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Εισαγωγή  

 
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της τελικής έκθεσης 
της Α Φάσης της Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας, που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη 
στο διάστηµα Ιανουάριος – Ιούνιος 2002 για λογαρισµό του Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο της 
από 17.01.2002 Σύµβασης από την ακόλουθη Οµάδα Μελέτης: 

• Γιώργος ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ  
• Μυρσίνη ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΟΥ 
• Χάρης ΚΟΚΚΩΣΗΣ 
• Φίλιππος ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ 
• Παντελής ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 
• Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
• Κυριάκος ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
• Μαριάνθη ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 
• Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ  

 
Συµβατικό αντικείµενο της Α΄ Φάσης της Μελέτης απετέλεσε η ∆ιάγνωση του 
∆υναµικού της Τουριστικής Ανάπτυξης των ∆ύο Περιφερειών, και ειδικότερα :  

• η καταγραφή των υφιστάµενων τουριστικών πόρων 
• η καταγραφή της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης του 

τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας 
• η εκτίµηση της «φέρουσας ικανότητας» συγκεκριµένων περιοχών της 

περιφέρειας ως προς την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 
• η ανάλυση των ευρύτερων επιπτώσεων του τουρισµού στην οικονοµία, την 

τοπική κοινωνία, τον πολιτισµό και το φυσικό περιβάλλον των περιφερειών. 
• η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών της σηµερινής 

τουριστικής ανάπτυξης. 
• η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης, αναβάθµισης και προβολής 

του τουριστικού δυναµικού της περιφέρειας και την εξέταση των απειλών. 
• η διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης και τον εντοπισµό προνοµιακών 

χωρών προέλευσης και οµάδων – στόχων. 
Ο γενικός τρόπος προσέγγισης του έργου και η γενική µεθοδολογία της µελέτης 
προκαθορίστηκαν από: 

• τα αναλυτικά περιεχόµενα της Τεχνικής Περιγραφής 
• τον σκοπό της µελέτης, που είναι η διατύπωση συγκεκριµένης τουριστικής 

στρατηγικής για κάθε Περιφέρεια, εξειδικευµένης µάλιστα σε συγκεκριµένες 
υλοποιήσιµες παρεµβάσεις και µορφές (π.χ. συνεργασία δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα) εντάξιµες στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της 
περιόδου 2000-2006 

Τα µεθοδολογικά βήµατα που ακολουθήθηκαν συνοψίζονται στα ακόλουθα :  
1. Συγκεντρώνεται η διαθέσιµη υφιστάµενη τεκµηρίωση κατά κεφάλαιο της µελέτης 
2. ∆εν πραγµατοποιείται ειδική έρευνα πεδίου 



3. Χρησιµοποιούνται σε σηµαντική έκταση µεθοδολογικά εργαλεία της Αξιολόγησης 
Πολιτικών και Προγραµµάτων (αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, διαχείρισης και 
υλοποίησης): δείκτες και συγκριτική αξιολόγηση 

4. Αξιοποιούνται στο µέγιστο εφικτό βαθµό τα σύγχρονα ηλεκτρονικά χαρτογραφικά 
εργαλεία, για τον άµεσο εντοπισµό τάσεων και ιδιαιτεροτήτων 

5. ∆ίδεται έµφαση στη συγκριτική ανάλυση: 
 συγκριτική αξιολόγηση τουριστικών πόρων και υφιστάµενου τουριστικού 

προϊόντος 
 συγκριτική εκτίµηση φέρουσας ικανότητας και απαιτήσεων βιωσιµότητας 

αφενός, αναπτυξιακών αναγκών και δεκτικότητας κάθε περιφέρειας αφετέρου 
 ανάλυση δυνατοτήτων - αδυναµιών - προοπτικών - απειλών συγκριτικά ως 

προς την εκτιµώµενη εφικτή προσφορά αφενός και την εκτιµώµενη δυνητική 
ζήτηση αφετέρου 

6. Λαµβάνονται ως καθοριστικοί παράγοντες, τόσο για τον προσδιορισµό του 
εύρους της ανάλυσης όσο και για την κατάστρωση του προγράµµατος δράσης, το 
«κεκτηµένο» της µέχρι την ολοκλήρωση της µελέτης προγραµµατικής διαδικασίας 
(έγκριση ΠΕΠ και ΕΠ του ΚΠΣ, κατάρτιση Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, 
έναρξη ένταξης Εργων / Ενεργειών) 
 προσδιορισµός προτεραιοτήτων κατά τρόπον ώστε να αναδεικνύονται 

περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αλλά και να αναπτύσσονται / 
αναδιαρθρώνονται τα υφιστάµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

 συγκεκριµενοποίηση των κατάλληλων για τα παραπάνω, µορφών 
συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και κινητοποίησης ιδιωτικών 
πόρων 

 εξειδίκευση της στρατηγικής σε εφικτά και υλοποιήσιµα Μέτρα πολιτικής και 
Εργα, σύµφωνα µε δεδοµένες: διαδικασία πρότασης - έγκρισης 
παρεµβάσεων και δικαιούχους, χρηµατοδοτικά κυκλώµατα εκτέλεσης 
δηµόσιων έργων, Καθεστώτα Ενίσχυσης ιδιωτικών πρωτοβουλιών, 
απαιτήσεις παρακολούθησης µέσω Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος. 

7. Σε συνεργασία µε την Επιτροπή Παρακολούθησης της Μελέτης επιλέγεται και 
χρησιµοποιείται ως βάση το συµπύκνωµα ή η ήδη αξιολογηµένη εκτίµηση για µία 
σειρά κοινών σε όλες τις περιφερειακές µελέτες ζητηµάτων, όπως π.χ: 
 συγκριτική αξιολόγηση της σκοπιµότητας/ εφικτότητας ορισµένων µορφών 

τουρισµού κατά περιοχές της Ελλάδας 
 εθνικού χαρακτήρα περιοριστικά πλαίσια ή εµπόδια από την πλευρά της 

ζήτησης (π.χ. αναµενόµενες διεθνείς εξελίξεις, αξιολόγηση της προηγούµενης 
και αναµενόµενη δραστηριότητα των µεγάλων διεθνών τουριστικών 
οργανισµών, επίσηµες µακροοικονοµικές προβλέψεις) 

 ώστε να µη χρειαστεί να χαθεί χρόνος για την εκ νέου διερεύνηση των ίδιων 
θεµάτων αλλά και για να χρησιµοποιηθούν, όπου είναι δυνατόν, επίσηµες και µη 
επιδεχόµενες «περιφερειακές» ερµηνείες, ποσοτικές εκτιµήσεις. 

8. Προηγείται της εξέταση της διάγνωσης των διαφόρων ζητηµάτων που 
συνθέτουν το τουριστικό δυναµικό των δύο περιφερειών, η παρουσίαση του 
χώρου των περιφερειών και η αναπτυξιακή στρατηγική, µε χρήση έγκυρων 
κειµένων και έµφαση στα ζητήµατα που ενδιαφέρουν  

9. Επιχειρείται εξ’ αρχής η αποσαφήνιση εννοιών και όρων του τουρισµού 
(πόροι, πρόσφορα, ζήτηση, φορείς, υποδοµές) από την σκοπιά της 
περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η συστηµατική ταξινόµηση και συσχέτιση 
των διαφόρων µορφών τουρισµού, για να αποφευχθούν συγχύσεις κατά την 
εφαρµογή τους στα διάφορα ζητήµατα της ανάλυσης των δύο Περιφερειών. 



 
Βασικές πηγές άντλησης πληροφοριών αποτέλεσαν τα Σχέδια Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΣΠΑ) και τα εγκεκριµένα κείµενα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006. 
Η συσχέτιση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης µε τα αντίστοιχα εθνικά µεγέθη 
(τάσεις, προβλήµατα κ.λπ.) επιτεύχθηκε µε εκτεταµένη χρήση στατιστικών στοιχείων 
του ΕΟΤ, τα οποία συµπληρώθηκαν και εµπλουτίστηκαν στην συνέχεια σε βάθος µε 
έρευνα στα πρωτογενή αρχεία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού, και 
επικουρική αναφορά σε πρόσφατες µελέτες τουριστικής ανάπτυξης τοπικού ή 
θεµατικού χαρακτήρα. 
Σε ότι αφορά τις ειδικές µορφές τουρισµού, προσπάθεια καταβλήθηκε για την 
µεταφορά πληροφοριών, συµπερασµάτων ή/και προτάσεων πρόσφατων µελετών 
εθνικής ή ευρύτερης περιφερειακής κλίµακας (χιονοδροµικά κέντρα και golf, ιαµατικός 
και συνεδριακός τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός-µαρίνες, ήπια τουριστική ανάπτυξη 
της Πίνδου κ.λπ.), ενώ αξιοποιήθηκαν και ανάλογες περιφερειακές προσεγγίσεις 
(πολιτιστικός-αρχαιολογικός και συνεδριακός τουρισµός στην Κεντρική Μακεδονία, 
Σχέδιο Ανάπτυξης Τουρισµού στην ∆υτικής Μακεδονία).  Ιδιαίτερη προσπάθεια 
καταβλήθηκε εδώ για την συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων ειδικής ζήτησης ανά 
σηµείο προσφοράς και µορφή τουρισµού (λούσεις σε ιαµατικά λουτρά, επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και κέντρα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης κ.λπ.) έτσι 
ώστε να γίνει εφικτή η στάθµιση των τουριστικών αυτών δραστηριοτήτων σε σχέση 
µε τον «κλασσικό» θερινό παράκτιο τουρισµό διαµονής, που προσεγγίστηκε µε το 
γνωστό δίπολο αφίξεων – διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, καταλύµατα και camping 
των τουριστικών προορισµών, µε προσέγγιση των µη καταγεγραµµένων µεγεθών, 
ιδίως της παραθεριστικής –ιδιόκτητης ή ενοικιαζόµενης – κατοικίας.  
Σε ό,τι αφορά την εξέταση της Φέρουσας Ικανότητας στις παραλιακές περιοχές της 
Χαλκιδικής και Πιερίας , αλλά και στις επιπτώσεις του τουρισµού στην τοπική 
κοινωνία υποδοχής αξιοποιήθηκαν ειδικότερα τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της 
Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Χαλκιδικής, µε επικαιροποίηση από τη Οµάδα Μελέτης 
για το χρονικό διάστηµα από το 1992 που εκπονήθηκε, έως σήµερα και εκτεταµένη 
χρήση της ανάλυσης της Μελέτης του Χωροταξικού Σχέδιου Κεντρικής Μακεδονίας 
(1999).  
Για την καλύτερη επικοινωνία και αξιοποίηση των ευρηµάτων και συµπερασµάτων 
της ανάλυσης, επελέγη: 

• η εκτεταµένη χρήση οµόλογων στοιχείων εθνικού επιπέδου ή άλλων 
τουριστικών περιοχών της χώρας, και η µε αυτόν τον τρόπο στάθµιση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Περιφερειών και των τουριστικών ζωνών 
τους 

• η αναφορά σε έγκυρους ταξιδιωτικούς οδηγούς τους εξωτερικού, για την 
αποτύπωση της «εικόνας» των πόρων και τους δυναµικούς των Περιφερειών 
από την πλευρά της ζήτησης 

• η εκτεταµένη χρήση εποπτικών διαγραµµάτων και χαρτών για την χωρική 
αποτύπωση πόρων, προσφοράς και τουριστικού δυναµικού. 

Η ανάλυση - αποτίµηση πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων, ευκαιριών και κινδύνων 
(SWOT), καταστρώθηκε στο πρότυπο της πρόσφατης, αντίστοιχης, προσπάθειας σε 
εθνικό επίπεδο, ώστε να µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή η εγκυρότητα της 
τελευταίας στις περιφερειακές συνθήκες, και να εντοπιστούν και τεκµηριωθούν 
διαφοροποιήσεις στον Σχεδιασµό των παρεµβάσεων, κατά την β΄ φάση της Μελέτης. 
 
Η Α΄ Φάση παρουσιάστηκε στο κοινό σε ειδική ηµερίδα στις 31.10.2002, στα πλαίσια 
της PHILOXENIA 2002. ∆ροµολογήθηκαν ταυτόχρονα διαδικασίες διαβούλευσης, που 
εκτιµάται ότι θα παρέχουν πολύτιµη συµβολή στην σύνταξη των Προτάσεων για την 



Στρατηγική της Τουριστικής Ανάπτυξης και την κατάστρωση ενός µεσοπρόθεσµου 
Προγράµµατος ∆ράσης στις δύο Περιφέρειες – συµβατικό αντικείµενο της Β΄(τελικής) 
φάσης της Μελέτης. 
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν τεύχος διανέµεται, µαζύ µε ηµι-δοµηµένο 
ερωτηµατολόγιο, στις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες τουριστικής 
ανάπτυξης των δύο Περιφερειών, στους συλλογικούς φορείς του κλάδου, και σε 
λοιπούς φορείς µε καταγραµµένο έργο / δραστηριότητα, που εντοπίστηκαν κατά την 
εκπόνηση της Α΄ Φάσης, για έκφραση γνώµης. 
 
 
Για την Οµάδα Μελέτης  
 
Γιώργος Μιχαηλίδης  
Συντονιστής και επ. υπεύθυνος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Συµπεράσµατα Α’ ΦΑΣΗΣ 

1. Αξιολόγηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος στην 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία   

Η Κεντρική Μακεδονία, έχοντας προχωρήσει σε διαφορετικό βαθµό την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών και πολιτισµικών τουριστικών πόρων όπως: 

 το µεγάλο ανάπτυγµα υψηλής ποιότητας ακτών – ειδικά στην Χαλκιδική, 
 οι «οικουµενικοί» µαγνήτες του Ολύµπου  και του  Άγιου Όρους,   
 το «τρίγωνο» ∆ίου – Πέλλας – Βεργίνας και οι αρχαιολογικοί τόποι της 

κλασσικής, και µακεδονικής εποχής,  
 το χριστιανικό – βυζαντινό, νεώτερο και σύγχρονο πολιτιστικό απόθεµα της 

Θεσσαλονίκης,  
εµφανίζει κατά τόπους δυναµικό χαρακτήρα τουριστικής ανάπτυξης, 
αντιπροσωπεύοντας σε όρους ανωδοµής το 10% του δυναµικού και σε όρους 
ζήτησης το 7% περίπου της τουριστική κίνησης χώρας.  
Παρότι η ποικιλία πόρων, προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης διαφορετικών 
µορφών τουρισµού, κυρίαρχος παραµένει ο θερινός παράκτιος τουρισµός διαµονής 
στην Χαλκιδική και την Πιερία αλλά και ο τουρισµός πόλης στην Θεσσαλονίκη, µε 
έντονη εκθεσιακή και συνεδριακή συνιστώσα.  Οι παράκτιες ζώνες των νοµών µαζί µε 
την πόλη της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν το 90% της ξενοδοχειακής, και το 
σύνολο της συναφούς ανωδοµής της περιφέρειας (99% των ενοικιαζόµενων 
βοηθητικών καταλυµάτων, 100% των campings):  
 στην Χαλκιδική απαντάται ο κύριος όγκος των ξενοδοχειακών κλινών (450 µονάδες 

– 35.700 κλίνες κατά το 2002 ), µε κυρίαρχο τύπο τα µικρά - µεσαίου µεγέθους 
ξενοδοχεία (µ.ο.: 79 κλίνες), χωρίς όµως να λείπουν και µεγάλης κλίµακας 
εγκαταστάσεις. Η ποιοτική διάρθρωση των προσφερόµενων κλινών παρουσιάζει 
ισορροπία, όντας ψηλότερα από τον εθνικό µ.ο.: το 33% των προσφερόµενών 
κλινών είναι κατηγορίας Λουξ και Α, ενώ το 50% Β και Γ τάξεως.  Εδώ βρίσκεται 
εξάλλου και το 60% των διαθέσιµων κλινών σε ενοικιαζόµενα δωµάτια – 
διαµερίσµατα µε σήµα ΕΟΤ (30.000 κλίνες) , µε εξίσου καλή ποιοτική διάρθρωση, 
και το 50% της εγκαταστηµένης δυναµικότητας (θέσεων) camping στην Περιφέρεια 
(15.800 θέσεις). 
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 η Πιερία διαθέτει επίσης αξιόλογη ανωδοµή (319 ξενοδοχειακές µονάδες, 14.540 
κλίνες), µε την ξενοδοχειακή προσφορά να χαρακτηρίζεται από µικρότερου 
µεγέθους µονάδες (µ.ο. 45 κλίνες), και σοβαρά χαµηλότερη ποιοτική διάρθρωση.  
∆εν καταγράφονται µονάδες Λουξ, ενώ οι κλίνες Α’ κατηγόριας αποτελούν µόνο το 
10% του συνόλου και οι κλίνες Γ, ∆, και Ε κατηγορίας έχουν σωρευτικό ποσοστό 
άνω του 80%.  Σηµαντική ανωδοµή εντοπίζεται και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια 
(15.000 κλίνες µε σήµα ΕΟΤ) και τα camping (11.700 θέσεις), µε εξίσου χαµηλή όµως 
ποιοτική διάρθρωση. 

 Στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη αναπτύσσονται περί τις 10.000 ξενοδοχειακές κλίνες 
αστικού τύπου, σε µεγαλύτερες µονάδες (µ.ο. 109 κλίνες), και υψηλότερη ποιοτική 
διάρθρωση (36% Λουξ και Α¨ – 52% Β΄ και Γ΄). Στην ύπαιθρο του νοµού, µε 
επικέντρωση στην παράκτια ζώνη Σταυρού – Ασπροβάλτας εντοπίζεται ένας 
δευτερεύον πόλος ανωδοµών, µε µικρά οικογενειακά ξενοδοχεία Γ΄ και ∆΄ τάξεως 
και ενοικιαζόµενα δωµάτια, ενώ η σχετική υποδοµή συµπληρώνεται µε 3 µεγάλα 
campings του ΕΟΤ (5.000 θέσεις). 

Στις εσωτερικές ζώνες, ανωδοµές µικρής κλίµακας εντοπίζονται σε περιοχές που 
εντοπίζονται πόροι ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως χιονοδροµικά κέντρα 
(Καϊµάκτσαλαν, Βέρµιο, Σέλι) ή ιαµατικά λουτρά (Πόζαρ, Ν. Απολλωνία, Λαγκαδάς). 
 
Στην εικοσαετία 1980 – 2001 οι τάσεις της ανάπτυξης αφορούν: 
στην Χαλκιδική : 

• Ραγδαία αύξηση δυναµικότητας (διπλασιασµός κλινών ανά δεκαετία), κυρίως 
στις µεσαίες κατηγορίες (Β΄, Γ΄) και σε µικρότερο ποσοστό στις υψηλές, που 
αποδίδεται  κυρίως στα εκάστοτε καθεστώτα επενδυτικών κινήτρων.  

• Βελτίωση της ποιοτικής διάθρωσης των ξενοδοχείων και σηµαντική µείωση 
του µέσου µεγέθους (140 κλίνες κατά το 1980), µε την προσθήκη µικρών 
µονάδων  

στην Πιερία : 
• Ανάλογοι αυξητικοί ρυθµοί, µε έµφαση την δεκαετία 1990 – 2000, η οποία 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
• Η ποσοτική αύξηση δεν συνοδεύεται από ποιοτική αναδιάρθρωση του 

δυναµικού βελτίωση, αλλά διοχετεύεται στην Γ΄, και – κυρίως – στις λοιπές 
κατηγορίες. Μόνο πολύ πρόσφατα διακρίνεται µια αναβάθµιση των κλινών 
από τη Β’ κατηγορία σε Α’. 

• Μικρό αλλά αυξανόµενο µέγεθος εκµεταλλεύσεων  
στην Θεσσαλονίκη :  

• Συρρίκνωση κλινών στην δεκαετία 1980 – 90 και µικρή αύξηση (18%) στην 
δεκαετία 1990-2000.   

• Σηµαντική βελτίωση της ποιοτικής στάθµης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
µε την τάση να σταθεροποιείται την τελευταία δεκαετία (διπλασιασµός των 
κλινών ΑΑ΄ και τριπλασιασµός των κλινών Α΄ Τάξης κατά την περίοδο 1993-
2001, απόλυτη συρρίκνωση σε χαµηλότερες κατηγορίες), και το µέγεθος των 
εκµεταλλεύσεων να παραµένει – παρότι µειούµενο - σηµαντικά ανώτερο του 
εθνικού µ.ο., 

µε τις εξελίξεις εδώ να έχουν αµφίδροµη σχέση µε την ως πρόσφατα απόλυτη 
απαγόρευση της ανέγερσης νέων µονάδων στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την 
µετέπειτα σχετική χαλάρωση. Η αύξηση του πλαφόν πόλης κατά 1000 κλίνες στις 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη                                                           ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ    1 -  3

κατηγορίες ΑΑ΄ και Α΄ κατά το 1996-7, αναφέρεται ότι υπερκαλύφθηκε από το σχετικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη υψηλών ποιοτικά µονάδων 
όπου αυτό επιτρέπεται: σε παραδοσιακά κτίρια εντός πόλης και στην περιαστική 
ζώνη.  
Μικρή αύξηση κλινών παρατηρείται σε Πέλλα και Ηµαθία κατά την πολύ πρόσφατη 
περίοδο, και σταθερότητα στις Σέρρες και το Κιλκίς, µε χαµηλή ποιοτική διάρθρωση 
και µικρό µέγεθος εγκαταστάσεων. 
Ανάλογη, τέλος, συµπεριφορά επιδεικνύουν τα campings (όπου υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία σε βάθος χρόνου), και, κατά την εκτίµηση της οµάδας µελέτης, τα 
ενοικιαζόµενα δωµάτια – ξενώνες.  
 
Ο κλάδος των τουριστικών επιχειρήσεων βασίζεται στις ξενοδοχειακές και συναφείς 
επιχειρήσεις. Παρουσιάζει βιώσιµη οικονοµική κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τις 
µεγάλες µονάδες - επιχειρήσεις.  Οι επενδύσεις για την δηµιουργία νέας ή την 
αναβάθµιση της υφιστάµενης τουριστικής ανωδοµής ήταν ιδιαίτερα υψηλές την 
τελευταία δεκαετία, κυρίως στην Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.  Ο βαθµός 
συγκέντρωσης παραµένει χαµηλός (12 επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω του 1 δις 
δρχ. κατά το έτος 2000), όσο και ο βαθµός διασύνδεσης µε υπερ-εθνικούς 
τουριστικούς οµίλους – αλυσίδες επιχειρήσεων, παρότι πολύ πρόσφατες εξελίξεις 
δείχνουν κινητικότητα στην κατεύθυνση αυτή (Hayat Regency, Holiday Inn, 
Kempinsky). 
Ο κορµός των επιχειρήσεων εντάσσεται στις ΜΜΕ και στις οικογενειακές ΠΜΕ , ενώ η 
εποχικότητα των παράκτιων προορισµών συµβάλλει στον «συµπληρωµατικό» 
χαρακτήρα πολλών µικρών εκµεταλλεύσεων.   Στην Θεσσαλονίκη, από την άλλη 
πλευρά, που αναλαµβάνει επιπλέον τον ρόλο της διακίνησης των τουριστικών 
ρευµάτων και της συνολικότερης υποστήριξης του τοµέα στην περιφέρεια, ο κλάδος 
εµφανίζει σηµάδια ωρίµανσης – διαφοροποίησης (πρακτορεύσεις, catering, 
εξειδικεύσεις σε πολιτιστικές και ιδίως συνεδριακές τουριστικές δραστηριότητες). 
 
Στoυς φορείς του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρονται και 
δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα σχετικά µε τον τουρισµό (∆ιεύθυνση Τουρισµού 
Κεντρικής Μακεδονίας αυτοτελή Τµήµατα ή ∆ιευθύνσεις Τουριστικής Aνάπτυξης σε 
όλες τις Ν.Α. , Αναπτυξιακές Εταιρείες Νοµών και σχετικές ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις), 
προστίθεται µία σειρά συλλογικών εκπροσωπήσεων επιχειρήσεων και φορέων του 
κλάδου, και ειδικών µορφών τουρισµού :  

• Ενώσεις Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Πιερίας, Θεσσαλονίκης  
• Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης και Σύνδεσµος 

Πρακτόρων Ταξιδιών Τουρισµού Β. Ελλάδος 
• Οµοσπονδία Τουρισµού Β. Ελλάδος και Σύλλογος ∆/ντών Ξενοδοχείων 

Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης  
• Σύνδεσµος Ξεναγών Θεσσαλονίκης 
• Thessaloniki convention & Visitors Bureau 
• Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος 
 

Η ∆υτική Μακεδονία – µόνη «εσωτερική» Περιφέρεια της Χώρας – διαθέτει σοβαρούς 
περιβαλλοντικούς τουριστικούς πόρους (Πίνδος, Πρέσπες), αλλά και πολιτιστικούς 
(Καστοριά), σε έναν αυθεντικό χώρο που µπορεί συνολικά να αποτελέσει πεδίο 
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προσπάθειας εφαρµογής του «εναλλακτικού» µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα.  
Ο µη παράκτιος χαρακτήρας και η ως τώρα αποµόνωση της περιοχής συνηγορούν 
στην µικρή τουριστική ανάπτυξη.  Με 4.400 ξενοδοχειακές και 1745 βοηθητικές κλίνες 
η Περιφέρεια υπολείπεται σηµαντικά στην ανάπτυξη ανωδοµής.  Το ειδικό της βάρος 
στην διαµόρφωση των εθνικών µεγεθών παραµένει καθηλωµένο, αν όχι µειούµενο 
στο «φτωχό» 1%, η ποιοτική τους διάρθρωση εξακολουθεί να µην κρίνεται 
ικανοποιητική, οι πληρότητες είναι φτωχές, η βιωσιµότητα των επενδύσεων 
παραµένει προβληµατική.  Παρά ταύτα παρατηρείται πρόσφατα µία ενδιαφέρουσα 
τάση ανανέωσης του δυναµικού µε την ένταξη σε αυτό µικρών οικογενειακών 
µονάδων στον εξωαστικό χώρο.  
Η ξενοδοχειακή ανωδοµή είναι ισοκατανεµηµένη σε Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα, 
µε την πρώτη να διαθέτει σαφώς υψηλότερη ποιότητα κλινών.   
Στους νοµούς Καστοριάς και Γρεβενών εντοπίζεται η πλειονότητα των βοηθητικών 
καταλυµάτων.  Η πολύ πιο πρόσφατη κατασκευή τους συµβάλλει σε βελτιωµένη 
ποιοτική διάρθρωση, µε σχεδόν το 50% των κλινών να ανήκουν στις υψηλές 
κατηγορίες (Α’ και Β’), και την πλειοψηφία τους να συγκεντρώνεται στον τουριστικά 
«νεώτερο» πόλο της Πίνδου (Χιονοδροµικό Βασιλίτσας).  Αναµφίβολα υπάρχει µία 
στροφή στις προτιµήσεις των επισκεπτών προς µικρές µονάδες, προτιµήσεις που 
όπως αποδεικνύεται από τις µονάδες που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των LEADER 
και LEADER II, ‘’σεβάστηκαν’’ και οι επενδυτές. 
 
Τα τουριστικά ρεύµατα διαφοροποιούνται ανά τύπο και περιοχή:  
• Στις παραθεριστικές ζώνες της Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική – Πιερία), η 

ζήτηση ξεκινά από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, µε αιχµές το δίµηνο Ιούλιος – 
Αύγουστος. Σε όλους τους µήνες ο αριθµός διανυκτερεύσεων αλλοδαπών είναι 
µεγαλύτερος αυτού των ηµεδαπών.  Η περίοδο αιχµής καθορίζεται κυρίως από 
τους ηµεδαπούς τουρίστες, καθώς οι αλλοδαποί εµφανίζουν πιο οµαλή κατανοµή 
στο εύρος Ιούνιος – Σεπτέµβριος. 
Η µέση παραµονή, η προέλευση των τουριστών κ.α. δείχνουν διαφορές στο 
προφίλ του µέσου τουρίστα των δυο περιοχών. Σε γενικές γραµµές η Χαλκιδική 
φαίνεται να ελκύει τουρισµό µέσων εισοδηµάτων, κυρίως από την Κεντρική 
Ευρώπη, µε την µορφή οργανωµένου τουριστικού πακέτου διακοπών. Η Πιερία 
ελκύει τουρίστες σχετικά χαµηλότερων εισοδηµάτων από της χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας και της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται είτε 
οργανωµένα, είτε σε µε ιδία µέσα (και µε διαµονή σε ενοικιαζόµενα δωµάτια ή 
camping). 

• Η ζήτηση στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους, µε αιχµές στις περιόδους διοργάνωσης µεγάλων εκδηλώσεων στην πόλη 
(Σεπτέµβριος ∆.Ε.Θ., Νοέµβριος – Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ), ενώ µικρή κάµψη 
παρατηρείται τους θερινούς µήνες.  Κύριοι «επισκέπτες» είναι έλληνες, ενώ 
σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν από την αύξηση της ζήτησης κατά την 
περίοδο ανάληψης της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Γεγονότα όπως η έκθεση των 
θησαυρών του Αγίου Όρους, ώθησαν την ζήτηση αναδεικνύοντας της προοπτικές 
ανάπτυξης θεµατικών µορφών τουρισµού  

• Σε περιοχές της ενδοχώρας όπου µπορούν να αναπτυχθούν ειδικές µορφές 
τουρισµού διαφαίνεται µια αξιόλογη ζήτηση - αναλογικά µε την ανάπτυξη των 
τουριστικών αυτών µορφών σε εθνικό επίπεδο. Ο Εθνικός ∆ρυµός του Ολύµπου 
π.χ. έλκει περί τις 100.000 επισκέψεις τον χρόνο, µε σηµαντική συµµετοχή 
αλλοδαπών, ενώ στοιχεία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης στις 
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Πρέσπες, την Κερκίνη και το ∆έλτα του Αξιού δείχνουν µια αυξανόµενη 
επισκεψιµότητα από οργανωµένους και ατοµικούς επισκέπτες, µε αιχµές την 
άνοιξη και το Φθινόπωρο.  Παρότι τα «παραδοσιακά» θερµαλιστικά ή 
χιονοδροµικά Κέντρα (Λαγκαδάς, Νιγρίτα, Βόλβη – Σέλι, Βίγλα, Αη Λιάς) 
διακρίνονται από σταθερότητα ή/και φθορά, αναδεικνύονται νέοι δυναµικοί 
προορισµοί (Λουτράκι, Άγκιστρο, Πικρολίµνη – Καιµάκτσαλαν, Βασιλίτσα). Τούτα 
σε ένα αποσπασµατικό πλαίσιο ανάπτυξης που στηρίζεται περισσότερο σε 
τοπικές πρωτοβουλίες παρά σε ένα περιφερειακού σχεδιασµού και ανάπτυξης 
ολοκληρωµένων δικτύων 

Η τουριστική ανάδειξη κα αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος είναι ακόµα πολύ 
περιορισµένη, όπως προκύπτει από την επισκεψιµότητα (και διαθεσιµότητα) 
µουσείων και αρχαιολογικών τόπων  
 
Και οι δύο περιφέρειες δεν χαρακτηρίζονται από εξειδίκευση της οικονοµίας στον 
τουρισµό.  Η αναλογία κλινών προς µόνιµους κατοίκους είναι κάτω του εθνικού µέσου 
όρου, µε την ∆υτική Μακεδονία να παρουσιάζει τον ασθενέστερο περιφερειακό δείκτη, 
ενώ µόνο η Χαλκιδική µπορεί να χαρακτηριστεί από εξειδίκευση στον τουρισµό. 
Υπολείπονται επίσης στην εκµετάλλευση του ξενοδοχειακού τους δυναµικού (σχέση 
προσφοράς-ζήτησης), σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας, µε την ∆υτική 
Μακεδονία να υστερεί σηµαντικά.  Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει από την θεώρηση 
των ποσοστών πληρότητας. 
Η υστέρηση προέρχεται από την αδυναµία προσέλκυσης αλλοδαπών επισκεπτών, 
όπου οι αποκλίσεις στην σχέση προσφοράς – ζήτησης είναι σηµαντικές σε σχέση µε 
τον εθνικό µ.ο. (Κ.Μ.: –25% , ∆.Μ.: -90%).  Το µειονέκτηµα ισορροπείται εν µέρει σε 
σχέση µε την αναλογικά καλλίτερη επισκεψιµότητα από Έλληνες τουρίστες (Κ.Μ.: 
+50% , ∆.Μ.: + 240%).  
Οι πρόσφατες, όµως, εξελίξεις στην ζήτηση κρίνονται ενθαρρυντικές:  
Η Κεντρική Μακεδονία φαίνεται ότι ανακάµπτει από το «σοκ» των αρχών του ’90 
(Γιουγκοσλαβία) και παρουσιάζει µεσοπρόθεσµα ρυθµό ανάπτυξης της ζήτησης 
ελαφρά µεγαλύτερο του εθνικού, µε έτος – καµπή το 1997 (έτος λειτουργίας της 
Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης), όπου η λειτουργική 
πληρότητα των Ξενοδοχείων υπερβαίνει το µ.ο. της χώρας.  Οι βελτιωµένοι αυτοί 
ρυθµοί αναφέρονται ισόρροπα στους αλλοδαπούς και στους ηµεδαπούς τουρίστες. 
Η ∆υτική Μακεδονία παρουσιάζει µεσοπρόθεσµους ρυθµούς ανάπτυξης 
µεγαλύτερους σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο, και µε την Κεντρική Μακεδονία.  Το 
συνολικό µέγεθος διαµορφώνεται εδώ από την βελτιούµενη ζήτηση των αλλοδαπών, 
παρά το µικρό ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο των διανυκτερεύσεων, εφόσον 
οι «παραδοσιακοί» ηµεδαποί επισκέπτες αυξάνονται µε ρυθµούς που υπολείπονται 
του εθνικού µ.ο. Παρά τα µικρά απόλυτα µεγέθη – οι ρυθµοί αύξησης των 
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών συνηγορούν στην ενδεχόµενη 
«ανακάλυψη» εκ µέρους τους της άγνωστης αυτής ελληνικής περιφέρειας, 
ισοσκελίζοντας το ενδιάµεσο «σοκ» της ειδικής ρωσικής πελατείας (Καστοριά – 
γούνα, 1995-97).  
 
Το απαιτούµενο για την κάλυψη των αναγκών ανθρώπινο δυναµικό καλύπτεται τόσο 
από το τοπικό εργασιακό δυναµικό, όσο και από την εργασιακή αγορά της 
Θεσσαλονίκης, από την οποία αντλούνται εποχιακά ανθρώπινοι πόροι και 
µεταφέρονται στις τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Η µεγέθυνση 
του τουρισµού σε πολλές περιοχές της υπαίθρου βασίστηκε κατά κύριο λόγο στους 
αποδεσµευµένους ανθρώπινους πόρους από τον πρωτογενή τοµέα, συχνά άναρχα 
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και χωρίς εκπαίδευση. Η ενδυνάµωση και ισχυροποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του 
τουρισµού βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση του τουριστικού 
προϊόντος επιτείνοντας τις ανάγκες σε νέες θέσεις εργασίας και σε αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων των ήδη εργαζόµενων. 
 
Η ανάλυση του τουριστικού προϊόντος προσδιορίζει τις αδυναµίες και τις δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης του τόσο στις «ώριµες» παραθαλάσσιες περιοχές, όσο και στις 
«δυναµικές» εσωτερικές ζώνες. ∆ιαφαίνονται: 

 η ανάγκη ποιοτικής αναβάθµισης του προϊόντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού  

 η εξασφάλιση βιωσιµότητας σε οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
επίπεδο 

 η ανάγκη επανασχεδιασµού, µε εφαρµογή αρχών περιβαλλοντικής 
προστασίας και ελέγχου, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, αναβάθµισης των 
ανθρώπινων πόρων, και εµπλουτισµού µε συγκροτηµένα - προσανατολισµένα 
επενδυτικά σχέδια που θα καλύπτουν τις αδυναµίες και θα εκµεταλλεύονται τις 
δυνατότητες. 

2. Γεωγραφική κατανοµή και τυπολογία των τουριστικών 
περιοχών  

Η χωρικά λεπτοµερέστερη ανάλυση του τουριστικού προϊόντος αναδεικνύει τρεις 
τύπους τουριστικών ζωνών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ωρίµανσης – επίπεδου 
αξιοποίησης (Χάρτης 2.4.),:  
Ι. Οι «αναπτυγµένες» παραθαλάσσιες – παραθεριστικές ζώνες:  
 
Α.Κασσάνδρα, ως η κατεξοχήν ώριµη ζώνη παράκτιου τουρισµού, µε «βάρος» σε 
εθνικό επίπεδο [και ζητήµατα που άπτονται της φέρουσας ικανότητας και της 
«εσωτερικής» αντιπαλότητας οργανωµένου τουρισµού και παραθεριστικής 
ιδιοκατοίκησης] 
Β.Σιθωνία: ως ζώνη παράκτιου τουρισµού µε εξίσου σοβαρό δυναµικό σε φάση 
ανάπτυξης  
Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική, ως ζώνη κυρίως παράκτιου τουρισµού, µε 
εντονότερη «φθορά» λόγω ιδιοκατοίκησης  
Γ.Στρυµωνικός, ζώνη παράκτιου τουρισµού και πύλη του Αγίου Όρους, που 
συνδυάζεται µε τις αρχαίες αθηναϊκές αποικίες (Αµφίπολη, Στάγιρα – Άκανθος), µε 
προβλήµατα ποιοτικής διάρθρωσης υποδοµών – προϊόντος στο βόρειο τµήµα της 
(Ασπροβάλτα – Σταυρός )  
∆.Νότια Πιερία, ζώνη θερινού παράκτιου τουρισµού, που συνδυάζεται µε τον 
«εσωτερικό» Όλυµπο και τον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου [ και έχει εξίσου ανάγκη 
αναδιάρθρωσης ]  
 
ΙΙ. Το αστικό – µητροπολιτικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης , ως ζώνη εκθεσιακού-
συνεδριακού τουρισµού, και τουρισµού πόλης µε διακριτή πολιτιστική συνιστώσα (µε 
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κατά αναλογία λειτουργίες στην Καστοριά και στα µεσο-δυτικά κέντρα της Έδεσσας, 
Βέροιας και Νάουσας)  
 
ΙΙΙ. Οι αναδυόµενες «εσωτερικές» ζώνες θεµατικού τουρισµού, σε διαφορετικές φάσεις 
ανάπτυξης και µε διαφορικό δυναµισµό / δυναµικό:  
Α.Βέρµιο, που συνδυάζει µορφές χειµερινού τουρισµού και τουρισµού άθλησης, µε 
τουρισµό πόλης (Βέροια – Νάουσα), τους δρόµους του κρασιού (Νάουσα) 
Β.Βόρας (Καϊµάκτσαλάν), ζώνη χειµερινού και τουρισµού άθλησης στο Καϊµάκτσαλάν, 
θεραπευτικού στο Πόζαρ, οικοτουρισµού (Καϊµάκτσαλαν,  Βεγορίτιδα)  
Γ.Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα Στρυµόνα, ζώνη οικοτουρισµού - αγροτουρισµού που 
συνδυάζεται µε τα ιαµατικά λουτρά της περιοχής 
∆.Λίµνες Βόλβης – Κορώνειας και ορεινός όγκου του Βερτίσκου, που περικλείει τα 
θερµαλιστικά κέντρα της Απολλωνίας και του Λαγκαδά, αλλά και την Πικρολίµνη 
Κιλκίς, µε αντίστοιχο τουριστικό δυναµικό, συνδυασµένο µε αγρο-τουριστική 
δραστηριότητα  
 
Οι ζώνες της ∆υτικής Μακεδονίας, ορεινές και µη, µε το ιδιαίτερο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον – οι περισσότερες χαρακτηρισµένες ως περιοχές 
προστασίας και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχική φάση της τουριστικής 
ανάπτυξης τους:  
Ε.Λίµνες και Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών,    
Ζ. Καστοριά, Βόϊο Ορος και Ορεινό σύµπλεγµα Γράµµου,     
Η. Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα – Όρλιακας,  Εθνικός ∆ρυµός   
Θ. Πιέρια όρη,    
Ι. Άσκιο – Βούρινος – Μεσιανό Νερό,       
Κ. Νυµφαίο και Λίµνες Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών και Βεγορίτιδας, 
µε ιδιαιτερότητες που απορρέουν από:  
• την ιδιαίτερη γεωµορφολογία, που προσφέρεται για την ανάπτυξη νέων 

µορφών τουρισµού, σε αντίστιξη µε το µοντέλο ‘’ήλιος + θάλασσα‘’,  
• το αξιοσηµείωτο όσο και µη βεβαρηµένο φυσικό περιβάλλον, τα έθιµα - 

παραδόσεις, την πολιτιστική κληρονοµιά, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά σύνολα, 
που προσανατολίζουν συνολικά σε ήπιες µορφές τουριστικής ανάπτυξης, µε βασική 
προϋπόθεση – αφετηρία την διατήρηση ή αναβάθµιση των στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος, της αυθεντικής φυσιογνωµίας των ορεινών/ ηµιορεινών χωριών και 
του παραδοσιακού χαρακτήρα αρχιτεκτονικής και δοµής του κάθε οικισµού. 
(για κάθε ζώνη µελετήθηκαν και παρουσιάζονται, η θέση της και η πρόσβαση σε αυτή, 
οι τουριστικοί πόροι - περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί - ιστορικοί, οι τουριστικές 
υποδοµές (καταλύµατα και ειδικές υποδοµές), οι τοπικοί αναπτυξιακοί Φορείς που 
τυχόν υπάρχουν και τέλος, έργα/ δράσεις, πρόσφατα ολοκληρωµένα ή συνεχιζόµενα, 
που σχετίζονται µε τον τουρισµό). 
 
Οι πιο πάνω ζώνες µπορούν – και πρέπει – να ενταχθούν σε µη διαφαινόµενα ως 
σήµερα «θεµατικά» περιφερειακά και δια-περιφερειακά δίκτυα και διαδροµές που να 
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διαχέουν και να οργανώνουν την τουριστική κίνηση και δραστηριότητα(Χάρτης 2.3.). 
Αναφέρονται ενδεικτικά:  
Ι. Η Μακεδονία των Μύθων και της προϊστορίας: συνδέει το ∆ιονυσιακό Παγγαίο, µε 

τα Πιέρια των Μουσών και τον Όλυµπο του ∆ωδεκάθεου, οδεύοντας προς τον 
Πηνειό και την κοιλάδα των Τεµπών, µε σταθµούς: 
• στον Στρυµόνα (Ηρακλής: βόδια του Γηριώνη και ∆ιόνυσος)   
• στον Άθω (Βορέας) 
• στην Τορώνη και την Παλλήνη (Φλέγρα) [Τιτανοµαχία] 
• στο Άργος Ορεστικό και το ∆ισπηλιό  
• στα Πιέρια – Λείβηθρα (Μούσες, Ορφέας) και το ∆ίο  
• στον Όλυµπο, ως κορυφαίο σταθµό – κατοικία των θεών, 

ΙΙ. Η «κλασσική» Μακεδονία της ακτογραµµής: από την Αµφίπολη έως την Πύδνα, µε 
σταθµούς τις νοτιοελλαδίτικες αποικίες της Χαλκιδικής, και «ανάγνωση» στις 
ελληνικές αποικίες του 6ου Αιώνα π.χ., τα Περσικά, τον Θουκυδίδη (Ποτιδαιάτικα, 
Αµφίπολη, Τορώνη), την τελική πτώση από τον Φίλιππο τον Β΄ (Ολυνθιακά – 
∆ηµοσθένης, Στάγειρα, Ποτίδαια) 
ΙΙΙ. Η Μακεδονία των Βασιλέων και των Ελληνιστικών χρόνων: µε επίκεντρο το 
Τρίγωνο Βεργίνα-∆ίον–Πέλλα, και δικτυώσεις προς Αµφίπολη (Λέων), Ευρωπό, 
Νάουσα (Μίεζα, Λευκάδια), την Έδεσσα και Βέροια, την Θεσσαλονίκη και την γύρω 
περιοχή (Σίνδος, ∆ερβένι, Θέρµη, Άγιος Αθανάσιος) την Αιανή και τις Πέτρες στην 
∆υτική (άνω) Μακεδονία 
IV. Η χριστιανική και Βυζαντινή Μακεδονία, στο ίχνος της διαδροµής του Αγίου 
Παύλου (µε προεκτάσεις προς Φιλίππους, και νότια Ελλάδα, επίκεντρο την 
Θεσσαλονίκη αλλά και την Βέροια, «διακλάδωση» στα µοναστήρια του Αλιάκµονα 
προς Καστοριά και Πρέσπες, και ιδιαίτερη αναφορά στην ζώσα Μοναστική Πολιτεία 
του Αγίου Όρους  
V.Η Οθωµανική και νεώτερη Μακεδονία, µε επίκεντρο - πέρα από την Θεσσαλονίκη - 
τις ακµάζουσες κατά τον 19ο αιώνα Νάουσα – Έδεσσα, και την πολυπολιτισµική 
Βέροια και σύνδεση µέσω Γουµένισσας προς Σέρρες. 
VI.Οι ορεινές πεζοπορικές ∆ιαδροµές, µε βάση τα Ευρωπαϊκά µονοπάτια µεγάλων 
διαδροµών Ε.4. και Ε.6., που διασχίζουν οριζόντια και κάθετα την χώρα, και 
συναντώνται στην Μακεδονία, και ανάδειξη των ορεινών περασµάτων της Πίνδου 
(νότια Ελλάδα προς Μοναστήρι – Βαλκανικές Άλπεις) και της πολιτισµικής 
συνιστώσας της (δρόµος των πραµατευτάδων: Σέρβια – Κλεισούρα – Νυµφαίο – 
Πισοδέρι). 
VII. Η υγροτοπική, πεδινή, περιήγηση, που από τους πρόποδες του Ολύµπου συνδέει 
τις τρεις περιοχές Ραµσάρ (∆έλτα Αξιού – Αλιάκµονα, Κορώνεια – Βόλβη, Κερκίνη) και 
τις ανάλογες περιοχές του δικτύου «Φύση 2000», και επεκτείνεται στην ∆υτική 
Μακεδονία (Πρέσπες µέσω Βεγορίτιδας και των «µικρών Λιµνών») και την Θράκη 
(Νέστος, Βιστωνίτιδα, Έβρος)  
VIII. Οι δρόµοι του κρασιού, ως συνεκτική αγρο-τουριστική διαδροµή, µε κλάδους ως 
τις ΟΠΑΠ Πλαγιές Μελίτωνος και το Άγιον Όρος (Χαλκιδική), τις ΟΠΑΠ Γουµένισσας 
Νάουσας Αµύνταιου, την Θεσσαλία (Όλυµπος – Ραψάνη) και την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, όπου αξίζει να σηµειωθεί ότι επιχειρείται η προβολή και 
ανάπτυξη από τον οµώνυµο, ενιαίο, τοπικό φορέα ειδικού ενδιαφέροντος. 
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3. Όροι και προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ευρύτερες 
υποδοµές προσπέλασης και διακίνησης  

Οι υποδοµές προσπέλασης και διακίνησης των τουριστικών ρευµάτων οργανώνονται 
γύρω από τον πόλο της Θεσσαλονίκης: 

 τα τουριστικά ρεύµατα από την Ευρώπη διακινούνται κυρίως αεροπορικά 
µέσω του Αεροδρόµιου Μακεδονία – µόνου διεθνούς αερολιµένα, µε σχετικά 
καλή διασύνδεση µε chartered πτήσεις 

 ο εσωτερικός τουρισµός διακινείται κυρίως οδικά, µέσω ΠΑΘΕ και εθνικού 
οδικού δικτύου. 

Επισηµαίνεται ότι οι κύριες εθνικές, οδικές και σιδηροδροµικές πύλες της Μακεδονίας 
έχουν απαξιωθεί µετά τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας και εξυπηρετούν πλέον µόνο 
τους επισκέπτες της νότιας Βαλκανικής.  Οι χερσαίες συνδέσεις µε παραδοσιακές 
τουριστικές αγορές όπως η Γερµανία και η Αυστρία, έχουν µετατοπιστεί στον 
θαλάσσιο δρόµο της Αδριατικής, δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτηµα στην δυτική 
Ελλάδα.  Η «θέση» του Λιµένα της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασµό µε την αδυναµία της 
χώρας για ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού, και την έκκεντρη θέση της Μακεδονίας ως 
προς το «εθνικό» τουριστικό κύκλωµα δεν επιτρέπουν σοβαρά περιθώρια ανάπτυξης 
θαλάσσιων πυλών στην περιφέρεια. 
Η περαιτέρω τεχνική και λειτουργική αναβάθµιση του αεροδρόµιου «Μακεδονία» 
θεωρείται – απεναντίας - κρίσιµη για την περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς 
τουρισµού, όπως αποδείχθηκε στην κρίση της Γιουγκοσλαβίας (υποκατάσταση 
οδικού τουρισµού), αλλά και πρόσφατα (11η Σεπτεµβρίου – συρρίκνωση τακτικών 
συνδέσεων). 
 
 
 
Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της Εγνατίας οδού, θεωρείται εξίσου κρίσιµος 
παράγων – προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον:  

 συµβάλλει ουσιαστικά στην άρση της αποµόνωσης της ∆υτικής Μακεδονίας, 
αλλά και της διασύνδεσης της Κεντρικής Μακεδονίας µε την δυτική θαλάσσια 
πύλη της Ηγουµενίτσας (και τις «θέτει στον διάδροµο Ευρώπης – Μ. Ασίας)  

 βελτιώνοντας – µέσω των συναρτηµένων καθέτων – τις ενδοβαλκανικές 
συνδέσεις, επιτρέπει την εµφάνιση ενός «νέου» αυτοκινούµενου τουριστικού 
ρεύµατος (που αναµένεται να ενισχύεται στο µέτρο που ανατάσσονται οι 
οικονοµίας των χωρών της βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, και 
εξοµαλύνονται εθνικιστικές αντιθέσεις και απορρέουσες συνθήκες 
ανασφάλειας) 

 βελτιώνει την πρόσβαση στις «εσωτερικές» τουριστικές ζώνες και από τον 
εσωτερικό τουρισµό  
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4. Όροι και προϋποθέσεις της τουριστικής αγοράς  

Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της θέσης της περιοχής σε µία ολοένα και πιο 
ανταγωνιστική τουριστική αγορά, δεν µπορεί παρά να στηρίζεται στην γνώση των 
σηµερινών επισκεπτών (και του επίπεδου ικανοποίησης τους) αλλά και να λαµβάνει 
υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο – και στην Ελλάδα.  
Στην Κεντρική Μακεδονία εντοπίζονται δύο διακριτά τουριστικά ρεύµατα :  

• Θερινές, παραθαλάσσιες διακοπές στην Χαλκιδική και την Πιερία  
• Εκθεσιακός– επιχειρηµατικός ή/και τουρισµός πόλης στην Θεσσαλονίκη 

µε διαφορετικά κίνητρα, τυπολογία, εποχικότητα και άλλα χαρακτηριστικά των 
επισκέψεων, όπως προκύπτουν από τα καταγραµµένα στοιχεία (µε επιφύλαξη ως 
προς την υπο-εκτίµηση λόγω ελλιπών στοιχείων, παραξενοδοχίας, µη συµπερίληψης 
των ιδιοκτητων β΄ κατοικιών στις παραθεριστικές ζώνες κ.λπ.)  
Εντός των «οµοειδών» παραθεριστικών ζωνών εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές, µε 
την Χαλκιδική να έλκει περισσότερους αλλοδαπούς, και εξ αυτών περισσότερους 
∆υτικοευρωπαίους (και ιδίως Άγγλους και Γερµανούς), σε µεγαλύτερο «άνοιγµα» 
θερινής περιόδου και σε ποιοτικά αναβαθµισµένες εγκαταστάσεις (από όπου 
«τεκµαίρεται ένα µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα)  
Οι ίδιες αναλογίες εντοπίζονται και στην συγκριτική θεώρηση στοιχείων των camping 
των δύο περιοχών, αναδεικνύοντας µία ευρύτερη «διαφοροποίηση» των δύο ζωνών, 
µε την Χαλκιδική να αποτελεί τυπικό ελληνικό παράκτιο προορισµό σε ότι αφορά την 
διεθνή πελατεία, και την Πιερία να επιµένει στην ιδιαίτερη βαλκανική αναφορά της. 
Αποσπασµατικά στοιχεία, και ιδίως η «αίσθηση» των επιχειρηµατιών αναφέρουν 
υψηλό βαθµό ικανοποίησης και επαναληψιµότητας επισκέψεων στην Χαλκιδική: 
Σε έρευνα βάσει ερωτηµατολόγιων (1997 - τοπικά Γραφεία Τουρισµού) σε 
αλλοδαπούς επισκέπτες µόνο το 2% δήλωσε γενικά, µη ικανοποιηµένο από τις 
διακοπές – το 80% των επισκεπτών δήλωσε επιθυµία επανόδου. 
Η πλειοψηφία των επί µέρους παραπόνων και υποδείξεων (15% των ερωτηθέντων) 
αναφέρεται κατά σειρά σε: 

• ποιότητα καταλυµάτων (13,5%) 
• ποιότητα – εκδηλώσεις ψυχαγωγίας (12%) 
• επάρκεια – συντήρηση γενικών υποδοµών  (8%) 
• θόρυβο (6,5%) 
• φαγητό (6%) 
• ποιότητα ακτών (5,5%) 
• τιµές (5%) 

Το κοινωνικό – οικονοµικό προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα στην Χαλκιδική 
τεκµαίρεται ότι δεν απέχει από τον ελληνικό «τυπικό»:µέσο, µε µεγαλύτερη όµως 
αντιπροσώπευση των οικογενειών µε παιδίά (προορισµός οικογενειακών διακοπών).  
Το εθνικό προφίλ των τουριστών της Πιερίας παραπέµπει σε χαµηλότερο διαθέσιµο 
εισόδηµα. 
Οι Έλληνες αναφέρεται ότι δαπανούν λιγότερο από τους αλλοδαπούς, µε βάση 
στοιχεία διαµονής και µόνο.  Το ζήτηµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, µε δεδοµένο 
ότι οι Έλληνες – σε αντιδιαστολή µε τους αλλοδαπούς διακινούνται ατοµικά (και δεν 
τυχαίνουν των σοβαρών εκπτώσεων των ταξιδιωτικών γραφείων), ξοδεύουν 
περισσότερο για φαγητό – διασκέδαση κ.λπ.  
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Καταγραφές των επισκεπτών του Ολύµπου δίδουν µία ενδιαφέρουσα πρώτη εικόνα 
για το κοινό των ειδικών – θεµατικών µορφών τουρισµού :  
[1992, έρευνα στο σηµείο εκκίνησης (Λιτόχωρο), εκτιµούµενοι επισκέπτες : 100.000 
καθ’ όλο το έτος, 60.000 κατά το πεντάµηνο Μαΐου – Σεπτεµβρίου]. 

 κατά 60% αλλοδαποί, κυρίως Γερµανοί 
 κατά 85% απόφοιτοι ΑΕΙ 
 κατά 78% προέρχονταν από τους τόπους διακοπών τους 

(συµπληρωµατικότητα ως προς τις παράκτιες παραθεριστικές ζώνες) 
 κατά 68% ανεβαίνουν για πρώτη φορά (εναλλαγή, υψηλή δεξαµενή εν δυνάµει 
επισκεπτών) 

 σύνθετο κίνητρο επίσκεψης: άγρια φύση, ιστορία, µυθολογία, παράδοση 
 η συντριπτική πλειοψηφία είναι διατεθειµένη να πληρώσει εισιτήριο, για την 
υλοποίηση βελτιωτικών επεµβάσεων -  εξυπηρετήσεων όπως η βελτίωση του 
δρόµου, η πληροφόρηση, νερό-τηλέφωνο, προσωπικό προστασίας κ.λπ.  

[1994-95, έρευνα βάσει ερωτηµατολόγιων στο Οροπέδιο, (2.750 µ.)]  
 κατά 60% αλλοδαποί, κυρίως Γερµανοί και Γάλλοι  
 Αναλογία ανδρών – γυναικών : 65-35, µε µεγαλύτερη δυσαναλογία στους 
Έλληνες και σύγκλιση στους ξένους, 70% άγαµοι 

 Ηλικιακή κλάση µε την µεγαλύτερη αναλογία : 21-30 (40%) 
 Πτυχιούχοι πανεπιστηµίων : 50% 
 Επισκέπτες µε προηγούµενη εµπειρία ανάβασης : 84% 
 Προηγούµενη ανάβαση στον Όλυµπο: 50% (10% για τους αλλοδαπούς, 76% 
για τους Έλληνες - Οµαδική ανάβαση : >60% - Ικανοποιηµένοι από την 
κατάσταση στον ∆ρυµό : 60% µε µεγαλύτερη αναλογία στους αλλοδαπούς 

Προτάσεις επισκεπτών : 
 Ενηµέρωση (σήµανση, έντυπο υλικό, Κέντρο Πληροφόρησης) για χλωρίδα – 
πανίδα, ιστορία, µυθολογία 

 Επέκταση – βελτίωση – εκσυγχρονισµός Καταφυγίων (συνθήκες υγιεινής) και 
καθαριότητας  (κάδοι απορριµµάτων σε µονοπάτια, parking, τουαλέτες) 

 Βελτίωση ασφάλειας µονοπατιών - ∆ηµιουργία Καταφυγίων Ανάγκης – 
βελτίωση πυροπροστασίας - Όχι Χιονοδροµικό Κέντρο (30:1) 

Η εξέταση των (πολύ πρόσφατων) στοιχείων επισκεπτών στα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης των Υγροτόπων, δείχνει ένα ανάλογο κοινό, µε 
µεγαλύτερη αναλογία Ελλήνων, ενώ η συσχέτιση συνολικών διανυκτερεύσεων και 
επισκέψεων στους Αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία της Χαλκιδικής είναι 
ιδιαίτερα αρνητική (έλλειψη ανάδειξης ή «ρηχό» κοινό ?)  

5. Γενικά συµπεράσµατα για τον τουριστικό χώρο και την 
διαµόρφωση στρατηγικής της τουριστικής ανάπτυξης  

Στα πλεονεκτήµατα της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας ως τουριστικών 
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προορισµών περιλαµβάνονται: 
• το σχετικά ισχυρό τουριστικό προϊόν, το οποίο όµως κυρίως προκύπτει ως 

«επίπτωση» ενός εθνικής κλίµακας πλεονεκτήµατος 
• το καλό επίπεδο επαναλαµβανόµενου τουρισµού, ο καλός βαθµός ικανοποίησης, 

η καλή «προφορική» προώθηση, τα λογικά επίπεδα τιµών 
• το γεγονός ότι ελκύει ένα µεγάλο κοµµάτι ευρωπαίων επισκεπτών, που ξοδεύουν 

όµως όχι περισσότερα χρήµατα ανά ηµέρα και ταξίδι από άλλους ελληνικούς 
προορισµούς 

• η καλή συγκοινωνιακή δικτύωση (προορισµός πτήσεων chartered) µε τις βασικές 
αγορές-πηγές, όπου υφίσταται µεγάλος αριθµός πιθανών επισκεπτών. 

Στις βασικές αδυναµίες στο επίπεδο της συνολικής τουριστικής προσφοράς 
συγκαταλέγονται  

• οι σχετιζόµενες µε τον τοµέα «Μεταφορές» (κυρίως: αεροδρόµια και λιµάνια, 
και λιγότερο: οδικό δίκτυο, επιβάρυνση υποδοµών πόλεων) 

• η κατάσταση του περιβάλλοντος (ανεπαρκής προστασία, υποβαθµισµένο 
αστικό περιβάλλον, απώλεια «παραδοσιακών» χαρακτηριστικών) 
• η µη ικανοποιητική σύνδεση µε την πολιτιστική κληρονοµιά (αδυναµίες στον 
τρόπο έκθεσης και παρουσίασης, µη πρόβλεψη οργανωµένης συµµετοχής και 
µετάδοσης εµπειριών κ.λπ.) 
• ελλείψεις ιδίως σε ό,τι αφορά στην διαµονή (ξενοδοχεία χαµηλών τάξεων, 
ελλιπής ποιότητα υπηρεσιών, έλλειψη επαγγελµατισµού και εκπαιδευµένου 
προσωπικού, ποιότητα φαγητού, προδιαγραφές υγιεινής, υπερκρατήσεις) αλλά 
και άλλες (π.χ. υποδοµές άθλησης, οργανωµένες παραλίες και συνθήκες 
καθαριότητας - υγιεινής) 
• δυσκολίες στην ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας σε περιόδους χαµηλής 
ζήτησης (∆εκέµβριος-Μάρτιος): όχι τόσο ζεστό κλίµα, ελλείψεις σε εγκαταστάσεις 
και υποδοµές και δραστηριότητες αναπλήρωσης του ελλείµατος σε «ήλιο και 
θάλασσα» 

στις οποίες προστίθενται αυτές που αφορούν στις αγορές - πηγές : 
• συνεχής απώλεια µεριδίου αγοράς από τις αγορές - πηγές της ∆υτικής 

Ευρώπης, (συνολικά για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Περιφέρεια) 
• µεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αγορές - πηγές σε στάδιο ωριµότητας, µε 

πιθανότητα εµφάνισης µειωµένης αύξηση του ρεύµατος εξερχόµενου τουρισµού, 
µε ανυπαρξία εναλλακτικών αγορών, ικανών να τις ανταγωνιστούν σε όγκο 
ζήτησης 

• αγορές της Ανατολικής Ευρώπης µε περιορισµένο δυναµικό ανάπτυξης, 
µεσοπρόθεσµα µη ικανές να συγκριθούν µε αυτές της ∆υτικής Ευρώπης σε 
µεγέθη και οικονοµικά οφέλη (παρότι στην Περιφέρεια σε προηγούµενες 
περιόδους η ανατολικο-ευρωπαϊκή αγορά συνιστούσε πολύ σηµαντική πηγή 
ζήτησης) 

• περιορισµένες σε ανάπτυξη και µέγεθος υπερπόντιες αγορές  
• συνολική µείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας απέναντι σε άλλες 

µεσογειακές χώρες και αδυναµίες σε επίπεδο µηχανισµών (π.χ. του ΕΟΤ: χαµηλοί 
προϋπολογισµοί διαφήµισης, ελλιπής οργάνωση κ.λπ). 

Οι προοπτικές συνοψίζονται: 
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Α. Σε ό,τι αφορά στη δυναµικότητα της ζήτησης: 

• Καλή γεωγραφική «θέση» στις δυτικοευρωπαϊκές και ανατολικοευρωπαϊκές 
αγορές 

• Αναγνωρισιµότητα του προορισµού στην Ευρώπη και στις υπερπόντιες 
αγορές, αν και µικρότερη από αυτήν άλλων Περιφερειών 

• Μεγαλύτερη δυνητική από την πραγµατική ζήτηση  
• Μέσου επιπέδου έλξη στους δυνητικούς τουρίστες των ανώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων  
Β. Σε ό,τι αφορά στην προσφορά: 

• «Ήλιος και θάλασσα»: προϊόν µε συνεχή θετική τάση ζήτησης, και θετική 
επίπτωση στο βαθµό που η σηµερινή ζήτηση κατευθύνεται κατά 
προτεραιότητα στις ακτές  

• Ύπαρξη πρόσθετων πόρων, που επιτρέπει διαφοροποίηση από πιθανούς 
ανταγωνιστές (π.χ. νησιωτικές περιοχές που στηρίζονται κατ΄ 
αποκλειστικότητα στο προϊόν «ήλιος και θάλασσα») 

• Ιστορία και πολιτισµός, που προσφέρονται κάτω από την πραγµατική τους 
αξία 

Γ. Σε ό,τι αφορά την «Εικόνα»: 

• γενικά θετική και φιλική, ασφαλής ταξιδιωτικός προορισµός  
• «ευρωπαϊκός» προορισµός, χωρίς ιστορικές ή «εµπειρικές» αρνητικές 

προκαταλήψεις, µε αναγνωρίσιµη «ταυτότητα»  
Απειλές για τον τουρισµό συνιστούν: 

• Ο ∆ιεθνής Ανταγωνισµός και ο τρόπος ανάπτυξης της Αγοράς: 
- κίνδυνος περαιτέρω απώλειας µεριδίου αγοράς του ελληνικού τουρισµού, 
που συµπαρασύρει και τον τουρισµό στην Κεντρική Μακεδονία 

-  θεαµατική βελτίωση ποιότητας ορισµένων ανταγωνιστικών προορισµών, 
χωρίς αύξηση τιµών 

- απαίτηση των καταναλωτών είναι διαρκώς για καλύτερο προϊόν στην ίδια ή 
χαµηλότερη τιµή 

- κίνδυνος να αποβεί (συνολικά η Ελλάδα) ακριβός προορισµός, για 
νοµισµατικούς λόγους (Ευρώ) 

- παραδοσιακή ζήτηση που ελέγχεται από τη δύναµη και επιρροή των Tour 
Operators. 

• Η κατάσταση στις αγορές-πηγές: 
- συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός, µε ολοένα µεγαλύτερη προσφορά και 
χαµηλότερες τιµές 

- µείωση των επαναλαµβανόµενων επισκέψεων (διεθνώς και γενικώς) 
- ολοένα και πιο σκληρή και καθοδηγούµενη από ενέργειες marketing 
προσέλκυση τουριστών  

- αδυναµία υποκατάστασης της δυτικής Ευρώπης από νέες αγορές (π.χ. 
κεντρική – ανατολική Ευρώπη) στο προβλέψιµο µέλλον, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στην οικονοµική απόδοση των αγορών.  Στασιµότητα στις 
υπερπόντιες αγορές, που δεν πρέπει να υπερεκτιµώνται. 
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Στις εσωτερικές ζώνες, η κατάσταση διαφοροποιείται:  
• τα γενικά πλεονεκτήµατα δεν περιλαµβάνουν το «εθνικό» Ήλιος – Θάλασσα, το 

όµως φυσικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τη πολιτιστική και πολιτισµική της 
κληρονοµιά, παραµένει – και αναδεικνύεται – ως ισχυρό.  

• στις αδυναµίες της προσφοράς κυριαρχεί το ζήτηµα της προσπελασιµότητας 
(που ενισχύεται από την έλλειψη διεθνούς αεροδρόµιου στην ∆. Μακεδονία), 
απαλύνονται ζητήµατα σχετικά µε την φθορά του φυσικού περιβάλλοντος 
(λιγότερο ανεπαρκής προστασία  - µικρότερη απώλεια «παραδοσιακών» 
χαρακτηριστικών), παραµένει η µη επαρκής σύνδεση µε την πολιτιστική 
Κληρονοµιά και οι ελλείψεις σε ποιότητα υποδοµών, που ενισχύεται µε την 
έλλειψη καταρτισµένου προσωπικού.  

Οι βασικές αδυναµίες στις αγορές - πηγές δεν διαφοροποιούνται.  Οι προοπτικές και 
οι κίνδυνοι έχουν εδώ να κάνουν µε το συνολικό εγχείρηµα της ανάπτυξης 
εναλλακτικών του θερινού – παράκτιου τουρισµού στην Ελλάδα (και διεθνώς).   
 
Η εξειδίκευση της ανάλυσης στα δύο – χωρικά και θεµατικά – διακριτά τουριστικά 
προϊόντα της Περιφέρειας, οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις:  
 
Α. Χαλκιδική – «Ήλιος και Θάλασσα»  
Χαρακτηρίζεται από: 
• έντονη τουριστική εξειδίκευση 
• αδυναµία ευελιξίας του συστήµατος παραγωγής/ κατανάλωσης στην 

αντιµετώπιση των  διακυµάνσεων της διεθνούς ζήτησης 
• µονοσήµαντη ανάπτυξη µιας κατηγορίας ζήτησης (θερινού- διακοπών) τουρισµού 

και ασήµαντη διαφοροποίηση της προσφοράς 
• υποβαθµισµένες τουριστικές υπηρεσίες και αγαθά, 
Με γενικά Πλεονεκτήµατα :  
• Όµορφο φυσικό περιβάλλον µε µεγάλη ακτογραµµή, ακρωτήρια και όρµους, 

παραλίες, εντυπωσιακά δάση κ.λ.π. Το θαλάσσιο µέτωπο αποτελείται από 
αµµώδεις παραλίες, ειδυλλιακούς κόλπους, παραδοσιακά χωριουδάκια και 
τουριστικά θέρετρα µε µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, διάσπαρτα νησάκια, 
προστατευόµενους κολπίσκους, πευκόφυτους λόφους. 

• Ήπιο κλίµα, µεσογειακό το χειµώνα ως αποτέλεσµα του ανάγλυφου της περιοχής 
και της γειτνίασης µε τη θάλασσα, δροσερή άνοιξη και ευχάριστο καλοκαίρι και 
φθινόπωρο, που δηµιουργούν προϋποθέσεις για µακρά τουριστική περίοδο. 

• Μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη µε πολύ καλή χερσαία συγκοινωνιακή 
σύνδεση  και δυνατότητα θαλάσσιας σύνδεσης. Η αεροπορική σύνδεση µε την 
Αθήνα και το εξωτερικό γίνεται µέσω του «Αεροδροµίου Μακεδονίας» στη 
Θεσσαλονίκη που βρίσκεται σε µέση απόσταση 1 ώρας. 

