 

για την τροποποίηση των κανονισμών 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά 

ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την 

αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19   και  Κανονισμός 2020/559 της 23ης 

Απριλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση 

ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19), διαμόρφωσαν 

ένα ευέλικτο πλαίσιο που, μεταξύ άλλωφν, επιτρέπει νέες μορφές δαπανών (π.χ. 

χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ από το ΕΤΠΑ, ενέργειες αντιμετώπισης 

κρίσεων, συνεισφορά του ΕΤΘΑ ταμεία αλληλοβοήθειας), μεταφορές πόρων μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του ιδίου Ταμείου, μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ, μεταφορές μεταξύ 

των διαφόρων τύπων περιοχών, χαλάρωση των ποσοστών θεματικής συγκέντρωσης, 

δυνατότητα 100% συν-χρηματοδότησης από την ΕΕ κ.α. 

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-

coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-

investments-and-resources).  

Συνεπώς, και λόγω της κρίσης του κορωνοϊού κρίνεται εφικτή η εφαρμογή μιας ΟΧΕ στο 

νησιωτικό χώρο, ο οποίος εκτός των παραδοσιακών κοινών προκλήσεων, αντιμετωπίζει τη 

μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών.  

 

 

5.2. Άξονες Προτεραιότητας, Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ενδεικτικές Δράσεις  

 

Οι Προτεραιότητες και οι Ειδικοί Στόχοι της προτεινόμενης ΟΧΕ, οι οποίοι αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα, είναι ταυτόσημοι με τις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους της 

στρατηγικής, όπως αυτή παρουσιάζεται στην παραπάνω υποενότητα 4.1.  

Προτερα
ιότητα 

Θεματικ
ός 
Στόχος 

Επενδυτικ
ή 
Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορίες Δράσεων Επιχειρησιακ
ό 
Πρόγραμμα 
(χρηματοδότ
ηση)  

Π1: 
Προώθη

ΘΣ 2 2c ΕΣ3: 
Αξιοποί

Εφαρμογές ΤΠΕ στο ΥΝΑΝΠ για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την 

ΕΠ ΜΔΤ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
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Προτερα
ιότητα 

Θεματικ
ός 
Στόχος 

Επενδυτικ
ή 
Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορίες Δράσεων Επιχειρησιακ
ό 
Πρόγραμμα 
(χρηματοδότ
ηση)  

ση του 
καινοτό
μου 
και 
έξυπνου 
μετασχη
ματισμο
ύ του 
παραγω
γικού 
συστήμα
τος των 
νησιών 

ηση 
των 
νέων 
ψηφιακ
ών 
τεχνολ
ογιών 
στη 
διοίκησ
η, στην 
παραγ
ωγή και 
στις 
υπηρεσ
ίες, 
καθώς 
και στη 
θαλάσσ
ια 
ασφάλ
εια και 
επιτήρ
ηση 

εξυπηρέτηση της ναυτιλίας και των 
πολιτών  
Ψηφιακός μετασχηματισμός του 
ελληνικού νηολογίου και υλοποίηση 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος για τη Ναυτιλία. 
Ψηφιοποίηση του αρχείου πλοίων/  
Κωδικοποίηση εθνικής νομοθεσίας και 
της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας 
που εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο 
(Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων) 
Ηλεκτρονική εφαρμογή 
παρακολούθησης του ακτοπλοϊκού 
δικτύου 
Ψηφιακές εφαρμογές στη ναυτιλία, στη 
θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια- 
Οργάνωση και βελτίωση των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
διαχείρισης θαλάσσιας 
κυκλοφορίας/παράκτιας επιτήρησης 
του θαλασσίου πεδίου και διευκόλυνση 
υποβολής των σχετικών πληροφοριών 
από τους πολίτες μέσω της παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Ψηφιακές και τεχνολογικές εφαρμογές 
για την ανάπτυξη έξυπνων και 
πράσινων λιμένων  
Ψηφιακές εφαρμογές στον κλάδο των 
logistics  
Ψηφιακό Κτηματολόγιο Λιμένων 
Ψηφιακές εφαρμογές στη διοίκηση, 
στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο 
εμπόριο, στην εργασία κ.α. 

ΕΣ 2c.1 και 
2c.2 
 

 ΘΣ 3 3a ΕΣ5: 
Ενδυνά
μωση 
της 
νησιωτι
κής 
επιχειρ
ηματικ
ότητας 

Δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών 
μέσων για την προώθηση της 
καινοτόμου νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας σε τομείς της 
πράσινης, γαλάζιας και κυκλικής 
οικονομίας  
Ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων 
καινοτομίας στο χώρο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΣ 1.3 
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Προτερα
ιότητα 

Θεματικ
ός 
Στόχος 

Επενδυτικ
ή 
Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορίες Δράσεων Επιχειρησιακ
ό 
Πρόγραμμα 
(χρηματοδότ
ηση)  

