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  Η εκπόνηση της Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου ανατέθηκε µε τις αποφάσεις Τ/4569/08.08.01 & Τ/7985/12.12.01 του 
Υπ. Ανάπτυξης και 503987/27.11.01 & 503734/12.09.01 του Προέδρου του 
ΕΟΤ στην "ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και σε Οµάδα Ειδικών Συµβούλων - 
Συνεργατών  την οποία αποτελούν οι "ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & 
Συνεργάτες: Σύµβουλοι Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & 
Περιβαλλοντικής Προστασίας", Γεράσιµος Ζαχαράτος, Καθηγητής 
Τουριστικής Οικονοµικής & ∆ιοίκησης Πάρις Τσάρτας, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης. Η σχετική σύµβαση υπεγράφη στις 
17.01.2002. 
 
  Η παρούσα Εκθεση αναφέρεται στη Β’ Φάση, ενσωµατώνοντας 
Εκτεταµένη Περίληψη του συνόλου της Μελέτης. Συντάχθηκε σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές και την Μεθοδολογική Προσέγγιση (που προτάθηκε κατά 
την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος) που συνοδεύουν τη 
σύµβαση. 
 
  Εχοντας ως εισροές τα συµπεράσµατα της ανάλυσης 
πλεονεκτηµάτων – αδυναµιών – δυνατοτήτων (SWOT Analysis), 
συνεκτιµώµενα µε το προγραµµατικό πλαίσιο που διαµορφώνουν οι 
εφαρµοζόµενες σήµερα πολιτικές σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, στη Β' Φάση προσδιορίζονται και εξειδικεύονται οι άξονες 
πολιτικής, η στρατηγική και οι στόχοι τουριστικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων του 
συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου, δίνεται στα θέµατα της βιώσιµης 
διαχείριση των πόρων και της περιβαλλοντικής διάστασης των επιλογών 
τουριστικής πολιτικής, µε γνώµονα τη φέρουσα ικανότητα.  
 
 



 i

Α΄ ΦΑΣΗ 
 
  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους νοµούς Κυκλάδων 
και ∆ωδεκανήσου. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πολυνησία, δηλαδή η 
πολυδιάσπαση του χώρου σε νησιά, η οποία αφενός της προσδίδει 
µοναδικότητα και αφετέρου δηµιουργεί αυξηµένες µεταφορικές ανάγκες για 
τη σύνδεση των νησιών µεταξύ τους και µε την υπόλοιπη χώρα, µε σαφείς 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας. 
 
  Κατά την τελευταία δεκαετία η Περιφέρεια παρουσιάζει σηµαντική 
πληθυσµιακή αύξηση, συνδεόµενη άµεσα µε την αντικατάσταση των 
παραδοσιακών δραστηριοτητων από τουριστικές. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 
στην Περιφέρεια είναι το υψηλότερο της χώρας, ενώ ιδιαίτερα χαµηλή 
εµφανίζεται η ανεργία. Πάντως, η ευηµερία δεν κατανέµεται ισόρροπα 
µεταξύ περισσότερων νησιών, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσµα των 
επιδόσεων λίγων νησιών.  
 
  Με δεδοµένη την ιδιοµορφία της Περιφέρειας και µε σκοπό την 
καλύτερη ανάλυση των χωροταξικών χαρακτηριστικών της, έχουν  ήδη 
χρησιµοποιηθεί πολλαπλά κριτήρια1 για την κατάταξη των νησιών σε τρεις 
βασικές κατηγορίες /οµάδες, που είναι: 
 
1. Οµάδα I: Νησιά, µε σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, πολλά εκ 
των οποίων χαρακτηρίζονται από συνεχή µείωση 
πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ελάχιστο βαθµό 
αξιοποίησης των πόρων τους ή περιορισµένους (ποσοτικά 
και ποιοτικά) πόρους και αισθητή γεωγραφική αποµόνωση. 

 
2. Οµάδα II: Νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ενώ παράλληλα 

διαθέτουν και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και 
εκµεταλλεύσιµους πόρους. Σε αυτά η έµφαση πρέπει να δοθεί 
σε δράσεις που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση των 
συγκρούσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή 

                                                           
1 - ΥΠΕΘΟ, ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες, (1992-2001), Eκθέσεις Αξιολόγησης 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου Α’ και Β’ ΚΠΣ. 
 - ΥΠΕΧΩ∆Ε, ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες (1999), Χωροταξικό Σχέδιο 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αθήνα. 
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της εξάρτησής τους από τη µονόπλευρη τουριστική 
ανάπτυξη. 

 
3. Οµάδα III: Νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα όχι µόνο σε 

Περιφερειακό αλλά και σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, µε 
αυξανόµενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσµιακή αύξηση 
και συγκέντρωση, µε άµεση ανάγκη ελέγχου του είδους της 
ανάπτυξής τους. 

 
  Στο σύνολό της, η Περιφέρεια είναι ελλειµµατική σε συγκεκριµένους 
τοµείς, που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες όχι µόνο της ανάπτυξης 
αλλά και της επιβίωσης ορισµένων περιοχών της.  
 
  Όσον αφορά τη θέση της στον ευρωπαϊκό χώρο, η Περιφέρεια 
περιλαµβάνει το ανατολικότερο σηµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί 
κοµβικό σηµείο στις θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές και βρίσκεται σε 
κρίσιµη από γεωπολιτικής άποψης περιοχή. Εντός του χώρου ARCHI-
MED2 το Νότιο Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως ιδιόµορφη νησιωτική περιφέρεια, 
σε «περιφερειακή» θέση, µε ανοικτές προοπτικές συνεργασιών και 
δικτυώσεων, ευρισκόµενη σε µέσο οικονοµικό επίπεδο, µε καλές επιδόσεις 
στον τοµέα της ανεργίας, σηµαντικές πιέσεις στις χρήσεις γης, σηµαντικό 
φυσικό περιβάλλον, υψηλότατο δείκτη απειλής από φυσικές καταστροφές, 
αυξηµένο κίνδυνο λειψυδρίας και ξηρασίας, υψηλή πυκνότητα 
καταγεγραµµένων πολιτιστικών περιοχών και µνηµείων και ιδιόµορφο 
πολιτιστικό / δοµηµένο περιβάλλον / τοπίο. Χαρακτηρίζεται, τέλος, ως 
«τουριστική» περιφέρεια. (Κεφ. Α.0.). 
 
  Ιδωµένη στο σύνολό της, η Περιφέρεια είναι ο σηµαντικότερος 
προορισµός ελλήνων και ξένων τουριστών στη χώρα, αφού διαθέτει 
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους χαρακτηριζόµενους από µεγάλο 
αριθµό και ποικιλία, καθώς και πολυάριθµα και σηµαντικά σηµεία έλξης. 
Πάντως παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις στη διατήρηση και ανάδειξη 
των πόρων, µε αποτέλεσµα να υφίστανται ανεξέλεγκτη χρήση και 
σηµαντικές πιέσεις. Οι υποδοµές που εξυπηρετούν την πρόσβαση είναι 
γενικά ικανοποιητικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν εντοπίζονται 
σοβαρά προβλήµατα και ελλείψεις. (Κεφ. Α.1.).   

                                                           
2 ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων Ιταλίας (Περιφέρεια Basilicata) – Κύπρος – 
Μάλτα, ENVIPLAN – EDP S.A. κ.ά., (2001), Πιλοτική ∆ράση ARCHI-MED – Υποδράση 2.2., Η 
ανάδειξη του περιβάλλοντος ως παράγων ανάπτυξης στο µεσογειακό χώρο, Αθήνα. 
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  Η κατανοµή των χρήσεων γης διαφέρει σηµαντικά από αυτήν των 
υπόλοιπων περιοχών της χώρας, ως προς το ότι περισσότερη από τη 
µισή έκταση της Περιφέρειας χρησιµοποιείται για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς, ενώ η καλλιεργούµενη γη εγκαταλείπεται σταδιακά. Οι δασικές 
εκτάσεις είναι ιδιαίτερα περιορισµένες. Οι οικισµοί παρουσιάζουν κυρίως 
γραµµική ανάπτυξη κατά µήκος της παράκτιας ζώνης εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες στέγασης των κατοίκων και την τουριστική ζήτηση.  
 

  Ο αριθµός και η έκταση των περιοχών µε καθεστώς χρήσεων γης 
είναι περιορισµένος. Οι µέχρι τώρα ενέργειες για την προστασία των 
πολλών σηµαντικών και σπάνιων οικοσυστηµάτων υπολείπονται 
σηµαντικά των αναγκαίων. Μεγάλος είναι ο αριθµός των κηρυγµένων 
αρχαιολογικών χώρων.  (Κεφ. Α.1). 
 

  Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ως 
τουριστικά αναπτυγµένη περιοχή υποκρύπτει έντονες χωρικές και 
ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Ο σηµαντικός όγκος της τουριστικής κίνησης 
µε βάση τα απόλυτα µεγέθη, συγκεντρώνεται σε µικρό αριθµό νησιών. Στην 
περιοχή συνυπαρχουν µικρές και µεγάλες µονάδες καθώς και 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, που λειτουργούν υπό τελείως διαφορετικές 
συνθήκες και των οποίων η διασπορά στο χώρο δεν είναι οµοιόµορφη. Σε 
ό,τι αφορά το προσφερόµενο προϊόν, κυριαρχεί ο τουρισµός παραλίας. Η 
έλλειψη διαφοροποίησης περιορίζει τη δυνατότητα ευελιξίας αναφορικά µε 
τα επίπεδα των ζητούµενων τιµών, ενώ η ύπαρξη µεγάλης προσφοράς 
πιέζει ακόµη περισσότερο τις τιµές προς τα κάτω.  
 
  Οργανωµένο τουρισµό δέχονται κύρια οι προορισµοί, στους οποίους 
υπάρχει η δυνατότητα προσγείωσης πτήσεων charter, ενώ ένα µέρος 
διακινείται µε πλοίο. Στα λίγα νησιά που δέχονται πτήσεις charter, 
καταλήγει ένα µεγάλο κοµµάτι του τουριστικού ρεύµατος. Πρόκειται για τα 
νησιά, στα οποία συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο κοµµάτι του βιοµηχανικού 
τουρισµού. Τα νησιά αυτά παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες 
τουριστικής πίεσης, κάποιες ζώνες τους δε έχουν χαρακτηρισθεί ως 
κορεσµένες περιοχές ή περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης και 
µπορούν να θεωρηθούν ως ώριµες τουριστικά περιοχές, στις οποίες 
πρέπει να υπάρξουν µέτρα για την ανάσχεση της επέκτασης της 
προσφοράς, βελτίωσης της ποιότητας του προσφερόµενου προϊόντος και 
την ανάπτυξη νέων και ειδικών µορφών τουρισµού. Από τα υπόλοιπα 
νησιά, κάποια παρουσιάζουν σχετικά σηµαντική τουριστική πίεση και 
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τάσεις αύξησης της κίνησης και κάποια άλλα δεν παρουσιάζουν τάσεις 
αύξησης της κίνησης και διαθέτουν σχετικά περιορισµένο και σταθερό 
αριθµό τουριστικών κλινών. 
 
  Στο Νότιο Αιγαίο δεν υπάρχουν αναξιοποίητες περιοχές µε την έννοια 
των περιοχών χωρίς καταλύµατα. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί 
αναξιοποίητοι πόροι, που θα επέτρεπαν τη διαφοροποίηση και τον 
εµπλουτισµό του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, που τώρα 
περιορίζεται στο τρίπτυχο κατάλυµα – εστίαση – αναψυχή. Με τον τρόπο 
αυτό µπορεί να εξασφαλισθεί υψηλότερη ηµερήσια τουριστική δαπάνη ανά 
επισκέπτη και υψηλότερη προστιθέµενη αξία ανά προσφερόµενο προϊόν ή 
υπηρεσία. (Κεφ. Α.2.). 
 
  Εντός του πλαισίου του νόµου 2601 /98, στην Περιφέρεια 
καθορίζονται περιοχές ενισχύσεων Γ΄ και ∆΄.  
 
  Είναι γνωστή η εξαιρετική δυσκολία καταγραφής και µέτρησης των 
δεδοµένων του τουριστικού δυναµικού στον ελληνικό χώρο. Η οµάδα 
µελέτης έχει επιλέξει να αναφέρεται αποκλειστικά σε επίσηµα διαθέσιµα 
στοιχεία (ΕΟΤ, ΕΣΥΕ), από τα οποία δίδεται µία  -ούτως ή άλλως 
περιορισµένης αξίας και αντιπροσωπευτικότητας- εικόνα µέσω του δείκτη 
“αριθµός κλινών / κάτοικο”. Επίσης, από αυξηµένο βαθµό ανασφάλειας 
χαρακτηρίζονται τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία σχετικά µε τις 
προσαυξήσεις του µόνιµου πληθυσµού κατά την τουριστική περίοδο και 
την εξ αυτής προκύπτουσα πίεση. 
 
  Τα τουριστικά πρότυπα κατατάσσονται σε τρεις µεγάλες οµάδες, µε 
βάση κοινά χαρακτηριστικά τους. Αυτές είναι: 
 
1.   Οµάδα προτύπων µαζικού τουρισµού. 
1.1. Βιοµηχανοποιηµένο πρότυπο µαζικού οργανωµένου τουρισµού σε 

ξενοδοχεία. 
1.2. Αυτόνοµο ή µικτό πρότυπο µαζικού οργανωµένου τουρισµού σε 

ξενοδοχεία. 
1.3. Πρότυπο οργανωµένου ή αυτόνοµου µαζικού τουρισµού σε 

συµπληρωµατικά βοηθητικά καταλύµατα (στην πλειοψηφία τους 
ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα). 
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2.   Οµάδα προτύπων ειδικών, νέων και εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού. 

2.1. Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «ύπαιθρος – παράδοση – 
περιβάλλον». 

2.2. Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «πολιτισµός – εκπαίδευση 
– επιστήµη». 

2.3. Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «αθλητισµός – φυσική ζωή 
– υγεία». 

2.4. Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «επαγγελµατικά ταξίδια – 
συνέδρια – incentives – εκθέσεις». 

 
3.   Οµάδα προτύπων µε ειδικά χαρακτηριστικά. 
3.1. Πρότυπο αυτόνοµου νεανικού περιηγητικού τουρισµού. 
3.2. Πρότυπο τουρισµού ταξιδιών µικρής διάρκειας εκτός καλοκαιρινής 

περιόδου. 
3.3. Πρότυπο τουρισµού παραθεριστικής κατοικίας. 
3.4. Πρότυπο τουρισµού µε διαµονή σε κάµπινγκ ή στο ύπαιθρο. 
 
  Στην Περιφέρεια δεν αναπτύχθηκε αποκλειστικά ένα πρότυπο 
τουριστικής ανάπτυξης, αλλά όλα τα προαναφερθέντα, σε διαφορετική 
έκταση ανάλογα µε το νησί ή την οµάδα νησιών.  
 
  Όσον αφορά στους περιορισµούς της ανάπτυξης στην Περιφέρεια, 
αναφέρονται: 
 

1.  Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η µεγάλη έκταση των διοικητικών 
ορίων της σε συνδυασµό µε την έντονη εποχικότητα της 
τουριστικής δραστηριότητας. 

2.  Η πολυδιάσπαση του χώρου.  
3.  Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας ως προς τον εθνικό αλλά και 

τον ευρωπαϊκό χώρο. 
4.  Η υπερσυγκέντρωση τουρισµού σε ορισµένα νησιά.  
5.  Οι περιορισµένες δυνατότητες του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τοµέα.  
6.  Το µικρό µέγεθος των πόρων και οι οργανωτικές ανεπάρκειες των 

αναπτυξιακών φορέων. 
7.  Οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και η ανισοκατανοµή 

φυσικών και ανθρώπινων πόρων. 
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8.  Η σχετική ανεπάρκεια και ελλειµατικότητα σε υδατικούς πόρους 
και ενέργεια. 

9.  Οι δυσκολίες στη θωράκιση του χώρου από φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους. 

10. Η ανεπάρκεια των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών. 
11. Η περιορισµένη µεταποιητική βιοµηχανία και το µικρό µέγεθος της 

τοπικής αγοράς. 
12. Η αδυναµία εκµετάλλευσης των οικονοµιών κλίµακας στην 

υλοποίηση έργων υποδοµής, επενδύσεων κ.λπ. 
13. Η έλλειψη πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. 
14. Η επιβάρυνση και σταδιακή υποβάθµιση του περιβάλλοντος και 

του τοπίου. 
 
  Στην προσπάθεια εφαρµογής των αρχών της αειφορίας στον τοµέα 
του τουρισµού, κρίσιµη θέση κατέχει η πολυσύνθετη έννοια της διαχείρισης 
της φέρουσας ικανότητας. Στην φ.ι. έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί, από 
επιστήµονες προερχόµενους από διαφορετικούς χώρους. Μία µερίδα της 
θεωρίας έχει την άποψη ότι η φ.ι. είναι µία στατική ή απόλυτη έννοια, τη 
στιγµή που µία άλλη µερίδα θεωρεί ότι πρόκειται για µία ρευστή και 
δυναµική έννοια, τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της οποίας µεταβάλλονται 
µε το χρόνο. Πολλοί θεωρούν πάντως ότι απαιτείται πλέον η συνδυασµένη 
ερευνητική προσπάθεια από µια ποικιλία επιστηµονικών χώρων, καθώς το 
δυναµικό και πολύπλοκο φαινόµενο του τουρισµού απαιτεί ολοκληρωµένη 
προσέγγιση. Έχουν προταθεί και χρησιµοποιηθεί ποικίλες µέθοδοι για τον 
υπολογισµό, τον επηρεασµό και τη διατύπωση συγκεκριµένων µεγεθών 
και δεικτών φ.ι. σε διάφορες τουριστικές περιοχές, µε διάφορους βαθµούς 
πληρότητας και επιτυχίας.  
 
  Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας µελέτης, η φ.ι. θα 
µπορούσε να ορισθεί ως η συνιστώσα των αλληλεπιδράσεων και 
αλληλεξαρτήσεων του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονοµικού 
χώρου, και προσδιορίζεται από το βέλτιστο επίπεδο των συνιστωσών της. 
Οι επιλογές για τον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, 
εστιάζουν σε τρεις οµάδες σχετικών δεικτών, άµεσα συνδεδεµένες µε την 
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική χωρητικότητα. Εκτιµάται ότι στο 
άµεσο µέλλον, η εκτίµηση της φ.ι. µπορεί να βασισθεί στο ακόλουθο 
πλέγµα δεικτών: 
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1. Περιβαλλοντικοί δείκτες (διαθέσιµος φυσικός υποδοχέας και 
χωρητικότητα ακτών). 

2. Κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες (ποσοστό των ασφαλώς διατιθέµενων 
στερεών αποβλήτων, ποιότητα διατιθέµενων σε φυσικούς αποδέκτες 
υγρών αποβλήτων, ενεργειακή επάρκεια, επάρκεια υδατικών πόρων, 
πληθυσµιακή σχέση µονίµων κατοίκων – επισκεπτών, µέσος όρος 
πληρότητας την τελευταία δεκαετία, µέσος ρυθµός µείωσης εσόδων 
ανά κλίνη σε διάστηµα δεκαετίας, επάρκεια υγειονοµικής 
περίθαλψης).  

 
  Για τις ανάγκες των επιλογών της τουριστικής ανάπτυξης, 
επιλέγονται µία σειρά από κριτήρια: 
 
 - η έκταση 
 - ο µόνιµος πληθυσµός 
 - ο εποχιακός πληθυσµός 
 - το είδος της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιοριζόµενο από τον 

αριθµό κατά κατηγορία καταλυµάτων, το πλήθος και εύρος των 
προσφερόµενων υπηρεσιών / εξυπηρετήσεων 

 - η αναλογία ηµεδαπών / αλλοδαπών τουριστών 
 - οι επιρροές που δέχεται το νησί από την παρουσία διοίκησης 

υπερτοπικού επιπέδου και το ρόλο του ως κέντρο παραθερισµού, 
κατά κύριο λόγο, των κατοίκων της µητροπολιτικής περιφέρειας της 
Αττικής 

 - ο υψηλός βαθµός εξάρτησης από µεγαλύτερο κέντρο σε παρακείµενο 
νησί (πολυσχιδής δορυφορική σχέση). 

 
  Στη βάση αυτών των κριτηρίων εξειδικεύονται και αναλύονται ακόµη 
περισσότερο οι προαναφερθείσες 3 οµάδες νησιών και αναδεικνύονται οι 
έξι κατωτέρω Οµάδες Νησιών: 
 
1. Οµάδα Ι: Περιλαµβάνει αποκλειστικά τη Ρόδο, δεδοµένων των 

σηµαντικών αποκλίσεων που αφορούν τα κριτήρια της 
έκτασης, του πληθυσµού, του είδους των τουριστικών 
µονάδων (µέγεθος και εύρος εξυπηρετήσεων). 

 
2. Οµάδα ΙΙ: Νησιά µε κύριο χαρακτηριστικό το δυναµισµό τους στον 

τουρισµό, µε υψηλό αριθµό επισκεπτών αλλά όχι απαραίτητα 
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παρεµφερές πληθυσµιακό µέγεθος και εµφάνιση έντονων 
στοιχείων κορεσµού. 

 
3. Οµάδα ΙΙΙ: Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νησιών αποτελεί η έντονη 

πίεση για παραθεριστική κατοικία (εξυπηρέτηση 
µητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής) και εσωτερικό 
τουρισµό. Κατά τα λοιπά η Σύρος διαφοροποιείται λόγω του 
ρόλου της ως διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας και των 
χαρακτηριστικών αστικής ανάπτυξης, τα οποία 
αντανακλώνται στον πληθυσµιακό της µέγεθος. 

 
4. Οµάδα IV: Νησιά τα οποία χαρακτηρίζονται από δυναµική στον 

πληθυσµό, περιβαλλοντικές πιέσεις, ελλείψεις σε βασικούς 
πόρους (π.χ. υδατικούς) και πολύµορφη τουριστική ανάπτυξη 
σε ό,τι αφορά το είδος των καταλυµάτων (τάξη, κατηγορία, 
επίσηµες- παράνοµες κλίνες). Επίσης, εντοπίζονται 
δυνατότητες ελέγχου του προσανατολισµού της τουριστικής 
δραστηριότητας. 

 
5. Οµάδα V: Στην οµάδα αυτή εντάσσονται νησιά µε µικρότερο εδαφικό 

και πληθυσµιακό µέγεθος, τα οποία µέχρι πρόσφατα 
εξασφάλιζαν σχετικά υψηλό βαθµό αυτάρκειας βασιζόµενης 
στην αγροτική οικονοµία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους 
σταδιακά ανατρέπεται ενώ αυξάνεται η ζήτηση για µικρές 
τουριστικές µονάδες και ενοικιαζόµενα δωµάτια. Στο σύνολό 
τους παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες συµπλήρωσης / 
βελτίωσης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, µε 
έµφαση σ’ αυτές που σχετίζονται µε την προσπελασιµότητα. 

 
6. Οµάδα VI: Περιλαµβάνει νησιά µε ισχυρές σχέσεις µε παρακείµενα 

δυναµικότερα ή ιδιαίτερα ανεπτυγµένα νησιά. Παρά τις 
επιµέρους διαφοροποιήσεις, η τουριστική τους ανάπτυξη 
είναι άµεσα συσχετισµένη µε την εκτόνωση σηµαντικών 
οικιστικών κέντρων ή/και την «υπερχείλιση» του ρεύµατος 
που προσελκύουν καθιερωµένοι τουριστικοί προορισµοί. 

 
  Η θεώρηση των εναλλακτικών επιλογών βασίζεται στη 
διαφοροποίηση της έντασης και του εύρους των µορφών τουρισµού. 
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  Σε ό,τι αφορά τους δείκτες προσδιορισµού της χωρητικότητας, 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την Οµάδα Νησιού µόνο ως προς τις τιµές 
που λαµβάνουν. Κατά περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικοί 
συντελεστές βαρύτητας. 
 
  Άλλες βασικές παράµετροι, οι οποίες επηρεάζουν το είδος των 
παρεµβάσεων, σχετίζονται µε τους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους, 
τις δυνατότητες του ενδογενούς ανθρωποδυναµικού (από την άποψη των 
δεξιοτήτων) και το χρόνο απόδοσης των επιλογών. (Κεφ. Α.3.). 
 
  Οι ευρύτερες επιπτώσεις του τουρισµού εξετάζονται στις εξής 
περιοχές: 
 
1. Φυσικό περιβάλλον και τοπίο. Συνοψίζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι 

υποβάθµισης των αξιόλογων οικοσυστηµάτων, δηλαδή (α) η υπέρµετρη 
και κυρίως ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων µε 
συνέπεια την άσκηση πιέσεων σχετιζόµενων µε την υπερκατανάλωση 
υδατικών πόρων, τη δηµιουργία αποβλήτων και τη διάχυση των πηγών 
ρύπανσης, την εισβολή µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα, την κατασκευή τουριστικών ανωδοµών και υποδοµών 
βάσει ελλιπούς σχεδιασµού, (β) η γραµµική επέκταση των οικισµών 
κατά µήκος της παράκτιας ζώνης, (γ) η πρόκληση πυρκαγιών και (δ) η 
διάβρωση των ακτών. Παρουσιάζονται επίσης εν συντοµία οι 
κυριότεροι κίνδυνοι υποβάθµισης του τοπίου, που είναι (α) η κατασκευή 
τουριστικών ανωδοµών και υποδοµών–αλλά όχι µόνο- κατά µήκος της 
παράκτιας ζώνης, (β) η ευρύτατη αξιοποίηση των όρων της εκτός 
σχεδίου δόµησης, (γ) η επέκταση των οικιστικών κέντρων, (δ) η 
πρόκληση πυρκαγιών και (ε) η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 
απορριµµάτων. 

2. Οικονοµία. Εκτιµάται η συµβολή του τουρισµού (α) στο Α.Ε.Π. και (β) 
στην απασχόληση. Συσχετίζεται ο τουρισµός µε άλλους τοµείς και 
κλάδους παραγωγής (µεταφορές, λιανικό εµπόριο, µεταποίηση, 
πολιτιστική παραγωγή).  

 
  Στη συνέχεια επισηµαίνεται η πολιτιστική διάσταση του τουρισµού, 
σχολιάζονται οι µηχανισµοί αφοµοίωσης και απόρριψης, εκτιµάται ο 
βαθµός κοινωνικής αποδοχής του τουριστικού φαινοµένου από τις τοπικές 
κοινωνίες. 
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  Η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών στον τουριστικό τοµέα 
είναι χαµηλή και συνδέεται µε το χαµηλό ποσοστό εξειδικευµένου και 
καταρτισµένου εργατικού δυναµικού. Είναι δεδοµένες οι αυξηµένες ανάγκες 
για εξειδικευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό, τη στιγµή που ένα 
µεγάλο ποσοστό του αποτελείται από ανειδίκευτο προσωπικό. Το 
σύστηµα τουριστικής εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που 
απασχολείται στον τουριστικό τοµέα. (Κεφ. Α.4.). 
 
  Σε αναφορά µε τις τρεις βασικές οµάδες νησιών επιχειρείται η 
ανάλυση πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων – ευκαιριών – κινδύνων της 
τουριστικής ανάπτυξης (S.W.O.T. analysis). Με βάση τους τέσσερις άξονες 
της ανάλυσης αυτής, εξετάζονται τα εξής ζητήµατα, όπως διαµορφώνονται 
από την κατάσταση του τουρισµού στην Περιφέρεια: 
 
1. Οι τουριστικές υποδοµές και υπηρεσίες. 
2. Το φυσικό περιβάλλον. 
3. Το δοµηµένο περιβάλλον. 
4. Το ανθρώπινο δυναµικό. 
5. Η διαφήµιση και η προβολή. 
6. Η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος. 
7. Η τουριστική ζήτηση. 
8. Ο κύκλος ζωής του τουριστικού προϊόντος. 
9. Οικονοµικές εισροές και εκροές. 
 
  Η ανάλυση πραγµατοποιείται υπό τη µορφή πινάκων και 
επεξηγηµατικών κειµένων. (Κεφ. Α.5). 
 
  Οι κυριότεροι φορείς και επιχειρήσεις τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι οι εξής: 
 

1. Νοµαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής. 
2. Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. 
3. Επαγγελµατικοί Φορείς (ενώσεις ξενοδόχων ή ιδιοκτητών 

ενοικιαζοµένων δωµατίων). 
4. Οι tour operators και τα τουριστικά πρακτορεία. 
5. Ξενοδοχεία. 
6. Εταιρείες στο Internet. 
7. ∆ιαφηµιστική εκστρατεία του Ε.Ο.Τ. 
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  Ο τοµέας των συνεργασιών µεταξύ µικρών και µεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων µπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο και να προσφέρει 
σηµαντικές καινοτοµίες στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη. 
Καινοτοµικά τουριστικά προϊόντα µπορεί επίσης να δηµιουργήσει η χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. 
 
  Αξιόλογος είναι ο ρόλος του κοινωνικού τουρισµού για την ενίσχυση 
της εσωτερικής µετακίνησης για λόγους αναψυχής. (Κεφ. Α.6). 
 
  Όσον αφορά στην ανάλυση της δυνητικής ζήτησης, διερευνώνται 
αφενός τα διαµορφωµένα χαρακτηριστικά της ζήτησης και αφετέρου οι 
τάσεις που ενισχύουν τη µεσοπρόθεσµη αύξηση της ζήτησης από 
συγκεκριµένες οµάδες -στόχους.  
 
  Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαµορφωµένης ζήτησης είναι τα 
ακόλουθα: 
 

1. Η περιοχή αποτελεί προορισµό µε σταθερή και ποιοτική ζήτηση. 
2. Η ζήτηση της περιοχής σχετίζεται µε ορισµένα από τα βασικότερα 

κίνητρα του σύγχρονου τουρισµού. 
3. Οι πόλοι που συνθέτουν το σηµερινό προφίλ της ζήτησης, 

χαρακτηρίζονται από δυναµισµό αλλά και τάσεις κορεσµού, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, ώστε να επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός 
των βασικών προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής. 

 
  Για το σχολιασµό των τάσεων της τουριστικής ζήτησης στην περιοχή, 
διερευνώνται οι πηγές προέλευσης της δυνητικής ζήτησης για τα επόµενα 
15 χρόνια, που είναι κυρίως: 
 

1. Η µεγαλύτερη και πιο εξειδικευµένη ανάπτυξη των ειδικών και 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

2. Η αύξηση της ζήτησης από εθνικότητες µε µικρή παρουσία στην 
περιοχή. 

3. Η ζήτηση από ηµεδαπό τουρισµό. 
4. Η αύξηση της ζήτησης για παραθεριστικές κατοικίες. 
5. Η αύξηση και η ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης από τις ευρωπαϊκές 

αγορές. (Κεφ. Α.7.). 
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Β΄ ΦΑΣΗ 
 
  Για τον καθορισµό της στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η µελέτη διαπραγ-
µατεύεται δύο σενάρια, το σενάριο των τάσεων και το σενάριο 
«αειφορικής» ανάπτυξης του τουρισµού.  
 
  Στο σενάριο των τάσεων εξετάζονται οι επιπτώσεις της συνέχισης της 
«ως έχει» τουριστικής ανάπτυξης στις υποδοµές, το περιβάλλον και τους 
πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
 
  Όσον αφορά στις υποδοµές, εξετάζονται οι επιπτώσεις στις εξής 
κατηγορίες: Οδικό δίκτυο, εµπορικό λιµάνι, τουριστικό λιµάνι, αεροδρόµιο 
– ελικοδρόµιο, υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης, υγείας, πολιτισµού, 
υποδοµές ύδρευσης, ενέργειας,  τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυµάτων, διαχείρισης απορριµµάτων και υποδοµές από τις 
οποίες εξαρτάται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
 
  Όσον αφορά στο περιβάλλον και τους πόρους, εξετάζονται οι 
επιπτώσεις υλοποίησης του σεναρίου στη γεωργική γη, τους διαθέσιµους 
υδατικούς πόρους, τη γεωµορφολογία, το ανάγλυφο και το τοπίο, τις 
δασικές εκτάσεις, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τη φυσιογνωµία των 
οικισµών, τον τοπικό πολιτισµό / κουλτούρα, τη βιοποικιλότητα και το 
συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος. 
 
  Η εξέταση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που αναµένονται στις 
παραπάνω κατηγορίες εξαιτίας της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής 
ανάπτυξης, γίνεται για καθεµία από τις έξι προεκτεθείσες κατηγορίες 
νησιών, ως προς δε το χρονικό ορίζοντα, σε µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη βάση.  
 
  Όσον αφορά στο σενάριο της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης, 
παρουσιάζονται κατ’ αρχήν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτει και οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινείται, στους 
τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 
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  Το σενάριο της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης επιλέγεται και 
προτείνεται από την οµάδα µελέτης. Για την υλοποίησή του 
καταστρώνονται «κύριες κατευθύνσεις» πολιτικής για καθεµία από τις έξι 
οµάδες νησιών. Ακολουθεί ο προσδιορισµός των στόχων, που πρέπει να 
υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. (Κεφ. 
Β.1). 
 
  Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και οι άξονες 
παρέµβασης των δηµόσιων φορέων. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης της τουριστικής πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο αλλά και οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης των 
λοιπών πολιτικών που υλοποιούνται κατά την περίοδο 2000 – 2006 από 
τους δηµόσιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και δηµοτικό 
επίπεδο (πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, τις µεταφορές, το περιβάλ-
λον, την αγροτική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, την αλιεία, 
τον πολιτισµό, την υγεία και πρόνοια, την απασχόληση και επαγγελµατική 
κατάρτιση, την εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, την 
πληροφορία, η πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.) (Κεφ. Β.2). 
 
  Ακολουθεί η πρόταση για τους άξονες και τις µορφές κινητοποίησης 
των φορέων του ιδιωτικού τοµέα και των αναγκαίων κοινών δράσεων των 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και παρατίθενται σχετικά παραδείγµατα. 
(Κεφ. Β.3).  
 
  Στο τελευταίο κεφάλαιο καταστρώνεται το απαιτούµενο πρόγραµµα 
δράσης. Προτείνονται κατ’ αρχήν µία σειρά από µελέτες που κρίνονται ως 
απαραίτητες για την εφαρµογή του σχεδίου. Οι µελέτες που ενδεικτικά 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή του 
Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας, µπορούν να αποτελέσουν 
υπόβαθρο άµεσα ή έµµεσα συσχετιζόµενο µε το επιθυµητό µοντέλο 
ανάπτυξης του τουρισµού. Με στόχο την εφαρµογή κατευθύνσεων 
αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού, θεωρείται αρχικά κρίσιµη η έρευνα 
βασικών συνιστωσών του σταδίου και προτύπου ανάπτυξης που έχει ακο-
λουθηθεί / διαµορφωθεί έως σήµερα , δηλαδή η αποτίµηση της 
υφιστάµενης κατάστασης. Στη συνέχεια καταγράφεται, ανά οµάδα νησιών, 
η τυπολογία των µελετών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
σεναρίου αειφορικής προσέγγισης. 
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  Ακολούθως επιχειρείται η συσχέτιση των προγραµµατισµένων 
αξόνων παρέµβασης µε το επιθυµητό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια. Παρουσιάζονται επίσης τα ενταγµένα έως σήµερα έργα του 
ΠΕΠ 2000 – 2006 και τα ενταγµένα στα τοµεακά προγράµµατα που 
αφορούν στην Περιφέρεια. 
 
  Στο πλαίσιο των προγραµµάτων που µπορούν να συµβάλλουν 
χρηµατοδοτικά στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, µπορούν να 
ενταχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Εκπόνηση διαγνωστικής µελέτης προορισµών. 
 Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων βασισµένων σε θεµατικές 
ενότητες. 

 Υποστήριξη των επιχειρηµατιών στην υιοθέτηση και εφαρµογή των 
νέων τουριστικών προϊόντων. 

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αναβάθµιση της ποιότητας 
παραγόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. 

 
  Ειδικά όσον αφορά στο σκέλος των ενεργειών κατάρτισης και 
επιµόρφωσης, αναφέρονται θεµατικές ενότητες που µπορούν να 
προσφερθούν και να επιλεγούν αναλόγως του καταρτιζόµενου κοινού 
(ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, διαχείριση τουριστικών µονάδων, 
περιβάλλον και τουριστικές επιχειρήσεις, η Κοινωνία της Πληροφορίας και 
η τουριστική επιχείρηση). 
 
  Με βάση τη µέχρι σήµερα πρακτική και τα αποτελέσµατα στο χώρο 
της σύναψης συµβάσεων και της ίδρυσης και λειτουργίας φορέων, 
προτείνονται τα εξής: 

 Η προώθηση θεσµικών παρεµβάσεων µε στόχο την καλύτερη 
οργάνωση του σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών τουρισµού. 

 Η ανάπτυξη εργαλείων (δοµών) στήριξης. 
 
  Σχετικά µε την απαραίτητη στρατηγική µάρκετινγκ και επικοινωνίας, 
αναλύεται κατ’ αρχήν η ιδιαίτερη σηµασία του σχεδίου µάρκετινγκ µιας 
τουριστικής περιοχής και παρουσιάζονται οι παράγοντες, οι οποίοι 
συµβάλλουν στην ανάδειξή της (τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 
τουρίστα –καταναλωτή, η διεθνοποιηµένη διάσταση του τουριστικού 
ταξιδιού ως καταναλωτικού προϊόντος, τα χαρακτηριστικά περιοχών και οι 
τύποι µάρκετινγκ, η ανάγκη διασύνδεσης του µάρκετινγκ µε την ανάπτυξη 
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και το µάνατζµεντ, η τουριστική περιοχή ως πολυσύνθετο «τουριστικό 
προϊόν»).  
 
  Στη συνέχεια εξετάζονται τα κύρια τµήµατα και οι ενότητες που 
συγκροτούν ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ, που είναι τα εξής: 
 
Ι. Οργάνωση και σχεδιασµός προγράµµατος µάρκετινγκ. 

 Θεσµικό πλαίσιο. 
 Σχεδιασµός. 
 Οργάνωση και ανατροφοδότηση. 
 Υποστήριξη. 
 Έλεγχος. 

 
ΙΙ. ∆ιερεύνηση τουριστικών πόρων και συγκρότηση τουριστικού 

προϊόντος. 
 Ανάλυση: τουριστικοί πόροι. 
 Σύνθεση: τουριστικό προϊόν. 
 Στρατηγικός σχεδιασµός. 
 Πελάτες. 
 Αγορές. 
 Ανταγωνισµός. 
 Τιµές. 

 
ΙΙΙ. Μέσα της προβολής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος. 

 ∆ιαφήµιση. 
 ∆ηµόσιες σχέσεις. 
 Εκθέσεις. 
 Άµεσες πωλήσεις. 
 Internet. 

 
  Ακολουθεί η παρουσίαση και σύνδεση των χαρακτηριστικών 
προσφοράς και ζήτησης των έξι οµάδων νησιών µε το πρόγραµµα 
µάρκετινγκ της Περιφέρειας. 
 
  Τέλος, παρουσιάζονται οι αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις χωροταξικού, 
πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου. (Κεφ. Β.4.). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ    
 
  Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα ο τουρισµός αναδείχθηκε σε 
καθοριστικό, ηγετικό θα έλεγε κανείς, παράγοντα της οικονοµικής 
ανάπτυξης πολλών περιοχών σηµαδεύοντας την αναπτυξιακή πορεία 
τους. Ο πλούτος φυσικών και πολιτισµικών πόρων κάποιων περιοχών 
αποτέλεσε τον πρωταρχικό παράγοντα έλξης για την άσκηση εντός αυτών 
του νέου κοινωνικού «δικαιώµατος», που είναι πλέον ο τουρισµός. Σήµερα 
πια η ανάπτυξη του τουρισµού συνιστά σε πολλές περιπτώσεις στόχο 
υψηλής προτεραιότητας προσφέροντας µία εναλλακτική αναπτυξιακή 
επιλογή.  
 
  Στο πλαίσιο της πάση θυσία επιδίωξης της τουριστικής ανάπτυξης, 
συχνά ακολουθήθηκε ένα µοντέλο απρογραµµάτιστης και εντατικής 
ανάπτυξης. ∆ίπλα στις αναµφισβήτητες θετικές επιπτώσεις της ανάπτυξης 
είναι πλέον ορατές και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους πόρους 
(φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον) καθώς και στην οικονοµία και την 
κοινωνία των περιοχών στις οποίες ίσχυσε το «µοντέλο» αυτό, 
υποθηκεύοντας συχνά το µέλλον τους. Τα τελευταία χρόνια είναι σαφές ότι 
το γνωστό, «κλασικό» τουριστικό προϊόν (µαζικός ηλιοτροπικός τουρισµός 
παραλίας) έχει συµπληρώσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στη συµπλήρωση 
του κύκλου της ζωής του, δεν αποτελεί το πλέον ζητούµενο προϊόν και έχει 
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πολλές αρνητικές συνέπειες για τις εξειδικευµένες σε αυτό επιχειρήσεις και 
περιοχές. 
 