• Εγγύτητα στα Βόρεια Σύνορα της Χώρας και στις οδικές και σιδηροδροµικές 
εισόδους τουριστών από την Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  

• Σηµαντική ξενοδοχειακή υποδοµή που µπορεί να αποτελέσει τη βάση δηµιουργίας 
σύγχρονου τουριστικού κέντρου και να προσελκύσει  υψηλότερο εισοδηµατικά 
επίπεδο τουριστών, µε ειδικές παρεµβάσεις σε έργα εκσυγχρονισµού 
ξενοδοχείων, βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και δηµιουργία νέων 
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υπηρεσιών. 
• Το Άγιο Όρος, µοναδικό προσκύνηµα για το σύνολο του Ορθόδοξου Κόσµου και 

δυνητικό επίκεντρο ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισµού. 
• Ύπαρξη ισχυρού αγροτικού τοµέα και ανάπτυξη τοπικών προϊόντων (βιολογικά, 

ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακά). 
Και αδυναµίες:  
• Κυριαρχία παράκτιου τουρισµού µε το µοντέλο «ήλιος – θάλασσα» και 

συγκέντρωση στο δίµηνο Ιούνιος – Αύγουστος. Αποτέλεσµα είναι η συµφόρηση 
των ακτών και των θέρετρων, και η υπερφόρτωση των τουριστικών υποδοµών µε 
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. 

• Έλλειψη οργανωµένων Μαρίνων (υπάρχουν µόνο δύο, στο Πόρτο Καρράς και στη 
Σάνη, χωρίς να είναι σύγχρονες και επαρκείς), ανασταλτικός παράγων για την 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και την προσέλκυση υψηλού εισοδηµατικού 
επιπέδου.  Έλλειψη υποδοµών εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής που να 
συνδέουν τα κρίσιµα σηµεία της περιοχής στο πλαίσιο περιηγητικών διαδροµών. 

• Αυθαίρετη οικιστική εξάπλωση, ελλείψεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και στις 
κοινωνικές υποδοµές που αποδυναµώνουν τον τοπικό κοινωνικό ιστό. 

• Ελλιπής σύνδεση του κυριότερου λιµανιού, των Μουδανιών, µε τα νησιά των 
Σποράδων, το Πήλιο και τα λιµάνια του Βόρειου Αιγαίου γενικότερα, που 
περιορίζει τις εκδροµές και τις συνδυασµένες διακοπές.  

• Υποτυπώδεις υποδοµές όπως γήπεδα γκολφ, µονάδες θαλασσοθεραπείας, 
συνεδριακά κέντρα, ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη ειδικών µορφών 
τουρισµού  (στην περιοχή υπάρχει ένα γήπεδο γκολφ στο Πόρτο Καρράς, το 
οποίο παραµένει κλειστό). 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο εµφανίζουν προβλήµατα και αδυναµίες 
που εµποδίζουν την αναβάθµιση των υπηρεσιών µε αποτέλεσµα το µέσο επίπεδο 
των τουριστών να περιορίζεται σε οµάδες µικροµεσαίου εισοδηµατικού επιπέδου. 

• Προϊούσα συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα προς όφελος του τουρισµού και 
εκδήλωση συγκρούσεων χρήσεων παραθαλάσσια ζώνη, µέσω της αύξησης της 
αξίας γης. 

• Ευαίσθητο περιβάλλον (αξιόλογοι υγρότοποι, περιοχές Natura, περιοχές 
ιδιαίτερου κάλλους) που υφίσταται πίεση από τον τουρισµό 

 
Τα προβλήµατα προς επίλυση επικεντρώνονται στα  
• Περιορισµένη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών και Φορέων µε την τουριστική 

πολιτική και προβολή  Η τουριστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο δεν αναδεικνύει 
τον τουρισµό ως πόρο αλλά ως βιοποριστική λύση συγκεκριµένων φορέων  και 
ιδιωτών.   

• Ανεπαρκής παροχή πόρων.  Η κατανοµή πόρων και η λειτουργία συγκεκριµένων 
πηγών χρηµατοδότησης αποτελεί δεν συµβαδίζει µε την ύπαρξη ενός 
µακροπρόθεσµου πλάνου τουριστικής ανάπτυξης. 

• Ανεπαρκής εκπαίδευση και επιµόρφωση σε θέµατα τουρισµού και αναβάθµιση της 
εικόνας του τουρισµού στις τοπικές κοινωνίες.  Η εκπαίδευση και επιµόρφωση σε 
θέµατα αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών στον τουρισµό και στην 
εκµάθηση νέων µορφών τουρισµού αλλά και η συνειδητοποίηση του ρόλου του 
τουρισµού αποτελούν την µεγαλύτερη πρόκληση στον νοµό Χαλκιδικής. 
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• Χαµηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών . Η βελτίωση της ποιότητας προϋποθέτει 
την συµµετοχή όλων, ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας, εδραίωση συστήµατος 
επικοινωνίας και δηµιουργία δοµών και µηχανισµών ελέγχου και βελτίωσης των 
υπηρεσιών.  

• Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής.  Λείπουν ακόµη έργα τα όποία θα τονώσουν 
την τουριστική κίνηση όπως αεροδρόµιο, οδικό δίκτυο για όλες τις περιοχές, κτλ. 

• Προβλήµατα µεταφορών και εξυπηρετήσεων τουριστών.  Ο νοµός παρουσιάζει 
σηµαντικά προβλήµατα στην αποτελεσµατική και ποιοτική µεταφορά και 
εξυπηρέτηση των τουριστών από τα διάφορα σηµεία εισόδου στο νοµό.  

• Έλλειψη διεθνών εµπειριών σε θέµατα τουριστικής υποδοµής και ανάπτυξης.  Η 
αξιοποίηση διεθνών εµπειριών µπορεί να βοηθήσει στον καλλίτερο σχεδιασµό 
και στην αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσκολιών. 

• Συνολικό έλλειµµα στρατηγικού προσανατολισµού για την µετάβαση από 
πεπαλαιωµένα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης:  

⇒ ∆ιαδροµές και Προορισµοί  
⇒ «Παλιά» τουριστικά Προϊόντα  
⇒ Τµηµατοποίηση  και Κατακερµατισµός της Τουριστικής Βιοµηχανίας  
⇒ Χρηµατοοικονοµική Υπεραισιοδοξία από το Τουριστικό Προϊόν.  
⇒ Παθητικοί Τουρίστες-Πελάτες  
⇒ Άρνηση ή παραµέληση νέας τεχνολογίας  
⇒ Μαζικός τουρισµός   
⇒ Μαζικό Μάρκετινγκ  

σε νέα και καινοτοτόµα  
⇒ Νέοι, ∆ιαφοροποιηµένοι Προορισµοί  
⇒ «Νέα» Τουριστικά  Προϊόντα  
⇒ Εργαλεία Οικονοµικής Ανάπτυξης µέσω του Τουρισµού.  
⇒ Έλεγχος της Ανάπτυξης στο Τοπικό Επίπεδο από Τοπικούς Φορείς.  
⇒ Χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός και ρεαλισµός   
⇒ Συµµετοχή τουριστών στην διαµόρφωση πολιτικών και στρατηγικών 

ανάπτυξης  
⇒ Ορθολογική χρήση νέας τεχνολογίας προς όφελος του τουρίστα-πελάτη.  
⇒ Εξειδικευµένος Τουρισµός  
⇒ Άµεσο και εξειδικευµένο Μάρκετινγκ 

 
Β. Η ∆υτική Μακεδονία και οι «νέες µορφές τουρισµού»  
Βασικά πλεονεκτήµατα στις εσωτερικές τουριστικές ζώνες, και ιδίως στην ∆υτική 
Μακεδονία, σε σχέση µε την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού αποτελούν: 
• Ο φυσικός πλούτος µε κύρια χαρακτηριστικά τους Εθνικούς ∆ρυµούς, τις περιοχές 

NATURA 2000 και φυσικού κάλους 
• Η σηµαντική συγκέντρωση υδάτινου δυναµικού (λίµνες - ποταµοί) που µπορεί να 
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εµπλουτισθεί και να αξιοποιηθεί. 
• Η διάρκεια του χειµώνα (µειονέκτηµα για άλλες δραστηριότητες) και η ύπαρξη 

ικανοποιητικών υποδοµών - προϋποθέσεων ανάπτυξης αθλητικών (κυρίως) 
δραστηριοτήτων. 

• Η µη διαµορφωµένη και κατά συνέπεια προσαρµόσιµη σε υγιείς βάσεις τουριστική 
πραγµατικότητα  

• Η φύση και η ποιότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων στην Περιφέρεια 
• Οι διατηρούµενες παραδόσεις και τα έθιµα, η ιστορία της περιοχής στο πρόσφατο 

παρελθόν, καθώς και η πολιτιστική  και αρχιτεκτονική της κληρονοµιά 

Οι αδυναµίες συνίστανται σε :  

• ελλείψεις σε υποδοµές, ιδιαίτερα στον τοµέα των µεταφορών, µε 
χαρακτηριστικότερες: την έλλειψη ικανοποιητικής αεροπορικής σύνδεσης και τη 
µη επαρκή σύνδεση µε τις πύλες εισόδου στη χώρα, την ελλιπέστατη 
σιδηροδροµική σύνδεση που καλύπτει ανεπαρκώς ένα µόνο τµήµα της, την 
ανεπάρκεια κάθετων αξόνων πρόσβασης προς την Εγνατία οδό, και την έως 
ανυπαρξία των µέσων µαζικής µεταφοράς 

• εκτεταµένη παρουσία της ∆ΕΗ και έκταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων που 
προσδίδουν αρνητική εικόνα στο φυσικό περιβάλλον (κύριο συστατικό του 
τουριστικού της προϊόντος), γεγονός που κατατάσσει τη λεκάνη Κοζάνης - 
Πτολεµαϊδας - Φλώρινας στις πλέον επιβαρηµένες περιοχές της χώρας 

• µη ικανοποιητική σύνδεση της τουριστικής προσφοράς µε το φυσικό περιβάλλον 
και την πολιτιστική κληρονοµιά της περιφέρειας. 

• έλλειψη τουριστικής παιδείας στο απασχολούµενο στον τουρισµό ανθρώπινο 
δυναµικό της περιοχής  

Οι προοπτικές που διανοίγονται αφορούν,  
• στην διαφαινόµενη άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης µε τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων πρόσβασης (Εγνατία οδός και κάθετοι άξονες) 
• στην τάση καθιέρωσης των χειµερινών διακοπών και η αυξανόµενη προτίµηση για 

διακοπές µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες 
• στην ενσωµάτωση του «εναλλακτικού» τουρισµού στους στόχους της τουριστικής 

πολιτικής της χώρας  
• στο γεγονός ότι το ξενοδοχειακό δυναµικό είναι καινούριο και προσαρµοσµένο 

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επισκεπτών 
• στην αναµενόµενη ώθηση από την Ολυµπιάδα του 2004 
ενώ οι απειλές:  

• στην ανακολουθία των έργων που κατασκευάζονται µε ανορθόδοξη χρονική σειρά 
και όχι ολοκληρωµένα, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία του επισκέπτη 

• στον κίνδυνο να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως ευκαιρία για εύκολο 
κέρδος από νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 

• στην εµπλοκή πολλών φορέων στην άσκηση τουριστικής πολιτικής χωρίς 
διακριτούς ρόλους 

 
Σε προβλέψιµο χρονικό ορίζοντα η ∆υτική Μακεδονία µπορεί να διατηρήσει τους 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη                                                           ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ    1 -  1
8

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των τουριστικών υποδοµών, και να αναδειχτεί στο 
κέντρο ανάπτυξης των ήπιων µορφών τουρισµού για τη χώρα, διατηρώντας και 
αναπτύσσοντας :  

Συµβατικό (µαζικό) τουρισµό, στα δύο χιονοδροµικά κέντρα, τις Πρέσπες και την πόλη 
της Καστοριάς, που µέχρι σήµερα δεν έχουν γνωρίσει ουσιαστική ανάπτυξη 
παρουσιάζοντας µικρό µέγεθος ζήτησης. 

Εναλλακτικές, ήπιες µορφές τουρισµού :  
Πολιτιστικό, µέσα από τα ιδιαίτερα ήθη, έθιµα και παραδόσεις που διατηρούνται 
ζωντανές, αλλά και νεότερες δραστηριότητες που µπορούν να συνεισφέρουν 
σηµαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών. 
Πεζοπορικό - περιηγητικό, µε ανάδειξη των διεθνών µονοπατιών που διέρχονται από 
την περιοχή, και άλλων  διαδροµών, στο σύνολο σχεδόν των ορεινών όγκων, των 
παραλίµνιων και των παραποτάµιων περιοχών. 
Οικολογικός – φυσιολατρικό, µε ανάδειξη του εξαιρετικού οικολογικού πλούτου της, 
ανατροπή της δυσφηµιστικής εικόνας λόγω δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ, βελτίωση της 
πρόσβασης προς τις περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος (Εθνικοί ∆ρυµοί, περιοχές 
NATURA 2000, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους κλπ) και διαµόρφωση χώρων 
υποδοχής επισκεπτών. 
Αγροτουρισµό, που τεκµαίρεται ότι έχει ήδη συµβάλει αποφασιστικά στην 
προσέλκυση επισκεπτών και στη διαµόρφωση ενός ιδιαίτερα ελκυστικού προτύπου 
τουριστικής προσφοράς, διαµορφώνοντας ένα νέο µοντέλο οικονοµικής 
δραστηριότητας για τον πληθυσµό της υπαίθρου, µε ικανοποιητικό εισόδηµα και 
προσιτό κόστος επένδυσης.  Παραδείγµατα δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης, που 
θεωρούνται σηµαντικές, συµπληρωµατικού χαρακτήρα αγροτικές δραστηριότητες, 
όπως: η βιολογική καταπολέµηση των ασθενειών που επιδιώκεται στο Βελβεντό σε 
συνδυασµό µε την παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων (συνεταιρισµός γυναικών), 
η παραγωγή και προσφορά στους επισκέπτες παραδοσιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών (συνεταιρισµοί γυναικών Πρεσπών, Ψαράδων, Νυµφαίου, Αγίου Γεωργίου 
κ.α.), δραστηριότητες εκτροφής ζώων (π.χ. γουνοφόρων, στρουθοκαµήλου, 
αιγοπροβάτων, βοοειδών κλπ) ή καλλιεργειών (κυρίως βιολογικές ή παραδοσιακές 
όπως π.χ. καπνού). 
Αθλητικό και τουρισµό περιπέτειας, µε αξιοποίηση των ιδιαίτερα ευνοϊκών 
κλιµατολογικών και γεωµορφολογικών συνθηκών για την προετοιµασία αθλητών και 
την ανάπτυξη κυρίως αθλητικών δραστηριοτήτων σε χιονοδροµικά αθλήµατα αλλά 
και Rafting, Καγιάκ, Αιωροπτερισµό, Mountain Bike, 4x4, Enduro, Ορειβασία, 
Αναρρίχηση, «Παρά πέντε», Κωπηλασία κ.λπ., αλλά και ελεύθερες δραστηριότητες 
όπως διάσχιση φαραγγιών και καταρρακτών (Βάλια Κάλντα, Σπήλαιο, Κοροµηλιά, 
Λαριού, Λάφιστα, Σέρβια), υπαίθρια-χειµερινή διαβίωση, εξερεύνηση σπηλαίων κ.λπ. 
 
Αναφορές έγκριτων διεθνών ταξιδιωτικών οδηγών στην Κεντρική και την ∆υτική 
Μακεδονία αναδεικνύουν, ως στοιχεία «εικόνας προορισµού» :  
• υπό-εκπροσώπηση της περιοχής σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας σε 

έκταση και αναφορές, µε κάποια διορθωτική τάση στις νεώτερες εκδόσεις και 
στους πιο «εναλλακτικούς» Οδηγούς  

• έκκεντρη θέση σε σχέση µε το βασικό τουριστικό κύκλωµα της ελληνικής 
ηπειρωτικής χώρας, που – έχοντας προσαρµοστεί στην αποκοπή της 
Γιουγκοσλαβίας – αναφέρεται στις κύριες δια θαλάσσης και αέρος πύλες (Πάτρα, 
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Ηγουµενίτσα, Αθήνα), και έχει «κορµό» την Αθήνα, και την «κλασσική» διαδροµή 
των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου και των ∆ελφών 

• αυθεντικό (unspoilt) χαρακτήρα, και σήµανση µίας «άγνωστης», λιγότερο 
εξερευνηµένης Ελλάδας, µε τούτο να αναφέρεται και στις ακτές, που 
αξιολογούνται υψηλά σε εθνικό επίπεδο (ιδίως της Χαλκιδικής), µε την 
επισήµανση όµως της, λόγω κλίµατος, µικρής περιόδου κολύµβησης (αναφορά 
σε 2 µήνες σε σχέση 4+ στην νότια και νησιωτική Ελλάδα). 

• Αναγνώρίση σηµαντικών «εσωτερικών», πολιτισµικών και περιβαλλοντικών 
πόρων, ως πεδίων άσκησης ειδικών µορφών τουρισµού. 

• Σήµανση της περιοχής ως ενιαίου Χώρου (ασαφή γεωγραφική διάκριση µεταξύ 
Κεντρικής - ∆υτικής αλλά και Ανατολικής Μακεδονίας), µε αναφορές στο ζήτηµα 
του ονόµατος και στην διένεξη µε την FYROM   

Οι κύριοι πόροι-µαγνήτες της περιοχής, που ως συνισταµένη συνθέτουν την «εικόνα» 
της στον ελληνικό – και παγκόσµιο - ανταγωνιστικό στίβο έλξης τουριστών 
αποτυπώνονται ως ακολούθως :  
♦ Η Θεσσαλονίκη, ως η µόνη µετά την Αθήνα «ευρωπαϊκή» πόλη της Ελλάδας 

Με ιδιαίτερη έµφαση στον Βυζαντινό και Οθωµανικό µνηµειακό της πλούτο, την 
ιστορική διαπολιτισµικότητα µε αναφορές στο Εβραϊκό στοιχείο, την ζωντάνια και 
τον φιλικό της χαρακτήρα, την «ανατολίζουσα» ποιότητα σε κουζίνα, διασκέδαση, 
αγορές κ.λπ., που αθροίζονται σε «ποιότητα διαµονής»  

♦ Ο Όλυµπος, ως µοναδικό «όρος των Θεών» (µυθολογικό και περιβαλλοντικό 
δυναµικό), 
Με οδηγίες και προτροπή για την ανάβαση έως την κορυφή. 

♦ Τα Άγιο Όρος, ως εµπειρία ζωής. 
Με αναλυτικές περιγραφές των µονών και του ιδιότυπου της Μοναστικής 
Πολιτείας, και προτρεπτικές πληροφορίες για την απόκτηση του «µαγικού» 
διαµονητήριου αλλά και την δια θαλάσσης προσέγγιση του Αθω. 

♦ Το Μακεδονικό «Τρίγωνο» Βεργίνα – ∆ίον – Πέλλα µε τους συναρτηµένους 
αρχαιολογικούς πόρους. 
Με αναφορές στον Μ. Αλέξανδρο αλλά και τον Αριστοτέλη  

♦ Η Χαλκιδική, ως παράκτιο θέρετρο. 
Με επισηµάνσεις όµως που αφορούν την διαθεσιµότητα – φθορά των παραλιών 
και του φυσικού περιβάλλοντος από τις ιδιόκτητες παραθεριστικές κατοικίες και 
τους χαµηλής ποιότητας τουριστικούς οικισµούς, και µε αποτρεπτικές αναφορές 
στην Κασσάνδρα.  

♦ Οι «εσωτερικές» πόλεις Έδεσσα – Νάουσα – Βέροια αποσπούν πολλαπλές 
αναφορές, όπως και η Αµφίπολη στα ανατολικά, σε συνδυασµό ή µε τους 
κλασικούς αρχαιολογικούς χώρους των Σταγείρων και της Ολύνθου. 

Καθώς και  
♦ Η πόλη της Καστοριάς (βυζαντινές εκκλησίες, αρχοντικά , Λίµνη και γούνα) 
♦ Οι Πρέσπες (ως υγρότοπος εξαιρετικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τόπος 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) και η Φλώρινα ως πύλη για την επίσκεψή τους. 
♦ Ο ορεινός όγκος της ∆υτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα η Πίνδος, µε αναφορές 

στην Σιάτιστα, το Νυµφαίο, τα χωριά του Γράµµου σε δεύτερο όµως επίπεδο σε 
σχέση µε την πλέον αναπτυγµένη δυτική πλευρά της Ηπείρου (Ζαγόρια, Βίκος, 
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Μέτσοβο). 
 
Σε όρους περιφερειακής ανάπτυξης, η σηµερινή κατάσταση – αφετηρία και ο ρόλος 
που προσβλέπουν στον τουριστικό τοµέα οι αναπτυξιακές επιλογές των Περιφερειών, 
όπως αποτυπώνεται από τα ΣΠΑ και ΠΕΠ της περιόδου 2000-2006 έχει ως 
ακολούθως: 
Α. Κεντρική Μακεδονία 
Αν και διαθέτει πλεονεκτήµατα για ανάπτυξη πολύµορφης τουριστικής 
δραστηριότητας δεν έχει µέχρις στιγµής καταφέρει να επιτύχει την τουριστική 
διαφοροποίηση. Κυριαρχεί, αντίθετα, ο παράκτιος µαζικός τουρισµός, µε κύριες 
συνέπειες την εποχικότητα και την υπερεκµετάλλευση και υποβάθµιση των 
υφιστάµενων πόρων, µε την παράκτια Χαλκιδική και Πιερία να είναι ο βασικός τόπος 
υποδοχής αλλοδαπών και ηµεδαπών τουριστών. 
∆ιαπιστώνονται σε πολλές περιοχές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού όπως χειµερινός, ορεινός, αγροτουρισµός (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία), 
πολιτιστικός, αρχαιολογικός (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη), χωρίς σοβαρή ως σήµερα 
αξιοποίηση.  Αντίθετα, οι κύριες µορφές τουρισµού αφορούν τουρισµό διακοπών / 
αναψυχής για εκείνους που καταλήγουν σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, και τουρισµό 
περιήγησης (διαµονή µικρής διάρκειας) για εκείνους που καταλήγουν σε Campings, 
µε τον µαζικό τουρισµό να κυριαρχεί στην Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη, λόγω καλά 
οργανωµένων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων (charters, δίκτυα ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, οµαδικές µετακινήσεις). 
Ως σηµαντικότερα προβλήµατα του τουριστικού τοµέα παγίως αναγνωρίζονται η 
αδυναµία ευελιξίας του στην αντιµετώπιση των διακυµάνσεων της διεθνούς ζήτησης, 
η µονοσήµαντη ανάπτυξη µιας κατηγορίας ζήτησης (θερινού – διακοπών) και οι 
υποβαθµισµένες τουριστικές υπηρεσίες.  
Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, του ιστορικού πολιτιστικού αποθέµατος, των 
επιχειρηµατικών εκδηλώσεων και fora για την ανάπτυξη του µορφωτικού - 
οικολογικού - αρχαιολογικού - επιχειρηµατικού τουρισµού περιλαµβάνεται στις 
βασικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας, και εντάσσεται στους 2 
στρατηγικούς άξονες της ανάπτυξης :  
∗ αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης 
∗ δηµιουργία συνθηκών για ισόρροπη ενδο-περιφερειακή ανάπτυξη 
Ειδικότερες αναφορές γίνονται στην επιδίωξη της διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος, της γεωγραφικής διάχυση δραστηριοτήτων, της επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών, την στενότερη 
διασύνδεση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγική βάση, την προώθηση 
χρηµατοοικονοµικών, εµπορικών και µεταφορικών υπηρεσιών, σχετικών µε τον 
τοµέα. 
Β. ∆υτική Μακεδονία 
Η ανάπτυξη του τουρισµού εκτιµάται ως ιδιαίτερα χαµηλή, µε την συντριπτική 
πλειοψηφία των επισκεπτών να είναι Έλληνες και την ξενοδοχειακή υποδοµή να είναι 
ανεπαρκής.  
Οι αξιόλογοι τουριστικοί πόροι (φυσικό περιβάλλον µεγάλης ποικιλότητας, 
ανθρωπογενές περιβάλλον σηµαντικού αισθητικού ενδιαφέροντος) συνοδεύονται από 
ελάχιστη τουριστική υποδοµή µε χαµηλή πληρότητα και µε ελάχιστη προσέλκυση 
αλλοδαπών διανυκτερεύσεων, σε ένα συνολικότερο τριτογενή τοµέα µε πολύ χαµηλή 
συµµετοχή στο ΑΠΠ (39%) και πολύ χαµηλή παραγωγικότητα (45% του εθνικού µέσου 
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όρου) 
∆ιαπιστώνονται, όµως, αυξητικές τάσεις κατά τα τελευταία έτη, έτσι ώστε η ανάπτυξη 
του  ορεινού - οικολογικού - µορφωτικού τουρισµού και η γενικότερη ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος να συµπεριλαµβάνεται στις βασικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες – στόχους της Περιφέρειας, και να επιδιώκεται µε προγραµµατισµένες 
παρεµβάσεις που αφορούν :  

• βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 
• ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε αξιοποίηση των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων 
• ανάπτυξη ανωδοµής (ξενοδοχεία – ξενώνες) και εκσυγχρονισµό των 

υφιστάµενων. 
 
Τα µεγάλα γεγονότα που προγραµµατίζονται ή διεκδικούνται για την Θεσσαλονίκη και 
την Μακεδονία, µπορούν και πρέπει αξιοποιηθούν σαν ευκαιρίες πρώτης τάξεως στον 
σχεδιασµό και εφαρµογή µέτρων αναβάθµισης / ανάπτυξης του τουριστικού 
δυναµικού τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και – ιδίως από πλευράς ζήτησης:  
Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη στο α΄ εξάµηνο του 2003 – όπου θα 
συµµετάσχουν αντιπροσωπείες 29 χωρών, οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 – µε την 
φιλοξενία στην Θεσσαλονίκη οµίλου του αθλήµατος του ποδοσφαίρου, αλλά και οι 
διεκδικούµενες αναλήψεις της ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη και του Ευρωπαϊκού 
κυπέλλου ποδοσφαίρου (συνδιοργάνωση µε την Τουρκία – όµιλος στην 
Θεσσαλονίκη), µπορούν: 
α. να συµβάλλουν στην βελτίωση των υποδοµών – ανωδοµών, ιδιαίτερα στον τοµέα 
της πρόσβασης και διακίνησης 
β. να αξιοποιηθούν ως χρονικοί – θεµατικοί σταθµοί στην καµπάνια τουριστικής 
προβολής της περιφέρειας και των τουριστικών προορισµών της (αναδεικνύοντας το 
σύνολο της περιφέρειας ως τουριστικό προορισµό) 
γ. να χρησιµοποιηθούν ως ευκαιρίες – στόχοι εφαρµογής αναδιαρθρωτικών 
πολιτικών και µέτρων, µε συνεργασίες ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, και µε 
εκµετάλλευση της πρόσθετης αναµενόµενης ζήτησης που συνεπάγονται. 
Η Σύνοδος Κορυφής (2003) π.χ. µπορεί να αξιοποιηθεί: 

• Ως ευκαιρία παρουσίασης και προβολής των τουριστικών προορισµών της 
περιφέρειας στους πολυπληθείς δηµοσιογράφους που θα συνοδεύουν τις 
εθνικές αντιπροσωπίες 

• Ως ευκαιρία έλξης συνεδριακών εκδηλώσεων και συναντήσεων, διεθνών µη 
κυβερνητικών οργανισµών ή lobby, σε παράλληλο χρόνο και σε συνάρτηση µε 
τα θέµατα προτεραιότητας της agenda της Συνόδου (∆ιεύρυνση, Ευρω-
µεσογειακή Συνεργασία κ.λπ.) 

• Ως ευκαιρία προβολής των τουριστικών προορισµών της περιφέρειας, µέσω 
της προβολής της ίδιας της Συνόδου και των ως άνω παράλληλων 
εκδηλώσεων (tail effect)  

Oι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και η παγκόσµια προβολή της χώρας που 
συνεπάγεται η τέλεση τους, µπορούν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ως ακολούθως: 

• για την έγκαιρη και επωφελή ολοκλήρωση των συναρτηµένων έργων στην 
Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια (Ολυµπιακά έργα: αεροδρόµιο -προσβάσεις- 
αναπλάσεις – εκσυγχρονισµός γηπέδων κ.λπ.) 
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• για την διακριτή προβολή της Περιφέρειας µέσα από την συνολική προβολή 
της Ελλάδας σε σχέση µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες ( Αγώνες = Ολυµπία αλλά 
και Όλυµπος, το βουνό του ∆ωδεκάθεου στην Μακεδονία) 

• για την πρόσθετη προβολή της Περιφέρειας στις χώρες εκείνες που θα 
συµµετάσχουν στα αγωνίσµατα που θα τελεστούν στην Θεσσαλονίκη, ως 
τόπους µε καταρχήν (και λόγω του γεγονότος) µεγαλύτερη αποδοχή του 
µηνύµατος 

• για την προετοιµασία υποδοµών, την υποβολή προτάσεων και την διεκδίκηση 
της φιλοξενίας των ολυµπιακών οµάδων κατά την περίοδο προετοιµασίας και 
προσαρµογής τους ενόψει των αγώνων, στα αθλήµατα που οι φυσικές-
κλιµατολογικές και συναφείς συνθήκες της Περιφέρειας είναι ευνοϊκές προς 
τούτο.  

Η διοργάνωση της ΕΧPΟ του 2008 στην Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τα παραπάνω στο 
σύνολο τους, στο Μέτρο που σε περίπτωση επιτυχούς διεκδίκησης, η Περιφέρεια – σε 
αντιδιαστολή µε την Αθήνα - αναλαµβάνει εδώ τον κεντρικό ρόλο µία ∆ιοργάνωσης 
Παγκόσµιας Εµβέλειας, που προσδοκά 3 εκ. επισκέπτες στην τρίµηνη διάρκεια της 
(και για τον λόγο αυτό οφείλει να αυξήσει σηµαντικά της ξενοδοχειακές υποδοµές 
ποιότητας στην Θεσσαλονίκη και να εκσυγχρονίσει – αξιοποιήσει το σύνολο των 
κλινών και σε Πιερία και Χαλκιδική), η επιτυχία της οποίας (δηµόσιο κόστος – 
περιφερειακό όφελος) θα αποτιµηθεί τελικά κυρίως από τις επιπτώσεις του γεγονότος 
στην ανάδειξη της Περιφέρειας ως τελικού τουριστικού προορισµού (όχι µόνο κατά το 
2008 αλλά και για τα επόµενα χρόνια).  
Η αξιοποίηση των γεγονότων αυτών προς όφελος του τουρισµού γίνεται 
αποτελεσµατικότερη, στο µέτρο που εντάσσεται σε γενικότερο, µακροπρόθεσµο 
σχέδιο - πλαίσιο για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.  
Η ανταπόκριση στη ζήτηση, η προσαρµοστικότητα αλλά και η εστιασµένη στρατηγική 
προβολής οφείλουν να είναι βασικά συστατικά του εκάστοτε σχεδιασµού της 
τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών. 
Με δεδοµένο ότι νέες µεγάλες αναπτυσσόµενες αγορές δεν αναδεικνύονται, η διεθνής 
προσφορά είναι ήδη µεγαλύτερη της ζήτησης, νέοι προορισµοί διακοπών 
εµφανίζονται κάθε χρόνο και υπάρχουν όρια και σκληρός ανταγωνισµός σε όλες τις 
αγορές, τυχόν υποεκτίµηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού, µη έγκαιρη προσαρµογή 
των τοπικών επαγγελµατιών στις συνθήκες του ανταγωνισµού, αδράνεια και 
διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, θα οδηγήσει τις Περιφέρειες εκτός αγοράς.   
Στο στάδιο του Σχεδιασµού απαιτείται ειδικότερη και επισταµένη αντιµετώπιση 
παραγόντων όπως: 

 Βαθµός ανταπόκρισης της προσφοράς στη ζήτηση (ανάλυση της 
προσαρµοστικότητας κάθε προτεινόµενης παρέµβασης στις απαιτήσεις της 
αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των τάσεων της ζήτησης διεθνώς και της επιρροή 
των διαφόρων προτύπων και κινήτρων των τουριστών) 

 Αντίστοιχος σχεδιασµός ειδικής Επικοινωνιακής στρατηγικής: διαφήµιση - 
προβολή, µάρκετινγκ, ένταξη στον σχεδιασµό των τουριστικών επιχειρήσεων και 
αντιµετώπιση των tour-operators. 

Από την σκοπιά του τουριστικού µάρκετινγκ, ο ενιαίος χώρος της Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας, ως διεθνής Τουριστικός Προορισµός προκύπτει ότι διαθέτει 
ισχυρό Τουριστικό Προϊόν 

• ήλιος+παραλία (για τις ευρωπαϊκές αγορές) 
• πολιτισµός και αξιοθέατα (για τις υπερπόντιες αγορές) 
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• ελληνικό τρόπο ζωής, χωριά, λιµανάκια, ταβέρνες (γραφικότητα) 
• ελληνική φιλοξενία 
• εικόνα προορισµού ατοµικού τουρισµού και όχι µαζικού  

Η εικόνα στην δυτική Ευρώπη είναι κατά βάση θετική και ευχάριστη, εστιασµένη όµως 
στον ήλιο + θάλασσα.  Εστιάζοντας, χάνει σε προσωπικότητα και χαρακτήρα και 
γίνεται αντικαταστατός ταξιδιωτικός προορισµός.  Στις Υπερπόντιες αγορές είναι πιο 
ασαφής, συντίθεται από µερικές µόνο όψεις και περιορίζεται κυρίως στη σκοπιά 
«πολιτισµός».  Όµως, ακριβώς, όπως και στην Ευρώπη, ο Ελληνικός Πολιτισµός 
φαίνεται να έχει χάσει ένα µέρος της γοητείας και ελκυστικότητάς του, ενώ η κατά 
βάση θετική εικόνα της Ελλάδας και κατά συνέπεια των δύο Περιφερειών θα πρέπει 
να αναζωογονηθεί. 
 
Ο χώρος έχει ένα δυναµικό ενδιαφέροντος στην Ευρώπη και τις υπερπόντιες αγορές, 
που όµως αυτό εντοπίζεται κυρίως σε άτοµα «ίσως» ενδιαφερόµενα για ταξίδι στην 
Ελλάδα.  Αυτό σηµαίνει ότι έχει προοπτικές αύξησης της ζήτησής µε την προϋπόθεση 
ότι θα «κερδίσει» αυτούς που παραµένουν «αναποφάσιστοι» όσον αφορά στην 
πραγµατοποίηση του ταξιδιού. 
∆υνατότητες διαφοροποίησης ως προς τους ανταγωνιστές προκύπτουν από : 

• την διατήρηση σε µεγαλύτερο βαθµό της ταυτότητας, ατοµικότητας και 
αυθεντικότητας 

• το σηµαντικό πολιτιστικό προϊόν  
• την έλλειψη (ακόµα) της εικόνας του φθηνού µαζικού προορισµού. 

Με δεδοµένο ότι είναι δυνατή η ικανοποιητική τοποθέτηση στις ξένες αγορές, εφόσον 
προσφέρεται «ήλιος+θάλασσα» σε συνδυασµό µε µοναδικό πολιτισµό που 
διακρίνεται σε ιστορικό πολιτισµό και µνηµεία και σε «ζωντανό πολιτισµό», είναι 
δηλαδή ενσωµατωµένα σ΄ ένα αρµονικό σύνολο, που το βρίσκει κανείς στις δύο 
Περιφέρειες.  Με την «τοποθέτηση» αυτή ο χώρος διαφοροποιείται και τοποθετείται 
σε ανώτερο επίπεδο από τους κύριους ανταγωνιστές.  Κυρίαρχο προϊόν προκύπτει ο 
πολιτισµός και τα αξιοθέατα και σ΄ αυτά πρέπει ως εκ τούτου να δοθεί η έµφαση. 
Στο πλαίσιο µιας στρατηγικής αναβάθµισης για την πελατεία-στόχο µε σύνθηµα 
«ποιότητα αντί ποσότητας» (class instead of mass), τουλάχιστον για τις παραλιακές 
«ώριµες» ζώνες.   
Η βασική οµάδα-στόχος, ανάλογα µε αυτήν συνολικά της Ελλάδας προσδιορίζεται µε 
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
∗ Ηλικιακές οµάδες νέων, µεσηλίκων και τρίτης ηλικίας 
∗ Ανώτερης παιδείας 
∗ Μεσαίων και ανώτερων εισοδηµάτων 
∗ Οικογένειες µε παιδιά (κάτω των 14 ετών) αλλά και ζευγάρια χωρίς παιδιά,  
µε έµφαση στις εισοδηµατικά µέσες ή ανώτερες ηλικίες (35-55 ετών), που διαθέτουν 
εισόδηµα που να επιτρέπει ακριβότερα ταξίδια, και στα υψηλότερα µορφωτικά 
επίπεδα, που επιθυµούν ποιότητα αλλά όχι κατ΄ ανάγκη πολυτέλεια, εκτιµούν ένα 
βαθµό ατοµικότητας και σχετική διαφοροποίηση από τους µαζικούς τουρίστες. 
Το επικοινωνιακό Έργο πρέπει να είναι προσανατολισµένο στον καταναλωτή, µε 
στόχο να εξαντληθεί τη δυνατότητα άντλησης πελατείας µεταξύ όσων δηλώνουν ότι 
«ίσως ενδιαφέρονται» να ταξιδέψουν στην  περιοχή, και µε κύρια επικοινωνιακά 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη                                                           ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ    1 -  2
4

µέτρα τη διαφήµιση στα ΜΜΕ, τις δηµόσιες σχέσεις και το Internet. 
 
Για την εξυπηρέτηση, τέλος, του βασικού στρατηγικού στόχου: 

«ανάπτυξη βασισµένη στην ποιότητα», 
που θα καταστήσει τις Περιφέρειες προορισµούς περισσότερο ελκυστικούς στις 
οµάδες-στόχους, απαιτούνται εξειδικευµένοι σχεδιασµοί σε πεδία - ζητήµατα όπως: 
Το προϊόν: 

• βελτιώσεις στην ποιότητα του προσφερόµενου προϊόντος 
• προστασία των φυσικών, πολιτιστικών πόρων και χαρακτηριστικών 

Το µάρκετινγκ: 
• σαφής «τοποθέτηση» (positioning) διακριτή από αυτήν του ανταγωνισµού 
• επιλεκτική στρατηγική για οµάδες-στόχους και αγορές-στόχους 
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βασικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο 
• µεγιστοποίηση του συστήµατος πωλήσεων 
• ανταγωνιστική πολιτική τιµών 

Η επικοινωνιακή πολιτική: 
• εφαρµογή πολιτικής µε επαρκή χρηµατοδότηση µε στόχο πρόσθετους πελάτες 
• εφαρµογή των κανόνων του διεθνούς marketing 

Η οργανωτική υποδοµή: 
• «Επαγγελµατισµός» δηµόσιων φορέων και µείωση της γραφειοκρατίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το αντικείµενο της Β΄ Φάσης 

1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στο αντικείµενο της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης και διαµόρφωσης στρατηγικής 

 
 
Η τουριστική ανάπτυξη συνεπάγεται µια δυναµική και ανοικτή αναπτυξιακή 
διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται και αλληλοεπιδρούν: 

 παράγοντες που αφορούν παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση ειδικών 
υπηρεσιών και αγαθών, συνιστώντας την οικονοµική – αναπτυξιακή διάσταση 
του τουρισµού, 

 παράγοντες που αφορούν ανταλλαγές και επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών, από 
κοινωνική και πολιτιστική άποψη, οµάδων πληθυσµού, και 

 παράγοντες που αφορούν δηµιουργία και χρήση πόρων, τόσο φυσικών - 
περιβαλλοντικών όσο και ανθρωπογενών. 

 
Λόγω της πολυσηµαντότητας αυτής, η τουριστική ανάπτυξη εντάσσεται µε 
πολύπλευρο τρόπο στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία. 
Στα πλαίσια της οπτικής της βιώσιµης (ή διαρκούς ή αειφόρου) ανάπτυξης, η 
ανάπτυξη του τουρισµού συνεισφέρει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη όλων των 
δραστηριοτήτων µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης περιοχής. 
∆εν µπορεί κανείς να δει τον τουρισµό, και πολύ περισσότερο τον βιώσιµο τουρισµό, 
έξω από τη συνολική βιώσιµη ανάπτυξη.  Το ίδιο, δεν µπορεί κανείς να µιλήσει 
ξεχωριστά και µόνο για οικονοµική βιωσιµότητα, ή για οικολογική βιωσιµότητα ή για 
βιωσιµότητα του τουρισµού ή άλλη. 
 
Η ανάπτυξη του τουρισµού, και εποµένως και η διαµόρφωση στρατηγικής και ο 
σχεδιασµός για τον τουρισµό, δεν µπορούν να ιδωθούν παρά µόνο µέσα από την 
οπτική της συµβολής του τουριστικού τοµέα στη συνολική βιώσιµη ανάπτυξη. 
 
Ορισµοί για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη υπάρχουν πολλοί.  Οι περισσότεροι 
προκύπτουν από τον βασικό ορισµό της συνολικής βιώσιµης ανάπτυξης και 
αποδίδουν στον βιώσιµο τουρισµό το σεβασµό προς το περιβάλλον, την προστασία 
σε µακροπρόθεσµη βάση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και τον 
χαρακτήρα της κοινωνικά και οικονοµικά αποδεκτής και δίκαιης δραστηριότητας. 
 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (1993), τρεις είναι οι 
βασικές αρχές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης: 
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 Η οικολογική βιωσιµότητα, σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη πρέπει να είναι 
συµβατή µε τη διατήρηση του βασικού οικολογικού γίγνεσθαι, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των βιολογικών πόρων. 

 Η κοινωνική και πολιτιστική βιωσιµότητα, σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη 
που συντελείται είναι συµβατή µε τον πολιτισµό και τις αξίες του πληθυσµού 
υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και ενδυναµώνει την κοινωνική ταυτότητα. 

 Η οικονοµική βιωσιµότητα, σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη είναι και 
οικονοµικά αποτελεσµατική. 

 
Σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισµό, ο πιο πρόσφατος ορισµός 
περιλαµβάνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001)665. 
Λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, και 
βασιζόµενη στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, καταλήγει στον ακόλουθο ορισµό 
του βιώσιµου τουρισµού: 

 ‘’Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ικανοποιεί τις σηµερινές ανάγκες των 
τουριστών και των περιοχών υποδοχής, προστατεύοντας και βελτιώνοντας τις 
προοπτικές για το µέλλον.  Ενσωµατώνει τη διαχείριση όλων των πόρων κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούνται οι οικονοµικές, κοινωνικές και αισθητικές 
ανάγκες, ενώ διαφυλάσσονται παράλληλα η πολιτισµική ακεραιότητα, οι 
ουσιαστικές οικολογικές διαδικασίες, η βιολογική πολυµορφία και τα έµβια 
συστήµατα’’. 

 
Η οπτική του ‘’βιώσιµου’’ τουρισµού, ή αλλιώς ‘’αειφόρου’’, ή ‘’ήπιου’’ ή 
‘’εναλλακτικού’’ τουρισµού, διατυπώνεται επίσης, µε ποικίλους τρόπους, ως 
στρατηγικός στόχος: 

 σε Κοινοτικά κείµενα και ανακοινώσεις πολιτικής, 
 στα ελληνικά προγραµµατικά κείµενα του 2ου και του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα κ.λπ.). 

 
Μένει να δει κανείς ειδικότερα το περιεχόµενο που µπορεί να αποδοθεί στην έννοια 
του ‘’αειφόρου τουρισµού’’, τη σύνδεσή του µε την ελληνική και τη συγκεκριµένη 
περιφερειακή πραγµατικότητα της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, και τη σχέση 
του µε την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση τουριστικής ανάπτυξης. 
Αυτήν την έννοια έχει κυρίως η διατύπωση στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων 
για την τουριστική ανάπτυξη στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, η οποία 
επιχειρείται στην Φάση αυτή της µελέτης. 

2. Όροι και περιορισµοί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 

Συµβατικό αντικείµενο της Β’ Φάσης της παρούσας µελέτης είναι: 
 η ‘’διατύπωση στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης’’ στον χώρο της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

Τον καθορισµό στρατηγικής πρέπει να ακολουθήσει: 
 η ‘’κατάστρωση ενός προγράµµατος δράσης’’ για την τουριστική ανάπτυξη στις 
δύο περιφέρειες, 
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µε επιπλέον όρο να συσχετισθούν οι δράσεις του προγράµµατος µε το ισχύον για την 
εξαετία 2000-2006 χρηµατοδοτικό πλαίσιο των Προγραµµάτων και των Μέτρων του 3ου 
κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
 
Τα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω, συµβατική, περιγραφή του 
αντικειµένου της µελέτης, είναι: 
 

 Ο καθορισµός στρατηγικών στόχων εντός της οπτικής της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Συνεπάγεται διερεύνηση των πιο σύγχρονων προβληµατισµών και πολιτικών 
πάνω στην έννοια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. 
Στη συνέχεια συνεπάγεται προσαρµογή και εξειδίκευση της έννοιας στα ελληνικά 
δεδοµένα, στα περιφερειακά δεδοµένα της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και συσχέτισή της µε την κατάσταση ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα 
στις δύο περιφέρειες. 
 

 Η κατάστρωση προγράµµατος δράσεων εντός της οπτικής της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης. 
Η εξειδίκευση της παραπάνω στρατηγικής σε Άξονες, Μέτρα και ∆ράσεις 
πενταετίας, η κατάστρωση δηλαδή του Προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης, 
υποχρεωτικά έρχεται να καλύψει τα κενά που υφίστανται σε επίπεδο 
διατύπωσης σχετικών στόχων και πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 
Επίσης, το τελικό Πρόγραµµα Μέτρων και ∆ράσεων, λόγω του πολύπλευρου 
χαρακτήρα της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, διατυπώνεται ως 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα, στο σύνολο των τοµέων και δραστηριοτήτων που 
ενδιαφέρουν τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού.  Επεκτείνεται έτσι σε τοµείς 
που δεν αφορούν αποκλειστικά τον τουρισµό και που ωστόσο συνιστούν 
βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καθαρά τουριστικών δράσεων: 
• προστασία και ανάδειξη στοιχείων του φυσικού και ιστορικού 

περιβάλλοντος, ως προσφορά και βάση ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα, 
• χωροταξικός σχεδιασµός και έλεγχος χρήσεων γης, καθόσον συνιστούν 

ισχυρό εργαλείο για την αειφορική ανάπτυξη του τουρισµού 
• έλεγχος και διαχείριση των µεταφορικών υποδοµών, προς όφελος του 

τουρισµού, καθώς και 
• τις οργανωτικές και διοικητικές δοµές στήριξης του τοµέα και των επιµέρους 

τουριστικών ζωνών. 
Η επέκταση αυτή καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις των προδιαγραφών της 
µελέτης, (όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Β.4 της τεχνικής περιγραφής του 
αντικειµένου της µελέτης). 
 

 Η συσχέτιση του προγράµµατος µε το τρέχον χρηµατοδοτικό πλαίσιο του 3ου 
Κ.Π.Σ. 
Στην Μελέτη παρουσιάζεται εκτενής ανάλυση των δυνατοτήτων και πηγών 
χρηµατοδότησης στα πλαίσια των προγραµµάτων του 3ου Κ.Π.Σ.  Προκύπτει 
βεβαίως  ένα ζήτηµα χρονικής προσαρµογής, εφόσον στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχουν ήδη ανοίξει τα κανάλια χρηµατοδότησης που αφορούν τον 
τουριστικό τοµέα. 
Στο Πρόγραµµα, το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται: 
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• είτε µε επισήµανση των αναλογιών που υφίστανται ανάµεσα στις προτάσεις 
– δράσεις του Προγράµµατος και τις τρέχουσες χρηµατοδοτήσεις, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, 

• είτε µε διατύπωση προτάσεων αναπροσαρµογής και βελτίωσης των 
χρηµατοδοτικών πηγών, ώστε να συµπεριληφθούν οι ιδιαίτερες δράσεις του 
τουρισµού, στα πλαίσια της επικείµενης τροποποίησης των Προγραµµάτων 
του 3ου Κ.Π.Σ. 

 
Θεωρούµε ότι ο σχεδιασµός τον οποίο υπό τις δεδοµένες συνθήκες έχει αναλάβει η 
Οµάδα Μελέτης, µπορεί να καλύψει το κενό του στρατηγικού και µεσοπρόθεσµου 
σχεδιασµού για την τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.  Ταυτόχρονα θα 
µπορέσει να τροφοδοτήσει την υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας στο παρόν 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

3. Μεθοδολογία και χρήση πηγών και µεθοδολογικών εργαλείων για την 
εκπόνηση της Β΄ Φάσης της µελέτης 

Για την κατάστρωση του Προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης, χρησιµοποιήθηκαν: 
 

1. Τα συµπεράσµατα από την ανάλυση – διάγνωση της Α΄ Φάσης όσον αφορά 
την κατάσταση και τη δυναµική της τουριστικής ανάπτυξης στον χώρο της 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (συνολική αξιολόγηση). 

2. Σύγχρονοι προβληµατισµοί, θέσεις και µελέτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ως προς τις κατευθύνσεις που µπορεί να λάβει η περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα.  Οι βιβλιογραφικές πηγές αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι του Τεύχους αυτού. 

3. Τα συµπεράσµατα από το διακίνηση Ερωτηµατολογίου στους κυριότερους 
φορείς που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό ή στη διαχείριση του 
τουρισµού στην Κ. και ∆. Μακεδονία.  Σχέδιο του Ερωτηµατολογίου που 
διακινήθηκε επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Επίσης, τα αποτελέσµατα συναντήσεων και συνεντεύξεων της Οµάδας µελέτης 
µε εκπροσώπους φορέων, όπου, κατά περίπτωση, κρίθηκε σκόπιµο. 
Ο στόχος ήταν η καλύτερη εξειδίκευση των δράσεων και η συγκρότησή του 
Προγράµµατος σε ρεαλιστική βάση. 

4. Η αναλυτική περιγραφή, σε επίπεδο Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού ή/και 
Προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρµογής, των υφιστάµενων γραµµών 
χρηµατοδότησης υπέρ του τουρισµού, στα πλαίσια των Προγραµµάτων του 3ου 
Κ.Π.Σ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Στρατηγική και στόχοι τουριστικής ανάπτυξης 

1. Καθορισµός στρατηγικής για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη στην 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία 

Για τον προσδιορισµό της στρατηγικής βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης στην 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, λαµβάνονται υπόψη: 

 οι πιο σύγχρονοι προβληµατισµοί και απόψεις για την βιώσιµη τουριστική 
ανάπτυξη, και η ενσωµάτωσή τους σε κείµενα πολιτικής, µελέτες και έρευνες, 

 η κοινοτική και εθνική πολιτική για τον τουρισµό, όπως διατυπώνεται σε σχετικές 
ανακοινώσεις και προγραµµατικά κείµενα, 

 οι νέες τάσεις της ζήτησης και της τουριστικής αγοράς, και βεβαίως 
 το ίδιο το τουριστικό προϊόν, η κατάσταση τουριστικής ανάπτυξης και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας 
(όπως διατυπώνονται εν περιλήψει στο Κεφάλαιο 1, των Συµπερασµάτων της 
Α΄Φάσης). 

1.1. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνική πολιτική 

Τα τελευταία χρόνια αποδίδεται εκ νέου πολιτική σηµασία στην ανάπτυξη του 
τουρισµού από τα κυριότερα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο τοµέας της τουριστικής ανάπτυξης κινεί το ενδιαφέρον αφενός λόγω της σηµασίας 
του σαν οικονοµική δραστηριότητα και αφετέρου λόγω της σχέσης του και της 
συναρµογής του µε άλλους πρωταρχικούς στόχους της Ε.Ε., όπως η βιώσιµη 
ανάπτυξη, η οικονοµική άνοδος και η αύξηση της απασχόλησης, η οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή. 
Το θέµα ‘’Τουρισµός και Απασχόληση’’ απασχολεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από το 
1997.  Η επεξεργασία του θέµατος οδήγησε το 1999 στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 
µε τίτλο: 
‘’Αύξηση του δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης’’, 
COM(1999)205 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21ης Ιουνίου 1999, δίνοντας συνέχεια στο θέµα, κάλεσε 
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναπτύξουν στενή συνεργασία ώστε να 
µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµική άνοδο και στην 
απασχόληση. 
Αποτέλεσµα ήταν η σύσταση, στις αρχές του 2000, Οµάδων Εργασίας, που 
αποτελούνταν από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και από εκπροσώπους των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   3 - 2  

 
Τα υπό επεξεργασία θέµατα ήσαν: 
Οµάδα Εργασίας Α ∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής και της διάδοσης πληροφοριών, 

κυρίως χάρη στις νέες τεχνολογίες 
Οµάδα Εργασίας Β Βελτίωση της κατάρτισης, µε σκοπό την περαιτέρω 

επαγγελµατοποίηση στον τοµέα του τουρισµού 
Οµάδα Εργασίας Γ Βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων 
Οµάδα Εργασίας ∆ Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

βιώσιµης ανάπτυξης όσον αφορά τον τουρισµό 
Οµάδα Εργασίας Ε ∆ιαχείριση του αντικτύπου και της χρήσης των υπηρεσιών 

που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στον τοµέα του τουρισµού 

 
 
Γεγονός είναι ότι µετά το Συµβούλιο της 21.06.1999, εγκαινιάστηκε µία δυναµική 
συνεργασίας µεταξύ των κυριότερων εµπλεκόµενων φορέων (κράτη µέλη, 
επαγγελµατίες, κοινωνία των πολιτών, Επιτροπή), καθώς και σειρά θεµάτων, 
προτεραιοτήτων και δράσεων που µπορούν να προωθήσουν οι διάφοροι δηµόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς. 
Στην πιο πρόσφατη κινητοποίηση για το θέµα του τουρισµού στα πλαίσια των 
θεσµικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέληξε στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής: 
‘’Προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού’’ (13.11.2001), 
υιοθετήθηκε: 

 η κατάρτιση και υλοποίηση µιας Ατζέντας 21 για την προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. 

Η πρόταση αυτή προέκυψε από τα αποτελέσµατα της Οµάδας Εργασίας 
‘’Βιωσιµότητα’’, µία από τις Οµάδες Εργασίας που είχαν συσταθεί στα πλαίσια του 
‘’Τουρισµός και Απασχόληση’’.  Η εφαρµογή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης 
στους προορισµούς και στους διάφορους επιµέρους τοµείς της τουριστικής 
δραστηριότητας, θεωρείται ως προστιθέµενη αξία για την εικόνα των προορισµών. 
Ιδού πως προδιαγράφεται η ‘’Ατζέντα 21’’: 
Η εν λόγω ατζέντα θα αφορά αρκετές ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές, και κυρίως την προστασία 
των φυσικών πόρων, την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και της φτώχειας 
στην πολιτική για τον τουρισµό, την καλύτερη συµµετοχή του συνόλου των φορέων και την 
αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της εφαρµογής, και τέλος, την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη.  Η ατζέντα αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στη σφαιρική προσέγγιση της βιώσιµης 
ανάπτυξης, όπως καθορίζεται για την ΕΕ. 

 
Μαζί µε την Ατζέντα 21, εγκαινιάζονται και µία σειρά άλλων δράσεων και 
πρωτοβουλιών: 
Ενσωµάτωση του τουρισµού στις πολιτικές και στα µέτρα της Κοινότητας. 
Παγίωση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του τουρισµού µε τη µέθοδο του ανοικτού 
συντονισµού 
∆ιευκόλυνση των συνεργασιών µεταξύ των τουριστικών προορισµών και των εκπροσώπων 
τους 
∆ικτύωση λειτουργιών και υπηρεσιών χρήσιµων στους φορείς του τουρισµού 
Ευχερέστερη πρόσβαση και ορθή χρήση των κοινοτικών, χρηµατοδοτικών και µη, µέσων 
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προς όφελος του τουρισµού 
Εφαρµογή από τα κράτη µέλη συµπληρωµατικών λογαριασµών και στατιστικών για τον 
τουρισµό 
 
Σε ό,τι αφορά την εθνική πολιτική για τον τουρισµό, σύγχρονες διατυπώσεις 
βρίσκουµε στα σχετικά Προγραµµατικά κείµενα (κυρίως του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ‘’Ανταγωνιστικότητα’’, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader Plus), καθώς και σε 
ανακοινώσεις – προτάσεις µε προέλευση τον Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού. 
Η εθνική πολιτική και στόχοι τουριστικής ανάπτυξης, αναλύονται περισσότερο, βάσει 
των δράσεων εφαρµογής που περιλαµβάνονται στα Προγράµµατα, στο Κεφάλαιο 
παρά βρίσκονται διατυπωµένοι κατά συγκροτηµένο τρόπο. 
 
Οι κύριοι, εκφρασµένοι, στόχοι παρατίθενται στη συνέχεια: 
 

• Προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στην 
ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων, στον εκσυγχρονισµό των τουριστικών 
επιχειρήσεων καθώς και στην εκµετάλλευση του ανθρώπινου κεφαλαίου και των 
νέων τεχνολογιών. 

• ∆ιαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος – Άµβλυνση της 
εποχικότητας της ζήτησης. 

• Ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού.  Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού. 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών όλων των 
κλάδων των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 
Οι παραπάνω στόχοι υπακούουν στη γενική στρατηγική: 
 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα του τουρισµού – Ανάπτυξη τουριστικού 
προϊόντος υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
 
Υφίσταται εποµένως σε εθνικό επίπεδο ένα ευρύ και κατάλληλο πλαίσιο, εντός της 
οπτικής του βιώσιµου και ανταγωνιστικού τουρισµού, για την προσαρµογή και 
εξειδίκευση της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης στον χώρο της Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας. 

1.2. Τάσεις της ζήτησης.  Προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ε.Ε.1, ο όγκος του τουρισµού στην Ευρώπη αναµένεται να 
διπλασιαστεί στα επόµενα 20 µε 25 χρόνια.  Η αύξηση αυτή θα συνδυαστεί µε 
παράλληλη ποιοτική διαφοροποίηση της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία θα 
επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την ζήτηση και τη χωρική κατανοµή της.. 
Σύµφωνα µε έκθεση του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO), ο κύριος όγκος 
της ζήτησης στην Ευρώπη, κατά την επόµενη εικοσαετία, θα προσανατολιστεί στις 
                                                 
1 COM 665(2001) 
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καλούµενες «εναλλακτικές» µορφές τουρισµού, οι οποίες δεν θα συµπεριλαµβάνουν 
απαραίτητα τα στοιχεία του κλασικού - µαζικού τουρισµού «ήλιος + θάλασσα».  
Παρόλο που η Μεσόγειος θα εξακολουθεί να καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της 
αγοράς, θα αυξηθεί η ζήτηση για σύνθετα τουριστικά προϊόντα, δίνοντας την 
δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισµού στις εσωτερικές, µη παραλιακές ζώνες. 
Σε γενικές γραµµές οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι το 2020 οι εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού θα καταλαµβάνουν περί το 20% της συνολικής τουριστικής κίνησης στην 
Ευρώπη, ποσοστό το οποίο µεταφράζεται στο 40% της σηµερινής. 
 
Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη ζήτηση τα επόµενα 20 χρόνια κυρίως σε 
ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
διερεύνησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι: 
• Η γήρανση του πληθυσµού στην Ευρώπη.  Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

δηµογραφικής διάρθρωσης θα επηρεάσει σηµαντικά τον τουρισµό αναψυχής.  
Το 2020, ο πληθυσµός άνω των 65 ετών θα έχει αυξηθεί κατά 17 εκατοµµύρια σε 
σχέση µε σήµερα.  Ο αριθµός αυτός θα εξακολουθήσει να αυξάνει σ’ έναν 
υγιέστερο πληθυσµό, µε µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής και περισσότερους 
πόρους από τις προηγούµενες γενιές. 

• Η αύξηση της κινητικότητας.  Ακολούθως, τα άτοµα ηλικίας 50 έως 65 ετών, που 
έχουν σε µεγάλο βαθµό αποδεσµευτεί από υποχρεώσεις και οικογενειακά βάρη, 
που αναπτύσσουν ιδιαίτερη κινητικότητα και βρίσκονται συνήθως σε καλή 
οικονοµική κατάσταση, θα καταλάβουν αυξηµένο µερίδιο στην αγορά του 
τουρισµού. 

• Η µεγαλύτερη εµπειρία.  Οι άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότερο έµπειροι 
στο να ταξιδεύουν και πιο διορατικοί στις επιλογές τους για έναν προορισµό, 
ψάχνοντας περισσότερο για νέα µέρη ή νέα προϊόντα.  Παράλληλα έχουν 
αυξηµένη ικανότητα να κρίνουν το προϊόν που τους προσφέρεται. 

• Το άνοιγµα των συνόρων και η ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.  Η πλήρης άρση των 
διατυπώσεων στα σύνορα καθώς και η απελευθέρωση των αεροπορικών 
γραµµών, που καθιστούν πιο εύκολες τις µετακινήσεις από χώρα σε χώρα, 
ιδιαίτερα σε µία µετά το 2004 διευρυµένη Ευρώπη. 

• Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και του εισοδήµατος.  Ήδη στα κράτη της Ε.Ε., 
ο ελεύθερος χρόνος έχει αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχουν διαφοροποιηθεί και οι 
τρόποι κατανάλωσής του.  Παρατηρείται µία τάση για µικρότερες, αλλά πιο 
συχνές εκδροµές στη διάρκεια του έτους, οι οποίες περιέχουν περισσότερες 
δραστηριότητες. 

Οι παραπάνω τάσεις αποτυπώνονται στα αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής έρευνας της 
Eurostat για τον ευρωπαϊκό τουρισµό2. 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ενός προορισµού, το κλίµα αποτελεί το κύριο 
κριτήριο για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.  Ωστόσο παρατηρείται να 
συγκεντρώνονται σε υψηλές θέσεις προτίµησης, κριτήρια τα οποία εκφράζουν την 
ποιότητα των στοιχείων και των πόρων (περιβάλλον, ιστορία, κληρονοµιά) που 
µπορεί χαρακτηρίζουν έναν προορισµό. 
Τα λιγοστά στοιχεία πεδίου που είναι διαθέσιµα και που αφορούν την καταγραφή 
γνώµης των επισκεπτών στον Όλυµπο και στα Κέντρα Ενηµέρωσης των υγροτόπων 
Κερκίνης και Πρεσπών (βλ. Α’ Φάση της µελέτης), επιβεβαιώνουν την αλλαγή του 
προφίλ των επισκεπτών – τουριστών, και συµφωνούν µε µεταβολές στην ευρωπαϊκή 
και παγκόσµια αγορά όσον αφορά: 

                                                 
2 eurobarometer survey: Europeans on holiday 1997-1998 
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Βελτίωση της ταξιδιωτικής εµπειρίας και αύξηση των απαιτήσεων 
Αυξηµένη κινητικότητα 
Πιο σύντοµες αλλά συχνότερες διακοπές, µε εποχιακή διασπορά 
Ενεργητικότερη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια των διακοπών 
Προοδευτική ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις ταξιδιωτικές επιλογές. 
 
Οι παραπάνω παράγοντες διαµόρφωσης της ζήτησης, προβλέπεται να ενισχύσουν 
περαιτέρω την ανάπτυξη ποιοτικών και εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων. 
 
Κατά την τελευταία δεκαετία έχει πραγµατοποιηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο, µια µεγάλη 
αύξηση της προσφοράς µε την ένταξη στο τουριστικό κύκλωµα νέων περιοχών, 
κυρίως σε αναπτυσσόµενα ή υπό ανάπτυξη κράτη.  Παράλληλα, ο τρόπος λειτουργίας 
του τουριστικού κυκλώµατος, που στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ολιγοπωλιακή 
διαχείριση της τουριστικής κίνησης από τους tour operators, διαµορφώνουν ένα 
ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνιστικό κλίµα για τους ελληνικούς προορισµούς.  
Η εξέλιξη των τάσεων της ζήτησης, δείχνει την αυξανόµενη δυναµική που 
παρουσιάζουν στοιχεία περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην επιλογή 
του τουριστικού προορισµού.  Η τάση αυτή αναδεικνύει την ποιότητα σε πρωτεύοντα 
παράγοντα του ανταγωνισµού.  Ποιότητα η οποία αναφέρεται στον προορισµό ως 
σύνολο, και δεν αφορά µόνον τα καταλύµατα και τις επιχειρήσεις, αλλά όλο το 
τουριστικό προϊόν.  Συµπεριλαµβάνει δηλαδή την ποιότητα του περιβάλλοντος 
(φυσικού και δοµηµένου), την ποιότητα των πολιτιστικών πόρων και των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους τουρίστες. 
 
Κάτω από αυτό το πρίσµα, ο χώρος της Κεντρικής Μακεδονίας, και προνοµιακά ο 
χώρος της ∆υτικής Μακεδονίας, διαθέτουν εν δυνάµει συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα 
οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και να προβληθούν προς τα έξω για την ενίσχυσή τους 
απέναντι στον διεθνή ανταγωνισµό.  Η ύπαρξη πλούσιου περιβαλλοντικού, 
πολιτιστικού και ιστορικού κεφαλαίου και η ικανοποιητική σύνδεσή του µε τον 
τουρισµό, θεωρείται το «όχηµα» για την τουριστική ανάπτυξη. 
Έως σήµερα, η σύνδεση αυτή είναι αποσπασµατική και ιδιαίτερα φτωχή.  Η 
κατάσταση αυτή δείχνει την µικρή ικανότητα που έχει επιδείξει ο κλάδος στο να 
ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα της ζήτησης.  Συγκεκριµένες αδυναµίες εντοπίζονται: 
• Στο βαθµό ανάδειξης, τρόπο ενσωµάτωσης στο τουριστικό κύκλωµα και 

προβολή, των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και στοιχείων της πολιτιστικής 
παράδοσης. 

• Στη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων (ανεπαρκής προστασία). 
• Στον κατακερµατισµό των πόρων και την µη ύπαρξη τουριστικών δικτύων και 

διαδροµών. 
 
Μια άλλη παράµετρος που έχει επηρεάσει την σχέση προσφοράς – ζήτησης τα 
τελευταία χρόνια είναι η ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής και του internet. 
Καθώς το τουριστικό προϊόν βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στην πληροφορία και 
στην ανταλλαγή δεδοµένων, η χρήση των εφαρµογών της πληροφορικής και του δια-
δικτύου στον τοµέα του τουρισµού βρίσκει µεγάλη ανταπόκριση.  Μεγάλο τµήµα της 
παγκόσµιας αγοράς τουριστών, διαχειρίζεται, πλέον, µόνο του την τουριστική πράξη 
µέσω της απευθείας πρόσβασης στην πληροφορία που αφορά τον προορισµό, 
παρακάµπτοντας διάφορα ενδιάµεσα στάδια.  Στόχος του τουρίστα είναι αφενός η 
µείωση του κόστους, αφετέρου η δηµιουργία µιας προσωπικής εικόνας και άποψης 
για την επιλογή ενός προορισµού. Παράλληλα οι παραγωγοί και οι ενδιάµεσοι φορείς 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   3 - 6  

του τουριστικού προϊόντος (πράκτορες, tour operators) χρησιµοποιούν τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να µειώσουν το κόστος 
διανοµής, διαχείρισης, προµήθειας κλπ. 
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Τέλος, η ζήτηση επηρεάζεται από τις µεταβολές που συµβαίνουν στα διάφορα 
πρότυπα – κίνητρα των τουριστών. 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µετατόπιση στις συνήθειες και προσδοκίες των 
τουριστών: 
από τον περιστασιακό 
τουρίστα 

ο οποίος συνήθως επιλέγει τον προορισµό του µε 
γενικά κριτήρια, όπως το κόστος, το κλίµα, το 
ευχάριστο περιβάλλον κλπ., και ο οποίος 
αναφέρεται στον µαζικό τουρισµό και τον 
οικογενειακό τουρισµό, 

στον επιλεκτικό τουρίστα ο οποίος έχει ποικίλα ενδιαφέροντα, υψηλή 
περιβαλλοντική ευαισθησία, υψηλού επιπέδου 
µόρφωση και µεγάλη κινητικότητα 

ενώ αυξάνεται και το µερίδιο 
του αφοσιωµένου τουρίστα 

ο οποίος αποτελεί το κύριο κοινό των ειδικών 
µορφών τουρισµού, ενώ η επιλογή του προορισµού 
εξαρτάται κύρια από την ποιότητα του πόρου που 
προσφέρεται. 

 
Παράλληλα, οι περιστασιακοί τουρίστες τείνουν να επηρεάζονται, όλο και 
περισσότερο από την ύπαρξη δραστηριοτήτων και αξιοθέατων στην επιλογή του 
τόπου διακοπών, λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού και της ευκολότερης 
πληροφόρησης που παρέχεται από την θεαµατική ανάπτυξη που έχουν τα κανάλια 
επικοινωνίας (internet, τηλεόραση κ.λ.π.).  
Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τόσο τη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος, όσο και 
την στρατηγική προβολής του. 

1.3. Στρατηγικοί στόχοι 

 
Η τουριστική ανάπτυξη στον χώρο της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, µε βάση 
την ανάλυση που έχει προηγηθεί, έχει να αντιµετωπίσει τις εξής προκλήσεις: 

 Έναν συνεχώς αυξανόµενο διεθνή και ευρωπαϊκό ανταγωνισµό: 
Η διατήρηση ή/και αύξηση του µεριδίου της στην τουριστική αγορά υπόκειται σε 
ειδικές συνθήκες ανταγωνισµού, και συγκεκριµένα: 
- σε ένα δυσµενές πλαίσιο ανταγωνισµού λόγω αύξησης της προσφοράς σε 
παγκόσµιο επίπεδο, µε την ένταξη στο τουριστικό κύκλωµα νέων προορισµών 
κυρίως σε υπό ανάπτυξη κράτη, καθώς και λόγω της ολιγοπωλιακής ως επί το 
πλείστον διαχείρισης της τουριστικής κίνησης από τους Tour Operators. 