και των 
τοπικώ
ν 
συνεργ
ατικών 
σχημάτ
ων 

ναυτιλιακού και ναυπηγικού 
εξοπλισμού 
Δημιουργία clusters και εξειδικευμένων 
κόμβων πράσινης, γαλάζιας και 
κυκλικής οικονομίας, καθώς και 
επιταχυντών και θερμοκοιτίδων 
 
Δημιουργία επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών πάρκων σε κεντρικά 
νησιά 
 

Π2: 
Προστασ
ία του 
περιβάλ
λοντος 
και 
ενδυνάμ
ωση της 
πράσινη
ς, της 
γαλάζιας 
και της 
κυκλικής 
οικονομί
ας στα 
νησιά 

ΘΣ 6 6b ΕΤΠΣ 
 
6ii ΤΣ  

ΕΣ9: 
Ανάπτυ
ξη των 
υποδομ
ών και 
προώθ
ηση της 
προστα
σίας 
και 
διαχείρ
ισης 
των 
υδατικ
ών 
πόρων  

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων;  
Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης 
για την ικανοποίηση αναγκών σε 
νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με 
ειδικές τοπικές και κλιματικές 
συνθήκες’ 
 
Φράγματα, εγκαταστάσεις και 
συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και 
μεταφοράς. 
 
Ανάπτυξη εργαλείων, από το Υπουργείο 
Ναυτιλίας, για την εφαρμογή δράσεων 
που σχετίζονται με την οδηγία 2008/56 
«Θαλάσσια στρατηγική για τη 
προστασία και διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος» 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΕΣ 20/ΕΤΠΑ 
ΕΣ 30 και 
31/ΤΣ 

Π3: 
Ενίσχυσ
η της 
μεταφορ
ικής και 
ψηφιακ
ής 
συνδεσι
μότητας 
των 
νησιών 

ΘΣ 7 7c ΕΣ12: 
Επέκτα
ση και 
εκσυγχ
ρονισμ
ός των 
μεταφο
ρικών 
υποδομ
ών των 
νησιών 

Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης/επέκτασης/κατασκευής 
και σε λιμένες/αερολιμένες και εκτός 
ΔΕΔ-Μ στις νησιωτικές περιοχών 
Λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση 
των λιμένων της χώρας. 
Λιμενικές υποδομές για το θαλάσσιο 
τουρισμό  
Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας στη λειτουργία των 
λιμένων 
Δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΕΣ 5/ΕΤΠΑ 
 
 

 7b ΕΤΠΑ 
 

ΕΣ13: 
Ενίσχυ

Προώθηση της χωρικής συνοχής με την 
ανάπτυξη υποδομών λιμένων μικρής 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΕΣ 4/ΕΤΠΑ 
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Προτερα
ιότητα 

Θεματικ
ός 
Στόχος 

Επενδυτικ
ή 
Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορίες Δράσεων Επιχειρησιακ
ό 
Πρόγραμμα 
(χρηματοδότ
ηση)  

 
9iv ΕΚΤ 

ση της 
ακτοπλ
οΐας, 
αναβάθ
μιση 
του 
εθνικο
ύ 
συστήμ
ατος 
ακτοπλ
οϊκών 
συνδέσ
εων 

κλίμακας σε μικρά απομακρυσμένα 
νησιά με στόχο τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας με τα μεγαλύτερα 
νησιά ή/και την ηπειρωτική χώρα 
Μέτρα για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής  και οικονομικής συνοχής 
στο νησιωτικό χώρο με διασφάλιση 
παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας στις 
θαλάσσιες μεταφορές 
Σχεδιασμός και μέτρα εφαρμογής 
Εθνικού Συστήματος ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών 
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας 
ακτοπλοϊκής οικονομίας και 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
Επιδότηση μεταφορικού ισοδύναμου  
 

 
ΠΕΠ/ΕΤΠΑ/Ε
ΚΤ 
 

 7i ΤΣ ΕΣ14: 
Προαγ
ωγή της 
ασφάλ
ειας 
στις 
θαλάσσ
ιες 
μεταφο
ρές 

Βελτίωση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας 
Αναβάθμιση επιχειρησιακής 
ικανότητας ΛΣ/Ελ.Ακτ. στον τομέα 
Ελέγχου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Αναβάθμισης του Εξοπλισμού και των 
Μέσων του ΛΣ/ Ελ.Ακτ 
Υιοθέτηση Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος μείωσης κινδύνου στη 
θάλασσα   

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΕΣ8/ΤΣ 

Π4: 
Προώθη
ση της 
κοινωνικ
οοικονο
μικής 
ένταξης 
και 
ανάπτυξ
η του 
ανθρώπι
νου 
δυναμικ

ΘΣ 8 8iii ΕΣ16: 
Βελτίω
ση της 
ένταξης 
στην 
αγορά 
εργασί
ας και 
προώθ
ηση της 
αυτοαπ
ασχόλη
σης 