  Είναι πλέον σαφές ότι απαιτείται ριζικός επαναπροσδιορισµός των 
προτεραιοτήτων κατά το σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης, βάσει µίας 
νέας στρατηγικής, που θα ενσωµατώνει την τουριστική ανάπτυξη στην 
τοπική οικονοµία, διατηρώντας την οικολογική και πολιτισµική 
ποικιλοµορφία των τουριστικών περιοχών. Αυτό φυσικά δεν µπορεί να 
επιτευχθεί παρά µόνο µέσω της ανάπτυξης εναλλακτικού, ενεργού 
τουρισµού βασισµένου στα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών για το 
περιβάλλον και τον πολιτισµό καθώς και µε την προσπάθεια για βελτίωση 
της ποιότητας και της απόδοσης (περιβαλλοντικής, κοινωνικής κ.λπ.) του 
µαζικού τουρισµού. 
 
  Είναι αναγκαία η στροφή προς έναν επιλεκτικό τουρισµό, σε 
ανανέωση του τουριστικού προϊόντος µε ποιοτική βελτίωση και αύξηση 
της προστιθέµενης αξίας του. Αναφερόµαστε στον τουρισµό, ο οποίος: 
 

• Θα προστατεύει και θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής στην οποία αναπτύσσεται, δηµιουργώντας νέες θέσεις 
απασχόλησης για ειδικευµένο προσωπικό. 

• Θα καταναλώνει τοπικά προϊόντα µειώνοντας την ανάγκη για 
µεταφορές και συµβάλλοντας στην αποφυγή της µονοκαλλιέργειας. 

• Θα συντείνει στην καλύτερη διάχυση των τουριστικών ροών στο 
χώρο και το χρόνο. 

• Θα αναδεικνύει και αξιοποιεί µε ήπιο τρόπο όλους τους τοπικούς 
πόρους. 

• Θα στηρίζει την ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και 
συµπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. 

 
  Ο τουρισµός αυτός εκδηλώνεται µε νέες, επιλεκτικές, εξειδικευµένες 
και ποιοτικές µορφές, οι οποίες απευθύνονται σε τουρίστες που θέλουν να 
µην είναι παθητικοί δέκτες αλλά να αναµειχθούν ενεργά στο προϊόν που οι 
ίδιοι έχουν επιλέξει, να αποκτήσουν νέες εµπειρίες και γνώσεις, να 
βιώσουν το φυσικό, πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να 
συντελέσουν στην υποβάθµισή του ή να συνδυάσουν την αναψυχή µε 
επαγγελµατικές ή άλλες υποχρεώσεις. 
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  Στο δύσκολο, ιδιαίτερα σκληρό διεθνές τουριστικό σκηνικό, είναι 
σίγουρο ότι µόνο οι περιοχές εκείνες που θα προσφέρουν ένα 
διαφοροποιηµένο και ποιοτικό τουριστικό προϊόν µε παράλληλη 
διατήρηση του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος –και αναβάθµισή 
του ιδιαίτερα σε περιοχές µαζικού οργανωµένου τουρισµού- καθώς  και 
των ιδιαιτεροτήτων τους, θα παραµείνουν ανταγωνιστικές και θα θέσουν τις 
βάσεις για µία µακροπρόθεσµη και βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 
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Β.1. Καθορισµός στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

  

Β.1.1. Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων 
 
  Για τον καθορισµό της στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η µελέτη διαπραγ-
µατεύεται στη συνέχεια δύο σενάρια. Πρόκειται για το σενάριο των τάσεων 
(ουσιαστικά, για τη συνέχιση της «ως έχει» τουριστικής ανάπτυξης), οι 
αναµενόµενες επιπτώσεις του οποίου παρουσιάζονται σε µεσοπρόθεσµη 
και µακροπρόθεσµη βάση και το σενάριο «αειφορικής» ανάπτυξης του 
τουρισµού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  
 
• Σενάριο των τάσεων 
 

  Εξετάζονται οι επιπτώσεις της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής 
ανάπτυξης στις υποδοµές, το περιβάλλον και τους πόρους της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται οι επιπτώσεις στις εξής 
κατηγορίες υποδοµών: οδικό δίκτυο, εµπορικό ή τουριστικό λιµάνι, 
αεροδρόµιο – ελικοδρόµιο, υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης, υγείας, 
πολιτισµού (µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, πολιτιστικά και 
πνευµατικά κέντρα), υποδοµές ύδρευσης, ενέργειας,  τηλεπικοινωνιών, 
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων, διαχείρισης απορριµµάτων και 
υποδοµές από τις οποίες εξαρτάται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 
 
  Όσον αφορά στο περιβάλλον και τους πόρους, εξετάζονται οι 
επιπτώσεις υλοποίησης του σεναρίου στη γεωργική γη, τους διαθέσιµους 
υδατικούς πόρους, τη γεωµορφολογία, το ανάγλυφο και το τοπίο, τις 
δασικές εκτάσεις, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τη φυσιογνωµία των 
οικισµών, τον τοπικό πολιτισµό / κουλτούρα, τη βιοποικιλότητα και το 
συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος. 
 
  Η εξέταση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που αναµένονται στις 
παραπάνω κατηγορίες εξαιτίας της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής 
ανάπτυξης, γίνεται για καθεµία από τις έξι προεκτεθείσες κατηγορίες 
νησιών, ως προς δε το χρονικό ορίζοντα, σε µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη βάση. Το είδος των επιπτώσεων (αρνητικές, µηδενικές, 
θετικές) χαρακτηρίζεται µε τα σύµβολα «-»,«0» και «+». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.1. Αξιολόγηση επιπτώσεων στο "σενάριο των τάσεων" 
 
Υποδοµές Οµάδα I Οµάδα II Οµάδα III Οµάδα IV Οµάδα V Οµάδα VI 
Οδικό δίκτυο + + + + - 0 - 0 - 0 - 0 
Λιµάνι εµπορικό ή τουριστικό - - + - 0 0 - 0 - 0 - 0 
Αεροδρόµιο – ελικοδρόµιο 0 0 + 0 0 - 0 + - 0 - 0 
Φιλοξενίας 0 + 0 + - 0 - 0 - 0 - 0 
Εστίασης  0 + 0 + - 0 - 0 - 0 - 0 
Υγείας 0 - 0 - - - - 0 - 0 - 0 
Πολιτισµού  - 0 0 + 0 + - 0 - 0 - 0 
Ύδρευσης  - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
Ενέργειας 0 + 0 + - 0 - 0 - 0 - 0 
Τηλεπικοινωνιών 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 
Αποχέτευσης – επεξεργασίας λυµάτων - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
∆ιαχείρισης απορριµµάτων  - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 
Παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών + + + + - 0 - 0 - 0 - 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.1. Αξιολόγηση επιπτώσεων στο "σενάριο των τάσεων" (συνέχεια) 
 
Περιβάλλον και πόροι Οµάδα I Οµάδα II Οµάδα III Οµάδα IV Οµάδα V Οµάδα VI 
 Γεωργική γη - - - - - - - - - - - - 
Νερό 0 - - - - - - - - - - - 
Γεωµορφολογία – Ανάγλυφο - Τοπίο 0 - - - - - - - - - - - 
∆ασικές εκτάσεις - - - - - - - - - - - - 
Αρχιτεκτονική κληρονοµιά – φυσιογνωµία 
οικισµών 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Τοπικός πολιτισµός – κουλτούρα - - - - - - - - - - - - 
Βιοποικιλότητα  - - - - - - - - - - - - 
Συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος + 0/- + 0/- + 0/- + 0/- + 0/- + 0/- 
 
Είδος των επιπτώσεων: + 
 0 
 - 
Πηγή: Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης / ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες 
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  Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφ. Α.3.4.1), η Οµάδα Ι περιλαµβάνει 
αποκλειστικά τη Ρόδο, στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί τεράστιες 
επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού και έχει δηµιουργηθεί ισχυρή 
αναπτυξιακή ροπή. Οι επιπτώσεις της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής 
ανάπτυξης στη Ρόδο αναµένονται κατά κύριο λόγο µηδενικές ή θετικές 
στον τοµέα των υποδοµών. Εξαιρείται το λιµάνι που θα δεχθεί ισχυρή 
πίεση λόγω της συνεχώς αυξανόµενης κίνησης, καθώς και οι 
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων (σε µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη βάση), οι υποδοµές υγείας µακροπρόθεσµα, πολιτισµού, 
ύδρευσης και αποχέτευσης – επεξεργασίας λυµάτων µεσοπρόθεσµα. 
Σηµαντικά χειρότερη αναµένεται η εικόνα όσον αφορά το κεφάλαιο 
«περιβάλλον και πόροι», ενώ το συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος 
αναµένεται σε µεσοπρόθεσµη βάση θετικό µε πτωτικές τάσεις σε 
µακροπρόθεσµη βάση, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης του 
φυσικού και πολιτισµικού κεφαλαίου. 
 
  Τα νησιά της Οµάδας ΙΙ χαρακτηρίζονται κυρίως από το δυναµισµό 
τους στον τοµέα του τουρισµού, µε υψηλό αριθµό επισκεπτών αλλά όχι 
απαραίτητα παρεµφερές πληθυσµιακό µέγεθος και εµφάνιση έντονων 
στοιχείων κορεσµού. Οι επιπτώσεις της συνέχισης της «ως έχει» 
τουριστικής ανάπτυξης στις υποδοµές αναµένονται κατά κύριο λόγο 
θετικές ή µηδενικές. Μακροπρόθεσµα αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις 
στις λιµενικές υποδοµές, στις υποδοµές υγείας και διαχείρισης 
απορριµµάτων. Ιδιαίτερα προβληµατική για το κοντινό µέλλον αναµένεται 
η κατάσταση στους τοµείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης – 
επεξεργασίας λυµάτων. Ιδιαίτερα αρνητική αναµένεται να είναι 
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα η εικόνα του περιβάλλοντος και των 
πόρων, µε την εξαίρεση στον τοµέα της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς – 
φυσιογνωµίας (µηδενική αναµενόµενη επίπτωση µακροπρόθεσµα). Το 
συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος αναµένεται σε µεσοπρόθεσµη βάση 
θετικό αλλά σε µακροπρόθεσµη βάση µηδενικό ή και αρνητικό λόγω της 
επιδείνωσης της κατάστασης του φυσικού και πολιτισµικού κεφαλαίου. 
 
  Στα νησιά της οµάδας ΙΙΙ η εικόνα έχει ανατραπεί, καθώς η µόνη θετική 
επίπτωση που αναµένεται στον τοµέα των υποδοµών, είναι, σε 
µακροπρόθεσµη βάση, στην περιοχή του πολιτισµού. Ως προς το 
περιβάλλον, τους πόρους και το συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος, δεν 
επισηµαίνεται ουδεµία διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη 
οµάδα νησιών.  
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  Όσον αφορά τις υποδοµές των νησιών της οµάδας IV, η µόνη θετική 
επίπτωση που αναµένεται, εντοπίζεται στις υποδοµές αεροµεταφορών, σε 
µακροπρόθεσµη βάση. Καµία διαφορά δεν αναµένεται στο επόµενο 
κεφάλαιο, σε σχέση µε την προηγούµενη οµάδα. 
 
  Στις οµάδες νησιών V και VI δεν αναµένεται καµία θετική επίπτωση 
στον τοµέα των υποδοµών. Σε όλες τις κατηγορίες υποδοµών αναµένονται 
αρνητικές επιπτώσεις µεσοπρόθεσµα και µηδενικές επιπτώσεις 
µακροπρόθεσµα. Στον τοµέα του περιβάλλοντος, των πόρων και του 
συνολικού τοπικού οικονοµικού οφέλους δεν αναµένονται επιπτώσεις 
διαφορετικές από εκείνες που έχουν παρουσιασθεί για τις προηγούµενες 
οµάδες.  
 
• Σενάριο της αειφορικής ανάπτυξης 
 
  Έχουν διαπιστωθεί οι ως επί το πλείστον αρνητικές επιπτώσεις του 
µέχρι σήµερα ακολουθούµενου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σύµφωνα και µε τα προεκτεθέντα, η συνέχιση 
του µοντέλου αυτού αναµένεται να έχει κυρίως αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
στις υποδοµές όσο και κυρίως στον κρίσιµο τοµέα του περιβάλλοντος και 
των πόρων. Βεβαίως, οι αναµενόµενες επιπτώσεις διαφοροποιούνται από 
νησί σε νησί και µεταξύ των οµάδων νησιών. Αναλόγως του µεγέθους κάθε 
νησιού διαφέρει και ο απαιτούµενος για την εµφάνιση αυτών των 
επιπτώσεων χρόνος (στα µικρότερα νησιά, οι δυσλειτουργίες, τα 
προβλήµατα και οι αρνητικές επιπτώσεις του ως άνω µοντέλου ανάπτυξης 
εµφανίζονται συντοµότερα).  
 
  Είναι προφανές ότι στην περίπτωση µίας παρόµοιας µε την 
παραπάνω ανάλυσης και παρουσίασης ως προς τις επιπτώσεις της 
εφαρµογής ενός µοντέλου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα εµφανιζόταν µία κατά κύριο λόγο ή καθ’ όλα 
θετική εικόνα (πράγµα που είναι και το επιθυµητό) και για το λόγο αυτό 
παρέλκει η εµφάνιση ενός παρόµοιου πίνακα επιπτώσεων για το µοντέλο 
αυτό. 
 
  Ένα σενάριο αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου πρέπει να διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να 
κινείται προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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1. Εκπαίδευση – κατάρτιση των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων στον 

τοµέα του τουρισµού. 
2. Συµφωνίες µεταξύ α) φορέων του ∆ηµοσίου – επιχειρηµατιών και β) 

οµάδων επιχειρηµατιών για τη βελτίωση και προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος. 

3. ∆ιεθνείς διαφηµιστικές εκστρατείες µε έµφαση στην παράµετρο της 
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

4. Έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (µεταφορών -επικοινωνιών, 
φιλοξενίας, εστίασης). 

5. Ανάπτυξη µηχανισµού λήψης και επεξεργασίας σχολίων, παραπόνων, 
προτάσεων, υποδείξεων, που υποβάλλονται από τους τουρίστες και 
ανάλογη δράση για την επανάταξη των προβληµάτων. 

6. Αύξηση και βελτίωση της τοπικής παραγωγής. 
7. Βελτίωση των υποδοµών περίθαλψης και πρόνοιας. 
8. Προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτισµού ως διαθέτοντος 

"αυθυπαρξία" και "αυταξία". Αποφυγή φαινοµένων φολκλόρ και 
"καρικατούρας". 

9. Πολλαπλές δράσεις για την προστασία του συστήµατος πολιτισµικών / 
κοινωνικών αξιών. 

10. Καθορισµό µε λεπτοµερή τρόπο / εξειδίκευση των κατάλληλων δεικτών 
της "φέρουσας ικανότητας" ανά νησί ή οµάδα νησιών. 

11. Καθορισµό του επιτρεπόµενου µεγέθους, αριθµού και δυναµικότητας 
τουριστικών µονάδων σε επίπεδο οικισµού. 

12. Καθορισµό του επιτρεπόµενου αριθµού εστιατορίων, 
καφεζαχαροπλαστείων, µπαρ κ.α. ανά οικισµό. 

13. Ολοκλήρωση των απαιτούµενων έργων συγκοινωνιακής υποδοµής, 
µεγέθους  ανάλογου µε το επιθυµητό είδος και µέγεθος ανάπτυξης ανά 
νησί. 

14.  Ρύθµιση της σχέσης των πληθυσµιακών µεγεθών µονίµων κατοίκων – 
επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους. 

15. Ρύθµιση της σχέσης των πληθυσµιακών µεγεθών µονίµων κατοίκων – 
µη ντόπιων εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του έτους. 

16. Καθορισµό χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης στις 
εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών περιοχές. Η διατήρηση των µέχρι 
σήµερα "ανέπαφων" από τη δόµηση περιοχών, η διαφύλαξη της 
γεωργικής γης, η προστασία του τοπίου, αποτελούν βασικούς στόχους 
αλλά και προϋποθέσεις εφαρµογής και υλοποίησης του σεναρίου. 
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17. Καθορισµό χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης εντός των 
οικισµών, µε προτεραιότητα σε όσους δέχονται ήδη σηµαντικές πιέσεις. 
Απαιτούνται ο έλεγχος της ανοικοδόµησης µε ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια, ο σεβασµός της κατοικίας και άλλων προϋφιστάµενων 
χρήσεων εντός των οικισµών, η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος, της ηχορρύπανσης και της οπτικής ρύπανσης. 

18. Προστασία των φυσικών στοιχείων και συνιστωσών του χώρου (ακτών, 
τοπίων, γεωλογικών σχηµατισµών, χερσαίων και θαλάσσιων οικο-
συστηµάτων, αγροτικού χώρου, αποδεκτών κ.λπ.). 

19. Προστασία των ανθρωπογενών πολιτισµικών στοιχείων και συνόλων 
(µνηµείων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακής δόµησης, κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων κ.λπ.). 

20. Προστασία – εξοικονόµηση υδατικών πόρων. Καθορισµός 
"επιτρεπόµενης" κατανάλωσης – ανάλογη τιµολόγηση. 

21. Αντιµετώπιση της ρύπανσης µέσω της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων και των λυµάτων. 

22. Συνδυαστικότητα / συµπληρωµατικότητα µορφών τουρισµού µε στόχο 
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανακατανοµή της 
τουριστικής κίνησης στο χρόνο και έµφαση στην ανάδειξη και ενίσχυση 
του «τοπικού». 

23. Οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας µε διατήρηση και των 
άλλων τοµέων – κλάδων της τοπικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση των 
επαγγελµάτων και δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσµού. Μεταξύ των 
στόχων του µοντέλου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού είναι και η 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της µονοκαλλιέργειάς του στα 
περισσότερα νησιά της Περιφέρειας, µε τις γνωστές επιπτώσεις στην 
απασχόληση. 

 
 
Β.1.2  Κύριες κατευθύνσεις πολιτικής 
 
  Για την υλοποίηση του επιλεγόµενου από την οµάδα µελέτης 
«αειφορικού» σεναρίου τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου1, κρίνεται ως απαραίτητη πριν τη διατύπωση των στόχων 
προτεραιότητας η κατάστρωση «κύριων κατευθύνσεων» της απαιτούµενης 
πολιτικής, ανά οµάδα νησιών. 
                                                           
1 Τσεκούρας Γ., "Οι ιδιαιτερότητες του Σχεδιασµού της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Αιγαίο", 

Κυκλαδίτικη Συνάντηση – Νέα Στρατηγική για τον Τουρισµό – Σχεδιασµός για µια 
Αειφόρο Ανάπτυξη, Πάρος 23-24/5/02. 
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  Οι κύριες αυτές κατευθύνσεις πολιτικής έχουν ως εξής: 
 
Οµάδα νησιών Ι (Ρόδος – Κως) 
 
  Για τις ανάγκες της διατύπωσης των κύριων κατευθύνσεων πολιτικής 
και µόνο, η Ρόδος και η Κως εντάσσονται σε µία οµάδα, καθώς 
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Στα νησιά αυτά έχουν 
πραγµατοποιηθεί τεράστιες επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού και έχει 
δηµιουργηθεί η σχετική αναπτυξιακή ροπή. Για το λόγο αυτό, δεν θα 
κρινόταν ως συνετή µία προσπάθεια για την αλλαγή των ισχυουσών κατευ-
θύνσεων της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά ενδείκνυται η πραγµατοποίηση 
παρεµβάσεων χωρίς ριζική αλλαγή του συγκεκριµένου µοντέλου 
ανάπτυξης. Πάντως, η αποδοχή της ύπαρξης και λειτουργίας των µεγάλης 
κλίµακας ξενοδοχειακών µονάδων δεν σηµαίνει κατ’ ουδένα τρόπο ότι το 
µοντέλο αυτό µπορεί να αντιγραφεί στα υπόλοιπα τµήµατα των νησιών 
π.χ. στη νότια Ρόδο. Εποµένως, πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για  
 
1. Τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τουριστών. 
2. Την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
3. Την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω της 

αναβάθµισης και συµπλήρωσης των υποδοµών των µεγάλων 
ξενοδοχειακών µονάδων. 

4. Την αύξηση του αριθµού και την αναβάθµιση των υποδοµών ειδικών 
εξυπηρετήσεων π.χ. γηπέδων γκολφ. Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι 
κρίνεται ως αναγκαία η ύπαρξη, για παράδειγµα, ενός γηπέδου γκολφ 
σε κάθε µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα, αλλά η ύπαρξη και λειτουργία 
δηµοτικών γηπέδων γκολφ. 

5. Τη ρύθµιση και την καλύτερη κατανοµή στο χρόνο των επισκέψεων των 
κρουαζιεροπλοίων. 

6. Την αξιοποίηση και προβολή των στοιχείων της φυσικής και 
πολιτισµικής κληρονοµιάς, µε παράλληλη προστασία τους. 

7. Τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων εξυπηρετήσεων στην Κω 
(η Ρόδος διαθέτει υψηλό επίπεδο παρεχόµενων εξυπηρετήσεων στους 
τουρίστες). 

 
Οµάδα νησιών ΙΙ (πλην της Κω) 
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  Στα νησιά της οµάδας αυτής (Θήρα, Μύκονος, Πάρος) έχει επέλθει 
µεγάλη µείωση της φυσικής χωρητικότητάς τους. Παρατηρείται 
υπερεντατική χρήση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων π.χ. στην 
περιοχή της καλντέρας στη Θήρα2, µε αυξηµένες πιθανότητες 
"κατάρρευσής" τους, σε χρονικά σηµεία αιχµής. Κατ’ ουσίαν, η αξία των 
πόρων µειώνεται µακροπρόθεσµα. ∆ιαπιστώνονται επίσης σαφή 
αναπτυξιακά αδιέξοδα και εµφανίζονται τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης 
π.χ. στη Μύκονο.3 
  Στα νησιά της οµάδας αυτής απαιτείται η πραγµατοποίηση 
παρεµβάσεων και η λήψη µέτρων προς τις εξής κατευθύνσεις: 
 
1. Έλεγχος της χωρητικότητας, δηλαδή πρέπει να αποφευχθεί η ίδρυση 

και λειτουργία νέων µονάδων φιλοξενίας και εστίασης (0% αύξηση). 
2. Χρονική ανακατανοµή του αριθµού των επισκεπτών. 
3. Έλεγχος των δυνατοτήτων προσέγγισης σε όσα σηµεία των νησιών 

παρουσιάζονται φαινόµενα κορεσµού. 
4. Βελτίωση της εικόνας του φυσικού και δοµηµένου χώρου (βλ. σηµεία 15 

και 16 ανωτέρω). 
 
Οµάδα νησιών ΙΙΙ 
 
  Στα νησιά της οµάδας αυτής κρίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα 
αύξησης του αριθµού των τουριστών µέχρι 15% εντός της επόµενης 
δεκαετίας. Όµως, στο πλαίσιο του σεναρίου αειφορικής ανάπτυξης του 
τουρισµού η πραγµατοποίηση της αύξησης αυτής προϋποθέτει  
 
1. Την ολοκλήρωση των υποδοµών διαχείρισης των απορριµµάτων και 

λυµάτων, υγείας και ύδρευσης (από τον τελευταίο τοµέα εξαιρείται η 
Άνδρος). 

2. Την προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων φυσικών και δοµηµένων 
τοπίων (βλ. σηµεία 15 και 16 ανωτέρω). 

 
  Στη Σύρο είναι αναγκαία η προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς της Ερµούπολης και της Άνω Σύρου, ενώ στην Τήνο 

                                                           
2 ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες, Ειδικές Έρευνες στα πλαίσια του ΧΣΠ Νοτίου 
Αιγαίου. 
3 Κοκκώσης Χ. (2000), Τουριστική ανάπτυξη και φέρουσα ικανότητα στα νησιά, στο: 

∆ιάφοροι συγγραφείς – Πάρις Τσάρτας (επιµ.) (2000), Τουριστική ανάπτυξη - 
πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα, σελ. 92. 
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απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασµός των δραστηριοτήτων περί τον 
θρησκευτικό τουρισµό, ιδίως κατά τις περιόδους αιχµής. 
 
Oµάδα νησιών IV 
 
  Στα νησιά της Oµάδας IV απαιτείται σαφής αλλαγή του µοντέλου 
τουριστικής ανάπτυξης. Ήδη παρατηρείται σηµαντική υποβάθµιση του 
φυσικού κεφαλαίου και των τουριστικών πόρων µε κύριο σύµπτωµα τη 
συρρίκνωση της γεωργικής γης και την αλλοίωση του τοπίου. Ο µέσος 
όρος αύξησης της τουριστικής χωρητικότητας τοποθετείται στο 20%. 
 
  Απαιτούνται οι εξής βασικές παρεµβάσεις: 

1. Επίλυση των βασικών ελλείψεων των υποδοµών υγείας, ύδρευσης, 
διαχείρισης απορριµµάτων και λυµάτων. 

2. Οι νέες υποδοµές φιλοξενίας και εστίασης πρέπει να εντάσσονται 
εντός των σηµερινών ορίων των οικισµών. 

 
  Ειδικά για την ήδη ανεπτυγµένη τουριστικά περιοχή της Νάξου 
πρέπει να δροµολογηθεί η αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών 
φιλοξενίας και εστίασης, χωρίς περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας. 
 
Oµάδα νησιών V  
 
  Η ύπαρξη αξιόλογων «παρθένων» εκτάσεων και στοιχείων του 
φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος και του τοπίου στα νησιά της 
οµάδας αυτής ευνοεί την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Η 
κατεύθυνση πρέπει να είναι προς έναν ήπιο τουρισµό υψηλής απόδοσης, 
οργανωµένο γύρω από τα νοικοκυριά και την προώθηση τοπικών 
προϊόντων.  
 
  Απαιτείται συµπλήρωση / βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών 
υποδοµών, µε έµφαση στις σχετικές µε την προσπελασιµότητα. Για τη 
χωροθέτηση και τον καθορισµό του µεγέθους και του τρόπου κατασκευής 
των αναγκαίων έργων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν η κλίµακα και η 
ευθραυστότητα του περιβάλλοντος και του τοπίου. 
 
Oµάδα νησιών VI 
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  Η στενή σχέση εξάρτησης µε µεγαλύτερα νησιά θα διατηρηθεί. Θα 
αποτελέσει µάλιστα πλεονέκτηµα στην πορεία των νησιών της Oµάδας VI 
για τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα ως προς την προστασία των φυσικών 
και πολιτισµικών πόρων τους. Απαιτείται αποτελεσµατικότερος έλεγχος 
των ηµερήσιων επισκέψεων τουριστών. 
 
 
Β.1.3  Προσδιορισµός στόχων προτεραιότητας 
 
  Μετά από την προηγηθείσα παρουσίαση παρατίθενται οι στόχοι, οι 
οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας. Αυτοί οι στόχοι προτεραιότητας έχουν προσδιορισθεί ως 
εξής: 
 

1. Εκπαίδευση των απασχολούµενων στον τουριστικό τοµέα σχετικά µε 
την έννοια και το περιεχόµενο της αειφορικής ανάπτυξης στον τοµέα 
του τουρισµού. 

2. Απόκτηση από τους απασχολούµενους στον τουριστικό τοµέα 
απαραίτητων δεξιοτήτων, όπως είναι η γνώση ξένων γλωσσών και 
χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

3. Εκπαίδευση και παροχή ειδικότερων γνώσεων στους 
απασχολούµενους στον τουριστικό τοµέα, ανάλογα µε την κατηγορία 
της ασχολίας και το είδος της παρεχόµενης από αυτούς υπηρεσίας. 

4. Κατανόηση απ’ όλους τους εµπλεκόµενους στον τοµέα του τουρισµού 
(σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζουν τα νησιά (ευαίσθητα από οικολογικής πλευράς, 
πολιτισµικά, οικονοµικά και κοινωνικά ευάλωτα), της δυναµικής 
αλληλεξάρτησης οικονοµίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που ισχύει 
σε αυτά, και της ανάγκης προστασίας των πόρων και των σηµείων 
έλξης.  

5. Υλοποίηση και διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των 
απαιτούµενων έργων περίθαλψης – υγείας. 

6. Παροχή προς τους τουρίστες υψηλού βαθµού εξυπηρέτησης και 
περιποίησης και πρόνοια για την επίτευξη υψηλού επιπέδου άνεσης, 
διασφάλιση της συνεπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων απέναντι 
στους τουρίστες, τουριστικούς πράκτορες κ.λπ.  
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7. Επίτευξη υψηλού βαθµού τοπικού και υπερτοπικού συντονισµού 
καθώς και παροχής πληροφόρησης γύρω από τις προσφερόµενες 
δυνατότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας. 

8. Τυποποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών π.χ. στις υποδοµές 
εξυπηρέτησης στις µαρίνες. 

 
 
Β.1.4  ∆υνατότητες ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού κατά 

προτεραιότητα 
 
  Εξειδικεύοντας τις κύριες κατευθύνσεις πολιτικής στη βάση του 
"αειφορικού" σεναρίου τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, όπως αυτές καταγράφηκαν ανά Οµάδα νησιών στην ενότητα 
Β.1.2, επιχειρείται η επισήµανση των δυνατοτήτων ανάπτυξης ειδικών 
µορφών τουρισµού κατά προτεραιότητα σε επίπεδο νησιού (βλ. Πίνακα 
Β.1.2). Καταγράφονται 22 διαφορετικές ειδικές µορφές τουρισµού, που 
συνάδουν µε τη φιλοσοφία ανάπτυξης ενός αειφορικού προτύπου για τον 
τουρισµό στο νησιωτικό χώρο του Νοτίου Αιγαίου και αξιολογείται η 
προτεραιότητα ή µη ανάπτυξής τους ανά νησί. Η αξιολόγηση αυτή, 
ποιοτικού χαρακτήρα αποτελεί συνισταµένη των συνιστωσών ανάλυσης 
που έχει προηγηθεί στην Α' Φάση, καθώς και των δεδοµένων που 
χαρτογραφήθηκαν στην παρούσα φάση της µελέτης (βλ. Χάρτες Β1, Β2 και 
Β3 του Παραρτήµατος). 
 
  Για την ορθή ανάγνωση του Πίνακα που ακολουθεί διευκρινίζεται ότι 
η έµφαση δίνεται στην προτεραιότητα και όχι στη δυνατότητα ανάπτυξης 
των συγκεκριµένων ειδικών µορφών που προτείνονται σε επίπεδο νησιού, 
βάσει του αξιολογηθέντος δυναµικού (βασικής τουριστικής και λοιπής 
υποδοµής φυσικών και πολιτισµικών πόρων και θεσµικών περιορισµών). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 
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Β.2 Προσδιορισµός των προτεραιοτήτων και των αξόνων παρέµβασης 
των δηµόσιων φορέων 

 
  Ο τουρισµός είναι µια οικονοµική δραστηριότητα που απαιτεί, πέρα 
από την ύπαρξη καθαρά τουριστικών υποδοµών και εξειδικευµένου 
ανθρώπινου δυναµικού, τη συνύπαρξη πολλών παραγόντων, όπως 
µεταφορικές υποδοµές που διευκολύνουν τη µετάβαση των τουριστών 
στον προορισµό τους, επισκέψιµους τουριστικούς πόρους (πολιτιστικούς 
συνήθως), καθαρό περιβάλλον, επάρκεια νερού και ηλεκτρικής ενέργειας 
κλπ.  Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασµός βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλες τις 
πολιτικές που εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού (εθνικό, 
περιφερειακό, νοµαρχιακό και δηµοτικό). Στο Κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης 
της τουριστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο αλλά και οι προτεραιότητες 
και οι άξονες παρέµβασης των λοιπών πολιτικών που υλοποιούνται την 
περίοδο 2000 – 2006 από τους δηµόσιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό, 
νοµαρχιακό και δηµοτικό επίπεδο. 
 
 
Β.2.1  Τουριστική Πολιτική 
 
  Η τουριστική πολιτική χαράσσεται από την Κυβέρνηση κατόπιν 
εισηγήσεως του ΕΟΤ που έχει την ευθύνη της υλοποίησής της. Η 
τουριστική πολιτική για την περίοδο 2000–2006 που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη του τουρισµού σε µία ανταγωνιστική προοπτική υψηλής 
ποιότητας, έχει τους εξής στόχους:  

• ποιοτική και αισθητική αναβάθµιση των γενικών και των 
τουριστικών υποδοµών 

• αύξηση της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος σε όλες τις 
περιφέρειες 

• ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών 
• εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού στα νέα 

επαγγέλµατα 
• εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

 
  Οι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του Τουρισµού για την 
περίοδο 2000 – 2006 έχουν ως εξής: 
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• Τεχνολογική αναβάθµιση τουριστικών επιχειρήσεων. Ο τουρισµός 
γίνεται πλέον βασικός χρήστης των κυριοτέρων καινοτόµων 
τεχνολογιών, ενώ νέες εξελίξεις στην τεχνολογία των µεταφορών θα 
βελτιώσουν την κινητικότητα, την ασφάλεια και την άνεση των 
τουριστών που ταξιδεύουν µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, οι 
τηλεπικοινωνίες και οι τεχνολογίες της πληροφορίας θα αλλάξουν 
ριζικά τις εµπορικές στρατηγικές των τουριστικών θεσµών και 
επιχειρήσεων και θα προσφέρουν νέους τρόπους προβολής των 
τουριστικών προορισµών. 

 
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει στήριξη και καθοδήγηση για την 
χρήση του ∆ιαδικτύου και άλλων ανάλογων τεχνολογιών σε 
οργανισµούς που ασχολούνται µε το µάρκετινγκ τουριστικών 
προορισµών και την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. 

 
  Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», θα ενισχυθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι 
µικρές και οι µεσαίες, προκειµένου να ενταχθούν στην ψηφιακή 
οικονοµία. Ειδικά µέτρα προβλέπουν µεταξύ άλλων την αναβάθµιση της 
µηχανοργάνωσής τους και την άµεση σύνδεσή τους στο ∆ιαδίκτυο µε 
το Πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε». 

 
• Αναβάθµιση της ποιότητας υπηρεσιών και διατήρηση του επιπέδου της 

µέσω του ολοκληρωµένου εκσυγχρονισµού των αντίστοιχων 
επιχειρήσεων. Τα κίνητρα επενδύσεων σε νέες ξενοδοχειακές κλίνες 
ισχύουν µε βάση τα δεδοµένα των φυσικών, περιβαλλοντικών, 
πολεοδοµικών και κοινωνικών αντοχών των τουριστικών περιοχών σε 
όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, 
περιοχές, οι οποίες εµφανίζουν επάρκεια τουριστικών κλινών δεν 
ενισχύονται για νέες κλίνες, αλλά µόνο για αναβάθµιση υφιστάµενων 
µονάδων. 

 
• Εµπλουτισµός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, µε τη 

δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού. Τα έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής υλοποιούνται 
αποκλειστικά από ιδιωτικές επενδύσεις.  

 
• Μείωση της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας. Θα 

χρηµατοδοτηθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα προσέλκυσης 
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τουριστικής ζήτησης  κατά τη χειµερινή περίοδο, µετά από σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
• Προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού. Στόχος είναι η 

εξασφάλιση ενός σταθερού προϋπολογισµού προβολής µε έµφαση σε 
συγκεκριµένες οµάδες-στόχους, η οποία στηρίζεται σε αξιόπιστη 
έρευνα αγοράς και προβλέπει συνεργασία µε παράλληλες 
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα. 

 
• Αναδιάρθρωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 

αναδιάρθρωση και αναθεώρηση της τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης έχει στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της 
αγοράς. Προβλέπονται νέες µορφές συνεργασίας για τον καθορισµό  
του περιεχοµένου των σπουδών και της πρακτικής εξάσκησης κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης, όπως επίσης και πιο συµµετρική γεωγραφική 
κατανοµή.  

 
  Για την περίοδο 2000–2006 δεν υπάρχει Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ή 
αυτόνοµο µέρος του) που να αφορά αποκλειστικά τον Τουρισµό, σε 
αντίθεση µε την περίοδο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994–1999) 
οπότε υλοποιήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τουρισµός–Πολιτισµός». 
Την περίοδο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000–2006), οι δράσεις 
που αφορούν άµεσα τον τουρισµό περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» καθώς έχει αλλάξει η αντίληψη για τον 
τρόπο µε τον οποίο ενδυναµώνεται η ανάπτυξη του τουρισµού.  Ετσι, στα 
πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000–2006), δίδεται 
µεγαλύτερη έµφαση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων (στις 
οποίες δεν περιλαµβάνονται µόνον οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) και 
λιγότερο στην υλοποίηση τουριστικών υποδοµών, που σε µεγάλο βαθµό 
ολοκληρώθηκαν στην περίοδο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994 
– 1999). 
 
 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» περιλαµβάνει τους 
εξής τοµείς : 

• Μεταποίησης – Υπηρεσιών 
• Ερευνας και Τεχνολογίας 
• Τουρισµού 
• Ενέργειας – Φυσικών Πόρων.  
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  Ο γενικός στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2000–2006 είναι η ενίσχυση της 
ποιοτικά προσανατολισµένης ανταγωνιστικότητας. Οι κυριότεροι 
συντελεστές για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας, η απλοποίηση και ο εξορθολογισµός του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
 
  Στον πλαίσιο της προώθησης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης 
που βασίζεται στην ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων, στον 
εκσυγχρονισµό των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
εκµετάλλευση του δυναµικού του ανθρωπίνου κεφαλαίου και των νέων 
τεχνολογιών, ο ειδικός στόχος στον τοµέα του Τουρισµού είναι η 
διατήρηση του µεριδίου της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά και η 
ανασυγκρότηση και ο εµπλουτισµός των τουριστικών πλεονεκτηµάτων 
που διαθέτει η Ελλάδα οικοδοµώντας παράλληλα και νέα πλεονεκτήµατα. 
 