- σε ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανταγωνισµού και αισιόδοξη προοπτική όσον αφορά 
την περαιτέρω ανάπτυξη – αύξηση του ευρωπαϊκού τουρισµού (από και προς 
τις χώρες της διευρυµένης Ε.Ε. αλλά και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών 
της Ε.Ε.). 

 Την ικανότητα προσαρµογής της σε νέα πρότυπα βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης: 
Η αειφορική ανάπτυξη του τουρισµού και η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
και ιστορικών – πολιτιστικών στοιχείων στο τουριστικό προϊόν, αναδεικνύεται 
σε δυναµικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισµού. 
Η ∆υτική Μακεδονία, και σε σηµαντικό βαθµό και η Κεντρική Μακεδονία, 
αποτελεί προνοµιακό τόπο για τον βιώσιµο (ήπιο ή εναλλακτικό) τουρισµό, 
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λόγω του πλούσιου περιβαλλοντικού και ιστορικού αποθέµατος.  Προς την 
επίτευξη της βιωσιµότητας και της ποιότητας, πρέπει να επικεντρωθεί η όλη 
προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης, σε υφιστάµενους και σε νέους τουριστικούς 
προορισµούς, ως τον πιο επίκαιρο και δυναµικό σήµερα παράγοντα 
ανταγωνισµού και προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς. 

 Την ικανότητα ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
κοινωνίας, ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας 
Η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιφέρει ριζικές αλλαγές στον 
τρόπο πληροφόρησης, επικοινωνίας και λειτουργίας του τουριστικού τοµέα. 
Η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που επιβάλλει η ανάπτυξη των ΤΠΕ, 
συνεπάγεται εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων προώθησης και υποστήριξης του 
τουριστικού προϊόντος, όχι µόνον σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης αλλά και 
σε επίπεδο τουριστικού προορισµού. 

 
 
Οι παραπάνω προκλήσεις θεωρείται ότι αντιµετωπίζονται ενιαία. 
 
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύχθηκε, υπό την Γ.∆. ‘’Επιχειρήσεις’’, 
ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την εξαγωγή κατευθυντήριων γραµµών για τον 
τουρισµό3. 
Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, η ανάπτυξη του τουρισµού υπόκειται 
συνδυασµένα στους παρακάτω στόχους: 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιοµηχανίας 
 Ικανοποίηση των αναγκών τόσο των τουριστών όσο και των τοπικών κοινωνιών 
 Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Θεωρείται ότι µόνον µε αυτήν τη στρατηγική θα µπορέσει η ευρωπαϊκή τουριστική 
βιοµηχανία να διατηρήσει την πρωτιά της σαν τουριστικός προορισµός, να 
διατηρήσει τη θέση της απέναντι στους ανταγωνιστές της και ακόµη να αυξήσει το 
µερίδιό της στην παγκόσµια αγορά. 
 
Χαρακτηριστικά, η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, όπως προωθείται για µια 
Ευρωπαϊκή Ατζέντα 21, ορίζεται στους τρεις πυλώνες της αειφορίας: 
 

Οικονοµική βιωσιµότητα: 
Ανταγωνιστικές τουριστικές επιχειρήσεις και τοµέας 

∆ιαθεσιµότητα ανθρώπινων και λοιπών παραγωγικών πόρων 
Οικονοµική συνοχή και ευυηµερία 

Υψηλή απόδοση / εισόδηµα 
Περιβαλλοντική βιωσιµότητα 

Βιώσιµη διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων που χρησιµοποιούν οι 
υποδοµές και οι δραστηριότητες του τουρισµού 

Περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή και κατανάλωση σε όλη την τουριστική αλυσσίδα 

                                                 
3 IQM (Integrated Quality management) (Palma de Majorca, 26-27 May 1999, proceedings / 
actes, Council of Europe publishing) 
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Κοινωνική και ηθική βιωσιµότητα 
Θέσεις, ποιότητα και ίσες ευκαιρίες στην εργασία 

Κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη 
Ποιότητα τουριστικού προϊόντος, value for money και σεβασµός των αναγκών του 

τουρίστα 
Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπου (ειρήνη, γνώση, εκπαίδευση) 

Σεβασµός και ηθική συµπεριφορά προς τον τοπικό πληθυσµό 
 

Η στρατηγική για τον τουρισµό προσπαθεί πλέον να συµφιλιώσει τους οικονοµικούς 
στόχους ταυτόχρονα µε τη διατήρηση και τον σεβασµό της φυσικής – πολιτιστικής 
βάσης αναφοράς του.  Πράγµατι, τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά µιας 
περιοχής, µαζί µε τα κοινωνικά της γνωρίσµατα, είναι αυτά που καθοδηγούν την 
τουριστική ζήτηση προς την συγκεκριµένη αυτή περιοχή. 
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού υπόκειται στους περιορισµούς της αειφορικής 
ανάπτυξης και διαχείρισης.  Μόνον έτσι, µπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστική 
ικανότητα του τοµέα και να ευνοηθούν η αύξηση της δραστηριότητας του τοµέα και οι 
πολλαπλασιαστικές του επιδράσεις σε άλλους τοµείς. 
 
Ο συνολικός στρατηγικός σκοπός (συνολική στρατηγική), διατυπώνεται εποµένως ως 
εξής: 
 

 
Προώθηση ενός βιώσιµου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισµού 

 
 
και συνεπάγεται: 
την µέσω της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της 
ποιοτικής αναβάθµισης, 
ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού και αύξηση του µεριδίου του στην τουριστική 
αγορά. 
 
Οι επιµέρους στρατηγικοί στόχοι διατυπώνονται ως εξής: 
 

 Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος προς την κατεύθυνση 
της βιωσιµότητας 

 Ενίσχυση της τοπικότητας ως βασικής παραµέτρου της τουριστικής ανάπτυξης 
 Πρόληψη, µείωση και έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον 
 Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 

τουριστικών υπηρεσιών - προϊόντων 
 Προώθηση του υπεύθυνου, κοινωνικά και πολιτιστικά, αποδεκτού και δίκαιου 

τουρισµού 
 
Αναλυτικότερα: 

 Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος προς την κατεύθυνση 
της βιωσιµότητας 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   3 - 10  

Πρόκειται για στρατηγική που στοχεύει στην αύξηση του τουρισµού στην 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, µέσα από την επέκταση σε νέες περιοχές και την 
παραγωγή νέων προϊόντων – υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζονται όροι βιώσιµης ανάπτυξης τόσο για τον ίδιο τον τουρισµό όσο και 
για τη συνολική ολοκληρωµένη ανάπτυξη. 
Υπό αυτήν την έννοια, ο βιώσιµος τουρισµός αναδεικνύεται ως η βασική 
κατεύθυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη (υπό την έννοια της αύξησης) της 
τουριστικής δραστηριότητας. 
Με τον παραπάνω στρατηγικό στόχο, επιδιώκεται συνδυασµένα: 
-   Η ένταξη νέων περιοχών (προορισµών) στο συνολικό τουριστικό προϊόν, οι 

οποίοι ενισχύονται και αναπτύσσονται σε αειφορικά πλαίσια (στη βάση 
δηλαδή ήπιας και προσεκτικής αξιοποίησης στοιχείων του φυσικού και 
πολιτισµικού περιβάλλοντος). 

-   Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές 
(προορισµούς), και η διαχείρισή τους σε πλαίσια ελέγχου και διατήρησης της 
ποιότητας των βασικών τους φυσικών και λοιπών πόρων και 
πλεονεκτηµάτων. 

-   Η ανάπτυξη στο σύνολο των προορισµών του θεµατικού τουρισµού, του 
τουρισµού δηλαδή που απευθύνεται σε επιλεκτικό ή αφοσιωµένο κοινό, 
ειδικών ενδιαφερόντων. 

-   Η δηµιουργία δικτύων θεµατικού τουρισµού, για την καλύτερη χωρική και 
χρονική διαχείριση της ζήτησης. 

 
 Ενίσχυση της τοπικότητας ως βασικής παραµέτρου της τουριστικής ανάπτυξης 

Στην προοπτική του βιώσιµου τουρισµού και µε τις σηµερινές συνθήκες 
ανταγωνισµού της τουριστικής αγοράς, η ανάπτυξη – διαχείριση – προβολή του 
τουρισµού δεν µπορεί να εξαντλείται στην εθνική ή την περιφερειακή διάσταση. 
Οι επιµέρους τουριστικοί προορισµοί χρειάζεται να αποκτήσουν ιδιαίτερη 
οντότητα, ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα.   
Μέσω της τοπικής κινητοποίησης, σύναψης συµφωνιών και συγκρότησης 
ζωντανών οργανισµών, είναι δυνατόν να καθοδηγηθεί και να προωθηθεί 
καλύτερα ο τουρισµός κάθε περιοχής. 
Σε τελευταία ανάλυση, η ενίσχυση της τοπικότητας στον τουρισµό αποσκοπεί 
στην βιώσιµη τοπική ανάπτυξη η οποία ελέγχεται και στηρίζεται από όλους τους 
συντελεστές του τοµέα. 

 
 Πρόληψη, µείωση και έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον 

Οι τουριστικές δραστηριότητες ασκούν όλο και εντονότερη πίεση στο 
περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. 
Η ανάπτυξη του τουρισµού δεν µπορεί να συντελεστεί περαιτέρω χωρίς τη 
διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων βιωσιµότητας.  Πολύ περισσότερο που 
ο τουρισµός στηρίζεται, σαν δραστηριότητα, στην ποιότητα του περιβάλλοντος, 
µε την έννοια ότι αυτή συνιστά κρίσιµο παράγοντα του προσφερόµενου 
τουριστικού προϊόντος. 
Η περιβαλλοντική διαχείριση των πόρων που χρησιµοποιεί ο τουρισµός 
εξασφαλίζει αφενός την προστασία και διατήρησή τους, και αφετέρου την 
ικανοποιητική εµπειρία του επισκέπτη από τη χρήση τους. 
Η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του τουρισµού έχει γενικευµένη και 
οριζόντια σηµασία, αναφέρεται τόσο στους πόρους όσο και στις υποδοµές και 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται, και έχει εφαρµογή στο σύνολο των 
προορισµών ανεξαρτήτως της φάσης ανάπτυξής τους. 
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 Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 

τουριστικών υπηρεσιών - προϊόντων 
Η ποιότητα των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών αποβλέπει στην 
βελτίωση της τουριστικής εµπειρίας και στην ικανοποίηση του τουρίστα. 
Η ποιότητα αναφέρεται καταρχήν στα καταλύµατα και στις επιχειρήσεις, (όπου 
έχουν ενεργό ρόλο οι µικροµεσαίες του τουρισµού), συµπεριλαµβάνει την 
ποιότητα των πόρων και των υποδοµών που χρησιµοποιούνται, και 
επεκτείνεται στο σύνολο των υπηρεσιών της τουριστικής αλυσσίδας. 
Η ανταπόκριση του τουριστικού τοµέα στην πρόκληση του ανταγωνισµού, 
περνάει µέσα από την ποιότητα (και όχι πλέον από τη στρατηγική των χαµηλών 
τιµολογήσεων των τουριστικών υπηρεσιών). 
Η επιδίωξη της ποιότητας ως παράγοντα ανταγωνισµού, συνεπάγεται: 
-   εκσυγχρονισµό των υποδοµών και του τουριστικού εξοπλισµού 
-   ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας 
-   βιώσιµη διαχείριση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων 
-   ενσωµάτωση καινοτοµικών προϊόντων και ειδικών µορφών τουρισµού 
-   ανάπτυξη δεξιοτήτων των απασχολούµενων στον τοµέα, εκπαίδευση και 
κατάρτιση. 
Υπό την ευρεία έννοια, η ποιότητα µπορεί να χαρακτηρίσει έναν τουριστικό 
προορισµό στο σύνολό του. 

 
 Προώθηση του υπεύθυνου, κοινωνικά και πολιτιστικά, αποδεκτού και δίκαιου 

τουρισµού 
Η κοινωνική – πολιτιστική διάσταση του τουρισµού αναφέρεται καταρχήν στην 
οµαλή, δίκαια και επωφελή υπέρ και των δύο συντελεστών, πληθυσµού 
υποδοχής και τουριστών, προσέγγιση. 
Η βίαια τουριστική αξιοποίηση, η έλλειψη σεβασµού προς τις τοπικές συνήθειες 
και ήθη, ο αποκλεισµός του ντόπιου πληθυσµού ή των υπόλοιπων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων από την συντελούµενη οικονοµική ανάπτυξη, δεν 
προσιδιάζουν στην βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 
Ο υπεύθυνος τουρισµός, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: 
-   καθιερώνει την πλήρη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, µεταξύ των διαφόρων συµφερόντων πολιτικής, διοικητικής, 
επαγγελµατικής προέλευσης και της συναφούς κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε όλοι να συµφωνούν µε τη διαδικασία και µε τις ενέργειες που 
αναλαµβάνονται 

-   ευνοεί τις συνεργασίες και τις εταιρικότητες µεταξύ των επαγγελµατιών και 
των υπόλοιπων συντελεστών της τουριστικής ανάπτυξης, και τέλος 

-   προωθεί την ανταλλαγή εµπειριών και τη διάδοση καλών πρακτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Στόχοι προτεραιότητας και τουριστικοί προορισµοί 

Η ενίσχυση - ανάδειξη των επιµέρους τουριστικών προορισµών αποτελεί βασική 
συνιστώσα της προτεινόµενης στρατηγικής και του παρόντος προγράµµατος. 
Για τον λόγο αυτό έχει γίνει στην µελέτη αυτή (τόσο στην Α’ Φάση όσο και στη Β’ 
Φάση), επαγωγική (bottom-up) ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 
πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών, κάθε εν δυνάµει τουριστικής ζώνης στον χώρο της 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 
Συγκεκριµένα, µε τον ίδιο τρόπο που στην Α’ Φάση έγινε η καταγραφή των 
τουριστικών πόρων και προσδιορίστηκαν οι ζώνες και οι ειδικοί συντελεστές της 
τουριστικής ανάπτυξης ανά ζώνη, στη Φάση αυτή: 

 αφενός παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση κάθε ζώνης υπό την έννοια της 
ανάδειξης και λειτουργίας της ως αυτοδύναµου τουριστικού προορισµού, και 

 αφετέρου επιχειρείται η προσαρµογή και εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών 
στόχων για τον βιώσιµο – ποιοτικό – ανταγωνιστικό τουρισµό, στα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε ζώνης. 

 
Το ειδικότερο αποτέλεσµα αυτής της εξειδίκευσης της στρατηγικής του προγράµµατος 
ανά τουριστικό προορισµό, συνιστά τελικά τις δράσεις του προγράµµατος, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στη δοµηµένη διατύπωση του προγράµµατος (Κεφάλαιο 5). 
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Προορισµός Κ1: Όλυµπος - Πιερία 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Παράλια ζώνη του νοµού Πιερίας από την πόλη της Κατερίνης και 
νοτιότερα. Η παράλια ζώνη οριοθετείται από τον Θερµαϊκό κόλπο 
στα ανατολικά και το Όρος Όλυµπος στα ∆υτικά. 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τον ορεινό όγκο του Ολύµπου, ο 
οποίος επηρεάζει της µορφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες 
της περιοχής 

Πλεονεκτήµατα: O Όλυµπος (Παγκόσµιο Απόθεµα Βιόσφαιρας) είναι το ψηλότερο 
βουνό και ο παλαιότερος Εθνικός ∆ρυµός της Ελλάδας. Η αξία του 
είναι τεράστια τόσο οικολογικά, όσο και πολιτισµικά. 
Η επιµήκης αµµώδης ακτή, από την Παραλία έως τους Νέους 
Πόρους. 
Πλούσιοι πολιτισµικοί πόλοι: ∆ίον, Κάστρο Παντελεήµονα, 
παραδοσιακοί οικισµοί Παλαιού Παντελεήµονα, Παλαιών Πόρων, 
Σκοτίνας. 
Επαρκής ποσοτικά τουριστική υποδοµή (ξενοδοχεία, Κάµπινγκ, 
∆ωµάτια). 
Ύπαρξη ανθρώπινων πόρων. 
Επαρκή µεταφορικά δίκτυα (Π.Α.Θ.Ε. – Τραίνο). 

Μειονεκτήµατα: Υποβαθµισµένη τουριστική υποδοµή, χαµηλής ποιότητας 
καταλύµατα (78% ξενοδοχειακών κλινών Γ’, ∆’ και Ε’ τάξης – εν. 
δωµάτια χαµηλής ποιότητας) 
Μονοδιάστατη αγορά: κυρίως Ανατολική Ευρώπη, Γιουγκοσλαβία. 
Αισθητική και λειτουργική υποβάθµιση παραθαλάσσιων – 
τουριστικών οικισµών. 
Υπερ-αναπτυγµένη παραθεριστική κατοικία (Λεπτοκαρυά – 
Πλαταµώνας – Νέοι Πόροι). 

 
Εικόνα: Παρά την ύπαρξη ιδιαίτερα αξιόλογων πόρων (Όλυµπος, ∆ίον) η 

εικόνα της περιοχής απαξιώνει τα στοιχεία αυτά. Το γνωστικό 
στοιχείο εικόνας που εκπέµπει η περιοχή, ακόµα και στην εσωτερική 
αγορά, καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από την αίσθηση 
υποβαθµισµένης παραθεριστικής περιοχής. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή βρίσκεται σε στάδιο κρίσης, από τις αρχές τις δεκαετίας 
του 1990, µε την έξοδο της αγοράς της Γιουγκοσλαβίας από το 
τουριστικό κύκλωµα. 
Οι σηµαντικοί πόροι της περιοχής µπορούν να αποτελέσουν 
δικλίδες για τον ανα-προγραµµατισµό του τουριστικού µοντέλου, 
δίνοντας δυνατότητα για εξόδου από την φθορά και υποβάθµιση 

Στόχοι της τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος (ανα)σχεδιασµός της περιοχής, ως βιώσιµου 
τουριστικού προορισµού. Ανάσχεση των σηµείων υποβάθµισης και 
δηµιουργία προϋποθέσεων αναβάθµισης της ποιότητας. 
Επιπρόσθετα, µείωση της εποχικότητας µε ανάπτυξη «αειφορικών» 
τουριστικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική ηµιορεινή ζώνη 
Επίκεντρα της τουριστικής ανάπτυξης ο θερινός – µαζικός τουρισµός 
στην παραλιακή ζώνη και ο all season επιλεκτικός και ορεινός 
τουρισµός µε κέντρα τους παραδοσιακούς – αξιόλογους οικισµούς 
του Ολύµπου (Π. Παντελεήµονας, Π. Πόροι, Σκοτίνα, Λιτόχωρο). 

∆ικτυώσεις: Με Κασσάνδρα - τουριστικές περιοχές Χαλκιδικής για αµοιβαίο 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   4 - 3 

εµπλουτισµό τουριστικού προϊόντος (σύνδεση δια θαλάσσης). 
Με Βεργίνα – Πέλλα για πολιτιστικό/ εκπαιδευτικό τουρισµό. 
Με περιοχή Πιέριων για ορεινό τουρισµό. 
Με Θεσσαλονίκη (city break – Πολιτιστικός/ εκπαιδευτικός 
τουρισµός). 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Κατερίνη – Λιτόχωρο : ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
ανθρώπινο δυναµικό 
Θεσσαλονίκη – Λάρισα: ∆ευτερεύων πόλος ανθρώπινου δυναµικού 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία Πιερίας - Αναπτυξιακή Πιερίας 
Ινστιτούτο Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας 
Ενώσεις Ξενοδόχων, ιδιοκτητών Κάµπινγκ, ιδιοκτητών Εν. 
∆ωµατίων, Τουριστικών Πρακτόρων του Νοµού Περίας 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης – Leader + 
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Προορισµός Κ2: Βέρµιο – Βέροια - Νάουσα 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Αστικά κέντρα και ορεινή περιοχή του Νοµού Ηµαθίας 
Η περιοχή αναπτύσσεται στις πλαγιές και τους πρόποδες του όρους 
Βέρµιου. 

Πλεονεκτήµατα: Πλούσιοι πολιτιστική πόροι: Βεργίνα αρχαιολογικός χώρος, τάφοι, 
µουσείο (Παγκόσµιο Μνηµείο Κληρονοµιάς) πόλεις Νάουσας και 
Βέροιας ως τουριστικοί πόροι (µουσεία εκδηλώσεις), Λευκάδια, 
Σχολή Αριστοτέλη, Βήµα αποστόλου Παύλου. 
Περιβαλλοντικοί πόροι: Ορεινός όγκος Βερµίου («φύση 2000»). 
Γαστρονοµική παράδoση:, Κρασιά Νάουσας (OΠΑΠ), Ρεβανί Βέροιας 
Υπάρχουν  προϋποθέσεις και αναπτυγµένες υποδοµές για την 
τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου (χιονοδροµικά κέντρα σε 
Σέλι και Τρία- Πέντε Πηγάδια, ορειβατικό µονοπάτι Ε4, προπονητικό 
κέντρο ). 
Επαρκή Μεταφορικά δίκτυα (Εγνατία – σύνδεση µε Κλειδί – είσοδος 
από / προς ∆υτική Μακεδονία). 

Μειονεκτήµατα: Αλλοίωση του παραδοσιακού ύφους του αστικού χώρου από 
παρεµβάσεις των τελευταίων δεκαετιών. 
Χρονο-απόσταση από Αθήνα (βασική αγορά εσωτ. τουρισµού)  

 
Εικόνα: Τα χιονοδροµικά κέντρα διαθέτουν καλό «όνοµα» στην εθνική αγορά. 

Η πεδινή περιοχή σηµαίνεται  από την Βεργίνα, που διαθέτει 
χαρακτηριστικά που µπορούν να αναγνωριστούν στην διεθνή 
αγορά. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Παρόλο που η περιοχή δεν είναι άγνωστος προορισµός, 
χαρακτηρίζεται από µικρή µέση παραµονή επισκεπτών. 
∆υνατότητες ανάπτυξης ως προορισµού εκτός θερινής περιόδου 
που παρέχει ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής του 
Βερµίου ως ‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού. Ανάπτυξη 
(στήριξη) του τουριστικού τοµέα στις αστικές περιοχές και αύξηση 
της µέσης παραµονής στην περιοχή. 
Πολιτιστικός – εκπαιδευτικός τουρισµός µε επίκεντρο την Βεργίνα, 
ορεινός αθλητικός τουρισµός µε επίκεντρο τα χιονοδροµικά κέντρα 
του Βέρµιου, τουρισµός πόλης στα αστικά κέντρα, αγροτουρισµος µε 
επίκεντρο τα κρασιά Νάουσας. 

∆ικτυώσεις: Με Θεσσαλονίκη, Καστοριά και Έδεσσα για πολιτιστικό τουρισµό – 
τουρισµό πόλης  
Με Καϊµάκτσαλαν - Βεγορίτιδα και Πιέρια – Λίµνη Πολυφύτου για 
χιονοδροµικό, ήπιο ορεινό τουρισµό, αγροτουρισµό. 
Με ∆ιον – Πέλλα για πολιτιστικό/ εκπαιδευτικό τουρισµό. 
Με αγροτουριστικό δίκτυο «∆ρόµων του Κρασιού» 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Αστικά κέντρα Βέροιας και Νάουσας: ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναµικό 

Τοπικοί φορείς Νοµαρχία Βέροιας -Αναπτυξιακή Ηµαθίας 
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στήριξης του 
τουρισµού: 

∆ηµοτικές επιχειρήσεις τουρισµού Βέροιας και Νάουσας 

Σχέδια–προτάσεις ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Leader + 

Προορισµός Κ3: Έδεσσα – Όρος Βόρας (Καϊµάκτσαλαν) 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Πέλλα – πόλη της Έδεσσας και ορεινός όγκος Βόρα. 
Η περιοχή αναπτύσσεται στις απολήξεις του Βόρα προς την πεδιάδα 
της Κ. Μακεδονίας και την Λίµνη Βεγορίτιοδα. 

Πλεονεκτήµατα: Πλούσιοι πολιτιστικοί πόροι: Πέλλα, πόλη της Έδεσσας, 
παραδοσιακός οικισµός Αγ. Αθανάσιου. 
Πλούσιοι περιβαλλοντικοί πόροι: Ορεινός όγκος Καϊµάκτσαλαν, 
Λίµνη Βεγορίτιδα, Μογλενίτσας, λίµνη Άγρα (∆ίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»), 
Ιαµατικές πηγές Πόζαρ (Λουτρακίου) 
Προϋποθέσεις - υποδοµές για την τουριστική της ανάπτυξη, που 
αφορούν τον ορεινό όγκο (χιονοδροµικό κέντρό Καϊµάκτσαλαν, 
ορειβατικά µονοπάτια Ε4 – Ε6) και τις ιαµατικές πηγές στο Πόζαρ. 

Μειονεκτήµατα: Η περιοχή εµφανίζει υψηλό ποσοστό ηµερήσιας επίσκεψης από την 
Θεσσαλονίκη 
Περιβαλλοντικά προβλήµατα λίµνη Βεγορίτιδας 

 
Εικόνα: Η πόλη της Έδεσσας και η Αρχαία Πέλλα είναι στοιχεία 

αναγνωρίσιµα µε θετική απόκριση στην ελληνική αγορά. Τα 
τελευταία χρόνια η εικόνα έχει εµπλουτιστεί µε το χιονοδροµικό 
κέντρο και τα λουτρά. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Παρότι η περιοχή δεν είναι νέος προορισµός, χαρακτηρίζεται από 
µικρή µέση παραµονή των επισκεπτών. 
Αναγνωρίζονται δυο πόλοι τουριστικής ανάπτυξης. Η πόλη της 
Έδεσσας µε την αρχαία Πέλλα και το Καϊµάκτσαλαν µε τα λουτρά του 
Πόζαρ 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής του 
Καϊµάκτσαλαν – Ποζάρ - Βεγορίτιδας  ως ‘’αειφορικού’’ τουριστικού 
προορισµού. Ανάπτυξη (στήριξη) του τουριστικού τοµέα στην πόλη 
της Έδεσσας και αύξηση της µέσης παραµονής στην περιοχή. 
Πολιτιστικός – εκπαιδευτικός τουρισµός και τουρισµός πόλης στην 
περιοχή της Έδεσσας 
Ορεινός-αθλητικός και θερµαλιστικός τουρισµός στην περιοχή του 
Καϊµάκτσαλαν 

∆ικτυώσεις: Με περιοχή Βερµίου για τουρισµό πόλης και Χιονοδροµικό τουρισµό.
Με Περιοχή Νυµφαίου για ήπιο ορεινό – φυσιολατρικό τουρισµό µε 
κέντρο την Λίµνη Βεγορίτιδα 
Με Βεργίνα - ∆ίον για πολιτιστικό/ εκπαιδευτικό τουρισµό. 
Με αγροτουριστικό δίκτυο «∆ρόµων του Κρασιού» 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Έδεσσα: ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανθρώπινο 
δυναµικό 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία Έδεσσας - Αναπτυξιακή Πέλλας 
∆ηµοτική επιχείρηση τουρισµού Πέλλας 
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Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
Leader + (Euro villages, Ανάδειξη και Προβολή Λίµνης Βεγορίτιδος) 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   4 - 7 

Προορισµός Κ4: Κερκίνη - ∆οϊράνη 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Παραµεθόρια περιοχή που οριοθετείται γεωγραφικά περί τις λίµνες 
Κερκίνη και ∆οϊράνη και τα όρη Μπέλλες και Βροντού. 

Πλεονεκτήµατα: Πλούσιοι περιβαλλοντικοί πόροι, βιοποικιλότητα:  Λίµνη Κερκίνη 
(Ραµσάρ), ∆οϊράνη και υδροχαρές δασός µουριών, Αϊ – Γιάννης 
(ΦΥΣΗ 2000). 
Υπάρχουν αρχικές προϋποθέσεις και υποδοµές βάσης για την 
τουριστική της ανάπτυξη, που αφορούν τόσο την περιοχή και τον 
υγροβιότοπο της Λίµνης Κερκίνης (καταρχήν προστασία – 
διαχείριση καθώς και υποδοχή – πληροφόρηση) και το Βοτανικό 
Πάρκο στα Ποροΐα. 
Ιαµατικές πηγές στο Σιδηρόκαστρο και το Άγκιστρο. 
Χιονοδροµικό κέντρο στον Λαϊλιά 
Από την περιοχή διέρχεται το Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6 

Μειονεκτήµατα: Ανεπαρκής τουριστική υποδοµή – καταλύµατα. 
Έλλειψη ανθρώπινων πόρων για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα. 
(Υψηλό ποσοστό ηµερήσιας επίσκεψης από την Θεσσαλονίκη) 

 
Εικόνα: Η περιοχή σηµαίνεται δια των λιµνών και του υγροτόπου στην 

ελληνική τουριστική αγορά, ενώ αποκτά ευρωπαϊκή 
αναγνωρισιµότητα σε ειδικό επιστηµονικό κοινό. 
∆ευτερευόντως σηµαίνεται δια των ιαµατικών λουτρών στο 
Σιδηρόκαστρο και το Άγκιστρο, κυρίως στην βορειοελλαδική αγορά.. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης. 
Γενικά, αναλλοίωτη και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχή, 
προνοµιακή για ‘’αειφορική’’ τουριστική ανάπτυξη, µε επίκεντρο τις 
περιοχές προστασίας. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού. 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης – προβολής ο οικολογικός 
τουρισµός στην περιοχή του υγροτόπου Κερκίνης.  Συµπληρωµατική 
και συνδεδεµένη ανάπτυξη του τουρισµού φύσης (λιµναίου και 
ορεινού), του θερµαλιστικού, του χειµερινού και του αγροτουρισµού. 

∆ικτυώσεις: Με λοιπές ανάλογες περιοχές της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, 
ως δίκτυο υγροτόπων µε στόχο την ενίσχυση της προβολής (Λίµνες 
Λαγκαδά, ∆έλτα Αξιού – Αλιάκµονα, Πρέσπες),. 
Με τουρισµό πόλης (Θεσσαλονίκη). 
Με ορεινές – περιηγητικές διαδροµές µέσω του Ε4. 
∆ιασυνοριακά (FYROM) για ενιαία διαχείριση – προστασία και 
τουριστική ανάπτυξης Λίµνης ∆οϊράνης. 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Σέρρες: πύλη εισόδου - διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
ανθρώπινο δυναµικό. 
Κιλκίς:  Εναλλακτική πύλη εισόδου – παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Κέντρο πληροφόρησης Κερκίνης 
Σύνδεσµος για την Προστασία και την ανάδειξη της Λίµνης Κερκίνης 
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Αναπτυξιακές εταιρίες Σερρών και Κιλκίς 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Leader + 

Προορισµός Κ5: Στρυµωνικός Κόλπος  
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Παραθαλάσσια περιοχή, που εκτείνεται σε τρεις Νοµούς και 
καταλαµβάνει το «τρίτο πόδι» (εκτός Άθωνικής πολιτείας) της 
Χαλκιδικής – και το µησί της Αµµουλιανής, και τις ακτές του κόλπου 
του Ορφανού στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Σερρών. 

Πλεονεκτήµατα: Πλούσιοι Πολιτιστικοί Πόροι: Αρχαία και πρωτοχριστιανική 
Αµφίπολη, Στάγειρα και Άκανθος, διώρυγα του Ξέρξη - Πύλη του 
Αγίου Όρους. 
Παράκτια περιοχή µε υψηλής ποιότητας κολυµβητικές παράλιες που 
προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για κολύµβηση, µε σχετικά µικρές 
αλλοιώσεις. 
Ενδιαφέρουσα εσωτερική ζώνη µε διατήρηση δασών : Όρος 
Στρατωνικό (ΦΥΣΗ 2000), τα ορεινά χωριά Άνω Σταυρού, Άνω 
Βρασνών, Σταγείρων. 

Μειονεκτήµατα: Μεταλλεία Στρατωνίου - Ολυµπιάδας, ασυµβατότητα χρήσεων γης 
Υποβαθµισµένες ποιοτικά τουριστικές υποδοµές στην περιοχή 
Σταυρού – Ασπροβάλτας. 
∆ύσκολη οδική σύνδεση νότιου τµήµατος µε Θεσσαλονίκη - 
αεροδρόµιο Μακεδονία. 

 
Εικόνα: Η περιοχή σηµαίνεται κύρια ως είσοδος στο Άγιο Όρος. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η βόρεια υποζώνη (Σταυρός – Ασπροβάλτα), κατά τόπους σε στάδιο 
φθοράς, µε αναλογίες µε την παραλιακή ζώνη της Πιερίας (Κ.1.).  
Ενδεχόµενο πρόβληµα φέρουσας ικανότητας στην Αµουλιανή. 
Κύριο ειδικό πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η σχέση της µε το Άγιο 
Όρος, (φήµη - «άρωµα») που ενισχύεται και από τους υπόλοιπους 
πολιτιστικούς πόρους της περιοχής, την ποιότητα ακτών, δασών, 
τοπίου   

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος ανασχεδιασµός της περιοχής ως τουριστικού 
προορισµού. Ανάσχεση σηµείων υποβάθµισης και δηµιουργία 
προϋποθέσεων αναβάθµισης ποιότητας. 
∆ιαφοροποίηση µε ένταξη ηµιορεινών περιοχών και εσωτερικής 
ζώνης. 
Κύρια µορφή ο θερινός τουρισµός. 

∆ικτυώσεις: Με τουρισµό πόλης –city break (Θεσσαλονίκη). 
Με «εσωτερική» και λοιπές τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής 
Θεµατικά, µε πολιτιστικές διαδροµές Αρχαίων Ελληνικών Αποικιών 
της Κλασσικής Περιόδου, Βυζαντινό και πρωτοχριστιανικό 
πολιτισµό. 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Σταυρός – Ασπροβάλτα , Ιερισσός (ανεπάρκειες)  

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 

Νοµαρχία Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης 
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης 
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τουρισµού: Ενώσεις Ξενοδόχων, ιδιοκτητών Κάµπινγκ, ιδιοκτητών Εν. 
∆ωµατίων, Τουριστικών Πρακτόρων των Νοµών Χαλκιδικής και 
Θεσσαλονίκης 

Σχέδια – προτάσεις: ΟΠΑΑΧ, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  
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Προορισµός Κ5: Σιθωνία 
 

Θέση - Περιγραφή: Χερσόνησος Σιθωνίας 

Πλεονεκτήµατα: Ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή (ΧΧΧ κλίνες), υψηλής ποιότητας 
καταλύµατα σε ξενοδοχεία, κάµπινγκ και ενοικιαζόµενα δωµάτια. 
Υψηλής ποιότητας κολυµβητικές παράλιες, ιδανικές συνθήκες 
κολύµβησης 
∆ιατήρηση µεγάλου τµήµατος δασικής γης, παρά τις οικιστικές 
πιέσεις. 
Επάρκεια ανθρώπινων πόρων για την στήριξη του τουριστικού 
τοµέα της περιοχής (πλην στελεχών). 
Ύπαρξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό 
(κατάδυση, ιππασία, νυκτερινή διασκέδαση, καζίνο κλπ) 

Μειονεκτήµατα: Έντονες κατά τόπους πιέσεις από την ανάπτυξη παραθεριστικής 
κατοικίας, που αλλοιώνουν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της 
παράκτιας περιοχής. 
Πίεση στους υδάτινους πόρους λόγω τουριστικής ανάπτυξης. 
Έντονος συναγωνισµός στους τουριστικούς πόρους ανάµεσα σε 
τουρίστες και παραθεριστές. 
Αδυναµία εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος και σύνδεσης του µε πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους 
της ενδοχώρας 
Κυκλοφοριακά προβλήµατα τα σαββατοκύριακα της περιόδου 
αιχµής. 
Μονοκαλλιέργεια τουρισµού, ερήµωση περιοχής την χειµερινή 
περίοδο. 

 

Εικόνα: Αναγνωρισµένος θερινός τουριστικός προορισµός τόσο στην 
ελληνική αγορά όσο και σε µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Περιοχή σε στάδιο ωριµότητας. 
∆ιαθέτει προϋποθέσεις για την προσέλκυση τουριστών µέσων και 
υψηλών εισοδηµάτων, που µπορούν να στηρίξουν ένα βιώσιµο 
µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται µονοδιάστατα 
στην ποσοτική αύξηση επισκεπτών. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

∆ιατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης και αναβάθµιση της σε όρους 
βιωσιµότητας, µε ενέργειες εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος και αυστηρό χωροταξικό σχεδιασµό, για την 
εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία τουριστικών δραστηριοτήτων. 
Επίκεντρο, ο θερινός τουρισµός µέσων και υψηλών εισοδηµάτων.  
Προσέλκυση ανεξάρτητων τουριστών. Εµπλουτισµός µε 
ναυταθλητικές, αθλητικές, leisure, και συνεδριακές µορφές για 
µείωση εποχικότητας.  

∆ικτυώσεις: Με τουρισµό πόλης –city break (Θεσσαλονίκη). 
Με λοιπές περιοχές και πόρους της Χαλκιδικής – νησιωτική Ελλάδα  
Σύνδεση µε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς πόρους Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
∆ρόµοι του Κρασιού 

 

Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Πολύγυρος – Νέα Μουδανιά  (κέντρα υποστήριξης παροχής 
υπηρεσιών ) 
Θεσσαλονίκη: άντληση συµπληρωµατικών ανθρώπινων πόρων 
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Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία Χαλκιδικής - Αναπτυξιακή Χαλκιδικής  
Ενώσεις Ξενοδόχων, ιδιοκτητών Κάµπινγκ, ιδιοκτητών Εν. 
∆ωµατίων, Τουριστικών Πρακτόρων του Νοµού Χαλκιδικής  

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

Τουριστικά Αγκυροβόλια  

Προορισµός Κ7: Μεσοδυτική ακτή 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Συνδετήρια περιοχή των χερσονήσων Σιθωνίας και Κασσάνδρας, 
πύλη από ξηράς (Θεσσαλονίκη, αεροδρόµιο Μακεδονία) 

Πλεονεκτήµατα: Ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή, µε καλής ποιότητας ξενοδοχεία, 
µέτριας και κατά τόπους χαµηλής ενοικιαζόµενα δωµάτια, camping. 
Ικανοί ανθρώπινοι πόροι για την στήριξη του τουρισµού. 
Καλής ποιότητας κολυµβητικές παράλιες µε ασφαλείς συνθήκες 
κολύµβησης. 
Αρχαία Όλυνθος, Ποτίδαια, Σπήλαιο Πετραλώνων. 
Καλή οδική σύνδεση µε Θεσσαλονίκη – αεροδρόµιο Μακεδονία 
Σύνδεση µε ορεινή Χαλκιδική - Χολοµώντα  

Μειονεκτήµατα: Έντονες πιέσεις σχεδόν σε ολόκληρο το παράκτιο µέτωπο από την 
άναρχη ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, που αλλοιώνουν το 
φυσικό και οικιστικό περιβάλλον . 
Έντονος συναγωνισµός στους τουριστικούς πόρους ανάµεσα σε 
τουρίστες και παραθεριστές. 
Αδυναµία εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος και σύνδεση του µε πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους 
της ενδοχώρας. 
Κυκλοφοριακά προβλήµατα τα σαββατοκύριακα της περιόδου 
αιχµής. 
Ισχυρή εποχικότητα – κατά τόπους ερήµωση την χειµερινή περίοδο 

 
Εικόνα: Αναγνωρισµένος τουριστικός προορισµός για οικογενειακές 

διακοπές κυρίως στην βόρεια Ελλάδα (κατά τόπους στην ελληνική 
και σε τµήµα της ευρωπαϊκής αγοράς). 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Κατά τόπους σε στάδιο φθοράς κυρίως λόγω µεγάλης ανάπτυξης 
παραθεριστικής κατοικίας και της χωρικά απρογραµµάτιστης 
τουριστικής ανάπτυξης. 
Οι δυνατότητες της περιοχής περιορίζονται από το υπάρχον µοντέλο 
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας και της παραθεριστικής 
κατοικίας. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, µε ανάσχεση της φθοράς.  
Θέσπιση οροφών – προτύπων και αυστηρός χωροταξικός 
σχεδιασµός - οργάνωση χρήσεων γης. 
Εµπλουτισµός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε  
αθλητική – ναυταθλητική, leisure, συνεδριακή και αγροτο-τουριστική 
κατεύθυνση (διάχυση προς ενδοχώρα). 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης ο θερινός τουρισµός.  
Συµπληρωµατικά, θεµατικός - συνεδριακός τουρισµός και φιλοξενία  
- διαχείµαση ατόµων τρίτης ηλικίας (Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη). 

∆ικτυώσεις: Με τουρισµό πόλης –city break (Θεσσαλονίκη). 
Με λοιπές περιοχές της Χαλκιδικής 
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Θεµατικά, µε πολιτιστικές διαδροµές Αρχαίων Ελληνικών Αποικιών 
Σύνδεση της περιοχής µε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς πόρους 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
∆ρόµοι του Κρασιού – «εσωτερική» Χαλκιδική  

 
 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Νέα Μουδανιά – Πολύγυρος: κέντρα υποστήριξης παροχής 
υπηρεσιών  
Θεσσαλονίκη: δεξαµενή άντλησης συµπληρωµατικών ανθρώπινων 
πόρων 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία Χαλκιδικής - Αναπτυξιακή Χαλκιδικής  
Ενώσεις Ξενοδόχων, ιδιοκτητών Κάµπινγκ, ιδιοκτητών Εν. 
∆ωµατίων, Τουριστικών Πρακτόρων του Νοµού Χαλκιδικής  

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 
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Προορισµός Κ8: Κασσάνδρα 
 

Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Χερσόνησος Κασσάνδρας. 
Επιµήκης, βρέχεται δυτικά από τον Θερµαϊκό και ανατολικά από τον 
Τορωναίο κόλπο. Η εγγύτερη στην Θεσσαλονίκη χερσόνησος της 
Χαλκιδικής. 

Πλεονεκτήµατα: Εξαιρετικά αναπτυγµένη τουριστική υποδοµή, µε κατά τεκµήριο 
υψηλής ποιότητας καταλύµατα σε ξενοδοχεία, κάµπινγκ και 
ενοικιαζόµενα δωµάτια. 
ικανών ανθρώπινων πόρων για την στήριξη του τουριστικού τοµέα 
της περιοχής. 
∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε τον τουρισµό (Λέσχες 
κατάδυσης, ιππασία, νυκτερινή διασκέδαση κλπ) 
Καλής ποιότητας κολυµβητικές παράλιες µε ιδανικές συνθήκες για 
κολύµβηση. 
Καλή οδική σύνδεση µε Θεσσαλονίκη – αεροδρόµιο Μακεδονία 

Μειονεκτήµατα: Έντονες πιέσεις σχεδόν σε ολόκληρο το ανατολικό παράκτιο 
µέτωπο και σε σοβαρό τµήµα του δυτικού από την άναρχη ανάπτυξη 
παραθεριστικής - τουριστικής κατοικίας – καταλυµάτων, που 
αλλοιώνει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον . 
Έντονος συναγωνισµός τουριστικής και παραθεριστικής 
δραστηριότητας στους τουριστικούς πόρους. 
Έντονες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. 
Κυκλοφοριακός κορεσµός - προβλήµατα την περίοδο αιχµής. 
Αδυναµία εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος και σύνδεσης του µε πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους 
της ενδοχώρας. 
Μονοκαλλιέργεια θερινού µαζικού τουρισµού, ερήµωση της περιοχής 
την χειµερινή περίοδο 

 

Εικόνα: Αναγνωρισµένος τουριστικός προορισµός για θερινές διακοπές τόσο 
στην ελληνική αγορά όσο και σε µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή βρίσκεται κατά τόπους σε στάδιο φθοράς έχοντας καλύψει 
την φέρουσα ικανότητα, λόγω της χωρικά απρογραµµάτιστης 
τουριστικής ανάπτυξης και της παράλληλης υπερ-ανάπτυξης της 
παραθεριστικής κατοικίας (συγκροτήµατα – αντιπαροχή).  
Οι δυνατότητες της περιοχής περιορίζονται κατά τόπους από το 
διαµορφωµένο µοντέλο.  
∆υνατότητες ανάπτυξης ποιοτικού τουρισµού εντοπίζονται κύρια στο 
∆υτικό και Νότιο τµήµα της Χερσονήσου, που αντιµετωπίζει σχετικά 
µικρότερες πιέσεις από παραθεριστικές κατοικίες – συγκροτήµατα. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και η ανάσχεση της φθοράς. 
Απαιτείται θέσπιση οροφών – σταθεροτύπων, άµεσος έλεγχος 
πλεονάζουσας οικιστικής χωρητικότητας, αυστηρός χωροταξικός 
σχεδιασµός για την προστασία ακτών και δασικής ζώνης. 
Ενέργειες εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος σε συνεδριακές, (ναυτ)αθλητκές και leisure 
δραστηριότητες, για την επέκταση τουριστικής περιόδου και βιώσιµη 
εξοµάλυνση εποχικότητας. 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης ο θερινός τουρισµός.  
Συµπληρωµατικότητες µε συνεδριακό τουρισµό και τουρισµό leisure-
δραστηριοτήτων περί τις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, off season 
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τουρισµό τρίτης ηλικίας σε επιλεγµένες περιοχές (πρλβ. και 
διαχείµασης τουριστών από βόρεια και κεντρική Ευρώπη)  

∆ικτυώσεις: Με τουρισµό πόλης – city break (Θεσσαλονίκη). 
Με Πιερία και αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς πόρους κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας (δια θαλάσσης)  
Με Σιθωνία (δια θαλάσσης) και εσωτερική Χαλκιδική 
Με Σποράδες – Νησιά Αιγαίου  
Θεµατικά, µε πολιτιστικές διαδροµές Αρχαίων Ελληνικών Αποικιών 
της Κλασσικής Περιόδου. 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Νέα Μουδανιά (κέντρο υποστήριξης παροχής υπηρεσιών ) 
Θεσσαλονίκη: δεξαµενή άντλησης ανθρώπινων πόρων 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία Χαλκιδικής - Αναπτυξιακή Χαλκιδικής  
Ενώσεις Ξενοδόχων, ιδιοκτητών Κάµπινγκ, ιδιοκτητών Εν. 
∆ωµατίων, Τουριστικών Πρακτόρων του Νοµού Χαλκιδικής  

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

Ε.Τ.Α.: αξιοποίηση 2000 στρ. στην περιοχή Παλιούρι 
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Προορισµός Κ9: Θεσσαλονίκη 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης στο µυχό του Θερµαϊκού 
κόλπου. 
Αστική περιοχή 

Πλεονεκτήµατα: Ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή µε ξενοδοχεία επαρκούς 
ποιότητας. 
Ύπαρξη ικανών ανθρώπινων πόρων µε αξιόλογο επίπεδο 
κατάρτισης, για την στήριξη του τουριστικού τοµέα της περιοχής. 
Πλούσιοι πολιτιστικοί πόροι: πρωτοχριστιανικά και Βυζαντινά 
µνηµεία (Παγκόσµιο Μνηµείο Κληρονοµιάς), Μουσεία (αρχαιολογικό, 
βυζαντινό, µουσεία τέχνης, διάφορα θεµατικά), πολιτιστικές 
εκδηλώσεις (φεστιβάλ κινηµατογράφου, θεατρικές µουσικές 
παραστάσεις κ.ο.κ.) 
Υψηλή συγκέντρωση υπηρεσιών – Πανεπιστηµιακή και καλλιτεχνική 
κοινότητα - Μεγάλη εµπορική αγορά. 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο 
Κύρια πύλη βόρειας Ελλάδας (Αεροδρόµιο, λιµάνι, ΠΑΘΕ – Εγνατία). 
Περιβαλλοντικοί πόροι: Θερµαϊκός, ∆έλτα ποταµών (Συνθήκη 
Ραµσάρ) 

Μειονεκτήµατα: Κυκλοφοριακά προβλήµατα – κακή οργάνωση συγκοινωνιών 
Ανεπαρκής ανάδειξη – τουριστική αξιοποίηση µνηµείων και 
πολιτιστικών πόρων (σήµανση, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων – 
τουριστικών περιπάτων σύνδεση µε φεστιβάλ, καλλιτεχνική 
γεγονότα ) 
Ρύπανση Θερµαϊκού (αδυναµία κολύµβησης) 
Ανεπαρκής αξιοποίηση ειδικών ή συναρτηµένων υποδοµών 
(Συνεδριακό Κέντρο Helexpo – Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις, µαρίνα 
Αρετσούς)  

 
Εικόνα: Η πόλη είναι αναγνωρίσιµη στην Ν.Α. και σε τµήµα της λοιπής 

Ευρώπης, χωρίς να θεωρείται γνωστή ως τουριστικός προορισµός. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Τα τελευταία χρόνια οι δείκτες τουριστικής κίνησης παρουσιάζουν 
σταθερότητα. 
Υπάρχουν ικανοί και αξιόλογοι πόροι για περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουρισµού στην πόλη. Ιδιαίτερα µεγάλες δυνατότητες µε την (πιθανή) 
διεξαγωγή της ΕΧΡΟ του 2008. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Καθιέρωση της πόλης ως τουριστικός προορισµός (αυτόνοµος, 
συµπληρωµατικός), αύξηση της επισκεψιµότητας αλλοδαπών. 
Έµφαση σε συνεδριακό- εκθεσιακό, πολιτιστικό – εκπαιδευτικό, 
επιλεκτικό τουρισµό πόλης. 

∆ικτυώσεις: ∆ικτύωση µε όλους τους προορισµούς και θεµατικά δίκτυα της 
Κεντρικής Μακεδονίας και σοβαρό τµήµα της ∆υτικής, ως πύλη – 
οργανωτικός κόµβος διανοµής των τουριστικών ρευµάτων. 
∆ικτυώσεις µε Αθήνα, βαλκανικές πόλεις (εκθεσιακός – συνεδριακός 
τουρισµός & τουρισµός πόλης) 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη ειδ. 

Thessaloniki Convention Βureau  
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µορφών τουρισµού: 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

∆ήµοι Π.Σ.Θ. 
Ενώσεις Ξενοδόχων και  Τουριστικών Πρακτόρων του 
Θεσσαλονίκης 

Σχέδια – προτάσεις: Ολυµπιακή πόλη - Υποψηφιότητα ανάληψης ΕΧΡΟ 2008 

 
Προορισµός Κ10: Λίµνες Λαγκαδά 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Ηπειρωτική περιοχή του ν. Θεσσαλονίκης - νότια πλευρά του ν. 
Κιλκίς. 
 

Πλεονεκτήµατα: Σηµαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι: Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη. 
(Ραµσάρ), Πικρολίµνη (∆ίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»), Ιαµατικές πηγές 
Πολιτιστικοί πόροι: Βήµα Αποστόλου Παύλου, Βυζαντινά και 
Οθωµανικά λουτρά, Ευρωπός. 
Αγροτικό τοπίο σε εγγύτητα µε το Π.Σ.Θ. 

Μειονεκτήµατα: Περιβαλλοντικά προβλήµατα λίµνης Κορώνειας. 
Ανεπαρκής τουριστική υποδοµή, παλαιότητα και τουριστική 
ασυµβατότητα λουτρικών εγκαταστάσεων 

 
Εικόνα: Η περιοχή σηµαίνεται στον ελληνικό χώρο κυρίως δια των λιµνών 

της και επιπρόσθετα από τα ιαµατικά λουτρά.  Ελάχιστη 
αναγνωρισιµότητα στο εξωτερικό (ειδικό επιστηµονικό κοινό για της 
λίµνες – ανιχνεύσιµη αναγνώριση ιαµατικών πηλών Πικρολίµνης 
στην Γερµανία). 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Τουριστικά ανεκµετάλλευτη περιοχή. Η κίνηση στα λουτρά σχετίζεται 
περισσότερο µε θεραπεία παθήσεων παρά µε ευεξία (Spa). 
Αγροτική περιοχή µε αξιόλογους περιβαλλοντικούς πόρους και 
φυσιογνωµία και ένα σηµαντικό, τουριστικά αξιοποιήσιµο 
γεωθερµικό πεδίο. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
περιοχή «ήπιας» τουριστικής ανάπτυξης σε εγγύτητα – δικτύωση µε 
Θεσσαλονίκη  
Αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού για ανάπτυξη τουρισµού υγείας 
– ευεξίας (Spas) . 
Αγροτουρισµός στις Λίµνες και τον ορεινό όγκο του Βερτίσκου, σε 
συνδυασµό µε τουρισµό φύσης και περιβαλλοντική εκπαίδευση 
(τοπικό ελληνικό κοινό). 

∆ικτυώσεις: Θεσσαλονίκη – Εγνατία Οδός  
Στρυµωνικός και Ζώνη Κερκίνης – ∆οϊράνης  

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Θεσσαλονίκη 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
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Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας – Προστασία Λιµνών – 
Ανάπτυξη Ιαµατικού Κέντρου Ν. Απολλωνίας  
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Προορισµός ∆1: Λίµνες και εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών – Ορεινός όγκος Βιτσίου 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Παραµεθόρια περιοχή που οριοθετείται περί τις λίµνες και τον Εθνικό 
∆ρυµό Πρεσπών, τα όρη Τρικλάριο και Βαρνούντα, καθώς και µέρος 
της οροσειράς του Βιτσίου έως την πόλη της Φλώρινας. 

Πλεονεκτήµατα: Πλούσιοι περιβαλλοντικοί πόροι, βιοποικιλότητα:  Εθνικός ∆ρυµός 
Πρεσπών (Ραµσάρ, ∆ώρο στη Φύση) 
Αξιόλογοι πολιτιστικοί – ιστορικοί πόροι:  Βυζαντινοί ναοί και 
Ασκηταριά, παραδοσιακοί οικισµοί, πολιτιστική και αγροτική 
παράδοση, εκδηλώσεις. 
Υπάρχουν αρχικές προϋποθέσεις και υποδοµές βάσης για την 
τουριστική της ανάπτυξη, που αφορούν τόσο τον ίδιο τον 
υγροβιότοπο (καταρχήν προστασία – διαχείριση καθώς και υποδοχή 
– πληροφόρηση), όσο και το ορεινό περιβάλλον (χιονοδροµικό 
κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, ορειβατικά µονοπάτια Ε6 και Ε4 – 
κοµβικό σηµείο των δύο µονοπατιών). 
Η αποµακρυσµένη γεωγραφική θέση και ιστορικοί λόγοι έχουν 
συντελέσει στην διατήρηση άθικτου φυσικού περιβάλλοντος. Και 
πολιτιστικού αποθέµατος στο ακέραιο  

Μειονεκτήµατα: Χαµηλής ποιότητας, ανεπαρκής τουριστική υποδοµή - καταλύµατα 
(142 κλίνες). 
Ελάχιστες υποδοµές και επιτόπιες υπηρεσίες υποστήριξης 
(τροφοδοσίας, υγείας, και λοιπές κοινωνικές υποδοµές - 
καλύπτονται από την Φλώρινα). 
Έλλειψη ανθρώπινων πόρων για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα. 
Επαρκής πρόσβαση από Φλώρινα, δύσκολη από Καστοριά. 

 
Εικόνα: Η περιοχή σηµαίνεται δια των λιµνών και του υγροτόπου τους στην 

ελληνική τουριστική αγορά, ενώ έχει ευρωπαϊκή και διεθνή 
αναγνωρισιµότητα σε ειδικό επιστηµονικό κοινό. 
∆ευτερευόντως σηµαίνεται δια του χιονοδροµικού κέντρου Βίγλας, 
κυρίως στην βορειοελλαδική και εσωτερική περιφερειακή αγορά. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή βρίσκεται σε πρώϊµο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης. 
Γενικά, αναλλοίωτη και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχή, 
προνοµιακή για ‘’αειφορική’’ τουριστική ανάπτυξη, µε επίκεντρο τις 
περιοχές προστασίας, τους παραδοσιακούς οικισµούς και τους 
ενδιαφέροντες ιστορικούς χώρους. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού. 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης – προβολής ο οικολογικός 
τουρισµός στην περιοχή του υγροτόπου Πρεσπών.  
Συµπληρωµατική και συνδεδεµένη ανάπτυξη του τουρισµού φύσης 
(λιµναίου και ορεινού), του χειµερινού – χιονοδροµικού και του 
αγροτοτουρισµού. 

∆ικτυώσεις: Με Φλώρινα (µουσείο – πολιτισµός και πύλη εισόδου – 
διανυκτέρευσης). 
Με Νυµφαίο, λίµνες και περιοχές αναλόγου προφίλ στην ∆υτική 
Μακεδονία  
Θεµατικά, µε οικολογικές διαδροµές, ορεινές – περιηγητικές 
διαδροµές, διαδροµές Χριστιανικής και Βυζαντινής Μακεδονίας, 
χειµερινό αθλητικό τουρισµό (δικτύωση µε Καιµάκτσαλαν). 
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∆ιασυνοριακή, ενιαία διαχείριση της προστασίας των Λιµνών (εθν. 
∆ρυµού) και της τουριστικής τους ανάπτυξης. 

 
 
 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Φλώρινα: Κύρια πύλη εισόδου, υποστήριξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, δεξαµενή ανθρώπινων πόρων. 
Καστοριά:  Εναλλακτική πύλη . 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Εταιρία προστασίας Πρεσπών 
Γυναικείοι Συνεταιρισµοί Ψαράδων, Αγίου Γερµανού 
Αναπτυξιακή Φλώρινας 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

∆ιασυνοριακό Σχέδιο Πάρκου Πρεσπών 
ΟΠΑΑΧ, ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
Euro villages (leader +) 
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Προορισµός ∆2: Καστοριά, ορεινό σύµπλεγµα Γράµµου – Βιτσίου, Βόϊο όρος 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Παραµεθόρια περιοχή που οριοθετείται γεωγραφικά µε κέντρο την 
πόλη της Καστοριάς, δυτικά τον Γράµµο οι κορυφογραµµές του 
οποίου αποτελούν το όριο µε την Αλβανία και την περιφέρεια της 
Ηπείρου και ανατολικά το Βίτσι. 

Πλεονεκτήµατα: Πολύ αξιόλογοι φυσικοί - περιβαλλοντικοί πόροι:  όρος Γράµµος 
(Φύση 2000), φαράγγι Γοργοποτάµου, Αλιάκµωνας, σπήλαιο 
∆ράκου, λίµνη Καστοριάς. 
Πλούσιοι ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι:  Βυζαντινές εκκλησίες και 
αρχοντικά Καστοριάς, παραδοσιακοί οικισµοί, πολιτιστική 
παράδοση και εκδηλώσεις, αρχαιολογικός χώρος και µουσείο 
λιµναίου προϊστορικού οικισµού ∆ισπιλιού. 
Οι βασικές προϋποθέσεις – υποδοµές για την τουριστική ανάπτυξη 
συγκεντρώνονται στην πόλη της Καστοριάς (ιδιαίτερος χαρακτήρας 
και σήµανση στην εσωτερική αγορά, γούνα, υποδοµές υποστήριξης 
και ανθρώπινο δυναµικό, αξιοθέατα, µουσεία, εκδηλώσεις).. 
Αεροπορική σύνδεση µε Αθήνα - µείωση χρονοαποστάσεων από 
βασικές πύλες, λόγω Εγνατίας οδού. 
Συνδέσεις µε τουριστικούς προορισµούς Πρεσπών και Νυµφαίου 

Μειονεκτήµατα: Επαρκής τουριστική υποδοµή µόνο στην πόλη της Καστοριάς, 
κυρίως όµως στις χαµηλότερες κατηγορίες.  Αδυναµία οικονοµικής 
βιωσιµότητας του κλάδου µε την σηµερινή κίνηση 

 
Εικόνα: Κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας της περιοχής είναι η πόλη της 

Καστοριάς καθώς και η γούνα, οπού η Καστοριά θεωρείται 
παραδοσιακά το κέντρο επεξεργασίας της. ∆ευτερευόντως η περιοχή 
σηµαίνεται από ιστορική κληρονοµιά που καλύπτει ένα µεγάλο 
χρονικό βάθος από την προϊστορία ως την Οθωµανική και νέο-
ελληνική εποχή (Μακεδονικά – Αντάρτικο). 
Σηµαντικό στοιχείο της εικόνας είναι και η λίµνη της Καστοριάς τόσο 
ιστορικά όσο και τοπιολογικά. 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Οι ορεινοί όγκοι είναι τουριστικά αναξιοποίητοι . Τουριστική 
ανάπτυξη ως σήµερα έχει υπάρξει (ως ανάπτυξη της προσφοράς 
συνδυασµένη µε την γούνα) στην πόλη της Καστοριάς, χωρίς όµως 
να διατηρεί την ζήτηση σε επαρκή επίπεδα.  
Ο ορεινός όγκος Γράµµου, Βίτσιου, Βοϊου χαρακτηρίζεται από  
αναλλοίωτη περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία.  Η διατήρηση 
αξιόλογων οικισµών και αδιάρακτου περιβάλλοντος οφείλεται εν 
πολλοίς στις πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν από τον εµφύλιο 
ως τις αρχές της δεκαετίας του 90.  Η οµαλοποίηση των συνθηκών µε 
την Αλβανία (άρση της εµπόλεµης κατάστασης) αποδεσµεύει την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Η πόλη της Καστοριάς διαθέτει κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των 
τουριστικών δικτύων της περιοχής, ως κοµβικό σηµείο πολλαπλών 
θεµατικών ενοτήτων.  Έχει την δυνατότητα να οργανώσει και να 
διαχειριστεί την τουριστική συνεργασία σε δια-περιφερειακό επίπεδο 
(Ήπειρος – Κεντρική Μακεδονία), σε συνεργασία δε µε την Φλώρινα 
και σε διακρατικό (Πρέσπες – Αχρίδα – Μοναστήρι )  

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού µε κέντρο την πόλη της 
Καστοριάς.  
Συνδυασµός τουρισµού πόλης και υπαίθρου µε επίκεντρο την 
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Καστοριά και τις πλαγιές που «κοιτούν» προς την λεκάνη της λίµνης 

∆ικτυώσεις: Με οικολογικό τουρισµό  (Πρέσπες – Νυµφαίο, ηµερήσιες εκδροµές). 
Με λοιπές περιοχές και δίκτυα ∆υτικής Μακεδονίας  
∆ιαπεριφερειακά µε Θεσσαλονίκη - Βέροια – Μετέωρα, ως κέντρα 
βυζαντινού πολιτισµού 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Πόλη Καστοριάς: υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας, 
δεξαµενή ανθρώπινων πόρων. 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Νοµαρχία και Αναπτυξιακή Καστοριάς 
Εταιρία Τουρισµού ∆ήµου Καστοριάς 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
Leader + (δικτυώσεις) 
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Προορισµός ∆3: Βάλια Κάλντα, Βασιλίτσα 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

∆υτικό τµήµα του νοµού Γρεβενών στην οροσειρά της Πίνδου, όριο 
Περιφέρειας µε Περιφέρεια Ηπείρου.  
Ορεινή περιοχή περί τον εθνικό  ∆ρυµό της Βάλια Κάλντα και του 
όρους της Βασιλίτσας. 

Πλεονεκτήµατα: Πολύ αξιόλογοι φυσικοί - περιβαλλοντικοί πόροι: Ε.∆. Βάλια Κάλντα, 
και Βασιλίτσα (∆ίκτυο «ΦΥΣΗ 2000», σπήλαια. 
Παραδοσιακοί οικισµοί (Σαµαρίνα, Σµίξη, Περιβόλι, Σπήλαιο), 
µακεδονικά γεφύρια, βλαχοχώρια (έθιµα και παραδώσεις). 
Οι βασικές προϋποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη 
συγκεντρώνονται στο χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας και τους 
οικισµούς της Σµίξης, Σαµαρίνας και του Περιβολίου, οπού τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για 
τουριστικές δραστηριότητες. (1200 κλίνες) 
Υποδοµές και υπηρεσίες υποστήριξης (τροφοδοσίας, υγείας, και 
λοιπές κοινωνικές υποδοµές) στην πόλη των Γρεβενών. 

Μειονεκτήµατα: ∆υσκολία στην πρόσβαση µε το υπάρχον οδικό δίκτυο τόσο από 
Θεσσαλονίκη, όσο και από την Νότια Ελλάδα. Ωστόσο προβλέπεται 
µείωση χρονοαποστάσεων από βασικές πύλες της χώρας δια της 
Εγνατίας οδού, η οποία διέρχεται από την περιοχή και την συνδέει, 
δυτικά µε τα Γρεβενά και ανατολικά µε την Ήπειρο (περιοχή 
Μετσόβου). 
Έλλειψη ανθρώπινων πόρων για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα. 
Έλλειψη σχεδιασµού της ως τώρα τουριστικής ανάπτυξης 

 
Εικόνα: Κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας της περιοχής είναι ο Ε.∆. της 

Πίνδου και το Χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας. Η εικόνα της 
περιοχής συντίθεται ως µίγµα της φυσικής οµορφιάς της Πίνδου, της 
παράδοσης που διατηρείται στους οικισµούς της περιοχής και της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων άθλησης στο βουνό (Ski, πεζοπορία, 
ποδήλατο βουνού) 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή εµφανίζει δυναµική τάση ανάπτυξης της τουριστικής 
προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται εδώ το µεγαλύτερο 
µέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον τουρισµό στην 
περιφέρεια. 
Η τάση αναµένεται να αυξηθεί, καθώς µε την κατασκευή της Εγνατίας 
η περιοχή θα αυξήσει την έλξη της στην αγορά της Αθήνας και θα 
συνδεθεί µε την περιοχή του Μετσόβου. 
Η  ενοποίηση των δύο Εθνικών ∆ρυµών της Πίνδου (Βάλια Κάλντα – 
Βίκος Αώος) και η δηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Σπήλαιο 
αναµένεται να βελτιώσει την διαχείριση, τον σχεδιασµό και την 
προβολή της περιοχής. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού µε κέντρο τον Εθνικό ∆ρυµό 
και την Βασιλίτσα . 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης – προβολής ο ορεινός 
τουρισµός και ο τουρισµός φύσης στην περιοχή του Ε.∆.. µε κέντρο 
την δηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Σπήλαιο, σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη του χειµερινού – χιονοδροµικού 
τουρισµού 
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∆ικτυώσεις: Με ορεινό και ορεινό τουρισµό στην Πίνδο (Χρυσές Κορυφές). 
Με τουρισµό φύσης Πρέσπες και Βίκος-Αώος 
Με Χιονοδροµικά Κέντρα ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Γρεβενά:  Κύρια πύλη εισόδου, υποστήριξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, δεξαµενή ανθρώπινων πόρων. 
∆ευτερεύουσες πύλες εισόδου - µε την λειτουργία της Εγνατίας: 
Τρίκαλα, Μέτσοβο 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Αναπτυξιακή Γρεβενών 
Γραφείο Οικοτουρισµού Γρεβενών 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης ορεινού όγκου Πίνδου 
Σχέδιο ενοποίησης και διαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Πίνδου 
ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Leader + (δικτυώσεις) 
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Προορισµός ∆4: Πιέρια - Πολύφυτο 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Περιοχή στα όρια των περιφερειών ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας Ορεινή περιοχή που χαρακτηρίζεται από 
το πέρασµα του Αλιάκµονα και την τεχνική λίµνη του Πολύφυτου. 
Η περιοχή απλώνεται κατά µήκος περί της όχθης του Αλιάκµονα και 
είναι προσβάσιµη στο δυτικό µέρος (∆εσκάτη) από τα Γρεβενά, το 
κεντρικό (Αιάνη – Βελβεντός) από Κοζάνη - Ελασσόνα, και στο 
ανατολικό από την Βέροια – Πιέρια  

Πλεονεκτήµατα: Οι περιβαλλοντικοί πόροι εστιάζονται στην οικολογική αξία και τους 
φυσικούς σχηµατισµούς – τοπία -  που δηµιουργεί ο Αλιάκµονας, 
κυρίως στην στροφή του και τα στενά πριν την τεχνίτη λίµνη. 
Ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι: Αρχαία Αιανή, Μονή Ζαβόρδας και 
ερηµητήρια, σπήλαια. 
Ιδιαίτερο αγροτικό προϊόν που περιλαµβάνει καλλιέργεια του 
κρόκου, κρασιά Ο.Π.Α.Π (Βελβεντός). 
Από την περιοχή διέρχεται το διεθνές µονοπάτι Ε4 

Μειονεκτήµατα: Ελάχιστη τουριστική υποδοµή (160 κλίνες)   
Έλλειψη ανθρώπινων πόρων για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα. 

 
Εικόνα: Κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας της περιοχής είναι τα περάσµατα 

του Αλιάκµονα. Η αρχαία Αιανή αποτελεί σηµαντικό αξιοθέατο της 
περιοχής, δεν διαθέτει όµως ακόµα επαρκή προβολή και ανάδειξη.  