Πρόσβαση των ανέργων στην 
απασχόληση, με έμφαση σε 
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και 
ανέργους 
 
Στήριξη της υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης σε τομείς της 
νησιωτικής και γαλάζιας οικονομίας  
 
Στήριξη της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηματικότητας 
 

ΕΠΑΝΕΚ 
 
ΕΣ 2.1  
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Προτερα
ιότητα 

Θεματικ
ός 
Στόχος 

Επενδυτικ
ή 
Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορίες Δράσεων Επιχειρησιακ
ό 
Πρόγραμμα 
(χρηματοδότ
ηση)  

ού των 
νησιών 

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση 
ατομικών ή/και εταιρικών 
επιχειρήσεων 
 

 ΘΣ 10 10iv ΕΤΠΑ 
 
10iv ΕΚΤ 
 

ΕΣ21: 
Βελτίω
ση των 
δεξιοτή
των και 
των 
επαγγε
λματικ
ών 
προσόν
των 
στην 
πράσιν
η, 
γαλάζι
α, 
κυκλική 
και 
ψηφιακ
ή 
οικονο
μία 

Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης 
Προώθηση των προοπτικών δια βίου 
σταδιοδρομίας στους τομείς της 
ναυτιλίας 
Αναβάθμιση ικανοτήτων, γνώσεων και 
δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 
στις επιχειρήσεις του θαλάσσιου 
τουρισμού 
Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σε δραστηριότητες 
πράσινης, γαλάζιας και κυκλικής 
οικονομίας, όπως επισκευές, 
ανακατασκευές και ανακύκλωση. 
 
Προγράμματα κατάρτισης και 
ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη 
μέλη, προσωπικού επιφορτισμένου με 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιτήρηση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 

ΕΠΑΝΕΚ/ΕΚΠ
Α 
ΕΣ 2.3  
 
ΕΠΑΝΑΔ/ΕΚΤ 
ΕΣ 1 
 

Π5:  
Θαλάσσι
α 
προστασ
ία, 
ασφάλει
α και 
επιτήρη
ση 

ΘΣ 2 
 
 
 
ΘΣ 7 
 
 
Προτερα
ιότητα 
της 
Ένωσης 3 
και 6 

2c ΕΤΠΑ 
 
 
 
7i ΤΣ 

ΕΣ25: 
Ενδυνά
μωση 
της 
θαλάσσ
ιας 
επιτήρ
ησης 
και των 
ακτοφυ
λακών 

Αγορά ή εκσυγχρονισμός ελεγκτικών 
μέσων συμπεριλαμβανομένων 
περιπολικών πλοίων και αεροσκαφών. 
Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων 
ελέγχου και εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων για τον έλεγχο της 
αλιείας. 
Υλοποίηση εφεδρικού κέντρου 
δεδομένων (Disaster Data Center) για 
αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών 
αλιείας και λοιπών συστημάτων Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ 

ΕΠ ΜΔΤ 
ΕΣ 2c.1 και 
2c.2 
 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΕΣ8/ΤΣ 
 
 
ΕΤΘΑ 
Π 3:ΕΣ 1 και 2 
Π6: ΕΣ 1 
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Επισυναπτόμενο 11ο: 

 

1η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΑΕΝΑΩΣ» ΤΟΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τετάρτη, 19/11/2020 

 

Συμμετείχαν: Σταύρος Μπένος (πρόεδρος Διαζώματος), Πέτρος Θέμελης (αντιπρόεδρος 

Διαζώματος/Ομοτ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας), Παναγιώτης Λαμπρινίδης 

(Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εικαστικού Τομέα Δήμου Καλαμάτας), Κασσιανή Μπένου 

(Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΜΣΤ), Βάσω Αβραμοπούλου και Ξένια Χατζηαγγέλη (Α4 art 

design), Παναγιώτης Μακράκης (APG), Ευδόκιμος Φρέγκογλου (Υπεύθυνος για 

Πολυμεσικές Εφαρμογές/Εκδηλώσεις Διαζώματος), Μαρία Σοφικίτου, Μαρία Κουρασάνη 

(Αρχαιολόγοι Διαζώματος), Κατερίνα Αβραμοπούλου (Οικονομολόγος Διαζώματος). 

Στο πλαίσιο της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, τον Οκτώβριο του 2021, στην 

Καλαμάτα και στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Μεσσήνης θα παρουσιαστούν α) δύο 

πρωτότυπα έργα των κ.κ. Κουρουπού και Γυφτάκη στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας 

Μεσσήνης, β) «θεατρικό αναλόγιο» κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, από  δύο 

ηθοποιούς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, συνολικής διάρκειας 10 - 15 λεπτών, (Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής, κος Γιάννης Μαργαρίτης)  γ) χορευτικό δρώμενο από το  Φεστιβάλ Χορού 

Καλαμάτας (Δ/ντρια κα Λίντα Καπετανέα),   δ) έκθεση στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού 

Καλαμάτας  (Γενικός Συντονιστής κος Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

Εικαστικού Τομέα Δήμου Καλαμάτας) και ε) Φωτογραφικό Λεύκωμα αφιέρωμα στον Π. 

