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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Στα πλαίσια της µελέτης «Τουριστική Ανάπτυξη Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 2000-

2006» εκπονήθηκε το παρόν έργο που φέρει τον «Προτάσεις για τη στρατηγική 

τουριστικής ανάπτυξης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συνιστά την Β΄ 

φάση  της ανωτέρω µελέτης. 

 

Η Β΄ φάση η οποία φέρει τον τίτλο «Προτάσεις για τη στρατηγική τουριστικής 

ανάπτυξης» διακρίνεται σε έξι ενότητες: 

 
Α.  Στη πρώτη ενότητα της Β΄ φάσης αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

αναλυτικής αξιολόγησης των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας. Πιο 

συγκεκριµένα, αξιολογούνται οι τουριστικοί πόροι κατά κατηγορία σε επίπεδο 

Περιφέρειας και Νοµού.  

 
Β.  Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται συνοπτικά τα  πορίσµατα της Α΄ φάσης της 

µελέτης. ∆ιατυπώνεται παράλληλα, στην ίδια ενότητα, ο προτεινόµενος 

καθορισµός στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 

της Περιφέρειας έχοντας λάβει υπόψη τόσο τα συµπεράσµατα της Α΄ φάσης, και 

ειδικότερα την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας, όσο εναλλακτικά σενάρια µε 

προσδιορισµένους στόχους, άξονες δράσεις και µέτρα πολιτικής.     

 
Γ.  Στην τρίτη ενότητα επιχειρείται ο προσδιορισµός των προτεραιοτήτων και των 

αξόνων παρέµβασης των δηµόσιων φορέων (κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων, 

δηµόσιων οργανισµών, Γραµµατεία Περιφέρειας, Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, Ο.Τ.Α. και θυγατρικών εταιρειών αυτών) 

 
∆.  Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει τεκµηριωµένες προτάσεις για τους άξονες και 

τις µορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα (επαγγελµατικοί και 

συλλογικοί φορείς, µεµονωµένες εταιρείες, µη κυβερνητικές οργανώσεις) και 

των αναγκαίων κοινών δράσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

 
Ε. Έχοντας ήδη καθορίσει την στρατηγική για την προώθηση της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τους άξονες 

παρέµβασης και κινητοποίησης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, σε αυτή την 
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ενότητα παρατίθενται εκτενές Πρόγραµµα ∆ράσης στο οποίο προσδιορίζονται 

έργα ή κατηγορίες έργων προς υλοποίηση για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.  

 
Το Πρόγραµµα ∆ράσης αρχικά, διαρθρώνεται σε οριζόντιες δράσεις και σε 

δράσεις ανά µορφή τουρισµού- παράκτιος, Θαλάσσιος, Εναλλακτικός (Ορεινός/ 

Περιηγητικός, Θρησκευτικός/Πολιτιστικός, Ιαµατικός, Αθλητικός, Χειµερινός, 

Συνεδριακός)-  όπου γίνεται ειδική παρουσίαση του προγράµµατος διακρινόµενη 

µε γεωγραφικά κριτήρια αξιοποιώντας την βασικά γεωγραφική ενότητα του 

Νοµού καθώς και όπου αυτό ήταν απαραίτητο την διανοµαρχιακή γεωγραφική 

ενότητα (βλ. ∆ελφοί-Αράχοβα). Πιο ειδικά και βάσει αυτής της διάρθρωσης, 

παρέχεται αναλυτική παρουσίαση κάθε προτεινόµενου έργου ή κατηγορίας 

έργων, των προτεινόµενων φορέων υλοποίησης, αναλυτικού προϋπολογισµού των 

έργων, πιθανής πηγής χρηµατοδότησης, χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους καθώς 

εκτιµώνται και οι άµεσα και έµµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση των έργων 

αυτών. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια απόδοσης σε κάθε προτεινόµενο έργο/ 

κατηγορίας έργων βαθµού προτεραιότητας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη 

της Περιφέρειας, βαθµός ο οποίος κυµαίνεται από Α΄ έως Γ΄ βαθµό 

προτεραιότητας. 

 

Στο τέλος της πέµπτης Ενότητας παρουσιάζονται σε συνολικούς Πίνακες τα 

προτεινόµενα έργα/ κατηγορίες έργων του Προγράµµατος ∆ράσης ως προς τον 

προϋπολογισµό, την προτεραιότητα που τους έχει δοθεί καθώς και ως προς το 

εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. 

 

ΣΤ. Στο τελευταίο Κεφάλαιο της µελέτης καταγράφονται τα Προγράµµατα του 

Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και, πιο συγκεκριµένα, τα µέτρα που σχετίζονται µε τον τουρισµό και, 

όπου υπάρχουν σχετικά στοιχεία, τα έργα και οι δράσεις που έχουν ενταχθεί για 

χρηµατοδότηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

1. Εισαγωγή 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος συντίθεται από σηµαντικά, σε µεγέθη και ποικιλία, 

στοιχεία ή πόρους τουριστικής έλξης. 

Η διαφοροποίηση (χωρικά και κατά κατηγορία πόρων) του φυσικού περιβάλλοντος 

(π.χ. ακτές, ορεινές / δασικές περιοχές, ποικίλοι υδάτινοι πόροι, κλπ.) αλλά και του 

πολιτιστικού (ποικιλία υλικών και άυλων πόρων ή στοιχείων τουριστικής έλξης) 

διαµορφώνει ένα ευρύ πλέγµα δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης. Με βάση την 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών (φυσικών και πολιτιστικών) πόρων, εντοπίζεται 

και διαγράφεται παρακάτω η τουριστική αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Περιφέρειας 

σε επίπεδο Νοµού. ∆ιαγράφεται δηλαδή συνοπτικά το προφίλ ή η ταυτότητα κάθε 

Νοµού ως προς τις υφιστάµενες και κυρίως τις δυνάµει (potential) µορφές 

τουριστικής ανάπτυξης και ως προς τη σύνθεση βασικών προϊόντων. 

Μεθοδολογικά το πρόβληµα προσδιορισµού της σχετικής τουριστικής 

ελκυστικότητας συγκεκριµένων κατηγοριών περιβαλλοντικών πόρων συναρτάται 

κυρίως µ’ αυτό της διερεύνησης των προτιµήσεων που εκδηλώνουν διάφορες οµάδες 

τουριστών (ηµεδαπών και αλλοδαπών) για τις κατηγορίες των πόρων. Ειδικότερα οι 

σχετικές ερευνητικές / µεθοδολογικές προσεγγίσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

(α) ειδικές µέθοδοι διασκόπισης (Surveys) για την καταγραφή απόψεων / θέσεων 

διαφόρων οµάδων τουριστών, (β) µέθοδοι «έµµεσης προσέγγισης» που στηρίζονται 

αφ’ ενός στην ανάλυση / καταγραφή απόψεων ορισµένων οµάδων ή ειδικών σε 

θέµατα τουρισµού και αφ’ ετέρου σε στατιστικά δεδοµένα χρήσης των πόρων και 

συµµετοχής σε σχετικές δραστηριότητες και (γ) χρήση σχετικών πληροφοριών και 

σχετικών µελετών αξιολόγησης των πόρων που έχουν γίνει. Η προσέγγιση που 

ακολουθήσαµε υπαγορεύτηκε και βασίστηκε στην υπάρχουσα πληροφόρηση και στις 

σχετικές µελέτες που έχουν γίνει (3η κατηγορία) λόγω ανυπαρξίας ειδικών 

διασκοπίσων και σηµαντικές ελλείψεις στατιστικών δεδοµένων. Ειδικότερα, για την 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα κριτήρια που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Οι φυσικοί περιβαλλοντικοί πόροι ή το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας 

συντίθεται από ποικίλα και διαφορετικά στοιχεία ή φυσικούς πόρους όπως: 

(i) Εθνικούς δρυµούς και συµπλέγµατα δασών, αλσών, θάµνων 

(ii)  Υγρότοπους, ποταµούς, λίµνες 

(iii)  Παράκτιες ζώνες ή ακτές διαφορετικής σύνθεσης (αµµώδεις, βραχώδεις) 

(iv)  Πράσινα λιβάδια (green fields), αγρούς, χωράφια  

(v)  Λόφους, οροπέδια 

(vi)  ∆ιατηρητέα µνηµεία της φύσης 

(vii) Ιαµατικές πηγές. 

Σε πολλές και διάφορες περιοχές της Περιφέρειας υφίσταται ένα πλέγµα ή σύµπλεγµα 

ορισµένων φυσικών στοιχείων ή πόρων που διαµορφώνουν τον φυσικο-γεωγραφικό 

χαρακτήρα µιας ζώνης ή περιοχής ή διαµορφώνουν τα συνήθως ονοµαζόµενα φυσικά 

τοπία (natural landscapes). 

Εκείνο που πρέπει επίσης να επισηµανθεί είναι ότι οι κύριες αξίες που χαρακτηρίζουν 

ή προσδιορίζουν τους φυσικούς πόρους διαφοροποιούνται και µεταξύ των πόρων και 

σε κάθε πόρο ξεχωριστά. Π.χ. οι κύριες αξίες ορισµένων λιµένων ή ποταµών 

διακρίνονται  ως προς τρεις κύριες παραµέτρους χρήσης: (α) υπαίθρια αναψυχή / 

ψυχαγωγία (π.χ. κωπηλασία / rafting) και περιβαλλοντική εκπαίδευση / επιµόρφωση 

(π.χ. ως προς την ιχθυοπανίδα / ζωοπανίδα) (β) υδρευτική / αρδευτική χρήση (π.χ. 

υδραγωγεία) και (γ) παραγωγή ενέργειας (π.χ. υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις). Στην 

περίπτωση αυτή η αλληλοσυσχέτιση, ο σωστός σχεδιασµός και κυρίως η 

ολοκληρωµένη διαχείριση των τριών αυτών παραµέτρων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση αειφόρου ανάπτυξης του πόρου. 

Για την αξιολόγηση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων και της φυσικής 

ελκυστικότητας µιας περιοχής χρησιµοποιούνται ορισµένα γενικά κριτήρια όπως: 

(i) αριθµός, ποικιλία, χαρακτηριστικά και κατάσταση φυσικών πόρων 

(ii) δυνατότητες προσπέλασης / χρήσης των πόρων σε συνάρτηση µε τύπους / 

χαρακτηριστικά ασκούµενων δραστηριοτήτων 

(iii) ελκυστικότητα συνολικού φυσικού τοπίου της περιοχής - θεαµατικότητα / 

γραφικότητα 

(iv) πλέγµα υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών (facilities) 
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1.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Η αξιολόγηση των πολιτιστικών προϊόντων / αγαθών και διαφόρων µνηµείων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγινε µε βάση τα ακόλουθα επτά κριτήρια: 

1) Κατάσταση πολιτιστικού προϊόντος ή µνηµείου κυρίως ως προς την 

ελκυστικότητά του ή τα στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών 

2) Ιδιαιτερότητα και µοναδικότητα του προϊόντος  

3) Επιστηµονική αξία του προϊόντος 

4) ∆υνατότητα ολοκληρωµένης επίσκεψης (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) και 

σωστής ενηµέρωσης (υφιστάµενες πληροφορίες) για ένα προϊόν ή µνηµείο. 

5) Ευκολία προσπέλασης ή προσπελασιµότητα του µνηµείου π.χ. ύπαρξη 

κατάλληλων διαδροµών πρόσβασης / µονοπατιών κυρίως σε δυσπρόσιτες 

ορεινές περιοχές 

6) Ελκυστικότητα ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος ένταξης του µνηµείου: η 

αξία του µνηµείου για τον επισκέπτη / τουρίστα αυξάνει όταν το µνηµείο 

εντάσσεται σ’ ένα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον 

7) Χωρική ένταξη του µνηµείου σε ελκυστικό παραδοσιακό τοπίο / οικισµό ή 

γειτνίασή του µε άλλα µνηµεία (δίκτυο µνηµείων). 
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2. Κατάταξη των Πόρων 
 

Για την κατάταξη των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας εφαρµόσθηκε η ακόλουθη 

µέθοδος: 

♦ καταγραφή των πόρων (βλ. Α΄ φάση µελέτης) 

♦ κατάταξη των πόρων ανά ειδική µορφή τουρισµού 

♦ κατάταξη των πόρων ως προς την εν γένει δυνατότητα τουριστικής 

αξιοποίησής τους. 

Για την κατάταξη εφαρµόσθηκαν τόσο τα γενικότερα κριτήρια που αναφέρονται 

παραπάνω όσο και ειδικότερα κριτήρια όπως: 

♦ Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

♦ Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 

♦ NATURA 2000 

♦ Corine 

♦ Ορνιθοπανίδα 

♦ Τουριστική Υποδοµή 

♦ Προσπελασιµότητα 

♦ Φυσικότητα 

♦ Μοναδικά στοιχεία τοπίου 

♦ ∆υνατότηα διαχείρισης 

♦ Σπανιότητα 

♦ Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

♦ ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάταξη των πόρων ανά νοµό. 
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2.1. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

2.1.1. Εισαγωγή  

Ο Νοµός Εύβοιας που συγκροτείται από δυο νησιά (την Εύβοια, το δεύτερο σε 

µέγεθος µετά την Κρήτη νησί της χώρας, και την Σκύρο) αλλά και ένα µικρό τµήµα 

της Στερεάς Ελλάδας, χαρακτηρίζεται από πολύπλευρη και πολυµερή µορφολογία 

που συνδυάζει: 

- Νησιωτικά στοιχεία ή παράκτιους / θαλάσσιους πόρους σηµαντικού µεγέθους 

και ποικιλίας: σύνολο µήκος ακτών 890 χλµ. (Εύβοια 648 χλµ., Σκύρος 130 

χλµ., Ηπειρωτικό  τµήµα 64 χλµ., µικρά νησιά 48 χλµ). 

- Ορεινά / βουνίσια / δασικά στοιχεία (κυρίως στην κεντρική αλλά και στη 

βόρεια και νότια Εύβοια): η δασική έκταση εκτιµάται ότι καλύπτει το 29% της 

συνολικής έκτασης του νοµού. 

- Πεδινά φυσικά στοιχεία σηµαντικής έλξης και χωρικής διαφοροποίησης που 

περιλαµβάνουν ποικίλους υδάτινους πόρους, ιαµατικές πηγές αλλά και 

καλλιεργούµενες εκτάσεις (26% της συνολικής έκτασης). 

- Πολιτιστικά στοιχεία, υλικά και άυλα, διαχρονικής εµβέλειας και ευρείας 

χωρικής κατανοµής: αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία διαφόρων εποχών, και 

παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις ή δρώµενα. 

 

2.1.2. Κατάταξη 

Στον πίνακα που ακολουθεί οι τουριστικοί πόροι του Νοµού Εύβοιας έχουν καταταγεί 

κατά είδος και εκτιµάται η ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτό έχουµε την συνολική κατάταξη των δυνατοτήτων τουριστικής 

αξιοποίησης των πόρων. 

