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Αθήνα, 20 Αυγούστου 2021 

Οι προτάσεις του Σωματείου «ΔΙΑΖΩMΑ» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Προγραμματική Περίοδο  2021-2027 

 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2021-2027 και σε συνέχεια της 2ης 

Εγκυκλίου κατάρτισης των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021 – 2027 

ακολουθεί η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», που μπορεί να συνοψιστεί στη 

φράση «μία Ο.Χ.Ε., ένα CLUSTER και ένας D.M.O. σε κάθε Περιφέρεια». 

Όπως γνωρίζετε, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών 

συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα 

προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από 

σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

μεγιστοποιηθούν με βάση έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.  

Μάλιστα στο σχεδιασμό του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 οι ολοκληρωμένες χωρικές 

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

Επιπλέον, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις αποτελούν ευκαιρία για 

πολυεπίπεδες παρεμβάσεις με δεδομένο ότι, εκτός από τους δύο ειδικούς στόχους του 

ΣΠ5, μπορούν να συμπεριλάβουν και ειδικούς στόχους από τους άλλους 4 στόχους 

πολιτικής - ΣΠ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται και στη σελίδα 32 του Concept Paper 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Ειδικότερα, στο ΕΠ Θεσσαλίας 2021-2027, σύμφωνα με το παραπάνω Concept Paper 

(βλ. σελ. 42), προτείνεται η υλοποίηση των δύο υφιστάμενων Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων, δηλαδή της Ο.Χ.Ε «Νήσων Βορείων Σποράδων» και της 

«Διαδρομής Πολιτισμού - Τουρισμού στη Θεσσαλία», κατόπιν επικαιροποίησης των 

σχετικών στρατηγικών της Π.Π. 2014 – 2017.   

Συγκεκριμένα, η Ο.Χ.Ε. «Διαδρομή Πολιτισμού - Τουρισμού στη Θεσσαλία» 

εκτείνεται γεωγραφικά από την Δυτική ως την Ανατολική Θεσσαλία και καλύπτει τα 

σημαντικότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, η διαδρομή 

έχει ως θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και της φυσικής 

κληρονομιάς της Περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσει η ίδια, ως ένα ολιστικό και 

επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού το μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις 

περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. 
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Όπως αναφέρεται και στο 1ο Παραδοτέο  του  «Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία», 

στη σελ. 29, «Στόχος της δημιουργίας του είναι η σύνθεση ενός ενιαίου δικτύου Πόλων, 

Κόμβων και Αξόνων. Ενός δικτύου που θα συνδέει τους Πολιτιστικούς Πόρους, την 

Τουριστική Ζήτηση και τις τουριστικές ροές που διέρχονται από τους Κόμβους και Πύλες. 

Στόχος του δικτύου, είναι η δημιουργία μιας Διαδρομής που θα παρέχει ένα πολύπλευρο, 

ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο, ονοματισμένο τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να 

αφομοιωθεί εύκολα από τους τουρίστες και να επικοινωνηθεί από τους κατοίκους και 

τους τοπικούς φορείς. Το προϊόν αυτό θα αναδεικνύει την μυθολογική, ιστορική και 

πολιτιστική ταυτότητά του δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη ως προς την 

συνολική ελκυστικότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως τουριστικό προορισμό και κατ’ 

επέκταση προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης, 

της κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου». 

 

Η παραπάνω πρόταση βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση με την αναπτυξιακή φιλοσοφία 

του Διαζώματος. Στο πλαίσιο αυτό επομένως, προτείνουμε τον σχεδιασμό μίας 

κεντρικής - ηγέτιδος Ο.Χ.Ε., της Ο.Χ.Ε. «Διαδρομή Πολιτισμού - Τουρισμού στη 

Θεσσαλία»,  η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά και συνεργατικά, τόσο με όλα τα 

ολιστικά προγράμματα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ο.Χ.Ε. «Νήσων 

Βορείων Σποράδων», Β.Α.Α., ΤΑΠ.Το.Κ), όσο και αυτά που θα προγραμματίσει η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας για το ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Η παραπάνω στρατηγική επιλογή της υλοποίησης μίας ηγέτιδος Ο.Χ.Ε. που προτείνει 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει πολλαπλά πρακτικά οφέλη. Πρώτον, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 

της Περιφέρειας αποκτά έναν ισχυρό «ταυτοτικό πυρήνα» διευκολύνοντας τη 

διαχείριση αλλά και προβολή του προγράμματος, και επίσης ενισχύεται η χωρική της 

συνοχή μέσα από τη συνύπαρξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε μια 

συνέργεια ολιστική και διαχρονική.  Τέλος, μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό υφαίνεται 

ένα ευρύτερο και δυναμικό δίκτυο για την φροντίδα και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

και φυσικής της κληρονομιάς της Περιφέρειας.  