Θέμελη (Α4 art design, Director κα Βάσω Αβραμοπούλου). 

 

 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

▪ Για την οργάνωση της έκθεσης επιλέχθηκε το Φουαγιέ στο ισόγειου του Μεγάρου Χορού 

Καλαμάτας. Η ημερομηνία εγκαινίων της έκθεσης θα είναι 02 Οκτωβρίου 2021 και ο 

χώρος του Φουαγιέ θα δεσμευτεί από το Διάζωμα από τις 20 Σεπτεμβρίου 

(προετοιμασία/στήσιμο έκθεσης) και θα παραμείνει ανοιχτή για διάστημα ενός μήνα και 

συγκεκριμένα έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να είναι επισκέψιμη και μετά το 

πέρας των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης. 

▪ Κέντρο της όλης εκδήλωσης θα είναι το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021. Στις 02 

Οκτωβρίου 2021 στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν  τα εγκαίνια της έκθεσης στο 

Φουαγιέ και στη συνέχεια στην κεντρική Αίθουσα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα 

γίνουν  οι εργασίες για την 14η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος από τις 11:00 έως και 

τις 16:00. Θα χρειαστεί χρόνος για την προετοιμασία του χώρου τουλάχιστον μία μέρα 

πριν, δηλαδή και την 1η Οκτωβρίου 2021.  

https://www.apg.gr/
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▪  Άρα το Φουαγιέ θα πρέπει να δεσμευτεί από 20/09/2021 έως και 31/10/2021 και η 

Κεντρική Αίθουσα  από 01/10/2021 έως και 02/10/2021. Για την οριστικοποίηση των 

ημερομηνιών θα επικοινωνήσει ο κ. Λαμπρινίδης με το Δήμαρχο Καλαμάτας και θα 

ενημερώσει στη συνέχεια το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

Σημείωση: το διάστημα από 01/09/2021-15/10/2021 θα υπάρχει στην αίθουσα BlackBox 

εκδήλωση. Επίσης έχουν προγραμματιστεί  Οδοντιατρικό Συνέδριο και Εκδήλωση Καρέλια 

στις…………….και πιθανώς το Φεστιβάλ Χορωδιών). 

 

▪ Ο κος Θέμελης θα παράγει τα κείμενα και τις κειμενολεζάντες για την έκθεση και το 

λεύκωμα. 

▪ Ο κος Λαμπρινίδης μας εφοδίασε με την κάτοψη του Φουαγιέ, προκειμένου ο κος 

Μακράκης να δημιουργήσει 3D απεικόνιση του χώρου με προτεινόμενες θέσεις για τα 

εκθέματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό : ταμπλό, monitors - μεγάλα ή μικρότερα- για 

προβολή video, καθίσματα, banners κ.α.  

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις φωτογραφίες συμφωνήθηκε να είναι kapa fix 

4χιλιοστών (μάλλον εκτυπωμένο - ενιαίο και με κείμενα) και θα πρέπει να επιλεγούν οι 

κατάλληλες διαστάσεις.  

▪ Η κα Αβραμοπούλου θα αποστείλει στο ΔΙΑΖΩΜΑ την τρέχουσα μορφή του pdf του 

Λευκώματος, προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια σε όλους. Επίσης, θα το 

αποστείλει σε έντυπη μορφή στον κ. Θέμελη.  

▪ Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επικοινωνία: Π. Θέμελη, Π. Λαμπρινίδη, Κ. Μπένου και 

Β. Αβραμοπούλου για τον προσδιορισμό των θεματικών ενοτήτων και του  περιεχομένου 

έκθεσης και λευκώματος, της σχέσης έκθεσης/λευκώματος (σχετική ταύτιση/ως οδηγός/ 

ως μια «Προσωπική Αφήγηση του Π. Θέμελη»/2 quest editors;), καθώς και μιας αρχικής 

επιλογής του φωτογραφικού υλικού. Επίσης θα επιλεγεί η κατάλληλη μουσική και τα 

video σε συνεργασία και με τον Βαγγέλη Ευθυμίου που θα ντύσουν με ήχο και κίνηση 

την έκθεση.  

▪ Ως προς αυτό πρέπει να επιλεγεί εξ αρχής ποιο υλικό θα έχει σχεδιοκίνηση και ποιο θα 

είναι ψηφιακό (monitor, καμβάδες;) για να προετοιμαστεί η APG.  

▪ Θα προγραμματιστεί συνάντηση κ.κ. Θέμελη-Λαμπρινίδη στη Μεσσήνη για τη 

διάκριση/επιλογή  φωτογραφιών εικαστικού & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

▪ Ο κ. Λαμπρινίδης από πλευράς Δήμου Καλαμάτας και ο κ. Μακράκης θα ενημερώσουν 

για τον οικονομικό προϋπολογισμό της έκθεσης.  