 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VIΙ. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 

ΒΟΥΝΑ 
Όχη  1.398            
∆ίρφυ  1.743            
Κανδήλι  1.246            
Σκοτίνι              
Ορτάρι              
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ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΕΛΗ 
Ψαχνών (Λιβάδι,   
Κολοβρέχτης) 

 800            

Προκοπίου  40            
ΛΙΜΝΕΣ 
Παραλίµνη  4.000            
∆ύστου  4.750            
∆ΕΛΤΑ 
Κιρέα               
Ξηριά              
ΚΟΙΛΑ∆ΕΣ 
Προκοπίου              
Αχµέτ Αγά              
ΚΑΜΠΟΙ 
Καρύστου              
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  
Λιβαρίου  1.000            
ΠΟΤΑΜΟΙ              
Νηλέας  25            
Κηρέας  15            
Λιλάς  38            
∆ΡΥΜΟΙ 
∆άσος Στενής              
ΑΚΤΕΣ 
Λίµνη             
Ροβιές-
Κατασκηνώσεις 

            

Κοχύλι             
Ροβιές             
Λουτρά Αιδηψού             
Λιχάδα             
Ωρεοί             
Ν.Πύργος             
Κανατάδικα             
Πευκί-Ξεν/χείο 
ΓΑΛΗΝΗ 

            

Πευκί-Κοινοτική 
Πλάζ 

            

Παραλία 
Ελληνικών 

            

Παραλία 
Βασιλικών 

            

Παραλία 
Αγ.Άννης 

            

Πλατανιά             
Κακολίµανο  

1.065,56 
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Κάρυστος – 
Φλερός 

            

Φυγιάς             
Μικρό Μαρµάρι             
Μαρµάρι             
Νέα Στύρα- 
VENOS 

            

Παραλία 
Αλιβερίου 

            

Αµάρυνθος             
Μαλακώντα             
Ερέτρια-EOT             
Όρµος Λευκαντί             
Παραλία 
Αυλίδας 

            

Καλάµια             
Παραλία 
Πολιτικών 

 

 

           

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Αιδηψός              
Γιάλτρα              
Αµάρυνθος              
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Μακεδονικός 
τάφος (Ερέτρια) 

             

Αρχαίο Θόλος 
(Ερέτρια) 

             

Απολιθωµένο 
∆άσος Κερασιάς 
(Ιστιαία) 

             

Αρχαία Λουτρά 
Αιδηψού 
(Αιδηψός) 

             

Αρχαία Λουτρά 
Γιάλτρων 
(Γιάλτρα) 

             

Αρχαίο Ελύµνιο 
(Λίµνης) 

             

Αρχαίο 
Νεκροταφείο 
Ριτσώνας 
(Αυλίδα) 

             

Οικία των 
Ψηφιδωτών 
(Ερέτρια) 

             

Αρχαίο Θέατρο 
(Ερέτρια) 

             

Ναός Απόλλωνος 
∆αφνηφόρου 
(Ερέτρια) 

             

Θολωτός τάφος              
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Κατακάλου 
(Αλιβέρι) 
Μάνικα              
Λευκαντί              
Αρχαία Χαλκίδα              
Ιερός Αυλιδείας 
Αρτέµιδος 

             

Ταύρος Ωρεών              
Μαυσωλείο 
Καρύστου 

             

Βιγλατούρι 
Κύµης 

             

Αµάρυνθος              
Μαγαζιά Σκύρου              
Θέρµαι Σύλλα              
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Κάστρο 
Καράµπαµπα 

             

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
Καλυβίτου 

             

Ι.Μ.Αγ.Νικολάου              
Ι.Μ.Παναγίας 
Περιβλέπτους 

             

Ι.Μ.Εισοδίων της 
Θεοτόκου 

             

Ι.Μονή Λευκών              
Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου 
Προδρόµου 
Καρυών 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Άννας 
Βασιλικών 

             

Ι.Μ. Αγ. 
∆ηµητρίου 

             

Ι.Ναός Θεοτόκου 
Αλιβερίου 

             

Ι..Ναός 
Αγ.Νικολάου 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Νικολάου 
«Γαλατάκι» 

             

Ι.Μ. Ταξιαρχών 
Καλυβίων 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Γεωργίου 
Σκύρου 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Παρασκευής 
Χαλκίδος 

             

Ι.Ναός Θεοτόκου 
Θεολόγου 
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Ι.Ναός 
Υπαπαντής 
Χριστού  

             

Ι.Ναός Αγ. 
Γεωργίου 
«Αρµά» 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Γεωργίου 

             

Ι.Μ. Καταρράκτη              
Ι.Μ.Μάντζαρη              
Ι.Μ. Αρµά 
Καµαρίου 

             

Ι.Μ.Αγ. 
Γεωργίου 

             

Ι.Μ.Αγ. 
Γεωργίου 
Μαύρου 

             

Ι.Μ. Χιλιαδούς              
Ι.Μ.Αγ. 
Νικολάου 
Σικελιώτη 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Νικολάου 
Βάθειας 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Παρασκευής 

             

Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου 
Καρυών 

             

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
Κεσκεσά 

             

Ι.Μ. Κορακιών              
Ι.Μ. Οσίου 
∆αυίδ του 
Γέροντος 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Ιερουσαλήµ 
Αλµυροποτάµου 

             

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Χαλκίδας 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Ερέτριας 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Καρύστου 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σκύρου 

             

Λαογραφικό 
Μουσείο 
Χαλκίδας 
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Μουσείο 
Μοντέρνας 
Τέχνης - Ερέτρια 

             

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης - 
Θεολόγος 

             

Ιστορικό 
Μουσείο - 
Κοντοδεσπότι 

             

Λαογραφικό 
Μουσείο - 
Αµάρυνθος 

             

Λαογραφικό 
Μουσείο Κύµης 

             

Μουσείο Μονής 
Αγ. Νικολάου - 
Λίµνη 

             

Λαογραφικό και 
Ιστορικό 
Μουσείο - Λίµνη 

             

Υδροβιολογικό 
Μουσείο - Λίµνη 

             

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης - Αγία 
Άννα 

             

Λαογραφικό 
Μουσείο Μάνου 
Φαλταίτς - 
Σκύρος 

             

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
∆ίρφυς              

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
HOLIDAYS IN 
EVIA 

             

KATERINA              
MIRAMARE 
ERETRIA 

             

PALIRIA              
PALMARIVA 
ERETRIA 
BEACH 

             

PELAGOS              
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Αγιόκαµπος              
Ερέτρια              
Παναγιά              
Νέα Στύρα              
Μαρµάρι              
Ορεοί              
Αγ. Μαρίνα              
Σκύρος              
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Λουτρά Αιδηψού              
Κύµη              
Λίµνη              
Κάρυστος              
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Χαλκίδα              
Αλιβέρι              
Κάρυστος              
Κύµη              
Μαρµάρι              
Ωρεοί              
Λουτρά Αιδηψού              
Νέα Στύρα              

 
I. Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

II. Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 
III. NATURA 2000 
IV. Corine 
V. Ορνιθοπανίδα 

VI. Τουριστική Υποδοµή 
VII. Προσπελασιµότητα 

VIII. Φυσικότητα 
IX. Μοναδικά στοιχεία τοπίου 
X. ∆υνατότητα διαχείρισης 

XI. Σπανιότητα 
XII. Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

XIII. ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 
 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται οι τουριστικοί πόροι ως προς την ειδική 

µορφή τουρισµού στην οποία µπορούν να ενταχθούν. 

Έτσι έχουµε µια πλήρη εικόνα των πόρων, των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και των 

σχετικών µορφών τουρισµού που µπορούν να υποστηρίξουν. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ/ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΝΑ 
Όχη        
∆ίρφυ        
Κανδήλι        
Τελέθριο        
Ξηρό        
Σκοτίνι        
Ορτάρι        

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΕΛΗ 
Ψαχνών (Λιβάδι,   
Κολοβρέχτης)        

Προκοπίου        
ΛΙΜΝΕΣ 
Παραλίµνη        
∆ύστου        
∆ΕΛΤΑ 
Κιρέα         
Ξηριά        
ΚΟΙΛΑ∆ΕΣ 
Προκοπίου        
Αχµέτ Αγά        
ΚΑΜΠΟΙ 
Καρύστου        
ΠΟΤΑΜΟΙ 
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Νηλέας        
Κηρέας        
Λιλάς        
∆ΡΥΜΟΙ 
∆άσος Στενής        
ΑΚΤΕΣ 
Λίµνη        
Ροβιές-
Κατασκηνώσεις        

Κοχύλι        
Ροβιές        
Λουτρά Αιδηψού        
Λιχάδα        
Ωρεοί        
Ν.Πύργος        
Κανατάδικα        
Πευκί-Ξεν/χείο 
ΓΑΛΗΝΗ        

Πευκί-Κοινοτική 
Πλάζ        

Παραλία Ελληνικών        
Παραλία Βασιλικών        
Παραλία Αγ.Άννης        
Πλατανιά        
Κακολίµανο        
Κάρυστος – Φλερός        
Φυγιάς        
Μικρό Μαρµάρι        
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Μαρµάρι        
Νέα Στυρά- VENOS        
Παραλία Αλιβερίου        
Αµάρυνθος        
Μαλακώντα        
Ερέτρια-EOT        
Όρµος Λευκάντι        
Παραλία Αυλίδας        
Καλάµια        
Παραλία Πολιτικών        
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Αιδηψός        
Γιάλτρα        
Αµάρυνθος        
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Μακεδονικός τάφος 
(Ερέτρια)        

Αρχαίο Θόλος 
(Ερέτρια)        

Απολιθωµένο ∆άσος 
Κερασιάς (Ιστιαία)        

Αρχαία Λουτρά 
Αιδηψού (Αιδηψός)        

Αρχαία Λουτρά 
Γιάλτρων (Γιάλτρα)        

Αρχαίο Ελύµνιο 
(Λίµνης)        

Αρχαίο Νεκροταφείο 
Ριτσώνας (Αυλίδα)        
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Οικία των Ψηφιδωτών 
(Ερέτρια)        

Αρχαίο Θέατρο 
(Ερέτρια)        

Ναός Απόλλωνος 
∆αφνηφόρου 
(Ερέτρια) 

       

Θολωτός τάφος 
Κατακάλου (Αλιβέρι)        

Μάνικα        
Λευκαντί        
Αρχαία Χαλκίδα        
Ιερός Αυλιδείας 
Αρτέµιδος        

Ταύρος Ωρεών        
Μαυσωλείο Καρύστου        
Βιγλατούρι Κύµης        
Αµάρυνθος        
Μαγαζιά Σκύρου        
Θέρµαι Σύλλα        
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Κάστρο 
Καράµπαµπα        

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
Καλυβίτου        

Ι.Μ.Αγ.Νικολάου        
Ι.Μ.Παναγίας 
Περιβλέπτους        

Ι.Μ.Εισοδίων της 
Θεοτόκου        

Ι.Μονή Λευκών        
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Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου 
Προδρόµου Καρυών        

Ι.Ναός Αγ. Άννας 
Βασιλικών        

Ι.Μ. Αγ. ∆ηµητρίου        
Ι.Ναός Θεοτόκου 
Αλιβερίου        

Ι..Ναός Αγ.Νικολάου        
Ι.Ναός Αγ. Νικολάου 
«Γαλατάκι»        

Ι.Μ. Ταξιαρχών 
Καλυβίων        

Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου 
Σκύρου        

Ι.Ναός Αγ. 
Παρασκευής 
Χαλκίδος 

       

Ι.Ναός Θεοτόκου 
Θεολόγου        

Ι.Ναός Υπαπαντής 
Χριστού         

Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου 
«Αρµά»        

Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου        
Ι.Μ. Καταρράκτη        
Ι.Μ.Μάντζαρη        
Ι.Μ. Αρµά Καµαρίου        
Ι.Μ.Αγ. Γεωργίου        
Ι.Μ.Αγ. Γεωργίου 
Μαύρου        

Ι.Μ. Χιλιαδούς        
Ι.Μ.Αγ. Νικολάου        
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Σικελιώτη 
Ι.Μ. Αγ. Νικολάου 
Βάθειας        

Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής        
Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου 
Καρυών        

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
Κεσκεσά        

Ι.Μ. Κορακιών        
Ι.Μ. Οσίου ∆αυίδ του 
Γέροντος        

Ι.Ναός Αγ. 
Ιερουσαλήµ 
Αλµυροποτάµου 

       

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χαλκίδας        

Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ερέτριας        

Αρχαιολογικό 
Μουσείο Καρύστου        

Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σκύρου        

Λαογραφικό Μουσείο 
Χαλκίδας        

Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης - Ερέτρια        

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης - Θεολόγος        

Ιστορικό Μουσείο - 
Κοντοδεσπότι        

Λαογραφικό Μουσείο 
- Αµάρυνθος        
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Λαογραφικό Μουσείο 
Κύµης        

Μουσείο Μονής Αγ. 
Νικολάου - Λίµνη        

Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο - 
Λίµνη 

       

Υδροβιολογικό 
Μουσείο - Λίµνη        

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης - Αγία Άννα        

Λαογραφικό Μουσείο 
Μάνου Φαλταίτς - 
Σκύρος 

       

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
∆ίρφυς        
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
HOLIDAYS IN EVIA        
KATERINA        
MIRAMARE 
ERETRIA        

PALIRIA        
PALMARIVA 
ERETRIA BEACH        

PELAGOS        
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Αγιόκαµπος        
Ερέτρια        
Παναγιά        
Νέα Στύρα        
Μαρµάρι        
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Ορεοί        
Αγ. Μαρίνα        
Σκύρος        
Λουτρά Αιδηψού        
Κύµη        
Λίµνη        
Κάρυστος        
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Χαλκίδα        
Αλιβέρι        
Κάρυστος        
Κύµη        
Μαρµάρι        
Ωρεοί        
Λουτρά Αιδηψού        
Νέα Στύρα        
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2.1.3 Προτεινόµενες µορφές τουρισµού 

Με βάση την προηγούµενη ανάλυση και αξιολόγηση στο παρόν τµήµα 

παρουσιάζονται οι προτεινόµενες ειδικές µορφές τουρισµού για το Νοµό Εύβοιας. 

Οι προτεινόµενες και προκρινόµενες µορφές τουριστικής ανάπτυξης στον Ν. 

Εύβοιας, που διαγράφονται παρακάτω καλύπτουν, σε σχέση µε τους άλλους νοµούς 

της Περιφέρειας, το µεγαλύτερο φάσµα τουριστικού προϊόντος και µε τις δυο πρώτες 

να θεωρούνται οι πλέον σηµαντικές. 

α) Παράκτιος / παραθεριστικός και θαλάσσιος / περιηγητικός τουρισµός: 

προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως θερινών διακοπών (σε παράκτιες ζώνες) αλλά και 

διαχρονικής (όλο το έτος) χρήσης ως προς δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής 

(ιστιοπλοΐας / jachting) και κυρίως περιήγησης / απόλαυσης φυσικών περιοχών 

του παράκτιου / θαλάσσιου χώρου (π.χ. η παραλία Χιλιαδούς - µαγευτικό τοπίο 

παρθένας φύσης - αλλά και η ευρύτερη ζώνη παραλιών Γλυφάδας - Μίλων) 

β) Ιαµατικός τουρισµός και γενικότερα τουρισµός υγείας / φυσικής ζωής: 

Τα λουτρά Αιδηψού αποτελούν το βασικό πόλο έλξης ιαµατικού τουρισµού της 

Περιφέρειας και της χώρας, και ο οικισµός και η ευρύτερη περιοχή του 

προσφέρουν σηµαντικές ανωδοµές / υποδοµές και υπηρεσίες (π.χ. το ξενοδοχείο 

Θέρµαι Σύλλα, ιστορικό διατηρητέο µνηµείο). Εκτός από την Αιδηψό υπάρχουν 

και οι πηγές / λουτρά Γιάλτρων (Λιχάδα Ιστιαίας) και Αµάρυνθου Βάθειας καθώς 

και ορισµένοι συναφείς πόροι όπως τα λασπόλουτρα (στο Βασιλικό κοντά στη 

Χαλκίδα) και οι πηγές ποσιθεραπείας (στο Χωνευτικό και στους κήπους κοντά 

στη Κύµη). Πάντως, ο Ιαµατικός τουρισµός στον Νοµό µπορεί να διασυνδεθεί µε 

ορισµένες δραστηριότητες (π.χ. περιηγήσεις φυσιολατρικού χαρακτήρα και 

υπαίθριας αναψυχής - πάρκα αναψυχής κοντά σε λουτροπόλεις) και κυρίως 

φυσικά / οικολογικά προϊόντα διατροφής που παράγονται από γεωργικές / 

οικολογικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ιστιαία). Επίσης, η 

δηµιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας1 στην ευρύτερη περιοχή, θα διευρύνει το 

προϊόν και θα προκαλέσει πρόσθετες εισροές τουριστών και εσόδων. 

