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1. Εισαγωγή
Η «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηµατοδοτικό και
προγραµµατικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων µε
συγκεκριµένες δεσµεύσεις και «ενεργοποίηση» συγκεκριµένων «Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων» των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από
τα οποία µια ΟΧΕ πρόκειται να αντλήσει χρηµατοδοτικούς πόρους.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ξεκίνησε τις διαδικασίες για την κατάρτιση ενός
ολοκληρωµένου προγράµµατος χωρικής επένδυσης για την Περιφερειακή
Ενότητα της Ζακύνθου µε αξιοποίηση του εργαλείου της ΟΧΕ.
Το αναπτυξιακό όραµα της ΟΧΕ εξειδικεύει το αναπτυξιακό όραµα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην περιοχή παρέµβασης και µέσα από µια
ολοκληρωµένη Στρατηγική προωθούνται παρεµβάσεις και έργα που υπηρετούν
τις προτεραιότητές της. Η Περιφέρεια στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης
και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαµορφώνονται από την κρίση της
πανδηµίας του κορωνοϊού, οργανώνει επιµέρους συναντήσεις µε όλους του
∆ήµους και τους ενδιαφερόµενους φορείς προκειµένου να καταλήξει σε ένα
σχέδιο ρεαλιστικό και ολοκληρωµένο, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη του τις
ιδιαιτερότητες και τα ειδικότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Η παρούσα διαβούλευση στοχεύει στην κινητοποίηση της Κεντρικής ∆ιοίκησης,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δυνητικών κοινωνικών και επαγγελµατικών
εταίρων, των επιστηµονικών φορέων και του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο τη
διατύπωση συγκεκριµένων απόψεων, προτάσεων και την εξειδίκευση
παρεµβάσεων που αναδεικνύονται στην περιοχή της παρέµβασης στην
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, καθώς και τη συµβολή τους στο
προτεινόµενο πλαίσιο στρατηγικής.
Μέσω της παρούσας διαβούλευσης, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ιεραρχούνται
και στοχοθετούνται αφενός, στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγραµµατικού
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού και, αφετέρου, στο πλαίσιο ενός
οργανωτικού και χρηµατοδοτικού πλαισίου.
Από την παρούσα διαβούλευση και την επεξεργασία θέσεων, απόψεων,
προτάσεων και, λαµβάνοντας υπόψη το ισχύον κανονιστικό και χρηµατοδοτικό
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα προκύψει το τελικό σχέδιο της στρατηγικής και
δράσης της ΟΧΕ, το οποίο θα τεθεί επίσης σε ευρύτερη διαβούλευση.
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2. Η Περιοχή Παρέµβασης
Η Περιοχή Παρέµβασης (ΠΠ), όπως έχει οριστεί, περιλαµβάνει ολόκληρη την
∆ηµοτική Ενότητα Λαγανά και µέρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζακυνθίων.
Συγκεκριµένα, από την ∆ηµοτική Ενότητα Ζακυνθίων περιλαµβάνει την ∆ηµοτική
Κοινότητα Αµπελοκήπων, την Τοπική Κοινότητα Αργασίου, την Τοπική Κοινότητα
Βασιλικού και µέρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζακυνθίων. Η ∆ηµοτική Ενότητα
Λαγανά, που εντάσσεται ολόκληρη στην Περιοχή Παρέµβασης, περιλαµβάνει τη
∆ηµοτική Κοινότητα Παντοκράτορα, τη ∆ηµοτική Κοινότητα Λιθακιάς, τη ∆ηµοτική
Κοινότητα Μουζακίου, την Τοπική Κοινότητα Καλαµακίου, την Τοπική Κοινότητα
Κερίου και την Τοπική Κοινότητα Αγαλά.