• Προτεραιότητες της Τουριστικής Πολιτικής 
 
  Ο στόχος της διατήρησης του µεριδίου της χώρας στη διεθνή 
τουριστική αγορά και της ανασυγκρότησης και εµπλουτισµού των 
τουριστικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η Ελλάδα οικοδοµώντας 
παράλληλα και νέα πλεονεκτήµατα εξυπηρετείται από τις εξής 
προτεραιότητες πολιτικής: 
 

• αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλους 
τους τοµείς που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν 

• οργάνωση υποδοµών ικανών να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη 
εναλλακτικού τουρισµού 

• ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα 
του πολιτιστικού αποθέµατος που διαθέτει η χώρα 

• ενίσχυση και προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού 
• µείωση της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας 
• αναµόρφωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 
  Οι προτεραιότητες είναι δεσµευτικές και πρέπει να εφαρµόζονται σε 
όλα τα µέτρα και τις ενέργειες που θα συµπεριληφθούν στο Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσίο Στήριξης (2000 – 2006) που αφορούν τον Τουρισµό. 
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  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» περιλαµβάνει 
εννέα άξονες προτεραιότητας, τους οποίους συνθέτουν 37 µέτρα. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέτρο 1.1 : Βιοµηχανικές, τεχνολογικές και επιχειρηµατικές υποδοµές 
Μέτρο 1.2 : Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας 
Μέτρο 1.3 : Απλοποίηση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
Μέτρο 1.4 : ∆οµές υποστήριξης ΜΜΕ  
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μέτρο 2.1 : Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα συµπαραγωγής, ΑΠΕ και 

εξοικονόµησης Ενέργειας 
Μέτρο 2.2 : Αναβάθµιση καταλυµάτων και ενίσχυση µικροµεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων 
Μέτρο 2.3 : Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ν. 2601/98 τοµέα 

µεταποίησης 
Μέτρο 2.4 : Συνεχιζόµενες επενδύσεις αναπτυξιακού νόµου 2601/98 
Μέτρο 2.5 : Τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
Μέτρο 2.6 : Χρηµατοπιστωτική υποστήριξη ΜΜΕ και ΠΜΕ 
Μέτρο 2.7 : Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ 
Μέτρο 2.8 : Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού 
Μέτρο 2.9 : Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του 

περιβάλλοντος 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
Μέτρο 3.1 : Προώθηση επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα της 

ενέργειας 
Μέτρο 3.2 : Προώθηση επιχειρηµατικής αριστείας στις µεταποιητικές και 

τουριστικές επιχειρήσεις 
Μέτρο 3.3 : Προώθηση της αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και 

έρευνα 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
Μέτρο 4.1 : Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση 

και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
Εντοπισµός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µε 
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off) 

Μέτρο 4.2 : Θερµοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης 
επιστηµονικών  και τεχνολογικών πάρκων και ερευνητικών 
κέντρων µε την συµµετοχή επιχειρήσεων 
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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 4.4 : Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες. 
Υποστήριξη και διαµόρφωση ερευνητικής και τεχνολογικής 
πολιτικής. ∆ιαχείριση ερευνητικής και τεχνολογικής 
πληροφοριών 

Μέτρο 4.5 : Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοµείς 
εθνικής προτεραιότητας 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
Μέτρο 5.1 : Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής - 

ΠΟΤΑ 
Μέτρο 5.2 : Ολοκληρωµένες δράσεις εναλλακτικού τουρισµού - Τουριστικά 

Αγκυροβόλια 
Μέτρο 5.3 : Τουριστική προβολή  -  Μείωση  εποχικότητας 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μέτρο 6.1 : Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού 

αερίου 
Μέτρο 6.2 : Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του 

συστήµατος φυσικού αερίου 
Μέτρο 6.3 : Ειδικές ενεργειακές υποδοµές για τα νησιά και για την 

προώθηση των ΑΠΕ 
Μέτρο 6.4 : Λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Μέτρο 7.1 : ∆ιείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, 

σε νέους βιοµηχανικούς καταναλωτές και στον τοµέα των 
µεταφορών 

Μέτρο 7.2 : Υποδοµές ασφάλειας της αποθήκευσης και διακίνησης 
πετρελαιοειδών 

Μέτρο 7.3 : Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης 
περιβαλλοντικών δεσµεύσεων 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Μέτρο 8.1 : Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα του Τουρισµού 
Μέτρο 8.2 : Ανθρώπινοι πόροι στη Μεταποίηση και Υπηρεσίες 
Μέτρο 8.3 : Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναµικό  
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Μέτρο 9.1 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
Μέτρο 9.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
 
Αµεση σχέση µε τον τουρισµό έχουν : 

• το Μέτρο 1.4 που περιλαµβάνει τη δράση ανάπτυξη δικτύου δοµών 
στήριξης ΜΜΕ (∆ράση 1.4.1) 

• το Μέτρο 2.2 που περιλαµβάνει τις δράσεις ποιοτικού 
εκσυγχρονισµού Ξενοδοχείων και κάµπινγκς Γ’ τάξης και άνω βάσει 
του Ν.2601/98 (∆ράση 2.2.1), ποιοτικού εκσυγχρονισµού ξενοδοχείων, 
κάµπινγκς και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και 
διαµερισµάτων, που δεν υπάγεται στον Ν.2601/98 (∆ράση 2.2.2) και 
επιχειρηµατικών σχεδίων ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού 
τοµέα (∆ράση 2.2.3) 

• το Μέτρο 3.2 που περιλαµβάνει τη δράση ενίσχυσης/επιβράβευσης 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 
Επιχειρηµατικής Αριστείας ή του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας ή για 
την ανάπτυξη Συστηµάτων Επιχειρηµατικής Αριστείας (∆ράση 3.2.2) 

• το Μέτρο 5.1 που περιλαµβάνει τις δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής για την ανάπτυξη 
θεµατικού τουρισµού (µαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, 
κέντρα θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, χιονοδροµικά κέντρα, 
κέντρα αθλητικού-προπονητικού τουρισµού κ.α.) που υλοποιούνται 
µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου (∆ράση 5.1.1) και της Περιοχής 
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας: 
Πιλοτικό έργο διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
(∆ράση 5.1.2) 

• το Μέτρο 5.2 που περιλαµβάνει τις δράσεις δηµιουργίας δικτύων 
πολιτιστικών στοιχείων πολιτιστικού τουρισµού και εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού ∆ράση (∆ράση 5.2.1), παρεµβάσεων υποστήριξης 
επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα για αξιοποίηση του 
πολιτιστικού αποθέµατος (∆ράση 5.2.2), κατασκευής τουριστικών 
αγκυροβολίων (∆ράση 5.2.3) και δράσεις για την ανάπτυξη του 
οικοτουρισµού (∆ράση 5.2.4) 
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• το Μέτρο 5.3 που περιλαµβάνει τις δράσεις σχεδίων τουριστικής 
προβολής του ΕΟΤ, που τελούν σε συνέργια µε ανάλογα σχέδια του 
ιδιωτικού τοµέα (∆ράση 5.3.1) και σχεδίων άµβλυνσης εποχικότητας 
µε δράσεις προσέλκυσης ζήτησης εκτός τουριστικής περιόδου σε 
περιοχές της χώρας, οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο τουριστικό 
προϊόν (∆ράση 5.3.2) 

• το Μέτρο 8.1 που περιλαµβάνει τις δράσεις σχεδίων δράσης, µελέτες 
και έρευνες για την αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της τουριστικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (∆ράση 8.1.1), ανάπτυξης δικτύων 
εθνικών και διεθνικών συνεργασιών (∆ράση 8.1.2), αναµόρφωσης και 
εκσυγχρονισµού των προγραµµάτων σπουδών της τουριστικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης- Πιλοτικές εφαρµογές (∆ράση 8.1.3), 
διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή (∆ράση 8.1.4), 
προγραµµάτων κατάρτισης στα πλαίσια ολοκληρωµένων σχεδίων 
εξυπηρέτησης των στόχων της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" 
(∆ράση 8.1.5), κατάρτισης εργαζοµένων σε επιχειρήσεις του 
τουριστικού τοµέα (∆ράση 8.1.6) και δράσεις δηµοσιότητας ∆ράση 
(8.1.7) 

 
 
Β.2.2  Πολιτική Ενέργειας 
 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα", όπως είπαµε, 
περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν την υλοποίηση της πολιτικής 
ενέργειας. (Οι προτεραιότητες στον τοµέα αυτό παρουσιάστηκαν σε 
προηγούµενη παράγραφο.) Το Μέτρο 6.3 περιλαµβάνει δράσεις που 
αποσκοπούν στην κάλυψη των ειδικών ενεργειακών αναγκών των νησιών 
µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του πλούσιου δυναµικού τους σε 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει έργα ενίσχυσης 
της κατασκευής των σχετικών εγκαταστάσεων και µε τη βελτίωση της 
διασύνδεσης (των νησιών µεταξύ τους αλλά και µε το ηπειρωτικό 
σύστηµα). Επιπρόσθετα, υποστηρίζονται καινοτόµες λύσεις που µπορεί να 
συνδυάζουν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε άλλες ανάγκες των 
νησιών. Στα πλαίσια αυτά µπορεί να υποστηριχθεί η κατασκευή 
καλωδιακών συνδέσεων τόσο µεταξύ νησιών, όσο και µεταξύ νησιών και 
του ηλεκτρικού δικτύου µεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και 
περιβαλλοντικές παρεµβάσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς που 
βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες τουριστικά περιοχές.  Σχετικό σχέδιο 
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δράσης θα περιληφθεί στο πρόγραµµα. Επιπλέον, απαιτούνται καινοτόµες 
λύσεις στα προβλήµατα παροχής ενέργειας, πιθανόν συνδυασµένες µε την 
ύδρευση και την επεξεργασία αποβλήτων. Έργα που αφορούν τα 
παραπάνω ζητήµατα πρέπει να ενθαρρύνονται µέσω ειδικού καθεστώτος 
παροχής ενισχύσεων για τα νησιά, στο πλαίσιο υποστήριξης της 
διαφοροποίησης προµηθευτών ενέργειας. 
 
 
 
 
Β.2.3  Πολιτική Μεταφορών 
 
  Η πολιτική µεταφορών για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται µέσω 
δύο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  Συγκεκριµένα µέσω του : 

• Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Οδικοί άξονες, λιµάνια και αστική 
ανάπτυξη". 

• Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές 
Συγκοινωνίες". 

  
  Οι άξονες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Οδικοί 
άξονες, λιµάνια και αστική ανάπτυξη" είναι : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Οδικός Αξονας ΠΑΘΕ 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Εγνατία Οδός 
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Λοιποί οδικοί άξονες 
Αξονας Προτεραιότητας 4 : Κύριοι αστικοί οδικοί άξονες 
Αξονας Προτεραιότητας 5 : Μετρό Αθηνών 
Αξονας Προτεραιότητας 6 : Μετρό Θεσσαλονίκης 
Αξονας Προτεραιότητας 7 : Λιµάνια 
Αξονας Προτεραιότητας 8 : Ασφάλεια ναυσιπλοΐας - έρευνα και διάσωση 

στη θάλασσα 
Αξονας Προτεραιότητας 9 : Οδική ασφάλεια και λοιπές ενέργειες 
 
  Οι άξονες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες" είναι : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Αναδιοργάνωση ΟΣΕ και Εφαρµογή 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Σιδηροδροµικός Αξονας Πειραιάς - Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Προαστιακός Σιδηρόδροµος 
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Αξονας Προτεραιότητας 4 : Αστικές Συγκοινωνίες 
Αξονας Προτεραιότητας 5 : Βελτίωση και εκσυγχρονισµός των 

εγκαταστάσεων των αεροδροµίων 
Αξονας Προτεραιότητας 6 : Οδική Ασφάλεια και Τεχνική Βοήθεια. 
 
  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Οδικοί άξονες, λιµάνια και αστική 
ανάπτυξη" περιλαµβάνει στο Μέτρο 3.4 (που αφορά την κατασκευή 
δρόµων σε νησιά της χώρας) στο οποίο είναι υπό ένταξη το έργο της 
κατασκευής της περιµετρικής οδού της πόλης της Ρόδου (α’ φάση : 
κατασκευή τµήµατος από νέο λιµένα µαρίνας έως κόµβο Καλλιθέας).  
Επίσης στο Μέτρο 7.1 (που αφορά την κατασκευή λιµανιών) µπορούν να 
ενταχθούν έργα κατασκευής λιµανιών στις περιφέρειες Αττικής, ∆υτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης, Θεσσαλίας, 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Επίσης στο Μέτρο 8.1 περιλαµβάνονται 
δράσεις που αφορούν την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την έρευνα και 
διάσωση στη θάλασσα. Στο Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες" δεν υπάρχουν δράσεις 
που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς οι δράσεις που 
αφορούν τα αεροδρόµια αφορούν τα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης και 
Ηρακλείου. 
 
 
Β.2.4  Πολιτική Περιβάλλοντος 
 
  Η πολιτική περιβάλλοντος για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται 
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Περιβάλλον" που έχει τους εξής 
άξονες προτεραιότητας: 
 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Υδατικό Περιβάλλον 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Στερεά Απόβλητα  
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και 

Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
Αξονας Προτεραιότητας 4 : Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος  
Αξονας Προτεραιότητας 5 : Θεσµοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  
Αξονας Προτεραιότητας 6 : Άλλες Περιβαλλοντικές ∆ράσεις  
Αξονας Προτεραιότητας 7 : Χωροταξία - Πολεοδοµία – Αναπλάσεις 
Αξονας Προτεραιότητας 8 : ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, 

Βιότοποι 
Αξονας Προτεραιότητας 9 : Περιβαλλοντικές ∆ράσεις µε τη συµµετοχή του 
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ιδιωτικού τοµέα (συµβατές µε την Κοινοτική 
νοµοθεσία) 

Αξονας Προτεραιότητας 10 : Τεχνική Βοήθεια. 
 
  Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον" έχει προταθεί για ένταξη 
η υλοποίηση του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγµα 
Γαδουρά.  Στο έργο περιλαµβάνονται η κατασκευή του φράγµατος 
Γαδουρά µε τις απαραίτητες οδοποιίες και προσπελάσεις, οι 
εγκαταστάσεις καθαρισµού νερού (διυλιστήριο) και οι αγωγοί µεταφοράς 
(από Φράγµα έως Καλλιθέα και από Καλλιθέα έως την πόλη της Ρόδου). Το 
έργο συµβάλλει στην επίλυση των υδρευτικών προβληµάτων και στην 
ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής. 
Β.2.5  Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 
 
  Η πολιτική των αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της 
υπαίθρου για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και 
ανασυγκρότησης της υπαίθρου" που έχει τους εξής άξονες προτεραιότητας 
: 
 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις σε Επίπεδο 

Αγροτικής Εκµετάλλευσης 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Παρεµβάσεις στο Επίπεδο Μεταποίησης και 

Εµπορίας του Πρωτογενούς Γεωργικού και 
∆ασικού Προϊόντος 

Αξονας Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της Ηλικιακής Σύνθεσης του 
Αγροτικού Πληθυσµού 

Αξονας Προτεραιότητας 4 : Βελτίωση των υποστηρικτικών Μηχανισµών και 
της Ενηµέρωσης του Αγροτικού Πληθυσµού 
µετην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

Αξονας Προτεραιότητας 5 : Παρεµβάσεις στο Γεωργικό Προϊόν 
Αξονας Προτεραιότητας 6 : Ανάπτυξη και Προστασία Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 
Αξονας Προτεραιότητας 7 : Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. 
 
  Ο Αξονας Προτεραιότητας 7 περιλαµβάνει ολοκληρωµένα 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για την ανάπτυξη των ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών.  Οι δράσεις αυτές αφορούν την κατασκευή κάθε 
λογής υποδοµών (κοινοτικοί δρόµοι, δασικοί δρόµοι, ύδρευση κλπ.) που 
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αποσκοπούν κυρίως στην αγροτική και αγροτουριστική ανάπτυξη των 
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Στις ορεινές και αγροτικές περιοχές 
περιλαµβάνονται αρκετές περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
 
Β.2.6  Πολιτική Αλιείας 
 
  Η πολιτική αλιείας για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Αλιεία" που έχει τους εξής άξονες 
προτεραιότητες : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Προσαρµογή αλιευτικής προσπάθειας 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Ανανέωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικών 

σκαφών 
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων - 

υδατοκαλλιέργειες – εξοπλισµός λιµένων 
αλιείας – µεταποίηση και εµπορία – αλιεία 
εσωτερικών υδάτων 

Αξονας Προτεραιότητας 4 : Αλλα µέτρα (όπως π.χ. µικρή παράκτια αλιεία, 
κοινωνικοοικονοµικά µέτρα, προώθηση, 
ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους 
επαγγελµατίες, προσωρινή διακοπή 
δραστηριοτήτων και άλλες οικονοµικές 
αντισταθµίσεις και καινοτόµα µέτρα) 

Αξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική βοήθεια 
Αξονας Προτεραιότητας 6 : Χρηµατοδοτικές ενέργειες από άλλα 

διαρθρωτικά ταµεία. 
 
 
Β.2.7  Πολιτική Πολιτισµού 
 
  Η πολιτική πολιτισµού για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται µέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Πολιτισµός" που έχει τις εξής 
προτεραιότητες : 
Προτεραιότητα 1 : Προστασία και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
Προτεραιότητα 2 : Ανάπτυξη Σύγχρονου Πολιτισµού 
Προτεραιότητα 3 : Τεχνική βοήθεια. 
 
 
Β.2.8  Πολιτική Υγείας - Πρόνοιας 
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  Η πολιτική υγείας - πρόνοιας για την περίοδο 2000 – 2006 υλοποιείται 
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Υγεία – Πρόνοια" που έχει τους 
εξής άξονες προτεραιότητας : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Υγεία 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Ψυχική Υγεία 
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Πρόνοια 
Αξονας Προτεραιότητας 4 : Ανθρώπινοι Πόροι 
Αξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική Βοήθεια. 
 
  Στον Αξονα Προτεραιότητας 1 "Υγεία" περιλαµβάνεται το Μέτρο 3 που 
αφορά την περιφερειακή συγκρότηση και λειτουργική ολοκλήρωση του 
ΕΣΥ στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας, περίθαλψης και 
αποκατάστασης. 
 
Β.2.9  Πολιτική Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
 
  Η πολιτική απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης για την 
περίοδο 2000–2006 υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση" που έχει τους εξής άξονες 
προτεραιότητας : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Ανάπτυξη και Προώθηση ενεργών πολιτικών 

για την καταπολέµηση και την πρόληψη της 
ανεργίας, για την αποφυγή της µακροχρόνιας 
ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης 
των µακροχρόνια ανέργων 

Αξονας Προτεραιότητας 2 : Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και 
ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε 
κοινωνικό αποκλεισµό 

Αξονας Προτεραιότητας 3 : Προώθηση και βελτίωση της επαγγελµατικής 
κατάρτισης και της παροχής συµβουλών 

Αξονας Προτεραιότητας 4 : Ανάπτυξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και προσαρµοστικότητας 
του εργατικού δυναµικού 

Αξονας Προτεραιότητας 5 : Βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας 

Αξονας Προτεραιότητας 6 : Τεχνική Βοήθεια. 
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Β.2.10 Πολιτική Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
 
  Η πολιτική εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης για 
την περίοδο 2000–2006 υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος "Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης" 
που έχει τους εξής άξονες προτεραιότητας : 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών 

Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας για όλους και 
ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε Κοινωνικό 
Αποκλεισµό 

Αξονας Προτεραιότητας 2 : Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και 
της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα 
πλαίσια της δια βίου µάθησης 

Αξονας Προτεραιότητας 3 : Ανάπτυξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και προσαρµοστικότητας 
των νέων 

Αξονας Προτεραιότητας 4 : Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. 

Αξονας Προτεραιότητας 5 : ∆ηµιουργία και ενίσχυση Υποδοµών για την 
Υλοποίηση Μέτρων του ΕΚΤ 

Αξονας Προτεραιότητας 6 : Τεχνική Βοήθεια 
 
 
Β.2.11 Κοινωνία της Πληροφορίας 
 
  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (2000 - 
2006) έχει τους εξής άξονες προτεραιότητας: 
Αξονας Προτεραιότητας 1 : Παιδεία και Πολιτισµός 
Αξονας Προτεραιότητας 2 : Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής 
Αξονας Προτεραιότητας 3 : Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή 

Οικονοµία 
Αξονας Προτεραιότητας 4 : Επικοινωνίες 
Αξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική Βοήθεια 
 
 
Β.2.12 Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
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  Η πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2000 – 
2006 υλοποιείται µέσω του "Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" (2000-2006) που έχει τους εξής βασικούς 
τοµείς παρέµβασης : 
1. Προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος 
2. Αρση της αποµόνωσης - Ενίσχυση του συστήµατος µεταφορών-

επικοινωνιών 
3. Τουρισµός 
4. Καινοτοµία και Κοινωνία της Πληροφορίας 
5. Ανάπτυξη της Υπαίθρου 
6. Αστική Ανάπτυξη / ∆υναµικά Νησιωτικά Κέντρα 
 
  Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π. 2000-2006) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προσδιορίζει ειδικούς στόχους κατά τοµέα 
παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή).  Οι ειδικοί στόχοι για 
τον τουρισµό και τους λοιπούς κλάδους του τριτογενούς τοµέα είναι : 
 
 
 
Τουρισµός • Ο αναπροσανατολισµός της τουριστικής δραστηριότητας 

και ενίσχυση νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
(θαλάσσιος, πολιτιστικός, συνεδριακός, κ.λπ.) µε κύρια 
επιδίωξη την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την 
µεγαλύτερη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας στο 
νησιωτικό χώρο. 

• Αξιοποίηση των κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου για τον 
εκσυγχρονισµό της υποδοµής και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων. 

 
Μεταφορές • Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα 

µεταφορών από τα έργα υποδοµής (λιµάνια, αεροδρόµια, 
δρόµοι), η άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. 

 
Κοινωνικές 
υπηρεσίες – 
∆ιοίκηση 

• Η ενίσχυση των υποδοµών κοινωνικού χαρακτήρα και των 
παρεχόµενων υπηρεσιών στους τοµείς εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την συγκράτηση του πληθυσµού στο νησιωτικό χώρο. 
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• Η δηµιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της απασχόλησης, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού για καλύτερη 
ένταξή του στην αγορά εργασίας. 

• Βελτίωση των υποδοµών και των δοµών προστασίας του 
περιβάλλοντος (δίκτυα, διαχείριση πόρων), φυσικού και 
δοµηµένου, µε προτεραιότητα στη συνετή διαχείριση των 
υδατικών πόρων. 

• Εξασφάλιση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας που αποτελούν το 
κύριο συγκριτικό της πλεονέκτηµα. 

 
  Σε αντιστοιχία µε τους έξι βασικούς τοµείς παρέµβασης, που 
αναφέραµε πιο πριν, διατυπώνονται οι εξής άξονες προτεραιότητας του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Π.Ε.Π. 2000-2006) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : 
Αξονας προτεραιότητας 1 : Αντιµετώπιση των προβληµάτων του 

νησιωτικού χαρακτήρα – Βασικές υποδοµές 
Αξονας προτεραιότητας 2 : Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιµη 

διαχείριση φυσικών πόρων 
Αξονας προτεραιότητας 3 : Ελεγχος της τουριστικής ανάπτυξης και 

αναπροσανατολισµός της 
Αξονας προτεραιότητας 4 : Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναµικών 

νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης 
Αξονας προτεραιότητας 5 : Ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση νησιών 

και περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης 
Αξονας προτεραιότητας 6 : Τεχνική βοήθεια 
 
 
  Στον άξονα προτεραιότητας 1 "Αντιµετώπιση των προβληµάτων του 
νησιωτικού χαρακτήρα – Βασικές υποδοµές" περιλαµβάνονται τα εξής 
µέτρα : 
 
Μέτρο 1.1 : Eναέριες µεταφορές. Το µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση του 

συστήµατος και της ποιότητας των προσφεροµένων 
υπηρεσιών των εναέριων µεταφορών, στην άρση της 
κοινωνικής και οικονοµικής αποµόνωσης και στην 
αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών κυρίως στα µικρά 
νησιά. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε 
επεκτάσεις και βελτιώσεις διαδρόµων και πεδίων ελιγµών 
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αεροδροµίων, κατασκευή νέων αεροδροµίων και βελτιώσεις 
υφισταµένων κτιριακών υποδοµών, συµπλήρωση και 
βελτίωση του εξοπλισµού των αεροδροµίων, προµήθεια 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων για την αντιµετώπιση 
έκτακτων αναγκών και περιβαλλοντικών κινδύνων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έργα εξασφάλισης της 
λειτουργίας και του εκσυγχρονισµού του δικτύου 
ελικοδροµίων και κατασκευής νέων. 

 
Μέτρο 1.2 : Θαλάσσιες µεταφορές. Το µέτρο στοχεύει στη δηµιουργία 

ενός επαρκούς συστήµατος θαλάσσιας σύνδεσης µεταξύ των 
νησιών της Περιφέρειας, στην άρση της κοινωνικής και 
οικονοµικής αποµόνωσης, στην ισόρροπη οικονοµική 
ανάπτυξη µεταξύ των νησιών και στη διάχυση της 
τουριστικής κίνησης. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να 
επιτευχθούν µε έργα λιµενικών εγκαταστάσεων στα κύρια 
λιµάνια και έργα βελτίωσης των λιµενικών εγκαταστάσεων 
των µικρών λιµανιών, έργα οργάνωσης χερσαίας ζώνης 
(κτιριακή υποδοµή σταθµών επιβατών, προσπελάσεις, 
στάθµευση, αποθήκευση κλπ.), εξοπλισµό και υποδοµή για 
την εφαρµογή νέων τεχνολογιών στη ναυσιπλοΐα και στις 
ακτοπλοϊκές µεταφορές, µελέτες συντονισµού και οργάνωσης 
δροµολογίων και µέτρα ενίσχυσης των ενδοπεριφερειακών 
συνδέσεων. 

 
Μέτρο 1.3 : Χερσαίες µεταφορές. Το µέτρο στοχεύει στην αποσυµφόρηση 

των αστικών κέντρων µε την κατασκευή περιφερειακών 
δρόµων, στην εξασφάλιση ταχύτερης µετάβασης από τους 
σταθµούς άφιξης προς τα αστικά και τουριστικά κέντρα, στην 
ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση ανθρώπων και 
εµπορευµάτων και στην τουριστική αξιοποίηση 
αποµακρυσµένων οικισµών. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να 
επιτευχθούν µε έργα παρακάµψεων οικισµών και 
περιφερειακών δρόµων αστικών κέντρων, συνδέσεις 
αστικών κέντρων µε λιµάνια, αεροδρόµια και συνδέσεις των 
λιµανιών και αεροδροµίων µεταξύ τους, προσβάσεις σε 
περιοχές τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 
βασικούς οδικούς άξονες. 

 



  35

Μέτρο 1.4 : Εκπαίδευση. Το µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση του 
επιπέδου της εκπαίδευσης και στις τρεις βαθµίδες της, στην 
ανάπτυξη της έρευνας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
στην αντιµετώπιση της γεωγραφικής αποµόνωσης και στη 
συγκράτηση του πληθυσµού στην Περιφέρεια. Οι στόχοι 
αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα ενίσχυσης των 
υποδοµών και του εξοπλισµού πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, αναβάθµισης βιβλιοθηκών και εφαρµογών 
τηλεµατικής, σε συµφωνία µε την αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

 
Μέτρο 1.5 : Υγεία – Πρόνοια. Το µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας για τον µόνιµο 
πληθυσµό και για τους επισκέπτες της Περιφέρειας, στην 
αντιµετώπιση της γεωγραφικής αποµόνωσης, στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και στη συγκράτηση του πληθυσµού 
στην Περιφέρεια. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν 
µε έργα ενίσχυσης των υποδοµών και του εξοπλισµού των 
υπηρεσιών υγείας, χρήσης εφαρµογών τηλεµατικής στις 
υπηρεσίες υγείας, υποδοµών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς 
και ενίσχυσης των υποδοµών στήριξης της τρίτης ηλικίας. 

 
  Στον άξονα προτεραιότητας 2 "Προστασία περιβάλλοντος και 
βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων" περιλαµβάνονται τα εξής µέτρα : 
 
Μέτρο 2.1 : Υποδοµές περιβάλλοντος. Το µέτρο στοχεύει στην 

προστασία της δηµόσιας υγείας των κατοίκων και των 
επισκεπτών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
πληθυσµού, στην προστασία των υπογείων υδάτων, στην 
προστασία των θαλάσσιων περιοχών, στη διατήρηση του 
τουριστικού ρεύµατος και στον έλεγχο των επιπτώσεων της 
τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.  Οι στόχοι αυτοί 
επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα συγκέντρωσης, 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης νερού για την 
ύδρευση των αστικών περιοχών, καθώς και έργα 
επεξεργασίας, διυλιστήρια, µονάδες αφαλάτωσης (όπου 
διαπιστωµένα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και 
εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα τους) και αφού δοθεί 
προτεραιότητα στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης για 
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την καλύτερη κατά περίπτωση λύση, δίκτυα αποχέτευσης 
(κεντρικοί αγωγοί) και έργα επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 
εφαρµογές ανακύκλωσης και αποκατάστασης χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. 

 
Μέτρο 2.2 : Προστασία δοµηµένου περιβάλλοντος. Το µέτρο στοχεύει στη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στον περιορισµό 
της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και στον καθορισµό των 
χρήσεων γης για την ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων.  Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να 
επιτευχθούν µε έργα προστασίας, αποκατάστασης και 
ανάπλασης παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών, 
πολιτιστικών µνηµείων κλπ. και µέτρα για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των χωροταξικών σχεδίων και τη 
θεσµοθέτηση χρήσεων γης. 

 
Μέτρο 2.3 : Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Το µέτρο στοχεύει στην 

προστασία και ανάδειξη των οικοσυστηµάτων που υπάρχουν 
στην Περιφέρεια, στη διατήρηση του τουριστικού 
ενδιαφέροντος για τα νησιά της Περιφέρειας και στην 
εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας.  Οι στόχοι αυτοί 
επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα προστασίας και 
ανάδειξης φυσικών πόρων, εδάφους και ακτών, νερού, αέρα, 
χλωρίδας, πανίδας, για την αντιµετώπιση της διάβρωσης, της 
υφαλµύρωσης, της ρύπανσης κλπ., εξοικονόµησης ενέργειας 
και υδάτινων πόρων, εξασφάλισης εξοπλισµού και µέσων 
αντιµετώπισης ρύπανσης θαλασσών και ακτών, καθώς και 
άλλων έκτακτων περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιών, 
πληµµύρων κτλ), προστασίας των φυσικών πόρων των 
νησιών της 4ης οµάδας, αποκατάστασης φυσικού 
περιβάλλοντος παλαιών λατοµικών περιοχών και πρόληψης 
και θωράκισης απέναντι σε φυσικές καταστροφές. 

 
  Στον άξονα προτεραιότητας 3 "Ελεγχος της τουριστικής ανάπτυξης 
και αναπροσανατολισµός της" περιλαµβάνονται τα εξής µέτρα : 
 
Μέτρο 3.1 : Υποδοµές θαλάσσιου τουρισµού. Το µέτρο στοχεύει στη 

βελτίωση των υποδοµών στον τοµέα του θαλάσσιου 



  37

τουρισµού, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος και στην ποιοτική αναβάθµιση του 
τουρισµού µε την προσέλκυση τουριστών υψηλότερου 
εισοδήµατος. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε 
δράσεις και έργα που υλοποιούνται αποκλειστικά µε δηµόσια 
δαπάνη όπως κατασκευή καταφυγίων και αγκυροβολίων 
τουριστικών σκαφών. 

 
Μέτρο 3.2 : ∆ράσεις ενίσχυσης θαλάσσιου τουρισµού µε συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα. Το µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση και 
συµπλήρωση των υποδοµών και υπηρεσιών στον τοµέα του 
θαλάσσιου τουρισµού µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριµένου 
τουριστικού προϊόντος, στην ποιοτική αναβάθµιση του 
τουρισµού µε την προσέλκυση τουριστών υψηλότερου 
εισοδήµατος και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 
σε περιοχές µε έντονη τουριστική δραστηριότητα. Οι ως άνω 
στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν µε δράσεις και έργα 
συνέχισης συµπλήρωσης υποδοµής και εξοπλισµού λιµένων 
τουριστικών σκαφών µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 
και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων τουριστικών 
υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισµού. 

 
Μέτρο 3.3 : Ενισχύσεις τουριστικής υποδοµής. Το µέτρο στοχεύει στην 

ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος, στον περιορισµό του εποχικού 
χαρακτήρα του τουρισµού, στην επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και στη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς 
περιοχές µε µικρότερη ανάπτυξη. Το Μέτρο προβλέπει 
δράσεις και έργα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων 
τουριστικών υπηρεσιών στις ανεπτυγµένες περιοχές, 
αξιοποίησης των κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου για τον 
εκσυγχρονισµό της υποδοµής και των υπηρεσιών των 
τουριστικών µονάδων και ενίσχυση επενδύσεων τουριστικής 
υποδοµής µικρής κλίµακας σε περιοχές χαµηλής και µέσης 
ανάπτυξης. 

 



  38

Μέτρο 3.4 : Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτιστικός τουρισµός. Το µέτρο 
στοχεύει στην παροχή συνδυασµένων µορφών τουριστικών 
προϊόντων, µε απώτερο στόχο τον εµπλουτισµό της 
προσφοράς, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την 
ανάδειξη νέων πόλων έλξης για τους επισκέπτες, ενώ 
ταυτόχρονα επιδιώκεται η διατήρηση και προβολή της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Οι ως άνω στόχοι και επιδιώξεις 
προβλέπεται να επιτευχθούν µε παρεµβάσεις ανάδειξης 
µνηµείων και  αρχαιολογικών χώρων ιδιαίτερα σε περιοχές 
µέσης και χαµηλής ανάπτυξης, δηµιουργώντας νέους πόλους 
έλξης και την ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών για 
σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα και αναψυχή. 

 
Μέτρο 3.5 : Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού – Καινοτόµες 

δράσεις. Το µέτρο στοχεύει στον περιορισµό του εποχικού 
χαρακτήρα του τουρισµού, στην επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και στη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς 
περιοχές µε µικρότερη ανάπτυξη. Στο µέτρο προβλέπονται 
έργα και ενέργειες κατασκευής υποδοµών στήριξης 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, 
κέντρα θαλασσοθεραπείας, προπονητικά κέντρα, 
πολιτιστικές διαδροµές κτλ) και προβολής και προώθησης 
νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού (πολιτιστικός, 
θρησκευτικός, συνεδριακός κλπ) µε καινοτόµες µεθόδους στα 
πλαίσια της πολιτικής του Ε.Ο.Τ. και µετά από συνεννόηση 
µαζί του. 

 
  Στον άξονα προτεραιότητας 4 "Ενίσχυση και αξιοποίηση των 
δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης" περιλαµβάνονται τα εξής 
µέτρα : 
 
Μέτρο 4.1 : ∆ράσεις προώθησης της απασχόλησης και ενέργειες 

κατάρτισης. Το µέτρο στοχεύει στην προώθηση της 
απασχόλησης, στην εξειδίκευση και επανακατάρτιση οµάδων 
του πληθυσµού ώστε να περιοριστεί η συµβολή τους στη 
γέννηση της ανεργίας, να αποφευχθεί η ερήµωση των νησιών 
και να επιτευχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναµικού για να µπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα 
της αγοράς εργασίας. Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν 
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συνδέονται άµεσα και λειτουργικά µε παρεµβάσεις άλλων 
ταµείων. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα 
ανάπτυξης νέων πηγών απασχόλησης (τοπικά σύµφωνα, 
πρωτοβουλίες στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, άλλες 
τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης), πρόληψης και 
καταπολέµησης της ανεργίας, καθώς και δράσεις προώθησης 
ίσων ευκαιριών για τα άτοµα που απειλούνται µε 
αποκλεισµό, σύµφωνα µε τους αναπτυξιακούς στόχους του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βελτίωσης δεξιοτήτων 
εργαζοµένων σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς της 
νησιώτικης οικονοµίας, σύµφωνα τους αναπτυξιακούς 
στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανάπτυξης της καινοτοµίας 
µε στόχο τη δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και προώθηση 
ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά  στην πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και ειδικότερα υπηρεσίες στα άτοµα που 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. 

 
Μέτρο 4.2 : Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση ίσων ευκαιριών. Το 

µέτρο στοχεύει στην ενδυνάµωση και ανάπτυξη υπηρεσιών 
φροντίδας εξαρτώµενων ατόµων, ως αναγκαία προϋπόθεση 
για την προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών 
κατά την είσοδο  και παραµονή  τους στην αγορά εργασίας. 
Οι ως άνω στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν µε δράσεις 
που αφορούν στην ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
άλλων εξαρτώµενων ατόµων (κέντρα δηµιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, βρεφονηπιακοί σταθµοί και 
υπηρεσίες άλλων εξαρτώµενων ατόµων. 

 
Μέτρο 4.3 : ∆ράσεις στήριξης Μ.Μ.Ε. Οι στόχοι του µέτρου αποβλέπουν 

στην ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη 
άµβλυνση της εξάρτησης της οικονοµίας από τις 
δραστηριότητες που συνδέονται αποκλειστικά µε τον 
τουρισµό, στην προσέλκυση νέων µεταποιητικών 
επενδύσεων, στην αύξηση της απασχόλησης και στην 
αποφυγή της επιδείνωσης του εµπορικού ισοζυγίου της 
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Περιφέρειας.  Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε 
έργα χρηµατοδότησης επενδύσεων στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα µέσω της εφαρµογής των κινήτρων του 
αναπτυξιακού νόµου, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
Μικροµεσαίων (ΜΜΕ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) 
και αναβάθµισης, εκσυγχρονισµού ή και επέκτασης των 
επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα. 

 
Μέτρο 4.4 : Ενίσχυση προωθητικών δραστηριοτήτων µε ιδιωτική 

συµµετοχή. Το µέτρο στοχεύει στην αύξηση της 
απασχόλησης, στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την 
τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε παραγωγικές 
δραστηριότητες, στη µείωση της εξάρτησης της οικονοµίας 
από τις τουριστικές δραστηριότητες, στην ορθολογικότερη 
προσέγγιση χρήσεων γης για τις παραγωγικές 
δραστηριότητες και στη µείωση της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν 
µε έργα δηµιουργίας οργανωµένων Βιοµηχανικών Περιοχών 
ή Βιοµηχανικών Πάρκων στα µεγάλα νησιά, ανάπτυξης 
υποδοµών, υπηρεσιών και δικτύων για τη στήριξη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια και την 
προώθηση συνεργασιών και ενίσχυσης των δοµών 
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες τεκµηρίωσης 
και πληροφόρησης. 

 
Μέτρο 4.5 : Βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος – Καινοτόµες 

εφαρµογές. Το µέτρο στοχεύει στην τόνωση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου, στην ενίσχυση του ρόλου 
των τοπικών δυναµικών κέντρων στη διάχυση της ανάπτυξης 
στον χώρο επιρροής τους, στην προώθηση της 
απασχόλησης, στην εξασφάλιση δοµών και µηχανισµών 
στήριξης των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
στην βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών διοίκησης. 
Επιδιώκεται επίσης η ενδυνάµωση των παραγωγικών 
σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
προς όφελος του παραγωγικού περιβάλλοντος.  Οι στόχοι 
αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα βελτίωσης του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης µεθόδων 
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προηγµένης τεχνολογίας σε όλους τους παραγωγικούς 
τοµείς, στήριξης και προβολής των τοπικών προϊόντων όλων 
των παραγωγικών τοµέων και βελτίωσης της σύνδεσης του 
τουρισµού µε τους τοµείς παραγωγής παραδοσιακών 
προϊόντων. 

 
Μέτρο 4.6 : Αναβάθµιση περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής. Το µέτρο 

στοχεύει στην οργάνωση του χωρικού περιβάλλοντος και 
στην αντιµετώπιση της επιβάρυνσης του στις περιοχές των 
αστικών κέντρων. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να 
επιτευχθούν µε έργα πολεοδοµικών παρεµβάσεων βελτίωσης 
και αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος και δράσεις 
κυκλοφοριακών, λειτουργικών και αισθητικών ρυθµίσεων, 
ανάπλασης και ανάδειξης αστικών περιοχών και 
αντιµετώπισης οχλήσεων (θορύβου - ρύπανσης κτλ). 

 
Μέτρο 4.7 : Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης – ΕΤΠΑ. Το 

µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση των οικονοµικών, 
επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε 
υπηρεσίες και στο αστικό περιβάλλον, περιοχών µε 
προβλήµατα αστικής υποβάθµισης.  Οι στόχοι αυτοί 
επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων βελτίωσης και αναβάθµισης του αστικού 
περιβάλλοντος και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
εξασφάλισης ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των 
επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

 
Μέτρο 4.8 : Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης – ΕΚΤ. Οι 

στόχοι του µέτρου λειτουργούν συµπληρωµατικά των 
στόχων του µέτρου 4.7 και αφορούν σε ενέργειες ανάπτυξης, 
ενσωµάτωσης ή και προώθησης στην απασχόληση του 
ανθρώπινου δυναµικού στα πλαίσια των ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης.  Οι στόχοι αυτοί 
επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα ανάπτυξης της 
απασχόλησης στις αστικές περιοχές και άλλες δράσεις για 
την κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

 
Μέτρο 4.9 : Ενίσχυση νέων µορφών οικονοµικής δραστηριότητας νήσου 
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Λέρου. Ο στόχος του µέτρου αποβλέπει στην προώθηση 
νέων µορφών οικονοµικής δραστηριότητας στο νησί της 
Λέρου για να πραγµατοποιηθούν οι ήδη ανειληµµένες 
υποχρεώσεις αναπροσανατολισµού της τοπικής οικονοµίας. 
Το Μέτρο θα συµβάλλει µεταξύ των άλλων στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας µε προσανατολισµό σε νέους τοµείς σε 
τοπικό επίπεδο.  Εµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων του νησιού, καθώς και στην περιβαλλοντική 
και πολιτιστική ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να 
επιτευχθούν µε έργα νέων µορφών οικονοµικής 
δραστηριότητας που αφορούν στο νησί, ανάπτυξης νέων 
πηγών απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, 
επαγγελµατικής κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
των ανέργων και των εργαζοµένων, εξειδικευµένης 
κατάρτισης που θα προκύπτει από τις ανάγκες δηµιουργίας 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενθάρρυνσης της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα µε καινοτόµες 
εφαρµογές, ηλεκτρονικό εµπόριο, αξιοποίηση διαδικτύου 
κ.λ.π., στήριξης της ανάπτυξης και λειτουργίας νέων 
επιχειρήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας µηχανισµών 
ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας των νέων. 