γ) Πολιτιστικός τουρισµός σε συνάρτηση µε περιηγητικό (πολιτιστικές 

διαδροµές) και συνεδριακό τουρισµό: 

Το πολιτιστικό προϊόν του νοµού περιλαµβάνει ευρύ φάσµα πόρων όπως: 

                                                 
1 Η θαλασσοθεραπεία αποτελεί θεραπευτική αγωγή (µε θερµαινόµενο θαλάσσιο νερό και φυτά - algae) 
για άτοµα που υποφέρουν από στρες, ρευµατισµό και παχυσαρκία. 
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i) αρχαιολογικούς χώρους / µνηµεία (κυρίως στην περιοχή Ερέτριας - 

Αµάρυνθου και στην Χαλκίδα, Κάρυστο, και Αυλίδα) 

ii) βυζαντινά / µεσαιωνικά µνηµεία (Κύµη / ευρύτερη περιοχή, Αυλωνάρι, 

Αλιβέρι, Λίµνη, Κάρυστος, Σκύρος και 

iii) νεότερα / νεοκλασικά µνηµεία / κτίρια (Χώρα Σκύρου, Χαλκίδα) και 

παραδοσιακούς οικισµούς κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Λίµνης 

(Ροβιές, Κεχριές, Μετόχι) και στη Ν. Εύβοια (Κάψαλα, Πετριές, 

Αυλωνάρι) 

Ειδικά στο νοµό ο πολιτιστικός τουρισµός συναρτάται άµεσα µε ορισµένους 

οικισµούς (Χαλκίδα, Ερέτρια, Αιδηψός, Κάρυστος, Κύµη, Χώρα Σκύρου) που 

αποτελούν πόλους έλξης για επισκέψεις (µνηµείων, µουσείων) και κέντρα για 

επισκέψεις / πολιτιστικές διαδροµές στην ευρύτερη περιοχή τους. 

Ειδικότερα η Χαλκίδα, λόγω φύσης µπορεί να αποτελέσει κέντρο οργάνωσης 

πολιτιστικών προϊόντων και περιηγήσεων / διαδροµών για ολόκληρο τον νοµό. 

Η ανάπτυξη και οργάνωση πολιτιστικών προϊόντων (υλικών και άυλων) 

προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης και συνεδριακού τουρισµού κυρίως σε 

ορισµένα κέντρα µε τουριστικές ανωδοµές (ξενοδοχεία) και κατά προτεραιότητα: 

Χαλκίδα σε συνδυασµό µε Ερέτρια, Χώρα Σκύρου, Αιδηψό, Κάρυστο και Κύµη. 

δ) Οικοτουρισµός ή οικολογικός / περιβαλλοντικός τουρισµός: 

Πρόκειται κυρίως για δυνάµει (potential) αναπτυξιακή µορφή που βασίζεται 

κυρίως στους πόρους φυσικής έλξης του νοµού (αλλά και ορισµένα πολιτιστικά 

στοιχεία), µια µορφή στην οποία εντάσσονται: 

i) το δίκτυο των υγρότοπων (κυρίως οι µεγαλύτεροι και ενταγµένοι στο 

ΖΟΕ: Κανατάδικα / Ιστιαίας, Λίµνη ∆ύστου, παράκτιο έλος Ψαχνών), 

ii) τα δίκτυα ορεινών όγκων / βουνών (περιοχές ∆ίφρυος, Όχης και 

Κανδυλίου) όπου µπορούν να δηµιουργηθούν «φυσικά πάρκα» και σε 

συνάρτηση µε άλλους ορεινούς πόρους έλξης να διαµορφωθούν δίκτυα 

και υπηρεσίες οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, και 

iii) ορισµένες παράκτιες ζώνες που χρήζουν ειδικής προστασίας λόγω 

φυσικής έλξης (παραλίες Χιλιαδούς / Γλυφάδας, όρµου Τσίλαρου / 

Θάψων / ακρωτηρίου Καλάµι) και προσφέρονται για ορισµένες 

δραστηριότητες ήπιας µορφής / υπαίθριας αναψυχής. 
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ε) Αγροτουρισµός: 

Η µορφή αυτή τουρισµού µπορεί να αναπτυχθεί σε άµεση συνάρτηση µε τον 

οικοτουρισµό και να επικεντρωθεί (κατά σειρά σηµασίας) σε δύο κυρίως τύπους 

διακοπών: 

i) ∆ιακοπές σε παραδοσιακούς οικισµούς και αγροτικά σπίτια (κυρίως στις 

ευρύτερες περιοχές Ιστιαίας, Κύµης, Κεντρικής Εύβοιας - όρος ∆ίρφη, 

κλπ.) και καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια, ξενώνες (Hostels) που 

διαµορφώνονται µε επιδοτούµενα δάνεια σε αγρότες και συνεταιρισµούς. 

ii) ∆ιακοπές σε µεγάλα αγροκτήµατα - φάρµες όπου επισκέπτες συµµετέχουν 

σε αγροτικές δραστηριότητες και ασκούν διάφορες δραστηριότητες 

υπαίθριας αναψυχής (περιήγηση και απόλαυση αυθεντικού αγροτικού 

τοπίου). 

Η µορφή αυτή τουρισµού, που βρίσκεται και προϋποθέτει άµεση διασύνδεση µε 

τον κλάδο της Γεωργίας πρέπει και µπορεί να συνδυασθεί µε την παραγωγή 

ορισµένων προϊόντων οικολογικής γεωργίας (όπως π.χ. αυτών που παράγονται 

στις Γούβες / Ιστιαία: µήλα, καλαµπόκι, σιτάρι κλπ.) και προϊόντων καλλιτεχνικής 

βιοτεχνίας / λαϊκής τέχνης (προωθώντας την ανάπτυξη αυθεντικών παραδοσιακών 

/ καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων). 

 

 

2.2. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

2.2.1. Εισαγωγή  

Ο Νοµός Βοιωτίας, έκτασης / επιφάνειας 2952 χλµ. και µε πληθυσµό (1991) 134.108 

κατοίκων διασχίζεται (όπως και η Φθιώτιδα) από το βασικό εθνικό οδικό (65 χλµ. 

µήκους) και σιδηροδροµικό δίκτυο και επίσης λόγω θέσης (γειτνίαση µε 

Πρωτεύουσα) έχει προσελκύσει αρκετές βιοµηχανικές δραστηριότητες. Ο νοµός µε 

πρωτεύουσα τη Λιβαδειά (εµπορικό κυρίως κέντρο) διακρίνεται για σηµαντικούς 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης που διαγράφονται ως εξής: 

♦ Ο νοµός Βοιωτίας ως προς τους φυσικούς πόρους ή στοιχεία χαρακτηρίζεται 

από πεδινές (39%) και ηµιορεινές (41%) εκτάσεις ενώ τα ορεινά εδάφη (τµήµα 

του Παρνασσού, Ελικώνας και Κιθαιρώνας / γειτνίαση µε Αττική) καλύπτουν το 

20% της συνολικής έκτασης και τα δάση το 11,7%. Ο νοµός διακρίνεται για 

σηµαντικούς υδάτινους πόρους και αναπτυγµένο υδρογραφικό δίκτυο: ποταµοί 

Βοιωτικός Κηφισός και Ασωπός και οι λίµνες Υλίκη και Παραλίµνη. Σχετικά 
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σηµειώνεται ότι η περιοχή Βοιωτικού Κηφισού - Υλικής και Παραλίµνης, που 

θεωρείται ενιαίο φυσικό σύστηµα,  έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα «∆ίκτυο Φύση 

2000» στην κατηγορία Α’, σύµφωνα µε την οδηγία 92/93 της Ε.Ε. για τη 

διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Επίσης, η λίµνη Υλίκη συµβάλλει, ενισχύοντας 

τη λίµνη Μαραθώνα, στην ύδρευση της Αθήνας2. Η ακτογραµµή του νοµού 

είναι η µικρότερη των 4 νοµών (136 χλµ.) και συντίθεται από ελάχιστου µήκους 

ακτές στον Ευβοϊκό κόλπο και κυρίως βραχώδεις / απόκρηµνες ακτές στον 

Κορινθιακό (70%) µε διαδοχικούς όρµους και τις πιο αξιοποιηµένες τουριστικά 

παραλίες αυτές του ∆ιστόµου / Άσπρα Σπίτια και της Αντίκυρας. 

♦ Ως προς τους ανθρώπινους / πολιτιστικούς πόρους, ο νοµός διακρίνεται για 

σηµαντικά µεγέθη ποικιλία και ελκυστικότητα υλικών και άυλων πολιτιστικών 

στοιχείων διαχρονικής εµβέλειας: αρχαιολογικούς χώρους (προϊστορικούς, 

νεολιθικούς και κλασικούς) και κυρίως βυζαντινές εκκλησίες / µοναστήρια. Ο 

µοναστικός πλούτος και το παραδοσιακό / θρησκευτικό αίσθηµα που κυριαρχεί 

σε πολλές περιοχές συναρτάται µε θρησκευτικές / παραδοσιακές εκδηλώσεις / 

έθιµα που πραγµατοποιούνται σε διάφορες περιοχές. 

 

2.2.2. Κατάταξη 

Στον πίνακα που ακολουθεί οι τουριστικοί πόροι του Νοµού Βοιωτίας έχουν 

καταταγεί κατά είδος και εκτιµάται η ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτό έχουµε την κατάταξη των δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης 

των πόρων. 

 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΤΗΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 I. II. III. IV. V. VI. VI. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 

ΒΟΥΝΑ 
Ελικώνας  1.748            

Κιθαιρώνας  1.409            

Παρνασσός  2.457            

                                                 
2 Η Βοιωτία, όπως και η Φωκίδα αποτελούν περιοχές υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών µέσω αφ’ 
ενός της φυσικής λίµνης Υλίκης και αφ’ ετέρου του Μόρνου (φράγµα / τεχνική λίµνη) και του Εύηνου (εκτροπή 
νερών προς Μόρνο). Στους εν λόγω νοµούς υφίσταται ένα πλέγµα έργων (υδραγωγεία, σήραγγες, φράγµατα, 
αντλιοστάσια κλπ.) που επηρεάζουν τα φυσικά τοπία τουριστικής έλξης ορισµένων περιοχών. 
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ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΛΙΜΝΕΣ 
Υλίκη  12.000            
Παραλίµνη  4.000            
ΠΟΤΑΜΟΙ              
Μόρνος  100            
Κηφισσός 
Ασωπός 

 60            

ΑΚΤΕΣ 
∆ήλεσι             
Αλυκή             
Παραλία 
Σαράντη 

            

Αγ.Ισίδωρος             
Αντίκυρα  

195,11 

           
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ορχοµενός              
Ακρόπολη 
Αρχαίας 
Κρεύσιδος 

             

Γλάς 
(Μυκηναϊκή 
Ακρόπολη) 

             

Ακρόπολη 
Αρχαίων 
Κορσίων 

             

Ακραίφνιο – 
Πτώον 

             

Χαιρώνεια              
Ακρόπολη 
Αρχαίων Σιφών 

             

Καδµείον              
Πλαταιές              
Ακρόπολη 
Πανοπέως 

             

Κοιλάδα των 
Μουσών 
(Θεσπιές) 

             

Θίσβη              
Καβίρειο 
(Θήβα) 

             

Μυκηναϊκό 
Ανάκτορο 
(Θήβα) 

             

Ναός Ισµηνίου 
Απόλλωνος 
(Θήβα) 

             

Πύλες (Θήβα)              
Ναός 
Αρτέµιδος 
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Τρόπαιο της 
µάχης των 
Λεύκτρων  

      
      

 

Σπήλαιο 
Νύµφης 
Κορώνειας 
(Αγία Τριάδα) 

             

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Μ. Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου 
Σκριπούς 

             

Κάστρο 
Λιβαδειάς 

             

Ι. Μ. Οσίου 
Λουκά 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Βλασίου 

             

Ι.Μ. 
Ευαγγελιστρίας 
Ζαγαρά 

             

Ι.Μ. Ταξιαρχών              
Ι.Μ. Σαγµατά               
Ι.Μ. Παναγίας 
της Μύρου 

             

Ι.Μ. ∆οµβούς- 
Οσίου 
Σεραφείµ 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Νικολάου του 
εν Βουνένοις 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Πέτρου 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Παρασκευής 

             

Ι.Ναός 
Παναγίας 
Φανερωµένης 

             

Ι.Μ. Αγ. 
Θεοδώρων 

             

Ι.Μ.Παναγίας 
Μακαριώτισσας 

             

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Θηβών 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Χαιρώνειας 

             

Αρχαιολογική 
Συλλογή 
∆ιστόµου 
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ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Παρνασσού              

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ANEMOLIA              
XENIA              

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Αγ. Νικόλαος              

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Κόλπος 
Ζάλτσας 
(Λιβαδειά) 

             

 
I. Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

II. Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 
III. NATURA 2000 
IV. Corine 
V. Ορνιθοπανίδα 

VI. Τουριστική Υποδοµή 
VII. Προσπελασιµότητα 

VIII. Φυσικότητα 
IX. Μοναδικά στοιχεία τοπίου 
X. ∆υνατότηα διαχείρισης 

XI. Σπανιότητα 
XII. Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

XIII. ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται οι τουριστικοί πόροι ως προς την ειδική 

µορφή τουρισµού στην οποία µπορούν να ενταχθούν. 

