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 Η Deloitte Ελλάδος παρουσίασε τη μελέτη  

και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0»  
Η μελέτη εκπονήθηκε pro bono σε συνεργασία με τον Δήμο Αστυπάλαιας 

 και αναδεικνύει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί  

 
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 – Η Deloitte Ελλάδος παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου τη μελέτη και το 

στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0», το οποίο εκπονήθηκε pro bono στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αστυπάλαιας, με στόχο την ανάδειξη του νησιού 

σε έναν προορισμό οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο για τους κατοίκους και τους τουρίστες. 

 

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και 

Εξωστρέφεια, κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, κ. Νίκος Κομηνέας, ο CEO της Deloitte 

Ελλάδος κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο υπεύθυνος της ομάδας έργου της Deloitte κ. Θοδωρής Παπακωνσταντίνου 

Principal, Consulting, Strategy Analytics & M&A και ο Προέδρος της Axion Hellas κ. Βασίλης Πατέρας, ως αρωγός της 

πρωτοβουλίας της εταιρείας για την εκπόνηση της μελέτης στο νησί. Tη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. 

Σταμάτης Ζαχαρός. 

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την μελέτη, προσδιορίζεται το μοντέλο, οι προτεραιότητες και η στρατηγική ανάπτυξης, 

μέσω καθορισμένων δράσεων, που θα πρέπει να ακολουθήσει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το νησί και οι βασικοί του 

stakeholders (τουριστικές επιχειρήσεις, κοινότητες-δήμοι, κάτοικοι, κυβέρνηση), γύρω από 4 βασικούς άξονες: την 

βελτίωση και την ανάπτυξη των υποδομών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό.  

 

Στόχος είναι η ανάδειξη της Αστυπάλαιας ως ένα νησί «πρότυπο» που θα εξασφαλίσει στο μόνιμο πληθυσμό του υψηλό 

βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει πόλο έλξης για 

περισσότερους επισκέπτες, αλλά και για νέους μόνιμους κατοίκους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της 

αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. augmented reality, IoT, Blockchain, 5G) που ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα του νησιού και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης όπως στόχευση και προσέγγιση 

συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z, silver economy), δυνατότητα εργασίας 

εξ’αποστάσεως από ψηφιακούς νομάδες που συνδυάζουν την εργασία με το ταξίδι (workation), συμβάλλοντας στην 

τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία. 

Ο CEO της Deloitte Ελλάδος, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος δήλωσε: «Για εμάς στην Deloitte, η δημιουργία αξίας και 
θετικού αντικτύπου στην κοινωνία και οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τρία στοιχεία: την τεχνογνωσία, την 
εμπειρία και τους ανθρώπους μας. Η ιδέα για τη μελέτη και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0», 
εκπονήθηκε αφιλοκερδώς και προέκυψε μέσα από την προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στη χώρα με τις δυνάμεις μας, 
ώστε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο και τις προοπτικές, για ένα ακριτικό νησί όπως η Αστυπάλαια, να επιτύχει ένα 
βιώσιμο μέλλον, να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και να αυξήσει τον πληθυσμό του. 

Από κοινού με τον Δήμο Αστυπάλαιας θέσαμε τους στρατηγικούς άξονες, το όραμα και το πλαίσιο υλοποίησης, ώστε η 

μελέτη να αποτελεί πλέον τον οδηγό και να προσελκύει συνεργασίες και επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην 

πραγματοποίηση αυτού του οράματος».  

Ο κ. Θοδωρής Παπακωνσταντίνου, Principal, Consulting, Strategy Analytics & M&A της Deloitte Ελλάδος και 

επικεφαλής του έργου τόνισε: «Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, οι οποίες προσφέρουν πλέον βιώσιμες και πρακτικές λύσεις σε μακρόχρονα προβλήματα των 

απομακρυσμένων, μη αστικών περιοχών, σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις στις καταναλωτικές συνήθειες και 

οικονομικές πρακτικές, την αυξανόμενη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας και της πράσινης και κυκλικής 

οικονομίας, και την υιοθέτηση της εξ’ αποστάσεως εργασίας από όλο και περισσότερους επαγγελματίες του ψηφιακού 
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τομέα, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την υιοθέτηση νέων βιώσιμων αναπτυξιακών μοντέλων από την 

Αστυπάλαια, αλλά και άλλους προορισμούς με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η εκπόνηση του στρατηγικού πλάνου της 

Αστυπάλαιας αποτέλεσε τιμή και πηγή μεγάλης ικανοποίησης για εμένα και την ομάδα μου. Εκτιμούμε και 

ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματος των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

για το μέλλον του νησιού, αποτελώντας έναν ουσιαστικό οδηγό για μελλοντικές αποφάσεις και δράσεις των πολιτών, 

τον φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αστυπάλαιας, αλλά και της πολιτείας, αναφορικά με τη μελλοντική 

βιώσιμη και ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου».  