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή είναι αναξιοποίητη τουριστικά. Τουριστικές 
δραστηριότητες συναντώνται κυρίως στο ∆υτικό τµήµα, στην 
περιοχή του Νοµού Γρεβενών και σχετίζονται κυρίως µε τον 
Αλιάκµονα (Rafting, αναρριχήσεις στις χαράδρες των στενών). 
Απευθύνονται κυρίως σε έµπειρους αθλητές - τουρίστες. 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ήπια τουριστική ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στον ποταµό 
και την Λίµνη.  
Ανάπτυξη του αγροτουρισµού στις πλαγιές των Πιερίων - Βελβενδό. 
Ανάδειξη Αιανής ως πολιτισµικού τουριστικού πόρου σε 
περιφερειακό επίπεδο 

∆ικτυώσεις: Με την ζώνη ∆.5 ως αγροτουριστική περιοχή 
Με λοιπές περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας, ως πολιτισµικό 
αξιοθέατο και σύνδεση µε το Μακεδονικό Αρχαιολογικό τρίγωνο 
(Βεργίνα, Πέλλα, ∆ίον). 
Με Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλία για την προβολή – προώθηση 
των Πιέριων - Τίταρου ως ενιαίου προορισµού. 
Με το χιονοδροµικό κέντρο των Πιερίων (Ελατοχώρι) 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Κοζάνη - Γρεβενά:  Πύρες εισόδου, υποστήριξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, ανθρώπινοι πόροι. 
Τοπικά Κέντρα: ∆εσκάτη, Σέρβια, Βελβενδός  

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Αναπτυξιακή Κοζάνης 
Αναπτυξιακή Γρεβενών 
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Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
∆ρόµοι του Κρασιού, Leader +  

Προορισµός ∆5: Ασκιο – Βουρινός – Κοιλάδα Μεσσιανού Νερού 
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

Ορεινή περιοχή στο οροπέδιο της Κοζάνης, χαρακτηρίζεται από 
αγροτικές δραστηριότητες. 

Πλεονεκτήµατα: Οικιστικά παραδοσιακά σύνολα στην Σιάτιστα, χαρακτηριστικά της 
Μακεδονικής αρχιτεκτονικής του 19 αιώνα. 
Πλούσια χλωρίδα µε σηµαντικό ταξονοµικό και φυτογεωγραφικό 
ενδιαφέρον στο όρος Βούρινος 
Η κοιλάδα του Μεσιανού Νερού, η οποία προστατεύεται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 
συγκεντρώνει τη βοτανική, ζωολογική και οικολογική αξία της 
περιοχής. 
Έντονη αγροτική παράδοση στο κρασί και τα τυριά 

Μειονεκτήµατα: Ελάχιστη τουριστική υποδοµή (200 κλίνες)   
Στην κοιλάδα οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως κτηνοτροφία, 
δασοπονία και κυνήγι, έχουν διατηρηθεί έντονες για αρκετές 
δεκαετίες. 

 
Εικόνα: Μη αναγνωρίσιµη εκτός ∆υτικής Μακεδονίας 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή είναι αναξιοποίητη τουριστικά. 
∆υνατότητα ανάπτυξης του αγροτουρισµού µε βάση τα τοπικά 
προϊόντα 

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Στήριξη του αγροτικού πληθυσµού και της οικονοµίας µε ανάπτυξη 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων 
Αγροτουρισµός 

∆ικτυώσεις: Με λοιπές περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας καθώς γεωγραφικά 
βρίσκεται στο κέντρο της Περιφέρειας 
Με αγρο-τουριστικές περιοχές εντός και εκτός περιφέρειας (µέσω 
leader+: Αγροτουριστικό ∆ίκτυο,  ∆ρόµοι του Κρασιού) 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Κοζάνη: Κύρια πύλη εισόδου, υποστήριξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, δεξαµενή ανθρώπινων πόρων. 
Τοπικά Κέντρα: Σιάτιστα, Βλάστη 

Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Αναπτυξιακή Κοζάνης 

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
∆ρόµοι του Κρασιού 
Leader +  
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Προορισµός ∆6: Νυµφαίο – Βεγορίτιδα  
 
Γεωγραφική θέση. 
Περιγραφή: 

∆υτική πλευρά του νοµού Φλώρινας. 
Ορεινή περιοχή που εκτείνεται από τις δυτικές πλαγιές του όρους 
Βόρας (Καϊµάκτσαλάν) έως τις ανατολικές του όρους Βίτσι. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις λίµνες που περιέχει. 

Πλεονεκτήµατα: Ο Οικισµός του Νυµφαίου αποτελεί πρότυπο αναβίωσης τουριστικού 
– ορεινού οικισµού. 
Η οικολογική αξία των λιµνών Βεγορίτιδος, Πετρών, Χειµαδίτιδας και 
Ζάζαρης. 
Ελληνιστικός οικισµός των Πετρών και ίχνος αρχαίας Εγνατίας. 
Υπάρχουν αρχικές προϋποθέσεις και υποδοµές βάσης για την 
τουριστική της ανάπτυξη, που αφορούν κυρίως τον οικισµό του 
Νυµφαίου και το Αµύνταιο και περιλαµβάνουν Συνεδριακό κέντρο, 
ιππικό όµιλο, το κέντρο προστασίας και ενηµέρωσης του Αρκτούρου 
στον Αετό. 
Καλή γεωγραφική τοποθέτηση σε σχέση µε τους τουριστικού 
προορισµούς Πρεσπών, Καϊµάκτσαλαν, Καστοριάς 

Μειονεκτήµατα: Η περιοχή εµφανίζει υψηλό ποσοστό ηµερήσιας επίσκεψης από την 
Θεσσαλονίκη 
Περιβαλλοντικά προβλήµατα στην λίµνη Βεγορίτιδα – ΑΗΣ ∆ΕΗ  
Μη επαρκές εσωτερικό δίκτυο – ελλιπής σύνδεση µε Καστοριά 
Μικρή ανάδειξη των τουριστικών πόρων της περιοχής 

 
Εικόνα: Καλή προβολή – εικόνα που διασφαλίζεται από τον οικισµό του 

Νυµφαίου και το προφίλ της οργάνωσης του Αρκτούρου, 
εκµεταλλευόµενη την ευαισθητοποίηση για την διάσωση της Καφέ 
Αρκούδας 

Σηµερινό επίπεδο.  
∆υνατότητες: 
 

Η περιοχή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, που ως τώρα εστιάζεται 
σηµειακά στο Νυµφαίο. 
∆υνατότητα ανάπτυξης ήπιων τουριστικών και αγροτο-τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε επίκεντρο την περιοχή του Νυµφαίου και την 
Λίµνη Βεγορίτιδα (ΟΠΑΠ Αµύνταιου)  

Στόχοι τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Θεµατικές µορφές: 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής ως 
‘’αειφορικού’’ τουριστικού προορισµού. 
Επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης – προβολής ο επιλεκτικός 
ορεινός – φυσιολατρικός τουρισµός. Ιδιαίτερος χαρακτήρας της 
περιοχής µε έµφαση στην εκµετάλλευση υποδοµών, δυνατοτήτων, 
πολιτιστικού αποθέµατος  για αγρο-περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

∆ικτυώσεις: Με περιοχή Κ3 (Καϊµάκτσαλάν, Πόζαρ) κυρίως σε ότι αφορά την 
τουριστική ανάπτυξη της Λίµνης Βεγορίτιδος 
Με περιοχή ∆1 (Πρέσπες) και ∆2 (Καστοριά) Οικολογικός τουρισµός 
+ city break σε Φλώρινα - Καστοριά 
Με αγροτουριστικές περιοχές εντός και εκτός περιφέρειας (µέσω 
leader+: Αγροτουριστικό ∆ίκτυο,  ∆ρόµοι του Κρασιού) 

 
Οργάνωση – 
υποστήριξη του 
τουρισµού: 

Έδεσα – Φλώρινα - Καστοριά: Κύριες πύλες εισόδου, υποστήριξη 
της τουριστικής δραστηριότητας,  
Τοπικά Κέντρα: Αµύνταιο, δεξαµενή ανθρώπινων πόρων. 
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Τοπικοί φορείς 
στήριξης του 
τουρισµού: 

Αρκτούρος  
Αναπτυξιακή Φλώρινας 
Γυναικείος Συν. Νυµφαίου 
∆ήµος Νυµφαίου (Α.Π.Θ.) 
Γ.Σ. Αµύνταιου  

Υφιστάµενα σχέδια – 
προτάσεις: 

ΟΠΑΑΧ, ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
∆ρόµοι του Κρασιού 
Πρόγραµµα Ανάδειξης και Προβολής Λίµνης Βεγορίτιδος (Leader + 
ΑΝ.ΦΛΩ. – ΑΝ.ΠΕΛ.). 
Euro villages (leader +) 

 
0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Το πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης 

Οι συνολικοί στρατηγικοί στόχοι, όπως περιγράφηκαν στο προηγούµενο Κεφάλαιο, 
µεταγράφονται σε Άξονες προτεραιότητας, σε στόχους δηλαδή του µεσοπρόθεσµου 
Προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης. 
 
Άξονες πενταετίας: 
1. Επέκταση προς νέους ‘’αειφορικούς’’ τουριστικούς προορισµούς 
2. ∆ηµιουργία νέων ειδικών καθώς και εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων 
3. Αποκατάσταση, σε βιώσιµα πλαίσια, ώριµων τουριστικών περιοχών ή 

τουριστικών περιοχών σε παρακµή 
4. Οριζόντιος έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον 
5. Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας προϊόντων, υπηρεσιών 

και τουριστικών προορισµών 
6. Βελτίωση της διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης 
7. Βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης.  Προώθηση σε νέες αγορές 

Άξονας 1.  Επέκταση προς νέους αειφορικούς τουριστικούς προορισµούς 

Μέτρο 1.1 Προστασία – αξιοποίηση – διαχείριση του φυσικού και 
ιστορικού περιβάλλοντος 

Μέτρο 1.2 Σχεδιασµός – διαχείριση – ενίσχυση της προσφοράς στους 
νέους αειφορικούς προορισµούς 

Άξονας 2.  ∆ηµιουργία νέων ειδικών καθώς και εναλλακτικών τουριστικών 
προϊόντων 

Μέτρο 2.1 Βελτίωση - δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών για την 
προώθηση του θεµατικού τουρισµού 

Μέτρο 2.2 Ενθάρρυνση της προσφοράς εξειδικευµένων υπηρεσιών από 
τις τουριστικές επιχειρήσεις 

Μέτρο 2.3 Στήριξη και ανάπτυξη ειδικών – θεµατικών µορφών τουρισµού 

Άξονας 3.  Αποκατάσταση, σε βιώσιµα πλαίσια, ανεπτυγµένων τουριστικών 
περιοχών 

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και διαχείριση της ανάπτυξης των ώριµων 
τουριστικών προορισµών 
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Μέτρο 3.2 Βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος στους 
ώριµους τουριστικούς προορισµούς 

Άξονας 4.  Οριζόντιος έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο 
περιβάλλον 

Μέτρο 4.1 Έλεγχος των πρακτικών τουριστικής κατανάλωσης και 
αναψυχής στη φύση 

Μέτρο 4.2 Έλεγχος και διαχείριση των µεταφορικών υποδοµών στους 
τουριστικούς προορισµούς 

Μέτρο 4.3 Συµβολή του τουριστικού τοµέα στη χρηµατοδότηση για την 
προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος 

Άξονας 5.  Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων – υπηρεσιών 

Μέτρο 5.1 Αναβάθµιση – υιοθέτηση  
Μέτρο 5.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων 

Άξονας 6.  Βελτίωση της διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης 

Μέτρο 6.1 Προώθηση της συνεργασίας και της εταιρικότητας 
Μέτρο 6.2 Βελτίωση της κατάρτισης και της κοινωνικο-οικονοµικής 

κατάστασης των απασχολούµενων στον τοµέα του τουρισµού 

Άξονας 7.  Βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης.  Προώθηση σε νέες αγορές 

Μέτρο 7.1 Προώθηση συνεργασιών µεταξύ των επαγγελµατιών του 
τοµέα 

Μέτρο 7.2 Αναζήτηση νέων αγορών 
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Άξονας 1. Επέκταση του τουριστικού προϊόντος προς νέους βιώσιµους 
τουριστικούς προορισµούς 

 
Τόσο η Κεντρική όσο –κυρίως- η ∆υτική Μακεδονία διαθέτουν φυσικό και ιστορικό 
πλούτο τέτοιο που µπορεί να στηρίξει την περαιτέρω επέκταση και ταυτόχρονα τη 
διαφοροποίηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος. 
Τα δεδοµένα της ανάλυσης προσδιορίζουν νέους, µη παραδοσιακούς, τουριστικούς 
προορισµούς, οι οποίοι παρότι διαφορετικοί µεταξύ τους, διαθέτουν το κοινό 
πλεονέκτηµα αναξιοποίητων φυσικών και πολιτιστικών πόρων: 
Ζώνες Κ2 (Βέρµιο, Βέροια – Νάουσα), Κ3 (όρος Βόρας – Έδεσσα), Κ4 (Κερκίνη – 
∆οϊράνη – κοιλάδα Στρυµόνα) και Κ10 (λίµνες Λαγκαδά) της Κεντρικής Μακεδονίας, 
που µπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, σε ήπια πλαίσια, και 
Ζώνες ∆1 (λίµνες και Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών), ∆2 (Καστοριά – σύµπλεγµα 
Γράµµου – Βιτσίου), ∆3 (Εθνικός ∆ρυµός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα), ∆5 (Άσκιο όρος 
– Μεσιανό Νερό) και ∆6 (Νυµφαίο, λίµνες) της ∆υτικής Μακεδονίας, µε το ιδιαίτερο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, που βρίσκονται σε αρχική φάση ανάπτυξης. 
Τα Μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση του άξονα αυτού περιλαµβάνουν τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις για να επεκταθεί – διευρυνθεί το τουριστικό προϊόν προς την 
κατεύθυνση του βιώσιµου τουρισµού.  Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται: 
α)  Παρεµβάσεις για την προστασία και ανάδειξη όλων των αξιόλογων στοιχείων του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  Οι παρεµβάσεις αυτές συνιστούν 
εξωτερική προϋπόθεση – όρο για τον αναπροσανατολισµό της ανάπτυξης του 
τουρισµού, και έχουν εφαρµογή στο σύνολο των τουριστικών προορισµών. 

β)  Παρεµβάσεις σχετικές µε την επίτευξη των οργανωτικών προϋποθέσεων και 
προϋποθέσεων σχεδιασµού, ώστε να ξεκινήσει η προσπάθεια βιώσιµων µορφών 
τουρισµού στους µη ώριµους προορισµούς. 

γ)  Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας και ήπιας κατεύθυνσης που προικοδοτούν τους µη 
παραδοσιακούς προορισµούς µε κατάλληλα προσαρµοσµένες υποδοµές ήπιου 
χαρακτήρα και σηµατοδοτούν την ταυτότητά τους στην αγορά. 
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ΜΕΤΡΟ 1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Προκειµένου για τον βιώσιµο τουρισµό, αποκτά στρατηγική σηµασία η προστασία 
των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, το ίδιο και των στοιχείων του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
Η σωστή προστασία και η κατάλληλη, ενεργός, διαχείριση των στοιχείων της φύσης 
και της ιστορίας, ανεβάζουν την αξία και την αναγνωρισιµότητα των τουριστικών 
προορισµών (συνολικά και κατά τόπους), και εξασφαλίζουν τη διατηρησιµότητά τους 
µακροπρόθεσµα.  Πρόκειται για παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν θετικά τη 
ζήτηση, δηλαδή να δηµιουργήσουν ζήτηση, επενεργώντας θετικά στις διακυµάνσεις 
της συγκυρίας. 
Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι η απώλεια του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού (αλλά και 
πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα µιας περιοχής), µπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την τουριστική κίνηση.  Οι επενδύσεις που θα χρειαζόντουσαν τότε για την 
αντιστροφή της κίνησης και την ‘’αναδόµηση’’ της εικόνας µιας περιοχής, θα ήταν 
πολλαπλάσιες. 
Οι αρχικές ενέργειες – προϋποθέσεις που συγκεντρώνονται εδώ, υπό τον τίτλο αυτού 
του Μέτρου, δεν λογίζονται µόνον, ούτε αφορούν αποκλειστικά, τον τουριστικό τοµέα. 
Θεωρήθηκε ωστόσο σκόπιµο να αναφερθούν αναλυτικά, προκειµένου να καταδειχθεί 
το µέγεθος των αρχικών επενδύσεων σε τοµείς όπου ήδη καταγράφεται καθυστέρηση 
της δηµόσιας παρέµβασης. 
Οι τοµείς αυτοί θεωρούνται γενικότερα ζωτικοί για τη βιώσιµη ανάπτυξη, και είναι: 

 η προστασία – διαχείριση των υψηλής αξίας περιβαλλοντικών πόρων, 
 η προστασία - ανάδειξη των ιστορικών τόπων και µνηµείων, και της πολιτιστικής 
παράδοσης, και 

 ο πολεοδοµικός – χωροταξικός έλεγχος. 
Στη βάση αυτή, το Μέτρο συγκεντρώνει τις αναγκαίες υλικές προϋποθέσεις, το 
πλαίσιο για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι παρεµβάσεις αυτού του Μέτρου είναι δυνατόν να αφορούν: 
 Έργα και παρεµβάσεις προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
αξιόλογων φυσικών πόρων. 

 Έργα και παρεµβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης των αξιόλογων 
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και µνηµείων, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπλασης – αποκατάστασης παραδοσιακών οικιστικών συνόλων. 

 ∆ράσεις ενεργού διαχείρισης των φυσικών και ιστορικών πόρων, µε την έννοια 
της εγκατάστασης ειδικών φορέων διαχείρισης προκειµένου για τα ευαίσθητα 
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οικοσυστήµατα (Ραµσάρ, Εθνικοί ∆ρυµοί, Φύση 2000) ή της επισκεψιµότητας 
(ύπαρξη φύλαξης και υποδοχής επισκεπτών) προκειµένου για αρχαιολογικούς 
χώρους και µνηµεία. 

 Ενέργειες σχεδιασµού και θεσµοθέτησης ειδικών όρων και περιορισµών στις 
χρήσεις γης και στη δόµηση, προκειµένου να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας τόσο 
των ίδιων ευαίσθητων φυσικών – ιστορικών στοιχείων και της περιβάλλουσας 
ζώνης. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Οι παρεµβάσεις αυτού του Μέτρου έχουν προσδιορισθεί αναλυτικά σε επίπεδο 
τουριστικών προορισµών και επισυνάπτονται στον Πίνακα 1.1. 
Οι κατηγορίες παρεµβάσεων που εντοπίστηκαν είναι: 
• Οριοθέτηση, κανονιστική προστασία, προγράµµατα εκτίµησης της φέρουσας 

ικανότητας, σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. 
• Προώθηση της ενεργού διαχείρισης στις υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχές, 

σύσταση δηλαδή φορέων διαχείρισης (ΝΠΙ∆, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18, παρ. 7, 
του Ν. 2742/99 περί Χωροταξίας και του άρθρου 19 του Ν. 1650/86 περί Προστασίας 
του Περιβάλλοντος). 

• Παρεµβάσεις για τη βελτίωση – ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.  Οι 
παρεµβάσεις αυτού του τύπου µπορούν να είναι σηµειακές ή οριζόντιες, να 
υποστηρίζουν δηλαδή πολιτιστικά δίκτυα και διαδροµές. 

• ∆ράσεις σχεδιασµού και θέσπισης ρυθµίσεων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων 
(έκδοση και εφαρµογή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου), είτε προληπτικά σε ευαίσθητες 
περιοχές, είτε κυρίως σε παραθαλάσσιες βεβαρυµένες ζώνες. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Μέτρο έχει χωρική εξειδίκευση και εφαρµογή στο σύνολο των τουριστικών ζωνών 
– προορισµών, όπως έχουν προσδιορισθεί από τη µελέτη.  Αφορά όλες τις 
προϋποθέσεις (προστασίας – ανάδειξης – ελέγχου χρήσεων γης), που είναι 
απαραίτητες σε επίπεδο τουριστικού προορισµού, είτε αυτός βρίσκεται σε ώριµη είτε 
σε πρώιµη φάση τουριστικής ανάπτυξης, προκειµένου να εξασφαλισθούν όροι 
βιωσιµότητας. 
Για τα έργα – δράσεις αυτού του Μέτρου έχει γίνει από την Οµάδα Μελέτης αναλυτική 
προσέγγιση και εξειδίκευση σε κάθε προτεινόµενο τουριστικό προορισµό.  Τα 
καταρχήν προτεινόµενα έργα – δράσεις προσδιορίζονται στον επισυναπτόµενο σε 
αυτό το Μέτρο Πίνακα ειδικών δράσεων. 
Το πλήθος των αναγκαίων παρεµβάσεων υποχρεώνει οδηγεί ωστόσο σε υιοθέτηση 
ορισµένων κανόνων – προτεραιοτήτων.  Συγκεκριµένα: 
1. Όσον αφορά τουριστικούς προορισµούς που στηρίζονται προκειµένου για την 

τουριστική τους ανάπτυξη σε ιδιαίτερα αξιόλογους περιβαλλοντικούς πόρους, τα 
έργα / παρεµβάσεις προστασίας και διαχείρισης συνιστούν εκ των ων ουκ άνευ 
προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω δράση τουριστικής αξιοποίησης.  
Πρόκειται για: 
Τον προορισµό Κ4, περί τη λίµνη Κερκίνη, και τον προορισµό ∆1, περί τον Εθνικό 
∆ρυµό Πρεσπών, όπου είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί καταρχήν το καθεστώς 
προστασίας και διαχείρισης των υγροτόπων και να υπάρξουν σε διαρκή βάση 
ασφαλή εξαγόµενα για τον τρόπο αξιοποίησης και τη φέρουσα ικανότητα των 
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προστατευόµενων περιοχών. 
Το ίδιο ισχύει και για τους προορισµούς Κ1, όσον αφορά την προστατευόµενη 
περιοχή του Ολύµπου, και ∆3, Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα, όσον αφορά τον Φορέα 
∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Πίνδου. 
Γενικότερα, η προστασία – διαχείριση των ίδιων των προστατευόµενων περιοχών 
και η παρακολούθηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων, προηγείται 
της τουριστικής αξιοποίησης και διαχείρισης. 

2.  Στους ήδη ανεπτυγµένους τουριστικούς προορισµούς (Πιερία, Κασσάνδρα, 
Σιθωνία, µέση παράλια Χαλκιδική, Στρυµωνικός), έχουν προτεραιότητα οι 
ρυθµίσεις που αποβλέπουν σε χωροταξικό και πολεοδοµικό έλεγχο και 
αναστροφή των τάσεων υποβάθµισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Μέτρου θα οδηγήσει: 
 Στην επίτευξη προϋποθέσεων για το ‘’άνοιγµα’’ περιοχών στην τουριστική αγορά. 
 Στην εξασφάλιση όρων βιωσιµότητας σε νέους και αναπτυσσόµενους 
τουριστικούς προορισµούς. 

 Στη διάσωση των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων στους 
ανεπτυγµένους τουριστικούς προορισµούς και στην βελτίωση της εικόνας τους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η ανάληψη απόφασης για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτού του Μέτρου 
ανάγεται σε επίπεδο φορέων περιφερειακού και εθνικού επιπέδου.  Συγκεκριµένα οι 
παρεµβάσεις αφορούν: 
Το κεντρικό Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε για επίλυση θεσµικών οριζόντιων ζητηµάτων που 
αφορούν διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και χωροταξικό έλεγχο. 
Τις περιφερειακές ∆/νσεις ΠΕΧΩ∆Ε (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) για ζητήµατα εφαρµογής 
περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής. 
Το κεντρικό Υπουργείο Πολιτισµού και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων για ανάληψη 
δράσεων προστασίας – ανάδειξης – βελτίωσης επισκεψιµότητας σε ιστορικούς 
τόπους και µνηµεία. 
Οι Φορείς Υλοποίησης προσδιορίζονται ανάλογα µε τον τύπο της παρέµβασης. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων του Μέτρου, στα πλαίσια του 3ου 
Κ.Π.Σ., εντοπίζονται πρωτίστως στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα: 
α)  Επιχειρησιακό Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ) 
β)  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτισµού, 
και δευτερευόντως στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Κεντρικής 
Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας. 
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Πίνακας 1.1   
Μέτρο 1.1.  Προστασία – αξιοποίηση – διαχείριση του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
Κατηγορίες ∆ράσεων:  K1:  Νότια Πιερία - Όλυµπος Κ2:  Όρος Βέρµιο, 

Βέροια - Νάουσα 
Κ3:  Όρος Βόρας - Έδεσσα Κ4:  Κερκίνη – ∆οϊράνη – 

Κοιλάδα Στρυµόνα 
Κ5:  Στρυµωνικός κόλπος 
και κόλπος Ιερισσού 

Κ6:  Σιθωνία Κ7:  Μεσοδυτική 
παράκτια Χαλκιδική 

Κ8:  Χερσόνησος 
Κασσάνδρας 

Οριοθέτηση, κανονιστική 
προστασία, 
προγράµµατα εκτίµησης 
φέρουσας ικανότητας, σε 
περιοχές υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας 

Οριοθέτηση, κανονιστική 
προστασία, πρόγραµµα 
φέρουσας ικανότητας, 
περιµετρικής ζώνης 
προστατευόµενης περιοχής 
Ολύµπου 

 Κατά προτεραιότητα 
προώθηση του σχεδιασµού 
περιβαλλοντικής προστασίας 
και διαχείρισης σε όρος 
Καϊµακτσαλάν, ποταµό 
Μογλένιτσα και ιαµατικές 
πηγές, λίµνη Βεγορίτιδα, 
λίµνη και φράγµα του Άγρα 

Π.∆. οριοθέτησης και 
προστασίας της περιοχής 
λίµνης Κερκίνης. 
Προστασία λίµνης ∆οϊράνης 
(ως περιοχής Natura 2000), 
διασυνοριακό σχέδιο 
προστασίας. 

 Κατά προτεραιότητα 
οριοθέτηση και 
προστασία των 
περιοχών Natura 
2000  
Προστασία Όρους 
Σιθωνία και µικρών 
υγροτόπων 
(Τριστινίκα, 
Καλαµίτσι) 

Οριοθέτηση και 
προστασία 
υγροβιότοπου Αγ. 
Μάµα και ποταµού 
Χαβρία 

 

Προώθηση της ενεργού 
διαχείρισης 
προστατευόµενων 
φυσικών περιοχών 

Σύσταση και λειτουργία 
φορέα διαχείρισης (ΝΠΙ∆) 
προστατευόµενης περιοχής 
Ολύµπου 

  Σύσταση – λειτουργία Φορέα 
∆ιαχείρισης Προστατευόµενης 
Περιοχής λίµνης Κερκίνης 

    

Έργα – δράσεις , 
οριζόντιες ή σηµειακές, 
για την βελτίωση - 
ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων, µνηµείων και 
παραδοσιακών οικισµών 

Βελτίωση επισκεψιµότητας 
- ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικών -  ιστορικών 
τόπων στην περιοχή του 
Ολύµπου 
Προστασία, πολεοδοµική 
οργάνωση – ανάπλαση 
συνεκτικών οικιστικών 
συνόλων σε Π. 
Παντελεήµονα, Σκοτίνα, 
Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, και 
Π. Πόρους 
Έργα - δράσεις σήµανσης 
της εισόδου στο τρίγωνο 
∆ίον – Βεργίνα - Πέλλα  
 

Βελτίωση 
επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικών χώρων 
σε Βεργίνα, Λευκάδια 
Ανάδειξη ιστορικού και 
πολιτιστικού προφίλ 
πόλης Βέροιας 
(βυζαντινές εκκλησίες 
και µνηµεία) 
Ανάδειξη – τουριστική 
αξιοποίηση 
βιοµηχανικών κτιρίων 
πόλης Νάουσας 
Προστασία - 
πολεοδοµική 
οργάνωση – ανάπλαση 
παραδοσιακών 
οικιστικών συνόλων 
στην πόλη της Βέροιας 
Έργα – δράσεις 
σήµανσης του κόµβου 
της Βεργίνας στο 
πολιτιστικό τρίγωνο 
∆ίου – Βεργίνας - 
Πέλλας 

Βελτίωση επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικού χώρου Πέλλας 
Προστασία και πολεοδοµικός 
σχεδιασµός παραδοσιακού 
οικισµού Αγίου Αθανασίου 
στο Καϊµακτσαλάν 
Έργα – δράσεις σήµανσης 
του κόµβου της Βεργίνας στο 
πολιτιστικό τρίγωνο ∆ίου – 
Βεργίνας - Πέλλας 

Πολεοδοµικός και 
µορφολογικός έλεγχος της 
οικιστικής ανάπτυξης στους 
οικισµούς:  Κερκίνη, 
Λιθότοπος, Άνω Πορόϊα,  

Βελτίωση 
επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικών χώρων 
Σταγείρων, Ακάνθου, 
Αµφίπολης 
Προστασία, πολεοδοµικός 
και µορφολογικός έλεγχος 
της ανάπτυξης των 
οικισµών:  Άνω Βρασνά, 
Άνω Σταυρός 
Έργα δράσης σήµανσης 
του δικτύου κλασσικής 
Χαλκιδικής (από 
Θεσσαλονίκη προς 
Όλυνθο, Στάγειρα, 
Άκανθο, Αµφίπολη) 

Βελτίωση 
επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικού 
χώρου Τορώνης  
Προστασία, 
πολεοδοµικός και 
µορφολογικός 
έλεγχος της 
ανάπτυξης του 
οικισµού Παρθενώνα 
Έργα δράσης 
σήµανσης του 
δικτύου κλασσικής 
Χαλκιδικής (προς 
Τορώνη) 

Βελτίωση 
επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – 
προβολή 
αρχαιολογικών 
χώρων Ολύνθου και 
Ποτίδαιας  
Προστασία, 
πολεοδοµικός και 
µορφολογικός 
έλεγχος της 
ανάπτυξης των 
οικισµών: 
Πολυγύρου, 
Ταξιαρχών  
Έργα δράσης 
σήµανσης του 
δικτύου κλασσικής 
Χαλκιδικής (από 
Θεσσαλονίκη προς 
Όλυνθο) 

Βελτίωση 
επισκεψιµότητας - 
ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικών χώρων 
Καλλάνδρας, Αφύτου, 
Φώκαιας  
Προστασία, 
πολεοδοµικός και 
µορφολογικός έλεγχος 
της ανάπτυξης των 
οικισµών: Αφύτου, 
Καλλάνδρας, Φούρκας, 
Κασσανδρινού 
Έργα δράσης σήµανσης 
του δικτύου κλασσικής 
Χαλκιδικής (από 
Θεσσαλονίκη και Όλυνθο, 
προς Άφυτο Καλλάνδρα ) 

Σχεδιασµός – θέσπιση 
ειδικών ρυθµίσεων 
χρήσεων γης 

Επέκταση των ρυθµίσεων 
χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων στην 
περιοχή των δήµων Αν. 
Ολύµπου, Λιτοχώρου και 
Παραλίας Κατερίνης, από 
την παραλία έως την 
περιµετρική ζώνη 
προστασίας Ολύµπου. 
Ανάσχεση της εκτός 
σχεδίου δόµησης και 
προστασία των ακτών 

   Έλεγχος, δια Ζ.Ο.Ε., των 
χρήσεων γης στην 
παράκτια ζώνη του νοµού 
Χαλκιδικής, ανάσχεση της 
εκτός σχεδίου δόµησης 
και προστασία των ακτών 
Επέκταση ρυθµίσεων 
στην παράκτια ζώνη του 
Ν. Θεσ/νίκης 

Έλεγχος, δια Ζ.Ο.Ε., 
των χρήσεων γης 
στην παράκτια ζώνη 
του νοµού 
Χαλκιδικής, 
ανάσχεση της εκτός 
σχεδίου δόµησης και 
προστασία των 
ακτών 

Έλεγχος, δια Ζ.Ο.Ε., 
των χρήσεων γης 
εκατέρωθεν του 
κύριου οδικού 
δικτύου, ανάσχεση 
της εκτός σχεδίου 
δόµησης και 
προστασία των 
ακτών 

Έλεγχος, δια Ζ.Ο.Ε., των 
χρήσεων γης σε όλη τη 
χερσόνησο, ανάσχεση 
της εκτός σχεδίου 
δόµησης και προστασία 
των ακτών 
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Πίνακας 1.2 (συνέχεια)  
Μέτρο 1.1.  Προστασία – αξιοποίηση – διαχείριση του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
Κατηγορίες ∆ράσεων: Κ9:  Πόλη 

Θεσσαλονίκης 
Κ10:  Λίµνες 
Λαγκαδά 

∆1:  Περιοχή λιµνών και 
εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών 
– ορεινού όγκου Βιτσίου 

∆2:  Καστοριά, σύµπλεγµα 
Γράµµου – Βιτσίου, Βόϊο 
όρος 

∆3:  Εθνικός ∆ρυµός 
Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 
– Βασιλίτσα … 

∆4:  Πιέρια όρη ∆5:  Άσκιο όρος – 
Βούρινος – Μεσιανό Νερό 

∆6:  Νυµφαίο, Λίµνες 
Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, 
Πετρών,Βεγορίτιδας 

Οριοθέτηση, κανονιστική 
προστασία, 
προγράµµατα φέρουσας 
ικανότητας, σε περιοχές 
υψηλής περιβαλλοντικής 
αξίας 

Σχέδιο 
οριοθέτησης -  
προστασίας 
δέλτα ποταµών 
Αξιού, 
Αλιάκµονα, 
Λουδία, Γαλλικού 
Ανάπλαση κοίτης 
Γαλλικού 

Έργα – δράσεις 
διάσωσης λίµνης 
Λαγκαδά 
Σχέδιο 
οριοθέτησης -  
προστασίας 
λίµνης Βόλβης 

 Προστασία  - 
περιβαλλοντική διαχείριση 
λίµνης Καστοριάς 

Προστασία – 
περιβαλλοντική 
διαχείριση Εθνικού 
∆ρυµού Πίνδου 

 Προστασία – 
περιβαλλοντική διαχείριση 
κοιλάδας Μεσιανού νερού 

Έργα – δράσεις διάσωσης 
λίµνης Βεγορίτιδας 

Προώθηση της ενεργού 
διαχείρισης 
προστατευόµενων 
φυσικών περιοχών 

  Σύσταση – λειτουργία 
φορέα διαχείρισης (ΝΠΙ∆) 
προστατευόµενης 
περιοχής Πρεσπών 

 Σύσταση – λειτουργία 
φορέα διαχείρισης 
(ΝΠΙ∆) Εθνικού ∆ριµού 
Πίνδου 

   

Έργα – δράσεις , 
οριζόντιες ή σηµειακές, 
για την βελτίωση - 
ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων, µνηµείων και 
παραδοσιακών οικισµών 

Ανάδειξη του 
ιστορικού προφίλ 
της πόλης της 
Θεσσαλονίκης 
Έργο 
ενοποίησης 
αρχαιολογικών 
χώρων και 
δηµιουργία 
τουριστικών 
διαδροµών στην 
πόλη 
Οργάνωση – 
διαχείριση 
κεντρικού 
κόµβου δικτύων 

Προστασία και 
πολεοδοµική 
ανασυγκρότηση 
οικισµού Όσσας 

Προστασία και ανάδειξη 
ιστορικών και πολιτιστικών 
µνηµείων και χώρων (1)  
Αποκατάσταση – ανάδειξη 
στοιχείων της πολιτιστικής 
– αγροτικής κληρονοµιάς 
(νερόµυλοι, αγροτικά και 
τεχνικά κτίσµατα, γεφύρια) 
(2) 
Επέκταση της κήρυξης – 
προστασίας όλων των 
παραδοσιακών οικισµών 
(Ψαράδων, Αγίου 
Γερµανού, Αγίου Αχιλλείου, 
Μικρολίµνης, Ανταρτικού, 
Βροντερού, Πισοδερίου 

Ανάδειξη του ιδιαίτερου 
ιστορικού προφίλ της 
πόλης της Καστοριάς.  
Προστασία και ανάδειξη 
Βυζαντινών µνηµείων και 
αρχοντικών, καθώς και 
λοιπών ιστορικών χώρων 
στην Καστοριά και στους 
γύρω οικισµούς 
 

Προστασία, 
πολεοδοµικός και 
µορφολογικός έλεγχος 
της ανάπτυξης των 
οικισµών: Σµίξης, 
Περιβολίου, Σαµαρίνας 
Σπιλαίου. 

Βελτίωση επισκεψιµότητας 
- ανάδειξη – προβολή 
αρχαιολογικού χώρου 
Αιάνης  
Έργα - δράσεις Σύνδεσης 
στο τρίγωνο ∆ίον – 
Βεργίνα - Πέλλα  

 Ανάδειξη αρχαιολογικού 
χώρου Πετρών 

Σχεδιασµός – θέσπιση 
ειδικών ρυθµίσεων 
χρήσεων γης 

        

 
(1)  Ενδεικτικά, κατά το Στρατηγικό Σχέδιο για την αειφορική ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών:  Ασκηταριό Αγίου Αθανασίου στους Ψαράδες, Ι. Ν. 12 Αποστόλων – Άγιος Αχίλλειος, Ι. Ν. Υπαπαντής Λαιµού, Σπήλαια, Μονή 

Παναγιάς Πορφύρας, Ι. Ν. Αγίου Γερµανού, Αγία παρασκευή Πυξού, Άγιος Αθανάσιος στον οικισµό Αγίου Γερµανού. 
(2)  Κατά το Στρατηγικό Σχέδιο για την αειφορική ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών. 
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ΜΕΤΡΟ 1.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το Μέτρο αυτό εκφράζει την συγκέντρωση της προσπάθειας η οποία απαιτείται 
προκειµένου οι νέοι, µη παραδοσιακοί προορισµοί, όπως προτείνονται από τη 
µελέτη, να αναδειχθούν σε ‘’αειφορικούς’’ τουριστικούς προορισµούς. 
Η εξασφάλιση των όρων βιωσιµότητας του ίδιου του περιβαλλοντικού και ιστορικού 
αποθέµατος αυτών των ζωνών, σαν αναγκαία προϋπόθεση, έχει αποτυπωθεί στις 
παρεµβάσεις του Μέτρου 1.1.  Η οργανωτική υπόσταση και η ενίσχυση αυτών των 
προορισµών µε ειδικές υποδοµές, αποβλέπουν στην τουριστική αξιοποίησή τους και 
στην απόκτηση ταυτότητας, αποτελώντας το ειδικότερο περιεχόµενο αυτού του 
Μέτρου. 
Το Μέτρο απαντά στον στρατηγικό στόχο της επέκτασης – διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος, καθώς και σ’ αυτόν της ενίσχυσης της τοπικότητας. 
Η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας του κάθε τουριστικού 
προορισµού, αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής του Προγράµµατος. 
Μέσω της αρχικής ανάπτυξης συνεργασιών και συµφωνιών, που να εµπλέκουν στη 
διαχείριση του τουρισµού όλους τους τοπικούς παράγοντες (δηµόσιους φορείς, 
ιδιώτες επιχειρηµατίες, φορείς ειδικού ενδιαφέροντος και την τοπική κοινωνία), είναι 
δυνατόν να εξαχθούν οι κατευθυντήριες γραµµές και σχέδια για την περαιτέρω 
τουριστική ανάπτυξη, να αναληφθούν οι πρώτες ενέργειες. 
Τελικώς επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων προορισµών και η ένταξή τους στην 
τουριστική αγορά, µέσα από σαφή έκφραση της τοπικής θέλησης, µέσα από 
σηµατοδότηση του επιθυµητού χαρακτήρα τουριστικής ανάπτυξης, και µέσα από την 
ανάληψη σε τοπικό επίπεδο της όλης προσπάθειας για την τουριστική ανάπτυξη σε 
όλες τις φάσεις, (σχεδιασµού - διαχείρισης – προβολής – µάρκετινγκ). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μέσω του Μέτρου επιδιώκεται (κατά σειρά): 
-   Η σύναψη τοπικών συµφωνιών για τον προσδιορισµό των κατευθύνσεων 

ανάπτυξης του βιώσιµου τουρισµού στους νέους προορισµούς, καθώς και για τη 
συνολική και ολοκληρωµένη διαχείρισή του. 

-   Η εκπόνηση ολοκληρωµένων Σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης, που θα 
αποτυπώνουν τις τοπικές συµφωνίες και θα προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις και 
τις πρώτες δράσεις. 

-   Η δηµιουργία αρχικών ειδικών υποδοµών, προσαρµοσµένων στις ειδικότερες 
απαιτήσεις του ήπιου τουρισµού προς τον οποίο προσανατολίζεται ο κάθε 
προορισµός. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Οι κατηγορίες ∆ράσεων που προτείνονται για το Μέτρο, είναι δύο: 
• Τοπικά Σύµφωνα – Τοπικά Σχέδια για τον συνολικό σχεδιασµό και διαχείριση των 

νέων προορισµών, ως βιώσιµων τουριστικών προορισµών. 
• ∆ηµιουργία νέων, ειδικά προσαρµοσµένων υποδοµών, στους νέους τουριστικούς 

προορισµούς. 
 
Ως προς την πρώτη κατηγορία ∆ράσεων, έχει γίνει προσπάθεια αυτές να 
προσδιορισθούν ανά τουριστικό προορισµό.  Οι τελικώς ενδεικτικές ∆ράσεις – 
προτάσεις παρουσιάζονται στον επισυναπτόµενο Πίνακα 1.2. 
Κυρίως, έχει γίνει προσπάθεια, µέσω των προσεγγίσεων και των δεδοµένων της 
µελέτης, να προσδιορισθούν τα αντικείµενα και οι σκοποί των Τοπικών Συµφώνων σε 
ό,τι αφορά τον συγκεκριµένο χαρακτήρα και την επικέντρωση στις µορφές 
τουριστικής ανάπτυξης κάθε προορισµού. 
Επισηµαίνεται ότι τα Τοπικά Σχέδια πρέπει να είναι ολοκληρωµένα σχέδια δράσης για 
τον εµπλουτισµό και τη βιώσιµη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, και να 
περιλαµβάνουν προτάσεις για τις αναγκαίες υποδοµές, για οργανωτικές 
προϋποθέσεις και διαδικασίες διαχείρισης της ζήτησης, για την προβολή, καθώς και 
την ανατροφοδότηση του όλου συστήµατος.  Σε ορισµένες περιπτώσεις και ανάλογα 
µε τις ιδιαιτερότητες του προορισµού, είναι δυνατόν να απαιτηθούν και ειδικότερες 
µελέτες (π.χ. σχέδια διαχείρισης επισκεπτών, σχέδια µάρκετινγκ κλπ.). 
 
Η δεύτερη κατηγορία ∆ράσεων, αφορά αρχικές, ειδικότερες, υποδοµές εξυπηρέτησης 
του ήπιου τουρισµού που καλείται να υλοποιήσει κάθε προορισµός. 
Εφόσον πρόκειται για περιοχές βιώσιµου, ήπιου και εναλλακτικού τουρισµού, ως 
αρχικές, ειδικά προσαρµοσµένες, υποδοµές νοούνται οι ειδικές εκείνες ήπιες 
παρεµβάσεις που θα σηµατοδοτήσουν αναλόγως κάθε προορισµό.  (∆εν 
περιλαµβάνονται εποµένως στο Μέτρο αυτό οι ειδικές θεµατικές τουριστικές 
υποδοµές κλίµακας, οι οποίες συγκεντρώνονται στο Μέτρο 3). 
Ενδεικτικά, οι ∆ράσεις αυτής της κατηγορίας µπορούν να είναι: 
-   Έργα και δράσεις ανάδειξης και ερµηνείας ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων (π.χ. 

υγροτόπων) 
-   Έργα ανάδειξης στοιχείων και θέσεων του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
-   Κατασκευή παρατηρητηρίων – ενηµερωτικών περιπτέρων – κέντρων 

πληροφόρησης 
-   ∆ιαχειριστικά έργα αποκατάστασης και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος 
-   Έργα διάνοιξης – βελτίωσης βατότητας – σήµανσης περιηγητικών διαδροµών 

φυσιολατρικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
Οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις προκύπτουν και αποτελούν αντικείµενο 
εξειδίκευσης των Τοπικών Σχεδίων για τον τουρισµό σε κάθε προορισµό.  Αναφέρεται 
ότι έχουν ήδη συγκεκριµενοποιηθεί για τους προορισµούς των Πρεσπών και της 
Κερκίνης, µέσω των αντίστοιχων ‘’Στρατηγικού Σχεδίου για την αειφορική ανάπτυξη 
του Πάρκου Πρεσπών’’ και ‘’Πιλοτικού Σχεδίου ανάπτυξης οικολογικού τουρισµού 
στην Κερκίνη’’, µε προέλευση τη WWF Ελλάς και το ΕΚΒΥ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Μέτρο έχει χωρική εξειδίκευση και εφαρµογή στους προτεινόµενους νέους 
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προορισµούς, σε αυτούς δηλαδή που έχουν ακόµα σηµαντικά περιθώρια για την 
ανάπτυξη του τουρισµού τους σε βιώσιµα, ήπια πλαίσια.  Εξαιρούνται εποµένως οι 
προορισµοί που έχουν καταγραφεί ως ώριµοι, όπου δεν απαιτείται αρχική ώθηση και 
επέκταση του προϊόντος αλλά κυρίως προσπάθεια αποκατάστασης και βελτίωσης 
του προϊόντος και των υπηρεσιών που παρέχονται. 
Πρόκειται για τους προορισµούς: 
Κ2 (Βέρµιο, Βέροια – Νάουσα), Κ3 (όρος Βόρας – Έδεσσα), Κ4 (Κερκίνη – ∆οϊράνη – 
κοιλάδα Στρυµόνα) της Κ10 (λίµνες Λαγκαδά) της Κεντρική Μακεδονίας, και 
∆1 (λίµνες και Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών), ∆2 (Καστοριά – σύµπλεγµα Γράµµου – 
Βιτσίου), ∆3 (Εθνικός ∆ρυµός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα), ∆5 (Άσκιο όρος – Μεσιανό 
Νερό) και ∆6 (Νυµφαίο, λίµνες) της ∆υτικής Μακεδονίας. 
Εσωτερικές προτεραιότητες, εντός των νέων προορισµών, δεν προτείνονται.  Αυτές 
εξαρτώνται από τον βαθµό ετοιµότητας των τοπικών συντελεστών της τουριστικής 
ανάπτυξης για την ανάληψη συνεργασιών και τη σύνταξη των Σχεδίων. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα ειδικότερα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Μέτρου αναµένεται να είναι: 
 Η επίτευξη αρχικών όρων βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης των νέων 
προορισµών. 

 Η ενίσχυση των νέων ‘’βιώσιµων’’ τουριστικών προορισµών µε υποδοµές ειδικά 
προσαρµοσµένες προς την φύση και τη µορφή της τουριστικής ανάπτυξης που 
καλούνται να αναλάβουν. 

 Η εφαρµογή της αρχής της τοπικότητας. 
 Ο ολοκληρωµένος και συντονισµένος σχεδιασµός και η διαχείριση της 
τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι συνεργασίες και η σύναψη των Τοπικών Συµφώνων δεν αποτιµάται σε κόστος, 
ούτε χρηµατοδοτείται.  Η σύνταξη των Σχεδίων (και ενδεχοµένως κάποιων 
συνοδευτικών µελετών που απαιτούνται), αποτιµάται κατά µέσο όρο σε 30.000 Ευρώ, 
ανεβάζοντας το κόστος της πρώτης ∆ράσης σε 300.000 Ευρώ, για το σύνολο των 
προορισµών. 
Τα έργα ήπιας αξιοποίησης και σηµατοδότησης της ∆ράσης 2, δεν είναι δυνατόν να 
αποτιµηθούν λεπτοµερώς και αποτελούν ειδικότερο αντικείµενο των Σχεδίων. 
Με βάση τα υφιστάµενα Σχέδια (Κερκίνης και Πρεσπών), και επειδή πρόκειται για 
ήπιες παρεµβάσεις, δίνεται ένα εντελώς ενδεικτικό κόστος, της τάξης του 1 εκ. Ευρώ 
ανά τουριστικό προορισµό.  Στη φάση της τελικής υλοποίησης, εκτιµάται εποµένως 
το κόστος της δεύτερης ∆ράσης σε 10 εκ. Ευρώ, στο σύνολο των περιοχών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ανάληψη δεσµεύσεων και αποφάσεων για την εφαρµογή αυτού του Μέτρου ανήκει 
στις πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σύναψη συµφωνιών και την κατάστρωση Σχεδίων 
(∆ράση 1), µπορούν να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο οι τοπικοί φορείς ειδικού 
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ενδιαφέροντος (π.χ. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Κέντρο Πληροφόρησης 
Κερκίνης).  Σε όλες τις περιπτώσεις ενεργό ρόλο καλούνται να διαδραµατίσουν οι 
∆ήµοι, ενώ είναι αναγκαία η συµµετοχή ιδιωτών του τουριστικού τοµέα, εκπροσώπων 
της οικονοµικής ζωής της περιοχής (π.χ. αγροτικοί σύλλογοι), συλλόγων κατοίκων 
κ.λπ., σε µία κατά το δυνατόν σαφέστερη έκφραση της τοπικής δυναµικής που 
ενδιαφέρει τον τουρισµό. 
Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των προτάσεων των Σχεδίων (∆ράση 2), οι φορείς 
µπορούν να ποικίλουν, ανάλογα µε τον τύπο της παρέµβασης. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων του Μέτρου, στα πλαίσια του 3ου 
Κ.Π.Σ., εντοπίζονται: 
Σε ό,τι αφορά τη ∆ράση 1, Σχέδια ανάπτυξης τουριστικών προορισµών δεν 
χρηµατοδοτούνται ως τέτοια στα πλαίσια του 3ου Κ.Π.Σ..  ∆ιερεύνηση απαιτείται για το 
αν µπορεί να προκύψει δυνατότητα χρηµατοδότησης στα πλαίσια των Μέτρων της 
Τεχνικής Βοήθειας των ΠΕΠ Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 
Σε κάθε περίπτωση και λόγω του χαµηλού κόστους, η χρηµατοδότηση µπορεί να 
αναζητηθεί από εθνικούς πόρους, και ειδικότερα από πόρους που διατίθενται µέσω 
του ΕΟΤ και των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων. 
Σε ό,τι αφορά τη ∆ράση 2, δυνατότητες χρηµατοδότησης υπάρχουν: 
-   στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, µέσω του Μέτρου ‘’Αναβάθµιση της 

τουριστικής υποδοµής – δηµιουργία υποδοµών αξιοποίησης της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς’’, 

-   και στα πλαίσια του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας, µέσω του Μέτρου ‘’Ανάπτυξη 
υποδοµών διαφόρων µορφών εναλλακτικού τουρισµού (µονοπάτια, καταφύγια 
κλπ)’’. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. 
Μέτρο 1.2.  Σχεδιασµός, διαχείριση και ενίσχυση της προσφοράς στους νέους βιώσιµους τουριστικούς προορισµούς 
Κατηγορίες ∆ράσεων: Κ2:  Όρος Βέρµιο, Βέροια - 

Νάουσα 
Κ3:  Όρος Βόρας - Έδεσσα Κ4:  Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα 

Στρυµόνα 
Κ10:  Λίµνες Λαγκαδά  

Τοπικά Σύµφωνα – Τοπικά 
Σχέδια για τον σχεδιασµό 
και διαχείριση των νέων 
προορισµών 

Τοπικό Σχέδιο δικτύωσης – 
ανάπτυξης του τουρισµού 
πόλης, µεταξύ Βέροιας – 
Νάουσας – Έδεσσας, και 
ειδίκευση σε ορεινό, 
πολιτιστικό και ορεινό-
χιονοδροµικό 

Τοπικό Σχέδιο δικτύωσης – 
ανάπτυξης του τουρισµού 
πόλης, µεταξύ Βέροιας – 
Νάουσας – Έδεσσας, και 
ειδίκευση σε ορεινό, 
πολιτιστικό και ορεινό-
χιονοδροµικό 

Τοπικό Σχέδιο ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης, µε επίκεντρο τον 
οικοτουρισµό στην Κερκίνη και 
διάχυση στους βόρειους οικισµούς 
της κοιλάδας του Στρυµόνα, από τη 
λίµνη ∆οϊράνη έως τους λοιπούς 
τουριστικούς πόλους έλξης του Ν. 
Σερρών (ιαµατικά λουτρά, σπήλαια, 
χιονοδροµικό Λαϊλιά). 

Τοπικό Σύµφωνο - Σχέδιο 
ανάπτυξης ήπιου αθλητικού 
τουρισµού, αναψυχής και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
παραλίµνιες περιοχές (περίπατος, 
ιππασία, ποδηλασία) 

  Τοπικό Σχέδιο οικοτουριστικής 
ανάπτυξης του ορεινού όγκου 
(ορεινός φυσιολατρικός 
τουρισµός, και τουρισµός 
περιπέτειας) 

∆ιασυνοριακό Σχέδιο προστασίας 
και ήπιας τουριστικής αξιοποίησης 
λίµνης ∆οϊράνης 

Τοπικό Σύµφωνο - Σχέδιο 
ανάπτυξης αγροτοτουρισµού στον 
ορεινό όγκο Βερτίσκου - 
Κερδυλλίων 

 
Κατηγορίες ∆ράσεων: ∆1:  Περιοχή λιµνών και 

εθνικού ∆ρυµού 
Πρεσπών – ορεινού 
όγκου Βιτσίου 

∆2:  Καστοριά, 
σύµπλεγµα 
Γράµµου – Βιτσίου, 
Βόϊο όρος 

∆3:  Εθνικός ∆ρυµός 
Βάλια Κάλντα – 
Βασιλίτσα 

∆4:  Πιέρια όρη ∆5:  Άσκιο όρος – 
Βούρινος – Μεσιανό 
Νερό 

∆6:  Νυµφαίο, Λίµνες 
Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, 
Πετρών,Βεγορίτιδας 

Τοπικά Σύµφωνα – Τοπικά 
Σχέδια για τον σχεδιασµό 
και διαχείριση των νέων 
προορισµών 

Τοπικό Σύµφωνο - 
Σχέδιο ανάπτυξης 
οικολογικού τουρισµού 
(µε επίκεντρο τον 
υγρότοπο των λιµνών), 
σε συνδυασµό µε 
φυσιολατρικό ήπιο 
λιµναίο και ορεινό 
τουρισµό, 
αγροτοτουρισµό και 
χειµερινό αθλητικό 
τουρισµό (χιονοδροµικό 
Βίγλας) 

Τοπικό Σύµφωνο – 
Σχέδιο για την 
ανάπτυξη του 
τουρισµού της 
πόλης, µε επέκταση 
στην γύρω περιοχή 
(ήπιος λιµναίος και 
ορεινός τουρισµός, 
πολιτιστικός, 
χειµερινός 
αθλητικός, 
αγροτουρισµός) 

Τοπικό Σύµφωνο - 
Σχέδιο ανάπτυξης 
φυσιολατρικού 
ήπιου τουρισµού 
στον Ε.∆. Πύνδου,  
και χειµερινό 
αθλητικό τουρισµό 
(χιονοδροµικό 
Βασιλίτσας) 

Τοπικό Σύµφωνο 
– Σχέδιο για την 
ανάπτυξη του 
αγροτοτουρισµού, 
σε συνδυασµό µε 
ορεινό-
φυσιολατρικό και 
ορεινό-
χιονοδροµικό 
τουρισµό 

Τοπικό Σύµφωνο – 
Σχέδιο για την 
ανάπτυξη του 
αγροτοτουρισµού 
και τουρισµού 
φύσης 

Τοπικό Σύµφωνο - 
Σχέδιο ανάπτυξης 
φυσιολατρικού ήπιου 
τουρισµού στην 
περιοχή του Νυµφαίου 
και των Λιµνών 

      Τοπικό Σύµφωνο για 
την προστασία και 
τουριστική αξιοποίηση 
της Λίµνης 
Βεγορίτιδας 
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Άξονας 2. ∆ηµιουργία νέων ειδικών καθώς και εναλλακτικών τουριστικών 
προϊόντων 

Ο άξονας αυτός επικεντρώνει στην προσπάθεια για τον εµπλουτισµό και τη 
διαφοροποίηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος στην Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία, µέσω δύο κυρίως κατευθύνσεων: 

1. της βελτίωσης - δηµιουργίας ειδικών υποδοµών και εξοπλισµού που 
απευθύνονται σε θεµατικές µορφές τουρισµού και σε τουριστικό κοινό ειδικών 
ενδιαφερόντων 

2. του σχεδιασµού και οργάνωσης των ειδικών µορφών τουρισµού στις οποίες 
εµφανίζονται συγκριτικά πλεονεκτήµατα, και της δικτύωσής τους στον φυσικό 
χώρο της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

Τα Μέτρα 2.1 και 2.2 συγκροτούν την πρώτη κατεύθυνση (και διακρίνονται ως προς 
τις ειδικές υποδοµές που υλοποιούνται µέσω δηµοσίων επενδύσεων ή µέσω 
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα), ενώ το Μέτρο 2.3 
αποτυπώνει την δεύτερη κατεύθυνση για την οργάνωση των δικτύων – διαδροµών 
του θεµατικού τουρισµού. 
Σηµειώνεται ότι η σκοπιµότητα ενίσχυσης του θεµατικού τουρισµού αναγνωρίζεται 
στο Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006 και σε όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 
(Ε.Π.ΑΝ., Π.Ε.Π. και Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης). 
 
Έτσι, η ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων ειδικών και εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, συνιστά βασική συνιστώσα του παρόντος Προγράµµατος, σε συνδυασµό 
µε αυτήν της ενίσχυσης των τουριστικών προορισµών (της τοπικής δηλαδή 
έκφρασης – σχεδιασµού – διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης). 
 
Υπενθυµίζεται ότι, µε βάση και την ανάλυση της Α’ Φάσης, η θεµατοποίηση του 
τουρισµού στον χώρο µελέτης καταρχήν αναφέρεται: 

1. Στον παραθαλάσσιο θερινό τουρισµό (ανεπτυγµένοι τουριστικοί προορισµοί 
Χαλκιδικής και Πιερίας), όπου η προσπάθεια διαφοροποίησης επικεντρώνεται 
αφενός στην προικοδότησή τους µε ειδικές υποδοµές και αφετέρου στη 
σύνδεσή τους µε δίκτυα εναλλακτικού τουρισµού 

2. Στον τουρισµό πόλης (Θεσσαλονίκη), µε κύριες συνιστώσες την εκθεσιακή – 
συνεδριακή και την πολιτιστική, σε συνδυασµό µε την εµπειρία της πόλης.  
Τουρισµός πόλης µπορεί επίσης να ενισχυθεί στο σύστηµα των µικρότερων 
πόλεων της Βέροιας – Νάουσας – Έδεσσας (που αποτελούν άλλωστε 
παραδοσιακό ελληνικό προορισµό), καθώς και στην πόλη της Καστοριάς. 

3. Στις εσωτερικές, υπό ανάπτυξη, ζώνες ήπιου τουρισµού οι οποίες, πέρα από 
την αυτοδύναµη ανάπτυξη και εξειδίκευσή τους, µπορούν να συστήσουν 
δίκτυα στις εξής κατηγορίες:  Μορφωτικός – πολιτιστικός τουρισµός, ήπιος 
ορεινός και ορεινός αθλητικός τουρισµός, οικολογικός και λιµναίος 
φυσιολατρικός τουρισµός, αγροτοτουρισµός.  
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ΜΕΤΡΟ 2.1. Βελτίωση - δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών για την 
προώθηση του θεµατικού τουρισµού 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Μέσω του Μέτρου αυτού δίνεται έµφαση στις υποδοµές που ενισχύουν τον θεµατικό 
τουρισµό, κατά οριζόντιο τρόπο στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, πέρα από την 
ειδική εφαρµογή στους προορισµούς όπου προέχει η αναδιάταξη / ανανέωση του 
τουριστικού τους προϊόντος (συνέργια Μέτρου 3.1). 
Η σκοπιµότητα της συµπερίληψης του παρόντος Μέτρου στο πρόγραµµα, έγκειται: 
στην επανεπιβεβαίωση στις δύο Περιφέρειες εθνικών προτεραιοτήτων για την 
ενίσχυση του θεµατικού τουρισµού, 
στην οργάνωση µιας συνεκτικής αντιµετώπισης των αναγκών στον τοµέα αυτό από 
όλα τα παραπάνω τρέχοντα προγράµµατα και παρεµβάσεις: 
στην προώθηση ειδικότερων εντοπισµένων παρεµβάσεων σε συγκεκριµένους 
τουριστικούς προορισµούς, όπως αυτές προέκυψαν ως αναγκαίες κατά την Ανάλυση 
και κατά το στάδιο της διαβούλευσης 
στον προσδιορισµό κοινών ή συµπληρωµατικών, για τις δύο Περιφέρειες, υποδοµών, 
στα πλαίσια των προτεινόµενων δικτυώσεων των τουριστικών προορισµών 
στην εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για τη δηµιουργία ή για τη βελτίωση 
τέτοιας φύσης και σκοπιµότητας υποδοµών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Μέτρο οργανώνει και εντάσσει σε προτεραιότητες τις δηµόσιες επενδύσεις που 
στοχεύουν στη βελτίωση των υφισταµένων ή στη δηµιουργία νέων ειδικών 
τουριστικών υποδοµών για την προώθηση του θεµατικού τουρισµού, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις προσανατολισµού των διάφορων προορισµών, και τις περιφερειακά 
σκόπιµες επιλογές (που οργανώνονται και προωθούνται µέσω του Μέτρου 2.3). 
Ως δηµόσιες επενδύσεις νοούνται όλες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δηλαδή αυτές 
που υλοποιούνται από Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ∆ΕΚΟ. 
Κατά συνέπεια, το Μέτρο ενισχύει τρεις κατηγορίες ενεργειών: 
οργάνωση της συνεκτικής αντιµετώπισης των αναγκών στον τοµέα αυτό από όλα τα 
τρέχοντα προγράµµατα και παρεµβάσεις 
προώθηση ειδικών παρεµβάσεων σε συγκεκριµένους τουριστικούς προορισµούς 
προσδιορισµό κοινών ή συµπληρωµατικών, για τις δύο Περιφέρειες, υποδοµών. 
Στον βαθµό που οι προτεινόµενες παρεµβάσεις εµπλέκονται µε παράλληλες 
διαδικασίες αποκρατικοποίησης ή συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, το 
Μέτρο προτείνει την παροχή ενίσχυσης και στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό τµήµα τους, 
στα πλαίσια ενιαίου Business Plan που θα υποβάλλεται από τον φορέα πρότασης και 
υλοποίησης της επένδυσης. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες, ενδεικτικές ως προς το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο τους, ∆ράσεις: 
 
1. Βελτίωση και δηµιουργία νέων ειδικών τουριστικών υποδοµών και εξοπλισµού 
Περιλαµβάνονται επενδύσεις π.χ. για: 
∗ βελτίωση ή δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων τουριστικών λιµένων 
∗ εκσυγχρονισµό ή/και συµπλήρωση υποδοµών χιονοδροµικών κέντρων και 

προπονητικού τουρισµού 
∗ ανακαίνιση , εκσυγχρονισµό και προσαρµογή υδροθεραπευτηρίων  σε leisure 

SPAs. 
Στην πρώτη περίπτωση περιλαµβάνονται και επεκτείνονται οι παρεµβάσεις που 
προωθούνται στα πλαίσια του ΠΕΠ Κ.Μ. ("τουριστικά αγκυροβόλια"), µε 
προτεινόµενη σηµαντική αύξηση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων.  Η κατασκευή και 
βελτίωση των εγκαταστάσεων θα γίνεται στις θέσεις που καθορίζονται από τη µελέτη 
ΕΣΥΛΑ. 
Ειδικά για τα υδροθεραπευτήρια, και µετά την απογοητευτική εµπειρία του project της 
Λουτρόπολης Νέας Απολλωνίας, το Σχέδιο προτείνει να αποφευχθούν παρεµβάσεις 
µεγάλης κλίµακας και υψηλών επιχειρηµατικών φιλοδοξιών και να προωθηθούν 
παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, "φιλικής" προς την εξωτερική ζήτηση, ώστε να αλλάξει 
η σηµερινή "εικόνα" του θερµαλιστικού τουρισµού. 
 

2. Αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων ΕΟΤ στην κατεύθυνση των υποδοµών 
ειδικού τουρισµού  

Αξιοποίηση και προσανατολισµένη επανένταξη της τουριστικής υποδοµής και γης 
του ΕΟΤ – ΕΤΑ για την επίτευξη συνεργιών και αναδιαρθρώσεων στην ανάπτυξη 
θεµατικού τουρισµού στην βάση του συνολικού σχεδιασµού Προορισµών και 
Προϊόντων [και όχι µόνο µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια]  
Περιλαµβάνονται επενδύσεις π.χ. για: 
∗ αξιοποίηση υφιστάµενων κάµπινγκ, για τη δηµιουργία ειδικής υποδοµής 

θεµατικού τουρισµού, 
∗ αξιοποίηση διαθέσιµων λοιπών ακινήτων ΕΤΑ. 
στα πλαίσια του προγράµµατος της ΕΤΑ για την αξιοποίηση των ακινήτων πρώην 
ΕΟΤ. 
Η ∆ράση αφορά κυρίως την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και, σε συνδυασµό µε την 
παραπάνω επισήµανση, αποσκοπεί στο να αποτραπεί η διάθεση των ακινήτων σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την εκµετάλλευση του πιθανού 
πρόσθετου ή µέχρις στιγµής µη πραγµατοποιηµένου συντελεστή δόµησης, καθώς το 
κύριο χαρακτηριστικό των εκτάσεων αυτών είναι τα στοιχεία φυσικού κάλλους και 
ενδιαφέροντος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τα οποία: 
∗ αποτελούν βασικούς πόλους ανάπτυξης του θεµατικού τουρισµού στην 

περιφέρεια 
∗ θα υποβαθµιστούν σε περίπτωση εντατικής δόµησης 
∗ ούτως ή άλλως αποτελούν δηµόσιο "ενεργητικό" και ως τέτοιο πρέπει να 

διαφυλαχθούν - αξιοποιηθούν. 
 

3. Αξιοποίηση των  δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων στην κατεύθυνση των 
υποδοµών ειδικού τουρισµού,  
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Περιλαµβάνονται επενδύσεις π.χ. για: 
∗ αξιοποίηση δηµόσιων – δηµοτικών εκτάσεων σε παραλιακές ζώνες για 

δηµιουργία ειδικών υποδοµών 
∗ δικτύωση και εξειδίκευση, µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού τους, 

των δηµόσιων – δηµοτικών χιονοδροµικών κέντρων. 
Οι επενδύσεις αυτές επίσης πρέπει να στοχεύουν σε αποτροπή των "εύκολων" 
λύσεων (π.χ. παραχώρηση της εκµετάλλευσης σε ιδιωτικές δραστηριότητες εστίασης 
- αναψυχής, αύξηση της δυναµικότητας φιλοξενίας σε βάρος του περιβάλλοντος 
χώρου, πραγµατοποίηση υποδοµών προσπέλασης που υποβαθµίζουν τη διαδροµή 
προσπέλασης που συνιστά βασικό στοιχείο έλξης). 
 
Παρόµοιες ∆ράσεις περιλαµβάνονται ήδη σε κάποιο βαθµό στο ΕΠΑΝ και στα ΠΕΠ.  
Προτείνεται να αναπροσανατολιστεί συνολικά ο τρόπος επίτευξης των στόχων τους.  
Συγκεκριµένα, οι επενδύσεις αυτές προτείνεται να αναλαµβάνονται µόνο στη βάση 
συγκεκριµένου Businnes Plan, στο οποίο: 
• οι επιλέξιµες δαπάνες να αφορούν σε: 

∗ εκτέλεση έργων υποδοµής 
∗ κτιριακά έργα για την εγκατάσταση διοικητικών δραστηριοτήτων 
∗ κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό 
∗ εκπόνηση µελετών και σχεδίων και δράσεις monitoring και  προστασίας 

• να διασφαλίζεται η ύπαρξη των αναγκαίων πολεοδοµικών µελετών και η έγκαιρη 
κατάρτιση τεχνικών µελετών, ΜΠΕ και µελετών σκοπιµότητας και εφικτότητας 

• να αποδεικνύεται η εφικτότητα εγκατάστασης θεµατικής δραστηριότητας στη 
συγκεκριµένη και η µη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της 

• να περιλαµβάνεται µία νοµικώς κατάλληλη συµφωνία του κυρίου της έκτασης / 
ακινήτου µε ιδιωτικό φορέα συγχρηµατοδότησης (επιχείρηση ή οµάδα 
επιχειρήσεων) 

• να προσδιορίζεται, ως πρόσθετο πλεονέκτηµα της επένδυσης, η δικτυακή 
λειτουργία των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν, µε άλλες ζώνες στο χώρο 
των δύο περιφερειών. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι προτεραιότητες υλοποίησης των επενδύσεων στα πλαίσια των παραπάνω 
∆ράσεων, προκύπτουν από τα Τοπικά Σχεδία / Σύµφωνα ∆ράσης των διάφορων 
προορισµών, σε συνδυασµό µε τις περιφερειακά επιδιωκόµενες θεµατικές µορφές 
τουρισµού. 
Αναφέρονται ενδεικτικά:  
Βελτίωση – δηµιουργία νέων ειδικών τουριστικών υποδοµών και εξοπλισµού (∆ράση 

1.) 
• Εγκαταστάσεις τουριστικού λιµένα σε Λιτόχωρο ή Πλαταµώνα (προορισµός Κ.1.) 
• Εγκαταστάσεις τουριστικού λιµένα σε χερσόνησο Κασσάνδρας (προορισµός Κ.8) 
• Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση υποδοµών των χιονοδροµικών κέντρων σε Σέλι 

– Τρία  Πέντε Πηγάδια και Καϊµάκτσαλαν – Πισοδέρι προς την κατεύθυνση του 
γενικού χιονοδροµικού τουρισµού τον χειµώνα και προπονητικού τουρισµού το 
καλοκαίρι 

• Ανακαίνιση – εκσυγχρονισµός – business plan του υδροθεραπευτηρίου 
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Λουτρακίου Πέλλας (leisure SPA)  
• Βελτίωση – εκσυγχρονισµός λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίων Ν. Απολλωνίας, 

Λουτρών Λαγκαδά και του πηλοθεραπευτηρίου Πικρολίµνης  
• Ανακαίνιση – εκσυγχρονισµός – business plan των ιαµατικών πηγών 

Σιδηροκάστρου- Αγκίστρου  
Αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων ΕΟΤ (∆ράση 2.)  
• Αξιοποίηση του κάµπινγκ ΕΟΤ στη Λεπτοκαρυά, για τη δηµιουργία ειδικής 

υποδοµής. 
Αξιοποίηση δηµόσιων – δηµοτικών εκτάσεων (∆ράση 3.) 
• Αξιοποίηση δηµόσιων – δηµοτικών εκτάσεων στην παραλιακή ζώνη της νότιας 

Πιερίας για τη δηµιουργία ειδικών υποδοµών 
• Ειδικές υποδοµές ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων στις Λίµνες Λαγκαδά (Κ.10) 

και στην Μεσοδυτική Χαλκιδική (προορισµός Κ.6.). 
 