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί η μεγάλη βαρύτητα που θα πρέπει 

να δοθεί στη νέα προγραμματική περίοδο στη  σπουδαία πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για την οικοδόμηση της εγκεκριμένης  στρατηγικής της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (O.X.E.) «Νήσων Βορείων Σποράδων».  

Η αναπτυξιακή αυτή στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων 

Σποράδων (Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που 

σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Σποράδων είναι ένα «εργαλείο» για την 

ανάπτυξη των νησιών, που στοχεύει στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου 

Στρατηγικού Σχεδίου που θα αποτελέσει μοχλό αειφόρου ανάπτυξης τόσο για την ίδια 

την περιοχή (Βόρειες Σποράδες), όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η 

ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάδειξη και προστασία των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών 

οικονομιών και κοινωνιών, κυρίως όμως,  δίνει λύση στο πρόβλημα της γεωγραφικής 

απομόνωσης των νησιών, καθώς καλείται να διαχειριστεί τη συγκοινωνιακή 

ιδιαιτερότητα και διασυνδεσιμότητα του νησιωτικού συμπλέγματος μεταξύ του, αλλά 
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και σε σχέση με τη Θεσσαλία. Καλείται ειδικότερα, να παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις 

και προτάσεις μέσα από πολιτικές «νησιωτικότητας» που θα παράγουν ισοδύναμο 

αποτέλεσμα για τους πολίτες των νησιών με αυτό που απολαμβάνουν οι πολίτες της 

ηπειρωτικής χώρας σε ΟΛΕΣ τις Δημόσιες Πολιτικές (παιδεία, υγεία, μεταφορές κλπ.). 

Ως προς αυτό, εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος για 

την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν τη νησιωτικότητα, καθώς και στο σχεδιασμό 

κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνεπώς, η Ο.Χ.Ε. «Νήσων Βορείων 

Σποράδων» προτείνουμε να αντιμετωπιστεί ως μια αυτόνομη Ο.Χ.Ε., καθώς αποτελεί 

μια αναπτυξιακή πρόκληση και μια πνευματική άσκηση συγκερασμού των παρακάτω: 

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

πολιτικών της χώρας στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το νησιωτικό χώρο, β) της 

υιοθέτησης της φιλοσοφίας και του πνευματικού υποβάθρου των ολιστικών 

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

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

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

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην παρούσα ιστορική συγκυρία η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

να αξιοποιήσει για τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και να κινητοποιήσει ΟΛΑ τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery 

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

Δωρεές κ.λπ.).   

Επιπλέον, το «ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου το πρόγραμμα να αποκτήσει 

λειτουργικότητα, συνοχή και βιωσιμότητα ως «Ο.Χ.Ε. – Πολιτιστική Διαδρομή» 

προτείνει την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών: 

1. τη «συστάδα (cluster) επιχειρήσεων» και  

2. ένα κοινό φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του προγράμματος, δηλαδή ένα 

κοινό DMO. 

Ο πρώτος θεσμός, το cluster, είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη 

δικτύωση των επαγγελματιών της περιοχής και επιτρέπει την εξασφάλιση της 

συμμετοχής της τοπικής επιχειρηματικότητας στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής.  

Με το D.M.O., το δεύτερο θεσμό που προωθεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ», δημιουργείται ο 

κατάλληλος μηχανισμός για την αποτελεσματική διακυβέρνηση και άρτια λειτουργία 

του προγράμματος.  

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο 

Τουρισμού για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης 

και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις 

για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και 

άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη»,  ανοίγεται ένας νέος δρόμος, με νέα όπλα 

για τα ολιστικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε 

Δήμους και Περιφέρειες να δημιουργούν το δικό τους Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού 

Προορισμού – D.M.O., καθώς και το δικό τους Cluster επιχειρηματικότητας, τα οποία  

http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043
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πλέον αποκτούν θεσμικά χαρακτηριστικά. Οι δυο αυτοί θεσμοί θα συμβάλλουν 

δραστικά  στην υλοποίηση και τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προγραμμάτων 

Καταλήγοντας, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει την πεποίθηση πως  η οργάνωση και 

υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. «Διαδρομή Πολιτισμού - Τουρισμού στη Θεσσαλία» έχει τη 

δυναμική να αποτελέσει την πυξίδα και βάση για τη βιώσιμη  και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκτά επομένως, το 

σύνθετο ρόλο του διανοητικού, προγραμματικού και χρηματοδοτικού ηγέτη, ο οποίος 

θα ενθαρρύνει το κεντρικό κράτος να επιταχύνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων 

των καινοτόμων πολιτικών  που απαιτούνται. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα είναι στη 

διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του 

αναπτυξιακού της σχεδιασμού και στη νέα προγραμματική περίοδο.  

 

 

 