Έτσι έχουµε µια πλήρη εικόνα των πόρων, των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και των 

σχετικών µορφών τουρισµού που µπορούν να υποστηρίξουν. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ/ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΝΑ 
Ελικώνας        

Κιθαιρώνας        
Παρνασσός        
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΛΙΜΝΕΣ 
Υλίκη        
Παραλίµνη        
ΠΟΤΑΜΟΙ 
Μόρνος        
Κηφισσός Ασωπός        
ΑΚΤΕΣ 
∆ήλεσι        
Αλυκή        
Παραλία Σαράντη        
Αγ.Ισίδωρος        
Αντίκυρα        
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   
Ορχοµενός        
Ακρόπολη Αρχαίας 
Κρεύσιδος        

Γλάς (Μυκηναϊκή 
Ακρόπολη)        

Ακρόπολη 
Αρχαίων Κορσίων        

Ακραίφνιο – 
Πτώον        
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Χαιρώνεια        
Ακρόπολη 
Αρχαίων Σιφών        

Καδµείον        
Πλαταιές        
Ακρόπολη 
Πανοπέως        

Κοιλάδα των 
Μουσών (Θεσπιές)        

Θίσβη        
Καβίρειο (Θήβα)        
Μυκηναϊκό 
Ανάκτορο (Θήβα)        

Ναός Ισµηνίου 
Απόλλωνος (Θήβα)        

Πύλες (Θήβα)        
Ναός Αρτέµιδος        
Τρόπαιο της µάχης 
των Λεύκτρων         

Σπήλαιο Νύµφης 
Κορώνειας (Αγία 
Τριάδα) 

     
  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Μ. Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου 
Σκριπούς 

     
  

Κάστρο Λιβαδειάς        
Ι. Μ. Οσίου Λουκά        
Ι.Μ. Αγ. Βλασίου        
Ι.Μ. 
Ευαγγελιστρίας 
Ζαγαρά 

     
  

Ι.Μ. Ταξιαρχών        
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Ι.Μ. Σαγµατά         
Ι.Μ. Παναγίας της 
Μύρου        

Ι.Μ. ∆οµβούς- 
Οσίου Σεραφείµ        

Ι.Μ. Αγ. Νικολάου 
του εν Βουνένοις      

  

Ι.Μ. Αγ. Πέτρου        

Ι.Μ. Αγ. 
Παρασκευής        

Ι.Ναός Παναγίας 
Φανερωµένης      

  

Ι.Μ. Αγ. 
Θεοδώρων        

Ι.Μ.Παναγίας 
Μακαριώτισσας      

  

ΜΟΥΣΕΙΑ 

Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θηβών        

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Χαιρώνειας 

     
  

Αρχαιολογική 
Συλλογή ∆ιστόµου      

  

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Παρνασσού        

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
ANEMOLIA        
XENIA        
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ   

Αγ. Νικόλαος        

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ   

Κόλπος Ζάλτσας 
(Λιβαδειά)        
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2.2.3 Προτεινόµενες µορφές τουρισµού 

Οι προκρινόµενες τρεις µορφές τουριστικής ανάπτυξης (οι δύο πρώτες ίσης 

σηµασίας) που αναφέρονται στη συνέχεια βασίζονται στα περιβαλλοντικά (φυσικά 

και πολιτιστικά) χαρακτηριστικά του νοµού αλλά και στη γεωγραφική θέση 

(γειτνίαση µε Αθήνα) 

α) Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισµός: 

Πρόκειται για δυο αλληλοσυναρτώµενες, ειδικά ως προς το νοµό, µορφές 

τουρισµού που προσελκύουν τουρίστες που επισκέπτονται (συλλογικά / 

οµαδικά ή µεµονωµένα) µουσεία / αρχαιολογικούς χώρους, µοναστήρια / 

εκκλησίες και συµµετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Βασικοί προορισµοί 

αποτελούν ορισµένοι οικισµοί ή θέσεις / κέντρα όπως η Θήβα (Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Μυκηναϊκό Ανάκτορο, Κάδµειον, Ναός Ισµηνίου Απόλλωνος, Ιερό 

Καβείρων / κοντά στη Θήβα), Ορχοµενός (Μυκηναϊκό Ανάκτορο), η Χαιρώνεια 

(Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαίο Θέατρο, Ακρόπολη,) η Λιβαδειά (Μεσαιωνικό 

Φρούριο) και οι Πλαταιές και Θεσπιές. 

Ο Θρησκευτικός τουρισµός, που βασίζεται στο παραδοσιακό / θρησκευτικό 

αίσθηµα που κυριαρχεί σε αρκετές περιοχές, επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές 

/ θέσεις του όρους Ελικώνα, που διακρίνεται για τα πολλά µοναστήρια / ιερές 

µονές (κυρίως η Μονή Οσίου Λουκά µε µουσείο) αλλά και σε άλλους χώρους 

όπως στον Ορχοµενό (Μ. Παναγίας Σκριπούς), στο Ύπατο / Σαγµάτειο όρος 

(Μ. Σαγµατά), στα Βάγια (Μ. Τιµίου Σταυρού) και στη ∆αύλεια (Μ/ Αγ.  

Ιερουσαλήµ). 

β) Περιηγητικός (ορεινός / φυσικός και πολιτιστικός) και Χειµερινός / 

Χιονοδροµικός τουρισµός: 

Η Αράχοβα, που βρίσκεται στη ράχη του Παρνασσού, αποτελεί βασικό κέντρο / 

αφετηρία για προσπέλαση στο Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού 

(Φτερόλακκα, Κελάρια), προσελκύοντας τον µεγαλύτερο αριθµό τουριστών, 

κυρίως τον χειµώνα, σε σχέση µε τους γειτονικούς νοµούς (Φωκίδας, 

Φθιώτιδας). Επίσης, κέντρο / αφετηρίας για περιηγητικό τουρισµό µπορεί ν’ 

αποτελέσει η πρωτεύουσα του νοµού Λιβαδειά για προσπέλαση στον Ελικώνα 

αλλά και για διάφορες πεζοπορικές διαδροµές στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 

όπου εντοπίζονται: α) ο ποταµός της Κρύας (µε τοξωτά φαράγγια, νερόµυλους, 

κλπ.), β) αναρριχητικό πάρκο (µε 15 περιηγητικές διαδροµές, γ) φαράγγι µε 
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θέατρο (χωρητικότητας 1000 ατόµων), δ) Κάστρο µε εκθεσιακό χώρο και 

βυζαντινή εκκλησία στο λόφο του Προφήτη Ηλία. 

Ειδικότερα επισηµαίνεται o Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού, που αποτελεί το 

δεύτερο σε φήµη ή έλξη βουνό της Ελλάδας (µετά τον Όλυµπο) µε 

ενδιαφέρουσα χλωρίδα (ενδηµικά φυτά) και πανίδα. Βρίσκεται στον ορεινό 

όγκο του Παρνασσού, στα όρια των νοµών Φωκίδας και Βοιωτίας και εν µέρει 

και Φθιώτιδας. Ο πυρήνας του ∆ρυµού έχει έκταση 3.600 ha (N to 1/3 της 

επιφάνειας του Παρνασσού), χωρίς να έχει καθοριστεί, όπως σε άλλους 

∆ρυµούς, Περιφερειακή Ζώνη. Με πρόσβαση, κυρίως από Αράχοβα, αλλά και 

από άλλους οικισµούς όπως Τιθορέα, Αµφίκλεια, η περιοχή Παρνασσού 

προσελκύει σηµαντικό αριθµό επισκεπτών / τουριστών για δραστηριότητες 

υπαίθριας αναψυχής: σκι (χιονοδροµικά κέντρα στις θέσεις Φτερόλακκα και 

Κελάρια), αναρριχητικές / πεζοπορικές διαδροµές (καταφύγιο ορειβατικών 

συνδέσµων στη θέση Σαραντάρι), παρατήρηση άγριας πανίδας και χλωρίδας, 

επίσκεψη Σπηλαίων (Κωρύκειο Άντρο) κλπ. Πάντως παρ’ όλο που ο 

Παρνασσός περιλαµβάνεται στο δίκτυο προστατευοµένων περιοχών NATURA 

2000,  δεν έχει υπάρξει ολοκληρωµένος σχεδιασµός και συντονισµένα µέτρα 

ουσιαστικής προστασίας των οικοσυστηµάτων της περιοχής για ν’ 

αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα έντονης / απρογραµµάτιστης ανάπτυξης. 

γ)  Αγροτουρισµός 

Ο αγροτουρισµός σαν δραστηριότητα  που αναπτύσσεται κυρίως στον 

πρωτογενή τοµέα (και εν µέρει στο δευτερογενή) µε µικρές τουριστικές µονάδες 

κυρίως οικογενειακής και συνεταιριστικής µορφής, έχει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης στο νοµό λόγω της σηµαντικής ανάπτυξης κυρίως της γεωργίας 

(γεωργική γη καλύπτει 37,7% της συνολικής έκτασης). Χωρικά, η ανάπτυξη 

προσανατολίζεται κυρίως στο δυναµικό αγροτικό κέντρο Ορχοµενός και στα 

γύρω χωριά (στην κοιλάδα / λεκανοπέδιο Κωπαΐδας) αλλά και στα Βάγια 

(Θηβαϊκό κάµπο), στην Τανάγρα (Πεδιάδα Τανάγρας) και επίσης στην 

Αράχοβα (ύπαρξη γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισµού  µε 

καταλύµατα). Στο νοµό Βοιωτίας ο αγροτουρισµός µπορεί να συναρτηθεί µε 

διακοπές σε φάρµες / αγροκτήµατα (πρότυπο το αγρόκτηµα Αµφίκαια / ∆ήµος 

Αµφίκλειας, Ν. Φθιώτιδας) µε παραδοσιακούς οικισµούς αλλά και µε τον 

θρησκευτικό τουρισµό, µέσω διασύνδεσης µοναστηριών µε τοπικές αγροτικές 

κοινότητες (π.χ. περιοχή Ελικώνα).  
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2.3. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

2.3.1. Εισαγωγή  

Ο νοµός Φθιώτιδας αποτελεί τον πρώτο σε µέγεθος / έκταση νοµό της Περιφέρειας 

(4442 χλµ) µε πρωτεύουσα τη Λαµία (κέντρο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), µε 

αστικό / ηµιαστικό πληθυσµό να υπερτερεί (54%) και τον τριτογενή τοµέα ν’ 

απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού (40%). Ο Νοµός 

χαρακτηρίζεται από σηµαντικά µεγέθη και ποικιλία κυρίως φυσικών αλλά και 

ανθρωπίνων / πολιτιστικών πόρων που διαγράφονται ως εξής: 

♦ Οι φυσικοί πόροι εντοπίζονται και εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
i) Οι ιαµατικές πηγές στην Υπάτη, Καµµένα Βούρλα, Πλατύστοµο και 

Θερµοπύλες και Παλαιόβραχος - ένας σηµαντικός αριθµός σε σχέση µε 

άλλους νοµούς της Ελλάδας. 

ii) Το οικοσύστηµα της περιοχής Σπερχειού ποταµού / Μαλιακού Κόλπου. Ένα 

σύστηµα µε διαφορετικά φυσιογραφικά / οικολογικά χαρακτηριστικά που 

συγκροτείται από τρεις αλληλένδετες ενότητες: α) το θαλάσσιο σύστηµα 

οικοτόπων του Μαλιακού, β) τους οικότοπους των αµµωδών παραλιών του 

Μαλιακού και το ∆έλτα του Σπερχειού (υγροτοπικό σύστηµα) και γ) το 

ποτάµιο σύστηµα της κοιλάδας του Σπερχειού (οικότοποι γλυκών νερών, 

παρόχθια δάση, κλπ.) 

iii) Το δίκτυο ορεινών όγκων / βουνών που περιλαµβάνει την Οίτη (το 

κυριότερο, που περιλαµβάνει τον Εθνικό  ∆ρυµό Οίτης), το όρος Όθρυς, το 

Καλλίδροµο και τον Τυµφρηστό. 

iv) Οι παράκτιες ζώνες (ο δεύτερος µετά την Εύβοια νοµός της Περιφέρειας σε 

µήκος ακτών) µε τις πλέον σηµαντικές να εντοπίζονται στον Β. Ευβοϊκό / 

Ν.Α. ζώνη του νοµού (Καµένα Βούρλα, Άγιος Κωνσταντίνος, περιοχές 

Αταλάντης -Σκάλα και Μαλεσίνας - Θεολόγος) και στον Μαλιακό 

(παράκτια ζώνη Στυλίδας, Εχιναίων, Πελασγίας). 

 

♦ Οι ανθρωπογενείς / πολιτιστικοί πόροι τουριστικής έλξης περιλαµβάνουν ως προς 

τα υλικά στοιχεία: 

i) Αρχαιολογικούς χώρους οργανωµένους (π.χ. Κάστρο Λαµίας, Θεολόγος - 

Μαλεσίνα) και µη (Θερµοπύλες, Στυλίδα, ∆οµοκός, Μακρακώµη, Ελάτεια). 
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ii) Μουσεία αρχαιολογικά (π.χ. Λαµίας, Αταλάντης, Θερµοπυλών) και 

λαογραφικά (π.χ. Καλοσκοπής / Στρατώνας Υπάτης). 

iii) Μοναστήρια, µε το κύριο / βασικό (εκτός από τις µονές Υπάτης, Αγιάς, 

Αγίου Αθανασίου) αυτό της µονής Αγάθωνος στις Β. πλαγιές της Οίτης που 

περιλαµβάνει, στην ευρύτερη περιοχή του, Μουσείο Φυσικής ιστορίας3. 

iv) Ορισµένους παραδοσιακούς οικισµούς (π.χ. Παύλιανη, Νεοχώρι - µε 

στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής) και κάστρα (π.χ. Μενδενίτσας, 

Πελασγίας, Λιµογαρδίου.) 

 

2.3.2. Κατάταξη 

Στον πίνακα που ακολουθεί οι τουριστικοί πόροι του Νοµού Φθιώτιδας έχουν 

καταταγεί κατά είδος και εκτιµάται η ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτό έχουµε την κατάταξη των δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης 

των πόρων. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 I. II. III. IV. V. VI. VI. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 

ΒΟΥΝΑ 
Όθρη  1.726            
Οίτη  1.704            
Καλλίδροµο  1.399            
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
Νησιά 
Αταλάντης 

             

∆ΕΛΤΑ 
Σπερχειός  30.300            
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
Αταλάντης 
(Ποτόκι,              
Βουρλιάς) 

 4.500            

ΕΚΒΟΛΗ 
Σπερχειού              
ΦΑΡΑΓΓΙ 
Γοργοποτάµου              

                                                 
3 Περιλαµβάνει βοτανικό κήπο, Μουσείο Εθνικού ∆ρυµού, εκτροφείο θηραµάτων, προφέροντας στον 
επισκέπτη / τουρίστα πληροφορίες για παλαιοντολογία, εδαφολογικά / γεωλογικά και οικολογικά 
στοιχεία της Οίτης. 
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ΠΟΤΑΜΟΙ 
Ταυρωπός 
(Μέγδοβας) 

 83            

Μόρνος  100            
∆ΡΥΜΟΙ 
Εθνικός ∆ρυµός 
Παρνασσού 

             

∆άσος Τιθορέας              
Εθνικός ∆ρυµός 
Οίτης 

             

ΑΚΤΕΣ 
Γλύφα              
Πελασγία              
Αχλάδι              
Ράχες              
Καραβόµυλος              
Καµένα Βούρλα-
Camping 

             

Καµένα Βούρλα              
Αγ. 
Κωνσταντίνος 
Αν. Ακτή 

             

Μοτέλ  Λεβέντη              
Ασπρονέρι              
Αγ. Γιάννης              
Σκάλα 
Αταλάντης 

             

Θεολόγος              
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Θερµοπύλες              
Καµένα Βούρλα              
Πλατύστοµο              
Υπάτη              
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ανδριάντας 
Λεωνίδα 
(Θερµοπύλες) 

             

Κάστρο Αχινού 
(Έχινος) 

             

Κάστρο Λαµίας              
Φανός (Κάστρο, 
Γλύφα) 

             

Κάστρο 
Μενδενίτσας 

             

Κάστρο Υπάτης              
Αρχαιολογικός 
χώρος Πυρά 

             

Θολωτός τάφος 
Βαρδάτων 
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Κάστρο 
∆ρυµαίας 

             

Κάστρο 
Λιµογαρδίου 

             

Κάστρο 
Πελασγίας 

             

Ελάτεια              
Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος 
(αρχαίες Αλαί) 

             

Γυναικόκαστρο 
(Ν. Μοναστήρι 
∆οµοκού) 

             

Ναός Αθηνάς 
Κραναίας 

             

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Μ. ∆αµάστας              
Ι.Μ. Αγάθωνος              
Ι. Ναός Αγ. 
Σοφίας 

             

Ι. Ναός Αγ. 
Νικολάου 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Γεωργίου 

             

Ι.Ναός 
Μεταµορφώσεως 
του Σωτήρος 
Αλεπόσπιτων 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Παρασκευής 
Κοµποτάδων 

             

Ι.Ναός Παναγιάς 
Προύσσης 

             

Ι.Ναός Αγ. 
Χαραλάµπους 

             

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Λαµίας 

             

Μουσείο 
Αταλάντης 

             

Μουσείο 
Φυσικής 
Ιστορίας Ι.Μ. 
Αγάθωνος 

             

Λαογραφικό 
Μουσείο 
Καλοσκοπής 

             

Μουσείο 
Εθνικού ∆ρυµού 
Οίτης 

             

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Αγ.              
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Κωνσταντίνος 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Στυλίδα               
Καµένα Βούρλα              

 
I. Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

II. Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 
III. NATURA 2000 
IV. Corine 
V. Ορνιθοπανίδα 

VI. Τουριστική Υποδοµή 
VII. Προσπελασιµότητα 

VIII. Φυσικότητα 
IX. Μοναδικά στοιχεία τοπίου 
X. ∆υνατότητα διαχείρισης 

XI. Σπανιότητα 
XII. Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

XIII. ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται οι τουριστικοί πόροι ως προς την ειδική 

µορφή τουρισµού στην οποία µπορούν να ενταχθούν. 