Στους ώριµους προορισµούς, η εφαρµογή των ∆ράσεων 2. και 3. θα πρέπει, 
αποφεύγοντας την υπερ-ανάπτυξη και τον «πληθωρισµό» κλινών, να συµβάλει στην 
ολοκλήρωση του τοπικού προϊόντος και καλλίτερων συνθηκών εκµετάλλευσης των 
υφιστάµενων καταλυµάτων, µε τόνωση της τουριστικής κίνησης (π.χ. γήπεδα golf, 
κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.λπ. µε µεγαλύτερη δυναµικότητα σε σχέση µε τις 
δυνατότητες επιτόπιας φιλοξενίας). 
Οι πιο πάνω προτεραιότητες δεν συνεπάγονται πρόταση µη ενίσχυσης άλλων 
επενδύσεων.  Ούτως ή άλλως, η εφαρµογή του Μέτρου θα ακολουθήσει την πρακτική 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά την οποία τα ωριµότερα και 
σκοπιµότερα Business Plans θα αξιολογηθούν και ενταχθούν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το Μέτρο αναµένεται να συµβάλει ουσιαστικά στον στρατηγικό στόχο της προώθησης 
των ειδικών θεµατικών µορφών τουρισµού.  Η υλοποίηση των ∆ράσεων του θα 
συµβάλει όµως και: 
• στην οργάνωση της συνεκτικής αντιµετώπισης των αναγκών στον τοµέα αυτό 

από όλα τα τρέχοντα προγράµµατα και παρεµβάσεις 
• στον προσδιορισµό κοινών ή συµπληρωµατικών, για τις δύο Περιφέρειες, 

υποδοµών 
• στην εισαγωγή του εργαλείου και της λογικής του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

(Business Planning) στην πραγµατοποίηση των υποδοµών τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η εκτίµηση του συνολικού κόστους του Μέτρου δεν είναι εφικτή, δεδοµένων των 
µεγάλων αναγκών σε αντίστοιχες επενδύσεις όπως αυτές εντοπίστηκαν στην Α' 
Φάση της Μελέτης. 
Π.χ., είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες µε διαθεσιµότητα πόρων όπως αυτή 
των δύο ΠΕΠ 2000-2006, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας: συνολικά περί τα 40 εκ. 
€, από τα Μέτρα 4.2 (έστω µέρος) του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και 3.5 του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Ακόµη και µία κατανοµή των πόρων των (σχετικού αντικειµένου) Μέτρων 5.1 και 5.2 
του ΕΠΑΝ (σύνολο: 123,4 + 49 εκ. €) µε βάση την περιφερειακή ποσόστωση του ΕΠΑΝ 
για τις δύο περιφέρειες (3,5% + 15,5% = 19%) δεν παρέχει προϋπολογισµό ανώτερο 
των 33 περίπου εκ. €. 
Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα του Μέτρου, αυτό καθορίζεται: 
• βάσει των προτεραιοτήτων κατά περιοχές - τουριστικούς προορισµούς 
• βάσει της διαθεσιµότητας πόρων 
• βάσει των απαιτήσεων της εφαρµογής του Μέτρου (βλ. παρακάτω). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στην εφαρµογή του Μέτρου εµπλέκονται το ΥΠΑΝ, ο ΕΟΤ, το ΥΠΟΙΟ, οι Περιφέρειες 
της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΣΑ, ∆ιευθύνσεις Τουρισµού), οι Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, οι τελικοί δικαιούχοι των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων.  Οι φορείς 
υλοποίησης µπορούν να συµπληρώνονται µε τους ΟΤΑ των τουριστικών 
προορισµών και τους «καθ΄ ύλην αρµόδιους» (ΥπΓε, ΥπΠεχωδε, ΥπΠο κ.λπ.), 
προκειµένου για ∆ράσεις που αφορούν ειδικότερες µορφές τουρισµού. 
Προτείνεται να χρηµατοδοτούνται επενδύσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 
επενδύσεις σε συνέργια µε σχέδια του ιδιωτικού τοµέα που χρηµατοδοτούνται 
παράλληλα από αυτόν. 
Στη δεύτερη περίπτωση, τµήµα του συνολικού προγράµµατος υλοποιείται από τον 
ιδιωτικό φορέα, µε ίδια κεφάλαια που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα µε την 
συµµετοχή του "δηµόσιου" φορέα. 
Κάθε επένδυση θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικού µεσο-µακροπρόθεσµου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Βusiness Plan). 
Εφόσον οι ∆ράσεις αποτελέσουν τµήµα Μέτρου εγκεκριµένου συγχρηµατοδούµενου 
Προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή του εκάστοτε Προγράµµατος: 
• διατυπώνει αντιστοίχως το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Προγράµµατος 

στα Μέτρα όπου εντάσσονται αυτές οι δράσεις 
• συντάσσει ειδικό Οδηγό Εφαρµογής για τις ∆ράσεις, κοινό ανεξαρτήτως των 

Μέτρων του κάθε Προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται (για να εξασφαλιστεί ο 
ενιαίος τρόπος υλοποίησης τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος 
Μέτρου του Σχεδίου) 

• προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
• αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προτάσεις µε βάση συγκεκριµένα (πρόσθετα στα 

ισχύοντα για το ΚΠΣ) κριτήρια επιλογής 
• συγκροτεί ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων και των αναπτυξιακών επιπτώσεων των ∆ράσεων. 
Κατά συνέπεια, προκύπτουν και ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια: 
∗ για την κατάρτιση του ενιαίου Οδηγού 
∗ για τον µηχανισµό παρακολούθησης και αξιολόγησης των επενδύσεων. 
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ΜΕΤΡΟ 2.2. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η έµφαση στις θεµατικές µορφές τουρισµού επιτυγχάνεται κυρίως δια της 
ενθάρρυνσης της προσφοράς εξειδικευµένων υπηρεσιών από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, και δευτερευόντως δια της δηµιουργίας - βελτίωσης των ανωδοµών. 
Σε γενικό επίπεδο, η σκοπιµότητα τέτοιων Μέτρων έχει αναγνωριστεί σε τρεις 
τουλάχιστον από τις συνιστώσες του Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006 και συνακόλουθα 
του συνόλου των συγχρηµατοδούµενων προγραµµάτων στην Ελλάδα: 
Η σκοπιµότητα της συµπερίληψης του παρόντος Μέτρου στο Σχέδιο, έγκειται, όπως 
συµβαίνει και για το Μέτρο 2.1: 
• στην επανεπιβεβαίωση της προτεραιότητας αυτής για τις δύο Περιφέρειες 
• στην οργάνωση µιας συνεκτικής αντιµετώπισης των αναγκών στον τοµέα αυτό 

από όλα τα παραπάνω τρέχοντα προγράµµατα και παρεµβάσεις 
αλλά και: 
• στη διαµόρφωση ειδικής επιχειρηµατικής πρακτικής και "συνείδησης" 
• στην παροχή, σε περιφερειακό επίπεδο, ολοκληρωµένων υπηρεσιών για όλες τις 

εφικτές στις δύο περιφέρειες, ειδικών / θεµατικών µορφών τουρισµού. 
Σκοπός του Μέτρου είναι όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις των δύο περιφερειών να 
µπορούν να εντάσσουν τη δραστηριότητα τους, τµηµατικά ή ολόκληρη, στην 
εξυπηρέτηση της ζήτησης για ειδικών – θεµατικών µορφών τουρισµού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Μέτρο οργανώνει και εντάσσει σε προτεραιότητες τις ιδιωτικές επενδύσεις που 
στοχεύουν στη βελτίωση ή δηµιουργία προσφοράς εξειδικευµένων υπηρεσιών από 
τις τουριστικές επιχειρήσεις, για την προώθηση του θεµατικού τουρισµού. 
Κατά συνέπεια, ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και τις επενδύσεις φορέων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (αυτές που υλοποιούνται από Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εταιρίες τους και ∆ΕΚΟ) εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται ως 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Οι προτεραιότητες – κριτήρια επιλογής των επενδύσεων προκύπτουν από τις 
θεµατικές µορφές τουρισµού που προκρίνονται για τον συγκεκριµένο προορισµό της 
χωροθέτησης τους και τις συνολικές περιφερειακές κατευθύνσεις.  
Κατά συνέπεια, το Μέτρο ενισχύει δύο "οριζόντιες" κατηγορίες ενεργειών: 
• παροχή ειδικών κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις για βελτίωση – δηµιουργία 

ειδικού εξοπλισµού 
• ολοκληρωµένα προγράµµατα για τον συνεδριακό, µορφωτικό – πολιτιστικό και 

αθλητικό τουρισµό 
και δύο "χωρικές" κατηγορίες ενεργειών: 
• τοπικά κυκλώµατα σύνδεσης – προώθησης του τουρισµού στις πόλεις (αστικός 
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τουρισµός) 
• ειδικότερη ενίσχυση του τουρισµού της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, µε 

"κεραίες" προς τις άλλες πόλεις του ενιαίου τουριστικού χώρου των δύο 
περιφερειών. 

Το Μέτρο προτείνει την παροχή ενισχύσεων στα πλαίσια Business Plan που θα 
υποβάλλεται από τον κάθε φορέα πρότασης και υλοποίησης της επένδυσης. 
Κατ΄ αντιστοιχία, περιλαµβάνει τις ακόλουθες, ενδεικτικές ως προς το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο τους, ∆ράσεις: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

1. Παροχή ειδικών κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις για βελτίωση – 
δηµιουργία ειδικού εξοπλισµού 

Παρέχονται ειδικά κίνητρα σε τουριστικές επιχειρήσεις για πραγµατοποίηση 
επενδύσεων για βελτίωση – δηµιουργία ειδικού εξοπλισµού εξυπηρέτησης ειδικών / 
θεµατικών µορφών τουρισµού. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν υλικές και άυλες επενδύσεις, για τις ακόλουθες 
κατηγορίες : 

• δηµιουργία / εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων συνοδευτικών στην 
ξενοδοχειακή αλλά εξυπηρετικών των δραστηριοτήτων θεµατικού τουρισµού 

• τεχνοδιαγνώσεις στις επιχειρήσεις σε σχέση µε το αντικείµενο του θεµατικού 
τουρισµού έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η παραγωγή καινοτόµων υπηρεσιών 
θεµατικού τουρισµού 

• εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή σηµειακή 
αλλά καθοριστική παρέµβαση βελτίωσης του υπάρχοντος εξοπλισµού 

• ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ή./και 
σηµατοδότησης υπηρεσιών 

• εφαρµογή του "ηλεκτρονικού" τουρισµού, βελτίωση της διαχείρισης της 
πληροφορίας και ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών λειτουργιών / 
διαδικασιών 

• ενσωµάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη και 
πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• ανάδειξη δεξιοτήτων του προσωπικού, outsourcing. 
Η σκοπιµότητα της ∆ράσης δεν είναι αυστηρώς προσδιορισµένη σε εντοπισµένους 
τουριστικούς προορισµούς ή στη µία ή την άλλη από τις δύο περιφέρειες. 
 

2: Ολοκληρωµένα προγράµµατα σε θεµατικές µορφές προτεραιότητας 
(συνεδριακός, µορφωτικός – πολιτιστικός και αθλητικός τουρισµός) 

Η ∆ράση απευθύνεται κυρίως σε εντοπισµένους τουριστικούς προορισµούς ή σε 
δίκτυα οµόλογων προορισµών ή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς. 
Παρέχονται ειδικά κίνητρα σε τουριστικές επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση 
υλικών και άυλων επενδύσεων µε στόχο την προσέλκυση / εξυπηρέτηση ζήτησης για 
τον συνεδριακό, µορφωτικό – πολιτιστικό και αθλητικό τουρισµό και στις δύο 
περιφέρειες. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• δηµιουργία / εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων συνοδευτικών στην 
ξενοδοχειακή αλλά εξυπηρετικών των δραστηριοτήτων συνεδριακού, 
µορφωτικού – πολιτιστικού και αθλητικού τουρισµού 
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• εφαρµογή του "ηλεκτρονικού" τουρισµού, βελτίωση της διαχείρισης της 
πληροφορίας και ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών λειτουργιών / 
διαδικασιών 

• ανάδειξη δεξιοτήτων του προσωπικού, outsourcing 
• εφαρµογή προγραµµάτων προβολής 
• σχεδιασµός προγραµµάτων συνεργασίας ξένων επενδύσεων 
• προώθηση της δικτύωσης των επιχειρήσεων σε φάσεις intra και inter 

Κάθε πρόταση πρέπει να διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, σε συσχέτιση 
µε τις υφιστάµενες υποδοµές  
 
3. Τοπικά κυκλώµατα σύνδεσης – προώθησης του αστικού τουρισµού  
Παρέχονται ειδικά κίνητρα σε τουριστικές επιχειρήσεις για πραγµατοποίηση υλικών 
και άυλων επενδύσεων µε στόχο ειδικά την προώθηση κυκλωµάτων αστικού 
τουρισµού στις δύο περιφέρειες. 
Τα κίνητρα παρέχονται σε οµάδες αποτελούµενες από ένα τουλάχιστον συλλογικό 
φορέα και επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα µε τη συνεργασία ΟΤΑ ή φορέων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε στόχους: 

• την προώθηση καινοτόµων µορφών αστικού τουρισµού 
• την κοινή προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε κυκλώµατα 

αστικών κέντρων 
• την προώθηση της σύνδεσης τουρισµού και πολιτισµού, µε τη χρήση 

καινοτόµων µέσων και µεθόδων 
• τη δηµιουργία µόνιµων δεσµών λειτουργικής συνεργασίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων 
• τη απόκτηση ικανότητας προσέλκυσης ξένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Περιλαµβάνονται ενέργειες όπως : 
• εφαρµογή κοινών προγραµµάτων προβολής 
• δηµιουργία / εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων εξυπηρετικών δραστηριοτήτων 

αστικού τουρισµού, συµπληρωµατικών µεταξύ των εταίρων 
• λειτουργία κοινού συστήµατος διαχείρισης προορισµού 
• σχεδιασµός και διάχυση υπηρεσιών και προϊόντων µε καινοτόµο χαρακτήρα 

που θα συνδέουν τον πολιτισµό µε τον τουρισµό (π.χ. ψηφιακά clusters, 
θεµατικά πάρκα, κλπ) 

• προώθηση της δικτύωσης των επιχειρήσεων 
• σχεδιασµός προγραµµάτων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων καινοτοµίας τον 

τουρισµό 
• ηλεκτρονική διαχείριση της πληροφορίας, εφαρµογή του "ηλεκτρονικού" 

τουρισµού 
• outsourcing προσωπικού και κοινή συνεχή ανάδειξη καινοτόµων δεξιοτήτων 

του προσωπικού 
Κάθε πρόταση πρέπει να διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, σε συσχέτιση 
µε τις υφιστάµενες υποδοµές  
Η ∆ράση απευθύνεται σε εντοπισµένους τουριστικούς προορισµούς ή σε θεµατικά 
δίκτυα προορισµών ή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, µε δύο 
"χωρικές" εξειδικεύσεις: 
• τοπικά κυκλώµατα σύνδεσης – προώθησης του τουρισµού στις πόλεις (αστικός 

τουρισµός) 
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• ειδικά κυκλώµατα ενίσχυσης του τουρισµού της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, 
µε "κεραίες" προς τις άλλες πόλεις του ενιαίου τουριστικού χώρου των δύο 
περιφερειών. 

Παρόµοιες ∆ράσεις περιλαµβάνονται ήδη σε κάποιο βαθµό στο ΕΠΑΝ.  Προτείνεται οι 
επενδύσεις αυτές να αναλαµβάνονται µόνο στη βάση συγκεκριµένου Businnes Plan, 
στο οποίο: 
• να αποδεικνύεται η εφικτότητα αξιοποίησης της θεµατικής δραστηριότητας από τις 

επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε τους τοπικά υφιστάµενους πόρους και µε λοιπές, 
εξωτερικές ως προς την πρόταση δράσεις ανάπτυξης του συγκεκριµένου 
προορισµού ή θεµατικής τουρισµού 

• να προσδιορίζεται µε σαφήνεια η δικτυακή λειτουργία των δραστηριοτήτων που 
θα αναπτυχθούν. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η υλοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια των ∆ράσεων 2. και 3. προτείνεται κατά 
προτεραιότητα στους ακόλουθους τουριστικούς προορισµούς: 
K1:  Νότια Πιερία - Όλυµπος 
Κ2:  Όρος Βέρµιο, Βέροια - Νάουσα 
Κ3:  Όρος Βόρας - Έδεσσα 
Κ4:  Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα Στρυµόνα 
Κ8:  Χερσόνησος Κασσάνδρας 
Κ9:  Πόλη Θεσσαλονίκης 
∆1:  Περιοχή λιµνών και εθν. δρυµού Πρεσπών 
∆2:  Καστοριά, Βόϊο όρος, σύµπλεγµα Γράµµου 
∆3:  Εθνικός ∆ρυµός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα  
∆6:  Νυµφαίο, Λίµνες Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών,Βεγορίτιδας, 
και σε συνάρτηση µε τις θεµατικές εξειδικεύσεις – προϊόντα που θα αναπτυχθούν 
µέσω του Μέτρου 2.3.  
Οι προτεραιότητες αυτές δεν συνεπάγονται πρόταση µη ενίσχυσης άλλων περιοχών.  
Ούτως ή άλλως, η εφαρµογή του Μέτρου θα ακολουθήσει την πρακτική της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά την οποία τα ωριµότερα και 
σκοπιµότερα Business Plans θα αξιολογηθούν και ενταχθούν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το Μέτρο αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στον στρατηγικό στόχο της 
προώθησης των ειδικών θεµατικών µορφών τουρισµού.  Η υλοποίηση των ∆ράσεων 
του θα συµβάλει όµως και:  
• στην οργάνωση της κοινής αντιµετώπισης των αναγκών στον τοµέα αυτό από 

όλες ή τις περισσότερες επιχειρήσεις 
• στον προσδιορισµό κοινών ή συµπληρωµατικών, για τις δύο Περιφέρειες, 

δικτύων επιχειρήσεων 
• στην εισαγωγή του εργαλείου και της λογικής του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

(Business Planning) στην πραγµατοποίηση των υποδοµών τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η εκτίµηση του συνολικού κόστους του Μέτρου δεν είναι εφικτή, δεδοµένων των 
µεγάλων αναγκών σε αντίστοιχες επενδύσεις όπως αυτές εντοπίστηκαν στην Α' 
Φάση της Μελέτης. 
Π.χ., είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες µε διαθεσιµότητα πόρων όπως αυτή 
των δύο ΠΕΠ 2000-2006, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας: συνολικά περί τα 120 εκ. 
€, από τα Μέτρα 4.4 (έστω µέρος) του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και 1.4 (µέρος) και 3.7 
του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ακόµη και µία κατανοµή των πόρων των (σχετικού αντικειµένου) Μέτρων 5.1 και 5.2 
του ΕΠΑΝ (σύνολο: 123,4 + 49 εκ. €) µε βάση την περιφερειακή ποσόστωση του ΕΠΑΝ 
για τις δύο περιφέρειες (3,5% + 15,5% = 19%) δεν παρέχει προϋπολογισµό ανώτερο 
των 33 περίπου εκ. €. 
Oσον αφορά το χρονοδιάγραµµα του Μέτρου, αυτό καθορίζεται: 
• βάσει των προτεραιοτήτων κατά περιοχές - τουριστικούς προορισµούς 
• βάσει της διαθεσιµότητας πόρων 
• βάσει των απαιτήσεων της εφαρµογής του Μέτρου (βλ. παρακάτω). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στην εφαρµογή του Μέτρου εµπλέκονται το ΥΠΑΝ, ο ΕΟΤ, το ΥΠΟΙΟ, οι Περιφέρειες 
της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΣΑ, ∆ιευθύνσεις Τουρισµού), οι Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, οι τελικοί δικαιούχοι των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων.  Οι φορείς 
υλοποίησης µπορούν να συµπληρώνονται µε τους ΟΤΑ των τουριστικών 
προορισµών και τους «καθ΄ ύλην αρµόδιους» (ΥπΓε, ΥπΠεχωδε, ΥπΠο κ.λπ.), για τις 
∆ράσεις που αφορούν ειδικότερες µορφές τουρισµού. 
Κάθε επένδυση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικού µεσο-µακροπρόθεσµου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Βusiness Plan). 
Εφόσον οι ∆ράσεις αποτελέσουν τµήµα Μέτρου εγκεκριµένου συγχρηµατοδούµενου 
Προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή του εκάστοτε Προγράµµατος: 
• διατυπώνει αντιστοίχως το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Προγράµµατος 

στα Μέτρα όπου εντάσσονται αυτές οι δράσεις 
• συντάσσει ειδικό Οδηγό Εφαρµογής για τις ∆ράσεις, κοινό ανεξαρτήτως των 

Μέτρων του κάθε Προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται (για να εξασφαλιστεί ο 
ενιαίος τρόπος υλοποίησης τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος 
Μέτρου του Σχεδίου) 

• προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
• αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προτάσεις µε βάση συγκεκριµένα (πρόσθετα στα 

ισχύοντα για το ΚΠΣ) κριτήρια επιλογής 
• συγκροτεί ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων και των αναπτυξιακών επιπτώσεων των ∆ράσεων. 
Κατά συνέπεια, προκύπτουν και ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια: 

∗ για την κατάρτιση του ενιαίου Οδηγού 
∗ για τον µηχανισµό παρακολούθησης και αξιολόγησης των επενδύσεων. 
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ΜΕΤΡΟ 2.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Το Μέτρο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης επιλεγµένων προγραµµάτων – 
προτάσεων ειδικού θεµατικού τουρισµού σε τοµείς όπου ανιχνεύονται συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και κατ΄ αρχήν εφικτότητα και οικονοµική βιωσιµότητα, που θα 
εµπλουτίσουν το προσφερόµενο σήµερα προϊόν, και θα συµβάλλουν στην 
διαφοροποίηση του σε βιώσιµη κατεύθυνση, σύµφωνη µε τις παγκόσµια 
διαφαινόµενες τάσεις µετεξέλιξης του τουριστικού φαινόµενου.  
Πεδίο ανάπτυξης τέτοιων προϊόντων αποτελεί η ∆υτική Μακεδονία στο σύνολό της, 
το δυναµικό της οποίας, όντας εκ των πραγµάτων διαφοροποιηµένο από το κλασικό 
µοντέλο ‘’ήλιος + θάλασσα‘’, βασίζεται στο αξιοσηµείωτο φυσικό περιβάλλον, την 
ιδιαίτερη γεωµορφολογία και την αυθεντική τοπιολογία, την πολιτιστική της 
κληρονοµιά, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά σύνολα, τις παραδόσεις, ήθη και έθιµα του 
αγροτικού πληθυσµού.  Αλλά και η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει σοβαρά 
πλεονεκτήµατα – αφετηρίες (Όλυµπος και Άγιον Όρος, πόλη της Θεσσαλονίκης, 
αρχαιολογικοί χώροι της Μακεδονικής ∆υναστείας κ.λπ.)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο αποτελείται από ∆ράσεις- επιχειρησιακά Σχέδια περιφερειακής εµβέλειας 
και συνεκτικής µεθοδολογικής προσέγγισης για την στήριξη των υφιστάµενων και την 
ανάπτυξη νέων ειδικών θεµατικών µορφών τουρισµού στις Περιφέρειες της Κεντρικής 
και ∆υτικής Μακεδονίας. 
Τα Σχέδια περιλαµβάνουν :  

• τον σχεδιασµό του θεµατικού προϊόντος 
• τις ενδεδειγµένες προ-ανταγωνιστικές ενέργειες για την ένταξη του στην 

τουριστική αγορά. 
Τα θεµατικά προϊόντα εξειδικεύονται στον χώρο µε την µορφή ∆ικτύων – ∆ιαδροµών, 
που συνδέουν του επί µέρους προορισµούς – στόχους (µεταξύ τους, όσο και σε 
ευρύτερο, θεµατικό ή χωρικό επίπεδο).  Πέρα από την χωροθέτηση των κύριων 
πόλων, αποσαφηνίζονται οι λοιποί όροι συγκρότησης ενός βιώσιµου «πακέτου» - 
πρότασης της συγκεκριµένης µορφής, σε ζητήµατα όπως:  

• χωροθέτηση των κύριων πόλων ανάπτυξης δραστηριοτήτων, πύλες, 
προσβάσεις και ευρύτερες δικτυώσεις   

• κοστολόγηση, διαχείριση, προώθηση και διακίνηση στην αγορά του 
προϊόντος, περιλαµβανόµενης και της (ανα)συγκρότησης των προς τούτο 
φορέων και οργανωτικών προβλέψεων 

• υιοθέτηση ενδεχοµένως αναγκαίων θεσµικών µέτρων, εγκαθίδρυση πλαίσιου 
για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών για συµπλήρωση, προσαρµογή 
και ανάπτυξη των συναρτηµένων υποδοµών, ή την προώθηση τους στην 
αγορά.  αποσαφήνιση ρόλου και υποχρεώσεων δηµοσίων φορέων.  
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Προϋπόθεση - αφετηρία της συγκρότησης και ανάπτυξης τους είναι η pre-marketing 
ανάλυση της ειδικής τουριστικής αγοράς στην οποία αναφέρονται τόσο στο επίπεδο 
των «αφοσιωµένων» τουριστών, του κοινού δηλαδή που θα συναρτήσει το 
ενδιαφέρον του από το ειδικό, προσφερόµενο προϊόν, όσο και από την «επιλεκτική», 
προστιθέµενη αξία που αυτά προσφέρουν στην επιλογή ενός «γενικού» προορισµού 
(συµπληρωµατικά προϊόντα).  

Περιφερειακής εµβέλειας ∆ίκτυα – ∆ιαδροµές, συγκροτούνται, ενδεικτικά, στις 
ακόλουθες κατηγορίες θεµατικού τουρισµού:   
1. Μορφωτικός – Πολιτιστικός, µε κύρια την αρχαιολογική – ιστορική συνιστώσα 

και αξιοποίηση της πληθώρας των Κλασσικών, Ελληνιστικών και Βυζαντινών 
µνηµείων 

2. Ορεινός περιηγητικός – αθλητικός (χειµερινών σπορ, ορειβατικός, άθλησης 
περιπέτειας) στις ορεινές ζώνες µε πόλους τα φηµισµένα βουνά και τις 
χιονοδροµικές εγκαταστάσεις  

3. Λιµναίος φυσιολατρικός, µε δικτύωση των ιδιαίτερης ελκυστικότητας Λιµνών –
πάρκων της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας  

4. Θρησκευτικός – Προσκυνηµατικός, µε αιχµή το Άγιον Όρος και την ιδιαίτερη 
αίγλη των προσκυνηµάτων στον ελληνικό και τον ευρύτερο ορθόδοξο και τον 
καθολικό κόσµο.   

5. Τουρισµός πόλης (city breaks) µε εκθεσιακή – συνεδριακή αλλά και πολιτιστική 
– καταναλωτική συνιστώσα 

6. Αγρο-τουρισµός, βασισµένος στο πλούσιο, ιδιαίτερο και δυναµικό απόθεµα 
(παραγωγικό, πολιτιστικό, κοινωνικό) της µακεδονικής υπαίθρου 

7. Θαλάσσιος τουρισµός περιήγησης ή δραστηριοτήτων (mini κρουαζιέρες - 
ιστιοπλοϊα, καταδύσεις) στον Θερµαϊκό και τους κόλπους της Χαλκιδικής, σε 
διασύνδεση µε τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου,  

σύµφωνα µε το συνηµµένο Σκαρίφηµα.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι προτεραιότητες για τον σχεδιασµό και ένταξη στο τουριστικό κύκλωµα προϊόντων 
θεµατικού τουρισµού συναρτώνται από την εκάστοτε σηµαντικότητα των 
συναρτηµένων πόρων και ειδικών υποδοµών, το µέγεθος και την ωρίµανση της εν 
δυνάµει και φαινόµενης ειδικής «αγοράς», την ύπαρξη οργανωτικών, θεσµικών ή 
άλλων προϋποθέσεων, την συνάρτηση µε µεγάλα γεγονότα κ.λπ. 
Στην περίπτωση π.χ. του Συνεδριακού Τουρισµού, όπου διαπιστώνονται: 

• σοβαρό και ανερχόµενο µερίδιο συναρτηµένων τουριστικών πράξεων σε 
διεθνές επίπεδο 

• υπερκάλυψη των γενικών προϋποθέσεων (συνεδριακοί χώροι και 
συναρτηµένη ξενοδοχειακή ανωδοµή, πρόσβαση, ελκυστικότητα περιοχής και 
τουριστική κουλτούρα ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης και, εν µέρει, στην 
Χαλκιδική 

• ύπαρξη εξειδικευµένου φορέα συλλογικής εκπροσώπησης (Convention 
Bureau) στην Θεσσαλονίκη, ικανού να αναλάβει την διοργάνωση Συνεδρίων 
και σχετικών εκδηλώσεων σε διαχειριστικό και προωθητικό επίπεδο 

• γεωπολιτικός ρόλος και γεγονότα κλίµακας στην περίοδο 2003-2008, ευνοϊκά 
για την διεκδίκηση µεριδίου της αγοράς, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο,  

µπορεί άµεσα να δροµολογηθεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης συνεδριακού τουρισµού, 
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µε επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης και επεκτάσιµο στις πόλεις της 
κεντροδυτικής Μακεδονίας, και στην Χαλκιδική σε περιόδους εκτός αιχµής.  
Οι θεµατικές – χωρικές προτεραιότητες των ενδεικτικών δράσεων του Μέτρου 
κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί:  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕ∆ΙΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ & ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Μορφωτικός 
Πολιτιστικός 

Αρχαιολογικός, 
Ιστορικός 

Εκπαιδευτική 
κοινότητα, 
Άτοµα µε ουµανιστική 
παιδεία, 
 

Μνηµεία & Μουσεία κλασσικής και 
ελληνιστικής εποχής: ∆ίο- Βεργίνα-Πέλλα 
(Αιανή),  κλασσική Αµφίπολη και πόλεις 
Χαλκιδικής, βυζ. Αµφίπολη – Θεσ/νίκη – 
Αγ. Όρος – Βέροια – Καστοριά – Πρέσπες.  
 

Ορεινός 
Περιηγητικός, & 
Αθλητικός  

Χειµερινών 
σπορ, 
Ορειβατικός, 
Άθλησης- 
περιπέτειας 

Νέοι αστικών 
περιοχών, αθλητές, 
οµάδες ειδικών 
ενδιαφερόντων  

Χιονοδροµικά κέντρα, βουνοκορφές, 
ποτάµια, δάση, ορεινοί παραδοσιακοί 
οικισµοί. 
Μονοπάτια Ε.4. & Ε.6.  

Θαλάσσιος, 
Αθλητικών 
δραστηριοτήτων 
και αναψυχής  

Ιστιοπλοϊα – 
Καταδύσεις, 
Golf, Iππασία, 
Leisure Spa  

Επιλεκτικό κοινό, νέοι 
αστικών περιοχών, 
αθλητές, οµάδες 
ειδικών 
ενδιαφερόντων  

Παραθαλάσσιες περιοχές Χαλκιδικής και 
Πιερίας,  
Περιοχές Ιαµατικών Κέντρων – πηγών  

Λιµναίος 
Φυσιολατρικός 

Οικολογικός  Οµάδες ειδικών 
ενδιαφερόντων  

Πρέσπες (Βεγορίτιδα και µικρές λίµνες 
∆.Μ.) 
Κερκίνη (∆οιράνη, Βόλβη) 

Θρησκευτικός – Προσκυνηµατικός Χρ. Ορθόδοξοι και 
Καθολικοί  

Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρια 
Σταθµοί (Βήµατα) Αγίου Παύλου1 

Τουρισµός 
Πόλης 

Συνεδριακός, 
Πολιτιστικός, 
Aγορών (break) 

Επιχ/σεις & 
οργανισµοί µε 
συνεδριακή & συναφή 
δραστηριότητα, 
Επιλεκτικό κοινό  

Θεσσαλονίκη 
Καστοριά (Φλώρινα) 
Βέροια – Νάουσα – Έδεσσα  

Αγρο-τουρισµός τοπικά προϊόντα 
& δρώµενα  

Αστικός πληθυσµός 
Υγειινιστές, 
Γευσιγνώστες  

Εσωτερικές Ζώνες Υπαίθρου, Ζώνες ΟΠΑΠ 
και ΠΟΠ, παραδοσιακοί οικισµοί, αγροτικά 
έθιµα & δρώµενα. ∆ρόµοι του Κρασιού  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η εγκαθίδρυση και ανάπτυξη θεµατικών «πακέτων», όντας σε αρµονία µε τις 
διαφαινόµενες τάσεις της τουριστικής αγοράς (τµηµατοποίηση, µετάβαση σε 
επιλεκτικά πρότυπα κ.λπ.) συµβάλει στον συνολικότερο εκσυγχρονισµό και 
                                                 
1  Τµήµα διεθνούς δίκτυου στην Ανατολική Μεσόγειο, που ακολουθεί την πορεία του Παύλου από την 
Ταρσό της Κιλικίας έως την Ρώµη, µε σταθµούς τις πόλεις – εκκλησίες των αποστολικών Επιστολών: 
προς Φιλιππησίους, Θεσσαλονικείς, Κορινθίους, Γαλάτες, Εφεσίους, Φιλήµονα (Κολοσσές), Τίτο 
(Ηράκλειο Κρήτης), Κολοσσαείς.  Το ελληνικό χερσαίο τµήµα της διαδροµής ξεκινά από 
Καβάλα(Νεάπολη) και δια µέσου Φιλίππων, Αµφίπολης, Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Θηβών και Αθήνας 
καταλήγει στην Κόρινθο.  Θαλάσσια, η «διαδροµή» µπορεί να συµπληρωθεί µε επίσκεψη της Κύπρου 
(Πάφου), Κρήτης (Ηρακλείου) και την ενδιαφέρουσα για το έιδικό κοινό Πάτµο (Αποκάλυψη).  Τουριστικά, 
εξυπηρετείται από Κρουαζιέρα, µε προσέγγιση και των πόλεων της Μ. Ασίας, µε υψηλή ελκυστικότητα 
στο ειδικό χριστιανικό κοινό (ορθόδοξοι και καθολικοί, Αµερικανοί). 
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ανταγωνιστικότητα του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος. Συµπληρώνει και 
ολοκληρώνει τα τουριστικά προϊόντα των επί µέρους προορισµών, συµβάλλοντας 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τους δυναµικού µε  

• την δικτύωση των τουριστικών προορισµών µεταξύ τους, µε τις ευεργετικές 
συνέργιες που αυτό συνεπάγεται, αλλά και σε δια-περιφερειακές δικτυώσεις, 
ικανές να απευθυνθούν σε ευρύτερες αγορές. 

• την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τουριστικών πράξεων, την ανάπτυξη 
νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικών ευκαιριών σε «περιφερειακές», 
συναρτηµένες και µη δραστηριότητες 

• την ανάπτυξη των «εσωτερικών» ζωνών και την διαφοροποίηση του 
προσφερόµενου προϊόντος στις ώριµες τουριστικές ζώνες (µείωση 
εποχικότητας, νέες οµάδες επισκεπτών 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι δράσεις εφαρµόζονται σε δύο στάδια: 
Ι. Σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων (action plans) για την ανάπτυξη θεµατικών 
µορφών τουρισµού.  Τα σχέδια απορρέουν από µελέτες σκοπιµότητας και έχουν 
τριετή ορίζοντα εφαρµογής. Περιλαµβάνουν την διαµόρφωση (inception) θεµατικών 
πακέτων – προϊόντων και συναρτηµένες ενέργειες τοποθέτησης τους στην αγορά 
(commercialization).  
ΙΙ. Εφαρµογή επιχειρησιακών Σχεδίων  
Εφαρµογή των προτάσεων των Σχεδίων (Ι.) : τοποθέτηση των προϊόντων στην 
αγορά, εξασφάλιση προϋποθέσεων, ανάπτυξη προϊόντων. Εφαρµόζονται αυτοτελώς 
οι προτάσεις διαχειριστικής και marketing κατεύθυνσης, και προωθητικά οι 
επενδύσεις σε επίπεδο ειδικών υποδοµών (η υλοποίηση τους εντάσσεται στα Μέτρα 
2.1. και 2.2.) 
Τα Σχέδια εκπονούνται µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού των Περιφερειών.  
Επιδιώκεται όµως η συµµετοχή εξειδικευµένοι ανά περίπτωση, φορέων συλλογικής 
εκπροσώπησης όπως το Thessaloniki Convention Bureau (Συνεδριακός Τουρισµός), 
η Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Μακεδονίας (ΕΝΟΑΜ – ∆ρόµοι του Κρασιού). 
Η υλοποίηση γίνεται από εταιρικά σχήµατα, ανάλογα µε τις προτάσεις των 
επιχειρησιακών Σχεδίων (κοινοπραξίες, ενώσεις, προγραµµατικές συµφωνίες) µεταξύ 
των ενδιαφεροµένων µερών του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα (public private 
partnerships), µε συµµετοχή του τουριστικού κλάδου (πρακτορεία και υπηρεσίες), της 
Αυτοδιοίκησης, του κατά περίπτωση τοµέα «θεµατικής» εκπροσώπησης. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στην παρούσα φάση είναι δυνατόν να προεκτιµηθεί µόνο το κόστος σύνταξης των 
Επιχειρησιακών Σχεδίων   

• 7 Μελέτες επιχειρησιακού σχεδιασµού της ανάπτυξης Θεµατικών Μορφών 
Τουρισµού Χ 100.000 Ευρώ = 700.000 Ευρώ.  

Τα Σχέδια τίθενται σε πρώτη τριετή εφαρµογή και αναθεωρούνται, µετά από 
αξιολόγηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και της αποτελεσµατικότητας των 
παρεµβάσεων τους.  
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Άξονας 3. Αποκατάσταση, σε βιώσιµα πλαίσια, ώριµων τουριστικών περιοχών 
ή τουριστικών περιοχών σε παρακµή 

Ο Άξονας εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του Προγράµµατος για τη βελτίωση 
της ποιότητας, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την κατάκτηση 
συνθηκών βιωσιµότητας, στις αναπτυγµένες ζώνες παράκτιου τουρισµού της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σε αυτές (παράκτια Χαλκιδική και Πιερία) συγκεντρώνεται σήµερα το συντριπτικά 
µεγάλο µέρος της τουριστικής δραστηριότητας. 
Η κατά τόπους έντονη τουριστική εξειδίκευση, η µονοσήµαντη ανάπτυξη µιας 
κατηγορίας ζήτησης (θερινού - διακοπών) τουρισµού, οι υποβαθµισµένες κατά 
τόπους τουριστικές υπηρεσίες και αγαθά που συσσωρεύτηκαν σε συνθήκες χαλαρού 
χωροταξικού - περιβαλλοντικού σχεδιασµού, επιφέρει αδυναµίες, κινδύνους και 
προκλήσεις, τυπικές στον Ελληνικό Τουρισµό:  

• κυριαρχία του µοντέλου «ήλιος – θάλασσα» και συγκέντρωση στο δίµηνο 
Ιούνιος – Αύγουστος, µε αποτέλεσµα την συµφόρηση ακτών και θερέτρων, την 
υπερφόρτωση των τουριστικών υποδοµών µε δυσµενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής, 

• υποτυπώδεις υποδοµές και πρωτοβουλίες για την διαφοροποίηση του 
προσφερόµενου προϊόντος, 

• αυθαίρετη οικιστική εξάπλωση, µε ελλείψεις σε τεχνικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές υποδοµές, που αποδυναµώνουν τον τοπικό κοινωνικό ιστό, 

• προϊούσα συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα προς όφελος του τουρισµού και 
εκδήλωση συγκρούσεων χρήσεων στην παραθαλάσσια ζώνη, υπέρµετρη 
αύξηση της αξίας γης και παράλληλη πίεση στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον 
της ακτογραµµής, 

µε αποτέλεσµα οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο να εµφανίζουν προβλήµατα 
και αδυναµίες που εµποδίζουν την αναβάθµιση των υπηρεσιών, και το µέσο επίπεδο 
των τουριστών να περιορίζεται σε οµάδες µικροµεσαίου εισοδηµατικού επιπέδου. 
 
Μέσω των παρεµβάσεων των Μέτρων αυτού του Άξονα, επιδιώκεται: 
• ο έλεγχος και η διαχείριση της τουριστικής κίνησης, και η καθιέρωση τεχνικών 

εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας και έγκαιρης προειδοποίησης, 
• ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός που αποσκοπεί σε συστηµατική τοπική 

προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των ώριµων προορισµών και την 
ανάσχεση των τάσεων υποβάθµισης ή φθοράς, 

• η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προσφερόµενου 
τουριστικού προϊόντος, 

η διαφοροποίηση και προσαρµογή της υφιστάµενης τουριστικής δραστηριότητας σε 
σύγχρονα πρότυπα που υπαγορεύονται από τις τάσεις της τουριστικής αγοράς όσο 
και τις αντιλήψεις περί βιώσιµης ανάπτυξης  
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ΜΕΤΡΟ 3.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το Μέτρο εστιάζει στην κάλυψη του στρατηγικού προσανατολισµού της τουριστικής 
ανάπτυξης στις ήδη ανεπτυγµένες τουριστικές περιοχές, µε σκοπό την µετάβαση σε 
βιώσιµα, και άρα ανταγωνιστικά, πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης. 
Τα προβλήµατα στις παράκτιες τουριστικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας 
απορρέουν από: 

• την περιορισµένη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών µε την τουριστική 
πολιτική, που δεν αναδεικνύεται σε τοπικό επίπεδο ως αναπτυξιακός πόρος, 
αλλά ως βιοποριστική λύση συγκεκριµένων φορέων και ιδιωτών, 

• µια κατανοµή πόρων και λειτουργία πηγών χρηµατοδότησης που δεν 
συµβαδίζει µε την ύπαρξη ενός µακροπρόθεσµου πλάνου τουριστικής 
ανάπτυξης, 

• ανεπαρκή εκπαίδευση, επιµόρφωση και ανάδειξη του τοπικού ανθρώπινου 
δυναµικού στον τουριστικό τοµέα, 

• χαµηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, τόσο στις ίδιες τις τουριστικές 
επιχειρήσεις όσο και στις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται 
τοπικά. 

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν στην µη αντιµετώπιση συνθετότερων προβληµάτων, 
όπως: 

• η µη ρύθµιση του «εσωτερικού» ανταγωνισµού χρήσεων ανάµεσα σε αµιγώς 
τουριστικές δραστηριότητες και στην παραθεριστική κατοικία  

• η ανεπαρκής προστασία αξιόλογων ζωνών και τµηµάτων του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αδυναµία ανάσχεσης της ραγδαίας αστικοποίησης και η 
συνακόλουθη φθορά της φυσικής βάσης για την ανάπτυξη του τουρισµού  

• η µη ρύθµιση οροφών και σταθεροτύπων κατανάλωσης των διαθεσίµων (γης, 
νερού, ακτών) για τη διατήρηση µίας ελάχιστης ποιότητας διαµονής. 

Ζητήµατα περιβαλλοντικής φέρουσας ικανότητας αντιµετωπίζονται κατά πρώτο λόγο 
στην Κασσάνδρα και την Μεσοδυτική Χαλκιδική, και κατά δεύτερο στην Σιθωνία, αλλά 
και στην Νότια Πιερία και τον Στρυµωνικό κόλπο, όπου το ζήτηµα εµπλέκεται µε αυτό 
της χαµηλής ποιότητας υποδοµών και υπηρεσιών  
Οι ως σήµερα προτάσεις αντιµετώπισης είτε δεν εφαρµόστηκαν µε συνευθύνη των 
τοπικών πληθυσµών (Σχέδιο Π.∆. ΖΟΕ παράκτιας Χαλκιδικής), είτε αποδείχθηκαν 
αναποτελεσµατικές (Υ.Α. περί κορεσµένων περιοχών), σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις 
που οδήγησαν σε αντίθετα αποτελέσµατα, όπως αλόγιστες επεκτάσεις των οικισµών, 
υπερβολικές ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόµου κ.λπ.  
Η ανάπτυξη προγραµµατισµένης δράσης κρίνεται επείγουσα, δεδοµένου ότι 
συνεχιζόµενη αδράνεια θα επιδεινώσει άµεσα την κατάσταση στις ‘’βεβαρυµένες’’ 
περιοχές, και θα οδηγήσει σύντοµα και τις υπόλοιπες σε ανάλογη κατάσταση. 
 
Στόχο του Μέτρου αποτελεί ο εφοδιασµός των αναπτυγµένων παράκτιων 
Τουριστικών Προορισµών της Κεντρικής Μακεδονίας, και των εκεί 
δραστηριοποιούµενων τουριστικών φορέων µε το σύνολο των τεχνικών και 
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οργανωτικών εργαλείων για την αντιµετώπιση της προκαλούµενης φθοράς στο 
τουριστικό τους δυναµικό, και την µετατόπιση της τουριστικής δραστηριότητας σε 
κατεύθυνση βιώσιµης ανάπτυξης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Στο Μέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες, συντονισµένες, ∆ράσεις 
1.  Προγράµµατα εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας σε διαµορφωµένες – 

ανεπτυγµένες τουριστικές περιοχές και συστήµατα Έγκαιρης Προειδοποίησης 
(early warning systems). 

2.  Τοπικά Σύµφωνα – Σχέδια για τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης τοπικά, µε 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αντιµετώπιση της φθοράς. 

(Σηµειώνεται ότι ∆ράσεις αξιοποίησης στοιχείων του φυσικού και πολιτισµικού 
περιβάλλοντος, όπως και -κυρίως- ∆ράσεις χωροταξικού και πολεοδοµικού ελέγχου, 
που αξιολογούνται ως αναγκαίες για τους παράκτιους κορεσµένους προορισµούς, 
έχουν περιγραφεί και εξειδικευθεί στο Μέτρο 1.1, ως οι αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την ‘’βιωσιµότερη’’ και ‘’ποιοτικότερη’’ διαχείριση του τουρισµού τους.) 
Η εξειδίκευση των ∆ράσεων του Μέτρου στους τουριστικούς προορισµούς αναφοράς, 
φαίνεται στον επισυναπτόµενο Πίνακα 3.1. 
 
Τα Προγράµµατα εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας συντάσσονται ανά Προορισµό 
και εστιάζουν σε διαµορφωµένες και αναπτυγµένες τουριστικές περιοχές. 
Έχουν ως αφετηρία τη σχετική διερεύνηση της παρούσας Μελέτης, και επιδιώκουν: 

• αφενός την προσέγγιση κατωφλίων και σταθεροτύπων οροφής για τη 
διατήρηση και διασφάλιση των τοπικών διαθεσίµων (γη, πόσιµο νερό, ακτές, 
διατηρητέα στοιχεία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος) σε συνθήκες 
εσαεί ελκυστικές για την διατήρηση και ποιοτική βελτίωση της τουριστικής 
εµπειρίας των επισκεπτών, ως µη διαπραγµατεύσιµου όρου για την 
µακροπρόθεσµη τουριστικά ανταγωνιστικότητα,  

• αφετέρου, τη διαµόρφωση βέλτιστων σεναρίων – προτύπων για την 
οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 

Η προσέγγιση των πιο πάνω µεγεθών και στόχων συνοδεύεται από συστήµατα 
(δείκτες, τιµές/στόχους, οριακές µη επιθυµητές και ευκταίες συνθήκες) για την 
αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και των τάσεων και την έγκαιρη 
προειδοποίηση (early warning) των ενδιαφεροµένων για ανάληψη προληπτικής, 
διορθωτικής ή αντισταθµιστικής δράσης.  
Τα πορίσµατα και οι προτάσεις των µελετών κοινοποιούνται στο σύνολο των 
ενδιαφερόµενων µερών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, περιλαµβανοµένων και 
των επιχειρηµατικών φορέων του τουρισµού, και είναι επαρκώς αναλυτικά, ώστε να 
τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα – και το επείγον – ανάληψης δράσης, τουλάχιστον 
ως προς τα βασικά διαθέσιµα. 
Τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης αποτελούν µεσοπρόθεσµα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για 
την προσέγγιση των τεθέντων Προτύπων της Τουριστικής Ανάπτυξης, που 
συντάσσονται εντός των πλαισίων – ορίων που θέτουν τα Προγράµµατα Εκτίµησης 
της Φέρουσας Ικανότητας και αξιολογούνται ex-ante µε την βοήθεια των ήδη 
εγκαταστηµένων Συστηµάτων early warning.  Οι προτάσεις τους µπορούν να 
περιλαµβάνουν δράσεις ρυθµιστικού, επενδυτικού και διαχειριστικού χαρακτήρα, 
παρεµβάσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, και συνδυασµένα µέτρα για 
την βελτίωση της συνολικής ποιότητας διαµονής και παρεχόµενων υπηρεσιών στον 
Προορισµό [Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ποιότητας].  Εξειδικεύονται και διαχέονται 
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στον τοπικό πληθυσµό, φορείς, και επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, 
που αναλαµβάνουν από κοινού την υλοποίησή τους, συστήνοντας και 
ενεργοποιώντας Τοπικά Σύµφωνα για την Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη  
Τα Τοπικά Σύµφωνα αποτελούν οργανωτικά σχήµατα ειδικού σκοπού, µε συµµετοχή 
των ΟΤΑ, των φορέων της τουριστικής ανάπτυξης -δηµόσιων και ιδιωτικών–, ανοικτά 
στους τοπικούς επαγγελµατίες, που αναλαµβάνουν την υλοποίηση των Τοπικών 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης καθώς και την διοίκηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των 
Προγραµµάτων Φέρουσας Ικανότητας και των Συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης, και λοιπά ζητήµατα συναφή µε τη µετάβαση της τοπικής 
τουριστικής ανάπτυξης σε συνθήκες βιωσιµότητας. 
Τα Σύµφωνα είναι ανοικτά σε κάθε επιχειρηµατικό φορέα και επαγγελµατία που 
δραστηριοποιείται τοπικά στον τουρισµό.   Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
εκπλήρωση του ρόλου τους είναι η τοπικότητα, η αντιπροσωπευτικότητα και η 
επίτευξη στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ του (ευρύτερου, τοπικού) δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα στην επιδίωξη του κοινού σκοπού (public – private partnership). 
Η δράση των Τοπικών Συµφώνων υποστηρίζεται τεχνικά – συµβουλευτικά από τα 
Παρατηρητήρια της Τουριστικής Ανάπτυξης (βλέπε Μέτρο 6.4). 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου έχουν εφαρµογή στις ανεπτυγµένες παραθαλάσσιες 
τουριστικές περιοχές, όπως προσδιορίσθηκαν από τη µελέτη, και συγκεκριµένα 
στους εξής τουριστικούς προορισµούς: 
Κ8. Κασσάνδρα (ώριµη ζώνη παράκτιου τουρισµού µε «βάρος» σε εθνικό επίπεδο, 
έντονα ζητήµατα περιβαλλοντικής και κοινωνικής φέρουσας ικανότητας, 
αντιπαλότητα τουρισµού και παραθεριστικής ιδιοκατοίκησης) 
Κ6. Σιθωνία (ζώνη µε εξέχον δυναµικό σε έντονη τροχιά ανάπτυξης, µε διαφαινόµενα 
ζητήµατα φέρουσας ικανότητας) 
Κ1. Νότια Πιερία (σηµαντικά προβλήµατα ποιοτικής διάρθρωσης υποδοµών και 
προϊόντος, αλλά και δυνατότητα ένταξης – αξιοποίησης της εσωτερικής ζώνης και του 
Ολύµπου) 
Κ5. Στρυµωνικός (πύλη του Αγίου Όρους µε κατά τόπους προβλήµατα ποιοτικής 
διάρθρωσης υποδοµών – προϊόντος στο βόρειο τµήµα) 
Κ7. Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική (ιδιαίτερα έντονη φθορά λόγω παραθεριστικής 
κατοικίας). 
 
∆εν συνιστάται η ενιαία διενέργεια των ∆ράσεων στο σύνολο ή σε οµάδες των πιο 
πάνω Προορισµών, εφόσον τούτο συντελεί σε απώλεια «τοπικότητας», που 
θεωρείται αποφασιστικής σηµασίας προϋπόθεση για την αποτελεσµατική υλοποίησή 
τους, ιδίως στο οργανωτικό της µέρος. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η συνδυασµένη υλοποίηση των ∆ράσεων του Μέτρου αναµένεται να οδηγήσει στην 
συσσώρευση της απαραίτητης πληροφορίας και τεχνογνωσίας και την κοινωνική 
διάχυσή της, την επίτευξη τοπικών συναινέσεων και συµµαχιών και την ανάπτυξη 
οργανωτικών σχηµάτων, ικανών να οδηγήσουν τις τοπικές κοινωνίες και τις 
επιχειρηµατικές κοινότητες στις απαραίτητες αποφάσεις και στην ανάληψη δράσης 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων συναρτηµένων µε την ως τώρα τουριστική 
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ανάπτυξη που θέτουν σε κίνδυνο ή φθορά την συνολική προσπάθεια και επένδυση, 
και να διεκδικήσουν την µετάβαση του Προορισµού σε συνθήκες Βιωσιµότητας. 
Το σύνολο των πιο πάνω παραγόντων θεωρείται κρίσιµο και αναγκαίο, για να πάρει η 
τοπική κοινωνία ‘’την κατάσταση στα χέρια της’’ και να υποστηρίξει δύσκολες και ως 
τώρα ευάλωτες επιλογές απέναντι σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς παράγοντες, 
όπως το κράτος ή µεµονωµένοι τοπικοί επιχειρηµατίες, που αφορούν υποδοµές, 
επιδοτήσεις αλλά και χρήσεις γης, πολεοδοµικές ρυθµίσεις και λοιπούς ποιοτικούς 
όρους της ανάπτυξης.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το κόστος των ∆ράσεων του Μέτρου είναι κυρίως µελετητικό – τεχνογνωστικό και 
δευτερευόντως οργανωτικό (σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συµφώνων). 
Το κόστος µίας τοπικής παρέµβασης προεκτιµάται σε 350.000 Ευρώ περίπου, και 
αναλύεται ως ακολούθως:  
1)  Εκτίµηση Φέρουσας Ικανότητας και συστήµατα Έγκαιρης Προειδοποίησης 

(σύνταξη): 100.000 Ευρώ 
2)  Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Τουριστικών Πόρων (σύνταξη) : 50.000 Ευρώ 
3)  Τοπικό Σύµφωνο Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης (σύνταξη, δηµοσιοποίηση, 

δαπάνες αρχικής οργάνωσης και 3 ετούς λειτουργίας):  180.000 Ευρώ  
Το κόστος οροφής του Μέτρου προσεγγίζεται σε 2,1 εκ. Ευρώ (6 παρεµβάσεις)  
 
Χρονικά, η ολοκλήρωση των ∆ράσεων 1.και 2. (σύσταση- ενεργοποίηση Συµφώνου) 
είναι εφικτή σε διάστηµα 2 ετών.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι ∆ράσεις (τεχνικό – µελετητικό σκέλος) είναι δυνατόν να συµβασιοποιηθούν ενιαία 
και να υλοποιηθούν από ένα πρόδροµο σχήµα του Τοπικού Συµφώνου ή από τους 
ενδιαφερόµενους ΟΤΑ.  
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Πίνακας 3.3 
Μέτρο 3.1.  Έλεγχος και διαχείριση της ανάπτυξης των ώριµων τουριστικών προορισµών. 
Κατηγορίες ∆ράσεων  K1:  Νότια Πιερία - 

Όλυµπος 
Κ5:  Στρυµωνικός κόλπος και 
κόλπος Ιερισσού 

Κ6:  Σιθωνία Κ7:  Μεσοδυτική 
παράκτια Χαλκιδική 

Κ8:  Χερσόνησος Κασσάνδρας 

Πρόγραµµα εκτίµησης 
φέρουσας ικανότητας της 
παραλιακής τουριστικής υπο-
ζώνης Σταυρού - 
Ασπροβάλτας 

Προγράµµατα εκτίµησης 
της φέρουσας ικανότητας, 
Early warning systems, σε 
διαµορφωµένες – 
ανεπτυγµένες τουριστικές 
περιοχές 

Πρόγραµµα εκτίµησης 
φέρουσας ικανότητας της 
παραλιακής τουριστικής 
ζώνης Ν. Πιερίας 

Πρόγραµµα εκτίµησης 
φέρουσας ικανότητας της 
παραλιακής τουριστικής υπο-
ζώνης Αµµουλιανής – 
Ουρανούπολης 

Πρόγραµµα 
εκτίµησης 
φέρουσας 
ικανότητας της 
Χερσονήσου 
Σιθωνίας  

Πρόγραµµα 
εκτίµησης φέρουσας 
ικανότητας της 
τουριστικής 
παράκτιας περιοχής 

Πρόγραµµα εκτίµησης 
φέρουσας ικανότητας της 
Χερσονήσου Κασσάνδρας 

Τοπικό Σύµφωνο για τον 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και 
διαχείριση του τουρισµού της 
υποζώνης Σταυρού – 
Ασπροβάλτας, µε στόχο την 
αντιµετώπιση της φθοράς 

Σχεδιασµός και διαχείριση 
ώριµων τουριστικών 
περιοχών (Τοπικά Σχέδια 
– Τοπικά Σύµφωνα) 

Τοπικό Σύµφωνο για τον 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό 
και διαχείριση του 
τουρισµού της 
παραλιακής ζώνης Ν. 
Πιερίας, µε στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας 

Τοπικό Σύµφωνο για τον 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και 
διαχείριση του τουρισµού της 
υποζώνης Αµµουλιανής – 
Ουρανούπολης µε στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας 

Τοπικό 
Σύµφωνο για 
τον 
ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό και 
διαχείριση του 
τουρισµού της 
περιοχής, µε 
στόχο τη 
βελτίωση της 
ποιότητας 

Τοπικό Σύµφωνο για 
τον ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό και 
διαχείριση του 
τουρισµού της 
περιοχής ως 
περιοχής σε 
‘’κρίση’’, µε στόχο 
τη βελτίωση της 
ποιότητας 

Τοπικό Σύµφωνο για τον 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και 
διαχείριση του τουρισµού της 
Κασσάνδρας ως περιοχής σε 
‘’κρίση’’, µε στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας 
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ΜΕΤΡΟ 3.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΩΡΙΜΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το Μέτρο αναφέρεται στην υλοποίηση των Τοπικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων - 
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ποιότητας που αποτυπώνουν διαχειριστικές, 
ρυθµιστικές ή επενδυτικές επιλογές των Τοπικών Συµφώνων που θα εγκατασταθούν 
στις ώριµες Τουριστικές Περιοχές, µέσω των παρεµβάσεων του Μέτρου 2.1. 
Στόχος του είναι η στήριξη της ωρίµανσης και υλοποίησης των επιλογών αυτών, από 
τοπικούς επιχειρηµατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή την Περιφερειακή 
∆ιοίκηση, άλλους εµπλεκόµενους φορείς τοπικού ή ευρύτερου επιπέδου. 
Το Μέτρο απαντά στους στρατηγικούς στόχους της βελτίωσης της ποιότητας και της 
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος προς την κατεύθυνση της βιωσιµότητας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο αφορά την υποστήριξη, µέσω της υλοποίησης των παρεµβάσεων 
προτεραιότητας των Τοπικών Σχεδίων, για την αναβάθµιση – διαφοροποίηση – 
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στις ώριµες ζώνες. 
Οι παρεµβάσεις που εντάσσονται στο Μέτρο αποτελούν εξαγόµενο των Τοπικών 
Σχεδίων / Τοπικών Συµφώνων για τον βιώσιµο τουρισµό (Μέτρο 2.1.), και µπορούν να 
αναφέρονται σε ειδικές υποδοµές ή διαχειριστικές ενέργειες για τη βελτίωση του 
προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος προς την επίτευξη των στόχων των Σχεδίων. 
Συνέργιες είναι δυνατόν να προκύπτουν µε παρεµβάσεις άλλων Μέτρων του 
Προγράµµατος, ειδικότερα µε αυτές των Μέτρων 2.1, 2.3, 4.2 και 5.2, αλλά και µε τις 
δράσεις των αξόνων 6 και 7.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι παρεµβάσεις αυτού του 
Μέτρου θα αφορούν τοπική εξειδίκευση και προσαρµογή προς τις οριζόντιες 
παρεµβάσεις για τη διαφοροποίηση του προϊόντος, την προώθηση του θεµατικού 
τουρισµού και των δικτύων. 
 
Οι Κατηγορίες ∆ράσεων – παρεµβάσεων µπορούν να αναφέρονται σε: 

• Σύνδεση µε υποδοµές και υπηρεσίες θεµατικού τουρισµού: 
Αφορά την τοπική προσαρµογή των υποδοµών σε ευρύτερα κυκλώµατα 
θεµατικού τουρισµού, µαζί µε την ανάλογη οργάνωση των τοπικών 
υπηρεσιών. 

• Βελτίωση – δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών και εξοπλισµού 
Αφορά τον εµπλουτισµό κάθε περιοχής µε ειδικές υποδοµές (µαρίνες, 
attraction parks, αθλητικές υποδοµές), σε συνέργια µε το Μέτρο 2.1. 

• Υποδοµές για την βελτίωση της διακίνησης των επισκεπτών, σε συνέργια µε 
αυτές του Μέτρου 4.2. 

• Αντιµετώπιση του ‘’φθαρµένου’’ ξενοδοχειακού κτιριακού αποθέµατος 
Αφορά την υιοθέτηση καινοτόµων λύσεων είτε για την απόσυρση είτε για τον 
εκσυγχρονισµό και επανάχρηση του φθαρµένου κτιριακού αποθέµατος που 
ανήκει στον τουρισµό.  Τέτοιες λύσεις θα ήταν π.χ. η µετατροπή ανενεργού 
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αποθέµατος προς ειδικές, θεµατικές, τουριστικές υποδοµές, ή η προσαρµογή 
καταλυµάτων για λειτουργία εκτός θέρους και υποδοχή ειδικού κοινού (όπως 
τα άτοµα τρίτης ηλικίας). 

• Υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών διαµονής και εναλλακτικών τύπων 
καταλυµάτων 
Αφορά την υιοθέτηση έξυπνων λύσεων για τους τύπους και τρόπους διαµονής 
(π.χ. προώθηση του timesharing, αναβάθµιση των campings προς ελαφρές 
κατασκευές, ενίσχυση της φιλοξενίας ως τρόπου τουριστικής διαµονής, 
τουριστική χρήση ιδιόκτητων παραθεριστικών κατοικιών). 

Μία πρώτη, ενδεικτική, εξειδίκευση κάποιων από τις προτεινόµενες κατηγορίες 
∆ράσεων παρουσιάζεται στον επισυναπτόµενο Πίνακα 3.2, υπό την αίρεση της 
επιβεβαίωσής τους από τα Τοπικά Σχέδια / Σύµφωνα. 
 
Ενδεικτικά επίσης δίνεται παρακάτω η µορφή της εξειδίκευσης των ∆ράσεων του 
Μέτρου για κάποιους τουριστικούς προορισµούς. 
Έτσι, για τη Νότια Πιερία (Κ.1.), ενδεικτικές δράσεις του Μέτρου θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν: 

• ήπιες επεµβάσεις διασύνδεσης της παραλιακής ζώνης µε τους εσωτερικούς 
πόλους τους Ολύµπου και του ‘’τριγώνου’’, 

• δηµιουργία ενός θεµατικού πάρκου µε αντικείµενο το ∆ωδεκάθεο, στην 
περιοχή του Λιτοχώρου, 

• (ανα)σχεδιασµός και οργάνωση των ηµιορεινών οικισµών δυτικότερα της 
ΠΑΘΕ (Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Πόροι, Λιτόχωρο) µε παράλληλη διατήρηση της 
φυσιογνωµίας και των αξιόλογων και διατηρητέων στοιχείων τους, ώστε να 
µπορούν να δεχθούν τουριστική – οικιστική δόµηση, 

• ανάπλαση των παραλιακών οικισµών (Πόροι – Πλαταµώνας – Παραλία 
Σκοτίνας και Λεπτοκαρυάς) και παρεµβάσεις για την απελευθέρωση της 
παραλίας και την ισότιµη διαθεσιµότητα της στις παράκτιες και µη τουριστικές 
ανωδοµές. 

• υποδοµές διευκόλυνσης της διακίνησης από/προς την παραλία (π.χ. ∆ηµοτική 
τουριστική Συγκοινωνία) για την βελτίωση της επισκεψιµότητας των 
εσωτερικών οικισµών. 

 
Επίσης, όσον αφορά ειδικότερα την Αµµουλιανή, στα πλαίσια του Τοπικού Συµφώνου 
Στρυµωνικού Κ5, είναι δυνατόν να συγκροτηθεί πρόταση αναβάθµισης µε κεντρική 
ιδέα ‘’Αµµουλιανή χωρίς αυτοκίνητα’’, και να προωθηθούν οι ακόλουθες ∆ράσεις: 

• ∆ηµιουργία ασφαλούς φυλασσόµενου parking στην απέναντι ενδοχώρα 
• ∆ιασφάλιση τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας µε Τρυπητή, Ουρανούπολη, 

Όρµο Παναγιάς 
• Ανάπτυξη στόλου ∆.Χ. οχηµάτων για την µετακίνηση ανθρώπων και 

εµπορευµάτων στο νησί 
• Ανάπτυξη εναλλακτικών µέσων (λέµβοι, ποδήλατα, µονοπάτια) για την 

µετακίνηση των επισκεπτών από/προς τις παραλίες, τα γύρω νησιά και την 
ακτή 

Και να συνοδεύονται από  
• Συναρτηµένες πολεοδοµικές ρυθµίσεις 
• ∆ράσεις ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων στις νέες επαγγελµατικές δυνατότητες 

που προκύπτουν (π.χ. υποστήριξη της θαλάσσιας διακίνησης) 
• Ευρεία δηµοσιοποίηση – καµπάνια προβολής του νησιού, ως τόπου 
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επιλεκτικών διακοπών,  
που αποτελούν αντικείµενο άλλων Μέτρων του Προγράµµατος. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι ∆ράσεις του Μέτρου έχουν εφαρµογή στους ώριµους Τουριστικούς Προορισµούς 
της Κασσάνδρας (Κ8.), της Σιθωνίας (Κ6.), της Νότιας Πιερίας (Κ1.), του Στρυµωνικού 
(Κ5.), της Μεσοδυτικής παράκτιας Χαλκιδικής (Κ7.), στην βάση των προτάσεων των 
Τοπικών Συµφώνων βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των ∆ράσεων αποτελεί ο 
προηγούµενος έλεγχος και αξιολόγηση της καταλληλότητας και σκοπιµότητάς τους 
σε σχέση µε τους στόχους των Τοπικών Σχεδίων για την τουριστική ανάπτυξη. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η εφαρµογή του Μέτρου αναµένεται να συµβάλει: 
στη µετάβαση του συνολικού τουριστικού προϊόντος των ανεπτυγµένων τουριστικά 
ζωνών σε συνθήκες βιωσιµότητας, 
στη ισχυροποίηση της τοπικής συνιστώσας της τουριστικής ανάπτυξης, και 
στον αποτελεσµατικό προσανατολισµό των πόρων για τον τουρισµό στις ‘’κρίσιµες’’ 
περιοχές, εφόσον προηγείται έλεγχος σκοπιµότητας και καταλληλότητας σε σχέση µε 
διαπιστωµένα προβλήµατα και συλλογικούς στόχους. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆εν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο, και πριν την συγκρότηση των Τοπικών Σχεδίων 
∆ράσης.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρόταση:  Τοπικά Σχέδια - Σύµφωνα Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης 
Υλοποίηση:  κατά την εκάστοτε πρόταση. 
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Πίνακας 3.2 
Μέτρο 3.2  Βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος στους ώριµους τουριστικούς προορισµούς 
Κατηγορίες ∆ράσεων  K1:  Νότια Πιερία - 

Όλυµπος 
Κ5:  Στρυµωνικός κόλπος και 
κόλπος Ιερισσού 

Κ6:  Σιθωνία Κ7:  Μεσοδυτική 
παράκτια Χαλκιδική 

Κ8:  Χερσόνησος 
Κασσάνδρας 

∆ράσεις για τη σύνδεση του 
τουρισµού της ζώνης µε 
δραστηριότητες και υπηρεσίες 
ορεινού τουρισµού στον 
Χολοµώντα (Βαρβάρα, 
Στρατονίκη) 

Σύνδεση – ολοκλήρωση 
ώριµων περιοχών µε 
υποδοµές και υπηρεσίες 
θεµατικού τουρισµού 

∆ράσεις για τη σύνδεση 
του τουρισµού της 
παραλιακής ζώνης Ν. 
Πιερίας µε τις υπηρεσίες 
ορεινού τουρισµού του 
Ολύµπου και µορφωτικού 
– αρχαιολογικού (∆ίον 
κ.λπ) Ειδικές δράσεις τοπικής 

προβολής – αξιοποίησης της 
εισόδου στο Άγίο Όρος 
(εκθέσεις, οργάνωση περίπλου 
κ.λπ.) σε Ουρανούπολη – 
ιερισσό – Ν. Ρόδα 

∆ίκτυο 
κλασσικών 
αρχαιολογικών 
τόπων 
Χαλκιδικής 

∆ράσεις για τη 
σύνδεση του 
τουρισµού της 
ζώνης µε 
δραστηριότητες και 
υπηρεσίες ορεινού 
τουρισµού 
∆ίκτυο κλασσικών 
αρχαιολογικών 
τόπων Χαλκιδικής  

 
∆ίκτυο κλασσικών 
αρχαιολογικών τόπων 
Χαλκιδικής 
[∆ικτύωση µε Θεσσαλονίκη, 
θαλάσσια σύνδεση µε Πιερία 
και πόρους κεντροδυτικής 
Μακεδονίας] 

Βελτίωση – δηµιουργία 
νέων ειδικών τουριστικών 
υποδοµών και 
εξοπλισµού 

Θεµατικό – ψυχαγωγικό 
πάρκο (∆ωδεκάθεο) 

Αγκυροβόλια – εγκαταστάσεις 
θαλάσσιου τουρισµού 
(παράλιοι οικισµοί 
+Αµµουλιανή) 

Θαλάσσια 
σπορ, Γκολφ 
και αθλητικές 
δραστηριότητες 
υπαίθρου – Συν. 
Κέντρα, Spa  

Θαλάσσια σπορ 
(Μουδανιά – 
Ποτίδαια), Γκολφ, 
αθλητικές 
δραστηριότητες 
υπαίθρου- Spa 

Θαλάσσια σπορ, Γκολφ, 
αθλητικές δραστηριότητες 
υπαίθρου – Συνεδριακές 
εγκαταστάσεις - Spa 
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Άξονας 4. Οριζόντιος έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον 

Η τουριστική δραστηριότητα ασκεί ολοένα και εντονότερες πιέσεις στο περιβάλλον. 
Το τουριστικό κοινό κινείται µε κίνητρο την απόλαυση της φύσης.  Στην περιοχή 
µελέτης, µε κυρίαρχο τον τουρισµό θερινών διακοπών, αυτό εκφράζεται µε την 
ιδιαίτερη επιβάρυνση των ακτών κολύµβησης.  Στις αναδυόµενες ζώνες του 
εσωτερικού τουρισµού, αναµένεται αύξηση των τουριστικών πράξεων που τελούνται 
για την απόλαυση φυσικών περιοχών.  Οι µετακινήσεις προς τον σκοπό του 
τουρισµού έχουν επίσης άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του περιβάλλοντος. 
Σκοπός αυτού του Άξονα είναι να αναγνωρίσει και να προτείνει προληπτικές και 
ελεγκτικές δράσεις στον τοµέα της προστασίας από την τουριστική χρήση του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
Η σκοπιµότητα των δράσεων του Άξονα είναι οριζόντια, αποσκοπεί στη βελτίωση της 
διαχείρισης της τουριστικής κίνησης και στην βελτίωση της σχέσης τουρίστα και 
περιβάλλοντος, προς όφελος και των δύο.  (Σηµειώνεται ότι δεν αποτελούν 
περιεχόµενο αυτού του Άξονα οι ειδικές, σηµειακές, δράσεις προστασίας ή τα ειδικά 
καθεστώτα προστασίας). 
 