▪ Επόμενη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 στις 11:00.  
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Επισυναπτόμενο 12ο: μελέτη marketing Κούτουλα 
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Επισυναπτόμενο 13ο: αίτημα παράδοσης μελέτης Ηπείρου (pdf) 
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Επισυναπτόμενο 14ο: έγκριση μελέτης σκηνικού οικοδομήματος Θεάτρου Λάρισας 

(pdf) 
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Επισυναπτόμενο 15: προσφορά Τσιρίκου – εκδόσεις (pdf) 
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Επισυναπτόμενο 16: οικονομικά 



































Μελέτη αποκατάστασης του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας 

Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας βρίσκεται σε κεντρική θέση της σύγχρονης Άρτας. Η ανασκαμμένη 

περιοχή καταλαμβάνει επιφάνεια 700τ.μ. περίπου, στην οποία αποκαλύφθηκαν οικοδομικά κατάλοιπα 

από την αρχαϊκή έως και τη σύγχρονη εποχή. Σημαντικότερα από αυτά αποτελούν: το τμήμα λουτρού 

της ύστερης κλασικής περιόδου, με τα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας βοτσαλωτά δάπεδα, η αρχαία οδός 

της ίδιας εποχής, το μικρό θέατρο κατασκευασμένο στην ελληνιστική εποχή και το περιστύλιο 

δημοσίου κτηρίου της ίδιας περιόδου. Το μικρό θέατρο αποκαλύφθηκε το 1976 κατά τη διάρκεια 

ανασκαφών που διεξήγε η ΙΒ΄ ΕΠΚΑ με τον αρχαιολόγο Ηλία Ανδρέου και τα έτη 2010 έως 2013 από 

την ΕΦΑ Άρτας. Το 2014 εκπονήθηκε από την ΕΦΑ Άρτας η μελέτη: «Διαμόρφωση πρανών και 

ανάδειξη του μικρού θεάτρου Αμβρακίας», η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟΑ  με την 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/229836/25670/1738/346/29.9.14 Υ.Α.  

 
Μικρό θέατρο Αμβρακίας. Υπάρχουσα κατάσταση. 

 

Τον Ιούνιο του 2019 ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Ν. Χατζηδάκη από την ΕΦΑ Άρτας διαμέσου της 

προϊσταμένης της Βαρβάρας Παπαδοπούλου η εκπόνηση της παρούσας «Μελέτης αποκατάστασης του 

μικρού θεάτρου της Αμβρακίας». Η μελέτη περιλαμβάνει την αναστήλωση των οικοδομικών 

καταλοίπων με την επανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών, τη συμπλήρωση με νέα μέλη, την 

κατασκευή δαπέδων και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, με στόχο την προστασία των μνημείων 

αλλά και τη μορφολογική αποκατάσταση και ανάδειξη των σημαντικότερων οικοδομικών φάσεων, με 

τρόπο ώστε να είναι κατανοητές και από τον μη ειδικό επισκέπτη, παράλληλα με τη βελτίωση της 

επισκεψιμότητας.   

Η τοπογραφική αποτύπωση πραγματοποιήθηκε από τους Ι. Παπαλέξη, πολιτικό μηχανικό και Χρ. 

Αναγνώστου, αρχιτέκτονα μηχανικό, συμβασιούχων που ΥΠΠΟΑ στο έργο «Εργασίες ανάδειξης και 

διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας».  



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συνεχή παρακολούθηση, φροντίδα και βοήθεια της Προϊσταμένης 

της ΕΦΑ Άρτας, Δρ. Β. Παπαδοπούλου, της Τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

και Μουσείων ΕΦΑ Άρτας, αρχαιολόγου Θ. Κοντογιάννη και των Ι. Παπαλέξη, πολιτικό μηχανικό, 

Χρ. Αναγνώστου, αρχιτέκτονα μηχανικό και Ν. Κούπαρη, αρχαιολόγου, συμβασιούχων που ΥΠΠΟΑ. 

Η μελέτη παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 28 Ιουλίου 2020. Η εγκριτική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί. 

 
Μικρό θέατρο Αμβρακίας. Πρόταση. 

 



 

 

Ημερομηνία: 18/11/2020 

Από: Χιώτης Χρήστος 
Υπηρεσίες Γραφίστα, Δημιουργία και Φιλοξενία Ιστοσελίδων και Παροχές Συμβουλών Μάρκετινγκ  
Άθωνος 17Α, 16562, Γλυφάδα 
ΑΦΜ: 118341010 - ΔΟΥ: Γλυφάδας 

Προς: ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30, ΑΘΗΝΑ 

 

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Διαζώματος, 
 
αιτούμαστε την παράδοση των υποέργων 1 και 2, "Βελτίωση Υπάρχουσας Ιστοσελίδας της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου" και "Δημιουργία Ψηφιακού 
Αποθετηρίου" που περιγράφονται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου "δημιουργία ψηφιακών εργαλείων 
για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού με πιλοτική 
εφαρμογή στην πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου". 
 