Εικόνα 1 Η Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ της ΠΕ Ζακύνθου
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Στην περιοχή βρίσκονται οι οικισµοί (κάτω των 2000 κατ.): Βασιλικός, Άνω
Βασιλικός, Ξηροκάστελλον, Αργάσι, Καλλιτέρος, Καλαµάκι, Αµπελόκηποι,
Μουζάκι, Παντοκράτωρ, Λιθακιά, Αγ. Σώστης, Αγαλάς, Λίµνη Κερίου, Κερί.
Στην ΠΠ δεσπόζει ο Κόλπος του Λαγανά, περιοχή που σύµφωνα µε το
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων είναι µία από τις περιοχές
εθνικής εµβέλειας της ΠΙΝ.
Στην περιοχή του Λαγανά έχει κυρωθεί Σχέδιο Πόλης. Επίσης, έχει ενταχθεί και η
Ανατολική παραλιακή περιοχή στην Πόλη της Ζακύνθου, έκτος του Αστικού ιστού
και του Σχεδίου Πόλης.
Στον κόλπο του Λαγανά υπάρχουν και τα νησάκια “Πελούζο”, “Μαραθονήσι“,
καθώς και η νησίδα “Αγ. Σώστης “.
Η Περιοχή Παρέµβασης αποτελεί ένα µεγάλο µέρος της συνολικής έκτασης του
νησιού της Ζακύνθου, η οποία χαρακτηρίζεται βασικά από προκλήσεις και
δυνατότητες σχετικά µε τον µαζικό τουρισµό και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον
της.
Οι προκλήσεις (Πρ) που αναγνωρίζονται στην ΠΠ είναι Οικονοµικού,
Περιβαλλοντικού, ∆ηµογραφικού και Κοινωνικού χαρακτήρα και µπορούν να
οριστούν ως εξής:
Πρ-1: Μη ισορροπηµένη ανάπτυξη κλάδων απασχόλησης - Προώθηση µόνο
ενός συγκεκριµένου τύπου τουριστικού προϊόντος (µαζικός τουρισµός).
Πρ-2: Πτώση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα, έλλειψη δικτυώσεων
και προβολής.
Πρ-3:Ελλιπής δραστηριότητα όσον αφορά στην προστασία του ιδιαίτερου
φυσικού πλούτου της περιοχής.
Πρ-4: Χαµηλές επιδόσεις καινοτοµίας και ενσωµάτωσης ΤΠΕ στο παραγωγικό
κοινωνικό σύστηµα.
Πρ-5: Εποχική απασχόληση και χαµηλή εξειδίκευση και µορφωτικό επίπεδο.
Έλλειψη πολιτικών στοχευµένης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.
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Στη βάση αυτών των προβληµάτων και προκλήσεων, αλλά και λαµβάνοντας
υπόψη τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις προσέγγισης και κατ΄ επέκταση
αντιµετώπισης αυτών των προκλήσεων, µπορούµε να διατυπώσουµε και µια
σειρά από ανάγκες (Αν) στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει η ΟΧΕ της ΠΕ
Ζακύνθου.
Αν-1: Ανάπτυξη των κλάδων απασχόλησης και οικονοµικής δραστηριότητας
εκτός του τοµέα του τουρισµού, του εµπορίου και της εστίασης. Ανάπτυξη
εναλλακτικού τουρισµού, αγροτουρισµού, περιβαλλοντικού τουρισµού
κ.α.
Αν-2: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Αν-3: Ενίσχυση των πολιτικών για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του
Φυσικού Περιβάλλοντος.
Αν-4:Προώθηση της δικτύωσης, της καινοτοµίας και της ενσωµάτωσης ΤΠΕ από
τις τοπικές επιχειρήσεις.
Αν-5: Ανάπτυξη πολιτικών στοχευµένης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του
ανθρώπινου δυναµικού για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.
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3. Όραµα της Στρατηγικής