Έτσι έχουµε µια πλήρη εικόνα των πόρων, των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και των 

σχετικών µορφών τουρισµού που µπορούν να υποστηρίξουν. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ/ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΝΑ 
Όθρη        
Οίτη        
Καλλίδροµο        
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
Νησιά Αταλάντης        
∆ΕΛΤΑ 
Σπερχειός        
ΕΛΗ 
Σκάρφιας        
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
Αταλάντης (Ποτόκι,        
Βουρλιάς)        

ΕΚΒΟΛΗ 
Σπερχειού        
ΦΑΡΑΓΓΙ 
Γοργοποτάµου        
ΠΟΤΑΜΟΙ 
Ταυρωπός (Μέγδοβας)        
Μόρνος        
∆ΡΥΜΟΙ 
Εθνικός ∆ρυµός 
Παρνασσού        

∆άσος Τιθορέας        
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Εθνικός ∆ρυµός Οίτης        
ΑΚΤΕΣ 
Γλύφα        
Πελασγία        
Αχλάδι        
Ράχες        
Καραβόµυλος        
Καµένα Βούρλα-
Camping        

Καµένα Βούρλα        
Αγ. Κωνσταντίνος Αν. 
Ακτή        

Μοτέλ  Λεβέντη        
Ασπρονέρι        
Αγ. Γιάννης        
Σκάλα Αταλάντης        
Θεολόγος        
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Θερµοπύλες        
Καµένα Βούρλα        
Πλατύστοµο        
Υπάτη        
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ανδριάντας Λεωνίδα 
(Θερµοπύλες)        

Κάστρο Αχινού 
(Έχινος)        

Κάστρο Λαµίας        
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Φανός (Κάστρο, 
Γλύφα)        

Κάστρο Μενδενίτσας        
Κάστρο Υπάτης        
Αρχαιολογικός χώρος 
Πυρά        

Θολωτός τάφος 
Βαρδάτων        

Κάστρο ∆ρυµαίας        
Κάστρο Λιµογαρδίου        
Κάστρο Πελασγίας        
Ελάτεια        
Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος (αρχαίες 
Αλαί) 

       

Γυναικόκαστρο (Ν. 
Μοναστήρι ∆οµοκού)        

Ναός Αθηνάς 
Κραναίας        

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Μ. ∆αµάστας        
Ι.Μ. Αγάθωνος        
Ι. Ναός Αγ. Σοφίας        
Ι. Ναός Αγ. Νικολάου        
Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου        
Ι.Ναός 
Μεταµορφώσεως του 
Σωτήρος 
Αλεπόσπιτων 

       

Ι.Ναός Αγ. 
Παρασκευής        
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Κοµποτάδων 
Ι.Ναός Παναγιάς 
Προύσσης        

Ι.Ναός Αγ. 
Χαραλάµπους        

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Λαµίας        

Μουσείο Αταλάντης        
Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Ι.Μ. 
Αγάθωνος 

       

Λαογραφικό Μουσείο 
Καλοσκοπής        

Μουσείο Εθνικού 
∆ρυµού Οίτης        

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Αγ. Κωνσταντίνος        
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Στυλίδα         
Καµένα Βούρλα        
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2.3.3 Προτεινόµενες µορφές τουρισµού 

Οι προτεινόµενες ή προκρινόµενες µορφές τουριστικής ανάπτυξης στο νοµό 

Φθιώτιδας καλύπτουν τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες (οι δύο πρώτες ως πλέον 

σηµαντικές). 

α) Ιαµατικός τουρισµός και γενικότερα τουρισµός υγείας / φυσικής ζωής: 

Οι Ιαµατικές πηγές του νοµού (5) συνιστούν σηµαντικό πόλο τουριστικής έλξης 

(κυρίως ηµεδαπού τουρισµού) και είναι κατά σειρά / ως προς τα µεγέθη 

κίνησης) τα Καµµένα Βούρλα και η Υπάτη (που κατέχουν την δεύτερη και 

τέταρτη θέση σε επίπεδο χώρας (µετά την Αιδηψό / πρώτη θέση και το 

Λουτράκι / τρίτη θέση), καθώς και οι Θερµοπύλες, το Πλατύστοµο και ο 

Παλαιόβραχος. Λόγω της θέσης των Ιαµατικών πηγών, σε σχέση µε 

ελκυστικούς φυσικούς πόρους, ο ιαµατικός τουρισµός του νοµού, παρέχει 

δυνατότητες συνδυασµού τους µε άλλες µορφές τουρισµού ή άσκησης 

ορισµένων δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις / περιηγήσεις φυσικών τοπίων και 

πολιτιστικών αγαθών (π.χ. από την Υπάτη στον Εθνικό ∆ρυµό και την ευρύτερη 

περιοχή της Οίτης). Επίσης, ο ιαµατικός τουρισµός συναρτάται ήδη και µπορεί 

περαιτέρω να συναρτηθεί µε τεχνητά πάρκα αναψυχής κοντά στις λουτροπόλεις 

(δραστηριότητες άθλησης / υπαίθριας αναψυχής ήπιας µορφής) µε κέντρο 

θαλασσοθεραπείας (που µπορεί να δηµιουργηθεί στην παράκτια ζώνη των 

Καµµένων Βούρλων) και επίσης προϊόντα φυσικής διατροφής (µε προώθησης 

της οικολογικής γεωργίας). 

β) Οικοτουρισµός ή οικολογικός / περιβαλλοντικός τουρισµός: 

Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς πόρους που διαγράψαµε προηγουµένως η 

ανάπτυξης του οικοτουρισµού στο νοµό έχει σαν επίκεντρο το εξαιρετικό 

φυσικό περιβάλλον της Οίτης και της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του 

Σπερχειού (ποταµός µήκους 80 χλµ µε λεκάνη απορροής 1828 τ.χλµ) και του 

Μαλιακού Κόλπου (µε σηµαντικό αριθµό παράκτιων και θαλάσσιων 

οικοτόπων)4 και ειδικότερα τη συσχέτισή του µε τον περιηγητικό / πολιτιστικό 

τουρισµό, οι σχετικές δραστηριότητες διαγράφονται ως εξής: 

i) ∆ραστηριότητες ήπιας µορφής σε φυσικά τοπία: φυσικές διαδροµές / 

περιήγηση στον Σπερχειό και στους οικοτόπους της ευρύτερης ζώνης 

(θαλάσσιους, παράκτιους, παραποτάµους, πεδινούς, ηµιορεινούς) και 
                                                 
4 Κοµίλης, Π. (2001) Οικοτουρισµός. Η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. 
Εκδόσεις Προποµπός. 
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παρατήρηση / φωτογράφηση πανίδας, κυρίως ορνιθοπανίδας (έχουν 

εντοπιστεί 179 είδη πουλιών) και ιχθυοπανίδας. 

ii) Επισκέψεις ορισµένων ειδικών κέντρων φυσικής ιστορίας ή 

«οικοµουσείων» αλλά και πολιτιστικών κέντρων. Για παράδειγµα το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ιερά Μονή Αγάθωνος (Οίτη) που 

παρέχει στον επισκέπτη πληροφορίες σχετικά µε τα παλαιοντολογικά / 

εδαφολογικά / γεωλογικά και οικολογικά στοιχεία της Οίτης και 

περιλαµβάνει βοτανικό κήπο, µουσείο Εθνικού ∆ρυµού, Εκτροφείο 

Θηραµάτων. 

γ) Αγροτουρισµός 

Η µορφή αυτή τουρισµού, που όπως αναγνωρίζεται διεθνώς συναρτάται µε τον 

οικοτουρισµό και ειδικά στο νοµό µπορεί ν’ αναπτυχθεί µε άµεση συνάρτηση 

µε ορισµένες δραστηριότητες οικοτουρισµού, έχει δυνατότητες ανάπτυξης 

κυρίως στις πεδινές κοινότητες αλλά και σε ορισµένους ηµιορεινούς 

παραδοσιακούς οικισµούς. Ο αγροτουρισµός στο νοµό Φθιώτιδας, µπορεί να 

διαµορφωθεί χωρικά ή να συναρτηθεί µε ειδικά οργανωµένα αγροκτήµατα ή 

ειδικές φάρµες και τις ευρύτερα φυσικές περιοχές τους. Χαρακτηριστικό και 

ενδιαφέρον παράδειγµα ανάπτυξης αγροτουρισµού στο νοµό - που µπορεί και 

προτείνεται να διαµορφωθεί και σε άλλες περιοχές- είναι το αγρόκτηµα 

Αµφίκαια στο ∆ήµο Αµφίκλειας (στις Β.Α. υπώρειες του Παρνασσού). 

Πρόκειται για ένα αγρόκτηµα που προσελκύει επισκέπτες / τουρίστες (που 

διαµένουν σε ειδικά καταλύµατα) και δραστηριοποιούνται στην προστασία 

ελληνικών φυτών, αλόγων, στη βιολογική γεωργία και στη περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. 
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2.4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

2.4.1. Εισαγωγή  

Ο Νοµός Φωκίδας, µε πρωτεύουσα την Άµφισσα, αποτελεί τον δεύτερο µικρότερο 

µετά την Ευρυτανία, σε έκταση (2121χλµ.) και πληθυσµό (44.200 κατοίκους) νοµό 

της Περιφέρειας. ∆εύτερη θέση κατέχει επίσης, ως προς την Ευρυτανία, και ως προς 

τις ορεινές εκτάσεις (καλύπτουν το 79% της έκτασης) και τις καλλιεργούµενες (9%). 

Ως προς την τουριστική κίνηση ο νοµός συγκέντρωνε τα τέλη της δεκαετίας 1990 

(1998-2000) ένα ποσοστό 16-17% των συνολικών διανυκτερεύσεων της Περιφέρειας, 

µε κύριο πόλο έλξης την περιοχή των ∆ελφών5. Μια περιοχή που αποτελεί υπαίθριο 

Μουσείο Αρχαιοελληνικής Τέχνης και Ιστορίας καθώς και τον κορυφαίο 

αρχαιολογικό χώρος της Περιφέρειας αλλά και από τους πιο σηµαντικούς της χώρας. 

Ο Νοµός συνδυάζει ποικίλους φυσικούς (ορεινούς και παράκτιους) και ανθρώπινους / 

πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης που διαγράφονται ως εξής: 

Οι φυσικοί πόροι του νοµού µπορεί να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i) ∆ίκτυο ορεινών συµπλεγµάτων που περιλαµβάνει τα συµπλέγµατα 

Βαρδουσίων και Γκιόνας (οι δύο κύριες ορεινές περιοχές µε δάση, 

φαράγγια, λιβάδια, βοσκοτόπια  και ορνιθοπανίδα), το σύµπλεγµα των 

βουνών Λιδορικίου και ορισµένα τµήµα του Παρνασσού (Β.∆. τµήµα) και 

της Οίτης (Ν.∆. τµήµα). 

ii) Υδάτινοι πόροι που περιλαµβάνουν κυρίως τον ποταµό Μόρνο (µε 

απορροές από τη δυτική Γκιόνα και τα Ανατολικά Βαρδούσια) τα νερά 

του οποίου σχηµατίζουν µέσω χωµάτινου φράγµατος (κοντά στο χωριό 

Κάλλιο) την τεχνική λίµνη του Μόρνου. Στους υγρότοπους εντάσσονται οι 

Γούβες / Σκεπετάρι και ο Μόρνος (ποταµός, εκβολές, τεχνητή λίµνη). 

iii) Ακτές / παράκτιες ζώνες  µε τις βασικές και πλέον αναπτυγµένες αυτές της 

Ιτέας και Γαλαξειδίου (τα δύο κύρια λιµάνια του νοµού) αλλά και του 

∆ιστόµου, Ερατινής, Αγίου Νικολάου, και Ευπαλίου, καθώς και µικρές 

παραλίες στο ελκυστικό νησάκι Τριζονία (πρόσβαση από τα Χάνια). 

 

Το πολιτιστικό περιβάλλον ή οι ανθρώπινοι / πολιτιστικοί πόροι του νοµού 

διακρίνονται ως εξής: 
                                                 
5 Στους ∆ελφούς οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου ήταν (το 2000) 241.600 (µε εισπράξεις / 
έσοδα 410 εκατ. δρχ.) και του Μουσείου 152.700 (οι περισσότεροι των οποίων ήταν αλλοδαποί). 
Επίσης τα περισσότερα διεθνή συνέδρια στη Περιφέρεια πραγµατοποιούνται στους ∆ελφούς (π.χ. 15 
∆ιεθνή συνέδρια την περίοδο 1994-1996). 
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i) Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν, εκτός από τους ∆ελφούς (βασικό 

πόλο έλξης σε Εθνικό επίπεδο) ορισµένους αρχαίους χώρους και µνηµεία 

όπως τα Πυρά Ηρακλείους (Ξεροβούνι Παύλιανης, βόρεια του οικισµού 

Πυρά), το αρχαίο Κάλλιο το Κωρύκειον Άντρον (θέση νεολιθικής εποχής 

κοντά στους ∆ελφούς), η Αρχαία Λιλαία, Οχύρωση Αρχαίας Άµφισσας. 

ii) Ως προς τα Μουσεία, υπάρχουν, εκτός από τα αρχαιολογικά µουσεία 

∆ελφών (διεθνούς εµβέλειας) και του Λιδορικίου, το µουσείο 

Παλαιοντολογίας στην Πανουργία, ορισµένα λαογραφικά µουσεία (στην 

Άµφισσα, το Μαλανδρίνι και στην Καστριάτισσα) και το ναυτικό 

εθνολογικό µουσείο Γαλαξειδίου. 

iii) Ως προς τους παραδοσιακούς οικισµούς, τα µοναστήρια και τα σπήλαια 

επισηµαίνονται τα εξής: Παρόλο που δεν υπάρχουν «χαρακτηρισµένοι» 

παραδοσιακοί οικισµοί, ορισµένοι (Γαλαξείδι, ∆άφνος, ∆ιακόπι, Αθ. 