Επισυνάπτεται παράρτημα με τις εργασίες επιγραμματικά. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Χιώτης Χρήστος 

  



Παράρτημα 
 
Αποτύπωση των κυριοτέρων εργασιών και για τις δύο ψηφιακές εφαρμογές. 

Ιστοσελίδα Διαδρομής 
https://ancienttheatersofepirus.gr/ 
 

● Ανάπτυξη από την αρχή του κώδικα της ιστοσελίδας, με βάση τον αρχικό εικαστικό σχεδιασμό. 
Κρίθηκε καταλληλότερη ως προσεγγιση, μιας και χρειάστηκε λιγότερο χρόνο και αφήνει ένα 
καθαρότερο συστημα, από μια διαδικασία προσθαφαιρέσεων και διορθώσεων. 

● Σχεδιασμός νέας σελίδας παρουσίασης των θεάτρων με προβολή όλων των συνδεδεμένων 
αξιοθέατων, ιστοριών, επιχειρήσεων και πληροφοριών.  

● Αναδιοργάνωση και εμφάνιση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας των Ιστοριών. 
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου Trip Planner που εκμεταλλευεται τα δεδομένα του αποθετηρίου και 

λειτουργεί στην ουσία σαν αυτόνομη εφαρμογή. 
● Σύνδεση της ιστοσελίδας με την πλατφόρμα του DMO για την τροφοδοσία των δεδομένων των 

επιχειρήσεων. 
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη σελίδας παρουσίασης των επιχειρήσεων του Cluster με χαρτοκεντρική 

προσέγγιση. 
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη σελίδας / προφίλ παρουσίασης της κάθε επιχείρησης με τροφοδοσία 

των δεδομένων από την πλατφόρμα του DMO. 

Ψηφιακό Αποθετήριο 
https://repo.ancienttheatersofepirus.gr/ 
 

● Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ψηφιακού αποθετηρίου, προσαρμοσμένο στις αναγκες της 
διαδρομής, με το ελαχιστό δυνατό “κόστος” συντήρησης. 

● Μετάπτωση και ανασχεδιασμός των δεδομένων των θεάτρων στο ψηφιακό αποθετήριο. 
● Μετάπτωση και ανασχεδιασμός των δεδομένων των αξιοθέατων στο ψηφιακό αποθετήριο. 
● Δυνατότητα για περαιτέρω προσθήκη δεδομένων στα υπάρχοντα τεκμήρια, όπως για παράδειγμα 

η προσθήκη επιπλέον γλώσσας. 
● Δυνατότητα για προσθήκη νέων κατηγοριών τεκμηρίων με δομή δεδομένων προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες τους. 
● Δημιουργία σελίδας οδηγιών για την χρήση του αποθετηρίου από “τρίτες” εφαρμογές. 



              
          
                                      

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Καρύτση 12  
Ταχ. Κώδικας : 105 61 – Αθήνα            
Πληροφορίες : Ο. Λεκού
Τηλέφωνο : 210. 3253397                      
FAX : 210. 3242509                          KOIN.: Πίνακας αποδεκτών
E-mail : olekou@culture.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ αρχαίου 
θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση» και της αντίστοιχης μελέτης συντήρησης που έχει εκπονηθεί».  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.6.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136506/3067/15.03.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 908/2020) «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄/121/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄/123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26.07.2019) «Διορισμός Μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 743/1990) «Εξαίρεση από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών».

10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 70/2004) «Οργάνωση και 
λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

11. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/313471/32418/938/344/23.07.2018 Υπουργική 
Απόφαση έγκρισης της «Μελέτης αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Λάρισας, Π.Ε. Λάρισας, 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: ΩΣΖ04653Π4-8ΞΒ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
                                    

Αριθμ. Πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/
551095/62244/2053/958



12. Τις εισηγήσεις των αρμόδιων εισηγητών της ΔΑΑΜ, της ΔΙΠΚΑ και της ΔΣΑΝΜ επί του θέματος.
13. Τα στοιχεία του φακέλου.
14. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ΄ 

αριθμ.30/04.08.2020 Συνεδρία του (θέμα 11ο). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση Σκηνικού Οικοδομήματος του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου 
Λάρισας – Α΄ φάση» και της αντίστοιχης μελέτης συντήρησης που έχει εκπονηθεί». Η έγκριση δίνεται με 
τους ακόλουθους όρους:
1. Να συμπληρωθεί η εν θέματι μελέτη με την σύνταξη προγράμματος συνολικής αποκατάστασης του 

μνημείου (σχέδιο – πλαίσιο) κατά προτεραιότητα, με σαφή ιεράρχηση των φάσεων του έργου της 
αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα συμπλήρωσης του συνόλου του 
μνημείου με νέο υλικό.