Στη βάση της τεκµηρίωσης υπογραµµίζονται ως σηµαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της περιοχής παρέµβασης το φυσικό περιβάλλον υψηλής
οικολογικής αξίας και µεγάλου βαθµού «φυσικότητας», η δυνατότητα ενίσχυσης
και προβολής τουριστικών πόρων που συνθέτουν ένα διαφοροποιηµένο
τουριστικό προϊόν και ο σηµαντικός πρωτογενής τοµέας. Το νησί της Ζακύνθου,
µε βάση και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αποτελεί έναν τόπο µε πολύ
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που σχετίζονται ιδιαίτερα µε το φυσικό /
περιβαλλοντικό κεφάλαιο που διαθέτει αλλά και την αγροτική οικονοµία και
κοινωνία της. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιµέτωπη µε σηµαντικές περιβαλλοντικές
και οικονοµικές προκλήσεις καθώς και ζητήµατα κορεσµού του τουριστικού
προϊόντος που προσφέρει.
Η εδραίωση µιας εικόνας βιώσιµης ανάπτυξης που διασυνδέει το περιβαλλοντικό
& πολιτισµικό απόθεµα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου µε την τουριστική &
αγροτική οικονοµία, αναµένεται να δώσει ώθηση και να δηµιουργήσει ευκαιρίες. Η
στροφή της παραγωγής και της απασχόλησης σε µια κατεύθυνση ικανή να
αξιοποιεί τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες στοχευµένης ανάπτυξης του τουρισµού και του πρωτογενή τοµέα
της οικονοµίας αποτελεί τη βάση µιας διαδικασίας αναπτυξιακής ενδυνάµωσης.
Το όραµα της Στρατηγικής της ΟΧΕ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου
συµπυκνώνει µε ολοκληρωµένο τρόπο την κατεύθυνση αντιµετώπισης των
σύνθετων αυτών προκλήσεων, µε γνώµονα την αξιοποίηση των πολύπλευρων
δυνατοτήτων που προσφέρει η περιοχή παρέµβασης και µε βάση αυτά τα
κριτήρια διατυπώνεται ως εξής:
Η ουσιαστική ενίσχυση των σηµαντικών δυνατοτήτων διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος και προώθησης του θεµατικού ποιοτικού τουρισµού, της
εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής δυναµικής Ζακύνθου, µε στόχο τη βιώσιµη
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, δίνοντας έµφαση σε τοµείς εναλλακτικού /
οικολογικού τουρισµού σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της παραγωγής
αγροτικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναπτυξη
παραγωγικών και ανθρώπινων πόρων.
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Η διαµόρφωση του οράµατος της ΟΧΕ, µε µακροχρόνια στόχευση αλλά και
άµεσα υλοποιήσιµα βήµατα, είναι ένα αναγκαίο βήµα για τη δηµιουργία µας
ολοκληρωµένης και συνεκτικής Στρατηγικής για την ΟΧΕ της Περιφερειακής
Ενότητας Ζακύνθου. Η λογική της παρέµβασης, που διαπνέει όλα τα
επιχειρησιακά προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020,
επιτάσσει οι χρηµατοδοτούµενες πράξεις να αναφέρονται σε δράσεις, τα
αποτελέσµατα της υλοποίησης των οποίων θα συµβάλλουν στην επίτευξη
συγκεκριµένων ειδικών στόχων και τελικά στην κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών.
Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνάφεια και συνοχή µεταξύ
αναγκών - ειδικών στόχων - δράσεων - εκροών - αποτελεσµάτων. Στη φάση της
διαβούλευσης θα κατατεθούν οι προτεινόµενοι Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ
ΠΕ Ζακύνθου, προκειµένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί ένα συνεκτικό σχέδιο
δράσης µε τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.
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4. Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικοί Στόχοι

4.1. Άξονες Προτεραιότητας
Η Στρατηγική της ΟΧΕ ΠΕ Ζακύνθου αρθρώνεται σε 4 Άξονες Προτεραιότητας
(Α.Π.), όπως παρακάτω:

Α.Π.1 - Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και των ευκαιριών παραγωγής
εισοδήµατος µε έµφαση στον ποιοτικό τουρισµό, την αγροτική παραγωγή και το
φυσικό περιβάλλον.
Α.Π.2 – Ανάδειξη, προστασία και προβολή του φυσικού αποθέµατος και του
τουριστικού προορισµού της Ζακύνθου
Α.Π.3 - Βελτίωση της προσβασιµότητας της περιοχής παρέµβασης, ενίσχυση της
βιώσιµης κινητικότητας και δικτύωσης σηµαντικών προορισµών
Α.Π.4 - ∆ιασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξη και προώθηση στην
απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού
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4.2. Ειδικοί Στόχοι
Οι Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής εξειδικεύονται σε 8 Ειδικούς Στόχους
(Ε.Σ.)

Ε.Σ.-1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών
επιχειρήσεων µε στήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση
καινοτόµων ιδεών και αναβάθµιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και
υποδοµών.
Ε.Σ.-2 Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης µε προώθηση των ίσων
ευκαιριών και ενίσχυση των δεξιοτήτων στους τοµείς προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Ε.Σ.-3 Αξιοποίηση των ΤΠΕ µε έµφαση στους τοµείς προτεραιότητας (τουρισµός,
πρωτογενής τοµέας)
Ε.Σ.-4 Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, προστασία και προβολή του
πολιτιστικού πλούτου
Ε.Σ.-5 Υποστήριξη και εµπλουτισµός φυσικών και πολιτιστικών διαδροµών και
άλλων υποδοµών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Ε.Σ.-6 ∆ηµιουργία νέων και αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών διασύνδεσης,
κοινής ωφέλειας και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος
Ε.Σ.-7 Ενίσχυση της εξειδίκευσης του τουριστικού ανθρώπινου δυναµικού και της
τουριστικής επιχειρηµατικότητας.
Ε.Σ.- 8 Ενίσχυση και βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
των υποδοµών
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