Υπό τον Άξονα 4, οργανώνονται τριών κατευθύνσεων Μέτρα: 
Α)  Οριζόντιος έλεγχος των πρακτικών κατανάλωσης και αναψυχής στη φύση, που 

περιλαµβάνει δράσεις κανονιστικές και επικοινωνιακές για την αντιµετώπιση των 
εντάσεων στα φυσικά οικοσυστήµατα από την τουριστική χρήση. 

Β)  Έλεγχος και διαχείριση των υποδοµών µεταφορικών και κυκλοφορίας, όπου 
συγκεντρώνονται διαχειριστικές δράσεις και εναλλακτικές υποδοµές µε σκοπό την 
ανακούφιση από τις οχλήσεις και την ποιοτικότερη τουριστική ανάπτυξη. 

Γ)  Συµβολή του τουρισµού στην χρηµατοδότηση υπέρ του περιβάλλοντος, που 
αφορά εγκατάσταση θεσµών και µηχανισµών για την απόδοση στον τουριστικό 
τοµέα (επιχειρήσεις και κοινό) µέρους των δαπανών για την προστασία και 
διατήρηση του περιβάλλοντος. 
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ΜΕΤΡΟ 4.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η τουριστική δραστηριότητα ενέχει πιέσεις στους φυσικούς χώρους – 
περιβαλλοντικούς πόρους της Μακεδονίας που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να 
διατηρηθούν κάτω από κρίσιµα κατώφλια, ώστε να αποτραπεί η περιβαλλοντική και η 
συνεπαγόµενη τουριστική απαξίωση τους. 
Σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά, η προσπάθεια είναι προτιµότερο να βασίζεται 
στην προληπτική δράση, και να στοχεύει τελικά στον εφοδιασµό των τουριστών µε 
γνώσεις, πληροφορίες, τρόπους συµπεριφοράς και κριτήρια εσωτερικής πειθαρχίας, 
που θα συµβάλλουν στην κατά το δυνατόν µείωση των προκαλούµενων εντάσεων 
στο φυσικό περιβάλλον. 
Η δόµηση των παρεµβάσεων οφείλει να θέτει στο κέντρο τους απασχολούµενους 
στον τουριστικό τοµέα (παροχείς τουριστικών υπηρεσιών, τουριστικά γραφεία, 
οδηγούς - ξεναγούς κ.λπ.) ως αυτόνοµο πεδίο ευαισθητοποίησης και πειθαρχίας, και 
ως ποµπούς µετάδοσης των µηνυµάτων στους χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο υλοποιείται µε συντονισµένες κανονιστικές, επικοινωνιακές και 
προωθητικές δράσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, εθελοντικές 
δεσµεύσεις και συµφωνίες, υιοθέτηση συµπεριφορών κλπ για την πρόληψη, µείωση 
και αντιµετώπιση των εντάσεων στα φυσικά οικοσυστήµατα από την τουριστική 
δραστηριότητα. 
Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν:  
1. Η υιοθέτηση Χάρτη Καλής Συµπεριφοράς στη Φύση από όλους τους 

εµπλεκόµενους στο τουριστικό κύκλωµα, στην βάση έγκυρων κειµένων όπως η 
Agenda 21 – Guiding Principles for Tourism η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιµο 
Τουρισµό κ.λπ.  

2. Η σύνταξη και υιοθέτηση Κανόνων Ενιαίας ∆ιαχείρισης των τρόπων αναψυχής και 
ελεύθερου χρόνου σε ανοικτούς, περιβαλλοντικά αξιόλογους, χώρους 

3. Η σύνταξη γενικών και ειδικών Προγραµµάτων Ευαισθητοποίησης του κοινού ως 
προς τις πρακτικές αναψυχής και τις συνέπειές τους  

4. Η θέσπιση Βραβείου «Άριστης Πρακτικής» σε επιλεγµένες τουριστικές υπηρεσίες – 
δραστηριότητες που θεωρούνται κρίσιµες για την προστασία της φύσης  

Οι ∆ράσεις 1. 2. και 4. απευθύνονται κυρίως σε τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς 
(π.χ. ΟΤΑ τουριστικών Προορισµών), ενώ η ∆ράση 3. κυρίως στο τουριστικό κοινό.  
 
Οι Χάρτες Καλής Συµπεριφοράς συντάσσονται από τον ΕΟΤ και τους υπεύθυνους 
Περιφερειακούς Φορείς (∆/νσεις Τουρισµού), δηµοσιοποιούνται και προωθούνται 
στους συλλογικούς φορείς των επαγγελµατιών του τουρισµού, και τους ΟΤΑ των 
τουριστικών προορισµών, µε στόχο την υιοθέτηση και προσυπογραφή τους.  Είναι 
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δυνατόν να εξειδικεύονται και να «παράγουν» ειδικότερες πρωτοβουλίες ανάλογα µε 
το προς προστασία αντικείµενο (θάλασσα - ακτές, δάση – φυτικά είδη και 
αγριολούλουδα, υγρότοποι – πουλιά κ.λπ.).  Η όλη διαδικασία τυχαίνει ευρείας 
δηµοσιοποίησης, η συνυπογραφή δε των κειµένων εκ µέρους ενός φορέα, του 
επιτρέπει την χρήση τους στην προώθηση των εργασιών του στο τελικό κοινό 
(διαφήµιση), σε συνεργασίες µε φορείς εντός και εκτός της περιφέρειας.  
Οι Κανόνες Ενιαίας ∆ιαχείρισης αφορούν υπαίθριους χώρους ή στοιχεία της φύσης – 
τουριστικούς προορισµούς.  Συντάσσονται σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους ανά 
περίπτωση φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, σε εξειδίκευση γενικών ή ειδικών 
διατάξεων (π.χ. Περιβαλλοντικών Κανονισµών Ευαίσθητων Περιοχών), και 
υιοθετούνται και προωθούνται ενεργητικά από τους τουριστικούς φορείς µε 
δηµοσιεύσεις, πινακίδες, φυλλάδια κ.λπ., ώστε να γίνουν κτήµα των επισκεπτών.   
Τα Προγράµµατα Ευαισθητοποίησης του κοινού βασίζονται στους πιο πάνω Κανόνες, 
είναι όµως ευρύτερης στόχευσης, και αναφέρονται στους πιθανούς επισκέπτες ενός 
φυσικού – τουριστικού πόρου, µε µεµονωµένη ή οργανωµένη µετάβαση, και στον 
τοπικό πληθυσµό του τουριστικού Προορισµού.  Τα Προγράµµατα βασίζονται σε 
πληροφοριακό υλικό, που συνδυάζει της Ευασθητοποίηση (στην βάση των Χαρτών 
και Κανόνων ως άνω) µε πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο, µέσα κ.λπ. που είναι 
διαθέσιµα για την αποµείωση ή άρση των περιβαλλοντικών εντάσεων (συστήµατα 
συλλογής αποριµµάτων, υποδοµές πυροπροστασίας σε θέσεις κατάλληλες για 
άναµµα φωτιάς κ.λπ.)  
Οι διαγωνισµοί για τα Βραβεία «Άριστης Πρακτικής», θεσµοθετούνται από τις 
αρµόδιες Περιφερειακές Τουριστικές Αρχές προκειµένου για οµοειδείς 
δραστηριότητες.  Οι διαγωνιζόµενοι κρίνονται από Επιτροπή µε αποφασιστική 
συµµετοχή των περιβαλλοντικών φορέων (και MKO), οι δε βραβευθέντες έχουν 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν το Βραβείο για την προώθηση των εργασιών τους.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι ∆ράσεις του Μέτρου εφαρµόζονται στο σύνολο των Περιφερειών, µε 
προτεραιότητες: 

• την προστασία των ακτών και της θάλασσας στις παράκτιες ζώνες, στην βάση 
του κεκτηµένου (εµπειρίας, καλής πρακτικής) του Προγράµµατος «µπλέ 
Σηµαίες» και σε συνεργασία µε την ΗΕLMEPA  

• τις τουριστικές περιοχές – προορισµούς εντός των Εθνικών ∆ρυµών και 
Πάρκων, σε συνεργασία µε τους κατά τόπους φορείς Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το Μέτρο – δια της εθελοντικής συµµόρφωσης σε φιλο-περιβαλλοντικές 
συµπεριφορές και πρακτικές – κινείται πέρα από τις «κανονιστικές» υποχρεώσεις της 
τουριστικής δραστηριότητας σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος.  
Η ενεργοποίηση του συνόλου των συντελεστών του τουρισµού, που θα επιτευχθεί µε 
την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου, αναµένεται να έχει σηµαντικά, 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην Προστασία και ∆ιατήρηση της οικολογικής 
ποιότητας των φυσικών – τουριστικών πόρων, αλλά και έµµεσα, στην µετατόπιση του 
Τουρισµού σε περιβαλλοντικά βιώσιµη κατεύθυνση. 



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   5 - 42 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η ∆ράσεις 1. και 4. συνιστούν κόστος επικοινωνίας – συναντήσεων και βραβείων, µε 
συµβολικό κυρίως χαρακτήρα, που δεν κρίνεται σηµαντικό.  
Το κόστος των ∆ράσεων 2. και 3. διακρίνεται σε ένα πάγιο τµήµα (σύνταξη 
Κανονισµών /Προγραµµάτων) και σε ένα µεταβλητό (δαπάνες ενηµέρωσης, 
προώθησης κ.λπ.), εξαρτάται δε από το πλήθος των εφαρµογών που θα 
υλοποιηθούν. 
∆απανηρότερη κρίνεται η εφαρµογή πρωτοβουλιών που αφορούν το θαλάσσιο 
περιβάλλον, στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω εκτεταµένης κολυµβητικής ακτογραµµής 
και τουριστικού κοινού.  
Η εφαρµογή των ∆ράσεων, µετά από ολιγόχρονη φάση προετοιµασίας, εκτείνεται στο 
σύνολο της περιόδου εφαρµογής του Προγράµµατος (συνεχής δραστηριότητα). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σε όλες της δράσεις εντοπίζεται µία αρχική φάση προετοιµασίας (προσαρµογές 
κειµένων, ενηµερωτικές συναντήσεις, σύνταξη κανονισµών διαχείρισης και βραβείων, 
σύνταξη προγραµµάτων και προετοιµασία υλικών ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης) 
και µία τυπική, ετήσια, επαναλαµβανόµενη δραστηριότητα προώθησης, που 
συνδυάζεται µε αξιολόγηση της καµπάνιας του προηγούµενου έτους, και 
ανασχεδιασµό. 
Φορείς Υλοποίησης: 
∆ράση 1. : ΕΟΤ – Περιφερειακές ∆/νσεις Τουρισµού – Συλλογικοί επαγγελµατικοί 
φορείς  
∆ράση 2. : Περιφερειακές ∆/νσεις Τουρισµού σε συνεργασία µε Περιβαλλοντικούς 
φορείς  
∆ράση 3. : Τουριστικοί φορείς (συλλογικοί και επιχειρήσεις) – ΟΤΑ – περιβαλλοντικοί 
φορείς  
∆ράση 4. : Περιφερειακές ∆/νσεις Τουρισµού - Περιβαλλοντικοί φορείς   
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ΜΕΤΡΟ 4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η ανάπτυξη του τουρισµού συνεπάγεται αυτόµατα αύξηση των µετακινήσεων.  Με τη 
σειρά τους οι αυξηµένες µετακινήσεις απαιτούν περισσότερες υποδοµές µεταφορών 
και κυκλοφορίας. 
Η αύξηση των οδικών συνδέσεων, τόσο προς τους τουριστικούς προορισµούς όσο 
και εντός αυτών, έχει µέχρι στιγµής αντιµετωπισθεί ως θετικός παράγοντας για την 
τουριστική ανάπτυξη, ενώ όλοι οι σχετικοί προγραµµατισµοί του δηµόσιου τοµέα 
συµβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Έχει ωστόσο αποδειχθεί ότι η σχέση µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης 
των µεταφορικών υποδοµών δεν είναι πάντα µονοσήµαντη.  Έτσι: 

• Συχνά, η αυξηµένη κυκλοφορία, η ρύπανση και ο θόρυβος που αυτή 
συνεπάγεται, ιδιαίτερα στους ώριµους τουριστικούς προορισµούς, 
λειτουργούν αντίστροφα ως προς τον εικόνα έλξης του ίδιου του τουριστικού 
προορισµού. 

• Είναι επίσης δυνατόν, η µείωση των χρονοαποστάσεων πρόσβασης σε έναν 
τουριστικό προορισµό, ιδιαίτερα όταν αφορά αθρόες µετακινήσεις από ένα 
µεγάλο αστικό συγκρότηµα όπως η Θεσσαλονίκη, δεν είναι πάντα προς το 
συµφέρον του προορισµού.  Στην περίπτωση αυτή διευκολύνονται και 
αυξάνονται οι ηµερήσιες µετακινήσεις πληθυσµού από και προς τον 
προορισµό, µε αποτέλεσµα να αίρεται ο ίδιος ο ορισµός του τουρίστα (ο 
οποίος θεωρείται ότι µετακινείται για τουλάχιστον µία διανυκτέρευση), και να 
µειώνονται η τουριστική κίνηση καθώς και τα οφέλη στην τοπική οικονοµία  

Το Μέτρο εστιάζει στην διαφορετική, βιώσιµη, διαχείριση των µεταφορικών 
υποδοµών και της κυκλοφορίας, που σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη.   
Οι ειδικότεροι στόχοι του Μέτρου είναι: 

• Η βελτίωση των εξυπηρετήσεων των µεταφορών, ο έλεγχος και η βιώσιµη 
διαχείρισή τους, προς τον σκοπό της ποιοτικότερης τουριστικής ανάπτυξης. 

• Η ανάπτυξη εναλλακτικών προς το Ι.Χ. αυτοκίνητο µεταφορικών συνδέσεων. 
• Η καθιέρωση παρεµβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε επίπεδο 

τουριστικού προορισµού, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του τουρίστα, 
τη µείωση των οχλήσεων στο περιβάλλον και την αποφυγή αρνητικών 
συνεπειών στην εικόνα του προορισµού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι σχετικές µε την εξυπηρέτηση του τουρισµού υποδοµές µεταφορών µπορούν να 
διακριθούν αφενός στις υποδοµές των κυρίων πυλών εισόδου και στις συνδέσεις 
τους µε τους τουριστικούς προορισµούς, και αφετέρου στις τοπικές υποδοµές και 
τρόπους διαχείρισης της κυκλοφορίας στους ίδιους τους τουριστικούς προορισµούς. 
Ως προς τις πρώτες, επιδιώκεται µέσω του Μέτρου αυτού η βελτίωση των 
εξυπηρετήσεων µεταφορών στις κύριες πύλες εισόδου της τουριστικής κίνησης στην 
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Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία (λιµάνια, αεροδρόµια, διασυνοριακοί σταθµοί, κόµβοι 
ΠΑΘΕ και Εγνατίας), καθώς και η βελτίωση των συνδέσεων µεταξύ των πυλών και 
των επιµέρους τουριστικών προορισµών. 
Ως προς τις δεύτερες, το Μέτρο αποσκοπεί να συµπεριλάβει ειδικές κατά τουριστικό 
προορισµό παρεµβάσεις διαχείρισης της κυκλοφορίας – στάθµευσης – ανάπτυξης 
εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης κ.λπ., που να αναφέρονται ειδικότερα και να 
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε κάθε προορισµό. 
Τέλος, πρέπει να ειπωθεί ότι η συµπερίληψη του τοµέα των µεταφορών στο 
πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης, εντάσσεται στο κεφάλαιο των προϋποθέσεων 
ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα.  Μαζί µε τις παρεµβάσεις του Μέτρου 1.1., η 
διεξοδικότερη προσέγγιση του κεφαλαίου αυτού, έχει να κάνει µε τη σηµασία της 
διαχείρισης των µεταφορών προς τον σκοπό της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 
και της αποφυγής ανεξέλεγκτων καταστάσεων υποβάθµισης των τουριστικών 
προορισµών. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται η ένταξη στο Μέτρο των εξής κατηγοριών ∆ράσεων: 
1.  Βελτίωση των εξυπηρετήσεων µεταφορών στις κύριες πύλες εισόδου. 
Υποδοµές και µέτρα για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των διακινούµενων 
επισκεπτών στις πύλες της Θεσσαλονίκης: Αεροδρόµιο Μακεδονία (αντιµετώπιση 
αιχµών, διασύνδεση µε χερσαία µέσα προς τους τελικούς προορισµούς, overnight 
stay), Λιµένας Θεσσαλονίκης (επιβατικός σταθµός, εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων), 
Σιδηροδροµικός Σταθµός. 
Υποδοµές και µέτρα βελτίωσης των εξυπηρετήσεων στις συνοριακές οδικές πύλες 
(διαχωρισµός από φορτηγά και αντιµετώπιση αιχµών, οδική – υγειονοµική βοήθεια, 
πληροφόρηση)  
2.  Βελτίωση των κύριων συνδέσεων µεταξύ των πυλών εισόδου και των τουριστικών 
προορισµών.  Ανάπτυξη εναλλακτικών µεταφορικών συνδέσεων. 
Ανάπτυξη θαλάσσιων µεταφορικών συνδέσεων µεταξύ των παραθαλάσσιων 
τουριστικών προορισµών (π.χ. ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νότιας Πιερίας µε τις ακτές 
της Χαλκιδικής, θαλάσσιες συνδέσεις µεταξύ των χερσονήσων της Χαλκιδικής).  Είναι 
δυνατόν να επεκτείνεται και σε θαλάσσιες διαπεριφερειακές συνδέσεις µεταξύ της 
Χαλκιδικής και  Σποράδων – νήσων Ανατολικού Αιγαίου. 
Ανάπτυξη κατάλληλων σιδηροδροµικών συνδέσεων ορισµένων τουριστικών 
προορισµών µε την πόλη της Θεσσαλονίκης και το εθνικό δίκτυο (π.χ. Ν. Πιερία, 
Κερκίνη/∆οϊράνη) 
Επέκταση και βελτίωση αεροπορικών συνδέσεων Καστοριάς – αερο-link 
Θεσσαλονίκης Καστοριάς. 
3  Τοπική διαχείριση των υποδοµών και της κυκλοφορίας στους τουριστικούς 
προορισµούς. 
Πρόκειται για ∆ράση που αφορά κυρίως τους ανεπτυγµένους τουριστικούς 
προορισµούς, εκεί όπου ήδη εντοπίζονται προβλήµατα συµφόρησης στην κίνηση 
πεζών και οχηµάτων. 
Η ∆ράση αναφέρεται σε εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων ∆ιαχείρισης της 
κυκλοφορίας και της στάθµευσης, και έχει εφαρµογή: 

• σε όλους τους παραθαλάσσιους τουριστικούς οικισµούς (των ζωνών 
Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Μέσης Χαλκιδικής, Στρυµωνικού και κόλπου Ιερισσού, 
Νότιας Πιερίας), 
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• στις πόλεις – προορισµούς, όπως η Βέροια, η Νάουσα, η Έδεσσα και η 
Καστοριά. 

Στην ίδια λογική, προτείνεται και η εγκατάσταση ευέλικτων τοπικών δικτύων 
συγκοινωνίας, ειδικά για τη διευκόλυνση της µετακίνησης των τουριστών στα 
αξιοθέατα των επιµέρους τουριστικών προορισµών.  Ειδικότερα, η λειτουργία ενός 
τέτοιου δικτύου είναι απαραίτητη σε προορισµούς όπως: 

• η πόλη της Θεσσαλονίκης (city tour), 
• οι υπόλοιπες πόλεις – τουριστικοί προορισµοί (Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα, 

Καστοριά),  
• οι παραθαλάσσιοι τουριστικοί προορισµοί µε µεγάλη τουριστική κίνηση και 

πολλαπλά αξιοθέατα, µε χερσαία και θαλάσσια µέσα. 
4.  Ανάπτυξη εναλλακτικών προς το αυτοκίνητο κυκλοφοριακών δικτύων στους 

τουριστικούς προορισµούς. 
Η ∆ράση προτείνεται µε στόχο την ανακούφιση από την κίνηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων 
και τη µείωση του θορύβου και της ρύπανσης.   
Αναφέρεται στη δηµιουργία – σήµανση – διαχείριση εναλλακτικών κυκλοφοριακών 
δικτύων, και εφαρµόζεται τόσο στους ώριµους όσο και στους νέους τουριστικούς 
προορισµούς. 
Στους ώριµους προορισµούς, η δράση µπορεί ταυτόχρονα να στοχεύει στην 
αποτροπή της κίνησης των Ι.Χ. και στην απόδοση νέων ελκυστικών στοιχείων του 
προορισµού (π.χ. θαλάσσιες συνδέσεις οικισµών και τουριστικών ακτών, η 
δηµιουργία διαδροµών πεζοπορίας ή/και ποδηλασίας στον εσωτερικό ορεινό όγκο 
της χερσονήσου Κασσάνδρας), µε απώτερο όφελος την αύξηση της ελκυστικότητας 
του προορισµού. 
Στους νέους προορισµούς, και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες και προστατευόµενες 
περιοχές, οι εναλλακτικές διαδροµές (πεζοπορίας, ιππασίας, ποδηλασίας κ.λπ.) 
προσιδιάζουν στον χαρακτήρα του φυσιολατρικού τουρισµού, αυξάνουν την 
απόλαυση του επισκέπτη και σηµατοδοτούν την ιδιαιτερότητα του προορισµού (π.χ. 
Νυµφαίο, Βάλια Κάλντα, παραλίµνιες ζώνες Βόλβης, Κερκίνης, Πρεσπών κ.λπ.), υπό 
τον όρο ότι υπάρχει ενεργή διαχείριση και τηρείται η φέρουσα ικανότητα και οι 
υπόλοιποι περιορισµοί προστασίας. 
5.  ∆ιευθετήσεις χώρων στάθµευσης στα τουριστικά αξιοθέατα. 
Η ∆ράση αφορά τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα, είτε πρόκειται για αρχαιολογικούς 
χώρους και µνηµεία είτε για φυσικές περιοχές που προσελκύουν αυξηµένη κίνηση 
επισκεπτών.  Συγκεκριµένα προτείνεται η δηµιουργία – διευθέτηση κατάλληλων 
χώρων στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων και Ι.Χ., για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών σε: 

• αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία µεγάλης προσέλευσης κοινού (π.χ. ∆ίον, 
Βεργίνα, Πέλλα, Όλυνθος, κ.λπ.,), 

• περιβαλλοντικά ευαίσθητες τουριστικές περιοχές (Όλυµπος, Άγιο Όρος, 
υγρότοπος Κερκίνης, λίµνες Λαγκαδά, κ.λπ.), 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι ∆ράσεις του Μέτρου εξειδικεύονται χωρικά, µε την ∆ράση 1. να αναφέρεται στις 
κύριες πύλες πρόσβασης (δια αέρος, θαλάσσης, ξηράς) στις Περιφέρειες  
Η δράση 2 αναφέρεται στις κύριες διαδροµές – πύλες εξυπηρέτησης των τουριστικών 
προορισµών.  
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Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τοπικό επίπεδο (∆ράσεις 3 και 4), υλοποιούνται κατά 
προτεραιότητα στους ώριµους προορισµούς, όπου ήδη έχουν διαπιστωθεί 
συµφορητικά προβλήµατα µε επιπτώσεις στη γενική τουριστική εικόνα. 
Η ∆ράση 5. υλοποιείται κατά προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους κύριους πόλους 
έλξης (Όλυµπος, τρίγωνο ∆ίου - Βεργίνας – Πέλλας κ.λπ.), και σε προορισµούς 
κυρίως οικο-τουριστικούς, εφόσον έτσι διευκολύνονται οι πεζοπορικές µετακινήσεις 
και αναχαιτίζονται οι πιέσεις της αυτοκίνησης σε προστατευόµενες περιοχές. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι ∆ράσεις του Μέτρου συγκροτούν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που άπτονται της µετάβασης των 
τουριστών προς/από τους τουριστικού προορισµούς, και της διακίνησης κατά την 
εκεί διαµονή τους. 
Η εφαρµογή τους µειώνει τις συναρτηµένες περιβαλλοντικές πιέσεις, µε ταυτόχρονη 
βελτίωση της κινητικότητας αλλά και της ποιότητας της εµπειρίας των επισκεπτών. 
Η οικονοµικότερη και πιο φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των µεταφορών, συµβάλλει 
στον στρατηγικό στόχο του ελέγχου και της µείωσης των επιπτώσεων του τουρισµού 
στο περιβάλλον, και απαντά στους στρατηγικούς στόχους της διαχείρισης του 
τουρισµού σε βιώσιµα πλαίσια, και της βελτίωσης της ποιότητας του τουρισµού 
στους προορισµούς.   

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το κόστος εφαρµογής των ∆ράσεων δεν µπορεί να προσεγγιστεί στο παρόν στάδιο, 
αλλά µόνο µετά την εκπόνηση των κατά περίπτωση µελετών εφαρµογής 
Οι ∆ράσεις 1. και 2. είναι άµεσης, αυτοτελούς εφαρµογής, ενώ οι 3., 4. και 5. 
συναρτώνται µε τα κατά τόπους Τοπικά Σύµφωνα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι ∆ράσεις 1. και 2. εφαρµόζονται µε ευθύνη των κατά περίπτωση εθνικών και 
περιφερειακών φορέων διαχείρισης των µεταφορικών υποδοµών, µε επισπεύδουσες 
τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Τουρισµού.   
Οι δράσεις 3., 4. και 5. εφαρµόζονται αναλόγως στο επίπεδο των Προορισµών, µε 
ευθύνη σχεδιασµού και προώθηση από τα Τοπικά Σύµφωνα Βιώσιµης Ανάπτυξης.  
Το σύνολο των δράσεων υποστηρίζεται από ειδική δράση τεχνικής υποστήριξης 
(παρατηρητήριο των µετακινήσεων για τουριστικούς λόγους), που ενεργοποιείται σε 
περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο τουριστικών προορισµών από τα 
Παρατηρητήρια Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης (Μέτρο 6.1.).  Πρόκειται για 
δυναµική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των µετακινήσεων που 
πραγµατοποιούνται µε σκοπό τον τουρισµό, και αξιολόγηση των πορισµάτων για την 
συναγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων σχετικά µε: 

• την ικανότητα εξυπηρέτησης των πυλών εισόδου και τις προσαρµογές που 
αυτές µπορούν να δεχθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση της τουριστικής 
κίνησης, 
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• την ικανότητα των µεταφορικών συνδέσεων από τις πύλες εισόδου προς τους 
προορισµούς, την δυνατότητα ανάπτυξης και τον βαθµό αποδοχής 
εναλλακτικών προς τις οδικές µετακινήσεων, την αναγκαιότητα εγκατάστασης 
συλλογικών µέσων µετακίνησης στους τουριστικούς προορισµούς, 

• τον βαθµό εξυπηρέτησης, περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας και 
αποδοχής από πλευράς χρηστών των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και 
διευθετήσεων της ∆ράσης 5.  
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ΜΕΤΡΟ 4.3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την προστασία του περιβάλλοντος επιχειρούν να 
προσανατολίσουν και ενσωµατώσουν το κόστος για την προστασία του 
περιβάλλοντος στους «ρυπαίνοντες» (polluter pays principle).  
Η αρχή εφαρµόζεται όχι µόνο προκειµένου για διορθωτικές παρεµβάσεις για την 
αποκατάσταση ζηµιών (π.χ. πετρελαιοκηλίδων), αλλά και για την προληπτική 
προσπάθεια για την αειφορική διαχείριση των πόρων, όπου κυριαρχεί ή άποψη 
επιµερισµού του κόστους στους χρήστες - ωφελούµενους από την καλή οικολογική 
κατάσταση τους (user pays). 
Η αρχή της ενσωµάτωσης του κόστους χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα σε ότι 
αφορά την βιοµηχανία ως περιβαλλοντικά παραγωγική διαδικασία (π.χ. φόρος 
διοξειδίου του άνθρακα) αλλά και ως παραγωγή περιβαλλοντικά επιβλαβών 
προϊόντων (τέλη ανακύκλωσης συσκευασιών κ.λπ.), τις µεταφορές, την ενέργεια 
κ.λπ., µεταφέροντας τις αντίστοιχες δαπάνες στον τελικό καταναλωτή προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
Στον τοµέα του Τουρισµού αυτό δεν είναι ο κανόνας.  Παρότι η τουριστική 
δραστηριότητα – ως υπηρεσία – «καταναλώνει» συχνά ευαίσθητους 
περιβαλλοντικούς πόρους, στη γενική – τουλάχιστον ελληνική – περίπτωση, τούτο 
θεωρείται εξωτερικό κόστος που επαφίεται στον γενικό Προϋπολογισµό (κράτος), 
στους κατοίκους του Προορισµού (Αυτοδιοίκηση), συχνά µε ελλιπή απόκριση. 
Η διατήρηση της κατάστασης αυτής, έχει δυσµενή αποτελέσµατα σε πολλαπλά, 
αλληλοσυνδεόµενα ζητήµατα, περιβαλλοντικά αλλά και τουριστικής ανάπτυξης.  
Απορρέει π.χ. σε αδυναµία ανάληψης υπευθυνότητας και εφαρµογής Κωδίκων και 
Συµπεριφορών για την αποφυγή και πρόληψης των επιπτώσεων εκ µέρους 
«παικτών» όπως τουριστικοί επιχειρηµατίες στον τοµέα της ζήτησης και της 
προσφοράς, τουρίστες κ.λπ. αλλά και στην αδυναµία των τελευταίων να 
υποστηρίξουν την ανάγκη συµµόρφωσης και άλλων τοµέων της οικονοµίας στην 
προστασία ενός φυσικού – περιβαλλοντικού πόρου, στην καλή οικολογική 
κατάσταση του οποίου επενδύουν οι ίδιοι (χρηστικά, επιχειρηµατικά κ.λπ.)  
Κατά την τρέχουσα περίοδο συζητείται έντονα η συµβολή του τουριστικού τοµέα στην 
χρηµατοδότηση της προστασίας του Περιβάλλοντος, µεµονωµένες δε έρευνες, 
σφυγµοµετρήσεις κ.λπ. υποδεικνύουν κοινωνική αποδοχή µέτρων άµεσης µεταφοράς 
των σχετικών δαπανών στους επισκέπτες – τουρίστες (Visitor’s payback acceptance), 
ενώ εκτιµάται ότι παρεµβάσεις στην κατεύθυνση αυτή ενδέχεται να αποφέρουν 
σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, στο διαρκώς αυξανόµενο τµήµα των 
επιλεκτικών και αφοσιωµένων τουριστών  
Το Μέτρο στοχεύει στην εγκατάσταση εθελοντικών θεσµών – µηχανισµών για την 
υλοποίηση δράσεων προστασίας και διατήρησης της οικολογικής κατάστασης του 
περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις που τούτο αποτελεί ταυτόχρονα τουριστικά 
αξιοποιούµενο πόρο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές ∆ράσεις :  
1. Ενθάρρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους στη διατήρηση 

των φυσικών περιοχών 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις ενθαρρύνονται στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών για την 
προστασία ευαίσθητων τµηµάτων του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.  Οι πρωτοβουλίες απορρέουν από τον 
τοπικό – περιφερειακό περιβαλλοντικό σχεδιασµό, και µπορούν να είναι άµεσες 
στο επίπεδο της επιχείρησης (π.χ. προβλέψεις για την αποφυγή και διαχείριση 
των απορριµµάτων των τουριστών στον σχεδιασµό δραστηριοτήτων σε δάση) ή 
ευρύτερες (π.χ. χρηµατοδότηση παρεµβάσεων πυρο-προφύλαξης και 
πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο) 

2. Ενθάρρυνση της εθελοντική συµβολή των επισκεπτών στην προστασία και 
διαχείριση ιδιαίτερα αξιόλογων ζωνών (visitors’ payback) 
Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχηµάτων εθελοντικής συµβολής των τουριστών – 
επισκεπτών στην χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την προστασία και διαχείριση 
των προστατευόµενων ζωνών και στοιχείων του περιβάλλοντος που 
επισκέπτονται.  Τα σχήµατα προσαρµόζονται ανά περίπτωση και µπορούν να 
περιλαµβάνουν «εισιτήρια» επίσκεψης προστατευόµενων περιοχών, 
ενσωµατωµένες συνδροµές σε εκδόσεις ή αναµνηστικά (σουβενίρ) της επίσκεψης 
που διατίθενται επί τόπου κ.λπ. 
Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται και αναδεικνύεται ο εθελοντικός χαρακτήρας της 
οικονοµικής συµβολής των επισκεπτών και η διαφάνεια στην απόδοση των 
συλλεγόµενων ποσών στον τελικό σκοπό τους, µε ευρεία χρήση ενηµερωτικών – 
επικοινωνιακών δράσεων – εκστρατειών.  

3. Εκστρατείες πληροφόρησης στο τοπικό κοινό και τους επισκέπτες  
Ενηµερωτικές και επικοινωνιακές δράσεις (σφυγµοµετρήσεις κ.λπ.), που 
σχεδιάζονται και εκτελούνται σε τοπικό επίπεδο.  Οι καµπάνιες πληροφορούν για 
την αξία, την κατάσταση, και τις αναγκαίες παρεµβάσεις για την προστασία των 
φυσικών – τουριστικών πόρων, καθώς και για την ϋπαρξη, τις προτεραιότητες και 
τα αποτελέσµατα τυχόν εγκαταστηµένων µηχανισµών συγκέντρωσης και 
απόδοσης πόρων από τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες – χρήστες. 
Συνοδεύονται από σφυγµοµετρήσεις για την διάγνωση της γνώµης του τοπικού 
κοινού και των επισκεπτών σε σχέση µε την σκοπιµότητα και την αποδοχή 
προτεινόµενων ή υφιστάµενων εθελοντικών σχηµάτων.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι δράσεις του Μέτρου σχεδιάζονται και υλοποιούνται τοπικά, µε προτεραιότητα 
στους παραλιακούς ΟΤΑ (προστασία ακτών) και στους τουριστικούς προορισµούς 
που περιλαµβάνουν ή χρησιµοποιούν ως τουριστικό πόρο ευαίσθητες και 
προστατευόµενες περιβαλλοντικές ζώνες (Εθνικοί ∆ρυµοί, Εθνικά Πάρκα κ.λπ.).  Στην 
δεύτερη περίπτωση, η αναµενόµενη σύσταση και λειτουργία Φορέων ∆ιαχείρισης 
εξασφαλίζει την ύπαρξη µηχανισµού συλλογής των οικονοµικών ποσών (Ν.Π.Ι.∆.) και 
την διαφάνεια στην επένδυσή τους σε µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λόγω 
σκοπού και ευρείας συµµετοχικής σύνθεση των Φορέων ∆ιαχείρισης.  



Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας – ΦΑΣΗ Β’ 

Γραφείο Μελετών Γιώργου Μιχαηλίδη   5 - 50 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η εφαρµογή των ∆ράσεων του Μέτρου δεν αναµένεται να συµβάλλει αποφασιστικά 
στην κάλυψη των πραγµατικών αναγκών χρηµατοδότησης δράσεων προστασίας και 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στις τουριστικές ζώνες.  Θα έχει όµως 
ουσιαστική συµβολή στην ανάπτυξη της κοινής συνείδησης της αξίας και της ανάγκης 
προστασίας και διατήρησης της καλής οικολογικής κατάστασης των στοιχείων του 
φυσικού περιβάλλοντος από τους επιχειρηµατικούς φορείς του τουρισµού και τους 
τουρίστες – τελικούς χρήστες.  Η εθελοντική ανάληψη ρόλων και υποχρεώσεων από 
τις δύο αυτές οµάδες αναµένεται να έχει ευρύτερη αποτελεσµατικότητα στην 
προστασία των πόρων (π.χ. πίεση προς τρίτους) και ευεργετικά αποτελέσµατα στην 
µετάβαση του τουριστικού τοµέα σε περιβαλλοντικά βιώσιµα πρότυπα. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Συντελεστές κόστους της εφαρµογής των ∆ράσεων του Μέτρου αποτελούν οι 
εκστρατείες πληροφόρησης (∆ράση 3.), και οι δαπάνες για την σύσταση και 
διαχείριση των µηχανισµών συλλογής και διάθεσης των οικονοµικών συµβολών 
(∆ράσεις 1. και 2.), που σε πολλές περιπτώσεις αναµένεται να καλυφθούν από 
εξωτερικούς παράγοντες (Φορείς ∆ιαχείρισης κ.λπ.).  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Oι ∆ράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο επίπεδο των τουριστικών 
προορισµών, µέσα από συνεργασίες των τοπικών τουριστικών φορέων, των ΟΤΑ και 
των «καθ’ ύλην» φορέων και δοµών προστασίας του περιβάλλοντος, 
περιλαµβανόµενων των Μ.Κ.Ο.  
Στην ∆ράση 3. εµπλέκονται τα Παρατηρητήρια Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Μέτρο 6) 
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Άξονας 5. Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας προϊόντων, 
υπηρεσιών και τουριστικών προορισµών 

 
Ό Άξονας επικεντρώνει στα ζητήµατα εκσυγχρονισµού του τουριστικού τοµέα και 
βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η συνολική βιωσιµότητα του τοµέα. 
Αναφέρεται τόσο στο επίπεδο των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και σε αυτό των 
τουριστικών προορισµών. 
Περιλαµβάνει τις ενέργειες προτεραιότητας για την ικανοποίηση του στρατηγικού 
στόχου: 

 βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών - προϊόντων 

 
Στον Άξονα έχουν περιληφθεί δύο Μέτρα οριζόντιας εφαρµογής, τα οποία αφορούν τις 
επιχειρήσεις του τοµέα και προβλέπουν την παροχή ενισχύσεων, επιλεκτικά, προς τις 
εξής κατευθύνσεις: 

• υιοθέτηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, για την άµεση βελτίωση της 
ποιότητας λειτουργίας του τοµέα, 

• εκσυγχρονισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε παράλληλη βελτίωση 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της θέσης τους στον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό. 

 
Επίσης, στον Άξονα έχει περιληφθεί ένα ‘’κάθετο’’ Μέτρο (ολοκληρωµένη 
παρέµβαση), που αφορά στήριξη και επιδίωξη υιοθέτησης προτύπων ποιότητας στο 
επίπεδο του τουριστικού προορισµού.  Το τελευταίο εκτιµάται ότι θα προσφέρει την 
απαραίτητη δυναµική, συνέργιες και συγκλίσεις, για την θέσπιση εξειδικευµένων αλλά 
και ολοκληρωµένων ποιοτικών στόχων από πλευράς των τοπικών κοινωνιών και 
των τουριστικών επιχειρήσεων. 
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ΜΕΤΡΟ 5.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας περιβάλλοντος στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις συµβάλει διακριτά τόσο στην µακροπρόθεσµη περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα του τόπου εγκατάστασης τους, την διαφύλαξη των περιβαλλοντικών 
διαθεσίµων κ.λπ., όσο και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
Η υιοθέτηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων από τις τουριστικές επιχειρήσεις 
δρα ευεργετικά τόσο προς το τουριστικό κοινό, «σηµαίνοντας» µία συνολικότερη 
προσπάθεια στην επιδίωξη ποιότητας υπηρεσιών, όσο και προς τους υπόλοιπους 
οικονοµικούς τοµείς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής, προσφέροντας εµπειρίες 
και τεχνογνωσία  και λειτουργώντας ως παράδειγµα προς µίµιση και δικτύωση.  
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η υποστήριξη της προσπάθειας του κλάδου των 
τουριστικών υπηρεσιών στις περιφέρειες, για την βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της λειτουργίας τους.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αντικείµενο των ∆ράσεων του Μέτρου αποτελεί η παροχή ειδικών κινήτρων για την 
αναβάθµιση των περιβαλλοντικών προτύπων της λειτουργίας των τουριστικών 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, campings, ενοικιαζόµενα δωµάτια και 
διαµερίσµατα, ειδικές τουριστικές υποδοµές, λοιπές επιχειρήσεις του τοµέα) και 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, και ειδικότερα η κατά το δυνατόν ευρεία εφαρµογή 
εθνικών προτύπων και  προδιαγραφών και εθελοντικών µηχανισµών θεσµών που 
επιχειρούν την ολοκλήρωση των σχετικών απαιτήσεων 
Οι παρεµβάσεις υλοποιούνται µέσα από την ενίσχυση επενδύσεων ή 
επιχειρηµατικών σχεδίων εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σε τουριστικές επιχειρήσεις. 
Ενισχύονται προτάσεις-σχέδια εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της 
περιβαλλοντικής λειτουργίας όλων των κατηγοριών των κύριων και βοηθητικών 
καταλυµάτων και των λοιπών εγκαταστάσεων – επιχειρήσεων του τοµέα, 
ανεξαρτήτως δυνατότητας ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98. 
Οι προτάσεις µπορούν να αναφέρονται στο σύνολο των επενδυτικών και 
οργανωτικών παρεµβάσεων (πάγια - εξοπλισµός, τεχνογνωσία – οργάνωση, 
ανθρώπινοι πόροι) που υποδεικνύονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων (π.χ. περιβαλλοντικοί όροι, άδειες λειτουργίας, Π.∆. 43/2000 για την 
κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων) και σε εθελοντικές πρωτοβουλίες καθ΄ 
υπέρβαση των κανονιστικών υποχρεώσεων. 
Τα σχέδια αφορούν µεµονωµένες εγκαταστάσεις ή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µε 
γεωγραφική ή θεµατική συνεκτικότητα.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Οι ενισχυόµενες προτάσεις κατατάσσονται σε δύο µορφολογικές κατηγορίες: 
1. Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των τουριστικών εγκαταστάσεων  
Παρέχονται ειδικά κίνητρα στις τουριστικές επιχειρήσεις, για την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων και συναφών δαπανών που αφορούν την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων της λειτουργίας τους: 

• στην προστασία του περιβάλλοντος (περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους-
υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, εξοικονόµηση και ανακύκλωση 
ύδατος, αποφυγή - ανακύκλωση – επεξεργασία και τελική διάθεση 
απορριµµάτων και αποβλήτων) 

• στην αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την υποκατάσταση υγρών 
καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, την αξιοποίηση της 
απορριπτόµενης ενέργειας και την εξοικονόµηση της  

Για τον σκοπό αυτό ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις – σχέδια των τουριστικών 
καταλυµάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής (ξενοδοχεία και 
βοηθητικά καταλύµατα, campings και κατασκηνώσεις, συνεδριακά κέντρα, 
χιονοδροµικά κέντρα, θερµαλιστικά κέντρα και κέντρα τουρισµού υγείας, µαρίνες, 
γήπεδα γκολφ και λοιπά κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισµού), ανεξαρτήτως 
περιοχής εγκατάστασης και δυνατότητας υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο. 
Οι προτάσεις µπορούν να αφορούν µεµονωµένες επιχειρήσεις, ή οµάδες τουριστικών 
επιχειρήσεων, η ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων µε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων για την κατασκευή και λειτουργία κοινών υποδοµών (εργοστάσια 
αφαλάτωσης, συστήµατα ανακύκλωσης – διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.), µε 
επικεφαλής τις πρώτες. 
 
2. Υιοθέτηση προτύπων και ποιότητας στην περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση  
Ενισχύονται σχέδια για την υιοθέτηση, ανάπτυξη και πιστοποίηση προτύπων 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης στις τουριστικές επιχειρήσεις των 
περιφερειών, και ειδικότερα: 

• συστηµάτων ποιότητας στην ενεργειακή και την περιβαλλοντική διαχείριση και 
έλεγχο λειτουργιών µέσω αναγνωρισµένων σηµάτων (ISO). 

• συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) στις τουριστκές 
εγκαταστάσεις, και εφαρµογών ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA) στο συνολικό 
τουριστικό προϊόν συνεργαζόµενων επιχειρήσεων 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Oι δράσεις του Μέτρου υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές των Περιφερειών.  
Προωθούνται κατά προτεραιότητα: 
α) στις ΜΜΕ και στις ΠΜΕ του κλάδου (µε παράλληλη δικτύωση)  
β.) στους ώριµους τουριστικούς προορισµούς µε εντοπισµένα προβλήµατα κάµψης ή 
φθοράς 
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γ.) στις νέες αειφορικές τουριστικές περιοχές  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η υλοποίηση των επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του οριζόντιου 
στόχου – άξονα της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στις 
συναρτηµένες στοχεύσεις που αφορούν τους ώριµους και τους νέους τουριστικού 
προορισµούς. 
Η ενσωµάτωση προτύπων – κριτηρίων – στόχων περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
ποιότητας των λειτουργιών συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό των επιχειρηµατικών 
δοµών στον τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών, και στην επίτευξη ευρύτερων 
στοχεύσεων για την αναβάθµιση της συνολικής ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
Τα συλλογικά σχέδια περιβαλλοντικής ή ενεργειακής αναβάθµισης δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις και συµβάλουν στην ανάπτυξη εταιρικότητας στην προώθηση κοινών 
στόχων της τουριστικής ανάπτυξης τόσο µεταξύ των άµεσα ενδιαφερόµενων, όσο και 
στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών στους τουριστικούς προορισµούς. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το κόστος εφαρµογής των ∆ράσεων του Μέτρου εξαρτάται από τον αριθµό και τον 
Π/Υ των επενδυτικών σχεδίων που θα προωθηθούν, αναµένεται δε να είναι 
σηµαντικό. 
Παρεµβάσεις π.χ. στο 30% του Ξενοδοχειακού ∆υναµικού µέσης δαπάνης 2.000 
Ευρώ/κλίνη συνιστούν συνολική δαπάνη 150 εκ Ευρώ (140 εκ. Ευρώ για την Κεντρική 
Μακεδονία και 10 εκ. Ευρώ για την ∆υτική Μακεδονία), ενώ µία ποσοστιαία αντίστοιχη 
παρέµβαση στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα µε µέσο κόστος 1.000 
Ευρώ/κλίνη συνιστούν δαπάνη 15 εκ. Ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία και 1 εκ. 
Ευρώ για την ∆υτική Μακεδονία αντίστοιχα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η ∆ράσεις του Μέτρου συνιστούν ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού 
τοµέα, που υλοποιούνται µέσω του Ν. 2601/98 (εγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης) ή 
µέσω ανάλογων καθεστώτων, λαµβανοµένης υπόψη της ευρείας θεµατικής και 
γεωγραφικής διασποράς των επιχειρήσεων που αναµένεται να υποβάλλουν 
προτάσεις και της πολλαπλότητας των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων στήριξης 
(Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι – ΕΠΑΝ, ΠΕΠ).  
Στην περίπτωση που οι ∆ράσεις αποτελέσουν τµήµα Μέτρου εγκεκριµένου 
συγχρηµατοδούµενου Προγράµµατος, η εκάστοτε ∆ιαχειριστική Αρχή : 

• διατυπώνει αντιστοίχως το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του 
Προγράµµατος στα Μέτρα όπου εντάσσονται αυτές οι δράσεις 

• συντάσσει ειδικό Οδηγό Εφαρµογής για τις ∆ράσεις, κοινό ανεξαρτήτως των 
Μέτρων του κάθε Προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται (για να εξασφαλιστεί ο 
ενιαίος τρόπος υλοποίησης τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
παρόντος Μέτρου του Σχεδίου) 

• προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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• αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προτάσεις µε βάση συγκεκριµένα (πρόσθετα στα 
ισχύοντα για το ΚΠΣ) κριτήρια επιλογής 

• συγκροτεί ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων και των αναπτυξιακών επιπτώσεων των ∆ράσεων. 

 
Στην υλοποίηση των ∆ράσεων εµπλέκονται κατά κανόνα το ΥΠΑΝ, ο ΕΟΤ, το ΥΠΕΘΟ, 
οι Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΣΑ, ∆ιευθύνσεις Τουρισµού), 
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης, οι τελικοί δικαιούχοι χρηµατοδοτικών ενισχύσεων. 
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ΜΕΤΡΟ 5.2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η προσέγγιση του στόχου της συνολικής βελτίωσης της ποιότητας των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, και, δια αυτής, της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας και 
ανταγωνιστικότητας του τουρισµού στους διάφορους τουριστικούς προορισµούς, 
εξυπηρετείται από την πλαισίωση των ρυθµιστικών, επενδυτικών, και προωθητικών 
ενεργειών µε παρεµβάσεις που θα ωθούν την τοπική κοινωνία στο σύνολο της, στην 
θέσπιση και επιδίωξη υψηλών σταθεροτύπων στην παρεχόµενη φιλοξενία. 
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η διατήρηση ή αναβάθµιση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών σε έναν προορισµό, µε θέσπιση προτύπων στους κύριους 
τοµείς που το συνθέτουν, και ενεργοποίηση δράσεων στην διατήρηση / βελτίωση του 
παρεχόµενου επιπέδου, στο σύνολο των πεδίων που διαµορφώνουν την συνολική 
τουριστική εµπειρία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Μέτρο αναφέρεται στον σχεδιασµό, υιοθέτηση και εφαρµογή τοπικά 
εξειδικευµένων Προγραµµάτων, που αφορούν την ποιότητα της τουριστικής πράξης, 
µε ταυτόχρονη «σήµανση» του προορισµού. 
Τα πεδία ελέγχου και παρέµβασης των Προγραµµάτων µπορούν να αφορούν  στο 
επίπεδο των παρεχόµενων άµεσων εξυπηρετήσεων, στην µείωση της κατανάλωσης 
και φθοράς των φυσικών διαθεσίµων, την διαφύλαξη και ανάδειξη ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας (παράδοση, πολιτισµός) ως ειδικών 
στοιχείων ποιότητας, οι δε επεµβάσεις µπορούν να αναφέρονται σε εκσυγχρονισµό 
εγκαταστάσεων, οργάνωση επιχειρήσεων, ανάπτυξη υποδοµών και πρωτοβουλιών 
που συντείνουν στην βελτίωση της ποιότητας των πεδίων ελέγχου. 
Η ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας στους τουριστικούς 
προορισµούς αναφέρεται στην προσαρµογή έγκυρων αρχών και δόκιµων τεχνικών 
της εταιρικής διαχείρισης στο επίπεδο των τουριστικών προορισµών, και την 
ανάπτυξη προσαρµοσµένων συστηµάτων διαχείρισης της.  Κατά την προσαρµογή, 
όροι όπως «παραγωγός» και «προϊόν» εξοµοιώνονται µε τον τουριστικό προορισµό 
(παροχείς και τοπική κοινότητα) και το συλλογικό τουριστικό προϊόν, το «κεφάλαιο» 
µε τους τοπικούς τουριστικούς πόρους, ο «χρήστης» µε τον επισκέπτη του 
προορισµού. 
Μέσα από την προσέγγιση εννοιών, δεικτών και κριτηρίων για την προσοµοίωση 
αρχών, αποφάσεων και αξιολογήσεων της δράσης του εταιρικού management σε ότι 
αφορά ζητήµατα όπως :  

• ικανοποίηση επισκεπτών και µείωση του χάσµατος ανάµεσα στο αναµενόµενο 
και αντιλαµβανόµενο επίπεδο ποιότητας από τον επισκέπτη, και 
αντιλαµβανόµενο, επιθυµητό και τελικά παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών 
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• αντιληπτή και εξωτερική (ολική) ποιότητα, µε την πρώτη να αφορά τον 
τουρίστα – χρήστη (υπηρεσίες που αγοράζοντα άµεσα ή παρέχονται χωρίς 
απευθείας αγορά π.χ. δηµόσιες συγκοινωνίες, καθαριότητα, ασφάλεια, 
θόρυβος) και την δεύτερη να ενσωµατώνει εξωτερικούς παράγοντες – στοιχεία 
του βιώσιµου τουρισµού (λογική χρήση πόρων, κοινωνική διάχυση ωφελειών  
κ.λπ.) 

• σχέση κόστους – ποιότητας 
• έλεγχος ποιότητας στα στοιχεία της εφοδιαστικής και «παραγωγικής» 

αλυσσίδας,  
Καθορίζονται στην συνέχεια οι επιδιωκόµενοι στόχοι, οι προτεραιότητες και οι τρόποι 
προσέγγισης τους, η δοµή και οι συµµετέχοντες φορείς, οι τρόποι αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων κ.λπ. , που συγκροτούν και εξειδικεύουν το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 
Με δεδοµένη την διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά, επίπεδο ανάπτυξης κ.λπ. των 
διάφορων προορισµών, προτείνεται η ανάπτυξη ενός θεωρητικού Μοντέλου -  
Συστήµατος ∆αχείρισης Ποιότητας, και η προσαρµογή τους σε τρεις τυπολογικές 
περιπτώσεις: 

• παράκτιοι προορισµοί 
• «εσωτερικοί», προορισµοί  
• αστικοί προορισµοί  

Οι τυπολογικές αυτές εκδοχές εφαρµόζονται στον χώρο/προορισµούς των 
Περιφερειών, σύµφωνα µε τις ενδεικτικές εφαρµογές που ακολουθούν. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Οι χωρικές εξειδικεύσεις ή επί µέρους δράσεις ενός ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, περιλαµβάνουν ενδεικτικά, τις ακόλουθες κατηγροίες  :  

• Ολοκληρωµένη διαχείριση ποιότητας στους ώριµους τουριστικούς 
προορισµούς 

• ∆ηµιουργία label αειφορικών τουριστικών προορισµών  
• Υιοθέτηση προτύπων ποιότητας ως προς την αναβάθµιση και προβολή της 

τοπικής παράδοσης και του πολιτισµού περιλαµβανόµενης της τοπικής 
γαστρονοµίας, της προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων και Προϊόντων 
Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). 

• Προγράµµατα ευαισθητοποίησης επαγγελµατιών και πληθυσµών στην 
διαχείριση της υποδοχής επισκεπτών  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι εφαρµογές υλοποιούνται στην βάση ενιαίου σχεδιασµού στο επίπεδο ενός 
Προορισµού ή σε δίκτυο οµόλογων προορισµών ή θεµατικών τουριστικών προϊόντων  
Προτεραιότητες στην εφαρµογή διαθέτουν οι προορισµοί µε υφιστάµενα Τοπικά 
Σύµφωνα / Σχέδια ∆ιαχείρισης ή/και προηγούµενη εµπειρία εφαρµογών (π.χ. Τοπικό 
Σύµφωνα και Σήµα Ποιότητας «Πίνδος» στους προορισµούς της ∆υτικής Μακεδονίας). 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το Μέτρο έχει στρατηγικό χαρακτήρα.  Οι δράσεις του αναµένεται να: 
• τροφοδοτήσουν και σηµασιοδοτήσουν τα Τοπικά Σύµφωνα ∆ράσης τόσο 

στους ώριµους ΄και στους νέους προορισµούς 
• συµβάλλουν στην προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος των 

περιφερειών, µε την προφορική διάδοση των βελτιωµένων εντυπώσεων των 
επισκεπτών  

• συµβάλλουν στην προσέγγιση των δύο επί µέρους οµάδων διαµόρφωσης της 
ποιότητας του προσφερόµενου προϊόντος – επιχειρηµατίες και τοπικό κοινό - 
και στην ανάπτυξη εταιρικότητας, βάσης για την ανάληψη ευρύτερων 
πρωτοβουλιών τοπικού ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης, συνεργιών κ.λπ.   

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το κόστος των παρεµβάσεων εξαρτάται από τον αριθµό και τον Π/Υ εφαρµογής των 
σχεδίων, στην γενική δε περίπτωση εµπεριέχουν δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για 
την σύσταση - ενεργοποίηση Τοπικών Προγραµµάτων Ποιότητας, την κατάρτιση 
προδιαγραφών, δοµών και διαδικασιών πιστοποίησης. 
[Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την προσαρµογή τους στις ειδικότερες απαιτήσεις των 
προγραµµάτων αποτελούν αντικείµενο άλλων Μέτρων του Προγράµµατος].  
Το κόστος ανάπτυξης του πρότυπου, των τριών τυπολογικών εκδοχών του, και 10 
εφαρµογών σε ώριµες και αναπτυσσόµενες περιοχές – προορισµούς προεκτιµάται σε 
1.5 εκ. Ευρώ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, αφού αναπτυχθούν ως modules περιφερειακά, 
εξειδικεύονται σε συνεργασία µε τα Τοπικά Σύµφωνα ∆ράσης των Προορισµών, των 
οποίων αποτελούν στην συνέχεια εργαλεία 
Η ανάπτυξη τους γίνεται εποµένως µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού, ενώ στις 
εφαρµογές συµµετέχουν αποφασιστικά τα Τοπικά Σύµφωνα ∆ράσης. 
Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη και εφαρµογή των Συστηµάτων είναι δυνατόν να 
παρέχεται από τα Παρατηρητήρια Τουριστικής Ανάπτυξης (Μέτρο 6.1.). 
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ΜΕΤΡΟ 5.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Της ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Πέραν των ειδικών παρεµβάσεων για την ενίσχυση της προσφοράς, ιδίως στις ειδικές 
/ θεµατικές µορφές τουρισµού, καίρια σηµασία αποκτά η ενίσχυση συνολικά της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, στο σύνολο των δύο 
περιφερειών αλλά ιδιαίτερα της ∆υτικής Μακεδονίας, έναντι τόσο του διεθνούς αλλά 
και του εγχώριου ανταγωνισµού. 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει κατά συνέπεια να είναι οριζόντια, µε εφαρµογή στο σύνολο 
των δύο περιφερειών, αλλά µε αισθητή διαφοροποίηση από αντίστοιχες εθνικής 
κλίµακας δράσεις για να δηµιουργηθεί συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς τις 
επιχειρήσεις άλλων περιφερειών που σήµερα προηγούνται σε ανταγωνιστικότητα. 
Η ενίσχυση όµως πρέπει να είναι και "κάθετη", υπό την έννοια της επέµβασης στα 
σηµεία - κλειδιά της ανταγωνιστικότητας, εκεί δηλαδή όπου οι τουριστικές 
επιχειρήσεις των δύο περιφερειών αντιµετωπίζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα. 
Οπως και σε άλλα Μέτρα του σχεδίου, δεν προκρίνεται η λύση της κατά περίπτωση 
ενίσχυσης, αλλά η λύση της συνολικής ειδικής (customized) κατά επιχείρηση 
παρέµβασης, έτσι ώστε αφενός να αντιµετωπίζονται τα συγκεκριµένα "κενά" κάθε 
επιχείρησης και αφετέρου η αντιµετώπιση αυτή να είναι µακροπρόθεσµου ορίζοντα, 
δηλαδή να εντάσσεται σε έναν σαφή και οργανωµένο προοπτικό σχεδιασµό της κάθε 
επιχείρησης. 
Αυτή η εξειδικευµένη αντιµετώπιση καλείται να συµπληρώσει τις οριζόντιες ad hoc 
παρεµβάσεις της συνολικότερης εθνικής πολιτικής ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, στα Μέτρα της οποίας (όπως 
αυτά διατυπώνονται σε αντίστοιχα προγράµµατα συγχρηµατοδότησης) θα έχουν 
πρόσβαση οι επιχειρήσεις της περιοχής. 
Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών επιχειρήσεων αποδεικνύεται τόσο 
από τα αποτελέσµατα της δραστηριοποίησης τους όσο και από τα στοιχεία της 
επιχειρηµατικής τους δοµής2. 
Το προτεινόµενο Μέτρο είναι εποµένως ειδικά περιφερειακό Μέτρο, και για την 
εφαρµογή του στις επιχειρήσεις προβλέπονται ειδικοί όροι ενίσχυσης κατά 
Περιφέρεια ή/και τουριστικό προορισµό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο περιλαµβάνει ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για: 
συνολικό εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων εξυπηρετήσεων  

                                                 
2  Η Βόρεια Ελλάδα συµµετέχει κατά 5% στο πλήθος και στο ενεργητικό και κατά 6% στο 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, κατά 8,5% στο 
πλήθος, 12% στο ενεργητικό και 6% στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων της χώρας (ICAP, 1999). 
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ειδικότερα διάδοση πρακτικών ποιοτικού management  
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και στην παραγωγή των υπηρεσιών. 
Οι ενισχύσεις δεν αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρά µόνο για τις 
δραστηριότητες τους εκτός της φιλοξενίας. 
Οι ενισχύσεις οργανώνονται στο πλαίσιο µιας ∆ράσης. 
 