∆ιάκος) διακρίνονται για ορισµένα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

(πετρόχτιστα σπίτια) και χωρικής ένταξης (σε θέσεις εξαιρετικής φυσικής 

οµορφιάς). Από τις µονές διακρίνονται ο Προφήτης Ηλίας (κοντά στο 

Χρισσό) η Μονή Βλασίου, ο Ναός Σωτήρος (Άµφισσα) και η µονή 

Σπηδιάς (στα Άγραφα). Ως προς τα σπήλαια, διακρίνονται το Κωρύκειο 

Άντρο στον Παρνασσό, η Ράχη / Άµφισσα και ορισµένα σπήλαια κοντά σε 

οικισµούς όπως στο Χρισσό, στο Πολύδροσο και στην Παργιανη. 

 

2.4.2. Κατάταξη  

Στον πίνακα που ακολουθεί οι τουριστικοί πόροι του Νοµού Φωκίδας έχουν 

καταταγεί κατά είδος και εκτιµάται η ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτό έχουµε την κατάταξη των δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης 

των πόρων. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 I. II. III. IV. V. VI. VI. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 

ΒΟΥΝΑ 
Παρνασσός δυτ.  2.457            
Οίτη   1.704            
Βαρδούσια  2.286            
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Γκιόνα  2.510            
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΕΚΒΟΛΗ 
Μόρνου  775            
ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΙΜΝΗ 
Μόρνου  10.000            
ΠΟΤΑΜΟΙ 
Μόρνος  100            
Σπερχειός  60            
ΑΚΤΕΣ 
Μαρθιά              
Γλυφάδα              
Τιλοφώνας              
Ερατεινή              
Άγιοι Πάντες              
Παραλία Όµιλος              
Γαλαξείδι              
Ακτή Κεντρί              
Τροκαντερό              
Μαϊάµι              
Καλαφάτη              
Αϊ Γιάννης              
Ακτή Κιρράς              
Ιτέα              
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Κίρρας              
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
∆ελφοί (Γυµνάσιο)              
∆ελφοί 
(Παλαίστρα) 

             

∆ελφοί (Στάδιο)              
∆ελφοί (Ιερό 
Απόλλωνος) 

             

∆ελφοί (Ιερό 
Αθηνάς Προναίας) 

             

Αρχαία Λιλαία              
Οχύρωση αρχαίας 
Άµφισσας 

             

Πυρά Ηρακλέους 
(Ξεροβούνι 
Παύλιανης) 

             

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Μ. Βαρνάκοβας              
Ι.Μ. Κόκκινου              
Ι.Μ. Παναγίας της 
Κουτσουριώτισσας 

             

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου              
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του Προδρόµου 
Αρτολίνας 
Ι.Μ. Προφήτη 
Ηλιού 

             

Ι. Ασκητήριο Αγ. 
∆ηµητρίου Συκιάς 

             

Ι. Ναός 
Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου 
(Παναγία η 
Πολυπορτού) 

             

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο ∆ελφών 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Λιδορικίου 

             

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Γαλαξειδίου 

             

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
AMALIA BEACH              
ELATOS RESORT & 

HEALTH CLUB 
             

VILLA OLYMPIA              
VOYZAS              

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 
Ιτέα              
Τριζόνια              
Γαλαξείδι              

 
I. Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

II. Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 
III. NATURA 2000 
IV. Corine 
V. Ορνιθοπανίδα 

VI. Τουριστική Υποδοµή 
VII. Προσπελασιµότητα 

VIII. Φυσικότητα 
IX. Μοναδικά στοιχεία τοπίου 
X. ∆υνατότητα διαχείρισης 

XI. Σπανιότητα 
XII. Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

XIII. ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται οι τουριστικοί πόροι ως προς την ειδική 

µορφή τουρισµού στην οποία µπορούν να ενταχθούν. 

Έτσι έχουµε µια πλήρη εικόνα των πόρων, των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και των 

σχετικών µορφών τουρισµού που µπορούν να υποστηρίξουν. 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006      B’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 48 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ/ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΝΑ   
Παρνασσός δυτ.        
Οίτη         
Βαρδούσια        
Γκιόνα        
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ   
ΕΚΒΟΛΗ   
Μόρνου        
ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΙΜΝΗ   
Μόρνου        
ΠΟΤΑΜΟΙ   
Μόρνος        
Σπερχειός        
ΑΚΤΕΣ   
Μαραθιά        
Γλυφάδα        
Τιλοφώνας        
Ερατεινή        
Άγιοι Πάντες        
Παραλία Όµιλος        
Γαλαξείδι        
Ακτή Κεντρί        
Τροκαντερό        
Μαϊάµι        
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Καλαφάτη        
Αϊ Γιάννης        
Ακτή Κίρρας        
Ιτέα        
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ   
Κίρρας        
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   
∆ελφοί (Γυµνάσιο)        
∆ελφοί 
(Παλαίστρα)        

∆ελφοί (Στάδιο)        
∆ελφοί (Ιερό 
Απόλλωνος)        

∆ελφοί (Ιερό 
Αθηνάς Προναίας)        

Αρχαία Λιλαία        
Οχύρωση αρχαίας 
Άµφισσας        

Πυρά Ηρακλέους 
(Ξεροβούνι 
Παύλιανης) 

       

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ   
Ι.Μ. Βαρνάκοβας        
Ι.Μ. Κόκκινου        
Ι.Μ. Παναγίας της 
Κουτσουριώτισσας        

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
του Προδρόµου 
Αρτολίνας 

       

Ι.Μ. Προφήτη 
Ηλιού        
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Ι. Ασκητήριο Αγ. 
∆ηµητρίου Συκιάς        

Ι. Ναός 
Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου 
(Παναγία η 
Πολυπορτού) 

       

ΜΟΥΣΕΙΑ   
Αρχαιολογικό 
Μουσείο ∆ελφών        

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Λιδορικίου 

       

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Γαλαξειδίου 

       

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
AMALIA BEACH        
ELATOS RESORT & 

HEALTH CLUB        

VILLA OLYMPIA        
VOYZAS        
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ   
Ιτέα        
Τριζόνια        
Γαλαξείδι        
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2.4.3 Προτεινόµενες µορφές τουρισµού 

Οι προτεινόµενες µορφές τουριστικής ανάπτυξης εντοπίζονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

α) Πολιτιστικός τουρισµός σε συνάρτηση µε Συνεδριακό: 

Τα κύρια προϊόντα και δραστηριότητες των µορφών αυτών τουρισµού 

εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στους ∆ελφούς, που ασφαλώς αποτελεί 

βασικό πόλο έλξης Εθνικής / ∆ιεθνούς σηµασίας. Όµως, µια παραπέρα 

ανάπτυξη µε αειφόρο τρόπο της κύριας αυτής µορφής τουρισµού για το νοµό 

επιβάλλει ή πρέπει να συνδυασθεί: 

i) Με την απόλυτη προστασία, όχι µόνο τους κορυφαίου αρχαιολογικού 

χώρου αλλά και του οικισµού και ιδιαίτερα του ελκυστικού φυσικού 

περιβάλλοντος της γύρω περιοχής. 

ii) Με αποκέντρωση και σωστή χωρική διάρθρωση των νέων ανωδοµών 

και υποδοµών π.χ. η ίδρυση ανεξάρτητου Συνεδριακού Κέντρου θα 

µπορούσε εναλλακτικά να χωροθετηθεί αντί στους ∆ελφούς, όπως 

προτείνεται, σε άλλο χώρο, π.χ. στην Άµφισσα. 

iii) Με την προώθηση και ορθολογική αξιοποίηση και των άλλων 

πολιτιστικών πόρων του νοµού (που διαγράψαµε προηγουµένως) και µε 

κέντρα / αφετηρίες επίσκεψης την Άµφισσα και το Λιδωρίκι 

(Αρχαιολογικό Μουσείο). 

iv) Με τη δυναµική προώθηση και των άλλων µορφών (που αναφέρουµε 

στη συνέχεια) και κυρίως τη σωστή (χωρικά και λειτουργικά) 

διασύνδεσή τους µε τον πολιτιστικό τουρισµό. 

β) Ορεινός / Περιηγητικός και Χειµερινός / Χιονοδροµικός: 

Ο ορεινός / περιηγητικός τουρισµός επικεντρώνεται στους ορεινούς όγκους 

Βαρδούσια και Γκιώνα. Η οροσειρά Βαρδουσίων (υπάρχουν ήδη 2 ορεινά 

καταφύγια) αποτελεί κύριο πόλο έλξης πολλών ορειβατών / αναρριχητών και 

στην ευρύτερη περιοχή της υπάρχουν ενδιαφέρουσα χωριά διαµονής και 

πρόσβασης στο βουνό: Αρτοτίνα, Αθ. ∆ιάκος, Μουσουνίτσας, Βίννανη, 

Καλλοσκοπή αλλά και άλλοι οικισµοί) υπάρχουν δυνατότητες για ορισµένες 

ενδιαφέρουσες διαδροµές / περιηγήσεις σε φαράγγια ή χαράδρες. Ιδιαίτερα, η 

χαράδρα της Ρέκκας, από τα µεγαλύτερα και οµορφότερα φαράγγια της χώρας. 

Πρόκειται για περιοχή µεγάλης οικολογικής σηµασίας µε ενδηµικά είδη φυτών, 

αρπακτικά πουλιά, αγριόγιδα, κλπ. 
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Ως προς τον Παρνασσό (στο νοµό εντάσσεται το Β.∆. τµήµα του) υπάρχουν 

δυνατότητες άσκησης δραστηριοτήτων και ορεινού / περιηγητικού και 

χειµερινού / χιονοδροµικού τουρισµού. Στη πρώτη περίπτωση εντάσσονται 

επισκέψεις / περιηγήσεις και στον Εθνικό ∆ρυµό αλλά και σε ενδιαφέροντα 

ορεινά τοπία και σπήλαια (π.χ. Κωρύκειο Άντρο). Στη δεύτερη περίπτωση ο 

αριθµός των επισκεπτών προς το χιονοδροµικό κέντρο είναι πολύ µικρότερος 

αυτών που κατευθύνονται από Αράχοβα (Ν. Βοιωτίας). Η σχετική προσπέλαση 

πραγµατοποιείται από τους ∆ελφούς και ορισµένα χωριά Β.Α. της Άµφισσας. 

γ) Παράκτιος / παραθεριστικός και θαλάσσιος τουρισµός: 

Η παράκτια ζώνη του νοµού (µήκους 175 χλµ) ενδείκνυται και προσφέρει 

δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης των µορφών αυτών του τουρισµού µε βασικά 

κέντρα την Ιτέα, το Γαλαξείδι, (µε πλούσια ναυτική παράδοση και Ναυτικό 

Μουσείο) και την Ερατεινή. Αναγκαία θεωρείται η προσέλκυση και αλλοδαπών 

τουριστών (που σήµερα εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στους ∆ελφούς) που 

θα διαµένουν (µικρή διάρκεια παραµονής) σε καταλύµατα (υπάρχοντα και νέα) 

των οικισµών -χωρίς τη δηµιουργία resorts ή κέντρων µαζικού τουρισµού- και 

θα έχουν πρόσβαση στις πλαζ (οργανωµένες ή µη). Ήδη προωθείται η 

ολοκλήρωση / αναβάθµιση της παραλίας / πλαζ Κίρρας (∆. Ιτέας) και του 

Καλαφάτη (∆. Γαλαξειδίου) καθώς και η κατασκευή νέων (π.χ. πλαζ Προφήτη 

Ηλία Γαλαξειδίου). 

Με βάση τα κύρια τουριστικά λιµάνια Γαλαξειδίου και Ιτέας, οι δραστηριότητες 

θαλάσσιου τουρισµού εντοπίζονται σε θαλάσσιες διαδροµές / περιηγήσεις και 

σπορ στον Κορινθιακό (π.χ. επισκέψεις στο νησί Τριζόνια - µοναδικό νησί της 

∆ωρίδας, κατάφυτο και µε ενδιαφέρουσες παραλίες) και στην παραπέρα 

προώθηση υφιστάµενων διαδροµών προς Ναύπακτο / Νησιά Ιονίου. Αναγκαία 

θεωρείται, αν όχι η δηµιουργία µαρίνας, η επέκταση / οργάνωση θέσεων 

σκαφών στα λιµάνια για ιστιοπλοΐα / yachting. 
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2.5. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

2.5.1. Εισαγωγή  

Ο Νοµός Ευρυτανίας, στο κέντρο της Ρούµελης, διακρίνεται κυρίως για το ορεινό του 

εδάφους του (100% ορεινός χώρος) για το υψηλό ποσοστό δασών (44,5% η δασική 

κάλυψη) για σηµαντικό υδάτινο πλούτο, και για την ελκυστικότητα και καθαρότητα 

του περιβάλλοντος (εντάσσεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ / 1991 στις 5 πρώτες περιοχές 

του κόσµου σε καθαρότητα περιβάλλοντος). Αρνητικό αναπτυξιακό στοιχείο του 

νοµού θεωρείται το πληθυσµιακό µέγεθος (24.500 κάτοικοι - η µείωση του 

πληθυσµού τα τελευταία χρόνια κυρίως παραγωγικών ηλικιών) που αποδίδεται στα 

ορεινά / άγονα εδάφη, στη γεωγραφική αποµόνωση / δυσκολία πρόσβασης και στους 

παραγωγικούς / οικονοµικούς πόρους (ελάχιστο ποσοστό 5% καλλιεργούµενων 

εκτάσεων - οι µικρότεροι της Περιφέρειας). 

Οι φυσικοί και ανθρώπινοι / πολιτιστικοί πόροι του νοµού είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί 

και διαγράφονται ως εξής: 

Οι φυσικοί πόροι του ορεινού αυτού νοµού περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

i) ∆ίκτυο ορεινών όγκων / βουνών κυρίως ο Τυµφρηστός / Βελούχι 

(περιλαµβάνει χιονοδροµικό κέντρο), τα Άγραφα, η Καλιακούδα αλλά και 

η Οξιά και το Παναιτωλικό (στα νότια σύνορα του νοµού, στις ορεινές 

περιοχές υπάρχουν πολλά και ελκυστικά δάση. 

ii) Υδάτινοι πόροι, ήτοι ποτάµια, λίµνες, υργότοποι όπως ο Αχελώος (στα 

σύνορα των νοµών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας), ο Ταυρωπός 

(Μέγδοβας), και ο Αγραφιώτης που εκβάλλουν στη Λίµνη Κρεµαστών 

καθώς και (στο νότιο τµήµα του νοµού) τα ποτάµια Καρπενησιώτης, 

Τρικεριώτης, Κρικελιώτης. 

iii) Καταρράκτες (στα Β. και Ν. του νοµού), φαράγγια και κοιλάδες (π.χ. 

Ποταµιάς ως τα βουνά του Προυσού). 

 

Οι ανθρώπινοι / πολιτιστικοί πόροι του νοµού (υλικοί και άυλοι) καλύπτουν 

ορισµένες κατηγορίες όπως: 

i) Περιορισµένο αριθµό αρχαιολογικών χώρων (π.χ. αποµεινάρια αρχαίων 

τάφων στον οικισµό Κορυσχάδες, αρχαίος οικισµός «Γλα» στον οικισµό 

Χόχλια). 
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ii) Μια σειρά από µοναστήρια, εκκλησίες / παρεκκλήσια, µετόχια σ’ όλη την 

έκταση του νοµού (σε οικισµούς ή ορεινές / απρόσιτες περιοχές). Ως πιο 

σηµαντικά µοναστήρια θεωρούνται το Ησυχαστήριο Οσίας Μαρίας 

(Μικρό Χωρίο) και κυρίως η Ιερά Μονή Προυσού (κοντά στον οικισµό) 

µέσα σ’ ένα εξαίρετο φυσικό περιβάλλον και η Ιερά Μονή Τατάρνας 

(κοντά στην τεχνητή λίµνη Κρεµαστών). 

iii) Ορισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί6 (π.χ. Κορυσχάδες, Μικρό και Μεγάλο 

Χωριό - µε παραδοσιακά / πετρόκτιστα σπίτια) παραδοσιακά γεφύρια 

(Επισκοπή, Τέµπλα, Μανώλη) και ορισµένα σπήλαια και  πύργοι. 

iv) Ποικίλες, διαχρονικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις / δραστηριότητες (κυρίως 

θρησκευτικού χαρακτήρα) µε βασικό κέντρο το Καρπενήσι (κέντρο / 

αφετηρία πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιηγήσεων) που περιλαµβάνει 

Συνεδριακό Κέντρο και Μουσείο Λαογραφίας / Ευρυτανικών ευρηµάτων. 