 
  Στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση 
νησιών και περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης» περιλαµβάνονται 
τα εξής µέτρα : 
 
Μέτρο 5.1 : Υποδοµές αγροτικής παραγωγής`. Το µέτρο στοχεύει στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των περιορισµένων υδάτινων και 
λοιπών πόρων, στη βελτίωση των συνθηκών για την 
αγροτική ανάπτυξη, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, και στη µείωση των απορροών των οµβρίων 
υδάτων προς την θάλασσα. Η υλοποίηση του µέτρου διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 33, εδάφια 1, 8 και 9 του 
Κανονισµού 1257/99 και προβλέπονται δράσεις και έργα 
κατασκευής δικτύων άρδευσης, αγροτικής οδοποιίας, 
αγροτικού εξηλεκτρισµού κλπ., σύλληψης, συγκέντρωσης και 
διαχείρισης νερού για την άρδευση αγροτικών περιοχών, 
ανάσχεσης οµβρίων και εµπλουτισµού του υπογείου 
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υδροφόρου ορίζοντα, εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων 
πόρων στην αγροτική παραγωγή (συστήµατα ανακύκλωσης, 
επαναχρησιµοποίησης  νερού κλπ) και έρευνες και δράσεις 
βελτίωσης και αξιοποίησης γεωργικών γαιών. 

 
Μέτρο 5.2 : ∆ιαχείριση δασικών πόρων. Το µέτρο στοχεύει στην 

προστασία των λιγοστών δασών της Περιφέρειας και στην 
ανασύσταση του δασοκοµικού δυναµικού που έχει πληγεί 
από πυρκαγιές, πληµµύρες κλπ. Η υλοποίηση του µέτρου 
διέπεται από τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 30 του 
Κανονισµού 1257/99 και προβλέπονται δράσεις και έργα 
δάσωσης δηµοτικών εκτάσεων, επενδύσεων σε δάση οι 
οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονοµικής, 
οικολογικής ή κοινωνικής αξίας τους και ανασύστασης του 
δασοκοµικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από 
φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και διαµόρφωση των 
κατάλληλων προληπτικών µέσων. 

 
Μέτρο 5.3 : Ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων – Επενδύσεις 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Ο κύριος στόχος του µέτρου 
είναι η στήριξη των επενδύσεων σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, συµβάλλοντας στη βελτίωση των γεωργικών 
εισοδηµάτων και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και 
παραγωγής. Η υλοποίηση του µέτρου διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7, καθώς και από τις 
διατάξεις της § 3 του άρθρου 37 του Κανονισµού 1257/99 και 
προβλέπονται δράσεις επενδύσεων αγροτοτουρισµού σε 
συνδυασµό µε σχέδια βελτίωσης, ενίσχυσης νέων 
επενδύσεων υψηλής παραγωγικότητας (θερµοκήπια, 
ανθοκήπια, αρωµατικά φυτά, µελισσοκοµία, βιολογικές και 
οικολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονοµασίας προέλευσης 
κλπ), εφαρµογών ήπιας µορφής ενέργειας στην αγροτική 
παραγωγή και προώθησης νέων βελτιωµένων καλλιεργειών. 

 
Μέτρο 5.4 : Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήµατος – 

Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας. Το µέτρο στοχεύει 
αφενός στην προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης 
των αγροτικών περιοχών, µε τη διαφοροποίηση των 
γεωργικών δραστηριοτήτων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα 
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δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης 
εναλλακτικών εισοδηµάτων µε την ενθάρρυνση των 
τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων αφετέρου στην 
προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά.  Η 
υλοποίηση του µέτρου διέπεται από τις διατάξεις των 
εδαφίων 4, 7 και 10 του άρθρου 33 του Κανονισµού 1257/99 
και προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων προς 
οικοτεχνικές, βιοτεχνικές ή τουριστικές δραστηριότητες, 
ενίσχυσης επενδύσεων διαφοροποίησης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες και 
έρευνας αγοράς, σχεδιασµού και αναγνώρισης προϊόντων 
ονοµασίας προέλευσης, συστηµάτων διασφάλισης της 
ποιότητας (π.χ. ISO 9000 κλπ.), συστηµάτων ελέγχου 
ποιότητας και τεκµηρίωσης κλπ. 

 
Μέτρο 5.5 : Μεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων. Το µέτρο 

στοχεύει στην επί τόπου αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής 
µε έµφαση στην ποιότητα, στην διαφοροποίηση και στην 
καινοτοµία της παραγωγικής διαδικασίας για τη διατήρηση 
και αύξηση της προστιθέµενης αξίας, µε σκοπό την κάλυψη 
τοπικών αναγκών, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιαίτερα 
αυξηµένης θερινής ζήτησης και την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων προϊόντων ποιότητας και 
τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας, τα οποία έχουν 
πρόσβαση στην ελληνική και δυνητικά στις ξένες αγορές. Η 
υλοποίηση του µέτρου διέπεται από τις διατάξεις του 
κεφαλαίου VII του Κανονισµού 1257/99 και προβλέπονται 
δράσεις, ενίσχυσης επενδύσεων µεταποίησης και εµπορίας 
παραδοσιακών προϊόντων στους τοµείς των 
οπωροκηπευτικών, ανθοκοµικών, γαλακτοκοµικών, κρέατος 
και προϊόντων κρέατος, µελιού, φαρµακευτικών – 
αρωµατικών φυτών, ζωοτροφών κλπ.  Το µέτρο θα 
εφαρµοστεί στα ολοκληρωµένα προγράµµατα νησιών 
χαµηλής ανάπτυξης.  

 
Μέτρο 5.6 : Υποδοµές και δράσεις για την αλιεία. Το µέτρο στοχεύει στον 

έλεγχο και στην προστασία της αλιευτικής παραγωγής και 
στη διατήρηση της απασχόλησης στον τοµέα της αλιείας. Οι 
στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα και δράσεις 
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υποδοµών για την αλιεία (συµπληρωµατικά του Ε.Π. "Αλιεία" 
του εθνικού σκέλους του Κ.Π.Σ.) και ορθολογικής διαχείρισης 
των αλιευτικών πεδίων µε την υλοποίηση πιλοτικών µελετών 
και εφαρµογών. 

 
Μέτρο 5.7 : Βασικές υποδοµές. Το µέτρο στοχεύει στην εξασφάλιση των 

βασικών απαιτούµενων υποδοµών που θα δηµιουργήσουν 
µοχλό ώθησης των νησιών και περιοχών µε χαµηλή 
οικονοµική ανάπτυξη προκειµένου να άρουν το αίσθηµα της 
αποµόνωσης, να συγκρατήσουν (ή και να αυξήσουν) τον 
πληθυσµό τους και να ακολουθήσουν την ανάπτυξη των 
υπολοίπων νησιών και περιοχών της Περιφέρειας. Οι στόχοι 
αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε έργα και δράσεις 
συγκέντρωσης αποθήκευσης και διανοµής νερού, καθώς και 
έργα επεξεργασίας, διυλιστήρια, αφαλατώσεις (όπου 
διαπιστωµένα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και 
εξασφαλίζεται η βιωσιµότητά τους) και αφού δοθεί 
προτεραιότητα στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης για 
την καλύτερη κατά περίπτωση λύση, δικτύων αποχέτευσης 
και έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων και 
απορριµµάτων (χώροι ελεγχόµενης απόρριψης), µικρών 
επιβατικών – εµπορικών λιµανιών, έργων οδοποιίας τοπικής 
σηµασίας, έργων κτιριακών υποδοµών κτλ., µεταφοράς, 
αποθήκευσης και διάθεσης καυσίµων και υποδοµών 
κοινωνικού χαρακτήρα απαραίτητων για την συγκράτηση του 
πληθυσµού και την οικονοµική ανάπτυξη. 

 
Μέτρο 5.8 : ∆ράσεις προώθησης της απασχόλησης. Το µέτρο στοχεύει 

στην υποστήριξη των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
ανάπτυξης ειδικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης της 
απασχόλησης, ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του 
πληθυσµού στα µικρά νησιά και να αποφευχθεί η ερήµωση. 
Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν µε ενέργειες και 
δράσεις πρόληψης, καταπολέµησης της ανεργίας και 
συγκράτησης του πληθυσµού, ανάπτυξης της καινοτοµίας 
που συνδέονται µε τους στόχους των ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων, κατάρτισης και εξειδίκευσης εργαζοµένων και 
ανέργων στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση πολυµέσων και 
προώθησης ίσων ευκαιριών. 
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Μέτρο 5.9 : Τόνωση της τοπικής οικονοµίας µε καινοτόµες δράσεις. Ο 

στόχος του µέτρου αποβλέπει, µέσα από την υλοποίηση 
καινοτόµων δράσεων, στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας 
σε νησιά και περιοχές χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης, ώστε 
να αµβλυνθεί το αίσθηµα της αποµόνωσης και µέσα από την 
επιδιωκόµενη αύξηση του εισοδήµατος να επιτευχθεί η 
συγκράτηση του πληθυσµού τους.  Οι στόχοι αυτοί 
επιδιώκεται να επιτευχθούν µε ενέργειες και δράσεις που 
συµβάλλουν στη αύξηση του εισοδήµατος και στη 
συγκράτηση του πληθυσµού (π.χ. πώληση τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων µέσω διαδικτύου) και στην 
πιλοτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τηλεµατικής για 
τη δηµιουργία "παραθύρων συνολικής εξυπηρέτησης" στις 
επαφές κράτους-πολίτη στα µικρά νησιά. 

 
Β.2.13 Προτεραιότητες νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων 
 
  Οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν εκπονούν προγραµµατικά κείµενα 
στα οποία αναφέρουν τις προτεραιότητες και τους άξονες παρέµβασής 
τους και έτσι είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν αυτοί. Πάντως ο Νοµάρχης 
Κυκλάδων αναφέρθηκε στη στρατηγική που διέπει την υλοποίηση έργων 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δράσεων τουριστικής προβολής του 
Νοµού στην πρόσφατη 1η Παγκυκλαδική Συνάντηση για την Τουριστική 
Ανάπτυξη – Νέα στρατηγική για τον τουρισµό, σχεδιασµός για µια αειφόρο 
ανάπτυξη και προσδιόρισε τους εξής άξονες:   
 

1. Συνέχιση των προσπαθειών εξυπηρέτησης του συµβατικού 
τουρισµού. 

2. Συνέχιση των προγραµµατισµένων προσπαθειών δηµιουργίας ή 
βελτίωσης υποδοµών, λειτουργίας, συντονισµού κλπ. µε την ίδια 
υψηλή προτεραιότητα λαµβανοµένου του κριτηρίου της αειφορίας για 
την αξιολόγηση κάθε νέας προσπάθειας. 

3. Ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισµού µε προγραµµατισµένα και 
προσεκτικά βήµατα και συντονισµένες προσπάθειες καθώς ο 
ποιοτικός τουρισµός είναι η στρατηγική απάντηση σε µια σειρά 
ζητηµάτων όπως η αναβάθµιση τουριστικά υποβαθµισµένων 
περιοχών, επιµήκυνση της σεζόν, ανάδειξη ταυτότητας, προσέλκυση 
νέων κοινών, εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι 
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ανταγωνιστικών προορισµών, ανάπτυξη νέων κλάδων 
επιχειρηµατικότητας κλπ. 

4. Αντίληψη των Κυκλάδων ως ενιαία τουριστική οντότητα που κάνει 
εφικτή την πιο αποτελεσµατική προβολή των Κυκλάδων, ενισχύει το 
επίπεδο ανταγωνιστικότητας είτε σε επίπεδο πρότασης είτε σε 
επίπεδο σύναψης συµφωνιών, δίνει πλεονεκτήµατα και νέες 
προοπτικές σε κάθε νησί και ενισχύει τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ 
των νησιών. 

 
  Για τη Νοµαρχία ∆ωδεκανήσου δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν, 
έστω και µε έµµεσο τρόπο, οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασής 
της αλλά, καθώς οι άξονες στρατηγικής για τη Νοµαρχία Κυκλάδων όπως 
διατυπώθηκαν από το Νοµάρχη Κυκλάδων αποτελούν πια κοινό τόπο, 
εκτιµάται ότι αυτοί είναι αντίστοιχοι µε αυτούς της Νοµαρχίας Κυκλάδων. 
 
 
 
 
Β.2.14 Προτεραιότητες οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
  Προκειµένου να διατυπωθούν οι προτεραιότητες και οι άξονες 
παρέµβασης σε επίπεδο οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οµάδα 
µελέτης απέστειλε σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου ερωτηµατολόγια ώστε αυτοί να αποτυπώσουν τις 
προτεραιότητές τους για την ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού στην 
περιοχή τους. Επεστράφησαν λίγα απαντηµένα ερωτηµατολόγια, µάλλον 
γενικόλογα, αλλά σε κάθε περίπτωση απέδιδαν τα ίδια περίπου 
αποτελέσµατα σε κάθε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης που απάντησε.  
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις του 
∆ήµου Κύθνου και του ∆ήµου Ίου που είναι χαρακτηριστικές των 
απαντήσεων που ελήφθησαν : 
 

   

 ∆ήµος Κύθνου ∆ήµος Ίου 
   

Προτεραιότητες 1. αναβάθµιση υπηρεσιών 
τουρισµού 

2. δηµιουργία τράπεζας 
3. αύξηση δροµολογίων το 

καλοκαίρι 
 

1. ανάπτυξη υποδοµών 
2. συστράτευση φορέων 
3. ευρύτερη προβολή 
4. σωστός προγραµµατισµός 
5. επιµήκυνση τουριστικής 

περιόδου 
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6. ανάπτυξη εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού 

7. αλλαγή νοοτροπίας 
επιχειρηµατιών 

8. αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών 

Άξονες παρέµβασης 1. ολοκλήρωση λιµανιού 
Μέριχα 

2. βελτίωση οδικού δικτύου 
3. αναβάθµιση υπηρεσιών 

τουρισµού 
4. δηµιουργία αρχαιολογικού 

µουσείου 
5. δηµιουργία τράπεζας 
6. αύξηση δροµολογίων το 

καλοκαίρι 

1. καλύτερη προβολή της 
χώρας από τον ΕΟΤ 

2. αυστηρές ποιοτικές 
προδιαγραφές µε έλεγχο 

3. αναβάθµιση επιχειρήσεων 
4. ύδρευση, αποχέτευση 

δρόµοι 
 

Μέτρα στήριξης 1. στήριξη για την δηµιουργία 
τράπεζας 

2. αύξηση δροµολογίων το 
καλοκαίρι 

3. παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" 
και των θερµών πηγών 

1. χρηµατοδότηση για την 
αναβάθµιση των υποδοµών 

2. προβολή 
3. επιδοτήσεις τουριστικών 

επιχειρήσεων 
 

   

 
  Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων συµπληρώθηκαν µε 
συνεντεύξεις στελεχών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που απέφεραν τα 
ίδια περίπου αποτελέσµατα µε τα ερωτηµατολόγια και µπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 
 

1. σεβασµός στη διαφορετικότητα των νησιών 
2. επίτευξη της ανάπτυξης µόνο µε την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων του κάθε νησιού ξεχωριστά, τα οποία εστιάζονται 
στο περιβάλλον και τον πολιτισµό (συµπεριλαµβανοµένης της 
ανθρώπινης παρέµβασης στο περιβάλλον και των εθίµων που 
συνδέονται µε την ανθρώπινη ζωή) και θεωρούνται σαν τα βασικά 
στοιχεία ανάπτυξης της κύριας οικονοµικής δραστηριότητας, που 
είναι ο τουρισµός 

3. προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

4. βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 
5. χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωµένης αναπτυξιακής τουριστικής 

πολιτικής 
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6. στήριξη της επιχειρηµατικότητας. 
 
  Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε νησιά στα οποία ο τουρισµός 
βρίσκεται σε φάση ωριµότητας και τα προβλήµατα των µη σχεδιασµένων 
κινήσεων γίνονται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ορατά, εµφανίζονται 
επίσης µεµονωµένες προσπάθειες επιστηµονικής προσέγγισης και 
µελέτης των δεδοµένων και ανάπτυξης νέων στρατηγικών της τουριστικής 
ανάπτυξης και αυτό γίνεται κυρίως.  
 
  Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται µερικές από αυτές τις 
µελέτες : 
 

  

Νοµός Κυκλάδων 1. Η µελέτη για την «Ανάπτυξη των νησιών των 
Κυκλάδων» που χρηµατοδοτήθηκε από το Γραφείο 
Βιοµηχανικής Αλλαγής του Νοµού Κυκλάδων και 
υλοποιήθηκε από την εταιρεία CENTRUM το 1999.  

2. Η µελέτη για την Στρατηγική Μάρκετινγκ στο Νοµό 
Κυκλάδων που υλοποιήθηκε το 1999 από την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής 1999. 

3. Η µελέτη µε τίτλο «Οικοτουρισµός και προστασία της 
φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία – 
Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του 
οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων» που 
χρηµατοδοτήθηκε από την Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και εκπονήθηκε το 2002 
από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων σε 
συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας. 

4. Η Αναπτυξιακή Μελέτη Άνδρου – Εκπονήθηκε από 
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων το 2001 / 2002. 

  

Νοµός ∆ωδεκανήσου 1. Ανάθεση στην ICAP της µελέτης για την ανάπτυξη 
στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισµό της Κω (η 
µελέτη έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2003 αλλά δεν έχει 
παραληφθεί) την οποία χρηµατοδότησε ο ∆ήµος 

2. Μελέτη µε τίτλο "Ανάπτυξη του τουρισµού - 
Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη 
χειµερινού τουρισµού και νέες µορφές τουρισµού", η 
οποία ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Τουριστικών και 
Ξενοδοχειακών Ερευνών (ΙΤΞΕ) µε κοινή σύµβαση 
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της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου, του 
∆ήµου Ρόδου και του Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου, 
που ανέλαβαν και τη χρηµατοδότησή της 
(Σεπτέµβριος  1997) 

3.  Μελέτη σχεδιασµού δράσεων για την ανάπτυξη 
χειµερινού τουρισµού σε ανεπτυγµένες τουριστικέ 
περιοχές Ιούλιος 2001 που εκπονήθηκε από το ΙΤΞΕ 
για λογαριασµό του ΕΟΤ.  
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Β.3 Πρόταση για τους άξονες και τις µορφές κινητοποίησης των φορέων 
του ιδιωτικού τοµέα και των αναγκαίων κοινών δράσεων των 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 

 
Β.3.1 Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και η Local Agenda 21 
 
  Στην Ελλάδα η επιδίωξη της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης τις 
περισσότερες φορές συνδέεται µε το δηµόσιο παρά µε τον ιδιωτικό τοµέα.  
Ο παρεµβατικός χαρακτήρας του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα δεν έχει 
επιτρέψει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα αλλά ούτε και 
κοινών δράσεων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.  Μόνον τα τελευταία 
χρόνια το Ελληνικό κράτος άρχισε να υποστηρίζει τέτοιας µορφής 
συνεργασίες, οπότε και δηµιουργήθηκαν συνεργασίες δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων κυρίως σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο παρά σε 
εθνικό επίπεδο.  Ετσι, τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί αρκετές 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, όσον αφορά στον κατάλληλο 
προσδιορισµό των στόχων και των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης καθώς 
και στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
  Σε κάθε περιοχή οι τοπικές αρχές πρέπει να ξεκινήσουν µια 
διαδικασία διαλόγου µε τους πολίτες, τις τοπικές οργανώσεις και τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρέπει να υιοθετήσουν µια "Local Agenda 21". 
Μέσω διαβουλεύσεων και συναινετικών διαδικασιών, οι τοπικές αρχές 
πρέπει να µάθουν από τους πολίτες και από τις τοπικές οργανώσεις 
πολιτών και επιχειρήσεων και να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται, για να διαµορφώσουν την κατάλληλη στρατηγική. 
 
  Στη διάσκεψη του Ρίο το 1992, συµφωνήθηκε ότι το καλύτερο σηµείο 
εκκίνησης για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης είναι το τοπικό επίπεδο, 
καθώς µάλιστα τα δύο τρίτα των 2.500 θεµάτων για δράση αφορούν το 
τοπικό επίπεδο.  Κάθε τοπική αρχή, λοιπόν, πρέπει να χαράξει τη δική της 
στρατηγική "Local Agenda 21" κατόπιν διαλόγου µε τους πολίτες σχετικά 
µε το τι είναι σηµαντικό για την περιοχή τους.  Οι αρχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης πρέπει να αποτελούν κεντρικό µέρος της στρατηγικής "Local 
Agenda 21". Η "Local Agenda 21" θεωρεί τη βιώσιµη ανάπτυξη ως ένα θέµα 
των (τοπικών) κοινοτήτων, που αφορά όλα τα µέρη της κοινωνίας, 
περιλαµβανοµένων των κοινωνικών οµάδων, των επιχειρήσεων και των 
εθνικών µειονοτήτων. Οι τοπικές αρχές µπορούν να συντάσσονται µαζί 
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ώστε να έχουν ισχυρότερη φωνή και να µπορούν να επηρεάζουν µεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 
  Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν 
προετοιµαστεί τα προκαταρκτικά κείµενα για την "Ευρωπαϊκή Agenda 21 
για το βιώσιµο τουρισµό" (Χάρτα του Rimini 2001). Για την επίτευξη 
ταχύτερων ρυθµών προόδου προς την κατεύθυνση αυτή, οι 
προτεραιότητες εστιάζουν στην προώθηση της συµµετοχικής 
διακυβέρνησης µε την ενθάρρυνση της συµµετοχικότητας και την ενίσχυση 
ενεργών συνεργασιών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης στη χάραξη πολιτικής, σχεδιασµό, δηµόσια 
διαχείριση και τον έλεγχο του τουριστικού τοµέα (Χάρτα του Rimini 2001). 
 
  Η ανάπτυξη της "Local Agenda 21" (ή γενικότερα η ανάπτυξη σχεδίων 
και συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη ή τη 
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη) έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην Ελλάδα 
σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για διάφορους λόγους µεταξύ των 
οποίων : 
 

• η απουσία σαφούς πληροφόρησης, επαρκούς γνώσης και 
εκπαίδευσης των τοπικών εταίρων που αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη 
σε τοπικό επίπεδο, 

• η έλλειψη εντολής και χρηµατοδοτικών πόρων ώστε οι τοπικές αρχές 
να αναπτύξουν σχέδια "Local Agenda 21" και η δυσκολία να 
προσαρµόσουν την οργανωτική τους δοµή που να επιτρέπει το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων βιώσιµης ανάπτυξης, 

• οι ασαφείς και επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης. 

 
 
Β.3.2  Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου 
 
Β.3.2.1 Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας δηµόσιων φορέων 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 
  Το 1984 υπεγράφη Προγραµµατική Σύµβαση για την πολιτιστική 
κληρονοµιά της πόλης της Ρόδου των εξής συµβατικών εταίρων : 

• του Υπουργείου Πολιτισµού 
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• του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
• του ∆ήµου Ρόδου 

  Η Προγραµµατική Σύµβαση απέβλεπε στην αναγέννηση της 
περιοχής, την αναζωογόνηση της ιστορίας του τόπου, τη βελτίωση της 
εικόνας της κοινότητας και θέση της βάσης για βιώσιµη ανάπτυξη µέσω : 

• ενός προγράµµατος προστασίας/αποκατάστασης της παλιάς πόλης, 
• µιας σειράς µελετών και ειδικών παρεµβάσεων για την προστασία / 

αποκατάσταση/επισκευή µνηµείων και µέρους των µεσαιωνικών και 
ελληνιστικών οχυρωµατικών έργων, 

• της προώθησης των αρχαιολογικών τόπων και την ανάληψη 
αρχαιολογικών ανασκαφών, 

• µιας σειράς ειδικών επιστηµονικών µελετών, τη δηµοσίευση αυτών 
των µελετών, αρχαιολογικών οδηγών και άλλων κειµένων σχετικών 
µε τα µνηµεία και την ιστορία της Ρόδου, την οργάνωση σεµιναρίων, 
επιστηµονικών συναντήσεων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, τη συνεργασία µε ελληνικούς και διεθνείς 
επιστηµονικούς φορείς και τη δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης. 

 
  Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης, οι συµβατικοί εταίροι συνέστησαν ως φορέα 
εφαρµογής το Γραφείο Προγραµµατικής Σύµβασης καθώς και τα εξής 
πλαίσια συνεργασίας που συγκέντρωναν αρκετούς ενδιαφερόµενους 
εταίρους : 

• Η Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
εφαρµογής του προγράµµατος και των όρων της συµφωνίας, του 
προσδιορισµού των έργων και των παρεµβάσεων του 
προγράµµατος, τον τρόπο της εφαρµογής του, τον ετήσιο 
προϋπολογισµό κλπ., αποτελείται από : 
⇒ εκπροσώπους των συµβατικών εταίρων, 
⇒ εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
⇒ εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραµµατικής Σύµβασης, 
⇒ εκπρόσωπο του ΕΟΤ, 
⇒ τους εφόρους Βυζαντινών και Προϊστορικών και Κλασικών 

αρχαιοτήτων, 
⇒ εκπροσώπους των ∆ιευθύνσεων Αναστηλώσεων Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών και Αρχαιολογικών µνηµείων. 
• Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της 

επιστηµονικής επίβλεψης του προγράµµατος, της υποβολής 
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προτάσεων στην Επιτροπή που αφορούν τη λεπτοµερή επεξεργασία 
µελετών και την εφαρµογή των έργων, της σύνταξης προδιαγραφών 
για την ανάθεση των µελετών και των έργων και συµµετέχει στις 
επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής, αποτελείται από : 
⇒ εκπρόσωπο του ∆ήµου Ρόδου, 
⇒ εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού, 
⇒ εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
⇒ εκπρόσωπο του ΕΟΤ, 
⇒ τους εφόρους Βυζαντινών και Προϊστορικών και Κλασικών 

αρχαιοτήτων, 
⇒ εκπροσώπους των ∆ιευθύνσεων Αναστηλώσεων Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών και Αρχαιολογικών µνηµείων, 
⇒ εκπρόσωπο του ΤΕΕ ∆ωδεκανήσου. 

 
  Οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν τακτικά. Έχουν εκπονηθεί αρκετές 
µελέτες, µια σειρά έργων έχουν πραγµατοποιηθεί και αρκετές παρεµβάσεις 
έχουν υλοποιηθεί κατά την πορεία της εφαρµογής της σύµβασης. Η 
συµβατική διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι εικοσαετής και 
κρίνεται ως επιτυχηµένη. Τα αποτελέσµατα της πορείας των έργων της 
Προγραµµατικής Σύµβασης παρουσιάστηκαν στο ∆ιεθνές Επιστηµονικό 
Συνέδριο «15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου» που διεξήχθη το Νοέµβριο του 2001 στη Ρόδο.  Η συνεργασία είχε 
τα εξής αποτελέσµατα : 
 

• Αναγέννηση της περιοχής και βελτίωση της εικόνας της. 
• Αναζωογόνηση της ιστορίας της περιοχής και προώθηση της 

ιστορίας και του πολιτισµού της στην Ελλάδα και διεθνώς. 
• Βιώσιµη ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και βελτίωση της ζωής 

των κατοίκων (βελτιώνοντας το αστικό περιβάλλον και αστική 
υποδοµή). 

 
  Ετσι, αν όχι άµεσα, αλλά τουλάχιστον έµµεσα, η συνεργασία αυτή είχε 
επιπτώσεις στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου. 
 
  Η συνεργασία συνάπτεται µε την υπογραφή µιας σύµβασης που 
παρέχει αξιοπιστία στο εγχείρηµα. Επιπλέον, η κυβερνητική υπόσταση 
των συµβατικών εταίρων συµβάλλει στην γρήγορη και αποτελεσµατική 
απορρόφηση χρηµατοδοτικών πόρων από το κρατικές πηγές και 
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προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
 
  Η θεσµοθέτηση αυτών των συνεργασιών, µε τη µορφή των 
επιτροπών που προαναφέραµε, συνέβαλε στο ξεπέρασµα της 
γραφειοκρατικής οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών, επιτρέπει 
µεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εφαρµογή 
και στη προσέγγιση διάφορων φορέων που προηγουµένως ενεργούσαν 
ανεξάρτητα (και ενδεχοµένως ανταγωνιστικά µεταξύ τους) και που τώρα 
µπορούν να ενώσουν τις δυνάµεις τους.  Πάντως παρά τη δέσµευση των 
συµβατικών εταίρων να παρέχουν όλους τους απαραίτητους πόρους 
(χρηµατικούς, ανθρώπινους, υλικούς) για την εφαρµογή της συµβατικής 
συµφωνίας, η γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισµός συχνά 
καθυστερούσαν τις διαδικασίες και τα παραδοτέα. 
 
 
Β.3.2.2  Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 
  Υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες  περιπτώσεις επιτυχούς 
συνεργασίας δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα του ΠΡΟΤΟΥΡ.  
 
  Αντίθετα η υλοποίηση της ιδέας για την δηµιουργία Νοµαρχιακών 
Επιτροπών Τουριστικής Προβολής όπου συµµετέχουν, δηµόσιοι φορείς 
(ΕΟΤ, νοµαρχία, δήµος) και ιδιωτικοί φορείς (όπως ξενοδόχοι, τουριστικά 
γραφεία, ξενοδοχοϋπάλληλοι και κοσµηµατοπώλες) αποδεικνύεται στην 
πράξη πολύ δυσχερής και όχι µόνο απροθυµίας αλλά και λόγω της 
αδυναµίας επιλογής των καλών επαγγελµατιών.  
 
  Η λειτουργία των Νοµαρχιακών Επιτροπών Τουριστικής Προβολής 
(Ν.Ε.Τ.Π.), που διέπεται από το Νόµο 2160/1993 (παρ. 13 άρθρο 1), 
παρουσίασε τις εξής δυσκολίες : 
 - Απροθυµία των περισσότερων τοπικών φορέων να συµµετάσχουν σε 

έναν ευρύτερο σχεδιασµό. 
 - Αδυναµία επιβολής ενός κεντρικού σχεδιασµού. 
 - Αδυναµία και απροθυµία των επαγγελµατικών φορέων να 

συµµετάσχουν οικονοµικά. 
 - Σηµαντική έλλειψη πόρων 
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  Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Κυκλάδων, η οποία 
µε την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, 
την ΤΕ∆Κ Νοµού Κυκλάδων και άλλους φορείς, ανέλαβε την υλοποίηση 
της Τουριστικής Προβολής του Νοµού. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων 
Α.Ε., για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας εξειδικευµένης προσέγγισης 
του θέµατος προσέλαβε εξειδικευµένο συνεργάτη σε θέµατα Μάρκετινγκ. Το 
πρώτο σχέδιο Μάρκετινγκ που εκπονήθηκε αναφερόταν στις 
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν µεταξύ των νησιών του Νοµού Κυκλάδων 
και έγινε µια πρώτη προσέγγιση δηµιουργίας «ταυτότητας» για το κάθε 
νησί. Οι άξονες δράσεις της Ν.Ε.Τ.Π. οι οποίοι πηγάζουν µέσα από την 
ανάλυση της Μελέτης Μάρκετινγκ συνοψίζονται στα εξής: 

- Προβολή των Κυκλάδων ως ενιαίου προορισµού µε ποικιλία 
θεµάτων (µέσα από τουριστικές εκθέσεις, έκδοση έντυπου υλικού, 
δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου). 

- Επιλογή αγορών που διευρύνουν την τουριστική περίοδο. 
- ∆ιαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού 

προϊόντος 
 
  Στη συνέχεια βάσει ετησίων στόχων επικοινωνίας που τίθενται, 
δηµιουργείται ένα σχέδιο τουριστικής προβολής που υλοποιείται µετά από 
έγκριση της Ν.Ε.Τ.Π. και του ΕΟΤ. Σε γενικές γραµµές ακολουθείται η 
γενικότερη στρατηγική που χαράσσει ο ΕΟΤ, ώστε να υπάρχει συνέργεια 
και αλληλοσυµπλήρωση. Η χρηµατοδότηση των δράσεων γίνεται από τον 
ΕΟΤ, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και επαγγελµατικούς φορείς και ΟΤΑ α΄ 
βαθµού του Νοµού. 
 
  Η Ν.Ε.Τ.Π. ∆ωδεκανήσου δεν υλοποιεί κάποιο πρόγραµµα 
τουριστικής προβολής που σχεδιάζεται από την ίδια αλλά τα χρήµατα που 
χορηγεί ο Ε.Ο.Τ βάσει του Νόµου 2160/93 παρ. 13 άρθρο 1, µεταφέρονται 
στους ∆ήµους που υλοποιούν προγράµµατα προβολής σε επίπεδο 
νησιού. Τελευταία µηνύµατα µετά από τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές 
εκλογές, εµφανίζουν την ενεργοποίηση της Ν.Ε.Τ.Π. και την 
απενεργοποίηση του ∆ωδεκανησιακού Οργανισµού Τουρισµού (∆.Ο.Τ.). Ο 
∆.Ο.Τ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου που χρηµατοδοτείται από 
τον προϋπολογισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διοικείται από 
ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από εκπροσώπους 32 φορέων 
τουρισµού. Αποτελεί φορέα σχεδιασµού που δηµιουργήθηκε που 
ενεργοποιήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου το 1999 
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για την αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 
και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και την προβολή και 
διαφήµιση του τουρισµού της ∆ωδεκανήσου.  Συγκεκριµένοι στόχοι του 
είναι: 

- Εξειδίκευση της τουριστικής πολιτικής σε νοµαρχιακό επίπεδο. 
- Μελέτη τουριστικών ζητηµάτων της περιοχής και διερεύνηση της 

εσωτερικής και διεθνής τουριστικής αγοράς. 
- Βελτίωση προσφεροµένων τουριστικών υπηρεσιών και δηµιουργία 

ανταγωνιστικών συνθηκών στην τουριστική ζήτηση. 
- Εκπόνηση προγραµµάτων ανάπτυξης του τουρισµού. 
- Ο ποιοτικός εµπλουτισµός της προσφοράς του τουριστικού 

πακέτου. Η ανάπτυξη νέων µορφών εναλλακτικού - θεµατικού 
τουρισµού. 

- Η ανάδειξη νέων προορισµών, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση του 
τουριστικού ρεύµατος και η διάχυσή του στα λιγότερο τουριστικά 
αναπτυγµένα νησιά. 

- Προβολή και διαφήµιση του τουριστικού προϊόντος της 
∆ωδεκανήσου. 

- Οργάνωση και συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής της ∆ωδεκανήσου. 

- Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων σχετικά µε θέµατα 
τουρισµού (εισαγωγή νέας τεχνολογίας, πιλοτικές εφαρµογές 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού κτλ). 

- ενηµέρωση και στήριξη του επιχειρηµατικού κόσµου στον τριτογενή 
τοµέα (ηµερίδες, επιδοτήσεις, προβολή αξιόλογων - καινοτόµων 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών). 

 
  Στα ∆ωδεκάνησα, όπου ισχύει η απόδοση δηµοτικού φόρου 1% – 2% 
επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων, οι δηµοτικές αρχές έχουν αρκετή 
χρηµατοδοτική ευελιξία και πολλές από αυτές δηµιούργησαν επιχειρήσεις 
που ασχολούνται αποκλειστικά µε την τουριστική προβολή του νησιού, 
όπως για παράδειγµα ο Ενιαίος Φορέας Τουρισµού της Κω ή ο ΠΡΟΤΟΥΡ. 
Ιδιαίτερα ο ΠΡΟΤΟΥΡ αποτελεί ένα πετυχηµένο «εργαλείο» για την 
ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού της Ρόδου. 
 

 Η µεταφορά αρµοδιοτήτων από το Κέντρο στην Περιφέρεια είχε σαν 
αποτέλεσµα την δηµιουργία δύο ∆ιευθύνσεων Τουρισµού (Κυκλάδων και 
∆ωδεκανήσου) οι οποίες είναι η µετεξέλιξη των τοπικών γραφείων του 
ΕΟΤ. 
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 Οι ∆ιευθύνσεις αυτές διαφέρουν µεταξύ τους τόσο στην οργάνωση και 

εξοπλισµό όσο και στην στελέχωση. Η ∆ιεύθυνση Τουρισµού 
∆ωδεκανήσου στεγάζεται στο παλιό κτίριο του ΕΟΤ µε επαρκής χώρους 
και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τα 14 άτοµα τα οποία εργάζονται εκεί 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο ανατιθέµενο έργο. Η ∆ιεύθυνση 
Τουρισµού Κυκλάδων µεταστεγάστηκε από τον χώρο που στεγαζόταν ο 
ΕΟΤ σε νέα πιο ευρύχωρα γραφεία όµως και πάλι ανεπαρκή για την 
στέγαση των αναγκαίων υπηρεσιών. Υπάρχουν 7 µόνιµοι υπάλληλοι 
καθώς και έκτακτο εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη φόρτου εργασίας 
που δηµιουργήθηκε κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων. 

 
 Οι λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στα δύο αυτά όργανα αφορούν 

κατά κύριο λόγο την διοικητική οργάνωση του τουρισµού (Επιθεωρήσεις, 
Τουριστικές εγκαταστάσεις, τουριστικά επαγγέλµατα, τουριστική ανάπτυξη. 

 
 Το θέµα της υποδοχής του τουρίστα στον προορισµό έχει αφεθεί 

στους επαγγελµατίες µε αποτέλεσµα η ποιότητα αυτής της υπηρεσίας να 
εξαρτιέται από τον βαθµό εξέλιξης των επαγγελµατιών. Έτσι το φαινόµενο 
των διαφορετικών ταχυτήτων των νησιών αντικατοπτρίζεται και στις 
προσφερόµενες υπηρεσίες υποδοχής. 
 
  Ακόµα, υπάρχουν παραδείγµατα όπου συνεργάζονται ο ΕΟΤ και 
ιδιοκτήτες παραδοσιακών / ιστορικών σπιτιών για την αναστήλωση / 
αποκατάσταση των σπιτιών αυτών, όπως η περίπτωση της Οίας 
Σαντορίνης που έληξε το 1992. 
 
  Τέλος, καταβλήθηκαν και διανοµαρχιακές προσπάθειες συνεργασίας.  
Συγκεκριµένα, έγινες προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη 
κοινών τουριστικών προϊόντων, όπως για παράδειγµα η πιλοτική δράση 
‘’ARCHIMED’’ (του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ) µε την κοινή συµµετοχή των δύο 
Νοµών µαζί µε τις περιφέρειες της Ν. Ιταλίας Σικελία, Μπασιλικάτα, 
Καλαβρία και Απουλία στη δηµιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος 
για το θαλάσσιο τουρισµό µε τον τίτλο «Τα Λιµάνια του Οδυσσέα». Η ιδέα 
ήταν να δοθεί, στις περιοχές που συµµετείχαν στην πιλοτική δράση, ένα 
κοινό στοιχείο που θα δηµιουργούσε ένα ενιαίο προϊόν, ενιαία εικόνα και 
θα απευθυνόταν σε ένα ενιαίο πελατειακό κοινό.  Η εφαρµογή της ιδέας 
αυτής όµως προσέκρουσε στην δυσκολία να αναπτυχθεί η αντίστοιχη 
λογική στους επιχειρηµατίες ώστε να πεισθούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
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τυποποιηµένες κάτω από ένα κοινό σήµα, που θα ήταν σκόπιµο να 
αποτελέσει τον στόχο µιας επόµενης δράσης. 
 

• Συµπέρασµα: 
 
  Μπορεί να γίνει ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων ή εφαρµογής 
προγραµµάτων µάρκετινγκ τουρισµού κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
∗∗∗∗ Καθαρή διατύπωση του στόχου (ποιοτικά και ποσοτικά). 
∗∗∗∗ ∆ιοικητική οργάνωση βάσει στόχων. 
∗∗∗∗ ∆ηµιουργία δικτύου συµβουλευτικής, διαπραγµάτευσης και εµψύχωσης 

(Έγκαιρη εµπλοκή και εµψύχωση των επαγγελµατιών ). 
∗∗∗∗ Συντονισµός ενεργειών από έναν επιµελητή µε ειδικότητα στο 

µάρκετινγκ. 
∗∗∗∗ Επιτόπιοι εξειδικευµένοι επιµελητές / ανταποκριτές για την συνεργασία 

και υλοποίηση ενεργειών. 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
∗∗∗∗ Συνεργασία µε εξειδικευµένους συνεργάτες σε θέµατα διαφήµισης. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
∗∗∗∗ Οικονοµικούς πόρους για την αρχική επένδυση. 
∗∗∗∗ Θεσµικό πλαίσιο που να επιβάλει απόδοση % για την έρευνα και 

ανανέωση των υφιστάµενων προϊόντων. 
∗∗∗∗ ∆ηµιουργία πλαισίου για την συνεργασία µε τράπεζες και 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
 
 
Β.3.3  Αξονες και µορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού 

τοµέα 
 
  Γενικά η συµµετοχή φορέων του ιδιωτικού τοµέα είναι πιο έντονη σε 
δράσεις που αφορούν πρωτίστως το marketing του τουριστικού προϊόντος 
ενώ είναι µικρή προς το παρόν σε θέµατα που αφορούν τη βιωσιµότητα. Η 
κινητοποίηση του ιδιωτικού φορέα σε θέµατα marketing του τουριστικού 
προϊόντος δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και για το λόγο αυτό 
επικεντρωνόµαστε στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα που 
αφορούν τη βιωσιµότητα. 