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. 

Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ανέφερε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δουλειά που έχει γίνει μεταξύ της Deloitte και της 

δημοτικής αρχής του νησιού, με τη μελέτη «Αστυπάλαια 4.0», η οποία αποτυπώνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης που θα 

ωφελήσει το νησί. Από τη δική μας πλευρά με το έργο Astypalea Smart & Sustainable Island ονειρευτήκαμε, σαν 

κυβέρνηση, την επιλογή ενός χώρου μέσα από τον οποίο θα προωθήσουμε πρωτοποριακές ιδέες για να δείξουμε 

σήμερα στην κοινωνία των πολιτών μια φωτογραφία από το μέλλον. Μια εικόνα που περιλαμβάνει υβριδικό σύστημα 

παραγωγής ενέργειας, αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, διαμοιραζόμενη μετακίνηση και «α λα 

καρτ» συγκοινωνία, αλλά και αργότερα αυτόνομη οδήγηση. Ήδη το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης. Ομάδες 

εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2019 έχουν αρχίσει να δουλεύουν μαζί με την δημοτική αρχή, τα 5 συναρμόδια 

υπουργεία αλλά και την Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen που συνεργάζεται στο όραμα αυτό. 

Πρωτοβουλίες σαν αυτές αποτελούν πρότυπο ανάπτυξης και αντιγραφής τους σε όλη την επικράτεια και προσφέρουν 

διέξοδο σε μια εποχή που η πανδημία δεν κατάφερε να μπει εμπόδιο στην εκπόνηση τους». 

 

Ο  Δήμαρχος Αστυπάλαιας, κ. Νίκος Κομηνέας στη δική του παρέμβαση τόνισε τα εξής: «Ένας τόπος τόσο όμορφος και 

παραδοσιακός όσο η Αστυπάλαια, με στρατηγική τοποθεσία στο μέσο του Αιγαίου, ενώνοντας Κυκλάδες και 

Δωδεκάνησα, εάν θέλει να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να θέσει ορισμένους αδιαπραγμάτευτους στόχους: 

πόσιμο νερό από φράγματα ομβρίων, μηδενισμό του διοξειδίου του άνθρακα, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, 

επαναχρησιμοποίηση του νερού των λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς, παραγωγή ενέργειας μέσω χρήσης ΑΠΕ που να 

καλύπτει μόνο τις ανάγκες του τόπου και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο μέλλον. Το όραμα αυτό μοιράστηκε μαζί 

μας η Deloitte αποτυπώνοντάς το, με την εκτενή μελέτη που εκπόνησε, σε συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ο 

οποίος μέσω των νέων τεχνολογιών θα μας βοηθήσει να το κάνουμε πράξη, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί το νησί 

μας σε «νησί-πρότυπο» για τη βιώσιμη ανάπτυξη». 

Τέλος, ο Προέδρος της Axion Hellas κ. Βασίλης Πατέρας δήλωσε: «Μέσω της συνεργασίας μας με τη Deloitte, 

επισκεφθήκαμε κάποια νησιά της Ελλάδας όπου κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών και της επαφής με τις 

τοπικές κοινότητες, αντιληφθήκαμε μαζί με την εταιρεία πως το νησί της Αστυπάλαιας πληρούσε τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, ώστε να δεχτεί την αναβάθμιση που προσφέρεται μέσα από το πλάνο αυτό. Επιπλέον, η αρμονική 

συνεργασία της AxionHellas (ΑΜΚΕ), της Deloitte, του Δήμου Αστυπάλαιας και του Υπουργείου Εξωτερικών, έφερε αυτό 

το τόσο θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, το οποίο μας κάνει πολύ χαρούμενους, και νομίζω ότι αποτελεί την αρχή 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη πολλών νησιών ακόμα». 

Η μελέτη αναδεικνύει τις δυνατότητες και προοπτικές που υπάρχουν για τις περιφερειακές οικονομίες και κοινωνίες της 

Ελλάδος, μέσα από την σύνδεση και την ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών και τη χρήση καινοτόμων επιχειρηματικών 

μοντέλων που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη ακριτικών περιοχών, όπως είναι η Αστυπάλαια. Συνεπώς, το νέο μοντέλο 

ανάπτυξης, όπως προτείνεται, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο, ενώ με τις κατάλληλες προσαρμογές, ως οδικός 

χάρτης και για άλλες περιοχές της χώρας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να αποτελέσουν κομμάτι των αναπτυξιακών 

εξελίξεων και σημεία ενδιαφέροντος για επενδύσεις διεθνών εταιρειών και οργανισμών.  
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