 

2.5.2. Κατάταξη 

Στον πίνακα που ακολουθεί οι τουριστικοί πόροι του Νοµού Ευρυτανίας έχουν 

καταταγεί κατά είδος και εκτιµάται η ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτό έχουµε την κατάταξη των δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης 

των πόρων. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 I. II. III. IV. V. VI. VI. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 

ΒΟΥΝΑ 
Παπαδηµήτρη  1.931            
Βουλγάρα  1.654            
Τυµφρηστός(Βελούχι)  2.104            
Καλιακούδα  2.101            
Οξυά  1.926            
Χελιδώνα  1.975            
Ντελιδίµι  2.163            
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ 
Κρεµαστών  87.000            

                                                 
6 Έχουν απογραφεί 21 οικισµοί (οι 6 αξιολογήθηκαν ως σηµαντικής προστασίας και 15 ως 
περιορισµένης). 
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ΠΟΤΑΜΟΙ              
Αγραφιώτης  45            
Ταυρωπός  83            
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Ναός Αγ.Ιωάννη του 
Χρυσοστόµου 

             

Ι.Ναός της Παναγίας              
Ι.Μ.Μεταµορφώσεως 
του Σωτήρος 

             

Ι.Ησυχαστήριο 
Οσ.Μαρίας 

             

Ι.Μ. «Κορίτσας»              
Ι.Μ.Τατάρνης              
Ι.Μ.Προυσσού              
Ι.Ναός Αγ.Λεωνίδη 
Κλαυσίου 

             

Ι.Ναός Αγ.Τριάδας              
Ι.Ναός Αγ.∆ηµητρίου              
ΜΟΥΣΕΙΑ 
Το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης  
Κορυσχάδων 

             

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Τυµφρηστού              

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
CLUB MONTANA              

 
I. Εδικά προστατευόµενες περιοχές 

II. Ύψος - Εµβαδόν Μήκος 
III. NATURA 2000 
IV. Corine 
V. Ορνιθοπανίδα 

VI. Τουριστική Υποδοµή 
VII. Προσπελασιµότητα 

VIII. Φυσικότητα 
IX. Μοναδικά στοιχεία τοπίου 
X. ∆υνατότητα διαχείρισης 

XI. Σπανιότητα 
XII. Συνολική Οικολογική Αξιολόγηση 

XIII. ∆υνατότητα Παρατήρησης Άγριας Ζωής 
 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται οι τουριστικοί πόροι ως προς την ειδική 

µορφή τουρισµού στην οποία µπορούν να ενταχθούν. 

Έτσι έχουµε µια πλήρη εικόνα των πόρων, των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και των 

σχετικών µορφών τουρισµού που µπορούν να υποστηρίξουν. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 
ΟΡΕΙΝΟΣ/ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ - 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΝΑ 
Παπαδηµήτρη        
Παναιτωλικό        
Τυµφρηστός 
(Βελούχι)        

Καλιακούδα        
Οξυά        
Χελιδώνα        
Ντελιδίµι        
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ 
Κρεµαστών        
ΠΟΤΑΜΟΙ 
Αγραφιώτης        
Ταυρωπός        
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Ι.Ναός Αγ.Ιωάννη 
του Χρυσοστόµου        

Ι.Ναός της Παναγίας        
Ι.Μ.Μεταµορφώσεως 
του Σωτήρος        

Ι.Ησυχαστήριο 
Οσ.Μαρίας        

Ι.Μ. «Κορίτσας»        
Ι.Μ.Τατάρνης        
Ι.Μ.Προυσσού        
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Ι.Ναός Αγ.Λεωνίδη 
Κλαυσίου        

Ι.Ναός Αγ.Τριάδας        
Ι.Ναός 
Αγ.∆ηµητρίου        

ΜΟΥΣΕΙΑ 
Το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης  
Κορυσχάδων 

       

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Τυµφρηστού        
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
CLUB MONTANA        
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2.5.3 Προτεινόµενες µορφές τουρισµού 

Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι του νοµού - τα χαρακτηριστικά µεγέθη, η 

ελκυστικότητα και η χωρική διάταξή τους - προσδιορίζουν τις υφιστάµενες και 

κυρίως τις δυνάµεις (potential)  µορφές τουριστικής ανάπτυξης που εντοπίζονται και 

διαγράφονται ως εξής:  

α) Ορεινός / περιηγητικός και χειµερινός / χιονοδροµικός τουρισµός: 

Ο χειµερινός / χιονοδροµικός τουρισµός µε κέντρο το Βελούχι αναπτύσσεται 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω διαµόρφωσης αναγκαίων υποδοµών: 

Λειτουργούν 6 αναβατήρες (3 εναέριοι και 3 συρόµενοι) που εξυπηρετούν 10 

πίστες, σαλέ, σχολή σκι, κλπ.) Οι σχετικές ανωδοµές / καταλύµατα 

εξυπηρέτησης / διαµονής των σκιέρ εντοπίζονται, εκτός από το Καρπενήσι, 

στους γειτονικούς οικισµούς Μεγάλο και Μικρό Χωριό,  Αγ. Νικόλαο, 

Βούτηρο, Κλαυσί και Κορυσχάδες. 

Λόγω των ποικίλων φυσικών περιβαλλοντικών πόρων και του ορεινού τοπίου ο 

νοµός προσφέρεται για ποικίλες δραστηριότητες αναψυχής όλο το χρόνο. 

∆ραστηριότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί στον ίδιο ρυθµό µ’ αυτές της 

χιονοδροµίας και που διαγράφονται ως εξής: 

i) Ορειβατικές εκδροµές ή ορειβατικές / αναρριχητικές διαδροµές που 

περιλαµβάνουν πεζοπορικές αναβάσεις / επισκέψεις / περιηγήσεις 

ορεινών δασικών τοπίων αλλά και ορειβατική ποδηλασία (κυρίως στα 

Άγραφα και στα άλλα βουνά που αναφέραµε), 

ii) Καταβάσεις ποταµών (καγιάκ), ράφτιγκ (π.χ. στον Ταυρωπό και 

Τρικεριώτη) και διαδροµές σε φαράγγια (π.χ. άγριο φαράγγι Κλειδί). 

Για τις δραστηριότητες αυτές ενδείκνυται η δηµιουργία ορισµένων κέντρων (το 

Καρπενήσι δεν πρέπει να αποτελεί µοναδικό κέντρο / αφετηρία για όλες τις 

δραστηριότητες) όπως τα Άγραφα (βασικό κέντρο) και ορισµένοι άλλοι 

οικισµοί (π.χ. Γρανίτσα, Ρασόπουλο, Κερασοχώρι). Βασική προϋπόθεση η 

δηµιουργία / διαµόρφωση κατάλληλων ανωδοµών και κυρίως υποδοµών 

(δίκτυα προσπέλασης / διακίνησης).  

β) Οικοτουρισµός ή οικολογικός / περιβαλλοντικός τουρισµός: 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού θα βασισθεί στην ποικιλία, χωρική κατανοµή 

και ελκυστικότητα των φυσικών πόρων του νοµού που εντοπίζονται στα δίκτυα 

ορεινών / ηµιορεινών όγκων και περιοχών και σε αυτά των υδάτινων πόρων. Οι 

σχετικές δραστηριότητες οικοτουρισµού περιλαµβάνουν: 
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i) Κυρίως φυσιολατρικές διαδροµές (παρατήρηση, φωτογράφηση, 

απόλαυση της άγριας πανίδας / χλωρίδας και φυσικού τοπίου σε 

υγρότοπους (π.χ. στους ποταµούς Αγραφιώτη, Ταυρωπό, Καρπενησιώτη 

και στη Λίµνη Κρεµαστών) σε ορεινές / δασικές περιοχές και σε 

«ευαίσθητες» περιοχές / φυσικά τοπία (π.χ. όρος Βελούχι / Τυµφρηστός) 

καθώς και σε καταρράκτες και ελκυστικές κοιλάδες (π.χ. Αγραφιώτη 

ποταµού). 

ii) Ορισµένες διαδροµές (επισκέψεις / περιηγήσεις) που συναρτώνται 

χωρικά µε τις προηγούµενες και σχετίζονται µε τον περιηγητικό και 

πολιτιστικό τουρισµό. 

Ειδικότερα σε σχετική µελέτη (πρόγραµµα RIS/PLUS)7 προτείνεται η ίδρυση 

«Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» στην ευρύτερη περιοχή του 

Προυσσού µε στόχο την ανάδειξη / προστασία των χαρακτηριστικών φυσικών 

πόρων της Ευρυτανίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισµού. 

γ) Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισµός: 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το Καρπενήσι αποτελεί κέντρο πολιτιστικών 

εκδηλώσεων / δραστηριοτήτων και αφετηρία για πολιτιστικές διαδροµές και 

κυρίως επισκέψεις µοναστηριών και συµµετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Το βασικό κέντρο θρησκευτικού τουρισµού (µε µεγάλο αριθµό επισκεπτών) 

είναι η Ιερά Μονή Προυσσού, ενταγµένη σε ελκυστικό φυσικό περιβάλλον και 

ακολουθούν η Ιερά Μονή Τατάρνας (κοντά στη λίµνη Κρεµαστών) και το 

Ησυχαστήριο Οσίας Μαρίας (Μικρό Χωριό). Εκτός από τις κύριες διαδροµές 

προς Προυσσό (κατά µήκος του Καρπενησιώτη ποταµού) και Τατάρνας 

(Καρπενήσι - Φραγκίστες - Μονή Τατάρνας) µια τρίτη διαδροµή (για επίσκεψη 

βυζαντινών εκκλησιών σε συνδυασµό µε το φυσικό τοπίο) είναι Καρπενήσι - 

Κλαυσί (Παλαιοχριστιανικός ναός Αγ. Λεωνίδη / 5ου αιώνα) - Μουζήλο 

(παµπάλαιες εκκλησίες) - Ανιάδα (περιοχή «Αετόβρυση») - ∆οµνίτσα. 

 

                                                 
7 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Πρόγραµµα RIS / PLUS (2001) Μελέτη Σκοπιµότητας για την 
Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισµού στην Περιφέρεια. 
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3. Αξιολόγηση των πόρων 
 
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, στο παρόν τµήµα της µελέτης παρουσιάζεται 

η ιεράρχηση και η συγκριτική αξιολόγηση των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ώστε να γίνεται εφικτή η ορθολογική και ολοκληρωµένη 

τεκµηρίωση των προτάσεων. 

Στους πίνακες που προηγήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά οι τουριστικοί πόροι και 

ο βαθµός στον οποίο ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί και, ως αποτέλεσµα 

των εκτιµήσεων αυτών, αξιολογείται η δυνατότητα αξιοποίησής τους και η 

κατάλληλη µορφή τουρισµού. 

Για την αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι «έµµεσης προσέγγισης» που 

στηρίζονται αφ’ ενός στην ανάλυση / καταγραφή απόψεων ορισµένων οµάδων ή 

ειδικών σε θέµατα τουρισµού και αφ’ ετέρου σε στατιστικά δεδοµένα χρήσης των 

πόρων και συµµετοχής σε σχετικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα έγινε χρήση 

σχετικών πληροφοριών και µελετών αξιολόγησης των πόρων. Η προσέγγιση που 

ακολουθήσαµε υπαγορεύτηκε και βασίστηκε στην υπάρχουσα πληροφόρηση και στις 

σχετικές µελέτες που έχουν γίνει λόγω ανυπαρξίας ειδικών διασκοπίσων και 

σηµαντικές ελλείψεις στατιστικών δεδοµένων. 

Για την αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Σπουδαιότητα του πόρου 

• Βαθµός αξιοποίησης µέχρι σήµερα 

• Προσβασιµότητα 

• Αισθητική αξία 

• Σηµερινή κατάσταση 

• Ένταξη σε ειδική µορφή τουρισµού 

 

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται στη συνέχεια οι πλέον σηµαντικοί, από πλευράς 

τουριστικού ενδιαφέροντος πόροι. 
 

3.1. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ο Νοµός Εύβοιας διαθέτει, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες, µια 

µεγάλη ποικιλία τουριστικών πόρων, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να προσδώσει 

µεγάλη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη. 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006  B’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 61

Οι τουριστικοί του πόροι διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την 

ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού, οι οποίες συµβάλλουν στην τοπική 

ανάπτυξη και στη σωστή διαχείριση των πόρων και του περιβάλλοντος. 

Προκειµένου όµως να γίνει εφικτή η κατάστρωση ενός αξιόπιστου και 

επιχειρησιακού προγράµµατος ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού στο νοµό, 

είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των πόρων και η επιλογή εκείνων που προσφέρονται 

για τη επίτευξη µεγαλύτερων αποτελεσµάτων. 

Με την εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται παραπάνω, ως οι 

πλέον αξιόλογοι τουριστικοί πόροι του Νοµού Εύβοιας θεωρούνται οι ακόλουθοι: 

• τα δίκτυα των ορεινών όγκων / βουνών (περιοχές ∆ίφρυος, Όχης, Τελέθριου και 

Κανδυλίου, ∆άσος Στενής) όπου µπορούν να δηµιουργηθούν «φυσικά πάρκα» και 

σε συνάρτηση µε άλλους ορεινούς πόρους έλξης να διαµορφωθούν δίκτυα και 

υπηρεσίες οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Τα βουνά της Εύβοιας είναι ιδανικά 

για την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Το βασικό τους 

πλεονέκτηµα είναι το εντυπωσιακό τοπίο ενώ ως µειονέκτηµα αναφέρεται η 

δυσκολία πρόσβασης. Επίσης πλούσια είναι η δασοκάλυψη των βουνών και 

ιδιαίτερα της ∆ίρφυος (µε δάση από έλατα και καστανιές).  

• Τα σπήλαια του νοµού όπως στην Άτταλη, στη Γλυφάδα στα Καλύβια Καρύστου 

το οποίο έχει και σταλακτίτες, στον Άγιο Αθανάσιο κοντά στη Χαλκίδα και στα 

Μανίκια νότια της Κύµης. 

• Τα φαράγγια όπως το περίφηµο του ∆ηµοσάρι στην περιοχή Καλλιανού της 

Καρύστου και της Αγάλης στον Άγιο Αθανάσιο στο τέλος του οποίου βρίσκεται η 

σπηλιά Βοϊδοκλέφτρα. 