 
Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα µάρκετινγκ ήταν τις 
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περισσότερες φορές αποσπασµατική, οικονοµικά περιορισµένη και 
ασυντόνιστη. Οι φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα της Περιφέρειας 
– µε βάση την εµπειρία των τελευταίων ετών – εκτιµούν ότι αυτό οφείλεται 
στους ακόλουθους λόγους: 

• Αµφισβήτηση από τον ιδιωτικό τοµέα του Μάρκετινγκ ως εργαλείου 
προώθησης των πωλήσεων. 

• Προτίµηση της υιοθέτησης προγράµµατος Μάρκετινγκ σε επίπεδο 
επιχείρησης. 

• Εκτίµηση ότι το Μάρκετινγκ είναι υπόθεση του κράτους – σε ότι 
αφορά τη χρηµατοδότηση – και όχι των τοπικών φορέων. 

• Υπερεκτίµηση του ρόλου των άµεσων πωλήσεων καθώς και του 
Μάρκετινγκ που ασκείται - σε επίπεδο περιοχής και 
συνεργαζόµενων επιχειρήσεων – από τους Τουρ Οπερέϊτορς. 

• Είναι προφανές ότι αυτή η έλλειψη προθυµίας από τον ιδιωτικό 
τοµέα για συνέργια µε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα προς µια 
συντονισµένη και συγκροτηµένη πολιτική στο Τουριστικό 
Μάρκετινγκ δεν αποβαίνει σε όφελος της προώθησης του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας.  

 
  Εκτιµάται ότι θα  ήταν σκόπιµο να υπάρξουν συγκεκριµένες δράσεις 
που θα συνέβαλαν στην συστηµατικότερη κινητοποίηση του ιδιωτικού 
τοµέα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των προγραµµάτων Μάρκετινγκ 
της Περιφέρειας. Τέτοιες δράσεις είναι:  

• Ηµερίδες «γνωριµίας» µε το Τουριστικό Μάρκετινγκ ως 
εργαλείο πώλησης και προώθησης τουριστικών προϊόντων σε 
ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. 

• Εκστρατεία ενηµέρωσης των φορέων εκπροσώπησης του 
ιδιωτικού τοµέα σε τοπικό επίπεδο για την ιδιαίτερη οικονοµική 
σηµασία της προβολής του Τουριστικού Προϊόντος. 

• Οργάνωση ενός διήµερους workshop όπου θα εξεταστούν οι 
δυνατότητες, οι προοπτικές, τα προβλήµατα και οι ελλείψεις 
που υπάρχουν στη διαδικασία συνεργασίας του κρατικού 
τοµέα, του ιδιωτικού τοµέα και των ΟΤΑ σε ζητήµατα προβολής 
της Περιφέρειας. Στόχος να εξευρεθούν βιώσιµες λύσεις και να 
παρουσιασθεί η πετυχηµένη διεθνής εµπειρία σε αυτό το θέµα. 

 
  Θα επικεντρωθούµε στη συνέχεια στην κινητοποίηση του ιδιωτικού 
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τοµέα σε θέµατα που αφορούν την βιωσιµότητα. Τα συστήµατα 
πιστοποίησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Τουρισµού προτίθεται να δηµιουργήσει ένα διεθνή φορέα 
πιστοποίησης που θα έχει την ευθύνη του ορισµού διεθνών κριτηρίων 
πιστοποίησης, θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση, θα προωθεί την 
καταναλωτική επίγνωση (consumer awareness) και γενικά θα βελτιώσει 
την αξιοπιστία των συστηµάτων πιστοποίησης.  Η λειτουργία ενός τέτοιου 
φορέα θα έχει επίσης ως αποτέλεσµα την άνοδο του περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού επιπέδου για όλους τους υποκλάδους του τουρισµού. 
 
  Αντίστοιχες είναι και οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Από τα 
περίπου 60 συστήµατα eco-labelling που λειτουργούν παγκοσµίως, πάνω 
από 40 λειτουργούν στην Ευρώπη.  Τα πιο πολλά από αυτά αφορούν 
συστήµατα eco-labelling της διαµονής. Η περιβαλλοντική επίδοση των 
πιστοποιηµένων επιχειρήσεων διαµονής εκτιµάται ότι είναι κατά 10-30% 
καλύτερη της επίδοσης της µέσης ευρωπαϊκής επιχείρησης διαµονής, 
δηλαδή, καταναλώνουν 10-30% λιγότερη ενέργεια ή νερό ανά 
διανυκτέρευση.  (Αυτή είναι µια σαφής απόδειξη ότι "το οικολογικό δεν 
είναι ακριβό".) Οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση οδηγούν στην υιοθέτηση 
ενός Ευρωπαϊκού eco-label (του "European Flower") που θα αφορά το 
σύνολο της τουριστικής αλυσίδας (δεν θα περιορίζεται δηλαδή µόνο στις 
επιχειρήσεις διαµονής). Η πρόθεση είναι για συνεργασία µεταξύ του 
"European Flower" («πράσινη» επίδοση) µε τα υπάρχοντα eco-labels αλλά 
και µε την πιστοποίηση EMAS («πράσινη» διαχείριση) και την προώθηση 
της εικόνας των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν eco-label, 
εξισώνοντας την φιλοπεριβαλλοντικότητα (eco-friendliness) µε την 
ποιότητα. Ο κανονισµός του νέου EMAS II ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις µικρού 
και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισµού να 
υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
  Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο 2003 εγκρίθηκε 
το οικολογικό σήµα για τουριστικά καταλύµατα αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει 
εκδηλωθεί πρόθεση καθιέρωσης πλέγµατος σχετικών κινήτρων.  Αυτό 
οφείλεται µάλλον στο γεγονός ότι έκτοτε έχει παρέλθει σύντοµο χρονικό 
διάστηµα που δεν έχει επιτρέψει να ωριµάσει η ιδέα αυτή στην Ελλάδα.  Σε 
κάθε περίπτωση όµως, ορισµένες µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
(π.χ. GRECOTEL) έχουν υιοθετήσει πρακτικές φιλοπεριβαλλοντικής 
διαχείρισης.  Επίσης, και µικρότερες επιχειρήσεις διαµονής φαίνεται να 
αναγνωρίζουν τη σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Για 
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παράδειγµα, η Κυκλαδική Οµοσπονδία Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και 
∆ιαµερισµάτων «Κυκλάδες» αναφέρει στο καταστατικό της (Αρθρο 2) ότι 
µεταξύ των σκοπών της Οµοσπονδίας συγκαταλέγεται και η προστασία 
τού περιβάλλοντος. 
 
  Οσον αφορά τη στάση των κυβερνήσεων σχετικά µε την υιοθέτηση 
προτύπων, µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής προσεγγίσεις : 

• Μη ανάµιξη : στην περίπτωση αυτή οι κυβερνήσεις δεν αναµιγνύονται 
στην υιοθέτηση προτύπων παρά µόνον περιφρουρούν τις 
διαδικασίες έναντι δολίων πράξεων και εγείρουν δηµόσια επίγνωση.  

• ∆ηµιουργία πλαισίου λειτουργίας : στην περίπτωση αυτή οι 
κυβερνήσεις δηµιουργούν τις υποστηρικτικές δοµές που απαιτούνται 
για την υιοθέτηση προτύπων. 

• Παροχή κινήτρων : στην περίπτωση αυτή οι κυβερνήσεις παρέχουν 
τα νοµικά και χρηµατοοικονοµικά συστήµατα για να προωθήσουν την 
υιοθέτηση προτύπων.  

• Υποχρεωτική τήρηση : στην περίπτωση αυτή οι κυβερνήσεις 
καθιστούν υποχρεωτική την υιοθέτηση προτύπων ορίζοντάς την ως 
προϋπόθεση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 
  ∆εν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί το ακριβές είδος των 
χρηµατοοικονοµικών κινήτρων που θα εισάγει η Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε 
οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισµού να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Εχει αναγνωρισθεί ότι ο τρόπος για την παροχή κινήτρων ώστε 
οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισµού να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα είναι η εφαρµογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", που όµως 
η εφαρµογή της θα αργήσει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εως τότε θα 
χρησιµοποιηθεί το σύνηθες µείγµα χρηµατοοικονοµικών κινήτρων 
(φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κλπ.) 
 
 
Β.3.4  Αξονες και µορφές κινητοποίησης των δηµόσιων φορέων 
 
  Η συµµετοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα είναι πιο έντονη σε 
δράσεις που αφορούν πρωτίστως την παροχή υποδοµής και 
δευτερευόντως το marketing του τουριστικού προϊόντος ενώ είναι µικρή 
προς το παρόν σε θέµατα που αφορούν τη βιωσιµότητα. Η κινητοποίηση 
του δηµόσιου φορέα σε θέµατα παροχής υποδοµής (παρουσιάστηκαν τρία 
παραδείγµατα συνεργασίας δηµόσιων φορέων) και marketing του 
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τουριστικού προϊόντος δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και για το λόγο 
αυτό επικεντρωνόµαστε στην κινητοποίηση του δηµόσιου τοµέα σε θέµατα 
που αφορούν τη βιωσιµότητα. 
 
  Οσον αφορά θέµατα βιωσιµότητας, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι 
εκτός από τις τουριστικές επιχειρήσεις, και οι οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης µπορούν να εισάγουν συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Μάλιστα η πιστοποίηση ενός οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης κατά EMAS είναι αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας 
Local Agenda 21 της περιοχής του και αποτελεί στην ουσία δήλωση 
δέσµευσης για τη αναζήτηση της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
  Οι προοπτικές υιοθέτησης συστήµατος περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης βάσει του εθελοντικού προτύπου EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) από τους Ο.Τ.Α. της περιοχής µελέτης, κρίνονται 
πράγµατι ως ρεαλιστικές. Έχοντας ως δεδοµένα 
 
 α) ότι αυξάνεται συνεχώς ο βαθµός συνειδητοποίησης της  σχέσης 

µεταξύ περιβαλλοντικής υποβάθµισης και οικονοµικής ευρωστίας,  
 β) ότι ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ τουριστικών προορισµών 

(σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) έχει δράσει καταλυτικά ως 
προς την αποδοχή της αναγκαιότητας µιας νέας προσέγγισης ως 
προς την ποιότητα και τη σηµασία του τουριστικού προϊόντος, 

 γ) ότι ήδη ανιχνεύεται σε τοπικό επίπεδο η απαρχή εφαρµογών που 
περιλαµβάνονται στην έννοια του EMAS 

 
και αξιολογώντας τις κατά καιρούς επιτόπιες έρευνες και συνεργασίες της 
οµάδας µελέτης µε τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και 
επιχειρηµατίες του τουρισµού, κρίνεται ότι σε χρονικό διάστηµα µίας 
πενταετίας είναι δυνατή η υιοθέτηση και ευρεία εφαρµογή του προτύπου 
EMAS από τους Ο.Τ.Α. της περιοχής µελέτης.  
 
 
Β.3.5  Αξονες και µορφές κινητοποίησης των δηµόσιων και ιδιωτικών 

φορέων 
 
  Οι κοινές δράσεις των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων (Public-
Private Partnerships ή PPP) ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και 
έκτοτε έχουν γίνει ένα από τα πιο σηµαντικά οχήµατα παροχής δηµόσιων 
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υπηρεσιών.  Τη δεκαετία του 1990 η ανάπτυξη των κοινών δράσεων των 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων απετέλεσε σηµαντικό εργαλείο των 
κυβερνήσεων για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονοµικής 
ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Οι συνεργασίες των δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων έχουν γενικά την αποδοχή όλου του πολιτικού 
φάσµατος σε όλες σχεδόν τις χώρες και θεωρούνται ως εναλλακτική λύση 
της ιδιωτικοποίησης, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήµατα του ιδιωτικού και 
του δηµόσιου τοµέα.  Οι συνεργασίες ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
ξεκινούν από την αναγνώριση του γεγονότος ότι ο ιδιωτικός και δηµόσιος 
τοµέας έχουν ορισµένα πλεονεκτήµατα ο ένας έναντι του άλλου όσον 
αφορά την εκτέλεση ορισµένων εργασιών.  Eτσι επιτρέποντας σε κάθε 
τοµέα να επιτελεί αυτό που µπορεί να κάνει καλύτερα, βελτιώνεται η 
αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας συνολικά. 
 
  Επίσης, σηµαντικό πλεονέκτηµα των συνεργασιών είναι ότι 
επιτρέπουν συναινετικές προσεγγίσεις στην κοινή επιδίωξη µιας µεσο-
µακροχρόνιας στρατηγικής που προωθεί τα ατοµικά και τα συλλογικά 
συµφέροντα.  Για το λόγο αυτό στη ∆ιάσκεψη του Ρίο το 1992 υιοθετήθηκε 
η σύσταση να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
για την αναζήτηση της βιωσιµότητας τόσο διεθνώς όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
  Οι συνεργασίες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων µπορούν να 
υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν την παροχή υποδοµής, το marketing 
του τουριστικού προϊόντος (όπως για παράδειγµα µέσω Νοµαρχιακών 
Επιτροπών Τουριστικής Προβολής και µε πιο χαρακτηριστικό διεθνώς 
παράδειγµα το Maison de la France, που αποτελεί συνεργασία δηµόσιων 
και ιδιωτικών φορέων για την προβολή της Γαλλίας ως τουριστικού 
προορισµού διεθνώς) αλλά και σε θέµατα βιωσιµότητας. 
 
 
Β.3.6  Φορείς τουριστικής ανάπτυξης και προβολής στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου 
 
  Η ιδιαιτερότητα του χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και η 
σηµασία του τουρισµού για αυτήν αντανακλάται στα πολυάριθµα όργανα 
που έχουν δηµιουργηθεί και ασχολούνται µε την τουριστική ανάπτυξη και 
την προβολή του τουριστικού προϊόντος, πέραν των Νοµαρχιακών 
Επιτροπών Τουριστικής Προβολής.  Στον Πίνακα που ακολουθεί 



 62

παρουσιάζονται οι φορείς τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν επιδείξει τη µεγαλύτερη 
δραστηριότητα : 
 

  

Νοµός Κυκλάδων - ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης Μυκόνου ∆ιεύθυνση: Ματογιάννη Πόλη: 
Μύκονος Ταχυδροµικός Κώδικας: 84600 Τηλέφωνο: 
0289-27190-1 Fax : 0289-27192.  

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Προβολής και Ενηµέρωσης 
∆ήµου Άνω Σύρου ∆ιεύθυνση: ∆ον Ιωάννου 
Στεφάνου 1 Πόλη : Άνω Σύρος Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 84100 Τηλέφωνο : 0281-87178, 87212 Fax : 
0281-87213.  

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστική-Αναπτυξιακή Ίου 
∆ιεύθυνση : Πόλη : Ίος Ταχυδροµικός Κώδικας: 
84001 Τηλέφωνο : 0286-91028. 

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Ερµούπολης (∆.Ε.Τ.Α.Ε.) ∆ιεύθυνση: Πλ. Μιαούλη 
(∆ηµαρχείο) Πόλη: Ερµούπολη Σύρου Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 84100 Τηλέφωνο: 0281-22400, 82500 Fax: 
0281-28090.  

- Κοινοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Σίφνου Πόλη: Απολλωνία Σίφνου Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 84003 Τηλέφωνο: 0284-31345, 31110    Fax : 
0284-31345.  

- Κοινοτική επιχείρηση τουριστικής & πολιτιστικής 
ανάπτυξης Αντιπάρου ∆ιεύθυνση: Πόλη: Αντίπαρος 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 84007 Τηλέφωνο: 22840 61 
570 / 61005  Fax : 2284 61705. 

  

Νοµός ∆ωδεκανήσου - ΠΡΟΤΟΥΡ (εταιρεία που δηµιουργήθηκε από το 
∆ήµο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου µε 
σκοπό την έρευνα και την προώθηση του τουρισµού 
της Ρόδου µε ερευνητικό φορέα το Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών) 

- Ενιαίος Φορέας Τουρισµού Κω, Πόλη: Κως 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 85100 Τηλέφωνο: 0241-
20555, 20840 Fax: 0241-20840.  

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Κατασκευών Τουρισµού 
∆ήµου Ρόδου (Α.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.) ∆ιεύθυνση: Ηρώων 
Πολυτεχνείου 4 Πόλη: Ρόδος Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 85100 Τηλέφωνο : 22410-20555, 20840 Fax : 
22410-20840.  
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- ∆ηµοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Μανδρακίου 
Νισύρου Α.Ε. (∆Η.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.) ∆ιεύθυνση: 
Μανδράκι Πόλη: Νίσυρος Ταχυδροµικός Κώδικας: 
85303 Τηλέφωνο: 22420-31204, 31373 Fax: 22420-
31330.  

- ∆ηµοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Σύµης (∆.Τ.Ε.Σ.) 
∆ιεύθυνση: ∆ηµαρχείο Σύµης Πόλη: Σύµη 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 85600 Τηλέφωνο: 22410-
71817, 71302 Fax : 22410-71386.  

- ∆ηµοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 
Ρόδου Α.Ε. ∆ιεύθυνση: Γ. Παπανικολάου & Ν. Σάββα 
4 Πόλη: Ρόδος Ταχυδροµικός Κώδικας: 85100 
Τηλέφωνο : 0241-37772, 37557. 

- ∆ηµοτική Ξενοδοχειακή Επιχείρηση Καρπάθου 
∆ιεύθυνση: Πόλη: Κάρπαθος Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 85700 Τηλέφωνο: 22450-22427 Fax: 22450-
22556.  

- ∆ηµοτική Τουριστική Επιχείρηση ∆ήµου Πάτµου 
∆ιεύθυνση: Χώρα (∆ηµαρχείο) Πόλη: Πάτµος 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 85500 Τηλέφωνο: 22470-
31235 Fax : 22470-31058  

- Κοινοτική Επιχείρηση Τουρισµού και Αναψυχής 
Σορωνής (ΚΕΤΑΣ) Ν. ∆ωδεκανήσου ∆ιεύθυνση: 
Σορωνή Πόλη: Παραδείσι Ταχυδροµικός Κώδικας : 
85106 Τηλέφωνο : 22460-25975, 67198 Fax : 22460-
41474  

- Οργανισµός Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου 
∆ιεύθυνση: Νοµαρχιακό Μέγαρο Πόλη: Ρόδος 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 85100 Τηλέφωνο : 22410-
37686, 37156 Fax : 22410-22580  

 
  

 
 
Β.3.7  Μορφές κινητοποίησης (µορφές συνεργασίας) 
 
  Η µορφή της συνεργασίας είναι σηµαντική για την 
αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας.  Μπορούµε να διακρίνουµε τις εξής 
µορφές συνεργασίας : 
 
• Κατά περίπτωση συνεργασία : σε αυτή τη µορφή συνεργασίας οι 

φορείς δεν έχουν κοινούς στόχους αλλά συνεργάζονται περιστασιακά, 
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συνήθως ως αποτέλεσµα εξωτερικών πιέσεων. 
• Στρατηγική συνεργασία : σε αυτή τη µορφή συνεργασίας οι 

συνεργαζόµενοι φορείς συµφωνούν σε µια κοινή αναπτυξιακή 
στρατηγική, χωρίς όµως να συνενώνονται οργανωτικά. 

• Συνεργασία για την από κοινού παροχή υπηρεσιών : σε αυτή τη µορφή 
συνεργασίας οι φορείς που συµµετέχουν παραµένουν διαχωρισµένοι, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη χάραξη στρατηγικής, αλλά συνεργάζονται για 
την από κοινού παροχή υπηρεσιών, που ανατίθεται σε έναν όργανο 
που δηµιουργείται για το σκοπό αυτό από τους συνεργαζόµενους 
φορείς. 

• Επίσηµη συνεργασία : σε αυτή τη µορφή συνεργασίας οι φορείς που 
συµµετέχουν συνεργάζονται πλήρως σε όλα τα επίπεδα (οργανωτικό, 
στρατηγικό και σε επίπεδο από κοινού παροχής υπηρεσίας). 

 
 
Β.3.8  Πρόταση για τους άξονες κινητοποίησης των δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων 
 
  Ως άξονες κινητοποίησης των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 
εντοπίζονται: 

• η παροχή υποδοµής 
• το marketing του τουριστικού προϊόντος 
• θέµατα βιωσιµότητας. 

 
Οσον αφορά : 

• την παροχή υποδοµής: η κινητοποίηση µπορεί να γίνει είτε µε τη 
συνεργασία δηµόσιων φορέων είτε µε τη συνεργασία ιδιωτικών και 
δηµόσιων φορέων. 

• το marketing του τουριστικού προϊόντος: η κινητοποίηση µπορεί να 
γίνει είτε µε τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων είτε µε τη συνεργασία 
δηµόσιων φορέων είτε µε τη συνεργασία ιδιωτικών και δηµόσιων 
φορέων 

• θέµατα βιωσιµότητας : 
⇒ για την πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων (επιχειρήσεις 

του κλάδου του τουρισµού) οι φορείς πρέπει να 
προχωρήσουν ανεξάρτητα στο πλαίσιο λειτουργίας που 
έχουν ορίσει φορείς του δηµοσίου (ενδεχοµένως κάνοντας 
χρήση των παρεχόµενων κινήτρων) 



 65

⇒ για την πιστοποίηση των δηµόσιων φορέων (οργανισµοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης) οι φορείς πρέπει να προχωρήσουν 
ανεξάρτητα και, όπως είπαµε, το βήµα αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχεδίων "Local Agenda 21" 

⇒ για την ανάπτυξη σχεδίων "Local Agenda 21" η 
κινητοποίηση µπορεί να γίνει µόνο µε τη συνεργασία 
φορέων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις 
συστάσεις της συνάντησης του Ρίο το 1992 

⇒ για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης 
(ευαισθητοποίηση, προστασία του περιβάλλοντος, 
επιµόρφωση, ποιότητα ζωής, αναβάθµιση της πιότητας 
ζωής) δεν πρέπει να αγνοηθεί και η δυνατότητα συµβολής 
του µη επιχειρηµατικού τµήµατος του ιδιωτικού τοµέα 
(εθελοντισµός, συλλογικοί φορείς, σωµατεία εργαζοµένων, 
µη κυβερνητικές οργανώσεις) στα διάφορα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων και τις διάφορες µορφές δράσης1. 

 
 
Β.3.9  Πρόταση για τις µορφές κινητοποίησης  
 
  Οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας συνεργασίας δηµόσιων φορέων, 
όπως φάνηκε από στα τρία παραδείγµατα συνεργασίας δηµόσιων φορέων 
που παρουσιάστηκαν, είναι: 

• Η ηγεσία του δηµόσιου τοµέα καθώς η υποκίνηση της συνεργασίας 
από έναν κυβερνητικό φορέα µπορεί να διασφαλίσει χρηµατοδότηση 
µε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. 

• Η αποφασιστικής σηµασίας συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
τόσο στο επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και στο επίπεδο 
εφαρµογής. 

• Η ύπαρξη συµβατικού πλαισίου που αυξάνει την αξιοπιστία της 
συνεργασίας και η διατύπωση σε αυτό σαφώς ορισµένων στόχων και 

                                                 
1 Σε κάθε περίπτωση όµως δεν πρέπει να λησµονούµε ότι πολλές φορές παρόµοιοι 

φορείς χρησιµοποιούν την περιβαλλοντική προστασία ως πρόσχηµα για την επίτευξη 
ιδίων στόχων (όπως για παράδειγµα εξωραϊστικοί σύλλογοι που, ενώ συνήθως ζητούν 
την επέκταση των ορίων των οικισµών, αρκετές φορές ζητούν τη διατήρηση των 
υπαρχόντων ορίων των οικισµών µε πρόσχηµα την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος δηµιουργώντας έτσι πιέσεις στο αστικό περιβάλλον µε σκοπό την 
αύξηση της ζήτησης της γης, και κατά συνέπεια της τιµής, ώστε να έχουν τα µέλη τους 
περιουσιακά οφέλη). 
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προσανατολισµών. 
• Η σαφής διατύπωση του ρόλου και των υποχρεώσεων κάθε 

συµβατικού εταίρου. 
• Η δηµιουργία µηχανισµού εφαρµογής 

 
  Ετσι, προτείνεται η συνεργασία των φορέων ιδιωτικού και δηµόσιου 
φορέα να πάρει τη µορφή συνεργασίας για την από κοινού παροχή 
υπηρεσιών, αντίστοιχη, δηλαδή, των Προγραµµατικών Συµβάσεων που 
παρουσιάστηκαν τα τρία παραδείγµατα συνεργασίας δηµόσιων φορέων.  
 
  Ο κύριος λόγος είναι ότι η µορφή αυτή συνεργασίας έχει δοκιµαστεί 
µε καλά αποτελέσµατα και αντιµετωπίζει τα κύρια προβλήµατα που 
παρουσιάζονται σε συνεργασίες στην Ελλάδα που είναι : 
 

• η εξεύρεση πόρων για τη συνεργασία, 
• η σαφήνεια των στόχων της συνεργασίας, 
• η σαφήνεια των ρόλων και υποχρεώσεων κάθε συµβατικού εταίρου, 
• ο ορισµός µηχανισµού υλοποίησης των στόχων της συνεργασίας. 
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Β.4.  Σύνταξη Προγράµµατος ∆ράσης  
 
Β.4.1  Απαιτούµενες µελέτες  
 
  Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδίου 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ENVIPLAN, Γ’ Φάση, 1999) και 
του Βασικού Προγράµµατος ∆ράσης, προτείνονται µια σειρά από µελέτες 
ως απαραίτητες για την εφαρµογή του Σχεδίου, κατατασσόµενες σε δύο 
οµάδες: 
 - Μελέτες χωροταξικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. 
 - Έρευνες και µελέτες ειδικής θεµατολογίας µε εξειδίκευση σε χωρικό ή 

κλαδικό επίπεδο. 
 
Χαρακτηριστικά, αναφέρονται µελέτες που αφορούν: 
 - το  Κτηµατολόγιο 
 - το σύστηµα µεταφορών 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση του υδατικού δυναµικού 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων 
 - την ολοκληρωµένη διαχείριση των αλιευτικών πεδίων 
 - την ενεργειακή κάλυψη 
 - ειδικές χωροταξικές µελέτες σε επίπεδο νησιού ή υποπεριοχών του 
 - τη γεωργική ανάπτυξη 
 - την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού 
 - την αγορά εργασίας 
 - την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας. 
 
  Στο σύνολό τους οι µελέτες που ενδεικτικά περιλαµβάνονται στο 
Πρόγραµµα ∆ράσης για την Εφαρµογή του ΧΣΠ, υποστηρίζεται ότι 
µπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο άµεσα ή έµµεσα συσχετιζόµενο µε το 
επιθυµητό µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 
 
  Η επιλογή του σεναρίου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού 
επιβάλλει ακόµη και όταν ήδη έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται σήµερα 
ορισµένες από τις προαναφερθείσες µελέτες, την επαναπροσέγγιση των 
ειδικών θεµάτων διερεύνησής τους. 
 
  Με στόχο την εφαρµογή κατευθύνσεων αειφορικής ανάπτυξης του 
τουρισµού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θεωρείται αρχικά κρίσιµη η 
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µελέτη – έρευνα βασικών συνιστωσών του σταδίου και προτύπου 
ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί / διαµορφωθεί έως σήµερα (αποτίµηση 
υφιστάµενης κατάστασης). Η έρευνα αυτή µπορεί να καλυφθεί µε τις 
µελέτες που ενδεικτικά καταγράφονται στη συνέχεια: 
 
1. Μελέτες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη 

του τουρισµού σε νησιά µε διαφορετικούς τύπους τουριστικής 
ανάπτυξης και άρα διαφορετικού βαθµού πιέσεις και ανάγκες 
σχεδιασµού (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών).  

 
2. Μελέτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο εργασιακό πεδίο από 

την ανάπτυξη του τουρισµού σε νησιά της Περιφέρειας και για τις 
αλλαγές που επήλθαν στην απασχόληση, την ανεργία, την αγορά 
εργασίας και την παραγωγική δοµή τους (π.χ. σε επίπεδο οµάδας 
νησιών ή αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων). 

 
3. Μελέτες για την εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων του τουρισµού 

σε επίπεδο Περιφέρειας και συγκεκριµένων νησιών (επενδύσεις, 
εισοδήµατα, επιχειρηµατική δραστηριότητα κ.α.). 

 
4. Μελέτες αξιολόγησης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών 

(επικοινωνίες, µέσα µεταφοράς, λιµάνια, δρόµοι, κοινωνικές υποδοµές 
και υπηρεσίες) που σχετίζονται µε τις τουριστικές δραστηριότητες στα 
νησιά της Περιφέρειας (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών). 

 
5. Μελέτες για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση στις 
ακόλουθες: 

 Θαλάσσιος τουρισµός. 
 Οικοτουρισµός. 
 Αγροτοτουρισµός. 
 Πολιτιστικός τουρισµός. 
 Συνεδριακός τουρισµός. 
 Εκπαιδευτικός τουρισµός. 
 Θρησκευτικός τουρισµός  
 Ιαµατικός τουρισµός και τουρισµός υγείας κ.α. 

 
6. Μελέτη για τη δηµιουργία δικτύου τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας, που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών 
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συνεργασίας καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε 
στόχο την προώθηση του κοινού προϊόντος που διαθέτουν. 

 
7. Μελέτη για τη δυνατότητα δηµιουργίας και πώλησης τουριστικών 

πακέτων από συνεργαζόµενους φορείς (πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
αναπτυξιακές εταιρείες)  που θα αφορούν συνδυασµένη παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών από περισσότερα του ενός νησιά της 
Περιφέρειας. 

 
8. Εκτίµηση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

σε εφαρµογές τεχνολογίας και τις ανάγκες σχετικής εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σ’ αυτές (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών ή σε 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις). 

 
9. ∆ιερεύνηση των αναγκών σχεδίασης και εφαρµογής προγραµµάτων 

από απόσταση εκπαίδευσης σε θέµατα που σχετίζονται µε την 
οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων. 

 
10. Πραγµατοποίηση ερευνών αγοράς προκειµένου να εντοπιστεί το 

προφίλ των τουριστών (αλλοδαπών και ηµεδαπών) που επισκέπτονται 
τα νησιά, των προτιµήσεών τους και των προβληµάτων που 
αντιµετώπισαν κατά την επίσκεψη και παραµονή τους στα νησιά της 
Περιφέρειας (π.χ. σε επίπεδο οµάδας νησιών ή νησιού). 

 
11. Πραγµατοποίηση µελετών για την εκτίµηση των χωροταξικών 

παραµέτρων δηµιουργίας ή επέκτασης σχετικών µε τον τουρισµό 
δραστηριοτήτων σε νησιά της Περιφέρειας. 

 
12. Πραγµατοποίηση µελετών για τις ευρύτερες θεσµικές αλλαγές στις 

διαδικασίες συµµετοχής στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 
προγραµµάτων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

 
  Ως προς το χωρικό επίπεδο αναφοράς των απαιτούµενων µελετών, 
κρίνεται αναγκαία η αντιµετώπιση κρίσιµων θεµάτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας, καταρχήν, αλλά και η εξειδίκευσή τους σε επίπεδο οµάδας 
νησιών ή και νησιού, στη συνέχεια. 
 
  Στον Πίνακα που ακολουθεί, επιχειρείται η ανά οµάδα νησιών 
καταγραφή της τυπολογίας των µελετών που απαιτούνται στο πλαίσιο της 



 69

εφαρµογής του σεναρίου αειφορικής προσέγγισης. Ο τρόπος 
συµπλήρωσης του Πίνακα εµπεριέχει την έννοια της χρονικής 
προτεραιότητας, καθώς σε όλες τις οµάδες των νησιών απαιτούνται 
µελέτες όλων των κατηγοριών/τύπων που περιλαµβάνονται: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.1: Τυπολογία απαιτούµενων µελετών ανά οµάδα νησιών 
 

 ΤΥΠΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Οµάδα 
Νησιών 

Αναπτυξιακές 
ΤΑΠ 

Σκοπιµότητας Κόστους 
οφέλους 

Χωροταξικές Πολεοδοµικές -
Ρυθµιστικές 

Κυκλοφοριακές Ειδικές 
περιβαλλοντικές 

Έρευνας 
Αγοράς 

Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής 

I   √ √ √ √ √ √ √ 
II   √ √ √ √ √ √ √ 
III  √  √ √ √ √ √ √ 
IV √ √  √ √  √ √ √ 
V √   √   √   
VI √   √   √   

 
Πηγή: Οµάδα Μελέτης – ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες 
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  Σύµφωνα µε τη θεώρηση της Οµάδας Μελέτης απαιτούνται µελέτες 
εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας 
ανά οµάδα νησιών. Στις περιπτώσεις όπου έχουν εκπονηθεί Ειδικές 
Χωροταξικές Μελέτες κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίησή τους. Με 
δεδοµένο ότι η προστασία και ανάδειξη του εύθραυστου περιβάλλοντος 
των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αποτελεί κύριο άξονα στην κατάρτιση του 
σεναρίου αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού, η εκπόνηση ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών οφείλει να αποτελεί επίσης προτεραιότητα µε 
χωρικό επίπεδο αναφοράς έως και το νησί ή χωρικές ενότητες του νησιού. 
 
  Η εκπόνηση αναπτυξιακών µελετών ή Τοπικών Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων θεωρείται ως αναγκαιότερης για τις Οµάδες IV, V και VI, 
καθώς είναι αυτές που το δυναµικό τους έχει αξιολογηθεί λιγότερο ή 
αδροµερώς έως σήµερα (ιδιαίτερα των Οµάδων V και VI). 
 
  Μελέτες σκοπιµότητας ανάπτυξης π.χ. ειδικών µορφών τουρισµού, 
φαίνεται να είναι µεγαλύτερης προτεραιότητας για τα νησιά των Οµάδων ΙΙΙ 
και IV. 
 
  Το επίπεδο και η ένταση ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας 
στα «δυναµικά και υπό πίεση» νησιά της Περιφέρειας (Οµάδες Ι και ΙΙ) 
αποτελούν τον βασικό λόγο πρόκρισης µελετών Κόστους – Οφέλους για 
την αειφορική ανάπτυξη του τουρισµού σε αυτά (σταδιακή αλλαγή 
κατεύθυνσης υφιστάµενης τουριστικής ανάπτυξη, κ.λπ.). 
 
  Όσον αφορά τις προτεραιότητες για εκπόνηση ρυθµιστικών – 
πολεοδοµικών µελετών θα πρέπει να σηµειωθεί η άµεση αναγκαιότητα 
εκπόνησής τους στο πλαίσιο του Ν. 2508/97 τόσο για τον αστικό χώρο 
(ΓΠΣ) όσο και τον αγροτικό (ΣΧΟΟΑΠ) σε επίπεδο νησιού. 
 
  Στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για 
εκπόνηση των ακολούθων : 
 - ΓΠΣ ∆. Πάρου 
 - ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµων Κύθνου, ∆ρυµαλιάς, Σερίφου, Σίφνου, Τήνου και 

Εξωµβούργου. 
 
  Παράλληλα, εκπονείται σήµερα το ΓΠΣ του ∆ήµου Νάξου, όπως και 
ΣΧΟΟΑΠ ορισµένων ∆ήµων της Ρόδου (Καλλιθέας, Νότιας Ρόδου). 
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  Το πρόσφατο ∆ιάταγµα του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 402∆/14-5-
2002) περί Χαρακτηρισµού ορισµένων µικρών νησιών του Αιγαίου, 
περιλαµβάνει επίσης διατάξεις πολεοδοµικής υφής (µε έµφαση στη 
δόµηση στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών περιοχές). 
 
  Πρόκειται για τα νησιά: Κίµωλος, ∆ονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, 
Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αµοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος (Ν. 
Κυκλάδων), Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριµος, 
Αστυπάλαιας, Λειψοί, Αγαθονήσι και Αρκοί (Ν. ∆ωδεκανήσου). 
 
  Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της ανάγκης για 
ιδιαίτερη προστασία µπορεί να συµβάλει στην κατεύθυνση της επιθυµητής 
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στα συγκεκριµένα νησιά. 
 
  Στα πλαίσια των Μέτρων 4.7 και 4.8 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
εκπονούνται επίσης Αστικές Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις για τµήµατα του 
αστικού χώρου της πόλης της Ρόδου (Αγ. Απόστολοι – Ασγούρου) και της 
κεντρικής περιοχής της Ερµούπολης, που στις πράξεις τους 
περιλαµβάνουν και µελέτες πολεοδοµικού αντικειµένου. 
 
  Το µέγεθος και η ένταση των δραστηριοτήτων – λειτουργιών της 
πόλης της Ρόδου, (άµεσα η έµµεσα συναρτώµενες µε τον τουρισµό) 
συνηγορούν στην αναγκαιότητα εκπόνησης ρυθµιστικής µελέτης για τον 
οµώνυµο ∆ήµο. 
 
  Γενικότερα, προτείνεται η διερεύνηση (µε λεπτοµέρεια) για τις 
πολεοδοµικές µελέτες οικισµών των νησιών των τεσσάρων πρώτων 
Οµάδων νησιών (βαθµός προτεραιότητας). 
 
  Κυκλοφοριακές µελέτες απαιτούνται για την επίλυση υφιστάµενων 
προβληµάτων συµφόρησης / ανεπάρκειας (σύνδεση λιµανιών – κύριων  
οικισµών) κυρίως κατά την περίοδο της αιχµής της τουριστικής κίνησης µε 
έµφαση στα νησιά των Οµάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, αλλά και την αποφυγή υλοποίησης 
αξόνων που δεν υιοθετούν τις αρχές του αειφορικού σεναρίου (βλ. Ενότητα 
Β.1). 
 
  Έρευνες αγοράς και µελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής οφείλουν 
να καταρτισθούν στη βάση των γενικών κατευθύνσεων για άλλου τύπου 
τουριστική ανάπτυξη (µε προτεραιότητα στις Οµάδες νησιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV). 
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Β.4.2  Απαιτούµενα Έργα 
 
  Ως προς τη δοµή και τις προτεραιότητες του Σχεδίου ∆ράσης που 
πρέπει να καταρτιστεί στη βάση µιας αειφορικής προσέγγισης ανάπτυξης 
του τουρισµού, αναφέρονται σε άλλο σηµείο της µελέτης οι Άξονες 
Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 και των τοµεακών Προγραµµάτων 
του Γ’ ΚΠΣ. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιµη και η εκτίµηση της άµεσης ή 
έµµεσης / δυνητικής επίδρασης, επίπτωσης  ή σύνδεσης τους µε την 
τουριστική δραστηριότητα. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνεται µε 
συνοπτικό τρόπο η συσχέτιση των προγραµµατισµένων αξόνων 
παρέµβασης και της επιθυµητής τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια. 
 