Παροχή ειδικών κινήτρων στις µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας τους. 
Παρέχονται ειδικά κίνητρα στις τουριστικές ΜΜΕ για πραγµατοποίηση υλικών και 
άυλων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό τους. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
• σηµειακή αλλά καθοριστική παρέµβαση βελτίωσης του υπάρχοντος 

εξοπλισµού (π.χ. προσαρµογή για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.) 
• ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ή./και 

σηµατοδότησης υπηρεσιών 
• ανάδειξη δεξιοτήτων του προσωπικού, outsourcing 
• εφαρµογή του "ηλεκτρονικού" τουρισµού, βελτίωση της διαχείρισης της 

πληροφορίας και ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών λειτουργιών / 
διαδικασιών (συστήµατα Business to Business , Business to Customer ) 

• σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων προβολής 
• σχεδιασµός προγραµµάτων συνεργασίας ξένων επενδύσεων 
• προώθηση της δικτύωσης των επιχειρήσεων σε φάσεις intra και inter 

Κάθε πρόταση πρέπει να διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο µεσοπρόθεσµο 
επιχειρηµατικό πρόγραµµα. 
Παρόµοιες ∆ράσεις περιλαµβάνονται ήδη σε κάποιο βαθµό στο ΕΠΑΝ και στα ΠΕΠ, 
αλλά (α) χωρίς την προσφυγή στο εργαλείο του Businnes Plan, (β) χωρίς ειδικότερη 
περιφερειακή διάσταση, και (γ) χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των περιφερειακών 
µηχανισµών διαχείρισης και εφαρµογής στην επιλογή των καταλληλότερων projects. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Μέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις τουριστικές ΜΜΕ των δύο περιφερειών, αλλά κατά 
προτεραιότητα ανάλογα µε τους τουριστικούς προορισµούς, ως εξής: 
Προτεραιότητα Α: 
Κ3:  Όρος Βόρας - Έδεσσα 
Κ4:  Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα Στρυµόνα 
∆1:  Περιοχή λιµνών και εθν. δρυµού Πρεσπών 
∆2:  Καστοριά, Βόϊο όρος, σύµπλεγµα Γράµµου 
∆3:  Εθνικός ∆ρυµός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα … 
∆5:  Άσκιο όρος – Βούρινος – Μεσιανό Νερό 
∆6:  Νυµφαίο, Λίµνες Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών,Βεγορίτιδας 
Προτεραιότητα Β: 
Κ2:  Όρος Βέρµιο, Βέροια - Νάουσα 
Κ5:  Στρυµωνικός κόλπος και κόλπος Ιερισσού 
Κ9:  Πόλη Θεσσαλονίκης 
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Κ10:  Λίµνες Λαγκαδά 
∆4:  Πιέρια όρη 
Προτεραιότητα Γ: 
K1:  Νότια Πιερία - Όλυµπος 
Κ6:  Σιθωνία 
Κ7:  Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική 
Κ8:  Χερσόνησος Κασσάνδρας 
Η κατάταξη των προορισµών σε προτεραιότητες υπακούει στα εξής κριτήρια: 

• προβληµατικότητα υφιστάµενων τουριστικών ΜΜΕ 
• ανυπαρξία τουριστικών ΜΜΕ στον προορισµό 
• συνολικά αρνητικότερες οικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 
• ιδιαίτερα σηµαντική ανάγκη προσφυγής στις νέες θεµατικές µορφές τουρισµού, 

για τις οποίες οι τουριστικές ΜΜΕ δεν είναι κατάλληλα οργανωµένες. 
Η κατάταξη του προορισµού " Κ9: Πόλη Θεσσαλονίκης" στην προτεραιότητα Β 
απαντά στο γεγονός ότι στις ανάλογες δράσεις των ΕΠΑΝ, ΠΕΠ και Ν.2601, η περιοχή 
Θεσσαλονίκης είτε αποκλείεται είτε υπάγεται υπό τελικώς δυσµενείς όρους, ως 
θεωρητικώς "ανεπτυγµένη" περιοχή. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Μέτρο αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στον καίριο στόχο της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ.  Η υλοποίηση της ∆ράσης του θα 
συµβάλει όµως και:  
στην εισαγωγή του εργαλείου και της λογικής του επιχειρησιακού σχεδιασµού 
(Business Planning) 
στην εξισορρόπηση των διαφορών ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό των δύο 
περιφερειών αλλά και ως προς το σύνολο της χώρας 
στη συνολική προώθηση στις περιφέρειες των πρακτικών του "ηλεκτρονικού" 
τουρισµού, της ανάπτυξης και πιστοποίησης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
ή./και σηµατοδότησης υπηρεσιών, του outsourcing 
στην εξισορρόπηση της αντιµετώπισης των επιχειρήσεων από άλλα προγράµµατα, 
όπου η "οριζόντια" αντίληψη καταλήγει υπέρ των ήδη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
άλλων περιφερειών. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η εκτίµηση του συνολικού κόστους του Μέτρου δεν είναι εφικτή, δεδοµένων των 
µεγάλων αναγκών των επιχειρήσεων,  όπως αυτές εντοπίστηκαν στην Α' Φάση της 
Μελέτης. 
Π.χ., είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες µε διαθεσιµότητα πόρων όπως αυτή 
των δύο ΠΕΠ 2000-2006, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας: συνολικά περί τα 150 εκ. 
€, από τα Μέτρα 4.1, 4.2, 4.3 (έστω µέρος) του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και 1.4 (µέρος) 
και 3.7 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ακόµη και µία κατανοµή των πόρων των (σχετικού αντικειµένου) Μέτρων 5.1 και 5.2 
του ΕΠΑΝ (σύνολο: 123,4 + 49 εκ. €) µε βάση την περιφερειακή ποσόστωση του ΕΠΑΝ 
για τις δύο περιφέρειες (3,5% + 15,5% = 19%) δεν παρέχει προϋπολογισµό ανώτερο 
των 33 περίπου εκ. €. 
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Oσον αφορά το χρονοδιάγραµµα του Μέτρου, αυτό καθορίζεται: 
• βάσει των προτεραιοτήτων κατά περιοχές - τουριστικούς προορισµούς 
• βάσει της διαθεσιµότητας πόρων 
• βάσει των απαιτήσεων της εφαρµογής του Μέτρου (βλ. παρακάτω). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στην εφαρµογή του Μέτρου εµπλέκονται το ΥΠΑΝ, ο ΕΟΤ, το ΥΠΟΙΟ, οι Περιφέρειες 
της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΣΑ, ∆ιευθύνσεις Τουρισµού), οι Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, οι τελικοί δικαιούχοι των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων. 
Κάθε πρόταση ενδιαφερόµενης τουριστικής ΜΜΕ πρέπει να αποτελεί αντικείµενο 
ειδικού µεσο-µακροπρόθεσµου Επιχειρησιακού Σχεδίου (Βusiness Plan). 
Εφόσον οι ∆ράσεις αποτελέσουν τµήµα Μέτρου εγκεκριµένου συγχρηµατοδούµενου 
Προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή του εκάστοτε Προγράµµατος: 

• διατυπώνει αντιστοίχως το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του 
Προγράµµατος στα Μέτρα όπου εντάσσονται αυτές οι δράσεις 

• συντάσσει ειδικό Οδηγό Εφαρµογής για τις ∆ράσεις, κοινό ανεξαρτήτως των 
Μέτρων του κάθε Προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται (για να εξασφαλιστεί ο 
ενιαίος τρόπος υλοποίησης τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
παρόντος Μέτρου του Σχεδίου) 

• προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
• αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προτάσεις µε βάση συγκεκριµένα (πρόσθετα στα 

ισχύοντα για το ΚΠΣ) κριτήρια επιλογής 
• συγκροτεί ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων και των αναπτυξιακών επιπτώσεων των ∆ράσεων. 
Κατά συνέπεια, προκύπτουν και ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια: 

• για την κατάρτιση του ενιαίου Οδηγού 
• για τον µηχανισµό παρακολούθησης και αξιολόγησης των επενδύσεων. 
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Άξονας 6. Βελτίωση της διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης 

Όπως και στις λοιπές περιοχές της Χώρας, το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας -ακόµα και στις πλέον ‘’ώριµες’’ εκδοχές του- έχει αναπτυχθεί ως 
τώρα αυθόρµητα, µε έλλειψη µακροπρόθεσµου και επιχειρησιακού σχεδιασµού και 
διασύνδεσης µε την τουριστική αγορά.  Κύρια κατεύθυνση της ως τώρα τουριστικής 
ανάπτυξης αποτέλεσαν η έντονη ανάπτυξη ανωδοµών και η «ασθµαίνουσα» 
συµπλήρωσή τους µε γενικές, µεταφορικές ιδίως υποδοµές στις παραλιακές ζώνες, 
για την ανταπόκριση σε µία ραγδαία αυξανόµενη, εποχική ζήτηση. 
Η µονοδιάστατη εµµονή στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδοµών εποχικής κυρίως 
λειτουργίας (συχνά από νεοεισερχόµενους και µε έντονη κρατική υποστήριξη των 
επενδύσεων), και η υποτίµηση του συντελεστή ‘’ανθρώπινοι’’ πόροι, έχει αναδείξει 
σοβαρές αδυναµίες στην αντιµετώπιση κρίσεων, την βελτίωση της εποχικότητας ή 
της διαπραγµατευτικής ικανότητας µε leading tour operators κ.λπ., και στην συνολική 
ικανότητα διαχείρισης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος και δυναµικού. 
Στις ‘’εξειδικευµένες’’ περιοχές, π.χ. Χαλκιδική και Πιερία, διαπιστώνονται αφενός 
‘’κατοχύρωση’’ της επιδοτούµενης εποχικότητας, αύξηση αυτο-απασχόλησης, 
εκτεταµένη παράλληλη απασχόληση, και αφετέρου αναντιστοιχία εισοδήµατος, 
φοροδοσίας και αποταµιεύσεων ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  Τούτο, παρότι στις 
ίδιες περιοχές εντοπίζονται τα µικρότερα ποσοστά ανεργίας και οι µεγαλύτερες 
πληθυσµιακές αυξήσεις κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο Ελλήνων όσο και –ιδίως- 
αλλοδαπών, που τεκµαίρουν την ανάπτυξη θέσεων εργασίας στον τουρισµό.   
Οι κατά τεκµήριο µικρές, και εκτός τουριστικού κυκλώµατος τουριστικές επιχειρήσεις 
αδυνατούν να προβούν σε αναδιαρθρωτικές κινήσεις που αποδίδουν σε βάθος 
χρόνου, όντας όµηροι της έλλειψης ευρύτερων δικτυώσεων και υποστήριξης, µε 
ανεπαρκή εργαλεία διαχείρισης και ανθρώπινους πόρους 
 
Ο Άξονας προτεραιότητας 6 σχεδιάστηκε µε στόχο τη βελτίωση της διαχειριστικής 
ικανότητας του προσφερόµενου προϊόντος και τη βιώσιµη τοποθέτηση του στην 
τουριστική αγορά µε αυξηµένο έλεγχο και προς όφελος των τοπικών – περιφερειακών 
συντελεστών και της περιφερειακής οικονοµίας, µε παρεµβάσεις που αναφέρονται 
στην επίτευξη συνεργιών δια της δικτύωσης και βελτίωσης της εταιρικότητας µεταξύ 
του συνόλου των εµπλεκοµένων στον τουρισµό και τον εφοδιασµό τους µε 
τεχνογνωστικά εργαλεία για την τεκµηρίωση επιλογών και δράσης στην επιδίωξη των 
στρατηγικών – αναδιαρθρωτικών στόχων του σχεδίου. 
Στους συντελεστές αλλά και στόχους της τουριστικής ανάπτυξης συνυπολογίζεται και 
το ανθρώπινο δυναµικό του τοµέα, στην στήριξη και ανάπτυξη του οποίου αναφέρεται 
ειδικό Μέτρο του Άξονα.  
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ΜΕΤΡΟ 6.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, σοβαρά ελλείµµατα εξακολουθούν να 
αντιµετωπίζονται στην ολοκλήρωση και τον διαχειριστικό έλεγχο του τουριστικού 
προϊόντος των Περιφερειών, και της ανάπτυξής του σε περιφερειακό επίπεδο, που 
θέτουν όρια στην προσέγγιση  στρατηγικών – αναδιαρθρωτικών στόχων του Σχέδιου, 
όπως : 
• Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε κατεύθυνση 

βιωσιµότητας 
• Προώθηση υπεύθυνου, κοινωνικά και πολιτιστικά, αποδεκτού και δίκαιου 

τουρισµού 
• Ενίσχυση της τοπικότητας ως βασικής παραµέτρου της τουριστικής ανάπτυξης 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων προϊόντων - υπηρεσιών 
• ∆υναµική προώθηση του τουριστικού προϊόντος και διείσδυση σε νέες αγορές 
Οι παρεµβάσεις του Μέτρου σχεδιάζονται µε στόχο την βελτίωση της συνολικής 
ικανότητας διαχείρισης του προσφερόµενου προϊόντος, για την βιώσιµη τοποθέτηση 
του στην τουριστική αγορά µε αυξηµένο έλεγχο και προς όφελος των τοπικών – 
περιφερειακών συντελεστών και της περιφερειακής οικονοµίας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο περιλαµβάνει ενέργειες δικτύωσης – διασύνδεσης µεταξύ επιχειρήσεων 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών και διαχειριστών της τουριστικής ζήτησης αφενός, 
καθώς και άλλων τοµέων της οικονοµίας και της κοινωνίας, ικανών να επηρεάσουν 
θετικά την ανάπτυξη του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος τόσο στην 
ολοκλήρωση της προσφοράς, όσο και στην δια της ζήτησης βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς του. 
Οι ενέργειες αυτές συνοδεύονται από δράσεις τεχνογνωστικού χαρακτήρα, ικανές να 
εφοδιάσουν τον τουριστικό κλάδο µε εργαλεία και εφόδια για την διαρκή µετεξέλιξη 
του σε βιώσιµη κατεύθυνση, και µε παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό της κρατικής 
στήριξης και συµβολής. 
∆οµούνται στις ακόλουθες ενδεικτικές ∆ράσεις:  
1. ∆ιασύνδεση µεταξύ επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και φορέων 

διαχείρισης της τουριστικής κίνησης  
Ενθάρρυνση της εγκατάστασης µόνιµων και ισότιµων σχέσεων µεταξύ των δύο υπο-
τοµέων του κλάδου, µε την εξασφάλιση των φυσικών προς τούτο προϋποθέσεων 
(partenariats) όσο και µεθοδολογικών εργαλείων, κωδίκων συµπεριφοράς και 
επαγγελµατικών – ηθικών κανόνων στις µεταξύ τους σχέσεις.  
2. Προώθηση της εταιρικότητας µεταξύ του τουριστικού τοµέα και λοιπών 
δραστηριοτήτων  
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Υλοποιείται µε την αναζήτηση συνεργιών και την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ του 
τουριστικού τοµέα και άλλων κλάδων της περιφερειακή οικονοµίας, τόσο στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την εξασφάλιση συντελεστών της βιώσιµης ανάπτυξης 
του υφιστάµενου τουριστικού προϊόντος, όσο και στην «πρόκληση» 
συµπληρωµατικής, εξειδικευµένης ζήτησης. 
Ιδιαίτερα πρόσφορη στην πρώτη κατεύθυνση κρίνεται η συνεργασία µε τον Γεωργικό 
τοµέα, τόσο στην ανάπτυξη του αγρο-τουρισµού, ως εξειδικευµένου προϊόντος, όσο 
και στην υποστήριξη και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ζητήµατα και 
συντελεστές όπως το ανθρώπινο δυναµικό (ιδιαίτερα κρίσιµο στις εποχικές 
εγκαταστάσεις), η εστίαση (τρόφιµα, ποτά, κουζίνα) κ.λπ. 
Η συνεργασία µεταξύ του τουριστικού και του γεωργικού τοµέα είναι αµοιβαία 
επωφελής και οφείλει να επιδιωχθεί σε στρατηγικό επίπεδο: 

• Η παρατηρούµενη και προβλεπόµενη αποδέσµευση ανθρώπινου δυναµικού 
από τον πρωτογενή τοµέα µπορεί και οφείλει να αξιοποιηθεί από τον 
τουρισµό.  Ακόµα και συµβιωτικά φαινόµενα όπως π.χ. της Χαλκιδικής 
(ελαιοπαραγωγή – θερινή ενασχόληση στον τουρισµό) είναι σκόπιµο να 
υποστηριχθούν, εφόσον προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και στους 
δύο τοµείς. 

• Η διοχέτευση τοπικών γεωργικών προϊόντων, ιδίως τροφίµων Ονοµασίας 
Προέλευσης, συµβάλλει όχι µόνο στην βελτίωση του τουρισµού (τοπικότητα – 
γαστρονοµία), αλλά και στην αναγνωρισιµότητα τους στις αγορές (ράφια) των 
τόπων προέλευσης των τουριστών.  Το φαινόµενο µπορεί να λειτουργήσει και 
αντίστροφα, όπως προκύπτει από την διεθνή και τοπική εµπειρία (δρόµοι του 
κρασιού, τοπικά προϊόντα και αγρο-τουρισµός) 

Άλλες δια-κλαδικές συνεργασίες στον τουρισµό αφορούν τοµείς όπως :  
• Ο πολιτισµός για τον εµπλουτισµό του προϊόντος και την πρόκληση 

πρόσθετης ζήτησης, τόσο στην αρχαιολογική – ιστορική συνιστώσα του, όσο 
και στην σύγχρονη παραγωγή (φεστιβάλ, εκθέσεις, εκδηλώσεις) 

• Το εµπόριο και η επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή δραστηριότητα (τουριστική 
αξιοποίηση Εκθέσεων και Συνεδρίων) 

• Η εκπαιδευτική και αθλητική κοινότητα, ιδωµένες ως εκπαιδευτικός (σχολικός ή 
µη) τουρισµός, και αθλητικός  

Άλλες εφικτές και σκόπιµες συνεργασίες αφορούν σηµαντικά τουριστικά ρεύµατα που 
επηρεάζονται σοβαρά από εργασιακούς φορείς ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 
όπως:  

• ο κοινωνικός τουρισµός (επιδοτούµενος από την Εργατική Εστία ή οµόλογους 
φορείς)  

• ο τουρισµός υγείας και ο τουρισµός τρίτης ηλικίας (ασφαλιστικά ταµεία και 
οργανισµοί)  

3. Παρατηρητήριο(α) για την Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη  
Προτείνεται η σύσταση 2 περιφερειακών, διασυνδεδεµένων Παρατηρητηρίων για την 
προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.  
Τα Παρατηρητήρια, ως ανεξάρτητα προγράµµατα – οργανισµοί, και µε την βοήθεια 
κατάλληλης τεχνογνωσίας, συλλέγουν και αξιολογούν τις αναγκαίες πληροφορίες, 
ώστε να µπορούν να αποφαίνονται αξιολογικά σε ζητήµατα που άπτονται της 
Τουριστικής Ανάπτυξης (διάρθρωση, ισχυρά σηµεία και µειονεκτήµατα, βιωσιµότητα, 
ανταγωνιστικότητα), να τεκµηριώνουν Πρότυπα και να συγκροτούν διαρθρωτικές 
προτάσεις - παρεµβάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, τόσο συνολικά όσο και σε επί 
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µέρους ζητήµατα (προορισµούς, θεµατικά προϊόντα, συντελεστές του κλάδου. Για τον 
σκοπό αυτό συλλέγουν, συσχετίζουν και αξιολογούν στοιχεία που αναφέρονται στην 
περιοχή αναφοράς τους, όσο και στην (παγκόσµια) τουριστική αγορά [τάσεις στην 
ζήτηση και τον ανταγωνισµό, καλές πρακτικές].  Η δράση τους διαρθρώνεται στα 
ακόλουθα βήµατα – πακέτα εργασίας:  
1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

1.1.  Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων 
1.2. ∆ηµιουργία δικτυακής πύλης (portal) για την παρατήρηση των επιδόσεων των 

πολιτικών/µηχανισµών/µέσων/βέλτιστων πρακτικών προαγωγής της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο 

1.3. Καταχώρηση στοιχείων που αφορούν την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ( 
ανταγωνιστικότητα + κοινωνική συνοχή + περιβαλλοντική αειφορία)– 
επικαιροποιήσεις 

1.4. Καταχώρηση στοιχείων που αφορούν την κατάσταση και τις τάσεις στην 
ελληνική, ευρωπαϊκή και ευρύτερη αγορά 

2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
2.1. Συλλογή δεδοµένων από φορείς και λοιπούς εµπλεκόµενους στο περιφερειακό 

σύστηµα προαγωγής της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 
2.2. Καθορισµός δεικτών µέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων  
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
3.1. Συνδέσεις µε οµόλογους φορείς σε εθνικό επίπεδο και συναφείς οργανισµούς 

σε «οµόλογες» περιφέρειες της Ε.Ε. και ανασκόπηση της διεθνούς πρακτικής στην 
δραστηριοποίηση παρατηρητηρίων βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 

3.2. Αξιολόγηση της συµβολής των παρεµβάσεων του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικούς 
Τοµέα (υποδοµές, συγχρηµατοδοτούµενες και µη επενδύσεις και προγράµµατα) 
στην βιώσιµη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος  

3.3. Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για την υποστήριξη της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης 

3.4.  Προσδιορισµός Προτεραιοτήτων, επιλογή τοµέων / περιοχών και σύνταξη 
Εκθέσεων για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη Προορισµών/ θεµατικών 
προϊόντων/συντελεστών της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης  

4 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
4.1. Οδηγός καλών πρακτικών παρακολούθησης της προώθησης της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης  
4.2. Συλλογή, ταξινόµηση και προσφορά σε ενδιαφερόµενους δεδοµένων της 
Ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής πρακτικής για την προώθηση ή υιοθέτησης 
δράσεων που προάγουν την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη - AUDITS σε ιδιωτικές 
ΜΜΕ, ΟΤΑ, Ν.Α. - Σύσταση και βραχυπρόθεσµη λειτουργία ειδικών working groups 
για επιλεγµένους φορείς  
5 ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
5.1. ∆ιοργάνωση Συνεδρίου(ων) για την παρακολούθηση και προώθηση της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης και την αξιοποίηση των καλών πρακτικών 
5.2. Συµµετοχή σε εθνικά – διεθνή forum - ∆ηµοσιεύσεις / Εκδόσεις 
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4. Εξορθολογισµός του ρυθµιστικού και επενδυτικού πλαίσιου της τουριστικής 
ανάπτυξης  
Επιτυγχάνεται µε την αναδιάρθρωση των κανονιστικών ρυθµίσεων και των 
επενδυτικών - αναπτυξιακών κινήτρων, έτσι ώστε να εξυπηρετούν και να 
προσανατολίζουν στην επιλεκτική, βιώσιµη, ποιοτική αναδιάρθρωση της 
υφιστάµενης ανωδοµής. 
Προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:  

• Στους ώριµους προορισµούς σε φθορά/κρίση διατηρούνται και επαυξάνονται 
οι περιορισµοί της Υ.Α. 797/86 και προκειµένου για τις εντός Σχεδίου περιοχές.  
Συρρικνώνεται η δια αφορολόγητων ποσών ενίσχυση και µηδενίζεται η δια 
άµεσων κινήτρων υποστήριξη των σχετικών επενδύσεων, σε αντιδιαστολή µε 
την ανάπτυξη ειδικών υποδοµών και την ποιοτική βελτίωση των υφιστάµενων 
ανωδοµών.   

• Οι άµεσες επιχορηγήσεις επενδυτικών δαπανών προσανατολίζονται κυρίως 
στους προορισµούς όπου επιζητείται η είσοδος νέων επιχειρηµατιών (νέοι 
προορισµοί του Άξονα 1.), µε αναβάθµιση των προ-απαιτήσεων 
επιλεξιµότητας .  

• Στην Θεσσαλονίκη αίρονται οι περιορισµοί σχετικά µε την ανέγερση νέων 
µονάδων Α και ΑΑ κατηγορίας, στις προς τούτο πολεοδοµικά κατάλληλες 
ζώνες, χωρίς επενδυτικά κίνητρα παρά µόνο για την µετατροπή 
παραδοσιακών και διατηρητέων κτισµάτων. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η ∆ράση 1. είναι αµιγώς «οριζόντια» και δεν επιδέχεται χωρικές ή θεµατικές 
προτεραιότητες. 
Η ∆ράση 2. ενέχει χωρικές-θεµατικές προτεραιότητες και προσαρµόζεται ανάλογα µε 
τον χαρακτήρα και τους πόρους των επί µέρους Προορισµών  
Τα Παρατηρητήρια (∆ράση 3.) επικεντρώνουν την δράση τους [προγράµµατα] ανά 
Προορισµό: 

• Στην Κεντρική Μακεδονία  : inputs / benchmarking / assessment της 
ανταγωνιστικότητας, πρόταση αναδιαρθρώσεων και προγράµµατα ολικής 
ποιότητας στις ώριµες – φθίνουσες περιοχές, 

• Στην ∆υτική Μακεδονία: προσανατολισµός – διαφοροποίηση και δικτύωση 
νέων αειφορικών προορισµών  

Περιλαµβάνουν όµως και κοινές δράσεις προτεραιότητας που αναφέρονται 
αναφέρονται στις δικτυώσεις της κεντροδυτικής Μακεδονίας και τα συναρτηµένα 
θεµατικά ∆ίκτυα. 
Ειδική γραµµή δράσης συνιστά η τεχνική υποστήριξη του Μέτρου 4.2. 
(«παρατηρητήριο» των τουριστικών Μετακινήσεων).  
Μόνιµη, κατά προτεραιότητα, δράση των Παρατηρητηρίων αποτελεί η µέτρηση του 
βαθµού ικανοποίησης των επισκεπτών (tourist satisfaction) µε περιοδικές έρευνες 
πεδίου, και η κοινοποίηση των συµπερασµάτων στο σύνολο των ενδιαφεροµένων και 
ειδικότερα στους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών (υποστήριξη Μέτρων Άξονα 5.), 
στα προγράµµατα προώθησης – προβολής (Μέτρο 7.2.) κ.λπ. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το σύνολο των δράσεων του Μέτρου έχει µακροπρόθεσµο, στρατηγικό χαρακτήρα.  Η 
υλοποίηση τους αναµένεται να µετατοπίσει την σηµερινή τουριστική δραστηριότητα 
σε νέες συνθήκες ωρίµανσης, εφοδιάζοντας την µε τα κατάλληλα εργαλεία και 
τεχνογνωσία για να αντιµετωπίσει τα συσσωρευµένα ελλείµµατα σε οργάνωση και 
σχεδιασµό, να ανταπεξέλθει στον σύγχρονο ανταγωνισµό και τους κλυδωνισµούς 
που συνεπάγεται η αλλαγή προτύπων στην τουριστική αγορά, και να τεθεί στην 
σκοπούµενη τροχιά µετασχηµατισµού σε κατεύθυνση βιώσιµης ανάπτυξης.  ∆εν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι οι δράσεις δηµιουργούν µηχανισµούς περιφερειακού ελέγχου 
της τουριστικής ανάπτυξης, που έχουν µόνιµο χαρακτήρα και οφείλουν να 
λειτουργούν και πέρα από τα χρονικά όρια εφαρµογής του Προγράµµατος.  
Ως ιδιαίτερα στρατηγικής σηµασίας κρίνεται η δράση των Παρατηρητηρίων – 
γεννητριών αξιολογικών κρίσεων και διορθωτικών προτάσεων σε βάθος χρόνου.  Η 
δράση αυτή άλλωστε δηµιουργεί και τον µηχανισµό για την αξιολόγηση του παρόντος 
Προγράµµατος.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Μέτρου αποτελείται από δαπάνες µελετών, 
τεκµηρίωσης, συλλογής, οργάνωσης και διάχυσης δεδοµένων, και αναφέρεται µόνο 
στις 3 πρώτες ∆ράσεις.  Ο συνολικός Π/Υ προεκτιµάται σε 4,8 εκ. Ευρώ και αναλύεται 
ως ακολούθως:  
1. Partenariats για την διασύνδεση µεταξύ επιχειρήσεων παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών και φορέων διαχείρισης της τουριστικής κίνησης : κόστος γραµµατειακής 
υποστήριξης και διοργάνωσης 2Χ 5 ετήσιων εκδηλώσεων : 0.5 εκ. Ευρώ  
2. Προώθηση της εταιρικότητας µεταξύ του τουριστικού τοµέα και λοιπών 
δραστηριοτήτων  κόστος (5) µελετών : 0.5 εκ. Ευρώ  
3. Παρατηρητήρια για την Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη : κόστος σύστασης, 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων και 3ετούς λειτουργίας:  [2] Χ 1,5 εκ. Ευρώ = 3 εκ. Ευρώ  
Η δράση 4. δεν συνιστά κόστος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι δράσεις 1., 2. και 3. υλοποιούνται µε ευθύνη των Περιφερειών και επισπεύδοντα - 
Τελικό ∆ικαιούχο την εκάστοτε ∆ιεύθυνση Τουρισµού, µε τις ακόλουθες 
διαφοροποιήσεις:  

• τα Partenariats οργανώνονται από τους συλλογικούς φορείς του κλάδου 
(Ενώσεςι, Οµοσπονδίες κ.λπ.)  

• αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τα επί µέρους προγράµµατα των 
Παρατηρητηρίων. 

Η ∆ράση 4. – ως πρόταση προς τις αρµόδιες αρχές - υλοποιείται µε ευθύνη των 
Περιφερειών, µετά από διαβούλευση µε τους συλλογικούς φορείς – τοπικούς (Τοπικά 
Σύµφωνα) και κλαδικούς (Σύνδεσµοι Επιχειρήσεων).   
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ΜΕΤΡΟ 6.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η ανάπτυξη του τουρισµού συνεπάγεται, γενικά, ανάπτυξη θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών στην απασχόληση. Η ανεπαρκής όµως εκπαίδευση και επιµόρφωση του 
τοπικού πληθυσµού σε θέµατα τουρισµού και η ελλιπής εικόνα του στις τοπικές 
κοινωνίες αξιολογούνται ως σοβαρά διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, που 
αντιστοιχίζονται άµεσα µε την χαµηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. 
Η εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού για την αναβάθµιση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών αποτελούν την µεγαλύτερη πρόκληση ακόµα και στους 
ώριµους προορισµούς όπως η Χαλκιδική.  Ιδιαίτερες ελλείψεις καταγράφονται σε 
εξειδικευµένα στελέχη:  

• Στελέχη οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχειακών µονάδων 
• Στελέχη µε γνώση Η/Υ και πακέτων λογισµικού τουριστικής ανάπτυξης. 
• Στελέχη σχεδιασµού και ανάπτυξης προγραµµάτων για την βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 
• Γνώστες ξένης γλώσσας σε υψηλό επίπεδο (γραπτή και προφορική 

επικοινωνία) 
• Στελέχη επικοινωνίας µε γνώση τουριστικής κουλτούρας. 
• Στελέχη γραφείων τουρισµού µε ειδίκευση στην οργάνωση ταξιδιών για 

επιχειρήσεις (business travel) 
• Στελέχη Οργάνωσης εκδηλώσεων  
• Ειδικότητες σχετικές µε ανάπτυξη θαλάσσιων  σπορ  
• Ειδικότητες σχετικέ µε θέµατα οικολογικού τουρισµού και αγροτουρισµού 
• Ειδικότητες συνδεόµενες µε τουρισµό υγείας και τρίτης ηλικίας  
• Ειδικότητες σχετικές µε τον συνεδριακό τουρισµό και εξυπηρετήσεις του 

µορφωτικού - πολιτιστικού τουρισµού, 
 
Η επιζητούµενη βελτίωση της ποιότητας προϋποθέτει την εδραίωση δοµών και 
µηχανισµών ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, την ανάπτυξη 
«κουλτούρας» ποιότητας, την συµµετοχή όλων των συντελεστών της τοπικής 
κοινωνίας. 
Το ζήτηµα γίνεται συνθετότερο: 
• στους νέους, εσωτερικούς προορισµούς, όπου διαπιστώνεται µεν πλεονάζον 

δυναµικό του πρωτογενούς τοµέα, µε ιδιαίτερη όµως έλλειψη τουριστικής 
παιδείας, που καλείται να καλύψει θέσεις εργασίας που απαιτούν ιδιαίτερες 
δεξιότητες. 

• στο επίπεδο των εξειδικευµένων στελεχών που καλούνται να αναλάβουν την 
ποιοτική αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος, γενικού (διοίκηση, 
δραστηριότητες, chef και οινοχόοι, πληροφορική) όσο και εξειδικευµένου 
θεµατικού (ξεναγοί και οικοξεναγοί, skippers, εκπαιδευτές αθλητικών 
δραστηριοτήτων)  
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Οι παρεµβάσεις του Μέτρου στοχεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού των περιφερειών - ανεξαρτήτως θέσης και ιδιότητας - που 
απασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί στον Τουρισµό, ως κύριου, εγγενή 
συντελεστή του βιώσιµου τουρισµού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το Μέτρο εφαρµόζεται µε δοµηµένα προγράµµατα κατάρτισης και στήριξης της 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στο τουρισµό, µε τις ακόλουθες ενδεικτικές 
δράσεις:  
1. Κατάρτιση των managers των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων 
Εφοδιασµός των managers µε γνώσεις και δεξιότητες, ώστε ανάλογα µε τις ανάγκες 
της επιχείρησης τους, να µπορούν να σχεδιάζουν θέσεις εργασίας (job description) 
και να διαµορφώνουν προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων του εργαζόµενου 
προσωπικού.  Η κατάρτιση αποσκοπεί στην προσέγγιση εκ µέρους των υπευθύνων, 
και την βελτίωση της ικανότητας τους για χειρισµό ζητηµάτων όπως  

• ελαστικές µορφές απασχόλησης (εποχικότητα, ωράριο, αµοιβές, τρόπος 
απασχόλησης, τηλε-εργασία )  

• βελτίωση ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών, καθιέρωση ποιοτικών 
προτύπων και εγκαθίδρυση - µέσω εκπαίδευσης - µιας κουλτούρας ποιότητας.  

• συνειδητοποίηση του ρόλου του πελάτη στη τουριστική βιοµηχανία, γνώσεις 
οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας.  

• ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε την κατανόηση πελατών µε 
διαφορετικές κουλτούρες και τρόπο ζωής. 

 
2. Επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζόµενων στον τουριστικό τοµέα 
Προγράµµατα κατάρτισης εργαζόµενων και αυτοαπαχολούµενων στο σύνολο των 
ειδικοτήτων, µε συµπερίληψη των πιο πάνω ζητηµάτων ανάπτυξης προσωπικών 
δεξιοτήτων  
Τα προγράµµατα συνδυάζουν ειδικές γνώσεις ανά ειδικότητα, µε «οριζόντιες» 
δεξιότητες όπως:  

• γνώση Η/Υ και προγραµµάτων λογισµικού 
• συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών και ιδεών για την καλλίτερη 

κατανόηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών.  
• επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον, επίλυση προβληµάτων και 

αξιοποίηση ευκαιριών µε επίκεντρο τον πελάτη-τουρίστα. 
• προσαρµογή στις αυξανόµενες απαιτήσεις του τουριστικού περιβάλλοντος µε 

διαρκή αναβάθµιση γνώσεων και δεξιοτήτων  
• προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια, παιδεία, σχεδιασµό της µελλοντικής  

προώθησης  και εξέλιξης τους στον χώρο.  
Τα προγράµµατα προς αυτο-απασχολούµενους συνοδεύονται από εκµάθηση 
στοιχείων οργάνωσης ατοµικής επιχείρησης, µάρκετινγκ, βελτίωσης ποιότητας, 
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, επικοινωνίας µε τον πελάτη. 
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3. Επιµόρφωση επαγγελµατιών του ευρύτερου τοµέα των υπηρεσιών σε ώριµους 
τουριστικούς προορισµούς  

Προγράµµατα επιµόρφωσης που στοχεύουν στην προσέγγιση των τοπικών 
επαγγελµατικών, µε ζητήµατα ποιότητας, επαγγελµατισµού, απαιτήσεων και 
συµπεριφορών σχετικών µε τον βιώσιµο τουρισµό σε επαγγελµατίες σε :   

• Κέντρα διασκέδασης (παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης 
και αναψυχής µε τοπικά προιόντα και πολιτιστική κληρονοµιά).  

• Μεταφορές, µετακινήσεις, ταξί, εκδροµές, περιηγήσεις,  
• Καταστήµατα λιανικού εµπορίου, πώληση φίλµς, αναµνηστικών, προϊόντων 

τοπικής λαϊκής τέχνης,  
και σε προµηθευτές υπηρεσίων και προϊόντων σε τουριστικές εγκαταστάσεις 
(τρόφιµα, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
ανακατασκευές, επισκευές και εξυπηρέτηση µηχανηµάτων και συσκευών, κηπουρική 
κ.λπ.) στους ώριµους τουριστικούς προορισµούς 
 
4. ∆ιάδοση και στήριξη νέων επαγγελµάτων που συνδέονται µε τον βιώσιµο τουρισµό  
Αρχική κατάρτιση ή επανακατάρτιση για την ανάπτυξη επαγγελµατικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε αναδυόµενα επαγγέλµατα, σχετικά µε την ανάπτυξη ειδικών µορφών 
τουρισµού:  

• Οικο-ξεναγοί και ξεναγοί περιπέτειας, ερµηνευτές περιβάλλοντος, 
(οικοτουρισµος) :. 

• (Αυτό)απασχόληση σε αγρο-τουριστικές δραστηριότητες φιλοξενίας, 
ξενάγησης, επεξεργασίας και εµπορίας φρούτων και λαχανικών, γαστρονοµία 
κ.λπ. 

• Ξεναγοί σε πολιτιστικά γεγονότα και δρώµενα, µεταφράσεις και ερµηνεία 
πολιτιστικού υλικού, εκµάθηση ελληνικών σε αλλοδαπούς (µορφωτικός 
τουρισµός) 

• Γυµναστές, φυσικοθεραπευτές και παρα-ιατρικά επαγγέλµατα (αθλητικός 
τουρισµός και τουρισµός υγείας), κ.λπ. 

ή νέες δραστηριότητες σε «παραδοσιακές» µορφές : 
• Νηπιαγωγοί – δάσκαλοι µονάδων φύλαξης παιδιών, µε γνώση περισσότερων 

ξένων γλωσσών και αντίληψη των πολιτιστικών διαφορών µεταξύ των 
διαφόρων οµάδων τουριστών (Οικογενειακός γενικός τουρισµός διαµονής) 

• Animators – συνοδοί δραστηριοτήτων οµάδων τρίτης ηλικίας.  
Η κατάρτιση συνοδεύονται από µέτρα αρχικής επαγγελµατικής στήριξης (επιδότηση 
θέσεων εργασίας, ενίσχυση αυτοαπασχολούµενων – ΠΜΕ)   
 
5. Μέτρα στήριξης των εποχιακά εργαζόµενων στον τουριστικό τοµέα  
Στοχεύουν στην διατήρηση του υπηρετούντος δυναµικού στον κλάδο, µε διατήρηση 
των  ετήσιων απολαβών – και προσδοκιών µονιµότερης απασχόλησης και 
σταδιοδροµίας.  
Μπορούν να περιλαµβάνουν ενίσχυση της θέσης εργασίας σε περιόδους εκτός αιχµής 
(επέκταση εποχικότητας), η προγράµµατα επιδοτούµενης επιµόρφωσης κατά την 
χειµερινή περίοδο. 
Στην περίπτωση π.χ. των ξεναγών προτείνονται:  

• επιδότηση θέσεων εργασίας στα κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους  
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• η επιδοτούµενη επιµόρφωση στις «νεκρές» περιόδους, τόσο σε ζητήµατα 
γνωστικού αντικειµένου όσο και σε «νέες» γλώσσες (Ρωσικά, Τσεχικα, 
Ουγγρικά, Πολωνικά, Τουρκικά)  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η ∆ράσεις του Μέτρου συσχετίζονται µε τις θεµατικές και αναδιαρθρωτικές 
προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο τουριστικού προορισµού.  
Οι ∆ράσεις 1. και 2. διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στους ώριµους τουριστικούς 
προορισµούς, η ∆ράση 4 ανάλογα µε την θεµατική προτεραιότητα ανά προορισµό, 
κυρίως όµως στους νέους. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η επιχειρούµενη αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων εκτιµάται ότι είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την συνολική ποιοτική ανάπτυξη του τουρισµού, µε δεδοµένο ότι 
πρόκειται για δραστηριότητα έντασης εργασίας, που βασίζεται στην διαθεσιµότητα 
του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού.  
Η παρεµβάσεις του Μέτρου στοχεύουν στην διατήρηση θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη νέων, µέσα από την προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού για την 
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο βιώσιµος τουρισµός στους τόπους 
εκδήλωσής του : όχι µόνο θέσεις εργασίας για νέους σε εποχικό επίπεδο, αλλά και 
διαµόρφωση προοπτικών καριέρας µέσω της συµµετοχής στο τοπικό τουριστικό 
προϊόν, νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση και επιµόρφωση (χρήση Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, τηλεδιασκέψεις, κινητικότητα κ.λπ.) 
Η ανάπτυξη και διατήρηση, εξ΄ άλλου θέσεων εργασίας στις αγροτικές ζώνες – 
τουριστικούς Προορισµούς εξυπηρετεί συνολικότερους στόχους της βιώσιµης 
ανάπτυξης,  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι ∆ράσεις εφαρµόζονται από τον ΟΑΕ∆ και άλλους αρµόδιους φορές (ΚΕΚ κ.λπ.), µε 
τις περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Τουρισµού να αναλαµβάνουν την ευθύνη του 
σχεδιασµού των µεσοπρόθεσµων και ετήσιων, κυλιόµενων προγραµµάτων. 
Προτάσεις σε επίπεδο προορισµών υποβάλλουν τα Τοπικά Σύµφωνα ∆ράσης, ενώ η 
σύνδεση της εκπαίδευσης και των αναγκών του τοµέα παρακολουθείται από τα  
Παρατηρητήρια Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης  
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Άξονας 7. Βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης.  Προώθηση σε νέες αγορές 

Η διασύνδεση µε το τουριστικό κύκλωµα και τις αγορές του τουριστικού προϊόντος 
της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, κρίνεται υποτιµηµένη, τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα. 
Ακόµα και στις πιο αναπτυγµένες τουριστικές ζώνες της Χαλκιδικής, η παρουσία των 
διεθνών Tour Operators είναι υποτονική και περιστασιακή, έτσι ώστε η περιοχή να 
χρησιµοποιείται ως ‘’ρεζέρβα’’ σε περιπτώσεις υψηλής ζήτησης, και να είναι σε 
οµηρία σε ό,τι αφορά την διαπραγµάτευση των τιµών από τους παροχείς υπηρεσιών.  
Οι τοπικοί – περιφερειακοί φορείς διαχείρισης της τουριστικής κίνησης (τουριστικά 
γραφεία) λειτουργούν µάλλον προς την κατεύθυνση της πρακτόρευσης οµόλογων 
διεθνών ή/και Ελληνικών (µε βάση την Αθήνα) φορέων, αδυνατώντας να 
παρεµβληθούν στην αλυσίδα διεξόδου του τοπικού/ περιφερειακού προϊόντος στην 
αγορά και στη διαµόρφωση, προώθηση και υποστήριξη ολοκληρωµένων τουριστικών 
‘’πακέτων’’.  Οι αδυναµίες γίνονται εµφανέστερες σε ό,τι αφορά τους νέους 
‘’εσωτερικούς’’ προορισµούς και τα θεµατικά, εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα.  
Κύριοι παράγοντες των αδυναµιών συνιστούν ο µικρός βαθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης των τουριστικών γραφείων, τόσο σε επίπεδο ατοµικής επιχείρησης 
(οικονοµικά διαθέσιµα, ρευστότητα κ.λπ.), όσο και σε επίπεδο κλάδου (εξειδίκευση – 
συνεργασίες κ.λπ.), και το χαµηλό επίπεδο διασύνδεσης τους µε τους παροχείς 
τουριστικών υπηρεσιών. 
Ορισµένες πρωτοβουλίες µικρής κλίµακας, κυρίως από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
(συνεργασίες µε µικρούς εξειδικευµένους οίκους, ιδίως της Γερµανίας), στέφονται από 
σχετική επιτυχία.  Κρίνονται όµως αποσπασµατικές και αναποτελεσµατικές σε βάθος 
χρόνου, αδύναµες να υποστηρίξουν την µετάβαση της διαχείρισης της τουριστικής 
ζήτησης µε ταυτόχρονη παρακολούθηση και παρέµβαση στις νέες τάσεις 
διαµόρφωσης του τουριστικού κυκλώµατος, που κινείται προς απαξίωση του µαζικού, 
τυποποιηµένου «πακέτου», και την παροχή εξειδικευµένων προϊόντων προς ολοένα 
και πιο επιλεκτικούς τουρίστες ή/και «αφοσιωµένους» σε συγκεκριµένα είδη 
θεµατικού τουρισµού. 
Πρωτοβουλίες δικτύωσης µικρής κλίµακας, παρατηρούνται κυρίως από 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (συνεργασίες µε µικρούς εξειδικευµένους οίκους, ιδίως 
της Γερµανίας, που στέφονται από σχετική επιτυχία).  Κρίνονται όµως 
αποσπασµατικές και αναποτελεσµατικές σε βάθος χρόνου, αδύναµες να 
υποστηρίξουν την µετάβαση της διαχείρισης της τουριστικής ζήτησης σε σύγχρονα 
πρότυπα, να παρακολουθήσουν και να παρέµβουν στις νέες τάσεις διαµόρφωσης του 
τουριστικού κυκλώµατος, που κινείται προς απαξίωση του µαζικού, τυποποιηµένου 
‘’πακέτου’’, και την παροχή εξειδικευµένων προϊόντων προς ολοένα και πιο 
επιλεκτικούς τουρίστες. 
 
Σκοπός αυτού του Άξονα είναι να οργανώσει τις απαραίτητες ∆ράσεις για την 
καλύτερη προώθηση στην ελληνική και διεθνή αγορά του τουριστικού προϊόντος, της 
Κεντρικής Μακεδονίας, της ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και του κάθε τουριστικού 
προορισµού. 
Η καλύτερη προώθηση στις αγορές φαίνεται να περνάει: 

• από την ανάπτυξη ειδικών προς τούτο επαγγελµατικών συνεργασιών και 
εταιρικοτήτων, 

• από την προσαρµογή των διόδων µάρκετινγκ και προβολής στην ιδιαίτερη 
εικόνα και ταυτότητα των τουριστικών προορισµών και των θεµατικών 
µορφών και δυνατοτήτων, 
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• από την καλύτερη ενσωµάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορικής. 
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ΜΕΤΡΟ 7.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 
Για την κατά το δυνατόν ταχύτερη, αποτελεσµατικότερη και ευέλικτη, στις µεταβατικές 
συνθήκες υποκατάστασης των προτύπων, σε πλαίσιο παγκόσµιου ανταγωνισµού και 
µακρο-οικονοµικών συνθηκών αβεβαιότητας, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη δικτύων 
και συνεργασιών µεταξύ των τοπικών / περιφερειακών tour οperators, τόσο µεταξύ 
τους, όσο και µε τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών, για την διαµόρφωση κατά το 
δυνατόν ολοκληρωµένων «πακέτων».  Τα προτεινόµενα πακέτα διαχέονται, 
διανέµονται, αναπτύσσονται και εξελίσσονται στην συνέχεια, τόσο στην ελληνική όσο 
και στην διεθνή αγορά, διατηρώντας την ‘’τοπικότητα’’ και την εταιρικότητα µε τους 
παροχείς υπηρεσιών. 
Το Μέτρο επιχειρεί την ανάδειξη και ένταξη του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος 
στο ελληνικό και ευρύτερο κύκλωµα διαχείρισης της ζήτησης, µε την ανάπτυξη 
συνεργασιών και δικτύων των τοπικών και περιφερειακών τουριστικών επιχειρήσεων 
του υπο-κλάδου (τουριστικά γραφεία), τόσο µε ανάλογες επιχειρήσεις του κέντρου και 
του εξωτερικού όσο και µε τους τοπικούς παροχείς τουριστικών υπηρεσιών. 
Οι δράσεις του Μέτρου αναφέρονται κατά προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ζήτησης 
και την ‘’καθιέρωση’’ στην τουριστική αγορά βιώσιµων τουριστικών προϊόντων που 
έρχονται να καλύψουν (προσφέρουν την αναγκαία ζήτηση) σε διαπιστωµένες 
διαρθρωτικές αδυναµίες του συνολικού τουριστικού προϊόντος, όπως: 
• επέκταση της τουριστικής περιόδου στις µεταβατικές περιόδους της θερινής 

αιχµής στους παράκτιους αναπτυγµένους προορισµούς, µε ταυτόχρονο 
εµπλουτισµό του µε νέα θεµατικά προϊόντα 

• ανάπτυξη της ζήτησης στους αναδυόµενους, θεµατικούς προορισµούς, µε 
ταυτόχρονο προσανατολισµό της στα ιδιαίτερα, ανά περίπτωση, δυνατά σηµεία 
του τουριστικού δυναµικού τους  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Μέτρο περιλαµβάνει προωθητικές ενέργειες διαµόρφωσης του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας σε τουριστικά «πακέτα», και διακίνησής του στην ελληνική 
και διεθνή (κυρίως ευρωπαϊκή αγορά), µε δράσεις όπως:  
• Ανάπτυξη ενώσεων tour operators κατά θέµα ή κατά τουριστικό προορισµό 
• ∆ηµιουργία δικτύων προώθησης στην αγορά µεταξύ tour operators και 

επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών 
• Εταιρικότητες µεταξύ των tour operators για την προώθηση των πιλοτικών 

τουριστικών προορισµών και την προσφορά εκτός εποχής διακοπών 
Τα προϊόντα – πακέτα, επιδιώκεται να είναι κατά το δυνατόν ολοκληρωµένα, να 
περιλαµβάνουν δηλαδή το σκέλος της µεταφοράς από/προς τους προορισµούς και 
της διακίνησης των επισκεπτών, την διανυκτέρευσης – φιλοξενίας τους, και της 
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επίσκεψης των κατά περίπτωση αξιοθέατων (attractions) – στόχων του ταξιδιού.  
Είναι, από την άλλη πλευρά, ευέλικτα, επιτρέποντας στον πελάτη – τελικό χρήση (ή 
τον τελικό διακινητή τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) να προσαρµόζει 
παραµέτρους όπως χρόνο παραµονής, µέσο πρόσβασης, τύπο και κατηγορία 
καταλύµατος, αριθµό αξιοθέατων κ.λπ. 
Οι προτάσεις – «πακέτα» συγκροτούνται σε περιφερειακό επίπεδο: 
• απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, είτε ατοµικό είτε συλλογικό (π.χ. 

εταιρείες προκειµένου για ταξίδια κινήτρων µε ή χωρίς επιχειρηµατικές 
συναντήσεις, σχολεία – πανεπιστήµια, οµίλους/συλλόγους ενδιαφερόντων 
κ.λπ.). 

• εξειδικεύονται προκειµένου για τους κύριους τουριστικούς προορισµούς των 
Περιφερειών, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη παραµέτρους ποιότητας και 
τοπικότητας, σε συνεργασία µε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών, ή δυνατόν 
στα πλαίσια των Τοπικών Συµφώνων 

• είναι επεκτάσιµα /ολοκληρώσιµα στην κατεύθυνση των οµοειδών προορισµών 
και θεµατικών προϊόντων (δικτύων) ενδο- και διαπεριφερειακα. 

• διακινούνται επιλεκτικά στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά, 
λαµβανοµένης υπόψη της εντεινόµενης εξειδίκευσης και τµηµατοποίησής της  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

∆ράση 1.  Ανάπτυξη ενώσεων tour operators κατά θέµα ή κατά τουριστικό προορισµό 
Υποστηρίζονται και ενισχύονται επιχειρησιακά Σχέδια και Σχέδια ανάπτυξης 
επιχειρηµατικών συνεργασιών (συµφωνίες, ενώσεις, κοινοπραξίες) µεταξύ των 
τουριστικών γραφείων των Περιφερειών Κ. Μακεδονίας και ∆. Μακεδονίας για την 
από κοινού διαµόρφωση και διακίνηση - εκµετάλλευση στην ελληνική και διεθνή 
τουριστική αγορά ολοκληρωµένων «πακέτων» διαµονής - περιήγησης σε 
τουριστικούς προορισµούς ή θεµατικά τουριστικά προϊόντα (δίκτυα) της περιοχής. 
Στα Σχέδια/ Συνεργασίες είναι δυνατόν να συµµετέχουν και τουριστικά γραφεία 
εξερχόµενου τουρισµού λοιπών περιοχών της Ελλάδας (και ιδίως της Αττικής) ή/και 
τουριστικά γραφεία του εξωτερικού. 
Μέριµνα λαµβάνεται για την αποφασιστική συµµετοχή (leader position) των τοπικών 
τουριστικών γραφείων στον σχεδιασµό και την διαχείριση του σκέλους που αφορά τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες (πληρότητα και εµπλουτισµός µε τοπικές attractions, έλεγχος 
ποιότητας και τιµολόγηση υπηρεσιών κ.λπ.).  Τα µη τοπικά µέλη των ενώσεων από 
την άλλη πλευρά, συµµετέχουν, στην βάση της εµπειρίας τους ή/και των ερευνών 
πεδίου της αγοράς αναφοράς τους, στην εξειδίκευση των υπηρεσιών του «πακέτου», 
µε γνώµονα τις ιδιαίτερες επιθυµίες – ενδιαφέροντα των καταναλωτών, τον 
(ανα)σχεδιασµό µε βάση το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών τους κ.λπ. 
Ένα τυπικό Σχέδιο Συνεργασίας περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο (ή δύο κύρια) µέρη – 
εταίρους που δρουν συνεργιστικά, στην βάση του κοινού ενδιαφέροντος ανάπτυξης 
των αγορών: 
• Τον «διαµορφωτή» (προτείνοντα, εγγυητή – υλοποιητή) – τοπικό εταίρο, που 

σχεδιάζει το προϊόν σε στενή συνεργασία µε τους τοπικούς παροχείς και 
εγγυάται την αξιοπιστία των παραµέτρων-συστατικών του, την ποιότητα των 
υπηρεσιών κ.λπ. διαµεσολαβώντας προς τους παροχείς. 

• Το «διακινητή», µε έδρα την εκάστοτε «αγορά», που αναλαµβάνει την 
προώθηση, διακίνηση, (προ)πώληση του προϊόντος, στην εκάστοτε τοπική - 
θεµατική αγορά. 
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Η βασική αυτή διαµόρφωση επιδέχεται πολλές παραλλαγές συγκρότησης – 
κατάτµησης: π.χ. ένωση γραφείων προώθησης του οικολογικού λιµναίου τουρισµού, 
µε διακριτό ρόλο των «διαµορφωτών» των πακέτων Πρεσπών – Κερκίνης – ∆έλτα 
ποταµών, µε ένωση γραφείων εξυπηρέτησης οικολογικού τουρισµού αφοσιωµένων 
οµάδων (π.χ. bird-watchers), εκπαιδευτικού-οικολογικού τουρισµού (σχολικές ή και 
πανεπιστηµικαές εκδροµές) ή ταξιδιών ενδο-επιχειρησιακών κινήτρων (πελάτες = 
επιχειρήσεις), για την ανάπτυξη του οικολογικού, υγροτοπικού τουρισµού στην Κ. και 
∆. Μακεδονία. 
 
∆ράση 2.  ∆ίκτυα προώθησης στην αγορά µεταξύ tour operators και επιχειρήσεων 

παροχής τουριστικών υπηρεσιών 
Ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινής δράσης µεταξύ των τουριστικών γραφείων 
(«διαµορφωτών» και «διακινητών) και των παροχέων τουριστικών υπηρεσιών, για 
την διαµόρφωση και διακίνηση στην τουριστική αγορά τουριστικών προτάσεων – 
«πακέτων» ανεξαρτήτως βαθµού ολοκλήρωσης και προτεραιοτήτων της τουριστικής 
ανάπτυξης, χωρικών ή θεµατικών.  
Ενισχύονται δράσεις που ολοκληρώνουν τα µέρη/βήµατα µίας τουριστικής πράξης 
(µεταφορά, διακίνηση, καταλύµατα, attractions), µε δικτύωση παροχέων υπηρεσιών 
και διαχειριστών της ζήτησης και την διαµόρφωση ενός ανταγωνιστικού «προϊόντος» 
σε όρους ποιότητας - κόστους (value for money) όπως π.χ.: 
• fly + drive ή fly + drive + stay στην Χαλκιδική ή άλλες ζώνες – προορισµούς 
(αεροπορικές επιχειρήσεις + γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων (ή ταξί) + καταλύµατα 
τελικού προορισµού, σε συνεργασία µε γραφεία γενικού τουρισµού). 
• fly + stay + attraction attendance στην Θεσσαλονίκη ή άλλους προορισµούς κατά 

την διάρκεια Εκθέσεων, Συνεδρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπως π.χ. το 
φεστιβάλ Κινηµατογράφου, τα ∆ηµήτρια, εξέχουσες παραστάσεις του Μεγάρου 
Μουσικής και Καστοριά – Ραγκουτσάρια, Λαγκαδάς – Αναστενάρια, κ.λπ.   

(αεροπορικές εταιρείες + κατάλυµα + εισιτήριο/θέση σε «µοναδικές» εκδηλώσεις 
σηµαντικής ζήτησης που προσφέρονται από τον διοργανωτή)  
Στη διαµόρφωση των ως άνω προτάσεων τέλεσης µίας τουριστικής πράξης, οι 
παροχείς υπηρεσιών µπορούν να συµµετέχουν ατοµικά ή συλλογικά (π.χ. εταίροι 
Συµφώνου Τοπικής Ανάπτυξης ενός προορισµού, µέλη δικτύων θεµατικών 
τουριστικών προϊόντων κ.λπ.).  Τα τουριστικά γραφεία αναλαµβάνουν την τήρηση 
υποχρεώσεων ποιότητας από πλευράς των παροχέων, µεταφέροντας στους 
παροχείς - βάσει προσύµφωνου – ορισµένες ρήτρες υποχρεώσεων τους. 
Οι συνεργασίες µεταξύ παροχέων και διαχειριστών της ζήτησης σχεδιάζονται µε 
πρόβλεψη εξειδίκευσης – ενεργοποίησης στην περίπτωση «µεγάλων γεγονότων» 
όπως π.χ. οι αγώνες ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 
(διακίνηση της πρότασης στις χώρες που θα συµµετάσχουν στον όµιλο της 
Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα το φίλαθλο κοινό τους). 
 
∆ράση 3.  Εταιρικότητες για την προώθηση των πιλοτικών τουριστικών προορισµών 

και την προσφορά διακοπών εκτός περιόδων αιχµής  
Υποστήριξη ευρύτερων συµφωνιών στην προώθηση της ζήτησης «τουριστικών» 
πράξεων µε την ευρεία έννοια, τόσο σε χωρικά- θεµατικά επιλεγµένους προορισµούς, 
όσο και σε περιοχές µε αναπτυγµένη υποδοµή, σε περιόδους εκτός αιχµής. 
Επιτυγχάνεται µε την παροχή κινήτρων (οικονοµικού και όχι µόνο) χαρακτήρα 
τόνωσης της ζήτησης σε νέους προορισµούς – πιλότους στις εσωτερικές ζώνες της 
Περιφέρειας, όσο και στις µεταβατικές περιόδους χαµηλής ζήτησης, προκειµένου για 
περιοχές µε αναπτυγµένη τουριστική υποδοµή και υψηλή εποχικότητα. 
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Οι συµφωνίες αναφέρονται στην «πρόκληση» ζήτησης, ιδίως στους επηρεαζόµενους 
τοµείς του τουρισµού (κοινωνικός τουρισµός, σχολικός τουρισµός και παιδικές 
κατασκηνώσεις, «αθλητικός» τουρισµός ως προπονητικός ή δια της διοργάνωσης 
τουρνουά και ιαµατικός τουρισµός υγείας) σε επιλεγµένους προορισµούς και κατά την 
περίοδο χαµηλής ζήτησης, και εφόσον αυτοί εκπληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις 
φιλοξενίας των εκάστοτε οµάδων του πληθυσµού. 
Ενδιαφέρον πεδίο για την ανάπτυξη συµφωνιών στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού 
στις οινοποιητικές ζώνες ή άλλες περιοχές προϊόντων ΟΠΑΠ αποτελεί η συµφωνία 
των παραγωγών και των φορέων του τουρισµού (τοπικών σε ότι αφορά την 
προσφορά – συναρτηµένων µε τις αγορές των προϊόντων σε ότι αφορά την ζήτηση).  
Στην πρώτη περίπτωση, το Πρόγραµµα – ∆ίκτυο «Οι ∆ρόµοι του Κρασιού», µέσα από 
δράσεις όπως τα επισκέψιµα οινοποιεία, εκτιµάται ότι συµβάλει στην προβολή των 
περιοχών αυτών, έχοντας ήδη συγκροτήσει σε φορέα τον ένα πόλο (Ένωση 
Οινοποιών Μακεδονίας).  Το πρόγραµµα προτείνεται να αναπτυχθεί θεµατικά 
(συµπερίληψη της τοπικής κουζίνας – γαστρονοµίας), από άποψη υποδοµών 
(καταλύµατα, εστίαση) αλλά και στο προωθητικό σκέλος (γευσιγνωσία – παρουσιάση 
στις αγορές τελικής κατανάλωσης των τοπικών κρασιών).  
Άλλα προτεινόµενα Σχέδια (ενδεικτικά):  
• τουρισµός τρίτης ηλικίας κατά την άνοιξη – φθινόπωρο, στις κλιµατικά 

κατάλληλες περιοχές της Χαλκιδικής (σε συνδυασµό ή όχι µε διαχείµαση και µε 
κέντρα θεραπείας/spa) [Εταίροι : ασφαλιστικά ταµεία – παροχείς υπηρεσιών 
υγείας – καταλύµατα µετά από διαµορφώσεις – τροποποιήσεις για υποδοχή 
ατόµων τρίτης ηλικίας] 

• summer schools για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας σε νέους, 
αλλοδαπούς ή και έλληνες της διασποράς [Εταίροι : εκπαιδευτικοί φορείς – 
καταλύµατα – όµιλοι ενδιαφερόντων όπως Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού] 

• summer camps νεανικών αθλητικών δραστηριοτήτων υπαίθρου (πεζοπορία, 
mountain bike, rafting, ορειβασία – αναρρίχηση κ.λπ.) [Τοπικοί φορείς 
καταλυµάτων – δραστηριοτήτων και Εργασιακά Ταµεία Κοινωνικής ασφάλισης 
γονέων, ως εναλλακτικής δραστηριότητα της «παιδικής κατασκήνωσης»]  

• περιβαλλοντική (υγροτοπική, ορεινή) /αγροτουριστική / ιστορική µύηση-
περιήγηση των µαθητών στις εσωτερικές ζώνες της Μακεδονίας [Σχολική 
Κοινότητα – εκπαιδευτικές ολιγοήµερες εκδροµές]  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆εν εντοπίζονται ιδιαίτερες χωρικές ή θεµατικές προτεραιότητες για την εφαρµογή 
των ∆ράσεων του Μέτρου.  Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παρεµβάσεων 
αποτελούν: 
• η συγκρότηση των εταιρικών σχηµάτων 
• η ύπαρξη τοπικών/ θεµατικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης σε ικανό βάθος 

χρόνου, που να επιτρέπει την επένδυση – προσπάθεια 
• η ύπαρξη µακροπρόθεσµων συνεργιών, και η αναγνώριση τους από τους 

ενδιαφερόµενου φορείς (ιδιαίτερα για την ∆ράση 3.)  
Τα Τοπικά Σύµφωνα ∆ράσης εκτιµάται ότι συµβάλλουν στην συγκρότηση πόλων και 
προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη συµφωνιών από πλευράς παροχέων τουριστικών 
υπηρεσιών, τόσο στους νέους προορισµούς όσο και στους ώριµους. 
Οι δράσεις προβολής και προώθησης (Μέτρο 2 του Άξονα 7.) τοποθετεί τα προϊόντα – 
προτάσεις στα φόρα της τουριστικής κίνησης λειτουργώντας ως partnerariat για την 
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συγκρότηση εταιρικών συµφωνιών µεταξύ φορέων προσφοράς και διαχείριση της 
ζήτησης.  
Η στήριξη και ανάπτυξη ειδικών - θεµατικών µορφών τουρισµού, δικτυώνει και 
προσφέρει την βάση για την ανάπτυξη εταιρικότητας µεταξύ των παροχέων οµοειδών 
προϊόντων και των εξειδικευµένων tour operators στην ελληνική και παγκόσµια 
εξειδικευµένη αγορά 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η εφαρµογή των ∆ράσεων του Μέτρου συµβάλει:  
• στην βελτίωση της τοπικότητας στον σχεδιασµό, την διαχείριση και την 

ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και στην εξισορρόπηση της σχέσης µεταξύ 
tour-operators και παροχέων τουριστικών υπηρεσιών, στην κατεύθυνση του 
βιώσιµου τουρισµού 

• στην ανάδειξη «νέων», εξειδικευµένων τουριστικών προϊόντων στο σύνολο των 
τουριστικών προορισµών (παραλιακοί και εσωτερικοί, αστικοί και υπαίθρου), 
ικανών να αναδιαρθρώσουν το συνολικό τουριστικό προϊόν των Περιφερειών, µε 
ταυτόχρονο έλεγχο της βιωσιµότητας και της αποδοχής τους από την τουριστική 
αγορά 

• στην συνολικότερη εξωστρέφεια και διασύνδεση των τοπικών / περιφερειακών 
τουριστικών φορέων µε την ευρύτερη τουριστική αγορά.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων δεν µπορεί να εκτιµηθεί στην φάση αυτή, 
εφόσον εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό και τον σχεδιασµό των επιµέρους δράσεων 
– εταιρικών συµφωνιών. 
Το άµεσο κόστος της σύναψης µία συµφωνίας θεωρείται αµελητέο. 
Η ενεργοποίηση – υλοποίηση της προϋποθέτει την σύσταση και λειτουργία ενός 
διαχειριστικού συστήµατος, και ποικίλες επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες 
προβολής και προσφοράς υπηρεσιών, συνήθως οριακές και προσανατολισµένες 
στην προσαρµογή υφιστάµενων επενδύσεων ή εξυπηρετήσεων.  Το κόστος τους 
µπορεί να διακριθεί σε ένα σταθερό και ένα µεταβλητό σκέλος, ανάλογο µε το µέγεθος 
της δια της εταιρικής συµφωνίας επιχειρούµενης πρωτοβουλίας – παρέµβασης. 
Οι σχετικές δαπάνες αναφέρονται σε ίδιους πόρους των εταιρικών σχηµάτων, είναι 
όµως γενικά επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση.  Το κόστος των αµιγώς δηµόσιων 
παρεµβάσεων κρίνεται αµελητέο.  
Η ανάπτυξη π.χ. τουρισµού διαχείµασης τρίτης ηλικίας από την βόρεια Ευρώπη στην 
Χαλκιδική συνεπάγεται, πέρα από διαχειριστικές δαπάνες για την προσέλκυση 
πελατών και τη διαµόρφωση ελκυστικών πακέτων µεταφοράς, και δαπάνες για την 
µετατροπή καταλυµάτων, την ενίσχυση των τοπικών και δευτεροβάθµιων υποδοµών 
υγείας κ.λπ., που στην γενική περίπτωση δεν αναµένεται να καλυφθούν από τα 
ενδιαφερόµενα Ταµεία Ασφάλισης των επισκεπτών. 
Οι επί µέρους ∆ράσεις µπορούν να ενεργοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του 
Προγράµµατος.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Κύριοι φορείς υλοποίησης των δράσεων είναι Ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων µε 
πεδίο δραστηριότητας την διαχείριση της τουριστικής ζήτησης ή την παροχή / 
διαχείριση της τουριστικής προσφοράς.  
Κατά δεύτερο λόγο είναι δυνατόν να συµµετέχουν στην σύναψη και υλοποίηση 
εταιρικών συµφωνιών φορείς τοπικής τουριστικής ανάπτυξης ή/και συλλογικοί φορείς 
ειδικού ενδιαφέροντος ανεξαρτήτως χωρικού επιπέδου αναφοράς.  
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ΜΕΤΡΟ 7.2.  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η προβολή του τουρισµού στην Κ.Μ. και την ∆.Μ. κρίνεται ανεπαρκής, ιδίως στους µη 
παράκτιους «εσωτερικούς» πόρους και στις θεµατικές µορφές τουρισµού. Το σύνολο 
της περιοχής, και ιδιαίτερα η ∆υτική Μακεδονία («άγνωστη» αλλά «αυθεντική»), 
βρίσκονται εκτός κυκλώµατος προώθησης και διανοµής του τουριστικού προϊόντος.  
Προσπάθειες προβολής που έχουν γίνει στο παρελθόν αποδείχθηκαν 
αποσπασµατικές, αναποτελεσµατικές και οικονοµικά µη βιώσιµες σε βάθος χρόνου, 
λόγω έλλειψης συναρτηµένων σχεδίων προώθησης και ανταποδοτικότητας της 
χρήσης τους. 
Ανάλογες διαπιστώσεις ισχύουν και σε επίπεδο τουριστικών προορισµών και 
επιχειρήσεων.  Με εξαίρεση την Χαλκιδική, όπου διαπιστώνεται µία πρόοδος (εν µέρει 
αποτελεσµατική, εφόσον συνέβαλε στην αντιµετώπιση της κρίσης των αρχών του ΄90 
ως συνέπειας του Γιουγκοσλαβικού µε αναδιάρθρωση των αγορών), οι τουριστικές 
περιοχές και οι επιχειρήσεις τους υποτιµούν την σηµασία της προβολής και της 
προώθησης του ιδιαίτερου προϊόντος τους, αδυνατούν να προσεγγίσουν την 
ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική αγορά, να χαράξουν στόχους και να υλοποιήσουν 
βιώσιµα και ανταποδοτικά προγράµµατα προώθησης, επαφιέµενοι  στην προσπάθεια 
του «κράτους».   
Ιδιαίτερη αδυναµία διαπιστώνεται στην χρήση σύγχρονων µεθόδων προβολής και 
ιδίως προώθησης της τουριστικής προσφοράς, και στην αξιοποίηση τεχνολογιών 
αιχµής στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες (ΤΠΕ).  Η χρήση του διαδικτύου 
εστιάζεται κυρίως στην προβολή επιχειρήσεων χωρίς να µπορούν να γίνουν 
κρατήσεις, παρά µόνο ίσως µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  Η όλη διαδικασία 
καταλήγει να γίνεται µε συµβατικά µέσα, π.χ µήνυµα τηλε-οµοιοτυπίας και κατάθεση 
από τον πελάτη προκαταβολής - εγγύησης σε τραπεζικό λογαριασµό του παροχέα, µε 
όλα τα προβλήµατα αξιοπιστίας, χαµηλής ποιότητας εξυπηρέτησης και µειωµένου 
ανταγωνισµού που αυτό συνεπάγεται.  Το ποσοστό των απ΄ ευθείας κρατήσεων που 
γίνονται από τελικούς πελάτες, τουριστικά πρακτορεία κ.λπ στις τουριστικές µονάδες 
είναι σήµερα αµελητέο, ενώ µόνο ένα 5% των τουριστικών µονάδων της Κ.Μ. – και 
αµελητέο στην ∆.Μ. - αξιοποιεί ευρύτερα τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην προώθηση 
του προϊόντος.  
Η εστίαση του ΕΟΤ στην προβολή του εθνικού προϊόντος και µόνο, και η απόσυρση 
του από την προβολή περιφερειακών προορισµών, δηµιουργεί ένα επιπλέον κενό, 
που οφείλει να καλυφθεί συντονισµένα, µε κεντρικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο 
και τρόπους που να οδηγούν σε αποτελεσµατική σύνθεση των προσπαθειών, και σε 
αντιστοιχία µε τις συνολικές προτεραιότητες του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης. 
 
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η οργανωµένη προβολή και η δυναµική προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος των Περιφερειών τόσο στις υφιστάµενες όσο και σε νέες 
αγορές, σε ευθεία αντιστοίχηση µε τον µακροπρόθεσµο σκοπό της αύξησης του 
µεριδίου στις τουριστικές πράξεις. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Μέτρο υλοποιείται µε συσχετισµένες δράσεις προβολής και προώθησης του 
Περιφερειακού Προϊόντος, συνολικά και ανά θεµατική µορφή τουρισµού, σε επίπεδο 
τουριστικών προορισµών ή επιχειρήσεων.  
Κεντρική παρέµβαση του αποτελεί ο σχεδιασµός και υλοποίηση µεσοπρόθεσµων 
Περιφερειακών Προγραµµάτων Προβολής και Προώθησης στις παραδοσιακές και 
νέες, προνοµιακές αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, σε συντονισµό µε το Εθνικό Πρόγραµµα 
του ΕΟΤ.  Τα Περιφερειακά Προγράµµατα πλαισιώνονται και εµπλουτίζονται από 
ειδικά, χωρικά και θεµατικά Προγράµµατα, και από την διακριτή αν και συνδυασµένη 
προώθηση των παροχέων τουριστικών υπηρεσιών, µεµονωµένων ή σε δίκτυο.  
Τα Περιφερειακά Προγράµµατα συντονίζονται µεταξύ τους και σχεδιάζονται, έτσι ώστε 
να αποτελέσουν «γεννήτριες» για εξειδικευµένες δράσεις προβολής και προώθησης 
των σηµαντικών προορισµών και θεµατικών προϊόντων των Περιφερειών, και 
εργαλεία υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων για 
την προώθηση των πωλήσεων τους. 
Στον σχεδιασµό των Προγραµµάτων Προβολής και Προώθησης λαµβάνονται υπόψη: 

• Οι σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Η αξιοποίηση της συγκυρίας και των ευκαιριών προβολής και δηµοσιότητας 
που αποφέρουν στην Χώρα και την Περιοχή γεγονότα µεγάλης Κλίµακας όπως 
η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. (2003), οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004, η 
διεκδίκηση (και διοργάνωση) της Παγκόσµιας Έκθεσης ΕΧΡΟ στην 
Θεσσαλονίκη το 2008 

• Οι εξελίξεις και τάσεις στην τουριστική αγορά, που οδηγούν στην 
τµηµατοποίηση της και την επιλεκτική επιλογή των καταναλωτών, µε 
αναζήτηση πληροφόρησης, αυθεντικότητας και ποιότητας  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Οι ∆ράσεις του Μέτρου περιλαµβάνουν, αναλυτικότερα, τα ακόλουθα: 
 
1.  Περιφερειακά Προγράµµατα προβολής – προώθησης 
 
Τα Προγράµµατα δοµούνται σε δύο σκέλη, έχοντας ως βασικές κατευθύνσεις: 

• την διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές. 
• την «ποιότητα» του προορισµού (περιβάλλοντος, υπηρεσιών, εµπειρίας 

κ.λ.π.), ως βασικό εργαλείο για την διόγκωση της συνολικής αξίας του 
προϊόντος 

• την έξοδο από τον φαύλο κύκλο ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών και  την 
εξάρτηση από µεσολαβητές και εξωτερικούς παράγοντες, 

 
1.1. Παραγωγή περιεχοµένου τουριστικής προβολής των Περιφερειών και εισαγωγή 
του στον παγκόσµιο ιστό  
Το υλικό περιλαµβάνει γενικές και ειδικές πληροφορίες για τους τουριστικούς 
προορισµούς, αναλυτικούς χάρτες, τρόπους πρόσβασης κ.λ.π, συγκεντρώνεται σε 
επίπεδο προορισµού ή θεµατικών δικτύων, συντίθεται και παρουσιάζεται µε τρόπο 
που να συνιστά µια πλήρη, αληθή και ελκυστική «εικόνα» της Περιφέρειας.  Στην 
συνέχεια ψηφιοποιείται και εντάσσεται ως τόπος (Site) στο ∆ίκτυο (π.χ. 
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www.visit.rcm.gr, visit.rwm.gr), που υποστηρίζεται από πολυγλωσσικό περιβάλλον 
και συνδέεται µε το Εθνικό Κόµβο του ΕΟΤ 
Το ψηφιακό υλικό χρησιµοποιείται και στην παραγωγή έντυπων (µακέτες, χάρτες, 
πολύτυχα). 
Το υλικό ενηµερώνεται τακτικά, εµπλουτίζεται και (ανα)διατάσσεται, έτσι ώστε να 
διατηρεί την επικαιρότητα και ελκυστικότητα του, τόσο εποχικά όσο σε ετήσια βάση. 
Ανάλογη ανάπτυξη επιχειρείται και στις εφαρµογές Η/Υ (links, προσθήκη εφαρµογών 
των ∆ράσεων 2. και 3.) µε ετήσιο, κυλιόµενο προγραµµατισµό. 
 