2. Να αναστηλωθεί το σύνολο της ζωφόρου του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος, προκειμένου 
να επανέλθουν επί του μνημείου όλα τα κατακείμενα μέλη αυτής.

3. Να επανεξεταστεί ο βαθμός συμπλήρωσης των δωματίων του σκηνικού οικοδομήματος με νέο υλικό 
σε συνάρτηση με αναμορφωμένη πρόταση αναστήλωσης του προσκηνίου. 

4. Να συνταχθεί συνολική στατική μελέτη, η οποία να περιλαμβάνει:
i. Ανάλυση του φορέα, με μαθηματικά στοιχεία που προσομοιώνουν το λικνισμό. Το προσομοίωμα να 

είναι απλό ή/και σύνθετο, αλλά ακριβές και τεκμηριωμένο από τη βιβλιογραφία.
ii. Αναλύσεις χρονοϊστορίας, με χρήση πραγματικών σεισμών, μικρότερης και μεγαλύτερης κλίμακας 

από αυτούς που αντιστοιχούν στην περιοχή της Λάρισας. Από τις αναλύσεις χρονοϊστορίας να γίνει 
εξαγωγή καμπύλων σεισμικής τρωτότητας για τους στύλους.

iii. Εξαγωγή συμπερασμάτων για την αντισεισμική επάρκεια του φορέα στο σύνολό του, συγκρίνοντας 
με τον σεισμό σχεδιασμού με περίοδο επαναφοράς κατάλληλο για μνημειακές κατασκευές.

iv. Εξαγωγή εντατικών μεγεθών που αναπτύσσονται στις περιοχές των συγκολλήσεων. Τα εν λόγω 
εντατικά μεγέθη να προέρχονται και από μη-σεισμικούς συνδυασμούς δράσεων.

v. Διαστασιολόγηση των οπλισμών μέσω προσομοιωμάτων αντοχής που προέρχονται από τη 
βιβλιογραφία, τεκμηριωμένα από εφαρμογές και πειράματα, υπό τον όρο ότι θα επιλεγούν 
κατάλληλες χρονοϊστορίες, βάσει μελετών σεισμικής επικινδυνότητας.

5. Να ελεγχθεί η επάρκεια των συγκολλήσεων των in situ μελών βάσει των αποτελεσμάτων της 
προτεινόμενης από τους μελετητές μεθοδολογίας ελέγχου.

6. Όλες οι ως άνω τεχνικές εκθέσεις και μελέτες να κατατεθούν στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ για έγκριση.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Πίνακας αποδεκτών
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Πολιτισμού
3. Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων
4. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5. ΔΙΠΚΑ
6. ΔΣΑΝΜ
7. ΕΦΑ Λάρισας
8. Γραμματεία του ΚΑΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



Εσοδα  ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/10/2020 Έξοδα ΧΡ 2008-19 ΧΡΗΣΗ 2020 31/10/2020

Τακτικές Εισφορές Μελών 446.331,64 € 28.800,00 € 475.131,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 446.331,64 € 28.800,00 € 475.131,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 59.942,93 € 2.260,00 € 62.202,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 59.942,93 € 2.260,00 € 62.202,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 17.065,19 1.373,30 18.438,49

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 15.747,19 1.373,30 17.120,49

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.318,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 91.833,92 6.541,22 98.375,14

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 81.872,20 6.000,00 87.872,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.804.555,16 € 191.621,15 € 1.996.176,31 € Κοινόχρηστα 8.460,72 541,22 9.001,94

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 307.922,95 € 307.922,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 2.145,15 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 252.099,80 35.911,76 288.011,56

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 101.500,00 € 10.000,00 € 111.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 37.200,00 € 12.400,00 € 49.600,00 € Δ.Ε.Η 18.555,00 1.274,00 19.829,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 77.200,00 € 12.400,00 € 89.600,00 € Ο.Τ.Ε 29.379,52 1.407,50 30.787,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 70.000,00 € 12.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.502,34 338,64 5.840,98

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 60.000,00 € 60.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 584,00 34,00 618,00

FOURLIS A.E 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 5.091,08 24.096,77 29.187,85

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 15.868,98 775,94 16.644,92

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 28.226,42 511,74 28.738,16

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 30.950,00 € 6.200,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 25.006,08 1.926,57 26.932,65

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.540,00 € 49.540,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 26.189,49 990,14 27.179,63

ΚΟΣΜΟΤΕ 89.400,00 € 18.600,00 € 108.000,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.916,16 727,20 13.643,36

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.418,07 908,92 5.326,99

ZARA  Α.Ε. 35.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 64.566,18 1.920,34 66.486,52

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 39.000,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 1.000,00 12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 44.000,00 € 5.000,00 € 49.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 27.400,00 € 3.000,00 € 30.400,00 € 0,00 0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00 € 5.000,00 € 55.800,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN  Α.Ε. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 835.020,96 49.161,08 884.182,04