  Στη συνέχεια δίνονται µε συνοπτικό τρόπο και έµφαση στη χωρική 
κατανοµή τους, τα ενταγµένα, έως σήµερα, έργα του ΠΕΠ 2000-2006, καθώς 
και τα αντίστοιχα ενταγµένα στα Τοµεακά Προγράµµατα που αφορούν στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.2: ∆ΟΜΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ/ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
1.1 Εναέριες µεταφορές  
1.2 Θαλάσσιες µεταφορές  
1.3 Χερσαίες µεταφορές  
1.4 Εκπαίδευση*  

1. Αντιµετώπιση των προβληµάτων 
του νησιωτικού χαρακτήρα - 
Βασικές υποδοµές 

1.5 Υγεία - Πρόνοια  
   

2.1 Υποδοµές περιβάλλοντος  
2.2 Προστασία δοµηµένου 
περιβάλλοντος 

 
2. Προστασία περιβάλλοντος και 

βιώσιµη διαχείριση φυσικών 
πόρων 

2.3 Προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος 

 

   

3.1 Υποδοµές θαλάσσιου τουρισµού  
3.2 ∆ράσεις ενίσχυσης θαλάσσιου 

τουρισµού µε συµµετοχή του 
ιδιωτικού τοµέα 

 

3.3 Ενισχύσεις τουριστικής υποδοµής  
3.4 Πολιτιστική ανάπτυξη και 

πολιτιστικός τουρισµός 
 

3. Έλεγχος της τουριστικής 
ανάπτυξης και αναπρο-
σανατολισµός της 

3.5 Προώθηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού - Καινοτόµες δράσεις 

 

   

4.1 ∆ράσεις προώθησης της 
απασχόλησης & ενέργειες 
κατάρτισης 

✔ 

4.2 Υπηρεσίες φροντίδας για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 

 

4.3 ∆ράσεις στήριξης ΜΜΕ ✔ 
4.4 Ενίσχυση προωθητικών 

δραστηριοτήτων µε ιδιωτική 
συµµετοχή 

✔ 

4.5 Βελτίωση του παραγωγικού 
περιβάλ-λοντος - Καινοτόµες 
εφαρµογές 

✔ 

4.6 Αναβάθµιση περιβάλλοντος και 
ποιότητα ζωής 

✔ 

4.7 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
αστικής ανάπτυξης - ΕΤΠΑ 

✔ 

4. Ενίσχυση και αξιοποίηση των 
δυναµικών νησιωτικών κέντρων 
ανάπτυξης 

4.8 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
αστικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 

✔ 
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 4.9 Ενίσχυση νέων µορφών 
οικονοµικής δραστηριότητας Ν. 
Λέρου 

✔ 

 
* Αφορά αποκλειστικά κτιριακές εγκαταστάσεις µέχρι και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ/ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
5.1 Υποδοµές αγροτικής παραγωγής ✔ 
5.2 ∆ιαχείριση δασικών πόρων ✔ 
5.3 Ενίσχυση αγροτικών 

δραστηριοτήτων. Επενδύσεις 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

✔ 

5.4 Επενδύσεις διαφοροποίησης 
αγροτικού εισοδήµατος - εµπορία 
γεωργικών προϊόντων ποιότητας 

✔ 

5.5 Μεταποίηση και εµπορία 
γεωργικών προϊόντων 

✔ 

5.6 Υποδοµές και δράσεις για την 
αλιεία 

✔ 

5.7 Βασικές υποδοµές ✔ 
5.8 ∆ράσεις προώθησης της 
απασχόλησης 

✔ 

5. Ανάπτυξη της υπαίθρου και 
ενίσχυση νησιών και περιοχών 
χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης 

5.9 Τόνωση της τοπικής οικονοµίας µε 
καινοτόµες δράσεις 

✔ 

   

6.1 Εφαρµογή Ε.Τ.Π.Α ✔ 
6.2 Εφαρµογή Ε.Γ.Τ.Π.Ε ✔ 

6. Τεχνική Βοήθεια 

6.3 Εφαρµογή Ε.Κ.Τ ✔ 

 Άµεση 

✔ Έµµεση – συµπληρωµατική  - δυνητική 

Πηγή: ΠΕΠ Ν. Αιγαίου – Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης 
 
 
- Ενταγµένα Έργα στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 
 
  Και τα 15 έργα οδοποιίας συνδέονται άµεσα µε την τουριστική 
ανάπτυξη των νησιών: 
 
 - Ρόδου:   5 
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 - Κω:    1 
 - Καρπάθου:  1 
 - Καλύµνου:   1 
 - Χάλκης:    1 
 - Νάξου:    2 
 - Σύρου:    2 
 - Τήνου:    1 
 - Σίφνου:    1 
  Τα 13 έργα αποχέτευσης – επεξεργασίας λυµάτων / αντιπληµµυρικά 
κατανέµονται στα νησιά: 
 
 - Μύκονος:  1 
 - Λέρος:   1   
 - Πάρος:   1 
 - Τήνος:   1 
 - Αµοργός:  1 
 - Ρόδος:   6 
 - Κουφονήσι:  1  
 - Λειψοί:   1 
 
  Τα 2 έργα διαχείρισης υδατικών πόρων – εγγειοβελτιωτικά έργα 
αφορούν τα νησιά Κω και Πάρο. 
 
  Τα 4 έργα που αφορούν σε µουσεία κατανέµονται στα νησιά : Τήνος, 
Μεγίστη, Κάρπαθος και Ρόδος. 
 
  Τα 11 έργα που αφορούν εγκαταστάσεις λιµένων, τουριστικών 
λιµένων και αλιευτικών καταφυγίων κατανέµονται στα νησιά: 
 
 - Κάλυµνος:  1  
 - Κώς:    2 
 - Ρόδος:   3 
 - Κύθνος:   1 
 - Πάρος:   1 
 - Σύρος:   1 
 - Λειψοί:   1 
 - Φολέγανδρος: 1 
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  Η κατανοµή των 13 ενταγµένων στο ΠΕΠ έργων που αφορούν σε 
ανάπλαση – ανάδειξη – αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 
µνηµείων στα νησιά της Περιφέρειας είναι η ακόλουθη: 
 
 - Ρόδος:  2 
 - Κως:   3 
 - Πάτµος: 2 
 - Άνδρος: 2 
  
 - Θήρα:  1 
 - Λέρος:  1 
 - Τήλος:  1 
 
 
- Έργα Τοµεακών Προγραµµάτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 
 

 ∆ιανοµαρχιακά 
 
 - Μελέτες – Εργαλεία – Έρευνες 
  Η παρούσα µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας και η 
προώθηση της θεσµοθέτησης του ΧΣΠ Ν. Αιγαίου. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων, camping και ενοικιαζοµένων 
επιπλωµένων διαµερισµάτων που δεν υπάγονται στο Ν. 2601/98 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ όλων των 
τουριστικών κλάδων της Περιφέρειας. 
 

 Νοµός ∆ωδεκανήσου 
 
 - Έργα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
 
  Περιλαµβάνεται ο ΧΥΤΑ Νήσου Τήλου και τα έργα υποδοµής ΧΥΤΑ 
∆ήµου Λειψών. 
 
 - ∆ιαχείριση υδατικών πόρων – εγγειοβελτιωτικά 
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  Περιλαµβάνονται τα έργα αξιοποίησης της λιµνοδεξαµενής Σκολωνίτη 
Ρόδου. 
 
 - Ανάπλαση – ανάδειξη – αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 

µνηµείων 
 
  Περιλαµβάνεται µέρος του δικτύου πολιτιστικών στοιχείων 
«ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» – ∆ιαδροµή Πολιτιστικού Τουρισµού, καθώς και 
έργα στερέωσης – αναστήλωσης µνηµείων ακρόπολης Λίνδου, 
αποκατάστασης µεσαιωνικών µνηµείων και οχυρώσεων Πόλης Ρόδου. 
 
 - Έργα υποδοµής / προµήθεια – εγκατάσταση εξοπλισµού / παροχή 

υπηρεσιών για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
  Περιλαµβάνεται πρόγραµµα παρακολούθησης ποιότητας νερών 
ακτών κολύµβησης. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Αφορά στην Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν. 2601/98 (έτους 2000-
) για ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και άνω, 
(έτους        2001-) για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και για 
ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και άνω. 
 
 - Εκπαίδευση 
 
  Περιλαµβάνονται έργα που αφορούν στην αναβάθµιση σπουδών και 
εκπόνηση προγραµµάτων πρακτικής άσκησης των ανωτέρων σχολών 
τουριστικής εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), καθώς και των τεχνικών επαγγελµατικών 
εκπαιδευτηρίων των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης. 
 

 Νοµός Κυκλάδων 
 
 - Έργα Υποδοµής Υγείας και Πρόνοιας 
 
  Περιλαµβάνεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός για το νοµαρχιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου. 
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 - Έργα και εγκαταστάσεις λιµένων τουριστικών λιµένων και αλιευτικών 
καταφυγίων. 

 
  Περιλαµβάνεται το αλιευτικό καταφύγιο νήσου Ιου.  
 
 - Ανάπλαση, ανάδειξη, αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 

µνηµείων. 
 
  Περιλαµβάνονται έργα συντήρησης και ανάδειξης Αρχαίας Καρθαίας 
Κέας, η διαµόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Σκάρκου Ίου 
και Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα Σίφνου, η συντήρηση – στερέωση των 
µνηµείων της ∆ήλου και η ανάδειξη, διαµόρφωση και αντικατάσταση του 
στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου Θήρας. 
 
 - Έργα υποδοµής / προµήθεια – εγκατάσταση εξοπλισµού / παροχή 

υπηρεσιών για την προστασία, αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
  Περιλαµβάνεται πρόγραµµα για την παρακολούθηση της ποιότητας 
των νερών των ακτών κολύµβησης. 
 
 - Υποδοµές Ενεργειακού Τοµέα – ∆ίκτυα 
 
  Περιλαµβάνεται το έργο «Υποβρύχιες διασυνδέσεις Μέσης Τάσης 
Πάρου – Ίου. 
 
 - Ιδιωτικές Επενδύσεις – Τουρισµός 
 
  Αφορά στην ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν. 2601/98 (έτους 2000-
) για τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και camping Γ’ τάξης και 
άνω. 
 
  H αναφορά ποσοτικών δεικτών για ενισχυόµενες επιχειρήσεις µέσω 
δράσεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου δεν είναι δυνατή για το Μέτρο 3.3 
(Ενισχύσεις Τουριστικής Υποδοµής) καθώς δεν έχουν ενταχθεί έως σήµερα 
έργα σε αυτό. Στον Πίνακα Β.4.3 που ακολουθεί, δίνονται οι δείκτες εκροών 
µε αναφορά στην Τιµή-Στόχο 2006, ανά Μέτρο του Αξονα Προτεραιότητας 3 
που αφορά στον "Ελεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και τον 
αναπροσανατολισµό της". 



 80

 
ΠΙΝΑΚΑΣ B.4.3: ∆ΕΙΚΤEΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 - ΑΞΟΝΑΣ 3 
  

ΜΕΤΡΟ  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α  
 ΣΤΟΧΟΣ 

2006 

3.1 
∆ίκτυο καταφυγίων - αγκυροβολίων τουριστικών 
σκαφών (Νέο) 

Αριθµός 
καταφυγίων 10 

3.2 
Μαρίνες (Νέες) και Κέντρο Επισκευής και 
∆ιαχείµασης Σκαφών Αναψυχής (Νέο) Αριθµός  2 

3.3 Μεσαίες τουρστικές µονάδες (Βελτίωση)* Αριθµός 
30 (3.000 
κλίνες) 

  Μικρές τουριστικές µονάδες (Βελτίωση)* Αριθµός 
50 (750 
κλίνες) 

3.4 Ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων Αριθµός 12 

  
∆ηµιουργία χώρων σύγχρονης πολιτιστικής 
δραστηριότητας Αριθµός   

  ∆ηµιουργία ή ανακατασκευή µουσείων Αριθµός   

3.5 
Ενίσχυση δράσεων εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού Αριθµός  5 

  Συνεδριακά κέντρα Αριθµός   

  Κέντρα λουτροθεραπείας Αριθµός   

  Προπονητικά κέντρα Αριθµός   

  Πολιτιστικές διαδροµές Αριθµός   

  
Ενέργειες προβολής τουριστικού προϊόντος 
Περιφέρειας Αριθµός   

 * Πρόβληµα ποσοτικοποίησης των δεικτών 
Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-
2006 –   Αξιολόγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, 2003. 
 
 
  Για τα υπόλοιπα Μέτρα του Αξονα 3 (πλην του 3.3), τα ενταγµένα έως 
σήµερα έργα δίνονται στον Πίνακα Β.4.4, µε ταυτόχρονη αναφορά  του 
ποσοστού απορρόφησής τους, ως ένδειξη του βαθµού επίτευξης της Τιµής – 
Στόχου 2006. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου     Νοµικές 

∆εσµεύσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

69 3.1 Αγκυροβόλιο Τουριστικών 
Σκαφών Νάουσας ν.Πάρου ΚΥΚ Πάρος Ν.Α.Κυκλά

δων 2.502.000 0 0 0,00% Στάδιο συµπλήρωσης / 
διόρθωσης της µελέτης. 30/08/02 

70 3.1 Αγκυροβόλιο Σκαφών Αναψυχής 
στη Σκάλα Αστυπάλαιας ∆Ω∆ Αστυπάλαι

α Λ.Τ.∆. 4.050.000 0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου της 
µελέτης. 15/04/03 

 
    3.1 

 
 
 
 

6.552.000 0 0 0,00%     

71 3.2 
Κέντρο Επισκευής & ∆ιαχείµασης 
Σκαφών Αναψυχής Ρόδου (Β' Φάση) 
(*) 

∆Ω∆ Ρόδος Ν.Α.∆ωδ/σ
ου 5.169.235 5.169.235 4.727.769 91,46% Το έργο σχεδόν 

ολοκληρώθηκε. 19/10/01 

72 3.2 
Ολοκλήρωση Κέντρου ∆ιαχείµασης 
Σκαφών Αναψυχής - Μαρίνας Σύρου 
(*) 

ΚΥΚ Σύρος Ν.Α.Κυκλά
δων 4.110.000 3.041.826 1.979.193 48,16% Το έργο σχεδόν 

ολοκληρώθηκε. 19/10/01 

  
    3.2 
  

  
  

  

9.279.235 8.211.061 6.706.962 72,28%     

73 3.4 
Αναστήλωση - Αξιοποίηση 
Ιπποτικού Φρουρίου Αρχαγγέλου ν. 
Ρόδου - Α' Φάση 

∆Ω∆ Ρόδος 
∆. 
Αρχαγγέλο
υ 

393.428 393.428 236.269 60,05% Το έργο σχεδόν 
ολοκληρώθηκε. 13/05/02 

74 3.4 Μουσείο Μαρµαροτεχνίας στον 
Πύργο Τήνου ΚΥΚ Τήνος Π.Τ.Ι. 

Ε.Τ.Β.Α. 2.719.963 0 0 0,00% Το 1ο υποέργο 
δηµοπρατείται στις 21/5. 24/07/02 

75 3.4 
Συντήρηση - Αποκατάσταση 
Αναστηλωµένης Ρωµαϊκής Οικίας 
Κω 

∆Ω∆ Κως Υπ. 
Πολιτισµού 2.723.022 689.655 53.450 1,96% 

Το 2ο υποέργο 
δηµοπρατήθηκε 18/9. 
Στάδιο υπογραφής 
σύµβασης. Στάδιο 
υλοποίησης 1ου και 3ου 
υποέργου 
(αυτεπιστασίες). 

31/07/02 

76 3.4 Αποκατάσταση-ανάδειξη Νικολαϊδη 
στην Πάτµο ∆Ω∆ Πάτµος 4η Ε.Β.Α. 469.550 469.552 70.657 15,05% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 01/08/02 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου  Νοµικές 

∆εσµεύσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

77 3.4 Αποκατάσταση Ιεράς Μονής 
Ζωοδόχου Πηγής Πάτµου ∆Ω∆ Πάτµος 4η Ε.Β.Α. 856.933 856.933 137.960 16,10% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

06/08/02 

78 3.4 
Αποκατάσταση ιπποτικής οικίας 
Τζέµ στη Μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου 

∆Ω∆ Ρόδος 4η Ε.Β.Α. 743.000 743.000 54.914 7,39% Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία). 21/08/02 

79 3.4 
∆ιαµόρφωση και Ανάδειξη 
Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας 
Θήρας 

ΚΥΚ Θήρα ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 1.760.822 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

17/09/02 

80 3.4 
Έκθεσης Ιστορικής Συλλογής 
Καστελλόριζου στο Οθωµανικό 
Τέµενος 

∆Ω∆ Μεγίστη 4η Ε.Β.Α. 528.247 431.402 62.470 11,83% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

27/09/02 

81 3.4 Αποκατάσταση Ναού Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου στη Λέρου ∆Ω∆ Λέρος 4η Ε.Β.Α. 410.858 410.858 16.717 4,07% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 04/10/02 

82 3.4 ∆ίκτυο Μνηµείων ν. Τήλου ∆Ω∆ Τήλος 4η Ε.Β.Α. 1.115.187 520.232 33.068 2,97% 

Στάδιο υλοποίησης 1ου 
υποέργου (αυτεπιστασία) 
και έκδοσης απόφασης 
αυτεπιστασίας για το 2ο 
υποέργο. 

07/10/02 

83 3.4 Στεραίωση, αναστήλωση και 
ανάδειξη αρχαίου τείχους Νισύρου ∆Ω∆ Νίσυρος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 730.000 730.000 6.153 0,84% Στάδιο υλοποίησης 

(αυτεπιστασία). 07/10/02 

84 3.4 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
Πόλεως Κω  ∆Ω∆ Κως 4η Ε.Β.Α. 968.452 264.123 6.096 0,63% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 1ου 
υποέργου. 

17/10/02 

85 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου ∆Ω∆ Κάρπαθος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 440.205 0 0 0,00% Αναµένονται οι µελέτες 
για έλεγχο. 24/10/02 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος  Π/Υ Έργου   Νοµικές 

∆εσµέυσεις 
Πληρωµές 
Έργου 

Απορρό
φηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

86 3.4 Βελτίωση Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ρόδου ∆Ω∆ Ρόδος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 1.798.680 1.306.290 0 0,00% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 1ου και 
2ου υποέργου. 

25/10/02 

87 3.4 
∆ιαµόρφωση και Ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου Υψηλής 
Άνδρου 

ΚΥΚ Άνδρος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 880.410 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

29/11/02 

88 3.4 Στερέωση-Συντήρηση Βυζαντικών 
Μνηµείων Άνδρου ΚΥΚ Άνδρος 2η Ε.Β.Α. 303.469 0 0 0,00% Αναµένονται οι µελέτες 

για έλεγχο. 29/11/02 

89 3.4 Αποκατάσταση και ανάδειξη 
Παλαιού Πυλίου στην Κω ∆Ω∆ Κως 4η Ε.Β.Α. 586.940 205.429 0 0,00% 

Στάδιο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία) 2ου 
υποέργου. 

29/11/02 

90 3.4 
Στερέωση - Ανάδειξη της Νότιας 
Ρόδου και Αποκατάσταση 
Ελληνιστικής Γέφυρας  

∆Ω∆ Ρόδος ∆. Ρόδου 1.030.000 452.458 0 0,00% Στάδιο υλοποίησης του 
1ου υποέργου. 29/11/02 

91 3.4 
Αποκατάσταση Οικίας 
∆ηµητρακόπουλου στη Παροικιά 
Πάρου 

ΚΥΚ Πάρος ∆. Πάρου 871.440 0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου µελέτης. 07/01/03 

92 3.4 
Αποκατάσταση, Συντήρηση και 
Ανάδειξη Ι.Μ. Χοζοβιωτίσσης 
Αµοργου 

ΚΥΚ Αµοργός 4η Ε.Β.Α. 586.940 188.994 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης αυτεπιστασίας 
1ου υποέργου. 

07/02/03 

93 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Κιµώλου ΚΥΚ Κίµωλος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 402.252 0 0 0,00% 
Στάδιο έκδοσης 
απόφασης 
αυτεπιστασίας. 

07/02/03 

94 3.4 
∆ιαµόρφωση και ανάδειξη 
αρχαιολογικού χώρου Φυλακωπής 
Μήλου 

ΚΥΚ Μήλος ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. 880.411 0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 07/02/03 

95 3.4 
Επισκευή και Αναστήλωση του 
Πυργοµονάστηρου του Χριστού 
Φωτοδότη στο ∆ανακό Νάξου 

ΚΥΚ Νάξος ∆.Α.Β.Μ.Μ. 1.321.500 0 0 0,00% Στάδιο σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης. 07/02/03 

96 3.4 
Ανάδειξη Αρχαίου Πύργου Αγ. 
Τριάδος Αµοργού και 
Περιβάλλοντος Χώρου 

ΚΥΚ Αµοργός ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 646.000 0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 20/02/03 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Στοιχεία απορρόφησης ανά ενταγµένο έργο του Αξονα 3 του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 (συνέχεια) 

Α/Α Μέτρο Τίτλος Έργου Νοµός Νησί Τελικός 
∆ικαιούχος 

 Π/Υ 
Έργου      

Νοµικές 
∆εσµεύσεις 

Πληρωµέ
ς Έργου 

Απορ-
ρόφηση Παρατηρήσεις Ηµεροµηνία  

Ένταξης 

97 3.4 
Συντήρηση και Ανάδειξη Αρχαίου 
Υδραγωγείου Νάξου και Ιερού των 
Πηγών στις Μέλανες 

ΚΥΚ Νάξος Πανεπιστήµι
ο Αθηνών 

1.138.000 
0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 

αυτεπιστασίας. 12/05/03 

98 3.4 Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του 
Λυκείου Ελληνίδων Σύρου ΚΥΚ Σύρος Πανεπιστήµι

ο Αθηνών 

460.900 
0 0 0,00% 

Στάδιο σύνταξης τευχών 
προκήρυξης της 
οριστικής µελέτης. 

12/05/03 

99 3.4 
Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών 
Χώρας Νάξου και Μετατροπή σε 
Πολιτιστικό Κέντρο  

ΚΥΚ Νάξος ∆. Νάξου 
1.850.000 

0 0 0,00% 
Στάδιο σύνταξης τευχών 
προκήρυξης της 
οριστικής µελέτης. 

22/05/03 

100 3.4 
Αναστήλωση και Ανακαίνιση Νότιου 
Συγκροτήµατος Μεγάλης Ροτόντας 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων 
Καλλιθέας Ρόδου - Β' Φάση 

∆Ω∆ Ρόδος ∆. Καλλιθέας 
2.795.620 

0 0 0,00% Στάδιο ελέγχου των 
µελετών. 22/05/03 

101 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύµνου ∆Ω∆ Κάλυµνος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 
898.000 

0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 22/05/03 

102 3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου ∆Ω∆ Νίσυρος ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. 
696.900 

0 0 0,00% Στάδιο προέγκρισης 
αυτεπιστασίας. 22/05/03 

  
    3.4 
  

  
  

  

31.007.129 

7.662.355 677.754 2,19%     

103 3.5 Άξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπάρου (Α' 
Φάση) ΚΥΚ Αντίπαρος Κ. Αντιπάρου 

463.300 
0 0 0,00% Στάδιο επικαιροποίησης 

τευχών δηµοπράτησης. 20/05/03 

104 3.5 
Αποκατάσταση - Επισκευή 
Ανεµόµυλων και Παλαιου Φάρου 
Λιµένα Ίου 

ΚΥΚ Ίος ∆. Ίου 
340.193 

0 0 0,00% Στάδιο επικαιροποίησης 
τευχών δηµοπράτησης. 20/05/03 

  
    3.5 
  

  

 
  

803.493 0 0 0,00%     

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 – Αξιολόγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, 2003. 
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  Με βάση τις κύριες κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίηση του 
σεναρίου αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (Ενότητα 
Β.1.2) και λαµβάνοντας υπόψη τα ήδη υλοποιηµένα και 
προγραµµατιζόµενα προς υλοποίηση έργα ανά νησί της Περιφέρειας, η 
Οµάδα Μελέτης κρίνει σκόπιµη την καταγραφή των ακόλουθων θεµατικών 
πεδίων έργων ανά Οµάδα νησιών, που απαιτούνται επιπλέον - των 
προαναφεροµένων - µε στόχο τη διευκόλυνση υλοποίησης του 
συγκεκριµένου σεναρίου τουριστικής ανάπτυξης ανά χωρική ενότητα 
(οµάδα νησιών). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.5: Απαιτούµενες κατηγορίες παρεµβάσεων ανά Οµάδα νησιών και προτεραιότητα 
 

Κατηγορίες παρεµβάσεων Οµάδα I Οµάδα II Οµάδα III Οµάδα IV Οµάδα V Οµάδα VI 
Λιµένες/τουριστικοί λιµένες - 1(Θήρα) - 2 2 1 
Αεροδρόµια - ελικοδρόµια - - - - - - 
Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις 1 1 3 3 - - 
Ύδρευση  1 (Κως) 1 1 (πλην 

Άνδρου) 
1 (πλην Νάξου) 1 1 

Αποχέτευση - Συστήµατα Επεξεργασίας & ∆ιάθεσης Λυµάτων 2 2 2 2 1 3 
∆ιαχείριση Απορριµµάτων 2 1 1 1 1 2 
Υποδοµές Ενέργειας - - - - 3 3 (Αρκοί, Μαράθι) 
Υποδοµές Τηλεπικοινωνιών - - - - - 2(Αρκοί, Μαράθι, Τέλενδος, 

Ψέριµος) 
Υποδοµές Υγείας & Πρόνοιας 3 (Κως) 1 1 (πλην Σύρου) 1 1 1 
Ανάπτυξη Έρευνας – Τεχνολογίας – ∆ιαχείριση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  

3 -  3 3 - - 

Υποδοµή Εξειδικευµένης Εκπαίδευσης 1 1 
(Σύρος) 

- - - - 

Κατάρτιση  1 1 3 2 2 2 
Ανάπλαση - αξιοποίηση περιοχής / ειδικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις 2 2 2 2 3 3  
Υποδοµές Πολιτισµού  3 3 - 2 3 3  
Υποδοµές διαχείρισης / αξιοποίησης φυσικών περιοχών 2 1 (Θήρα) 2 2 2 2 
Υποδοµές υποστήριξης ειδικών µορφών τουρισµού 2 3 2 2 2 2 
∆ικτύωση  - - - 1 1 2 
Προβολή / προώθηση 3 3 2 2 2 1 

 Πηγή: Οµάδα Μελέτης - ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες 
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  Στο πλαίσιο του σεναρίου της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης 
κρίνεται σκόπιµη η ενδεικτική αναφορά σε ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου µε υπαρκτές εφαρµογές στον τουρισµό. 
 
  Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για Ελληνικές 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (EMAS – H/GR)∗ έχει ως στόχο τη βιωσιµότητα 
µιας «τουριστικής βιοµηχανίας» µε κύρια χαρακτηριστικά τη φιλικότητα και 
ευαισθησία στο περιβάλλον. 
 
  Η συµµετοχή είναι εθελοντική µε τελικό στόχο την προώθηση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και στην 
παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συµµετέχουν**. 
 
  Το EMAS – H/GR έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις 
συµµετέχουσες µονάδες: 
 
 - Βελτιώσεις στις Περιβαλλοντικές Επιδόσεις 
 - Καλύτερη ∆ιοίκηση 
 - Οικονοµικά Οφέλη 
 - Εξασφάλιση Χρηµατοδότησης 
 - Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 
 
  Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν / εφαρµοσθούν από κάθε 
µονάδα που επιθυµεί τη συµµετοχή της στο EMAS – H/GR, αφορούν σε: 
 
 - Περιβαλλοντική Πολιτική 
 - Περιβαλλοντική Ανάλυση 
 - Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα 
 - Περιβαλλοντικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
 - Κύκλο Εσωτερικής Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης 
 - Περιβαλλοντική ∆ήλωση 
 - Επικύρωση 

                                                           
∗ Το EMAS – H/GR αποτελεί την προσαρµογή στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του 

EMAS (Κοινοτικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) το οποίο 
καθιερώθηκε αρχικά για τη βιοµηχανία από τον Κανονισµό 1836/93/ΕΟΚ. 

** Αναλυτικά βλ. Ε.Ε. – Γενική ∆/νση ΧΙ «Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου για Ελληνικές Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις EMAS – H/GR, Οδηγός 
Εφαρµογής». 
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  Τα περιβαλλοντικά θέµατα που αντιµετωπίζονται και οι επιδόσεις των 
οποίων αποτιµώνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Συστήµατος αφορούν 
σε: 
 
 - Γενικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 - ∆ιαχείριση Ενέργειας 
 - ∆ιαχείριση Νερού 
 - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 
 - Θόρυβο 
 - ∆ιαχείριση Προµηθειών και Υπεργολάβων 
 - Θέµατα Υγιεινής και ασφάλειας 
 - Θέµατα Προσωπικού 
 - Εξωτερική Περιβαλλοντική Πολιτική 
 - Οργάνωση. 
 
  Μετά την αναγνώριση – ανάλυση των σηµαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων µιας ξενοδοχειακής µονάδας µπορούν να ληφθούν κατάλληλα 
µέτρα για τη µείωση έως ελαχιστοποίησή τους. Προτείνονται µέθοδοι που 
αφορούν επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
λειτουργίας της µονάδας και µέθοδοι προστασίας της φύσης. 
 
  Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου στοχεύει στην 
αειφόρο ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων µιας ξενοδοχειακής µονάδας µέσω οργανωµένων διαδικασιών 
για την προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη οικονοµική ωφέλεια 
λόγω µείωσης του λειτουργικού κόστους της µονάδας. 
 
  Τέτοιες περιπτώσεις, λιγοστές έως σήµερα, καταγράφονται και από 
ελληνικές ξενοδοχειακές µονάδες. 
 
• Παράδειγµα πιστοποίησης ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά ISO 14001 
 
  Ο Όµιλος Maris Hotels καταβάλλει προσπάθεια για ενεργό συµµετοχή 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Candia Maris ήταν το πρώτο 
ξενοδοχείο στην Ελλάδα, το τρίτο στη Μεσόγειο και στα 100 παγκοσµίως 
που έλαβε Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. Με 
την πιστοποίηση και των υπόλοιπων ξενοδοχείων, τα Maris Hotels είναι η 
τρίτη αλυσίδα, µετά τα Forum Hotels και Intercontinental Hotels, που όλες 
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οι µονάδες της έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001. Οι βασικοί άξονες του 
περιβαλλοντικού προγράµµατος αφορούν στη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, στη διαχείριση ενέργειας 
και φυσικών πόρων και στη διαχείριση εκποµπών ρύπων. 
 
  Άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορούν στην 
Εφαρµογή Οικολογικής Γεωργίας από το Νοέµβριο του 1995 στους κήπους 
των Maris Hotels, σε φιλικές προς το περιβάλλον αρχές αντιµετώπισης 
ζωικών εχθρών (µέσα µαζικής παγίδευσης εντόµων, επιτρεπόµενες από τη 
νοµοθεσία δραστικές ουσίες), σε ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µε 
ξενοδοχεία από χώρες Ευρώπης, Ασίας, Αµερικής που εφαρµόζουν 
Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. 
 
  Περαιτέρω, στα Candia Maris και Creta Maris, ολοκληρώθηκε ένα 
πρωτοποριακό έργο εξοικονόµησης ενέργειας. Στο Candia Maris το έργο 
αφορά στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, συστήµατος ψύξης από 
θάλασσα και παραγωγή νερού από θαλασσινό νερό, ενώ στο Creta Maris 
στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και αφαλάτωσης υφάλµυρου 
νερού. 
 
  Το ηλιακό πεδίο του Candia Maris είναι ένα από τα µεγαλύτερα της 
Ευρώπης για την παραγωγή θερµού νερού. Το έργο φιλοδοξεί να καταστεί 
πανευρωπαϊκό πρότυπο ξενοδοχειακής µονάδας που συνδυασµένα 
επιλύει τα τρία σηµαντικότερα θέµατα µηχανολογικών υποδοµών που 
επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών δηλαδή 
την παροχή νερού υψηλής ποιότητας, την παραγωγή θερµού νερού και την 
παροχή κλιµατισµού µε τον πλέον ολοκληρωµένο και περιβάλλοντα φιλικό 
τρόπο. 
 
  Τέλος σηµειώνεται ότι ο Hotelplan απένειµε στα ξενοδοχεία Creta 
Maris,  Bella Maris και Silva Maris τη ∆ιάκριση "Environmental Hotel Award 
2001 for the ecological contribution to a sustainable tourism", η οποία 
δίνεται στα ξενοδοχεία που ασκούν περιβαλλοντική πολιτική και δίνουν 
ιδιαίτερη σηµασία στη διαχείριση νερού, ενέργειας, στο διαχωρισµό 
απορριµµάτων, στην προτίµηση προµήθειας προϊόντων από την τοπική 
αγορά , στην εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος κ.λπ. 
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Β.4.3  Σύνταξη προγράµµατος δράσης 
 
Β.4.3.1 Σχεδιασµός µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο 

συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κλπ. 

 
  Τα προγράµµατα που µπορούν να συµβάλλουν χρηµατοδοτικά στην 
υλοποίηση σχεδίου δράσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 
Β2 και στα πλαίσιά τους µπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθες ενέργειες : 
 
1. ∆ιαγνωστική µελέτη προορισµών 
 

• Μελέτη προορισµών της περιφέρειας που οδεύουν προς την 
υποβάθµιση. 

• Μελέτη µέτρων και σύνταξη σχεδίων µάρκετινγκ για την ανανέωση 
των προορισµών αυτών. 

• Εφαρµογή των µέτρων. 
• Μελέτη νέων προορισµών της περιφέρειας που µπορούν να 

αναπτυχθούν και εξέταση των στρατηγικών βάσει των οποίων µπορεί 
να γίνει αυτό. 

• Εκπόνηση σχεδίων µάρκετινγκ για την ανάπτυξη των προορισµών 
αυτών. 

 
2. Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων βασισµένων σε θεµατικές 

ενότητες 
 

• Αναλυτική καταγραφή των τουριστικών πόρων των νησιών. 
• Μελέτη εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων 

που µπορούν να επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο και 
κοστολόγησή τους σε πακέτα ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν έτοιµο 
υλικό για τον εµπλουτισµό της προσφοράς τους. 

• Σχεδιασµός ενεργειών προώθησης των πωλήσεων των πακέτων 
αυτών σε επιλεγµένο κάθε φορά κοινό. 

• ∆ηµιουργία των νέων αυτών πακέτων που θα έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση της απασχόλησης σε διαφοροποιηµένα τουριστικά 
επαγγέλµατα που όµως θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράµµατα 
κατάρτισης. 
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3. Υποστήριξη των επιχειρηµατιών στην υιοθέτηση και εφαρµογή των 

νέων τουριστικών προϊόντων 
 

• Μελέτη σχεδίου δράσης για την κινητοποίηση των επιχειρηµατιών. 
• ∆ηµιουργία εγχειριδίων προσαρµογής των επιχειρήσεων σε νέες 

µορφές τουρισµού. 
• Ευαισθητοποίηση επιχειρηµατιών, ανέργων, νέων και γυναικών ώστε 

να γίνει εφικτή η στροφή των τουριστικών επιχειρήσεων σε νέα 
προϊόντα (σε συνέργεια µε τα τρέχοντα προγράµµατα για την 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας που αναµένεται να βοηθήσουν 
µε καινοτόµες δράσεις οργανωτικά τη βελτίωση και τη 
διαφοροποίηση του παραγόµενου τουριστικού προϊόντος). 

 
4. Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αναβάθµιση της ποιότητας 

παραγόµενων υπηρεσιών και προϊόντων 
 
  Ήδη τα προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν λάβει υπόψη 
τον στόχο αυτό και υπάρχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα» προγράµµατα για τη βελτίωση της ποιότητας και την 
καλύτερη οργάνωση των Μ.Μ.Ε. 
 
 
Β.4.3.2 Ενέργειες κατάρτισης και επιµόρφωσης 
 
  Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες 
ανάπτυξης και διαφορετικοί «τύποι» επιχειρηµατιών του τουριστικού 
τοµέα.  Το µορφωτικό αλλά και το επαγγελµατικό επίπεδο διαφέρει από 
νησί σε νησί αλλά και από περιοχή σε περιοχή του ίδιου νησιού.  Οι 
ενέργειες κατάρτισης συνεπώς πρέπει να έχουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία θα εξειδικεύονται αναλόγως των 
αναγκών στα νησιά.  Η κατάρτιση στη Μύκονο θα έχει άλλους αποδέκτες 
από την κατάρτιση στην Κάλυµνο και συνεπώς το περιεχόµενο πρέπει να 
είναι διαµορφωµένο αναλόγως. Στη συνέχεια αναφέρονται θεµατικές 
ενότητες που µπορούν να προσφερθούν και να επιλεγούν αναλόγως του 
καταρτιζόµενου κοινού. 
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1. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας 
 

• στρατηγικές ανάπτυξης της επιχείρησης – µάρκετινγκ – πώληση 
τουριστικών πακέτων / τουριστικών προορισµών – ποιότητα / ολική 
ποιότητα.  Ενδεικτικά θέµατα : 
• αξιοποιώ τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την ανάπτυξη των 

εργασιών µου, 
• µαθαίνω για τα χρηµατοοικονοµικά πακέτα των τραπεζών, 
• αναπτύσσω το Business Plan της επιχείρησής µου, 
• αναπτύσσω το Marketing Plan της επιχείρησής µου, 
• διαχειρίζοµαι την επιχείρηση µου κάτω από αρχές ποιότητας, 
• σχεδιάζω την προώθηση των πωλήσεων µου και τα δίκτυα 

διανοµής µου. 
 

• ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων - εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού και η πρακτική εφαρµογή τους από τουριστικές 
επιχειρήσεις.  Ενδεικτικά θέµατα : 
• ερευνώ τους τουριστικούς πόρους της περιοχής µου και 

εµπλουτίζω την προσφορά µου µε νέες υπηρεσίες, 
• κοστολογώ τα προϊόντα µου και κάνω την προσφορά µου 

βιώσιµη και κερδοφόρα. 
 
2. ∆ιαχείριση Τουριστικών µονάδων 
 

• Καταλύµατα - Μικρά ξενοδοχεία - Τουριστικά γραφεία – Εστίαση 
• ποιοτική διαχείριση µιας µικρής τουριστικής µονάδας, 
• ποιοτική διαχείριση του F&B Dpt µιας Τουριστικής µονάδας, 
• ποιοτική διαχείριση του τµήµατος οροφοκοµίας µιας µικρής 

τουριστικής µονάδος, 
• ποιοτική διαχείριση ενός µικρού τουριστικού γραφείου, 
• ποιοτική διαχείριση µιας µονάδας εστίασης. 

 
3. Περιβάλλον και τουριστικές επιχειρήσεις 

• οικολογική προστασία και τουρισµός, 
• εφαρµογή οικολογικών προδιαγραφών σε τουριστικές µονάδες, 



  92

• οικολογική συµπεριφορά επιχειρηµατιών, 
• συστήµατα προστασίας του περιβάλλοντος για ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, 
• εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε τουριστικές µονάδες 

⇒ λειτουργώ ένα µικρό βιολογικό σταθµό 
⇒ αναπτύσσω συστήµατα ανακύκλωσης σε µία 

τουριστική περιοχή 
⇒ χρησιµοποιώ ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την 

τουριστική  µονάδα µου 
 
4. Η Κοινωνία της Πληροφορίας και η τουριστική επιχείρηση 

• γνωριµία τις νέες τεχνολογίες 
• εφαρµογή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρακτική της 

τουριστικής επιχείρησης 
⇒ αναπτύσσω συστήµατα νέας τεχνολογίας στην 

επιχείρησή µου 
⇒ αναπτύσσω συστήµατα e-commerce B to B (Business 

to Business) και B to C (Business to Customers) 
 
 
Β.4.3.3 Σύναψη συµβάσεων, ίδρυση φορέων 
 
  Η µέχρι σήµερα ακολουθούµενη τακτική στην σύναψη συµβάσεων 
µεταξύ φορέων (ιδιαίτερα όσον αφορά την τουριστική προβολή) διέφερε 
από νοµό σε νοµό και από φορέα σε φορέα και είχε άµεση σχέση µε την 
πηγή χρηµατοδότησης.  Στα ∆ωδεκάνησα η απόδοση δηµοτικού φόρου 
(1% – 2% επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων) έκανε τις δηµοτικές αρχές 
ευέλικτες και πολλές από αυτές δηµιούργησαν επιχειρήσεις που 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την τουριστική προβολή του νησιού (π.χ. ο 
Ενιαίος Φορέας Τουρισµού της Κω ή ο ΠΡΟΤΟΥΡ).  Μικρά νησιά όµως που 
δεν µπορούν λόγω έλλειψης µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων να διαθέσουν 
πολλά χρήµατα για την τουριστική προβολή, υστερούν στην προώθησή 
τους.  Το αποτέλεσµα µακροπρόθεσµα είναι να αναπτύσσονται τα 
ανεπτυγµένα νησιά όλο και περισσότερο, ενώ τα λιγότερο ανεπτυγµένα 
παρουσιάζουν στασιµότητα. 
 
  Η λειτουργία των Ν.Ε.Τ.Π παρουσίασε τις εξής δυσκολίες : 
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• απροθυµία των φορέων να συµµετάσχουν σε έναν ευρύτερο 
σχεδιασµό 

• αδυναµία επιβολής ενός κεντρικού σχεδιασµού 
• σηµαντική έλλειψη πόρων 

καθώς η προαιρετική οικονοµική συµµετοχή των φορέων για την 
υλοποίηση ενιαίας τουριστικής προβολής του Νοµού, έχει ως αποτέλεσµα 
τη διαρκή έλλειψη πόρων και την αδυναµία ενός έγκαιρου ετήσιου 
σχεδιασµού δράσεων εκτός αυτών της συµµετοχής σε εκθέσεις. 
 
