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Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στο φουαγιέ του Δημοτικού 

Θεάτρου, η εναρκτήρια εκδήλωση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης, με την αξιοποίηση 

του «Εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» », στο πλαίσιο 

του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020. 

 

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, αναφέρθηκε, καταρχήν 

στη σημασία, το  περιεχόμενο και τη στόχευση του προγράμματος, 

τονίζοντας ότι για την αποτελεσματικότητά του απαιτείται η 

ενεργοποίηση όλων των «δυνητικών εταίρων»,  ώστε το σχέδιο που θα 

καταστρωθεί να απεικονίζει  τις πραγματικές ανάγκες της  πόλης της 

Κέρκυρας και να απαντά σε αυτές.  

 

  

 

 

 



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σχεδίου παρουσίασε  το στέλεχος της 

Διαχειριστικής Αρχής, Θανάσης Σπίγγος, που τόνισε πως η 

συγκεκριμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας εστιάζει στην 

«πολιτιστική και δημιουργική οικονομία» αναφερόμενος και σε επιμέρους 

ενδεικτικές δράσεις. Όπως είπε, στόχος είναι η διασύνδεση του 

πολιτιστικού αποθέματος και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης με την 

επιχειρηματική αξιοποίηση και η εκπόνηση Τοπικής Στρατηγικής που να 

προσεγγίζει το στόχο με βάση αντιπροσωπευτική και ουσιαστική 

διαβούλευση. 

Τέλος ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Καββαδίας παρουσίασε τα 

χρονοδιαγράμματα του Σχεδίου, τις περαιτέρω διαδικασίες, τους άξονες 

και τις πηγές χρηματοδότησης.  

Ακολούθησε διάλογος με τους παριστάμενους επικεφαλής και 

εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων, αντιδημάρχους και δημοτικούς 

συμβούλους, εκπροσώπους φορέων και δημότες.  

 

Η επόμενη φάση του Σχεδίου περιλαμβάνει τη συγκρότηση των τριών 

θεματικών ομάδων: Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Αξιοποίησης 

Υποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου και 

Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.   

  

Υπενθυμίζεται ότι:  

 

Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της «στρατηγικής» του ΟΣΧΑ και η 

εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο 

μέσω της ΟΧΕ θα οργανωθεί σε δύο αντίστοιχες φάσεις και θα 

διαρθρωθεί σε πέντε επιμέρους στάδια («βήματα»), από το Δεκέμβριο 

του 2016 μέχρι και το  Μάρτιο του 2017. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

διαβούλευση με αντικείμενο την επιχειρησιακή συγκρότηση και 

οργάνωση της ΟΧΕ στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και 

κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, έτσι ώστε οι δράσεις της ΟΧΕ να 

ενεργοποιηθούν, ενδεικτικά από το  Σεπτέμβριο του 2017.  

Για το συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, ο 

Δήμος Κέρκυρας έχει συγκροτήσει «Ομάδα Συντονισμού» και 

καθοδήγησης της διαβούλευσης. 

Η περιοχή παρέμβασης των δράσεων της ΟΧΕ του Δήμου Κέρκυρας  

αφορά στην Πόλη της Κέρκυρας και θα στοχεύσει στην ποιοτική 

αναβάθμιση και στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου, στην 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – με έμφαση στην καινοφανή και 

νεοφυή πολιτιστική δημιουργία -, και στη σύνδεσή τους με νέα 

τουριστικά προϊόντα, αξιοποιώντας τη βιομηχανία της εμπειρίας και της 



δημιουργίας. Παράλληλος στόχος η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των λειτουργιών της πόλης, 

προκειμένου η πόλη να αναδειχτεί σε αποτελεσματικό υποδοχέα της 

συνολικής πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας. 

  

Σημ.: Όλο το σχετικό με την ΟΧΕ υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.corfu.gr , στο ειδικό θεματικό πεδίο με τίτλο 

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Οι 

ενδιαφερόμενοι για επικοινωνία μπορούν να στείλουν e – mail, στη 

διεύθυνση oxe- kerkyras@corfu.gov.gr 

http://www.corfu.gr/