1.2.  ∆ιακίνηση και προώθηση τουριστικού υλικού  
Εκτός διαδικτύου, το υλικό (1.1) διακινείται σε ψηφιακή (CD-ROM) ή έντυπη µορφή και 
προωθείται ενεργητικά, µε συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, καταχωρήσεις στον 
τύπο, µετάκληση δηµοσιογράφων και διαµορφωτών της κοινής γνώµης κ.λ.π.  
Η προώθηση γίνεται τόσο στις «παραδοσιακές» όσο και στις νέες, προνοµιακές 
αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, και στα διακριτά τµήµατα των εν δυνάµει επισκεπτών 
(ηλικιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, από άποψη ειδικών ενδιαφερόντων) που 
αποτελούν το εκάστοτε κοινό – στόχο. 
Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων προώθησης (µεσοπρόθεσµος και ετήσιος 
κυλιώµενος) αξιοποιεί την τρέχουσα συγκυρία, και ιδιαίτερα τα µεγάλα γεγονότα, 
όπως η Σύνοδος Κορυφής στην Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική (2003), οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες (2004), η διεκδίκηση και διεξαγωγή της παγκόσµιας Έκθεσης ΕΧΡΟ στην 
Θεσσαλονίκη (2008) 
Προσοχή δίδεται στην συνολική «Εικόνα» που εκπέµπεται, που πρέπει:  

• να είναι ελκυστική, χωρίς όµως να δηµιουργεί υπέρ-προσδοκίες που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα  

• να είναι εύκολα κατανοητή από τον δέκτη 
• να προβάλει στοιχεία τα οποία δίνουν χαρακτήρα, προσδίδουν 

διαφοροποίηση, αλλά ταυτόχρονα δεν δηµιουργούν κενά. 
• να είναι δυναµική και να προσαρµόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς. 
• να απευθύνεται σε συναισθήµατα, να είναι φιλική να αναδεικνύει την ποιότητα 

 
2.  Ειδικά προγράµµατα προβολής και προώθησης  
 
Οι πόροι της Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον για 
πολλές ειδικές µορφές τουρισµού.  Για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί από αυτούς που 
βρίσκονται (χρονικά) πιο κοντά στην αγορά (Αθήνα για τον εσωτερικό τουρισµό, 
µεσοδυτική Ευρώπη για τον αλλοδαπό), οφείλουν να παρουσιάζονται συνολικά, ως 
«πακέτα» επίσκεψης περιήγησης, για µία ελάχιστη παραµονή τριών έως πέντε 
ηµερών.  Τέτοιου είδους πακέτα µπορεί να είναι χωρικά ή θεµατικά.  
 
Εξειδικευµένοι προορισµοί, που, απευθυνόµενοι σε ειδικό κοινό, διαθέτουν την πιο 
πάνω δυναµική και επιδέχονται ειδικά προγράµµατα προβολής – προώθησης, 
αποτελούν υψηλής αναγνωρισιµότητας, µοναδικοί ή σπάνιοι, χωρικά επικεντρωµένοι 
πόροι όπως:  

• ο Όλυµπος (ορειβατικό – φυσιολατρικό – ελληνολατρικό κοινό, σε συνδυασµό 
µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας) 

• το Άγιο Όρος (παγκόσµια µοναδική µοναστική πολιτεία – κιβωτός της 
βυζαντινής κληρονοµιάς σε άθικτο φυσικό περιβάλλον – ορθόδοξοι λαοί) 
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• οι υψηλής αξίας ακτές της Χαλκιδικής (µε πρόγραµµα συναρτηµένο µε τα 
Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και διαρθρωτικούς 
στόχους στις υπερ-αναπτυγµένες ζώνες) 

• Οι Πρέσπες (εκ των πλουσιότερων ευρωπαϊκών υγροτόπων – 
οικολογικό/ορνιθολογικό κοινό) 

• Η πόλη της Θεσσαλονίκης, ως ισχυρά ιστορικά φορτισµένη και µε πλούσιο 
βυζαντινό πολιτιστικό απόθεµα (Κύριλλος & Μεθόδιος – µνηµεία UNESCO – 
γενέτειρα Ατατουρκ – Ρωσία, Βαλκάνια πρλβ. της Τουρκίας) 

• Η πόλη της Καστοριάς (βυζαντινά µνηµεία – µοναδικότητα της γούνας)  
 
Θεµατικά «πακέτα» που προτείνονται για διακριτή παρουσίαση στην ελληνική αγορά 
και την αγορά του εξωτερικού, είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: 

• Υγροτοπική περιήγηση (επισκέψεις και περιβαλλοντική εκπαίδευση στους 
υγροβιότοπους Ραµσάρ και NATURA). 

• Χιονοδροµικά κέντρα της κεντροδυτικής Μακεδονίας ως δίκτυο και µε 
διαχείριση της  κίνησης µε χρήση π.χ. εβδοµαδιαίων καρτών επίσκεψης 
(ελληνική αγορά) 

• ∆ίκτυα πόλεων της Κέντρο-δυτικής Μακεδονίας (π.χ. Βέροια – Νάουσα – 
Έδεσσα – Καστοριά – Φλώρινα) µε εκ των προτέρων προγραµµατισµένες 
επισκέψεις και διανυκτερεύσεις στις πόλεις και τα αξιοθέατα που βρίσκονται 
κοντά σε αυτές 

• Αρχαιολογικοί χώροι του «Τριγώνου» και συναρτηµένοι τόποι στην 
κεντροδυτικής Μακεδονία (Ελλάδα αλλά και Ευρώπη – ΗΠΑ – Μέση Ανατολή, 
αξιοποίηση της συζητούµενης µεταφοράς της ζωής του Μ. Αλέξανδρου σε 
φιλµ). 

• Βυζαντινά µνηµεία – διαδροµές, µοναστήρια και άλλα µνηµεία θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος (θρησκευτικός τουρισµός, επισκέψεις µε αιχµή τα «βήµατα του 
Αγίου Παύλου» - ορθόδοξος και καθολικός Χριστιανισµός περιλαµβανόµενων 
των ΗΠΑ)  

• Αγροτουριστική περιήγηση της ενδοχώρας (ελληνική ειδική αγορά), µε 
πρότυπο τους «∆ρόµους του Κρασιού» (καµπάνια Ένωσης Οινοπαραγωγών 
του Μακεδονικού Αµπελώνα – best practice)  

 
Τα Ειδικά Προγράµµατα λειτουργούν υπό τα Περιφερειακά, σε αµφίδροµο συντονισµό 
και συνάφεια, τεχνική και οργανωτική. 
Η σωστή λειτουργία τους προϋποθέτει συνεργασίες των εµπλεκοµένων τοπικών ή 
περιφερειακών µερών τόσο του ιδιωτικού τοµέα, όσο και του ευρύτερου δηµοσίου, µε 
στόχο την παρουσίαση - προώθηση του πακέτου ως ένα ενιαίο προϊόν, που σε 
ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνά τα όρια των Περιφερειών ή/και τα εθνικά σύνορα 
(π.χ. «Βήµατα Αγίου Παύλου»: από Ταρσό σε Ρώµη, µέσω Μακεδονίας – Αθηνών – 
Κορίνθου).  
 
3.  Προβολή - προώθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών των παροχέων, και ανάπτυξη 

συνδυασµένης επιχειρηµατικότητας  
 
Υφιστάµενοι ∆ικτυοχώροι (Sites) και εφαρµογές Business to Customer (Β2C) για την 
προώθηση των πωλήσεων των τουριστικών υπηρεσιών – απευθείας, σε συνεργασία 
µε άλλους παροχείς ή/και τουριστικά γραφεία και διαχειριστές της τουριστικής 
ζήτησης, επί τόπου ή στους τόπους προέλευσης των τουριστών που αναφέρονται 
στο περιφερειακό τουριστικό προϊόν διασυνδέονται (links), µε τις µε οµόλογες 
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εφαρµογές των ∆ράσεων 1. και 2., που χρησιµοποιούνται ως γενικές πλατφόρµες 
προβολής για την προώθηση των προϊόντων.  Οι σχετικές καταχωρήσεις 
διακινούνται ενεργητικά και εκτός ∆ικτύου, στα πλαίσια της καµπάνιας προβολής του 
Περιφερειακού ή ειδικότερων Τουριστικών προϊόντων. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Τα γενικά Προγράµµατα Προβολής (∆ράση 1.) υλοποιούνται κατά χρονική 
προτεραιότητα και σε περιφερειακό επίπεδο.  Σχεδιάζονται και αναπτύσσονται έτσι 
ώστε να µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω στα τοπικά και θεµατικά εξειδικευµένα 
Προγράµµατα της ∆ράσης 2., µε ενδο-περιφερειακή ή δια- περιφερειακή δικτύωση.  
Η ηλεκτρονική βάση τεκµηρίωσης και διάχυσης της πληροφορίας (Internet Site - 
Πύλη) είναι διασυνδέσιµη (µε links) και χρησιµοποιείται από τις επιχειρηµατικές 
εφαρµογές προώθησης των πωλήσεων της ∆ράσης 3 (όπου και λειτουργεί ως γενική 
πλατφόρµα Προβολής).  
 
Οι ∆ράσεις 2. και 3. συναρτώνται χρονικά και ιεραρχικά από την κύρια ∆ράση 1., και 
σχεδιάζονται σε ελάχιστο επίπεδο Προορισµού ή Θεµατικού Τουριστικού Προϊόντος 
(∆ικτύου). 
Είναι δυνατόν να υλοποιούνται συνδυασµένα, προκειµένου για Προορισµούς µε 
εξειδικευµένα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη 
(www.thessaloniki.gr), µεµονωµένοι ή συνδυασµένοι Προορισµοί της Χαλκιδικής κ.λπ.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η προβολή και προώθηση του περιφερειακού προϊόντος αναµένεται να συµβάλει 
ουσιαστικά στην βελτίωση της ζήτησης και της διαχείρισης, και, δι΄ αυτής, στην 
συνολική τουριστική ανάπτυξη των Περιφερειών. 
Η υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου θα συµβάλει όµως και :  

• στην επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος προς την 
κατεύθυνση της βιωσιµότητας, στον βαθµό που δια της προβολής και της 
πληροφόρησης των τουριστών, υπηρετείται η ανάδειξη νέων, βιώσιµων 
προορισµών και προϊόντων  

• στην βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 
προϊόντων και υπηρεσιών, µέσα από την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των 
τουριστικών επιχειρήσεων και των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των 
προορισµών, και την δυνατότητα «ανάγνωσης» των µηνυµάτων της αγοράς 
που τούτο συνεπάγεται. 

Η ανάπτυξη π.χ. συναρτηµένων ηλεκτρονικών συστηµάτων κρατήσεων για τα 
ξενοδοχεία, κάµπινγκ και καταλύµατα της περιοχής που προωθείται µε το Μέτρο 5.3., 
αποφέρει σηµαντικές συνέργιες και συγκριτικό πλεονέκτηµα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, µε ταυτόχρονη εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας στο κόστος 
προβολής.  
Η αναζήτηση νέων αγορών και η προσπάθεια βελτιωµένης τοποθέτησης σε αυτές, 
αποτελεί προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης συνεργασιών µεταξύ των δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, καθώς και των διαφόρων επιπέδων και συµφερόντων πολιτικής, 
διοικητικής ή επαγγελµατικής προέλευσης.  Η υλοποίηση, εποµένως, των δράσεων 
του Μέτρου συµβάλει και στην κατάκτηση περιφερειακής(τοπικής) οπτικής στην 
τουριστική ανάπτυξη, βασικού όρου για την βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Ο προϋπολογισµός οροφής για την υλοποίηση του Μέτρου προεκτιµάται σε 10 εκ 
Ευρώ και προσεγγίζεται ως ακολούθως:  
∆ράση 1. : 2 Σχέδια Προβολής – Προώθησης Χ 3 εκ. Ευρώ (1 εκ Ευρώ για την υπο-
δράση 1. και 2 εκ. Ευρώ για την υπο-δράση 2.) = 6 εκ. Ευρώ (δηµόσια ∆απάνη)  
∆ράση 2. : 10 συναρτηµένα τοπικά/ θεµατικά Σχέδια προώθησης Χ 200.000 Ευρώ = 2,0 
εκ. Ευρώ (∆ηµόσια, κατά το πλείστον δαπάνη) 
∆ράση 3. : 20 εφαρµογές προώθησης παρεχόµενων υπηρεσιών των παροχέων Χ 
100.000 Ευρώ = 2,0 εκ. Ευρώ (ιδιωτική δαπάνη, µε δυνατότητα συγχρηµατοδότησης 
µέσω του Μέτρου 5.3.) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προβολής υλοποιούνται µετά από εκπόνηση και 
έγκριση µεσοπρόθεσµου Σχεδίου (Marketing Plan).   
Η παραγωγή περιεχοµένου και η εισαγωγή του στον παγκόσµιο ιστό, υλοποιείται σε 
εκτέλεση µελέτης προσδιορισµού των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, µε 
ενιαία συµβασιοποίηση της προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισµού 
και των υπηρεσιών συγκρότησης, συντήρησης και ανάπτυξης περιεχόµενου και 
εφαρµογών, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, µε δυνατότητα επέκτασης και ετήσιων 
ενδιάµεσων τροποποιήσεων, κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού. 
Οι ανάδοχοι αναδεικνύονται µε βάση την συµφερότερη προσφορά µεταξύ εταιρειών ή 
συµπράξεων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο Μάρκετινγκ, τον Τουρισµό και τις 
τεχνολογίες και συστήµατα ΠΕ, στην βάση προτάσεων που θα περιλαµβάνουν:  

• το είδος και το εύρος του περιεχοµένου που θα καλύπτει το σύστηµα. 
• το είδος και την χρέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
• τον τρόπο και τα είδη διάθεσης της πληροφορίας. 
• το τεχνολογικό υπόβαθρο λειτουργίας του έργου. 
• την µεθοδολογία ενηµέρωσης του περιεχοµένου. 
• σχέδιο προώθησης (marketing plan) του ιστοχώρου στο ∆ιαδίκτυο. 
• στρατηγικές εξόδου σε περίπτωση αστοχιών του εγχειρήµατος µετά την τριετή 

περίοδο ανάπτυξης  
• σενάρια µεταβίβασης δικαιωµάτων για το σύστηµα. 

Η διακίνηση και προώθηση του τουριστικού υλικού συµβασιοποιείται µε ανάλογες 
διαδικασίες, στην βάση ενιαίων ετήσιων προγραµµάτων και σε συναρτηµένο βάθος 
χρόνου, ρητρών κλπ µε την ανάπτυξη του περιεχόµενου και των εκτός Site 
εφαρµογών, ως άνω.  
Τα Σχέδια υλοποιούνται µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού των Περιφερειών, σε 
συνεργασία µε υφιστάµενα Εταιρικά Σχήµατα Τουριστικής Ανάπτυξης περιφερειακού 
βεληνεκούς (π.χ. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ∆. Μακεδονίας). 
Τα Ειδικά Σχέδια Προβολής υλοποιούνται µε ανάλογες διαδικασίες µε τα Γενικά 
Περιφερειακά Προγράµµατα, σε συσχέτιση και µε αξιοποίηση των συνεργιών που 
προκύπτουν από αυτά.  Υλοποιούνται από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Τουρισµού, 
σε συνεργασία µε τους ανά περίπτωση συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των 
Προορισµών ή θεµατικών ∆ικτύων (Ν.Α., ΟΤΑ, Τοπικά Σύµφωνα Ανάπτυξης, 
Συµπράξεις του Μέτρου 7.1.)  
Τα συναρτηµένα Σχεδία Προώθησης Υπηρεσιών των Παροχέων, επιλέγονται και 
υλοποιούνται σε λειτουργική συσχέτιση µε τα Περιφερειακά και Ειδικά Σχέδια 
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Προβολής, από συµπράξεις κλαδικών επαγγελµατικών φορέων ή επιχειρήσεων του 
τουρισµού, σε εταιρική σχέση µε τους φορείς υλοποίησης των Περιφερειακών και 
Ειδικών Σχεδίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Το σύνολο των προτεινόµενων ∆ράσεων των Μέτρων του Σχεδίου Τουριστικής 
Ανάπτυξης των δύο Περιφερειών απαιτεί έναν προϋπολογισµό αφενός υψηλό, 
αφετέρου σε µεγάλο βαθµό απροσδιόριστο στην παρούσα φάση. 

Πράγµατι: 

• Καταρχήν, εφόσον κεντρικός στόχος του Σχεδίου είναι ο προσδιορισµός όλων 
εκείνων των παρεµβάσεων που θα προωθήσουν, και άµεσα αλλά και έµµεσα, την 
τουριστική ανάπτυξη, εκ προοιµίου ο πιθανός συνολικός προϋπολογισµός είναι 
εξαιρετικά υψηλός, είτε ως στρατηγικός στόχος τίθεται σε µια Περιφέρεια η 
ανάπτυξη της προσφοράς είτε τίθεται η ρύθµιση του τοµέα, του χώρου και του 
περιβάλλοντος του κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη. 

Ναι µεν τίθενται προτεραιότητες, αλλά αυτές µόνο σε µικρό βαθµό µπορούν να 
είναι απολύτως ποσοτικοποιήσιµες.  Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί κάθε 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπου ναι µεν ποσοτικοποιούνται προϋπολογισµοί, 
εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις, αλλά στη βάση µιας προηγούµενης 
συνολικής κατανοµής πόρων (εισροών) µεταξύ χωρών, τοµέων και περιφερειών, 
µε κριτήρια µακρο-οικονοµικά και όχι στη βάση ποσοτικά προσδιορισµένων 
αναγκών. 

Σε επόµενο στάδιο, και εφόσον είναι πλέον γνωστοί οι συνολικά διαθέσιµοι 
πόροι, αυτοί κατανέµονται κατά προτεραιότητες, Μέτρα και ∆ράσεις.  Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση των δύο Περιφερειών, οι ανάγκες είναι τόσο πολλές και 
οι διαθέσιµοι σήµερα πόροι τόσο περιορισµένοι (και ήδη κατανεµηµένοι σε 
Μέτρα, ∆ράσεις ακόµα και projects, ώστε κάθε προσπάθεια λεπτοµερούς 
προϋπολογισµού θα αποτελούσε απλή ακαδηµαϊκή άσκηση. 

• Κατά δεύτερον, όπως και σε κάθε ανάλογο Σχέδιο, πολύ περισσότερο όταν η 
υλοποίηση του προϋποθέτει την ενεργό αν όχι καθοριστική συµµετοχή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, το συγκεκριµένο πλήθος και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 
επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν τελικώς στο Σχέδιο, δεν µπορεί να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό, και εξαρτώνται από τις ειδικές απαιτήσεις, ανάγκες και 
προοπτικές των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά τη συγκυρία "προκήρυξης" των 
Μέτρων και ∆ράσεων προς τις δυνητικώς δικαιούχες επιχειρήσεις. 

Παράδειγµα, µεταξύ άλλων, παρέχουν τόσο δράσεις του Ε.Π "Ανταγωνιστικότητα" 
ή του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Ελληνικού ΚΠΣ 2000-2006 όσο και 
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των ΠΕΠ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (και µάλιστα ειδικότερα για τον 
τουρισµό), οι οποίες δεν προσέλκυσαν τον αναµενόµενο αριθµό αιτήσεων 
επενδυτικού ενδιαφέροντος από πλευράς των επιχειρήσεων, και εποµένως 
καθίσταται αναγκαία είτε η επαναπροκήρυξη τους είτε η ανάλογη µείωση του 
αρχικού προϋπολογισµού τους, σε συµφωνία µε το τελικώς εκδηλωθέν 
ενδιαφέρον. 

Κατά συνέπεια, ενδιαφέρουν κατά βάση τα ακόλουθα ζητήµατα: 

• Ποιά είναι σήµερα η διαθέσιµη χρηµατοδότηση για παρεµβάσεις τουριστικής 
ανάπτυξης στις δύο Περιφέρειες, κατά σύνολο, κατά Περιφέρεια και κατά 
κατηγορία ∆ράσεων, από τα τρέχοντα προγράµµατα (Κ.Π.Σ., Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες, εθνικοί πόροι) 

• Ποιά είναι η εκτίµηση για την πορεία δέσµευσης και απορρόφησης αυτής της 
χρηµατο-δότησης σε βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η 
διαθεσιµότητα πόρων σε σχέση µε τις ήδη υλοποιούµενες παρεµβάσεις, π.χ. δια 
µιας ενδεχόµενης αναθεώρησης των προγραµµάτων 

• Ποιοί είναι οι άλλοι προβλέψιµοι διαθέσιµοι πόροι, στον δηµόσιο και ηµι-δηµόσιο 
ή "κοινωνικό" τοµέα 

• Πώς και σε πόση έκταση µπορεί να αναµένεται "µόχλευση" ιδιωτικών πόρων 
(induced invetsments) 

και εποµένως: 

• Ποιά είναι η διαθέσιµη σήµερα ή προβλεπτή µεσο-πρόθεσµα πηγή 
χρηµατοδότησης για κάθε προτεινόµενο Μέτρο του Σχεδίου, και σε τί συνολικό 
ύψος πόρων 

• Ποιές είναι οι εφικτές τροποποιήσεις των τρεχόντων προγραµµάτων ώστε να 
χρηµατο-δοτηθούν τα προτεινόµενα Μέτρα. 

1. ∆ιαθέσιµα τρέχοντα Προγράµµατα. 

1.1. Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" 

Στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα", τα Μέτρα που χρηµατοδοτούν αποκλειστικώς 
παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα: 

Μέτρο 2.2: Αναβάθµιση καταλυµάτων & ενίσχυση µικροµεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων 

Μέτρο 3.2: Προώθηση επιχειρηµατικής αριστείας σε µεταποιητικές / τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Μέτρο 5.1: Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής - ΠΟΤΑ 
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Μέτρο 5.2: Ολοκληρωµένες δράσεις εναλλακτικού τουρισµού - Τουριστικά 
Αγκυροβόλια 

Μέτρο 5.3: Τουριστική προβολή - Μείωση εποχικότητας 

Μέτρο 8.1: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα του Τουρισµού 

Το σύνολο των διατιθέµενων πόρων είναι εξαιρετικά περιορισµένο: 565 εκ. €.  Από 
αυτό, βάσει της περιφερειακής κατανοµής, για τις δύο περιφέρειες προβλέπονται: 

• για την Κεντρική Μακεδονία: 88 εκ. € 

• για τη ∆υτική Μακεδονία: 20 εκ. € 

Πέραν αυτών, τουριστικές επιχειρήσεις µπορούν, καταρχήν, να ενταχθούν επιµέρους 
και σε άλλα Μέτρα, για "οριζόντιες" πτυχές της δραστηριότητας τους, όπως στα 
ακόλουθα: 

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα συµπαραγωγής ενέργειας, ΑΠΕ & 
εξοικονόµησης ενέργειας 

Μέτρο 2.5: Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 

Μέτρο 2.6: Χρηµατοπιστωτική υποστήριξη ΜΜΕ & ΠΜΕ 

Μέτρο 2.7: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ & ΠΜΕ 

Μέτρο 2.8: Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού 

Μέτρο 2.9: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος 

Μέτρο 3.2: Προώθηση επιχειρηµατικής αριστείας στις µεταποιητικές & τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Μέτρο 4.3: Ενθάρρυνση της έρευνας, της µεταφοράς και της διάδοσης τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς επιστηµονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας και της µεταφοράς τεχνολογίας 

Μέτρο 6.1: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου 

Μέτρο 7.1: ∆ιείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, σε νέους 
βιοµηχανικούς καταναλωτές και στον τοµέα των µεταφορών 

Μέτρο 7.3: Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών 
δεσµεύσεων 

Το σύνολο των πιθανόν διατιθέµενων πόρων είναι και εδώ περιορισµένο.  Αν 
υποτεθεί π.χ. ότι οι τουριστικές ΜΜΕ είναι επιλέξιµες σε όλα τα παραπάνω Μέτρα, και 
ότι ορίζεται ένα "πλαφόν" γι' αυτές ανάλογο της συνολικής ποσόστωσης του 
Τουρισµού στο ΕΠΑΝ (9,5%), τότε προκύπτει ένας θεωρητικά διαθέσιµος συνολικός 
προϋπολογισµός 287 εκ. €, και βάσει της περιφερειακής κατανοµής, για τις δύο 
περιφέρειες: 

• για την Κεντρική Μακεδονία: 44 εκ. € 

• για τη ∆υτική Μακεδονία: 10 εκ. € 
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1.2. Άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Σχετικό µε το αντικείµενο του Σχεδίου είναι το περιεχόµενο και οι στόχοι του Ε.Π 
"Αγροτική Ανάπτυξη", ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ορεινές - µειονεκτικές περιοχές. 

Σχετικά Μέτρα είναι τα ακόλουθα: 

Μέτρο 7.4: "Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονοµία και τον Αγροτικό 
Πληθυσµό" 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά είδη δράσεων : 

• υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 

• διοργάνωση διαγωνισµών εκθέσεων και τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων 

Μέτρο 7.5: "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών – Προστασία και ∆ιατήρηση της 
Αγροτικής Κληρονοµιάς" 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά είδη δράσεων : 

• εκπόνηση σχετικών µελετών µε ολοκληρωµένη προσέγγιση  

• ανακαίνιση παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος  

• προστασία και διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονοµιάς 

• διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών εργασιών και συνηθειών 

Μέτρο 7.9: "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων " 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, επενδύσεις ήπιας µορφής: 

α) που αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής της υπαίθρου και την επέκταση 
της τουριστικής περιόδου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού) 

β) που βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού και βιοτεχνικού προϊόντος 

γ) για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

δ) για τη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση της 
χρησιµοποίησης των φυσικών, ανθρώπινων και επενδυτικών αγροτουριστικών 
και βιοτεχνικών πόρων. 

Το σύνολο των διατιθέµενων πόρων ανέρχεται σε 207 εκ. €.  Εάν τηρηθεί µία 
περιφερειακή κατανοµή ανάλογη π.χ. αυτής της κατανοµής συνολικά του Αξονα 
Προτεραιότητας 7 του Κ.Π.Σ. (13,5% για την Κεντρική Μακεδονία και 5,3% για τη 
∆υτική Μακεδονία), τότε ένας θεωρητικώς πιθανός προϋπολογισµός θα ήταν 
συνολικά 39 εκ. €, και: 

• για την Κεντρική Μακεδονία: 28 εκ. €. 

• για τη ∆υτική Μακεδονία: 11 εκ. € 

Η κατανοµή είναι υπό εκτέλεση, στα πλαίσια και του ορισµού των ΟΠΑΑΧ, µε 
πρόβλεψη 22,5 εκ. € για την Κεντρική Μακεδονία και 23,7 εκ. € για τη ∆υτική 
Μακεδονία, ή συνολικά 46,2 εκ. €. 

Η κατανοµή αυτή βεβαίως κατά περιοχές ΟΠΑΑΧ δεν είναι συµβατή κατανοµή κατά 
περιοχή - τουριστικό προορισµό.  Οι περιοχές είναι: 
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α. ΚΕΡΚΙΝΗ:  Κερκίνη, Πετρίτσι, Ηράκλεια 

µικρή επικάλυψη µε προορισµό Κ4 "Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα Στρυµόνα" 

β. ΠΑΙΚΟ: Γουµένισσα, Αξιούπολη, Λιβάδια, Εξαπλάτανος, Κύρρος, Ευρωπός 

γ. ΟΡΕΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΑΝΩ ΒΟΙΟ: Γόργιανη, Ζιάκας, Κ. Αιτωλός, Αβδέλλα, ∆οτσικό, 
Μεσολούρι, Περιβόλι, Σαµαρίνα, Σµίξη, Φιλιππαίοι, Νεάπολη, Τσοτύλι, 
Πεντάλοφος 

µικρή επικάλυψη µε προορισµούς ∆2 "Καστοριά - Βίτσι, Βόϊο όρος, σύµπλεγµα 
Γράµµου" και ∆3 "Εθνικός ∆ρυµός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα". 

δ. ΓΡΑΜΜΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΤΣΙ: Ακρίτες, Νεστόριο, Αρρένων, Γράµµος, Βίτσι, 
Κορέστια, Καστράκι, Αλιάκµονας, Αγ. Ανάργυροι, Κλεισούρα, Ι. ∆ραγούµη, 
Ορεστίς. 

επικάλυψη µε προορισµό ∆2 "Καστοριά - Βίτσι, Βόϊο όρος, σύµπλεγµα Γράµµου". 

ε. ΟΡΕΙΝΑ ΠΙΕΡΙΑ: Βελβεντός, Μακεδονίς, Πιέρια, Πέτρα, Ελαφίνα, ∆ίον, Λιτόχωρο. 

επικάλυψη µε προορισµούς K1 "Νότια Πιερία - Όλυµπος" και ∆4 "Πιέρια όρη". 

Μένουν χωρίς επικάλυψη οι προορισµοί: 

Κ2:  Όρος Βέρµιο, Βέροια - Νάουσα 

Κ3:  Όρος Βόρας - Έδεσσα 

∆1:  Περιοχή λιµνών και εθν. δρυµού Πρεσπών 

∆5:  Άσκιο όρος – Βούρινος – Μεσιανό Νερό 

∆6:  Νυµφαίο, Λίµνες Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών, Βεγορίτιδας 

οι οποίοι θα έπρεπε να καλύπτονται, και οι προορισµοί: 

Κ5:  Στρυµωνικός κόλπος και κόλπος Ιερισσού 

Κ6:  Σιθωνία 

Κ7:  Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική 

Κ8:  Χερσόνησος Κασσάνδρας 

Κ9:  Πόλη Θεσσαλονίκης 

Κ10:  Λίµνες Λαγκαδά 

για τους οποίους δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν µε βάση τα κριτήρια των ΟΠΑΑΧ. 
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1.3. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Στα ΠΕΠ περιλήφθηκαν Μέτρα και ∆ράσεις µε αντικείµενο τον τουρισµό, είτε ρητώς 
είτε ως µέρος γενικότερα "παραγωγικών" Μέτρων, όπως φαίνονται στον ακόλουθο 
Πίνακα1: 

Περιφέρεια Σύνολο 
δέσµευσης 

∆ηµόσια 
δαπάνη 

Ιδιωτική 
δαπάνη 

Καθεστώς 
ενίσχυσης 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

4.2. Στήριξη ΜΜΕ 20.542 10.271 10.271 Κ.69, Κ.70 

4.3. Ενσωµάτωση καινοτοµίας 4.402 4.402 0 Κ.69, Κ.70 

4.4. Ενίσχυση δικτύων/ εξωστρέφειας 8.217 4.402 3.815 Κ.69, Κ.70 

ΣΥΝΟΛΟ: χιλ. ΕΥΡΩ 33.161 19.075 14.086  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

1.4. Συνδυασµένη καινοτοµία-
επιχειρηµατικότητα 73.368 36.684 36.684 Κ.69, Κ.70 

3.5. Τουριστική υποδοµή 17.608 17.608 0   

3.7. Κίνητρα για τον τουρισµό 39.128 11.739 27.389 Ν.2601, Κ.69 

ΣΥΝΟΛΟ: χιλ. ΕΥΡΩ 130.104 66.031 64.073   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 163.265 85.106 78.159   

Στο γενικό αυτό σύνολο θα µπορούσαν να προστεθούν και οι δεσµεύσεις για τις 
∆ράσεις Ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης και για τις ∆ράσεις Ολοκληρωµένης 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχουν κατά ΠΕΠ ως εξής: για την ∆υτική Μακεδονία 
52,8εκ. €, για την Κεντρική Μακεδονία 82 εκ. €. 

∆εν αφορούν το τουρισµό το σύνολο αυτών των πόρων, αλλά ένα υποσύνολο 
Μέτρων και ∆ράσεων, π.χ.: 

• στη ∆υτική Μακεδονία τα Μέτρα 6.2, 6.3 και 6.5, µε συνολικούς πόρους 26,3 εκ. € 

• στην Κεντρική Μακεδονία τα Μέτρα 6.5 - 6.7, µε συνολικούς πόρους 27,7 εκ. € 

 

6.1.4. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ 

Από το Ε.Π. της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, ενδιαφέρον παρουσιάζουν για 
τη χρηµατοδότηση των Μέτρων του Σχεδίου, τα Μέτρα: 

1.2. «Ενισχύσεις σε επενδύσεις-στήριξη στην επιχειρηµατικότητα», που ενισχύει: 

(α) παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού ολοκληρωµένης προσέγγισης 

δηµιουργία και βελτίωση υποδοµών διανυκτέρευσης και εστίασης 

επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης 

ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού 

                                                 
1  Με σκίαση όσα αφορούν αποκλειστικά τον Τουρισµό, µε πλάγια γραµµατοσειρά όσα 

αφορούν γενικώς επιχειρήσεις, αλλά περιέχουν ΚΑΙ τουρισµό 
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τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 
τουρισµού 

συλλογικά σχήµατα επαγγελµατιών που συσχετίζονται µε τον αγροτουρισµό 

παροχή υπηρεσιών αθλητισµού, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

αλλά και 

(β) µικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της οικονοµίας, για 
βιοτεχνικές δραστηριότητες, αξιοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, 
προστασία του περιβάλλοντος, εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, δηµιουργία 
συλλογικών σχηµάτων και δικτύων 

(γ) επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τοµεακή και διατοµεακή δράση µε τη 
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών, 

 µε συνολικό προϋπολογισµό 268 εκ. €, και δηµόσια δαπάνη 134 εκ. 

Εάν ο προϋπολογισµός ισοκατανεµηθεί µεταξύ της (α) αφενός και των (β) + (γ) 
∆ράσεων αφετέρου, και περαιτέρω κατανεµηθεί µεταξύ περιφερειών µε τη 
στάθµιση των ΟΠΑΑΧ π.χ, προκύπτουν ενδεχοµένως διαθέσιµοι πόροι ύψους: 

• στη ∆υτική Μακεδονία 31 εκ. € 

• στην Κεντρική Μακεδονία 60 εκ. €. 

1.4. «Προστασία-ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», 
όπου ενισχύονται επενδύσεις για: 

αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και 
περιοχών Natura 2000 

συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος 

δηµιουργία, βελτίωση καταφυγίων 

διαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια 

οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, σε εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης. 

ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς 

µουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις 

τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, πανηγύρια, διαγωνισµοί, κ.λ.π. 

σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δηµοσιοποίησης και προβολής, 

 µε συνολικό προϋπολογισµό 43,5 εκ. €, αποκλειστικά δηµόσια δαπάνη. 

Εάν ο προϋπολογισµός κατανεµηθεί όπως και στο Μέτρο 1.2, προκύπτουν 
ενδεχοµένως διαθέσιµοι πόροι ύψους: 

• στη ∆υτική Μακεδονία 5 εκ. € 

• στην Κεντρική Μακεδονία 10 εκ. €. 
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Τέλος, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και το περιεχόµενο του Μέτρου: 

2.1. «Συνεργασία µεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική- διαπεριφερειακή 
συνεργασία», που ενισχύει συνεργασίες µεταξύ των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης της 
LEADER+, ή αυτών µε Οµάδες Τοπικής ∆ράσης LEADER I και LEADER II, καθώς 
και µε Αναπτυξιακούς Φορείς άλλων περιοχών προσέγγισης LEADER, σε θέµατα 
αγροτικού τουρισµού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση 
κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού), αλλά και αξιοποίησης τοπικών 
προϊόντων µε έµφαση στα επώνυµα, νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, 
προστασίας περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

 µε συνολικό προϋπολογισµό 8,5 εκ. €, µε δηµόσια δαπάνη 6,8. 

Λόγω του συνολικά χαµηλού προϋπολογισµού, οι ενδεχοµένως διαθέσιµοι πόροι 
είναι ελάχιστοι, 2-3 εκ. € για τις δύο περιφέρειες. 

 

Το σύνολο των δράσεων του Ε.Π. « Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου» (ειδικότερα των Μέτρων 7.6  «∆ιαφοροποίηση γεωργικών δραστη-
ριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί δυνατότητα δηµιουργίας 
πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων» και 7.9 
«Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων») της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας "LEADER+" (ειδικότερα του Μέτρου 1.2 «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – 
Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα») και των ΠΕΠ στο πλαίσιο των «Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» και «Πολυ-απασχόληση στη γεωργική 
εκµετάλλευση», που αφορούν στον αγροτουρισµό, 

οργανώνονται για την εφαρµογή τους µε βάση ειδική Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης, η οποία προσδιορίζει ως επιλέξιµες 
επενδύσεις τις ακόλουθες: 

• επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και µετατροπή 
τους σε τουριστικά καταλύµατα 

• ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων 

• ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων, είτε εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ είτε 
εκτός σχεδίου, εκτός οικισµών και γενικά εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις 
παρυφές τέτοιων περιοχών, αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών που 
ενώνουν αστικά ή τουριστικά κέντρα 

• ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, 4 και 3 αστέρων 

• τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, 
µονώροφες ή διώροφες ειδικής ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής µορφής 

• ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 «κλειδιών» 

• ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 «κλειδιών» 

• επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που ήδη 
λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας 

• ίδρυση και επέκταση  οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων Β΄ τάξης και 
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άνω (σε οικόπεδα σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 χιλ. από ακτές για τη Β' και 
οπουδήποτε για την Α΄) 

• ποιοτικός εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών  καταλυµάτων, 
που ήδη λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας, ανεξαρτήτως 
λειτουργικής µορφής και τάξης. 

Παράλληλα, υφίστανται ειδικοί περιορισµοί χωροθέτησης: 

∗ η µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα 
ενισχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρµογής των προγραµµάτων 

∗ για όλες τις άλλες λειτουργικές µορφές καταλυµάτων ισχύουν οι περιορισµοί που 
προβλέπονται στην ΥΑ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Μέτρα για την 
ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς 
περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης» 

∗ σε οικόπεδα ευρισκόµενα σε απόσταση  µικρότερη των 3 χλµ. από τις ακτές είναι 
δυνατή η ίδρυση µόνο κυρίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων,  τουριστικών 
επιπλωµένων επαύλεων, τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, και  µετατροπή 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε καταλύµατα 

∗ σε παραδοσιακούς οικισµούς, εκτός από τη µετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων, είναι δυνατή η ίδρυση µόνο ξενοδοχείων κλασσικού τύπου 
και επιπλωµένων διαµερισµάτων, τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων και 
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών 

∗ η κατασκευή ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων 
επιπλωµένων διαµερισµάτων είναι δυνατή µόνο σε οικόπεδα που βρίσκονται 
εντός σχεδίου, εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 ή εντός οριοθετηµένων 
οικισµών µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, και οπωσδήποτε εκτός των 
περιοχών, που ορίζονται στην ΚΥΑ Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε 
56616/2000. 

2. Συνολική εκτίµηση.  Αναθεώρηση των Προγραµµάτων.  Άλλοι πόροι. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει µια συνολική "διαθέσιµη" χρηµατοδότηση, 
από τα τρέχοντα Προγράµµατα, ως ακολούθως: 

"∆ιαθέσιµα" προγράµµατα Κ. Μακεδονία ∆. Μακεδονία

ΕΠΑΝ, 2.2, 3.2, 5.1, 5.3, 8.1 88,0 20,0

ΕΠΑΝ, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 4.3, 6.1, 7.1, 7.3 44,0 10,0

ΟΠΑΑΧ 23,7 22,5

ΠΕΠ (Επιχειρήσεις και τουρισµός) 56,7 4,4
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ΠΕΠ (Ολοκληρωµένη Αγροτική Ανάπτυξη) 27,7 26,3

LEADER 1.2 60,0 31,0

LEADER 1.4 10,0 5,0

LEADER 2.1 2,0 1,0

ΣΥΝΟΛΟ 312,1 120,2

Βεβαίως, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν σήµερα διαθέσιµους πόρους για 
∆ράσεις τουριστικής ανάπτυξης στο χώρο των δύο περιφερειών. 

Υποδεικνύουν όµως τη δυνατότητα σχεδιασµού παρεµβάσεων, σε κλίµακα κατά πολύ 
µεγαλύτερη αυτής των τρεχουσών σήµερα ∆ράσεων. 

Κάτι τέτοιο βεβαίως συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό την αναθεώρηση ορισµένων από 
τα τρέχοντα προγράµµατα, ή τουλάχιστον ∆ράσεων, Κατηγοριών Πράξεων και 
Οδηγών Εφαρµογής τους.  Π.χ., κατά είδος παρέµβασης: 

• διαφοροποίηση / συµπλήρωση τουριστικού προϊόντος: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΕΠΑΝ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - προορισµό 

∗ ολοκληρωµένα σχέδια κατά ζώνη – προορισµό / αναθεώρηση 

• ανάδειξη φυσικών / πολιτιστικών χαρακτηριστικών ζώνης - τουριστικού 
προορισµού: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΕΠΑΝ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - προορισµό 

∗ ολοκληρωµένα σχέδια κατά ζώνη – προορισµό / αναθεώρηση 

• ανάδειξη εξειδικευµένου προφίλ τουριστικής ανάπτυξης ζώνης - τουριστικού 
προορισµού: 

∗ ολοκληρωµένα σχέδια κατά ζώνη – προορισµό / αναθεώρηση 

∗ χωροταξική αξιολόγηση / συµπλήρωση «µεγάλων» υποδοµών στα ΠΕΠ και ΕΠ 

• διατήρηση ταυτότητας και αυθεντικότητας ζώνης - τουριστικού προορισµού: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΕΠΑΝ και ΚΠ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - προορισµό 

∗ ολοκληρωµένα σχέδια κατά ζώνη – προορισµό / αναθεώρηση 

• πρόληψη / µείωση επιπτώσεων τουρισµού στο περιβάλλον: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΠΕΠ, ΕΠΑΝ, ΕΠΕΡ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - 
προορισµό 

• βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΠΕΠ / ανασχεδιασµένος 2ος κύκλος προκήρυξης 

∗ ανασχεδιασµός Ν. 2601 

• βελτίωση ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΠΕΠ / ανασχεδιασµένος 2ος κύκλος προκήρυξης 
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• ενσωµάτωση καινοτοµίας: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΠΕΠ / αναπροσανατολισµένος 2ος κύκλος προκήρυξης 

∗ δράσεις ΕΠΑΝ / ανασχεδιασµένος 2ος κύκλος προκήρυξης 

• ανάπτυξη / αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΠΕΠ, ΕΠΑΝ, ΕΠΑΠ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - 
προορισµό 

• προώθηση συνεργασίας και εταιρικότητας: 

∗ δίκτυα µηχανισµών και ολοκληρωµένα σχέδια κατά ζώνη – προορισµό / 
αναθεώρηση 

• σχεδιασµός επικοινωνιακής στρατηγικής: 

∗ υφιστάµενες δράσεις ΕΠΑΝ και ΠΕΠ / ανασχεδιασµός κατά ζώνη - προορισµό. 

 

Πέραν αυτών, σηµαντικής αξίας "πόρος" είναι η δυνατότητα αξιοποίησης των 
διαθεσίµων της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." 

Στον χώρο των δύο περιφερειών, η ΕΤΑ διαθέτει σηµαντικές εκτάσεις και 
εγκαταστάσεις, µεταξύ των οποίων τα XENIA Κοζάνης, Σερρών, Πλαταµώνα (Οδικός 
Σταθµός) και Παλιουρίου (µε το camping και την περιβάλλουσα µεγάλη έκταση 
παραλιακής ζώνης), τις ιαµατικές πηγές και εγκαταστάσεις Νιγρίτας, τη µαρίνα 
Θεσσαλονίκης, την έκταση και camping Σκοτίνας, τις εκτάσεις Μονοδένδρι-Αζάπικο 
και Αγ. Ιωάννης Νικήτης της Χαλκιδικής, το camping Αγ. Τριάδας Θεσσαλονίκης, 
τµήµα αιγιαλού στη Ν. Φώκαια Χαλκιδικής και τους µεθοριακούς σταθµούς Ευζώνων, 
Προµαχώνα και Νίκης. 

Στα πλαίσια των δικών της διαδικασιών, η ΕΤΑ προωθεί λύσεις Public-Private 
Partnership / Financing για την αξιοποίηση των ακινήτων.  Στις διαδικασίες αυτές δεν 
υπάρχει, επί του παρόντος και για όσες ολοκληρώνονται, δυνατότητα παρέµβασης 
ώστε να ακολουθήσουν, όπου είναι εφικτό, τις κατευθύνσεις και τις προτεινόµενες 
∆ράσεις του Σχεδίου. 

Ευχής έργον είναι: 

(α) να υπάρξει το µέγιστο δυνατό οικονοµικό όφελος, ώστε εξ αυτού να 
χρηµατοδοτηθούν οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις στις δύο περιφέρειες, 

(β) να µην υπάρξει πουθενά επιβάρυνση του περιβάλλοντος και υπερ-εκµετάλλευση 
τουριστικών πόρων, σε συµµόρφωση προς τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις 
του παρόντος Σχεδίου 

(γ) ιδιαίτερα να αποφευχθεί αύξηση του συντελεστή δόµησης σε εκτάσεις οι οποίες 
ως δηµόσιες ιδιοκτησίες δοµήθηκαν εκτός των περιορισµών που θα ίσχυαν αν 
ήταν ιδιωτικές ενώ τώρα θα τύχουν αξιοποίησης από ιδιώτες για τους οποίους 
γενικώς ισχύουν περιορισµοί και ειδικοί όροι 
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(δ) να χρησιµοποιηθεί µέρος του τιµήµατος που θα καρπωθεί η ΕΤΑ για τη 
χρηµατοδότηση του συνόλου των αναγκαίων soft ενεργειών υλοποίησης των 
∆ράσεων του Σχεδίου: τοπικά σύµφωνα, ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες, κ.ο.κ. 

3. ΜΟΧΛΕΥΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Οποιαδήποτε επένδυση ιδιωτικών πόρων στο Σχέδιο προϋποθέτει ότι τα Μέτρα του, 
δια της δηµόσιας δαπάνης, επιτυγχάνουν να "µοχλεύσουν" ιδιωτικές επενδύσεις. 

Η µόχλευση εξαρτάται από δύο παράγοντες: (α) τη διαθέσιµη στις περιφέρειες 
αποταµίευση, (β) τη συνήθη επενδυτική συµπεριφορά. 

3.1. Αποταµίευση 

Από τους 11 νοµούς των δύο περιφερειών2, µόνο ο νοµός Θεσσαλονίκης εµφανίζει 
κατά κεφαλήν αποταµιευτικές καταθέσεις ανώτερες του µέσου όρου της χώρας (1,79 
έναντι 1,68), ενώ δύο νοµοί (Καστοριάς και Σερρών) κινούνται σε επίπεδα άνω του 
75% και 4 σε επίπεδα κάτω του 60% (Κιλκίς, Πέλλα, Χαλκιδική, Γρεβενά). 

Η αποταµιευτική συµπεριφορά δεν είναι αντίστοιχη µε την κατανοµή του 
εισοδήµατος: π.χ., στην Κοζάνη το δηλωθέν ανά κάτοικο εισόδηµα είναι στο 0.9 του 
µέσου εθνικού όρου ενώ η αποταµίευση στο 0.7, στη Φλώρινα το εισόδηµα και η 
αποταµίευση είναι στο 0.7, στα Γρεβενά το εισόδηµα στο 0.5 και η αποταµίευση στο 
0.6, στη Θεσσαλονίκη το εισόδηµα στο 1.1 και η αποταµίευση στο 1.05. 

Σε γενικές γραµµές πάντως, και αφαιρουµένων των ενδεχοµένως ιδιαίτερων 
καταναλωτικών συµπεριφορών, η αποταµιευτική τάση δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα 
ισχυρή.  Μία αυθαίρετη αναγωγή των στοιχείων αποταµίευσης σε συνολικούς 
επενδυτικούς πόρους, θα έδιδε "καταρχήν" διαθέσιµους επενδυτικούς πόρους της 
τάξεως των 9 δις €, ποσό επαρκέστατο για ανάληψη σηµαντικών επενδύσεων σε 
όλους τους τοµείς, εφόσον βεβαίως εξ αυτού αφαιρεθούν οι επενδύσεις σε κατοικίες 
και οι λειτουργίες "εξασφάλισης". 

3.2. Επενδυτική συµπεριφορά 

Εάν υπολογιστεί ο λόγος ιδιωτικών επενδύσεων (πλην αυτών σε κατοικίες) προς τις 
αποταµιευτικές καταθέσεις3, προκύπτει, για την πενταετία 1996-2000, στο σύνολο της 
Ελλάδας, ένας δείκτης επενδυτικής "τάσης" της τάξεως του 25%. 

                                                 
2  Βλ. Νοµοί 2002, Media publications. 
3  Βλ. Νοµοί 2002, op.cit 
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Περαιτέρω αναγωγή του δείκτη επί την υπολογιζόµενη συµµετοχή του τουρισµού στο 
ΑΕΠ, δίνει έναν κατά προσέγγιση δείκτη "επενδυτικής τάσης στον τουρισµό" της 
τάξεως του 4%, επί της αποταµίευσης, στο σύνολο της χώρας. 

Εφαρµογή αυτού του δείκτη στο ποσό των 9 δις € που υπολογίστηκαν παραπάνω, 
δίνει διαθέσιµους ιδιωτικούς επενδυτικούς πόρους στον τουρισµό στην Κεντρική και 
στη ∆υτική Μακεδονίας, της τάξεως των 341 εκ. € (= 116 δις δρχ.) και ειδικότερα: 

• στη ∆υτική Μακεδονία 41 εκ. € 

• στην Κεντρική Μακεδονία 300 εκ. €. 

Περαιτέρω διόρθωση αυτής της τιµής δια του ειδικού λόγου "επένδυση / 
αποταµίευση" στις δύο περιφέρειες δεν είναι δυνατή, λόγω µη τήρησης των 
στοιχείων σε επίπεδο περιφέρειας. 

Βεβαίως, τα παραπάνω ποσά εµφανίζονται υψηλά, συγκρινόµενα όµως ως προς µία 
πιθανή τάξη µεγέθους των απαιτούµενων ιδιωτικών πόρων για τις ∆ράσεις των 
συγχρηµατο-δούµενων προγραµµάτων που µπορούν να αξιοποιηθούν στις δύο 
περιφέρειες4, δείχνουν ότι στη µεν Κεντρική Μακεδονία είναι εφικτή η κάλυψη της 
αναγκαίας ιδιωτικής συµµετοχής σε δράσεις συνολικού ύψους 600 εκ. €, στη δε 
∆υτική Μακεδονία 82 εκ. €. 

Εάν το σύνολο των ενδεχοµένως διαθέσιµων δεσµεύσεων συνολικών πόρων από τα 
διάφορα προγράµµατα φθάσει το ύψος που υπολογίζεται στο παραπάνω κεφ. 6.2, 
τότε προκύπτει: 

 

σε εκ. € 
"διαθέσιµες" 
δεσµεύσεις 

προγραµµάτων

αναγκαίοι 
ιδιωτικοί 
πόροι 

"διαθέσιµοι" 
επενδυτικοί 

ιδιωτικοί πόροι 
υπόλοιπο 

Κεντρική 
Μακεδονία 312,1 156,05 300 144,0

∆υτική Μακεδονία 120,2 60,1 41 -19,1

ΣΥΝΟΛΟ 216,2 341,0 124,9

∆ηλαδή, στη µεν Κεντρική Μακεδονία είναι εφικτή η συµµετοχή ιδιωτικών πόρων στο 
σύνολο των ∆ράσεων που έχουν εντοπιστεί ως καταρχήν "διαθέσιµες" και αποµένει 
υπόλοιπο που θα µπορούσε να επαγάγει (induce investment) δράσεις ύψους άλλων 
288 εκ. € περίπου, ενώ στη ∆υτική Μακεδονία υφίσταται έλλειµµα, και εποµένως είτε 
µπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους µόνο 82 εκ. € στα πλαίσια 
των "διαθέσιµων" ∆ράσεων είτε απαιτούνται πρόσθετοι "εξωτερικοί" ιδιωτικοί πόροι 
της τάξεως των 19 εκ. €. 

                                                 
4  Εστω µε το ποσοστό συγχρηµατοδότησης 50% του Μέτρου 1.2 του LEADER+ 
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Στο σύνολο των δύο περιφερειών, η ιδιωτική συγχρηµατοδότηση των "διαθέσιµων" 
∆ράσεων είναι εφικτή, και επιπλέον είναι θεωρητικώς δυνατή η επαγωγή επενδύσεων 
ύψους 250 εκ. €. 

Ως γνωστόν, ο υπολογισµός αυτός είναι µεν µεθοδολογικά ορθός, αλλά στηρίζεται σε 
"τάσεις" η πραγµατοποίηση των οποίων εξαρτάται από σωρεία εξωγενών 
παραγόντων.  Οι προκύπτουσες όµως τιµές είναι ενδεικτικές της κλίµακας την οποία 
εµφανίζεται καταρχήν να είναι εφικτό να προσλάβει η επενδυτική προσπάθεια στον 
τοµέα του τουρισµού στις δύο περιφέρειες. 

Ουσιαστικά, συνιστά το άνω όριο του προϋπολογισµού ενός Σχεδίου Ανάπτυξης του 
τουρισµού στις δύο περιφέρειες. 

4. Πιθανές πήγες χρηµατοδότησης κατά Μέτρο του Σχεδίου 

Με βάση τα παραπάνω, πιθανές πηγές χρηµατοδότησης κατά Μέτρο του Σχεδίου είναι 
οι ακόλουθες: 

ΑΞΟΝΕΣ / ΜΕΤΡΑ Πηγή χρηµατοδότησης 

Άξονας 1. Επέκταση προς νέους ‘αειφορικούς’ τουριστικούς προορισµούς 

Μέτρο 1.1  Προστασία – αξιοποίηση – 
διαχείριση του φυσικού και ιστορικού 
περιβάλλοντος 

Επιχειρησιακό Περιβάλλοντος, 
Επιχειρησιακό Πολιτισµού 

Μέτρο 1.2  Σχεδιασµός, διαχείριση και 
ενίσχυση των νέων βιώσιµων τουριστικών 
προορισµών 

ΠΕΠ Κεντρικής και ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας 

Άξονας 2: ∆ηµιουργία νέων ειδικών καθώς και εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων 

Μέτρο 2.1  Βελτίωση - δηµιουργία ειδικών 
τουριστικών υποδοµών για την προώθηση του 
θεµατικού τουρισµού 

Μέτρα 4.2 (µέρος) ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας και 3.5 ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Μέτρα 5.1 και 5.2 του ΕΠΑΝ 
LEADER + 
ΟΠΑΑΧ 

Μέτρο 2.2  Ενθάρρυνση της προσφοράς 
εξειδικευµένων υπηρεσιών από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Μέτρα 4.4 (µέρος) ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας και 1.4 (µέρος) και 3.7 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 
5.1 και 5.2 του ΕΠΑΝ 
Μέτρο 2.2 του ΕΠΑΝ 
Ανασχεδιασµός Οδηγών 
Εφαρµογής 

Μέτρο 2.3  Στήριξη και ανάπτυξη ειδικών – 
θεµατικών µορφών τουρισµού - δικτύων 
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ΑΞΟΝΕΣ / ΜΕΤΡΑ Πηγή χρηµατοδότησης 

Άξονας 3.  Αποκατάσταση, σε βιώσιµα πλαίσια, ανεπτυγµένων τουριστικών 
περιοχών 

Μέτρο 3.1  Έλεγχος και διαχείριση της 
ανάπτυξης στους ώριµους τουριστικούς 
προορισµούς 

 

Μέτρο 3.2  Βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερόµενων υπηρεσιών στους ώριµους 
τουριστικούς προορισµούς 

ΠΕΠ Κεντρικής και ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας 

Άξονας 4.  Οριζόντιος έλεγχος των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον 

Μέτρο 4.1  Έλεγχος των πρακτικών 
τουριστικής κατανάλωσης και αναψυχής στη 
φύση 

 

Μέτρο 4.2  Έλεγχος και διαχείριση των 
µεταφορικών υποδοµών στους τουριστικούς 
προορισµούς 

Επιχειρησιακό ‘Οδικοί Άξονες – 
Λιµένες’, ‘Σιδηρόδροµοι, 
Αερολιµένες’ 
ΠΕΠ Κεντρικής και ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας 

Μέτρο 4.3  Συµβολή του τουριστικού τοµέα στη 
χρηµατοδότηση για την προστασία και 
διατήρηση του περιβάλλοντος 

Ιδιωτικοί πόροι 

Άξονας 5.  Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 
τουριστικών προϊόντων – υπηρεσιών 

Μέτρο 5.1.  ∆ιασφάλιση της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων

Ν. 2601/98 
ΕΠ.ΑΝ., ΠΕΠ 
Ανασχεδιασµός της εφαρµογής 

Μέτρο 5.2.  Υιοθέτηση προτύπων ποιότητας Ιδιωτικοί πόροι 
ΕΠ.Α.Α. – Α.Υ. 
Ανασχεδιασµός της εφαρµογής 

Μέτρο 5.3.  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 

Μέτρα 4.1, 4.2 (µέρος) ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας και 1.4 (µέρος) και 3.7 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Μέτρα 5.1 και 5.2 ΕΠΑΝ 
Ανασχεδιασµός Οδηγών 
Εφαρµογής 
Μέτρα 3.2, 8.1 και 2.1, 2.5, 2.7, 2.9, 
4.3 και 7.3 του ΕΠΑΝ 
Ανασχεδιασµός Μέτρων 

Άξονας 6.  Βελτίωση της διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης 
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ΑΞΟΝΕΣ / ΜΕΤΡΑ Πηγή χρηµατοδότησης 

Μέτρο 6.1.  Προώθηση της συνεργασίας και της 
εταιρικότητας 

ΕΠ.ΑΝ., Μέτρο 2.2, ∆ράση 3 
Ανασχεδιασµός Οδηγού Εφαρµογής
ΕΠ.ΑΝ, Μέτρο 1.4 

Μέτρο 6.2  Βελτίωση της κατάρτισης και της 
κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης των 
απασχολούµενων στον τοµέα του τουρισµού 

ΕΠ.ΑΝ., Μέτρο 8.1 
ΠΕΠ Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Επιχειρησιακό Απασχόλησης και 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Επιχειρησιακό Εκπαίδευσης και 
αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 

Άξονας 7.  Βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης.  Προώθηση σε νέες αγορές 

Μέτρο 7.1  Προώθηση συνεργασιών µεταξύ των 
επαγγελµατιών του τοµέα 

Μέτρο 7.2  Αναζήτηση νέων αγορών 

ΕΠ.ΑΝ. Μέτρο 5.3 
ΠΕΠ Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας 

5. Ο Αναπτυξιακός Νόµος 

Το σηµαντικότερο µέρος των ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων χρηµατοδοτείται 
αξιοποιώντας τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόµου 2601. 

Ως γνωστόν, το Αρθρο 3 του Νόµου ενισχύει επενδύσεις τουριστικών επιχειρήσεων 
για: 

• Ιδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον Β' τάξης. 

• Εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων 
τουλάχιστον Γ' τάξης. 

• Εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων 
κατώτερων της Γ' τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή 
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον 
σε Γ' τάξης. 

• Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες 
τουλάχιστον Γ' τάξης. 

• Eκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης. 

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό: συνεδριακών κέντρων, χιονοδροµικών 
κέντρων, αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες), 
γηπέδων γκόλφ, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας, 
κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισµού από εταιρείες που λειτουργούν και 
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εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές µονάδες ή από εταιρείες των οποίων εταίροι είναι 
εταιρείες που λειτουργούν και εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές µονάδες. 

Ενισχύει δαπάνες για: 

∗ κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

∗ επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

∗ αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού (και µισθώµατα 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης) 

∗ αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης 
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων λογισµικού και 
εκπαίδευσης προσωπικού  

∗ αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προσωπικού 

∗ προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό ρύπανσης εδάφους, υπεδάφους, 
υδάτων και ατµόσφαιρας, αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκληση 
ύδατος 

∗ αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού και κατασκευή πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεων που προκύπτουν από κατά περίπτωση προδιαγραφές και 
νοµοθεσία του Ε.Ο.Τ. που τυχόν δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω ενισχυόµενες  

∗ επενδύσεις για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών 
καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα 
απορριπτόµενα υλικά, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης 
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας 
(προϋπόθεση να µην αφορά παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά κίνηση-λειτουργία της 
µονάδας). 

∆εν ενισχύεται: 

∗ εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον Γ' 
τάξης, πριν παρέλθει επταετία από έναρξη λειτουργίας ή από ολοκλήρωση 
επένδυσης εκσυγχρονισµού που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2601 ή άλλων 

∗ εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 
κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθουν επίσης οι 
προθεσµίες 

∗ ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, 
ενοικια-ζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 
ανεξάρτητα από την τάξη. 

Τα παρεχόµενα κίνητρα είναι: 

• Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων σε όλες τις περιοχές, πλην Α': 

% επιχορήγηση επιδότηση τόκων επιδότηση χρηµατοδοτικής 
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µίσθωσης 

∆ 25 25 25 

Γ 15 15 15 

ή εναλλακτικά: 

% αφορολόγητο αποθεµατικό επιδότηση τόκων 

∆ 60 25 

Γ 40 15 

• Για εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων και 
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), σε όλες τις περιοχές 
περιλαµβανοµένης και Α': 

∗ Επιχορήγηση 25%, επιδότηση τόκων 25%, επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 25%  

ή εναλλακτικά: 

∗ Φορολογική απαλλαγή 60%, επιδότηση τόκων 25%. 

• Για µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες, 
σε όλες τις περιοχές περιλαµβανοµένης και Α': 

∗ Επιδότηση τόκων 40%, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 40% 

ή εναλλακτικά: 

∗ Φορολογική απαλλαγή 100%, επιδότηση τόκων 40%. 

• Για συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, αξιοποίηση ιαµατικών πηγών, 
λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες), κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα 
τουρισµού υγείας και κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, σε όλες τις 
περιοχές, περιλαµβανοµένης και της Α': 

∗ Επιχορήγηση 35%, επιδότηση τόκων 35%, επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 35%  

ή εναλλακτικά: 

∗ Φορολογική απαλλαγή 70%, επιδότηση τόκων 35%. 

• αυτοτελή συνεδριακά κέντρα τα οποία δηµιουργούνται εκτός ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και για γήπεδα γκολφ, σε όλες τις περιοχές, 
περιλαµβανοµένης και της Α': 

∗ Επιχορήγηση 40%, επιδότηση τόκων 40%, επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 40%  

ή εναλλακτικά: 

∗ Φορολογική απαλλαγή 100%, επιδότηση τόκων 40%. 

Ο Ν. 2601 έχει υποστεί σηµαντική κριτική από τους τουριστικούς φορείς, κυρίως σε 
ό,τι αφορά τους αποκλεισµούς (π.χ. η επταετία από την ολοκλήρωση παλιάς 
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επένδυσης) και ιδίως σε ό,τι αφορά τα ποσοστά κεφαλαιακής ενίσχυσης 
(επιχορήγησης). 

Στην κριτική θα µπορούσε να προστεθούν επίσης: 

• Η µη διαφοροποίηση της επικράτειας σε πολλές ζώνες - κλίµακες κινήτρων.  
Πράγµατι, στη µεν ζώνη ∆ είναι συνήθως άσκοπη, για λόγους ζήτησης και 
υποδοµών, η πραγµατοποίηση επενδύσεων, η δε ζώνη Γ καλύπτει ουσιαστικά το 
σύνολο της χώρας, µε αποτέλεσµα να µην αντισταθµίζονται τα κατά περιφέρειες ή 
νοµούς ειδικότερα συγκριτικά µειονεκτήµατα (π.χ. η µειωµένη προσπελασιµότητα 
της ∆υτικής Μακεδονίας). 

• Τα ενιαία για όλη τη χώρα κίνητρα στις ειδικές επενδύσεις (µετατροπή 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, 
αξιοποίηση ιαµατικών πηγών, λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες), κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισµού υγείας και κέντρα προπονητικού-αθλητικού 
τουρισµού, γήπεδα γκολφ).  Προφανέστατα, τα κίνητρα αυτά λειτουργούν 
ενισχυτικά υπέρ των επιχειρήσεων που δρουν σε "παραδοσιακές" τουριστικές 
περιοχές και δι' αυτών συµπληρώνουν το προϊόν "ήλιος+θάλασσα", ενισχύοντας 
τες έτσι σε βάρος επιχειρήσεων που θα ήθελαν να στηρίξουν όλη τη λειτουργία 
τους στις ειδικές αυτές δραστηριότητες. 

• Η έµφαση (γενική στο Ν.2601) περισσότερο στο κίνητρο των αφορολόγητων 
αποθεµατικών από αυτό των επιχορηγήσεων.  Πράγµατι, σε µια µακροχρόνια 
συγκυρία περιορισµένων ή και αρνητικών επιδόσεων των τουριστικών 
επιχειρήσεων, το κίνητρο των αφορολόγητων αποθεµατικών είναι άχρηστο για 
τις περισσότερες από αυτές. 

• Η περιορισµένη (και δια πλαγίων οδών) δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων του 
τοµέα που δεν είναι κατά κύριο λόγο ξενοδοχειακές.  Με τον τρόπο αυτό, 
ενισχύεται η προσφορά για µια ζήτηση η οποία, ελλείψει ικανών εγχώριων 
"παικτών" ελέγχεται από το εξωτερικό.  Το γεγονός αυτό προφανέστατα αναδρά 
και στην προσφορά, καθώς αυτή υποχρεούται να ακολουθεί και τις προδιαγραφές 
και τις εναλλασσόµενες χωρικές προτιµήσεις των tour operators. 

• Η µη ειδική ενίσχυση τόσο των δικτυώσεων επιχειρήσεων όσο και των 
"περιοχικών" συνολικών αναπτυξιακών επενδύσεων.  Οι ζώνες - τουριστικοί 
προορισµοί (κύριο "εργαλείο" της παρούσας Μελέτης) δεν έχουν τη δυνατότητα 
ένταξης στο Ν.2601 συνολικών προγραµµάτων τους ούτε ακόµη τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του εργαλείου των "ΠΟΤΑ" (τα οποία τελικώς και απευθύνονται σε 
ενιαίες επιχειρηµατικές παρεµβάσεις και περιορίζονται, λόγω έλλειψης πόρων, σε 
ελάχιστο αριθµό: µία µόνον;) 

 

Κατά την εκτίµηση της Οµάδας Μελέτης, ο Ν.2601 έχει ανάγκη εκτεταµένης 
αναθεώρησης. 

Κύριες κατευθύνσεις της πρέπει να είναι (σε κατάλληλους συνδυασµούς): 

1. Η διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης κατά τις ειδικές ανάγκες κάθε 
περιφέρειας ή και τουριστικού προορισµού 
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2. Η έµφαση στα συνολικά projects κατά προορισµό και όχι κατά επιχείρηση 

3. Η έµφαση στις δικτυώσεις ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων, για την 
ενιαία διαχείριση προσφοράς και ζήτησης 

4. Η έµφαση στις δια-περιφερειακές δικτυώσεις (π.χ. µεταξύ των τουριστικών 
προορισµών της Κεντρικής και της ∆υτικής Μακεδονίας) 

5. Η εξαιρετική ενίσχυση των επενδύσεων διατήρησης των πόρων (φυσικών και 
ανθρωπογενών), ακόµη και αν αυτές δεν καταλήγουν στην ενίσχυση της 
τουριστικής ανωδοµής. 

6. Η συνολική έµφαση στις ειδικές / θεµατικές µορφές τουρισµού 

7. Η επάνοδος στα ισχυρά κεφαλαιακά κίνητρα, µε όλες τις αναγκαίες δεσµεύσεις 
και εξασφαλίσεις. 

8. Τέλος, η επιβολή του µεσο-µακροπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδιασµού ως 
όρου για την έγκριση των επενδύσεων.  Το εργαλείο του Business Plan επιτρέπει 
και ορθότερη και πληρέστερη αξιολόγηση κάθε επένδυσης και αποτελεσµατική 
παρακολούθηση της υλοποίησης της και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και 
των επιπτώσεων της. 