  Ετσι µε βάση αυτά προτείνονται : 
 
1. Θεσµικές παρεµβάσεις µε στόχο την καλύτερη οργάνωση του 

σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών τουρισµού 
 
  Ο υφιστάµενος νόµος χρειάζεται να τροποποιηθεί ώστε να επιβάλει 
την οικονοµική και διαχειριστική συµµετοχή των φορέων (Ο.Τ.Α και 
επαγγελµατίες).  Το χρηµατοδοτικό σχήµα «50% τοπικοί φορείς και 50% 
Ε.Ο.Τ» είναι χρήσιµο και ελκυστικό. Η οργανωτική λειτουργία της νέας 
Ν.Ε.Τ.Π µπορεί να έχει την µορφή ενός Τοπικού Συµβουλίου σε επίπεδο 
νοµού µε συµµετοχή εκπροσώπων από τους συλλογικούς / κλαδικούς 
φορείς του επιχειρηµατικού κόσµου, την αυτοδιοίκηση και την 
περιφερειακή διοίκηση. Το Συµβούλιο Τουρισµού θα διαθέτει τους πόρους 
τόσο για την επιστηµονική στήριξη του κάθε νησιού ξεχωριστά όσο και για 
την προβολή βάσει επιλεγµένων στρατηγικών. 
 
  Επίσης, η εποπτεία των επιχειρήσεων για την τήρηση ποιοτικών 
προδιαγραφών, των διαδικασιών αδειοδότησης κλπ. µπορεί να διατηρηθεί 
όπως αυτό έχει σχεδιαστεί, δηλαδή, την ευθύνη να έχει η Περιφερειακή 
Αρχή.  Χρειάζεται όµως αύξηση του αριθµού των στελεχών, λαµβανοµένου 
υπόψη του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας ή/και η εµπλοκή 
φορέων στην τήρηση των προδιαγραφών. 
 
  Τέλος, οι συναλλαγές των επιχειρηµατιών τουρισµού που έχουν 
σχέση µε την πολιτεία θα πρέπει να απλοποιηθούν και να υποστηριχτούν 
από δοµές στήριξης µε στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησής τους. 
 
2. Εργαλεία (δοµές) στήριξης 
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  Προκειµένου να τύχουν αυτά τα µέτρα της προσοχής των 
επαγγελµατιών και των φορέων εν γένει, χρειάζεται να υπάρξει κατανόηση 
των µέτρων εκ µέρους τους ώστε η εφαρµογή των µέτρων να γίνει όπως 
αυτά έχουν σχεδιαστεί αλλά να υπάρξει και στο µέλλον συνεχής 
προσαρµογή της στρατηγικής σε νέες εξελίξεις και δεδοµένα.  Με δεδοµένη 
τη µεγάλη σηµασία που έχει ο τουρισµός για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, χρειάζεται µια δοµή στήριξης του τοµέα του τουρισµού, που θα 
συλλέγει πληροφορίες και θα τις µεταφέρει στους επαγγελµατίες της 
περιφέρειας ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί επιλεγµένους δείκτες για 
την οικονοµική εξέλιξη του τοµέα και θα προτείνει διορθωτικές 
παρεµβάσεις. 
 
  Έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης δοµές στήριξης 
Κ.Ε.Τ.Α. (Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και Κ.Υ.Ε. 
(Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών) που όµως είναι προσανατολισµένες 
κυρίως στον µεταποιητικό τοµέα ενώ αποδεδειγµένα στην Περιφέρεια ο 
τουρισµός παίζει το σηµαντικότερο ρόλο και αυτός είναι η κινητήρια 
δύναµη για την ανάπτυξη και των υπολοίπων τοµέων (πρωτογενούς και 
δευτερογενούς).  Χρειάζεται λοιπόν και σε αυτές τις δοµές και κυρίως στο 
Κ.Ε.Τ.Α. να δοθεί βάρος στον τουρισµό ώστε αυτό να αποτελέσει µοχλό για 
την ανάπτυξη του τουρισµού. 
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Β.4.4  Πρόγραµµα Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
 
Εισαγωγή 
 

Η ανάλυσή µας χωρίζεται σε 3 τµήµατα. Στο πρώτο (Β.4.4.1) 
εξετάζουµε την σηµασία των προγραµµάτων µάρκετινγκ σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας σε πέντε 
παράγοντες που αναδεικνύουν τα τελευταία χρόνια την ανάγκη για 
προγράµµατα µάρκετινγκ τουριστικής περιοχής. Στο δεύτερο (Β.4.4.2.) 
παρουσιάζεται ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου το 
οποίο περιλαµβάνει 3 κύρια τµήµατα και 17 υποενότητες. Σε κάθε µια από 
αυτές τις υποενότητες προτείνεται ένα παράδειγµα µε πεδίο αναφοράς την 
Περιφέρεια. Στόχος είναι αφενός να επισηµανθεί – µέσω των 
παραδειγµάτων – η ιδιαιτερότητα των γεωγραφικών τουριστικών και 
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας και αφετέρου να 
προταθούν «καλά παραδείγµατα» λύσεων µε βάση τη διεθνή κυρίως 
εµπειρία. Στο τρίτο (Β.4.4.3) η ανάλυση επικεντρώνεται στις έξι οµάδες 
νησιών της Περιφέρειας η κάθε µια από τις οποίες έχει διαφορετικό 
επίπεδο και χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο 
αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες της προσφοράς και ζήτησης ανά οµάδα 
νησιών και µε βάση τις υποδοµές και τους πόρους που διαθέτουν και στη 
συνέχεια προτείνονται οι συγκεκριµένοι στόχοι που το πρόγραµµα 
µάρκετινγκ θα πρέπει εξειδικευµένα να επιδιώξει. 
 
 
Β.4.4.1 Η σηµασία των Προγραµµάτων Μάρκετινγκ σε Περιφερειακό και 

Τοπικό επίπεδο 
 
  Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Τουρισµού την τελευταία 25ετία 
συνέτεινε και στην µεγάλη αύξηση του αριθµού των περιοχών οι οποίες 
διαθέτοντας τουριστικούς πόρους διεκδικούν κάποιο τµήµα της ζήτησης. Η 
σηµασία του Μάρκετινγκ τουριστικής περιοχής η οποία ήταν σχετικά 
περιορισµένη έως τα µέσα της δεκαετίας του ΄70 ισχυροποιείται στην 
συνέχεια και γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι η περιοχή είναι και 
αυτή ένα τουριστικό προϊόν το οποίο «πωλείται» και 
«αγοράζεται».Επιπλέον εκτιµάται ότι το Μάρκετινγκ κάποιας τουριστικής 
περιοχής είναι συνήθως πολύ ισχυρότερο όπλο από το Μάρκετινγκ π.χ. 
µιας ξενοδοχειακής µονάδας ή ενός τοπικού συνδέσµου ξενοδόχων. Θα 
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επισηµάνουµε στην συνέχεια τους παράγοντες οι οποίοι συµβάλουν στην 
ανάδειξη της ιδιαίτερης σηµασίας του Σχεδίου Μάρκετινγκ. 
 
 
(α)  Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρίστα-καταναλωτή 
 
  Η ισχυροποίηση του ρόλου των ΜΜΕ στον χώρο του Τουρισµού 
καθώς και η δυναµική παρουσία του Internet στην προβολή και πώληση 
ταξιδιών αλλάζουν πολλά από τα δεδοµένα που υπήρχαν σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά των τουριστών καταναλωτών. Ο αριθµός των 
προβαλλόµενων επιλογών προς τους τουρίστες µεγαλώνει χρόνο µε τον 
χρόνο µε αποτέλεσµα το Μάρκετινγκ να είναι απαραίτητο ώστε να 
µπορέσει να επιβιώσει ένας τουριστικός προορισµός είτε αυτός διαθέτει 
κάποια διαφηµιστική «εικόνα» είτε ακόµη περισσότερο εάν είναι 
«νεοεισερχόµενος» στην αγορά. Ο σύγχρονος τουρίστας σε αυτό το 
πλαίσιο κινείται όλο και περισσότερο εξειδικευµένα αναζητώντας 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στην περιοχή ή τις περιοχές που 
επισκέπτεται. Το γεγονός ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα διαθέτουν πλέον 
πολλές περιοχές στον κόσµο καθιστά ουσιώδη την αναζήτηση των 
«οµάδων-στόχων» (target groups) οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν την 
δυνητική πελατεία της περιοχής. 
 
(β)  Η διεθνοποιηµένη διάσταση του τουριστικού ταξιδιού ως 

καταναλωτικού προϊόντος 
 
  Τα τουριστικά ταξίδια έχουν αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
καταναλωτικού προϊόντος το οποίο προσφέρεται –σε διαφορετικές τιµές 
και εποχές- σε µια τεράστια πλέον και παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Οι 
επιλογές άρα των τουριστών είναι πολλές και δεν είναι τυχαίο ότι οι 
τουρίστες εµφανίζονται διαρκώς και περισσότερο συστηµατικοί σε ότι 
αφορά την ενηµέρωση και πληροφόρησή τους. Οι tour operators αλλά και 
οι τουριστικοί προορισµοί είναι υποχρεωµένοι πλέον να λαµβάνουν πολύ 
σοβαρά υπ’ όψιν δυο αλληλένδετα ζητήµατα: το τουριστικό µάρκετινγκ και 
την τιµολογιακή πολιτική τους. Πρόκειται για τα δυο πεδία στα οποία 
διαµορφώνεται η πολιτική πωλήσεων του οποιουδήποτε διεθνώς 
προσφερόµενου προϊόντος, και ένα τέτοιο προϊόν είναι τα ταξίδια 
τουρισµού. 
 
(γ)  Χαρακτηριστικά περιοχών και τύποι µάρκετινγκ 
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  Υπάρχει η άποψη ότι το µάρκετινγκ τουριστικών περιοχών κυρίως 
αφορά νεοεισερχόµενους προορισµούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
«τοποθετηθούν» και να σταθεροποιηθούν στην διεθνή αγορά αποκτώντας 
ένα όνοµα και µια διαφηµιστική εικόνα. Η πραγµατικότητα όµως διαφέρει 
κυρίως λόγω του σκληρού ανταγωνισµού ο οποίος υπάρχει ανάµεσα σε 
όλους τους τύπους τουριστικών περιοχών. Έτσι τόσο οι αναπτυσσόµενες 
αγορές όσο και οι ώριµες πρέπει να έχουν ένα συστηµατικό πρόγραµµα 
Μάρκετινγκ το οποίο θα τους επιτρέπει να είναι διαρκώς παρούσες στην 
διεθνή και την εθνική αγορά. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να αλλάζει και 
να ανατροφοδοτείται µε τα νέα δεδοµένα που αφορούν την συγκεκριµένη 
περιοχή και συνδέονται µε την γεωγραφική της θέση, τις προσφερόµενες 
υποδοµές και υπηρεσίες ή τις προτιµήσεις των τουριστών. Καθοριστικό 
στοιχείο αποτελεί η συγκρότηση µιας συστηµατικής διαφηµιστικής 
«εικόνας» της περιοχής στις διαφορετικές αγορές τουρισµού. 
 
(δ)  Η ανάγκη διασύνδεσης του Μάρκετινγκ µε την Ανάπτυξη και το 

Μάνατζµεντ 
 
  Η τελευταία εικοσαετία χαρακτηρίζεται από σηµαντικές εξελίξεις στην 
εφαρµοζόµενη τουριστική πολιτική στα ζητήµατα της ανάπτυξης και του 
µάνατζµεντ των τουριστικών περιοχών. Κοινός παρανοµαστής αυτών των 
εξελίξεων είναι η αναζήτηση βιώσιµων ή αειφορικών προτύπων ανάπτυξης 
στις τουριστικές περιοχές. Στα πρότυπα αυτά ο σχεδιασµός και ο 
προγραµµατισµός της ανάπτυξης των τουριστικών περιοχών συνδέονται 
άρρηκτα µε την εφαρµογή συστηµατικών προγραµµάτων Μάρκετινγκ και 
Μάνατζµεντ. Βασικός στόχος είναι ο σταθερός έλεγχος των διαδικασιών 
και της διαχείρισης του προτύπου ανάπτυξης το οποίο εκτιµάται ότι πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη τα τοπικά κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά δεδοµένα της κάθε τουριστικής περιοχής. Σε αυτό το 
πλαίσιο το Μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα βασικό «εργαλείο» για τις 
τουριστικές περιοχές στην προσπάθεια τους να ελέγξουν την ζήτηση και 
ειδικότερα να διαφοροποιήσουν τα χαρακτηριστικά της ώστε να ταιριάζουν 
στα δεδοµένα της περιοχής η οποία αναζητάει µια βιώσιµη ανάπτυξη του 
τουριστικού της προϊόντος. Επιπλέον η σύνδεση του Μάρκετινγκ µε το 
Μάνατζµεντ είναι µια αναγκαία και ανατροφοδοτούµενη διαδικασία η οποία 
επιτρέπει να συνδεθεί άµεσα η συγκρότηση και η διαχείριση ενός 
τουριστικού προϊόντος µε τις πωλήσεις του. 
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(ε)  Η τουριστική περιοχή είναι και αυτή ένα πολυσύνθετο «τουριστικό 
προϊόν» 

 
  Το Μάρκετινγκ ενός κλασικού τουριστικού προϊόντος (Ξενοδοχείο, 
Θεµατικό Πάρκο, Κέντρο Ιαµατικού Τουρισµού, Συνεδριακό Κέντρο, 
Χιονοδροµικό Κέντρο κ.α.) ακολουθεί µια σειρά από δεδοµένες 
προδιαγραφές στην συγκρότησή του και είναι επαρκώς εξειδικευµένο σε 
ότι αφορά το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η τουριστική περιοχή διαφέρει 
σε ότι αφορά τη συγκρότησή της διότι είναι ένα πολυσύνθετο «προϊόν» το 
οποίο συγκροτείται από υλικούς και άϋλους πόρους, υποδοµές και 
υπηρεσίες ενώ συχνά διαθέτει και µια συγκεκριµένη διαφηµιστική «εικόνα». 
Το χαρακτηριστικό αυτό συχνά οδηγεί στην θέση ότι µια περιοχή δεν 
πρέπει να θεωρείται τουριστικό προϊόν ενώ στην πραγµατικότητα είναι 
διότι πωλείται και αγοράζεται όπως και όλα τα άλλα προϊόντα του 
τουρισµού. Επιπλέον κάθε τουριστικό προϊόν πωλείται και αγοράζεται σε 
συνθήκες ανταγωνισµού όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις τουριστικές 
περιοχές. Η ουσιώδης διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι ότι το 
Μάρκετινγκ εδώ απαιτείται να λάβει υπόψη την πολυσύνθετη διάσταση του 
προϊόντος «τουριστική περιοχή» στην διαδικασία προώθησης και 
πώλησης της. 
 
 
Β.4.4.2 Βασικά χαρακτηριστικά των Προγραµµάτων Μάρκετινγκ 

Τουριστικών Περιοχών: η περίπτωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
 
  Θα εξετάσουµε στη συνέχεια συνοπτικά τα κύρια τµήµατα τα οποία 
συγκροτούν ένα πρόγραµµα Μάρκετινγκ σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο. Θεωρούµε σκόπιµο στην ανάλυση των διαφορετικών ενοτήτων 
να παραθέτουµε ένα παράδειγµα από την υπό µελέτη Περιφέρεια του Ν. 
Αιγαίου, ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή η διαδικασία 
συγκρότησης του προγράµµατος. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα κύρια τµήµατα και οι ενότητες που συγκροτούν ένα 
πρόγραµµα Μάρκετινγκ Περιφέρειας µε πεδίο αναφοράς το Ν. Αιγαίο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.4: Πρόγραµµα Μάρκετινγκ Τουριστικής περιοχής Περιφέρειας              
Νοτίου Αιγαίου 

 

 
 
 
 

Τµήµα Ι:  Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγράµµατος Μάρκετινγκ. 
1. Θεσµικό πλαίσιο 
2. Σχεδιασµός 
3. Οργάνωση και Ανατροφοδότηση 
4. Υποστήριξη 
5. Έλεγχος 
Τµήµα ΙΙ: ∆ιερεύνηση Τουριστικών Πόρων και Συγκρότηση Τουριστικού Προϊόντος. 
1. Ανάλυση: Τουριστικοί Πόροι 
2. Σύνθεση: Τουριστικό Προϊόν 
3. Στρατηγικός Σχεδιασµός 
4. Πελάτες 
5. Αγορές 
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Τµήµα Ι: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγράµµατος Μάρκετινγκ 
 

1. Θεσµικό Πλαίσιο 
 
  Το θεσµικό πλαίσιο αφορά το χωρικό επίπεδο στο οποίο αναφέρεται 
το Πρόγραµµα Μάρκετινγκ (πχ. Πόλη, Νοµός, Περιφέρεια) αλλά και τον 
Φορέα ο οποίος το σχεδιάζει και το υλοποιεί. Η πρακτική (σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο) είναι συνήθως η εξής: 
 
 (α)  Φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης είναι µια αναπτυξιακή εταιρία 

του ΟΤΑ ο οποίος  καλύπτει χωρικά την συγκεκριµένη περιοχή 
 (β)  Φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης είναι υπηρεσία του 

συγκεκριµένου ΟΤΑ (Περιφέρειας, Νοµού, Πόλης) 
 
  Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις ((α) και (β)) είναι συνηθισµένη η 
χρησιµοποίηση εταιριών συµβούλων στον σχεδιασµό και την υλοποίηση. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Στην περίπτωση της Ελλάδας οι Φορείς σχεδιασµού και 
υλοποίησης είναι οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ένα Πρόγραµµα 
Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου άρα πρέπει να είναι αποτέλεσµα 
συνέργιας και να αποτελεί ένα συγκερασµό των στρατηγικών επιλογών 
των Ν. Αυτοδιοικήσεων που συναποτελούν την περιφέρεια. Πρέπει εδώ να 
τονισθεί ότι ένα τέτοιο πρόγραµµα απαιτείται να εφαρµόζει τις διαφορετικές 
απόψεις των Φορέων (Ιδιωτικών, Κρατικών, ΟΤΑ) οι οποίοι εµπλέκονται 
στις διαδικασίες της ανάπτυξης και της προβολής σε επίπεδο περιφέρειας. 
 

2. Σχεδιασµός 
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  Με βάση το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ή ένα νέο το οποίο επιλέγεται 
αρχίζει ο Σχεδιασµός του Προγράµµατος Μάρκετινγκ της περιοχής. Ο 
Σχεδιασµός αρχικά αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης του Προγράµµατος 
(Υποτµήµατα 3, 4, 5 Τµήµατος Ι, βλ. Πίνακα 1) και στη συνέχεια στην 
συστηµατική ανάλυση των Τµηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και των Υποτµηµάτων τους. 
Ο Σχεδιασµός πρέπει να επισηµαίνει µε παραδείγµατα από την διεθνή και 
την ελληνική εµπειρία τα ζητήµατα που χρήζουν προσοχής ή απαιτούν 
µελέτη και έρευνα. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Στην περιφέρεια του Ν. Αιγαίου ο Σχεδιασµός θα πρέπει 
οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του αφενός τις ιδιαιτερότητες (σε πολλά 
πεδία) που προκαλεί ο νησιωτικός της χαρακτήρας και αφετέρου τις 
σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης οι οποίες 
συνεπάγονται και διαφορές σε τουριστικό προϊόν και Μάρκετινγκ. Με αυτά 
τα δεδοµένα ο σχεδιασµός πρέπει να ξεκινήσει από τη µελέτη των 
διαφορετικών τύπων ανάπτυξης που έχουν οι διαφορετικές οµάδες νησιών 
στην περιφέρεια. 
 

3. Οργάνωση και Ανατροφοδότηση 
 
  Αποτελούν δύο άµεσα συνδεδεµένες διαδικασίες αν και συχνά η 
ανατροφοδότηση µε πιθανά σηµαντικά νέα δεδοµένα υποτιµάται µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει ένας συχνά στατικός χαρακτήρας στα 
προγράµµατα Μάρκετινγκ. Η Οργάνωση αναφέρεται σε όλες τις 
διαδικασίες συνέργιας (µε τους εµπλεκόµενους στην τουριστική ανάπτυξη 
φορείς) οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν καθώς και στην οργανωτική 
δοµή που απαιτείται ώστε να προωθηθεί το πρόγραµµα Μάρκετινγκ στους 
τελικούς αποδέκτες (Επιχειρήσεις, Φορείς, Καταναλωτές). Η 
Ανατροφοδότηση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας ο Σχεδιασµός 
εµπλουτίζεται µε όποια νέα δεδοµένα επηρεάζουν αφενός την προσφορά ή 
την ζήτηση της περιοχής και αφετέρου τις διαδικασίες ανάπτυξης της. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η ποιοτική διαφοροποίηση και αναβάθµιση των 
προσφερόµενων υπηρεσιών και υποδοµών στην περιφέρεια (ή σε τµήµα 
της) Ν. Αιγαίου αποτελεί στοιχείο σηµαντικό ώστε να επισηµανθεί στον 
Σχεδιασµό και να προβληθεί στο Πρόγραµµα Μάρκετινγκ. Το ίδιο ισχύει 
π.χ. και για µια εκτιµώµενη αύξηση της ζήτησης για νησιωτικούς 
προορισµούς της Μεσογείου την επόµενη χρονιά, αποτελεί στοιχείο 
σηµαντικό για τον σχεδιασµό µας. 
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4. Υποστήριξη 

 
  Η υποστήριξη αναφέρεται αφενός στις διαδικασίες σχεδιασµού και 
αφετέρου στην οργάνωση, παρακολούθηση και προώθηση του 
προγράµµατος. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ικανή υλικοτεχνική 
υποδοµή και –κυρίως- ανθρώπινο δυναµικό το οποίο να διαθέτει την 
κατάλληλη τεχνογνωσία. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει αυτά να αποτελούν 
δεδοµένα στοιχεία του Φορέα ή της Υπηρεσίας η οποία αναλαµβάνει την 
σχεδίαση του Προγράµµατος. Εάν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει απαιτείται η 
συνεργασία µε Φορέα ή Επιχείρηση που διαθέτει τις ανάλογες υποδοµές 
και τεχνογνωσία. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Στην περίπτωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου µπορεί να 
θεωρηθεί απολύτως απαραίτητη η διενέργεια µιας εµπειρικής έρευνας πχ. 
για τα χαρακτηριστικά και τις επιλογές των ηµεδαπών τουριστών που 
επισκέπτονται την περιοχή. Εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος µηχανισµός 
(υποδοµές, δυναµικό) µια τέτοια έρευνα µπορεί να διεξαχθεί από τον 
Φορέα Υλοποίησης του προγράµµατος Μάρκετινγκ. εάν όχι, θα πρέπει να 
ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
 

5. Έλεγχος 
 
  Ο Έλεγχος διενεργείται σε δύο στάδια το πρώτο είναι κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασµού, οργάνωσης και προώθησης του Προγράµµατος 
Μάρκετινγκ και το δεύτερο έπεται της εφαρµογής του προγράµµατος και 
αποτελεί ουσιαστικά µια διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων από 
την εφαρµογή του Προγράµµατος Μάρκετινγκ. Αυτή η τελευταία διαδικασία 
αρχίζει τουλάχιστον 6 µήνες έως 1 χρόνο µετά την εφαρµογή του 
προγράµµατος και γίνεται µέσω ανάλυσης δεικτών (πχ. Αφίξεις, 
∆ιανυκτερεύσεις, Έσοδα κλπ.) απλών ή σύνθετων καθώς και µέσω 
διενέργειας ερευνών αγοράς πχ. σε τουρίστες για τους τρόπους επιρροής 
τους και την διαδικασία επιλογής του ταξιδιού στην συγκεκριµένη περιοχή. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Μάρκετινγκ στην 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου αξιολογείται ο βαθµός επιτυχίας του µέσω µιας 
εµπειρικής έρευνας η οποία διεξάγεται σε δείγµα αλλοδαπών και 
ηµεδαπών τουριστών και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην διαδικασία 
επιλογής (κίνητρα, ρόλο ΜΜΕ, ρόλος πρακτορείου, χρήση Internet, 
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προηγούµενες επισκέψεις κ.α) της συγκεκριµένης περιοχής για τουριστικό 
ταξίδι. Με αυτόν τον τρόπο αποτιµάται η επιρροή του Προγράµµατος 
Μάρκετινγκ στην συγκεκριµένη επιλογή. 
 
 
Τµήµα ΙΙ: ∆ιερεύνηση Τουριστικών Πόρων και Συγκρότηση Τουριστικού 
Προϊόντος. 
 

1. Ανάλυση: Τουριστικοί Πόροι 
 
  Η διερεύνηση και συστηµατική καταγραφή των τουριστικών πόρων 
αποτελεί την βάση στην οποία θα στηριχθεί η σύνθεση και τελικά η 
προβολή των διαφορετικών τουριστικών προϊόντων που συνήθως 
προσφέρει κάποια περιοχή. Οι πόροι συνήθως ταξινοµούνται σε οµάδες µε 
βάση τα χαρακτηριστικά τους και συγκεκριµένα: 
 
- Πολιτιστικοί πόροι (πολιτιστικές εκδηλώσεις, µνηµεία, µουσεία, 

εκκλησίες, έθιµα, παραδοσιακοί οικισµοί κ.α). 
- Περιβαλλοντικοί πόροι (κλίµα, φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, 

δάση, σπήλαια, λίµνες, φαράγγια, ακτές κλπ). 
- Τουριστικοί πόροι (ξενοδοχεία, άλλα τουριστικά καταλύµατα, 

πρακτορεία, υπηρεσίες οργανωµένων εκδροµών και περιηγήσεων, 
επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής κ.α). 

- Υποστηρικτικοί πόροι της τουριστικής ανάπτυξης (οδικό δίκτυο, 
αεροδρόµια, λιµάνια, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
χώροι αθλητισµού κλπ). 

 
  Η αξιολόγηση κατόπιν των πόρων –ώστε να χρησιµεύσουν στην 
σύνθεση των διαφορετικών στοιχείων τα οποία συγκροτούν το τουριστικό 
προϊόν- γίνεται µε βάση κριτήρια όπως ποιότητα, προσπελασιµότητα, 
αριθµός, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Στην περιφέρεια του Ν. Αιγαίου η διερεύνηση και 
καταγραφή των τουριστικών πόρων θα πρέπει να οδηγήσει στην 
συγκρότηση και προβολή των διαφορετικών τουριστικών προϊόντων τα 
οποία κάθε νησί (ή οµάδα νησιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά) διαθέτει. Ο 
στόχος είναι να προσφερθούν αυτά τα προϊόντα µέσω του προγράµµατος 
Μάρκετινγκ στις ανάλογες οµάδες - στόχους τουριστών οι οποίοι τα 
προτιµούν. 
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2. Σύνθεση: Τουριστικό Προϊόν 

 
  Η διαδικασία σύνθεσης του Τουριστικού προϊόντος συνδέεται αφενός 
µε την ποσότητα και ποιότητα των πόρων που κατέχει µια περιοχή αλλά 
και µε τον Στρατηγικό Σχεδιασµό του Προγράµµατος Μάρκετινγκ. Πρέπει 
εδώ να τονισθεί ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασµός σχετίζεται µε την Πολιτική 
Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εφαρµόζεται στην περιοχή. Βασικό 
ζήτηµα είναι η πιθανή διαµόρφωση διαφορετικών τουριστικών προϊόντων 
σε µια περιοχή. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στο Πρόγραµµα Μάρκετινγκ να 
προσεγγίσει περισσότερες οµάδες-στόχους τουριστών µε θετικά 
αποτελέσµατα για τα αειφορικά χαρακτηριστικά της τοπικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον επιτυγχάνεται και ένας διττός στόχος µε την ύπαρξη 
διαφορετικών προϊόντων: η προσέλκυση οµάδας στόχου µε αποκλειστική 
πρόθεση την «χρήση» αυτού του προϊόντος πχ. του οικοτουρισµού, αλλά 
και η προσέλκυση «πολυκινητρικών» τουριστών οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για την «χρήση» διαφορετικών προϊόντων πχ. οικοτουρισµός, 
αγροτοτουρισµός, µαζικός τουρισµός διακοπών. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: η ανάλυση και καταγραφή των τουριστικών πόρων στην 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναδεικνύει πόρους που µπορούν να συγκροτήσουν 
τουριστικά προϊόντα τα οποία µε την ανάλογη προβολή θα προσελκύσουν 
νέες οµάδες-στόχους σε συγκεκριµένες περιοχές και νησιά πχ. καταδυτικός 
τουρισµός, τουρισµός περιπέτειας. 
 

3. Στρατηγικός Σχεδιασµός 
 
  Αποτελεί ένα καθοριστικό πεδίο στον σχεδιασµό και την προώθηση 
του Προγράµµατος. Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός στο Μάρκετινγκ πρέπει να 
συνεκτιµά τις βασικές επιλογές της τουριστικής πολιτικής και της 
τουριστικής ανάπτυξης αλλά και τα δεδοµένα (πόροι, προϊόντα) της 
περιοχής ως τουριστικού προορισµού. Επίσης να λαµβάνει υπόψη τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τα πιθανά κοινά χαρακτηριστικά ευρύτερων 
χωρικών ενοτήτων (οµάδες ή ζώνες τουριστικών περιοχών) ώστε ανάλογα 
να κατευθύνει και την τουριστική ζήτηση. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εφόσον βασικές επιλογές της τουριστικής πολιτικής είναι η 
ανάπτυξη του βιώσιµου τουρισµού και η προστασία και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές ο Στρατηγικός Σχεδιασµός στο 
Πρόγραµµα Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου πρέπει να τις λάβει 
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υπόψη. Ο τελικός στόχος θα πρέπει άρα να είναι η προσέλκυση ποιοτικά 
αναβαθµισµένων οµάδων τουριστών (υπεύθυνος τουρισµός) αλλά και 
τουριστών µε βασικό χαρακτηριστικό και κίνητρο του ταξιδιού τους την 
προστασία του περιβάλλοντος (οικοτουρισµός, περιπατητικός τουρισµός, 
πολιτιστικός τουρισµός κλπ). 
 

4. Πελάτες 
 
  Καταγράφονται και ταξινοµούνται µετά από έρευνα και µελέτη οι 
κυριότερες οµάδες πελατών µε βάση τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά τους και τα κίνητρα των ταξιδιών τους. Κατόπιν και µε 
βάση την ανάλυση η οποία έχει προηγηθεί εξετάζονται τρόποι και µέσα 
ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση από οµάδες πελατών οι οποίες ήδη 
επισκέπτονται την περιοχή και θεωρούνται χρήσιµες µε βάση τις επιλογές 
του Στρατηγικού Σχεδιασµού τις οποίες κάνουµε. Επιπλέον εκτιµάται µε 
βάση τα υπαρκτά τουριστικά προϊόντα ποιες άλλες οµάδες πελατών 
µπορούν να προσελκυσθούν στην περιοχή συµβάλλοντας στην προώθηση 
πχ. του βιώσιµου τουρισµού αναβαθµίζοντας την συνολική ποιότητα της 
πελατείας. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η ποιοτική αναβάθµιση της πελατείας σε µια οµάδα νησιών 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου η οποία προσελκύει «φτηνό» µαζικό τουρισµό 
µπορεί πχ. να επιτευχθεί µεσοπρόθεσµα µέσω ενός προγράµµατος 
Μάρκετινγκ το οποίο στοχεύει σε «πιο ποιοτικές» οµάδες τουριστών οι 
οποίες συµβάλλουν στην πορεία προς µια βιώσιµη ανάπτυξη. 
 

5. Αγορές 
 
  Εξετάζονται συστηµατικά και ταξινοµούνται µε βάση τα πιθανά κοινά 
χαρακτηριστικά τους οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το Πρόγραµµα 
Μάρκετινγκ. Κυρίως η ανάλυση συνεκτιµά κριτήρια όπως η εθνικότητα 
(εθνικές ή διεθνείς αγορές), γεωγραφικές παράµετροι (ευρωπαϊκές, 
ασιατικές, Μ. Ανατολής, ΗΠΑ κ.α), επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης (αγορές 
µε παράδοση στα τουριστικά ταξίδια,  µε υψηλή τουριστική δαπάνη, υψηλό 
ποσοστό τουριστών µε ειδικά κίνητρα πχ. για οικοτουρισµό). Το 
Πρόγραµµα Μάρκετινγκ αφενός εξετάζει σε ποιες αγορές επικεντρώνεται η 
ζήτηση της περιοχής καθώς και σε ποιες δεν υπάρχει ικανοποιητική 
παρουσία της περιοχής ως «προϊόντος» (τουριστικός προορισµός) αλλά 
και ως διαφηµιστική εικόνα. Εξετάζονται κατόπιν τρόποι και επιλέγονται 
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µέσα ώστε να βελτιωθεί η παρουσία της περιοχής παντού µε βάση πάντοτε 
τις επιλογές του Στρατηγικού Σχεδιασµού. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εάν εκτιµάται ότι είναι βασική επιλογή η προσέλκυση στην 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου τουριστών µε ειδικά κίνητρα ώστε να ενισχυθεί το 
πρότυπο βιώσιµης ανάπτυξης ανάλογα θα πρέπει να αναζητηθούν και οι 
αγορές (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι οποίες διαθέτουν ισχυρές οµάδες 
τέτοιων τουριστών ώστε να περιληφθούν ως στόχος στο Πρόγραµµα 
Μάρκετινγκ. 
 

6. Ανταγωνισµός 
   
  Βασικοί στόχοι του Προγράµµατος Μάρκετινγκ είναι η ισχυροποίηση 
και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος ή των τουριστικών 
προϊόντων που προσφέρει η περιοχή από αυτά άλλων περιοχών. Ο 
εντεινόµενος ανταγωνισµός σε διεθνές και εθνικό επίπεδο επιβάλει και τη 
συνεχή µελέτη του ώστε ανάλογα να προσαρµόζεται και το Πρόγραµµα 
Μάρκετινγκ. Επιπλέον έχει ιδιαίτερη σηµασία ότι λόγω ακριβώς του 
ανταγωνισµού το Πρόγραµµα Μάρκετινγκ πρέπει να έχει µια δυναµική 
διάσταση και δεν επιτρέπεται να παραµένει στατικό επί πολλά χρόνια 
χρησιµοποιώντας τα ίδια διαφηµιστικά συνθήµατα, µέσα προώθησης και 
επιλογές στον Στρατηγικό Σχεδιασµό. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εάν η διερεύνηση των ανταγωνιστών της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου αναδείξει ότι αυτοί διαθέτουν κάποια στοιχεία στα διαφηµιστικά 
τους µηνύµατα τα οποία προσελκύουν µε µεγαλύτερη επιτυχία τους 
τουρίστες, αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στην προβολή των 
τουριστικών προϊόντων της περιοχής. 
 

7. Τιµές 
 
  Ένα συχνά υποτιµηµένο τµήµα του Προγράµµατος Μάρκετινγκ είναι 
οι τιµές των προϊόντων τα οποία συνήθως προβάλλονται πχ. στα 
διαφηµιστικά φυλλάδια µιας περιοχής. Η τιµολόγηση αυτή βέβαια δεν είναι 
υπόθεση µόνον όσων ασχολούνται µε τον Σχεδιασµό και την προώθηση 
του Προγράµµατος, αλλά και των επαγγελµατικών ή επιχειρηµατικών 
φορέων οι οποίοι εµπλέκονται στον τουρισµό. Αποτελεί άρα το προϊόν 
µιας συνέργιας διαφόρων παραγόντων οι οποίοι συµβάλλουν στην 
παραγωγή του τουριστικού προϊόντος. Βασική αρχή στην τιµολόγηση είναι 
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ότι οι τιµές πρέπει να αντιστοιχούν στις προσφερόµενες υποδοµές και 
υπηρεσίες. Επιπλέον όµως απαιτείται η τιµή να λαµβάνει υπόψη και τον 
ανταγωνισµό (είτε πρόκειται για νεοεισερχόµενη αγορά είτε για αγορά µε 
υπαρκτή διαφηµιστική εικόνα και παράδοση στην ζήτηση). 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εάν κάποιοι σηµαντικοί Μεσογειακοί νησιωτικοί 
προορισµοί µε πελατεία προερχόµενη κυρίως από την Ευρώπη έχουν µια 
συγκεκριµένη κλίµακα τιµών την οποία πχ. η Ρόδος υπερβαίνει κατά πολύ, 
αυτό πρέπει να αλλάξει. Σε άλλη περίπτωση οι υψηλότερες τιµές θα πρέπει 
να αποσκοπούν σε κάποιο συγκεκριµένο –συνήθως βραχυπρόθεσµο- 
στρατηγικό στόχο για την συγκεκριµένη περιοχή. 
 
 
Τµήµα ΙΙΙ: Μέσα της Προβολής, Προώθησης και Πώλησης του Προϊόντος 
Περιφέρειας Ν.Αιγαίου 
 

1. ∆ιαφήµιση 
 
  Η διαφήµιση ένα από τα κλασικότερα αλλά και δυναµικότερα µέσα 
του Μάρκετινγκ τουριστικών περιοχών. Συνήθως η διαφηµιστική 
εκστρατεία µιας τουριστικής περιοχής καταλήγει στην παραγωγή 
διαφόρων τύπων τελικών προϊόντων όπως γιγαντοαφίσες, διαφηµιστικά 
φυλλάδια, διαφηµιστικές καταχωρήσεις στον τύπο, διαφηµιστικά spot στην 
τηλεόραση. Συχνά η διαφήµιση παράγεται σε συγκεκριµένες αγορές (π.χ 
σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες) ή έχει µια περιοδικότητα η οποία 
συνδέεται µε την αρχή και το τέλος της τουριστικής περιόδου. Βασική 
δυσκολία στην διαφήµιση αποτελεί η προβολή του συνόλου των 
τουριστικών προϊόντων που διαθέτει µια χώρα ή περιοχή. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου επιδιώκει να προβάλει µέσω µιας 
διαφηµιστικής εκστρατείας το σύνολο των πόρων και προϊόντων της τα 
οποία σχετίζονται µε τις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 
∆ιοργανώνει αυτή την εκστρατεία µε κύριο στόχο την προσέγγιση των 
οµάδων στόχων (στη διεθνή και ελληνική αγορά) οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για αυτόν τον τύπο τουρισµού. 
 

2. ∆ηµόσιες Σχέσεις 
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  Πρόκειται για µέσο το οποίο χρησιµοποιείται µε κύριο στόχο τους 
tour operators καθώς και τους δηµοσιογράφους οι οποίοι σχετίζονται µε 
την αρθρογραφία του τουρισµού σε περιοδικά και εφηµερίδες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Είτε µέσω συναντήσεων σε εκθέσεις όπου µε το 
κατάλληλο διαφηµιστικό υλικό προβάλλεται η περιοχή είτε µέσω 
πρόσκλησης στην ίδια την περιοχή για ένα ταξίδι γνωριµίας οι δυο αυτές 
οµάδες-στόχοι της εκστρατείας δηµοσίων σχέσεων προσεγγίζονται 
συστηµατικά. Καθοριστική παράµετρος µιας τέτοιας εκστρατείας είναι η 
σταθερότητα η οποία εκφράζεται µε την συστηµατική επικοινωνία και 
επαφή µε τα άτοµα που εκπροσωπούν αυτούς τους επαγγελµατικούς 
χώρους. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου προωθεί στα πλαίσια του 
προγράµµατος Μάρκετινγκ που έχει οργανώσει µια εκστρατεία δηµοσίων 
σχέσεων µε στόχο τη βελτίωση της εικόνας που έχει η περιοχή στον 
ευρωπαϊκό Τύπο. Με αυτόν τον τρόπο προκαλεί µια επιλεγµένη οµάδα 
δηµοσιογράφων του τουρισµού πριν την αρχή της περιόδου και οργανώνει 
ξεναγήσεις και επισκέψεις σε διαφορετικά νησιά µε τελικό στόχο την 
προβολή της περιοχής στα έντυπα  όπου εργάζονται. 
 

3. Εκθέσεις 
  
  Η συµµετοχή σε διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις Τουρισµού µε κάποιο 
περίπτερο στο οποίο προβάλλονται οι τουριστικοί πόροι της περιοχής και 
παράλληλα προσφέρεται διαφηµιστικό υλικό αποτελεί ένα ακόµη βασικό 
µέσο του Προγράµµατος Μάρκετινγκ µιας τουριστικής περιοχής. Οι 
αποδέκτες αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής ποικίλουν: επαγγελµατίες 
του τουρισµού, εκπρόσωποι των tour operators, δηµοσιογράφοι, 
καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ένα δυναµικό µέσο προβολής 
και προώθησης της τουριστικής περιοχής. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου συµµετέχει στις Εκθέσεις 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  µε περίπτερα τα οποία προβάλουν και 
προωθούν τα ταξίδια στα νησιά της περιοχής. 
 