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 39.840,00 € 5.000,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 616.835,73 33.126,46 649.962,19

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 55.000,00 € 55.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 218.185,23 16.034,62 234.219,85

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 €  Φ.Π.Α. 51.484,99 29.159,48 80.644,47

Σ.Ε.Β. 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 29.159,48 29.159,48

ΣΑΝΗ Α.Ε. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 0,00 96.680,00

ΣΕΤΕ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 96.680,00 96.680,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 37.200,00 € 6.200,00 € 43.400,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 735.285,25 132.125,02 867.410,27

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.000,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 665.015,97 3.000,00 668.015,97

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 18.600,00 18.600,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 12.804,00 € 3.038,00 € 15.842,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς 37.200,00 37.200,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 27.800,00 € 5.000,00 € 32.800,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. της Πολιτ/κών Διαδρομών 11.280,00 3.720,00 15.000,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6.200,00 € 6.200,00 € 12.400,00 € Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 21.040,00 21.040,00

EUROBANK  ERGASIAS 11.200,00 € 10.000,00 € 21.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 8.189,28 2.119,16 10.308,44

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 14.500,00 € 14.500,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 30.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 19.977,99 19.977,99

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 17.400,00 € 17.400,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 7.500,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος) 12.062,72 12.062,72

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Αιγέας ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 8.000,00

ΓΣΕΒΕΕ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αθήνας' 6.400,00 6.400,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € Ιδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης 2.145,15 2.145,15

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 89.467,53 1.270,69 90.738,22

FREZYDERM  A.E. 3.720,00 € 3.720,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 1.270,69 1.270,69

SYMBEEOSIS  AE 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 31.775,84 793,64 32.569,48

Μεταβιβαστικές εισροές 849.707,87 € 95.962,72 € 945.670,59 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 711.107,87 € 3.000,00 € 714.107,87 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 192,00 192,00

Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας 31.000,00 € 31.000,00 € Προβολή Διαζώματος 601,64 601,64

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 0,00 0,00

Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς 37.200,00 € 37.200,00 € 0,00 0,00

Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού      24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ.Διαδρομής Εγνατίας Οδού 12.000,00 € 12.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 450.318,61 6.416,88 456.735,49

Ιδρυμα Ι.Λάτσης,για το D.M.O. Πολιτιστικών Διαδρομών 15.000,00 € 15.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2019 450.318,61 450.318,61

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 30.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα 6.416,88 6.416,88

Ιδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 23.000,00 € 23.000,00 €

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 278.738,84 27.827,23 306.566,07

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων του Dhub 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 173.511,07 173.511,07

Αιγέας ΑΜΚΕ, Μάρκετινκ της Πολιτ/ικής Διαδρομής Νάξου 8.000,00 € 8.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος) 12.062,72 € 12.062,72 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 76.076,44 2.586,40 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.273,00 € 2,20 € 6.275,20 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 732,80 1.060,06 1.792,86

Τόκοι καταθέσεων 2,20 € 2,20 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

0,00 € 5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,Επίσκεψη Κρήτη 761,97 761,97

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 0,00 € 25.578,85 € 6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας 184,22 184,22

0,00 € 7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους 366,10 366,10

0,00 € 8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων) 705,56 705,56

Σύνολο Εσόδων 3.192.389,45 € 318.646,07 € 3.511.035,52 € 9,Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης 3.053,81 3.053,81

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 114,88 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου 17.338,52 17.338,52

Ταμείο στο Διάζωμα 114,88 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 124.683,35 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               12.677,06 € 12.677,06 € Λοιπές Εκδηλώσεις 157.890,61 899,00 158.789,61

Eurobank Ergasias         45.448,98 € 45.448,98 € Εκδηλώσεις 157.890,61 157.890,61

Εθνική Τράπεζα              12.844,83 € 12.844,83 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 682,00 682,00

Τράπεζα Αττικής           7.068,63 € 7.068,63 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 217,00 217,00

Τράπεζα Πειραιώς          46.434,18 € 46.434,18 € Διάφορα Έξοδα 6.446,39 511,04 6.957,43

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 511,04 511,04

PAY PAL 109,09 € 109,09 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  124.798,23 € Σύνολο Εξόδων 3.094.246,95 291.990,34 3.386.237,29

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 98.142,50 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2020



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.192,28 € 96.745,39 8.446,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.855,56 € 21.796,88 1.058,68

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.350,00 € 16.824,61 525,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.250,00 € 6.416,00 1.834,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.096,60 € 8.075,93 19.020,67

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 51.597,10 € 50.977,39 619,71

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00 € 118,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.995,01 € 5.355,43 639,58

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00 € 760,00 19,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 943.955,16 € 832.104,65 111.850,51

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.052,62 11.052,62

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.384,58 28.384,58

EUROBANK 8.863,83 8.863,83

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51.900,54 51.900,54

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 111.850,51 0,00 111.850,51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/10/2020