4. Άµεσες πωλήσεις  
 
  Πρόκειται για ένα από τα λιγότερα διαδεδοµένα µέσα στην 
περίπτωση του Μάρκετινγκ τουριστικών περιοχών ενώ αντίθετα αποτελεί 
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βασικό µέσο στο Μάρκετινγκ ξενοδοχείων. Οι άµεσες πωλήσεις 
πραγµατοποιούνται είτε στην περιοχή (γραφεία ή κέντρα τουριστική 
πληροφόρησης) όπου επισκέπτεται ο Τουρίστας είτε σε χώρους (ειδικά 
περίπτερα) ή εκδηλώσεις (π.χ εκθέσεις) εκτός της περιοχής. Συνήθως 
πρόκειται για ένα συνδυασµό πωλήσεων και προώθησης διαφηµιστικού 
υλικού ενώ συχνά οι εργαζόµενοι σε αυτά τα περίπτερα ή κέντρα 
πληροφόρησης φέρνουν σε επαφή τους ενδιαφερόµενους µε τις 
επιχειρήσεις. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου οργανώνει ένα δίκτυο Περιπτέρων 
ή Κέντρων Πληροφόρησης και Πωλήσεων σε ορισµένα από τα µεγαλύτερα 
και τουριστικότερα νησιά της περιοχής. Στόχος οι άµεσες πωλήσεις και η 
πληροφόρηση για τις υποδοµές και υπηρεσίες που προσφέρει το νησί 
αλλά και η ενηµέρωση για αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρουν γειτονικά 
νησιά. 
 

5. INTERNET   
 
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναµικά αναπτυσσόµενο µέσο των 
Προγραµµάτων Μάρκετινγκ το οποίο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να 
συνδυάζει τη διαφήµιση, την προβολή και τις άµεσες πωλήσεις. Αυτό κάνει 
το INTERNET πολύ δηµοφιλές είναι ότι σταδιακά επιτρέπει µια σηµαντική 
αυτονόµηση στον καταναλωτή-τουρίστα ο οποίος µπορεί πλέον χωρίς την 
µεσολάβηση των πρακτορείων ή των tour operators να επιλέγει και να 
αγοράσει ένα τουριστικό προϊόν (το ταξίδι σε µια περιοχή, ένα απλό 
αεροπορικό εισιτήριο, τη διαµονή σε ένα ξενοδοχείο ή την επίσκεψη σε ένα 
θεµατικό πάρκο.). Σε αυτό το πλαίσιο οι τουριστικές περιοχές 
χρησιµοποιούν πλέον το INTERNET ως ένα βασικό µέσο της διαφήµισης 
και προβολής των τουριστικών τους προϊόντων αλλά και ως γέφυρα 
επικοινωνίας µε τον απλό τουρίστα-καταναλωτή σε όλα τα µέρη του 
κόσµου. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Μάρκετινγκ κατασκευάζει µια ιστοσελίδα η οποία παρέχει στον επισκέπτη 
της πληροφορίες για  τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες των 
διαφορετικών νησιών, δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε ξενοδοχεία, 
γραφεία ταξιδίων  και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και δυνατότητα 
κράτησης (οργανωµένου ταξιδιού ή διαµονής) σε κάποιο από τα νησιά. Η 
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ιστοσελίδα συστηµατικά εµπλουτίζεται και ανανεώνεται µε όλα τα νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες που υπάρχουν σε όλη την Περιφέρεια. 
 

5.1 INTERNET και επικοινωνιακή στρατηγική της Περιφέρειας   
 
  Η ραγδαία ανάπτυξη του Internet και των εµπορικών εφαρµογών και 
συναλλαγών που αναπτύσσονται µέσω αυτού, φέρνουν τη τουριστική 
βιοµηχανία της χώρας µας αντιµέτωπη µε µία νέα εποχή. Η παρουσία ενός 
τουριστικού προορισµού στο διαδίκτυο είναι πλέον απόλυτα ενδεδειγµένη 
προκειµένου να επιβιώσει στον διεθνή ανταγωνισµό καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση µπορεί να αγνοηθεί από τα εκατοµµύρια χρηστών και 
δυνητικών τουριστών που αντλούν πλέον την πληροφόρησή τους από το 
Internet. 
 
  Η παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο διαδίκτυο µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ισχυρή αλλά ταυτόχρονα και χαοτική. Ο χρήστης του 
Internet έχει στη διάθεσή του αναρίθµητες ιστοσελίδες που αφορούν στους 
δύο νοµούς της περιφέρειας, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου. Κάθε νησί και 
δήµος ανεξάρτητα από το βαθµό τουριστικής ανάπτυξής του διαθέτει τη 
δική του ξεχωριστή παρουσία στο διαδίκτυο αλλά υπάρχουν και 
τουριστικοί οδηγοί που αναφέρονται συνολικά στις Κυκλάδες, τα 
∆ωδεκάνησα ή όλο το Νότιο Αιγαίο. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν 
δηµιουργηθεί είτε από δηµόσιους φορείς και ενώσεις, δήµους, νοµαρχίες, 
γραφεία τουρισµού και αναπτυξιακές εταιρείες, είτε αποτελούν αποτέλεσµα 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επένδυσης. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων λειτουργούν για το ίδιο νησί πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 
που έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς εµπλεκόµενους φορείς 
δηµιουργώντας µία σύγχυση στον χρήστη που ψάχνει την έγκυρη και 
αξιόπιστη πληροφόρηση. 
 
  Η εικόνα πάντως που παρουσιάζουν σήµερα οι περισσότερες 
ιστοσελίδες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, µπορεί να περιγραφεί ως 
“παρουσία στο διαδίκτυο µέσω ενός site το οποίο, όµως, σε αρκετές 
περιπτώσεις έχει το ρόλο ενός διαφηµιστικού φυλλαδίου”. Στη 
πραγµατικότητα, οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι περιέχουν γενικές 
πληροφορίες (δροµολόγια, χάρτες, συµβουλές για περιηγήσεις, αξιοθέατα, 
κατάλογο ορισµένων διαφηµιζόµενων καταλυµάτων και τουριστικών 
επιχειρήσεων, κάποια ιστορικά στοιχεία, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, 
τοπικά προϊόντα, φωτογραφίες), ελάχιστοι παρέχουν τη δυνατότητα online 
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κρατήσεων, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν τόσο κακή σχεδίαση που ο 
επισκέπτης δυσκολεύεται να βρει γρήγορα και εύκολα αυτό για το οποίο 
ψάχνει. 
 
  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει και το δικό της site στο Internet 
(http://www.notioaigaio.gr) στο οποίο ο επισκέπτης µπορεί να βρει 
πληροφόρηση για την οργανωτική δοµή και τη σύνθεση του περιφερειακού 
συµβουλίου καθώς και για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. ∆εν 
υπάρχει ωστόσο κάποιο link για σύνδεση µε κάποιο τουριστικό οδηγό για 
τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα κάτι που ισχύει για τις ιστοσελίδες άλλων 
Περιφερειών (π.χ. Περιφέρεια Κρήτης). 
 
  Πληροφόρηση για το Νότιο Αιγαίο βρίσκουµε και στην ιστοσελίδα του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (http://www.gnto.gr) η οποία είναι 
αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη ενώ υπάρχουν και links προς άλλους 
τοπικούς φορείς (Νοµαρχία Κυκλάδων, Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου). Για 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γίνεται αναφορά και στην σελίδα του 
Υπουργείου Αιγαίου (http://www.ypai.gr) που περιορίζεται όµως µόνο σε 
ονοµαστική λίστα των δήµων και κοινοτήτων της περιφέρειας. 
 
  Η στρατηγική προβολής, προώθησης και διανοµής του τουριστικού 
προϊόντος του Νοτίου Αιγαίου θα έπρεπε να ακολουθεί µια προσέγγιση 
προσανατολισµένη προς τον πελάτη. Ένα κάθετο σύστηµα µάρκετινγκ 
πρέπει να λειτουργήσει συγκεντρώνοντας όλα τα τουριστικά προϊόντα που 
σχετίζονται µε κάθε νησί της περιφέρειας. Αυτό συνεπάγεται ότι ο 
τουριστικός προορισµός που ονοµάζεται Νότιο Αιγαίο πρέπει να διαθέτει 
µια κεντρική επίσηµη περιφερειακή πύλη στο Internet που θα λειτουργεί 
ως “One-stop shopping” για τους επισκέπτες, παρακάµπτοντας τα 
αναρίθµητα µεµονωµένα web sites που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο 
διαδίκτυο. Η περιφερειακή πύλη για το Νότιο Αιγαίο θα πρέπει να 
αναπτυχθεί από τον επίσηµο οργανισµό που είναι υπεύθυνος για την 
προβολή της συγκεκριµένης περιφέρειας σε συνεργασία µε τους κύριους 
εµπλεκόµενους φορείς και συµµετέχοντες στη τουριστική αγορά. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα υπάρχουν links από και προς τις ιστοσελίδες άλλων 
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετική µε 
το προορισµό του Νοτίου Αιγαίου. Το είδος των συνεργασιών που θα 
αναπτυχθούν σε αυτό το σηµείο είναι κρίσιµο για τη περαιτέρω πορεία και 
την επιτυχία της πύλης. 
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Β.4.4.3 Χαρακτηριστικά Προσφοράς και δυνατότητες αύξησης της Ζήτησης 
στις έξι οµάδες νησιών της περιοχής µελέτης 

 
  Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Α΄ Φάση της µελέτης της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου (σελ. 157 έως 162, πίνακας Α3.4.1 και χάρτης Α3.4-1) η οµάδα 
µελέτης µε βάση µια πολυκριτηριακή ανάλυση κατέληξε στην κατάταξη των 
νησιών της περιφέρειας σε 6 οµάδες µε βάση το επίπεδο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της τουριστικής τους ανάπτυξης. Στα πλαίσια της 
ανάλυσης του προγράµµατος Μάρκετινγκ της Περιφέρειας θα εξετάσουµε 
στη συνέχεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς της 
κάθε οµάδας νησιών και θα επισηµάνουµε τις δυνατότητες αύξησης της 
ζήτησης (µέσω της προώθησης του προγράµµατος Μάρκετινγκ) στις έξι 
αυτές οµάδες νησιών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται 
σχηµατικά η σύνδεση των χαρακτηριστικών προσφοράς και ζήτησης των 6 
αυτών οµάδων µε το πρόγραµµα Μάρκετινγκ της περιφέρειας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4.5 : Υλοποίηση προγράµµατος Μάρκετινγκ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Οµάδα Νησιών 
 
  Εδώ εντάχθηκε αποκλειστικά η Ρόδος η οποία διαθέτει µεγάλη 
έκταση και πληθυσµό αλλά αποτελεί και µια ιδιαίτερη περίπτωση τόσο 
λόγω της έντασης της τουριστικής ανάπτυξης όσο και λόγω της πληθώρας 
των υποδοµών και των υπηρεσιών που διαθέτει για την εξυπηρέτηση των 
τουριστών. Το νησί έχει σηµαντική παράδοση στον Τουρισµό (από την 
προπολεµική περίοδο είχε ήδη τουρίστες) και διαθέτει ένα σηµαντικό 
αριθµό τουριστικών πόρων και προϊόντων. Επιπλέον διαθέτει µια 

∆ιαδικασίες Υλοποίησης  : Τµήµα Ι, Τµήµα ΙΙ,  Τµήµα ΙΙΙ Προγράµµατος 
 

                                                                ⇑                                 ⇑                         ⇑ 
 
Οµάδες Νησιών µε βάση                           Προσφερόµενοι       ⇔       Υπαρκτή    ⇔  
∆υνητική 
τα  χαρακτηριστικά της Τουριστικής         Πόροι και Προϊόντα            Ζήτηση            
Ζήτηση 
Ανάπτυξης τους 
 
 
 
 



 112

συγκροτηµένη διαφηµιστική εικόνα ως περιοχή εφόσον αποτελεί έναν από 
τους παραδοσιακούς προορισµούς του τουρισµού διακοπών διεθνώς. 
 

α) Χαρακτηριστικά Προσφοράς (Τουριστικοί Πόροι και Τουριστικά 
Προϊόντα) 

 
  Η Ρόδος διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό τουριστικών πόρων (ιστορικών, 
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών) αλλά και ένα σηµαντικής έκτασης δίκτυο 
υποδοµών και δραστηριοτήτων για τους τουρίστες. Αν και οι πόροι είναι 
πλούσιοι και διαθέτουν ποικιλία, η συχνά απρογραµµάτιστη λόγω χωρικής 
υπερσυγκέντρωσης ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις στην 
υποβάθµισή τους. Στις υποδοµές επίσης καταγράφονται συµπτώµατα 
κορεσµού ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, ενώ παρατηρείται και ένας 
έντονος ανταγωνισµός ανάµεσα σε επιχειρήσεις και περιοχές. Τα 
κυριότερα προϊόντα που προσφέρονται στη Ρόδο είναι: 
 

• Ο τουρισµός ∆ιακοπών Καλοκαιριού. 
• Ο Επαγγελµατικός Τουρισµός.  
• Ο Τουρισµός Καζίνο. 
• Ο Πολιτιστικός Τουρισµός. 
• Ο Εκπαιδευτικός Τουρισµός. 
• Ο Συνεδριακός Τουρισµός. 
• Ο Θαλάσσιος Τουρισµός. 

 
β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης (Υπαρκτή και ∆υνητική) 

 
• Υπαρκτή Ζήτηση 

 
  Τα κοινωνικοοικονοµικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 
τουριστών της Ρόδου ποικίλουν µε αποτέλεσµα να συγκροτείται µια 
πελατεία µε διαφορετικά επίπεδα τουριστικής κατανάλωσης. Η σταθερή 
πάντως µαζικοποίηση του τουρισµού της περιοχής ιδιαίτερα του 
αλλοδαπού έχει αναµφίβολα οδηγήσει σε µια υποβάθµιση των ποιοτικών 
και οικονοµικών χαρακτηριστικών της ζήτησης. Το γεγονός αυτό 
συνδυαζόµενο αφενός µε τον «υπερεπαγγελµατισµό» που παρατηρείται 
στην τοπική αγορά και αφετέρου µε την καθοριστική παρουσία του 
οργανωµένου αλλοδαπού τουρισµού ευρωπαϊκής προέλευσης οδηγεί σε 
συχνά έντονες διακυµάνσεις της ζήτησης µε αρνητικά αποτελέσµατα για 
την τοπική οικονοµία η οποία είναι έντονα «προσαρτηµένη» στον 
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Τουρισµό. Τα υπολογίσιµα χαρακτηριστικά της σχετίζονται άµεσα µε τον 
τουρισµό διακοπών του καλοκαιριού σε συνδυασµό συνήθως µε τον 
Πολιτιστικό και κάποιες άλλες µορφές π.χ Συνέδρια, Επαγγελµατικά 
Ταξίδια, Θαλάσσιος Τουρισµός). Τα τελευταία χρόνια επίσης παρατηρείται 
µια επίσης αύξηση του µεριδίου της ελληνικής πελατείας, αύξηση των 
ταξιδιών µικρής διάρκειας και αύξηση συνδυασµένων ταξιδιών: Ρόδος-
Τουρκία ή Ρόδος –άλλοι ελληνικοί προορισµοί. 
 

• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
επιδιώξουν: 
 

• Την ποιοτική αναβάθµιση και χωρική διασπορά της ζήτησης. 
• Τη διεύρυνση και σταθεροποίηση της µε στροφή σε νέες αγορές και 

τύπους πελατών. 
• Την ενίσχυση όλων των παραµέτρων «βιωσιµότητας» της ζήτησης. 

Αυτό σηµαίνει: 
 Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες-στόχους της ευρωπαϊκής κυρίως 
πελατείας αλλά και της ευρύτερης διεθνούς οι οποίες πληρούν δυο 
χαρακτηριστικά: 

 Υψηλότερα εισοδήµατα.  
 Ποιοτικότερη κοινωνικό-δηµογραφική σύνθεση. 
 ∆ιεύρυνση και επανατοποθέτηση των προβαλλόµενων πόρων και 
υποδοµών ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες πελατείες µε βάση τα 
εθνικά χαρακτηριστικά (π.χ Ρώσοι, Έλληνες κ.τ.λ) αλλά και τα 
ειδικά κίνητρα (τουρίστες Ειδικών Μορφών τουρισµού). 

 
2η Οµάδα Νησιών 

 
  Εδώ εντάχθηκαν η Κως, η Θήρα, η Μύκονος και η Πάρος. Πρόκειται 
για νησιά µε έντονη και συχνά πολυετή τουριστική ανάπτυξη µε πληθυσµό 
σχετικά µικρό (σε σύγκριση µε τον µεγάλο αριθµό επισκεπτών). Και στις 
τέσσερις περιπτώσεις έχουν εµφανιστεί –εδώ και αρκετά χρόνια- 
χαρακτηριστικά κορεσµού- λόγω της χωρικής υπερσυγκέντρωσης των 
τουριστικών υποδοµών- και υποβάθµισης τόσο των χαρακτηριστικών της 
ζήτησης αλλά και του περιβάλλοντος, σε αρκετές περιοχές. Όλα τα 
παραπάνω δεν αναιρούν το γεγονός ότι όλα αυτά τα νησιά έχουν 
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σηµαντική ζήτηση (σε υψηλά ποσοστά από αλλοδαπό οργανωµένο 
τουρισµό) αλλά και µια εδραιωµένη διαφηµιστική εικόνα στο εξωτερικό. 

 

 

 

α) Χαρακτηριστικά προσφοράς 

  Ο µεγάλος πλούτος των πόρων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και 
ιστορικών), η µεγάλη ποικιλία των προσφερόµενων υποδοµών (ικανή να 
ικανοποιήσει τουρίστες διαφορετικών κοινωνικοοικονοµικών οµάδων) 
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της προσφοράς. Στις περισσότερο 
αναπτυγµένες περιοχές παρατηρείται υπερκορεσµός υποδοµών, 
δραστηριοτήτων και σηµαντικές πιέσεις στο περιβάλλον. Το φαινόµενο του 
έντονου κορεσµού, αφενός µεταξύ περιοχών του ίδιου νησιού και αφετέρου 
µεταξύ των νησιών αυτών αλλά και γειτονικά νησιά είναι επίσης πολύ 
χαρακτηριστικό. Τα κυριότερα προϊόντα που προσφέρονται είναι: 

• Ο τουρισµός διακοπών 

• Πολιτιστικός τουρισµός 

• Παραθεριστικός τουρισµός 

• Οικοτουρισµός 

• Θαλάσσιος τουρισµός. 
β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης (Υπαρκτή και ∆υνητική) 

• Υπαρκτή Ζήτηση 

  Οι πελάτες προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και η 
κατανάλωσή τους ποικίλει, αλλά στην πλειοψηφία αντικατοπτρίζει µεσαία 
εισοδηµατική προέλευση. Οι τουρίστες έρχονται είτε οργανωµένοι είτε 
αυτόνοµοι (µέσω Αθηνών και άλλων προορισµών) στα πλαίσια ενός 
ταξιδιού «περιηγητικού» το οποίο συνήθως περιλαµβάνει και άλλους 
σταθµούς. Επιπλέον παρατηρείται σε αυτήν την οµάδα µια σταθερή 
παρουσία των νέων ηλικιακών οµάδων, των ταξιδιών µικρής διάρκειας και 
των Ελλήνων τουριστών. Τα περισσότερα ταξίδια αφορούν τουρισµό 
διακοπών (συχνά σε συνδυασµό µε κάποιο άλλο κίνητρο) ενώ και η µικρή 
τουριστική περίοδος εντείνει τα προβλήµατα κορεσµού και σχετικής 
υποβάθµισης. 
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• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
επιδιώξουν: 
 

 Την ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης. 
 Τη διερεύνηση και σταθεροποίησή της µε στροφή σε νέες αγορές και 
τύπους πελατών. Αυτό σηµαίνει: 

 Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες-στόχους της ευρωπαϊκής κυρίως 
πελατείας αλλά και της διεθνούς οι οποίες πληρούν δυο 
χαρακτηριστικά: α) υψηλότερα εισοδήµατα, β) ποιοτικότερη 
κοινωνικό δηµογραφική σύνθεση. 

 ∆ιερεύνηση και επανατοποθέτηση των προβαλλόµενων πόρων και 
υποδοµών ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες πελατείες µε βάση τα 
ειδικά κίνητρα (τουρίστες ειδικών και εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού).  

 
3η Οµάδα Νησιών 

 
  Πρόκειται για µια σχετικά µικρή αλλά δυναµική οµάδα νησιών µε 
µεσαίο ή µικρό µέγεθος και σχετικά µικρό πληθυσµό (µε εξαίρεση τη Σύρο 
όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα). Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των 
νησιών είναι η σχετικά ισόρροπη τουριστική ανάπτυξή τους (µε εξαιρέσεις 
συγκεκριµένων περιοχών τους) η οποία συνδέεται µε την ύπαρξη άλλων -
σχετικά αναπτυγµένων-πλουτοπαραγωγικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν 
και εδώ πιέσεις στο περιβάλλον ενώ η σχετικά µικρή τουριστική περίοδος 
και η έλλειψη µιας δυναµικής διαφηµιστικής εικόνας επηρεάζουν τη 
σταθερότητα της ζήτησης (η οποία όµως εµφανίζεται µε κάποιες ετήσιες 
συγκυριακές αυξοµειώσεις ικανοποιητική τα τελευταία χρόνια). 
 

α) Χαρακτηριστικά Προσφοράς 
 
  Το σύνολο των νησιών διαθέτει πλούσιους περιβαλλοντικούς πόρους 
ενώ υπάρχουν και αρκετά σηµαντικοί ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι. Οι 
τουριστικές υποδοµές διαθέτουν ποιότητα αλλά περιορίζονται στα 
καταλύµατα οικογενειακού τύπου (ενοικιαζόµενα δωµάτια, ενοικιαζόµενα 
διαµερίσµατα). Οι δραστηριότητες που προσφέρονται σε αυτά τα νησιά 
σχετίζονται κυρίως µε τον  τουρισµό διακοπών οικογενειακού τύπου ενώ 
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παρατηρείται και εδώ ανταγωνισµός τόσο ανάµεσα σε περιοχές αλλά και 
ανάµεσα σε νησιά. Τα κυριότερα προϊόντα που προσφέρονται είναι: 

 



 117

 Τουρισµός διακοπών καλοκαιριού 
 Πολιτιστικός τουρισµός 
 Περιηγητικός τουρισµός 
 Παραθεριστικός τουρισµός 
 Οικοτουρισµός 
 Θαλάσσιος τουρισµός. 

 
β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης 

 
• Υπαρκτή Ζήτηση 

 
  Οι τουρίστες προέρχονται από µεσαία και χαµηλά εισοδηµατικά 
στρώµατα αν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους θεωρούνται 
ικανοποιητικά. Καταγράφονται κυρίως αυτόνοµοι τουρίστες (αλλοδαποί 
διαφόρων εθνικοτήτων) και σε µικρότερα ποσοστά οργανωµένοι. Το 
ποσοστό του εσωτερικού τουρισµού είναι εδώ πολύ υψηλό και στηρίζεται 
τόσο σε αυτόνοµα ταξίδια (πολλά από αυτά µικρής διάρκειας) όσο και σε 
ταξίδια παραθερισµού από κατόχους σπιτιών στα νησιά αυτής της οµάδας. 
Σηµαντική είναι η  παρουσία εδώ των νεότερων οµάδων ηλικιών, των 
οικογενειών, και των τουριστών περιηγητικού και πολιτιστικού τουρισµού. 
 

• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
επιδιώξουν: 
 

 Την ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης. 
 Τη διεύρυνση και σταθεροποίηση της µε στροφή σε νέες αγορές και 

τύπους 
 Τη συγκρότηση µιας δυναµικής διαφηµιστικής εικόνας για το κάθε ένα 
από αυτά τα νησιά. Αυτό σηµαίνει: 
• Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες-στόχους της διεθνούς πελατείας 

µε υψηλότερα εισοδήµατα 
• ∆ιεύρυνση και επανατοποθέτηση των προβαλλόµενων πόρων και 

υποδοµών ώστε να προσελκύονται τουρίστες ειδικού και 
εναλλακτικού τουρισµού. 

• Συγκρότηση µιας συγκεκριµένης διαφηµιστικής εικόνας ανά νησί. 
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4η Οµάδα Νησιών 
 
  Πρόκειται για µια αρκετά µεγάλη οµάδα νησιών µε δυναµικό 
πληθυσµιακά χαρακτηριστικά και αυξητικές τάσεις στην τουριστική τους 
ανάπτυξη τα τελευταία κυρίως 20 χρόνια. Σε πολλές περιοχές τους 
καταγράφονται περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω υπερσυγκέντρωσης 
τουριστικών υποδοµών καθώς και ελλείψεις σε βασικούς πόρους. Αν και 
διαθέτουν και άλλους πλουτοπαραγωγικούς πόρους η παρουσία του 
τουρισµού είναι καθοριστική για το αναπτυξιακό τους πρότυπο. Υπάρχουν 
εδώ δεδοµένα που επιτρέπουν παρεµβάσεις προς µια περισσότερο 
«βιώσιµη» ανάπτυξη του τουρισµού στα νησιά αυτά. Η σχετικά µικρή 
τουριστική περίοδος σε συνδυασµό µε µια αδύναµη διαφηµιστική «εικόνα» 
οδηγούν σε ζήτηση µε ασταθή χαρακτηριστικά και επιρροές από τη 
συγκυρία 
 
 α) Χαρακτηριστικά Προσφοράς 
 
  Όλα τα νησιά διαθέτουν πλούσιους περιβαλλοντικούς πόρους και 
αρκετά σηµαντικούς πόρους πολιτισµού και ιστορικού χαρακτήρα. Οι 
τουριστικές υποδοµές είναι αρκετές αλλά περιορίζονται κυρίως σε 
καταλύµατα οικογενειακού τύπου (ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και 
δωµάτια). Υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά παράνοµων κλινών συνήθως 
χαµηλής ποιότητας γεγονός που οδηγεί σε υποβάθµιση κάποιες περιοχές. 
Καταγράφονται και εδώ φαινόµενα ανταγωνισµού ανάµεσα σε νησιά 
(κυρίως γειτονικά). Τα προϊόντα που προσφέρονται είναι κυρίως: 
 
• Τουρισµός διακοπών καλοκαιριού. 
• Πολιτιστικός τουρισµός. 
• Περιηγητικός τουρισµός. 
• Παραθεριστικός τουρισµός. 
• Οικοτουρισµός. 
• Θαλάσσιος τουρισµός. 
 

β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης 
 
• Υπαρκτή Ζήτηση 

 
  Οι τουρίστες προέρχονται κυρίως από µεσαία και χαµηλά 
εισοδηµατικά στρώµατα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι 
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ικανοποιητικά. Καταγράφονται κυρίως αυτόνοµοι τουρίστες (αλλοδαποί 
διαφόρων εθνικοτήτων) και µικρά ποσοστά οργανωµένων. Υπάρχουν 
επίσης και πολλοί ηµεδαποί τουρίστες κυρίως νέοι και οικογένειες µε 
µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα. Επίσης υπάρχει σταθερή ζήτηση από 
ηλικιακές οµάδες νέων, οικογένειες και τουρίστες περιηγητικού και 
πολιτιστικού τουρισµού. 
 

• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
επιδιώξουν: 
 

• Την ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης. 
• Τη διεύρυνση και σταθεροποίηση της µε στροφή σε νέες αγορές και 

τύπους. 
• Τη συγκρότηση µιας δυναµικής διαφηµιστικής εικόνας για το κάθε ένα 

από αυτά τα νησιά. Αυτό σηµαίνει: 
 Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες-στόχους της διεθνούς πελατείας µε 
υψηλότερα εισοδήµατα. 

 ∆ιεύρυνση και επανατοποθέτηση των προβαλλόµενων πόρων και 
υποδοµών ώστε να προσελκύονται τουρίστες ειδικού και 
εναλλακτικού τουρισµού. 

 Συγκρότηση µιας συγκεκριµένης διαφηµιστικής εικόνας ανά νησί. 
 
 5η Οµάδα Νησιών 
 
  Πρόκειται για τη µεγαλύτερη –σε αριθµό νησιών- οµάδα στην οποία 
περιλαµβάνονται κυρίως νησιά µικρής έκτασης και πληθυσµού. Εδώ 
παρατηρείται τα τελευταία 20 χρόνια µια σταδιακή στροφή από 
απασχολήσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα προς την 
απασχόληση στον τουρισµό εφόσον και η γεωργία-κτηνοτροφία έχει 
φθίνουσες αποδόσεις. Η σχετική ένδεια σε σηµαντικούς 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους αλλά και οι δυσκολίες πρόσβασης προς 
αυτά τα νησιά είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό. Επιπλέον σε αρκετά από 
αυτά υπάρχουν και αρκετές ελλείψεις τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών 
αλλά και βασικών πόρων (υδατικοί πόροι). Ο τουρισµός άρα και µε 
δραστηριότητες οικογενειακού χαρακτήρα (ενοικιαζόµενα δωµάτια, 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, ταβέρνες, κτλ) αποτελεί, παρά την µικρή 
τουριστική περίοδο, µια βασική πηγή εισοδήµατος. Για τα περισσότερα 
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από αυτά τα νησιά δεν υπάρχει κάποια συγκροτηµένη διαφηµιστική 
εικόνα, γεγονός που επηρεάζει και τη ζήτησή τους. 
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α) Χαρακτηριστικά Προσφοράς 
 
  Στο σύνολο των νησιών υπάρχουν ποιοτικοί περιβαλλοντικοί πόροι 
ενώ σε αρκετές περιοχές υπάρχουν και πολιτιστικοί ή ιστορικοί πόροι 
σηµαντικής αξίας. Οι τουριστικές υποδοµές είναι περιορισµένες και κυρίως 
αφορούν σε καταλύµατα οικογενειακού χαρακτήρα, όπως προαναφέραµε, 
ενώ υπάρχει και αρκετά µεγάλος αριθµός παράνοµων κλινών. Οι 
περιβαλλοντικές πιέσεις δεν είναι σηµαντικές και υπάρχουν οι δυνατότητες 
µιας επέκτασης της υποδοµής µε «βιώσιµα» χαρακτηριστικά εφόσον κάτι 
τέτοιο γίνει µε σχεδιασµό και προγραµµατισµό. Τα προσφερόµενα 
προϊόντα είναι κυρίως: 
 

 Τουρισµός διακοπών καλοκαιριού 
 Περιηγητικός τουρισµός 
 Τουρισµός υπαίθρου 
 Οικοτουρισµός 
 Θαλάσσιος τουρισµός 
 Αθλητικός τουρισµός. 

 
β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης 
 

• Υπαρκτή Ζήτηση 
 
  Οι τουρίστες προέρχονται κυρίως από µεσαία και χαµηλά στρώµατα 
και είναι αλλοδαποί και ηµεδαποί. Η µεγάλη πλειοψηφία τους ταξιδεύει 
αυτόνοµα και τα ποσοστά των τουριστών νέας και µεσαίας ηλικίας είναι 
υψηλά. Υψηλό είναι επίσης το  ποσοστό τουριστών που έρχεται εδώ από 
κάποιο κοντινό-συνήθως µεγαλύτερο- νησί στο πλαίσιο κάποιας 
περιήγησης. Αρκετοί είναι και οι τουρίστες που τα επισκέπτονται µε 
κάποιο ειδικό κίνητρο: ψάρεµα, κατάδυση, ιστιοπλοΐα, διαµονή στο 
ύπαιθρο,  περιήγηση, οικολογία κτλ. 
 

• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει αν 
επιδιώξουν: 
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• Την ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης και τον εµπλουτισµό της µε 
στροφή σε νέες αγορές και τύπους τουρισµού (εναλλακτικός 
τουρισµός). 

• Τη συγκρότηση µιας διαφηµιστικής εικόνας για αυτά τα νησιά η οποία 
να προβάλλει τον «ειδικό» και «εναλλακτικό» χαρακτήρα τους ως 
προορισµών. Αυτό σηµαίνει: 
 Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες-στόχους µε υψηλότερα 
εισοδήµατα και κίνητρο τον εναλλακτικό τουρισµό και τις ήσυχες 
διακοπές 

 Προώθηση µιας εικόνας των νησιών ως προορισµών µε ποιοτικά 
οικολογικά χαρακτηριστικά κατάλληλων για εναλλακτικό τουρισµό. 

 
 6η Οµάδα Νησιών 
 
  Πρόκειται για µια µικρή οµάδα νησιών τα οποία έχουν ως βασικά 
χαρακτηριστικά το µικρό µέγεθος και πληθυσµό και την έλλειψη βασικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων αλλά και αρκετών υποδοµών. Πολλά από 
αυτά τα νησιά λειτουργούν ως «δορυφόροι» µεγαλύτερων γειτονικών 
νησιών τα οποία αποτελούν πόλο έλξης µεγάλου αριθµού τουριστών 
(αλλοδαπών και ηµεδαπών). Η τουριστική ανάπτυξη-έστω περιορισµένη- 
αποτελεί βασικό παράγοντα της γενικότερης ανάπτυξης των νησιών αυτών 
τα τελευταία χρόνια. Η µικρή τουριστική περίοδος αλλά και η έλλειψη 
διαφηµιστικής εικόνας είναι παράγοντες που συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση µιας ασταθούς- και επηρεαζόµενης από την συγκυρία- 
ζήτησης. 
 
 α) Χαρακτηριστικά Προσφοράς 
 
  Συνήθως όλα τα νησιά διαθέτουν ικανοποιητικούς περιβαλλοντικούς 
πόρους και αρκετούς πόρους πολιτισµικού ή ιστορικού χαρακτήρα. Οι 
τουριστικές υποδοµές είναι περιορισµένες και κυρίως αφορούν σε 
επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα (ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια. Εστιατόρια κτλ). Ελάχιστες είναι οι 
περιβαλλοντικές  πιέσεις αλλά παράλληλα η έλλειψη βασικών πόρων και 
τεχνικών υποδοµών δεν επιτρέπει ουσιώδη επέκταση της τουριστικής 
υποδοµής. Τα νησιά αυτά διαθέτουν πολλά από τα χαρακτηριστικά 
προορισµών εναλλακτικού τουρισµού για τουρίστες µε ανάλογα κίνητρα. 
Τα προσφερόµενα προϊόντα τους είναι κυρίως: 
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 Τουρισµός διακοπών καλοκαιριού 
 Περιηγητικός τουρισµός 
 Τουρισµός υπαίθρου 
 Οικοτουρισµός 
 Θαλάσσιος τουρισµός 
 Τουρισµός περιπέτειας 
 Αθλητικός τουρισµός. 

 
β) Χαρακτηριστικά Ζήτησης 
 
• Υπαρκτή Ζήτηση 

 
  Οι τουρίστες προέρχονται κυρίως από µεσαία και χαµηλά στρώµατα 
και είναι αλλοδαποί και ηµεδαποί. Η µεγάλη πλειοψηφία τους ταξιδεύει 
αυτόνοµα και τα ποσοστά των τουριστών νέας και µεσαίας ηλικίας είναι 
υψηλά. Υψηλό είναι επίσης το  ποσοστό τουριστών που έρχεται εδώ από 
κάποιο κοντινό-συνήθως µεγαλύτερο- νησί στο πλαίσιο κάποιας 
περιήγησης. Αρκετοί είναι και οι τουρίστες που τα επισκέπτονται µε 
κάποιο ειδικό κίνητρο: ψάρεµα, κατάδυση, ιστιοπλοΐα, διαµονή στο 
ύπαιθρο,  περιήγηση, οικολογία κτλ. 
 

• ∆υνητική Ζήτηση 
 
  Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
επιδιώξουν: 

• Την ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης και τον εµπλουτισµό της µε 
στροφή σε νέες αγορές και τύπους τουρισµού (εναλλακτικός 
τουρισµός). 

• Τη συγκρότηση µιας διαφηµιστικής εικόνας για αυτά τα νησιά η οποία 
να προβάλλει τον "ειδικό" και "εναλλακτικό" χαρακτήρα τους ως 
προορισµών. Αυτό σηµαίνει: 
 Μάρκετινγκ µε αποδέκτες οµάδες – στόχους µε υψηλότερα 
εισοδήµατα και κίνητρο τον εναλλακτικό τουρισµό και τις ήσυχες 
διακοπές. 

 Προώθηση µιας εικόνας των νησιών ως προορισµών µε ποιοτικά 
οικολογικά χαρακτηριστικά κατάλληλων για εναλλακτικό τουρισµό. 
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Β.4.5  Αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις χωροταξικού, πολεοδοµικού και 
περιβαλλοντικού περιεχοµένου 

 

  Στις περιοχές που προτείνονται για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, 
στις περιοχές που προτείνεται να χαρακτηρισθούν ως "Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους" και σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν αυξηµένο 
ενδιαφέρον από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου, απαιτείται η 
κατά προτεραιότητα θεσµοθέτηση προστατευτικού καθεστώτος µέσω των 
διατάξεων είτε του ν.1650/86 είτε του ν.2508/97. Πρέπει, ακόµη, να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσµοθέτησης του Χωροταξικού Σχεδίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

  Γενικότερα, και όπως έχει ήδη αναφερθεί απαιτείται – και πρέπει να 
γίνει άµεσα – ο καθορισµός χρήσεων γης και όρων και περιορισµών 
δόµησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών περιοχές. Παρόµοιες 
θεσµικές ρυθµίσεις πρέπει να προωθηθούν και εντός των οικισµών, µε 
προτεραιότητα σε όσους οικισµούς δέχονται ήδη σηµαντικές πιέσεις. 
Απαιτείται, τέλος, η επιβολή προστατευτικού καθεστώτος για την 
προστασία των ανθρωπογενών πολιτισµικών στοιχείων και συνόλων των 
νησιών (βλ. Κεφ. Β.1.1, Σενάριο της αειφορικής ανάπτυξης). 
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ΟΜΑ∆Α Ι 

Ρόδος                       

Κως                       

ΟΜΑ∆Α ΙΙ 

Θήρα                       

Μύκονος                       

Πάρος                       

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ 

Ανδρος                       

Κέα                       

Κύθνος                       

Σύρος                       

Τήνος                       

ΟΜΑ∆Α IV 

Κάλυµνος                       

Κάρπαθος                       

Λέρος                       

Πάτµος                       

Αµοργός                       

Ιος                       

Μήλος                       

Νάξος                       

Σέριφος                       

Σίφνος                       
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ΟΜΑ∆Α V 

Αγαθονήσι                       

Αστυπάλαια                       

Κάσος                       

Λειψοί                       

Μεγίστη                       

Νίσυρος                       

Τήλος                       

Ανάφη                       

∆ονούσα                       

Ηράκλεια                       

Κουφονήσι                       

Σίκινος                       

Σχοινούσα                       

Φολέγανδρος                       

ΟΜΑ∆Α VI 

Αρκοί                       

Μαράθι                       

Τέλενδος                       

Ψέριµος                       

Σύµη                       

Χάλκη                       

Αντίπαρος                       

Θηρασία                       

Κίµωλος                       

 

Πηγή: Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης / ENVIPLAN – Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

  Σε συνέχεια της παρατήρησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της µελέτης, µε την οποία ζητήθηκε η συµπλήρωση µε 
ενηµερωµένες βιβλιογραφικές αναφορές των στοιχείων για την τυπολογία 
των κατηγοριών τουρισµού, ακολουθούν πρόσθετες βιβλιογραφικές 
αναφορές για το θέµα: 
 

• Pearce D. (1989), “Tourist Development”, Longman London. 
• ΕΤΒΑ ΑΕ, ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες, Μελέτη Μεταβολής 

του Προτύπου του Μαζικού Τουρισµού  - Εξέταση 14 Ειδικών 
Μορφών, 1990. 

• Pearce D. (1991), “Tourism Today: A geographical analysis”. 
• WTO (1993), “Sustainable Tourism Development: Guide for Local 

Planners”, Madrid. 
• OECD and Inskeen E. (1994), “National and Regional Tourism 

Planning”, Routledge, London. 
• ΥΠΕΘΟ / Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & 

Συν/τες, Πρότυπο ∆οκιµαστικό για τη δηµιουργία ικανοποιητικών 
συνθηκών παροχής υπηρεσιών µε multimedia - Οικοτουρισµός στο 
χώρο του Βορείου Αιγαίου, Αθήνα 1994. 

• ΥΠΕΘΟ / Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & 
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