• Ο νοµός διαθέτει µια ακτογραµµή µήκους 890 χλµ. Ως ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 

αξιολογούνται οι παράκτιες ζώνες, οι ακτές και οι παραλίες όπως της Χιλιαδούς / 

Γλυφάδας, η ευρύτερη ζώνη παραλιών Γλυφάδας - Μίλων , όρµου Τσίλαρου / 

Θάψων /ακρωτηρίου Καλάµι, το Αλιβέρι, η περιοχή Λίµνη- Ροβιές - Μαντούδι, 

τα Λουτρά Αιδηψού, η Λιχάδα , η ακτή Κάρυστος – Φλερός, τα Νέα Στείρα- 

VENOS, η παραλία της Ερέτριας-EOT, η παραλία Νήσου Σκύρου, στις οποίες 

µπορούν να αναπτυχθούν προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως θερινών διακοπών αλλά 

και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (ιστιοπλοΐας / jachting) και κυρίως 

περιήγησης / απόλαυσης φυσικών περιοχών του παράκτιου / θαλάσσιου χώρου. 

Από τις παραπάνω ακτές και παραλίες εκείνες που έχουν αξιοποιηθεί 
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περισσότερο είναι του Βόρειου και Νότιου Ευβοϊκού και οι ακτές από τα Νέα 

Στείρα µέχρι την Κάρυστο. 

• Οι ιαµατικές πηγές και γενικότερα οι πόροι ιαµατικού τουρισµού όπως τα λουτρά 

Αιδηψού, ο οικισµός και η ευρύτερη περιοχή της Αιδηψού, οι  σηµαντικές 

ανωδοµές / υποδοµές και υπηρεσίες (π.χ. το ξενοδοχείο Θέρµαι Σύλλα που είναι  

ιστορικό διατηρητέο µνηµείο), οι πηγές / λουτρά Γιάλτρων (Λιχάδα Ιστιαίας) και 

Αµάρυνθου Βάθειας, τα λασπόλουτρα στο Βασιλικό κοντά στη Χαλκίδα και οι 

πηγές ποσιθεραπείας στο Χωνευτικό και στους κήπους κοντά στη Κύµη, όπου 

µπορεί να αναπτυχθεί ο ιαµατικός τουρισµός και γενικότερα ο τουρισµός υγείας 

και φυσικής ζωής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην οργανωµένη 

Λουτρόπολη της Αιδηψού, η οποία διαθέτει 22 υδροθεραπευτήρια (το ένα 

ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ., το οποίο είναι το τελειότερο της χώρας µε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις υδροθεραπείας και φυσιοθεραπείας) 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία (κυρίως στην περιοχή Ερέτριας - Αµάρυνθου 

και στην Χαλκίδα, Κάρυστο, Αλιβέρι, Κύµη και Αυλίδα), όπως ο Μακεδονικός 

τάφος (Ερέτρια), ο Αρχαίος Θόλος (Ερέτρια), τα Αρχαία Λουτρά Αιδηψού ,η 

Οικία των Ψηφιδωτών (Ερέτρια), το Αρχαίο Θέατρο (Ερέτρια), το Μαυσωλείο 

Καρύστου, το Αρχαίο Νεκροταφείο Ριτσώνας (Αυλίδα), η Αρχαία Χαλκίδα, τα  

Αρχαιολογικά Μουσεία Χαλκίδας, Καρύστου και Ερέτριας, το Λαογραφικό 

Μουσείο Χαλκίδας, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης  Ερέτριας κλπ., για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πολιτιστικού τουρισµού. 

• Τα βυζαντινά / µεσαιωνικά µνηµεία (Κύµη / ευρύτερη περιοχή, Αυλωνάρι, 

Αλιβέρι, Λίµνη, Κάρυστος, Σκύρος και τα νεότερα / νεοκλασικά µνηµεία / κτίρια 

(Χώρα Σκύρου, Χαλκίδα) και οι παραδοσιακοί οικισµοί κυρίως στην ευρύτερη 

περιοχή της Λίµνης (Ροβιές, Κεχριές, Μετόχι) και στη Ν. Εύβοια (Κάψαλα, 

Πετριές, Αυλωνάρι), για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πολιτιστικού 

τουρισµού. 

• Οι παραδοσιακοί οικισµοί του νοµού της ευρύτερης περιοχής της Λίµνης η χώρα 

Σκύρου, τµήµατα της Κύµης, Λίµνης και Καρύστου, ορισµένοι οικισµοί της 

ευρύτερης περιοχής της ∆ίρφυος. 

• Το δίκτυο των υγροτόπων (κυρίως οι µεγαλύτεροι και ενταγµένοι σε ΖΟΕ όπως 

τα Κανατάδικα / Ιστιαίας - λιµνοθάλασσα Λιβαρίου, η Λίµνη ∆ύστου έκτασης 
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4.750 στρεµµάτων, το παράκτιο έλος Ψαχνών), οι οποίοι προσφέρονται  για την 

ανάπτυξη του οικοτουρισµού. 

• Τα οικοσυστήµατα του Νοµού τα οποία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 

2000», όπως το όρος Όχη στην περιοχή της Καρυστίας, ο κάµπος Καρύστου, το 

ακρωτήριο Καφηρέας, τα δάση Στενής και ∆έλφι. , η λιµνοθάλασσα Λιβαρίου 

κλπ 

• Οι λιµενικές υποδοµές του νοµού όπως τα επιβατικά λιµάνια Ερέτριας, Σκύρου, 

Κύµης, Καρύστου, Αλιβερίου, Άγιου Κωνσταντίνου και τα τουριστικά καταφύγια 

και µαρίνες (Χαλκίδα, ∆ίρφυς, Αλιβέρι, Κάρυστος, Μαρµάρι, Λουτρά Αιδηψού) 

 

3.2. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Ο Νοµός Βοιωτίας διαθέτει µεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

πόρων, οι αξιολογότεροι των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

• Το δίκτυο των ορεινών όγκων και συµπλεγµάτων που συµπεριλαµβάνει την 

Αράχοβα, που βρίσκεται στη ράχη του Παρνασσού και αποτελεί βασικό κέντρο / 

αφετηρία για προσπέλαση στο Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού (Φτερόλακκα, 

Κελάρια), τoν Εθνικό ∆ρυµό Παρνασσού που αποτελεί το δεύτερο σε φήµη ή 

έλξη βουνό της Ελλάδας (µετά τον Όλυµπο) µε ενδιαφέρουσα χλωρίδα (ενδηµικά 

φυτά) και πανίδα και τον Ελικώνα που διαθέτει πλούσια ποικιλία πολιτιστικών 

πόρων, για την ανάπτυξη περιηγητικού και χειµερινού τουρισµού. 

• Τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι  που βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε 

ορισµένους οικισµούς όπως η Θήβα (Αρχαιολογικό Μουσείο, Μυκηναϊκό 

Ανάκτορο, Κάδµειον, Ναός Ισµηνίου Απόλλωνος, Ιερό Καβείρων / κοντά στη 

Θήβα), ο Ορχοµενός (Μυκηναϊκό Ανάκτορο), η Χαιρώνεια (Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Αρχαίο Θέατρο, Ακρόπολη,) η Λιβαδειά (Μεσαιωνικό Φρούριο) και οι 

Πλαταιές και Θεσπιές. 

• Τα βυζαντινά µνηµεία και τα πολλά µοναστήρια τα οποία κατά κύριο λόγο είναι 

συγκεντρωµένα στον Ελικώνα (όπως η Μονή Οσίου Λουκά µε µουσείο) αλλά και 

σε άλλους χώρους όπως στον Ορχοµενό (Μ. Παναγίας Σκριπούς), στο Ύπατο / 

Σαγµάτειο όρος (Μ. Σαγµατά), στα Βάγια (Μ. Τιµίου Σταυρού) και στη ∆αύλεια 

(Μ. Αγ. Ιερουσαλήµ), η αξιοποίηση των οποίων οδηγεί σε συνδυασµένες δράσεις 

πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισµού. 
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• Επίσης, σηµαντικό πόρο για την ανάπτυξη του περιηγητικού τουρισµού µπορεί ν’ 

αποτελέσει η πρωτεύουσα του νοµού Λιβαδειά για προσπέλαση στον Ελικώνα 

αλλά και για διάφορες πεζοπορικές διαδροµές στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 

όπου εντοπίζονται: α) ο ποταµός της Κρύας (µε τοξωτά φαράγγια, νερόµυλους, 

κλπ.), β) αναρριχητικό πάρκο (µε 15 περιηγητικές διαδροµές, γ) φαράγγι µε 

θέατρο (χωρητικότητας 1000 ατόµων), δ) Κάστρο µε εκθεσιακό χώρο και 

βυζαντινή εκκλησία στο λόφο του Προφήτη Ηλία. 

• Οι αγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως στο δυναµικό αγροτικό κέντρο 

Ορχοµενός και στα γύρω χωριά (στην κοιλάδα / λεκανοπέδιο Κωπαΐδας) αλλά και 

στα Βάγια (Θηβαϊκό κάµπο), στην Τανάγρα (Πεδιάδα Τανάγρας) και επίσης στην 

Αράχοβα (ύπαρξη γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισµού  µε καταλύµατα), 

οι οποίες µπορούν να συνδυασθούν µε τον θρησκευτικό και περιηγητικό 

τουρισµό. 

• Οι ακτές στο ∆ήλεσι και στην Αντίκυρα. 

  

3.3. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Ο Νοµός χαρακτηρίζεται από σηµαντικά µεγέθη και ποικιλία κυρίως φυσικών αλλά 

και ανθρωπίνων / πολιτιστικών πόρων, από τους οποίους αξιολογούνται ως οι πλέον 

κατάλληλοι για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων οι ακόλουθοι: 

• Οι ιαµατικές πηγές στην Υπάτη, Καµµένα Βούρλα, Πλατύστοµο ,Θερµοπύλες και 

Παλαιόβραχο, που είναι ένας σηµαντικός αριθµός σε σχέση µε άλλους νοµούς της 

Ελλάδας. 

• Το οικοσύστηµα της περιοχής Σπερχειού ποταµού / Μαλιακού Κόλπου. Ένα 

σύστηµα µε διαφορετικά φυσιογραφικά / οικολογικά χαρακτηριστικά που 

συγκροτείται από τρεις αλληλένδετες ενότητες: α) το θαλάσσιο σύστηµα 

οικοτόπων του Μαλιακού, β) τους οικότοπους των αµµωδών παραλιών του 

Μαλιακού και το ∆έλτα του Σπερχειού (υγροτοπικό σύστηµα) και γ) το ποτάµιο 

σύστηµα της κοιλάδας του Σπερχειού (οικότοποι γλυκών νερών, παρόχθια δάση, 

κλπ.) 

• Το δίκτυο ορεινών όγκων / βουνών που περιλαµβάνει την Οίτη (το κυριότερο, 

που περιλαµβάνει τον Εθνικό  ∆ρυµό Οίτης), το όρος Όθρυς, το Καλλίδροµο και 

τον Τυµφρηστό. 
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• Οι παράκτιες ζώνες (ο δεύτερος µετά την Εύβοια νοµός της Περιφέρειας σε µήκος 

ακτών) µε τις πλέον σηµαντικές να εντοπίζονται στον Β. Ευβοϊκό / Ν.Α. ζώνη του 

νοµού (Καµένα Βούρλα, Άγιος Κωνσταντίνος, περιοχές Αταλάντης -Σκάλα και 

Μαλεσίνας - Θεολόγος) και στον Μαλιακό (παράκτια ζώνη Στυλίδας, Εχιναίων, 

Πελασγίας). 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι οργανωµένοι (π.χ. Κάστρο Λαµίας, Θεολόγος - 

Μαλεσίνα) και µη (Θερµοπύλες, Στυλίδα, ∆οµοκός, Μακρακώµη, Ελάτεια). 

• Τα αρχαιολογικά µουσεία (π.χ. Λαµίας, Αταλάντης, Θερµοπυλών) και 

λαογραφικά (π.χ. Καλοσκοπής / Στρατώνας,  Υπάτης). 

• Τα Μοναστήρια, µε σηµαντικότερο αυτό της µονής Αγάθωνος στις βόρειες  

πλαγιές της Οίτης που περιλαµβάνει και Μουσείο Φυσικής ιστορίας και ακόµη  οι 

µονές Υπάτης, Αγιάς, Αγίου Αθανασίου. 

•  Ορισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί (π.χ. Παύλιανη, Νεοχώρι - µε στοιχεία 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής) και κάστρα (π.χ. Μενδενίτσας, Πελασγίας, 

Λιµογαρδίου.) 

 

3.4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

Ο Νοµός συνδυάζει ποικίλους φυσικούς (ορεινούς και παράκτιους) και ανθρώπινους / 

πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης από τους οποίους αξιολογούνται ως οι πλέον 

κατάλληλοι για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων οι ακόλουθοι: 

• Το δίκτυο ορεινών συµπλεγµάτων που περιλαµβάνει τα συµπλέγµατα 

Βαρδουσίων και Γκιόνας (οι δύο κύριες ορεινές περιοχές µε δάση, φαράγγια, 

λιβάδια, βοσκοτόπια  και ορνιθοπανίδα), το σύµπλεγµα των βουνών Λιδορικίου 

και ορισµένα τµήµα του Παρνασσού (Β.∆. τµήµα) και της Οίτης (Ν.∆. τµήµα). 

• Οι υδάτινοι πόροι που περιλαµβάνουν κυρίως τον ποταµό Μόρνο (µε απορροές 

από τη δυτική Γκιόνα και τα Ανατολικά Βαρδούσια), τα νερά του οποίου 

σχηµατίζουν µέσω χωµάτινου φράγµατος (κοντά στο χωριό Κάλλιο) την τεχνητή 

λίµνη του Μόρνου.  

• Οι υγρότοποι όπως οι Γούβες / Σκεπετάρι και ο Μόρνος (ποταµός, εκβολές, 

τεχνητή λίµνη). 

• Οι ακτές  και οι παράκτιες ζώνες  µε τις βασικές και πλέον αναπτυγµένες αυτές 

της Ιτέας και Γαλαξιδίου (τα δύο κύρια λιµάνια του νοµού) αλλά και του 
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∆ιστόµου, Ερατινής, Αγίου Νικολάου, και Ευπαλίου, καθώς και µικρές παραλίες 

στο ελκυστικό νησάκι Τριζόνια . 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι που περιλαµβάνουν, εκτός από τους ∆ελφούς (βασικό 

πόλο έλξης σε Εθνικό επίπεδο) ορισµένους αρχαίους χώρους και µνηµεία όπως τα 

Πυρά, το αρχαίο Κάλλιο, το Κωρύκειον Άντρον (θέση νεολιθικής εποχής κοντά 

στους ∆ελφούς), την Αρχαία Λιλαία, την Οχύρωση της Αρχαίας Άµφισσας. 

• Τα αρχαιολογικά µουσεία ∆ελφών (διεθνούς εµβέλειας) και του Λιδορικίου, το 

µουσείο Παλαιοντολογίας στην Πανουργία, ορισµένα λαογραφικά µουσεία (στην 

Άµφισσα, το Μαλανδρίνι και στην Καστριάτισσα) και το ναυτικό εθνολογικό 

µουσείο Γαλαξιδίου. 

• Οι παραδοσιακοί οικισµοί(Γαλαξείδι, ∆άφνος, ∆ιακόπι, Αθ. ∆ιάκος),  

• Τα µοναστήρια όπως ο Προφήτης Ηλίας (κοντά στο Χρισσό) η Μονή Βλασίου, ο 

Ναός Σωτήρος (Άµφισσα) και η µονή Σπηδιάς (στα Άγραφα).  

• Τα σπήλαια, όπως το Κωρύκειο Άντρο στον Παρνασσό, η Ράχη / Άµφισσα και 

ορισµένα σπήλαια κοντά σε οικισµούς όπως στο Χρισσό, στο Πολύδροσο και 

στην Πάργιανη. 

• Τα υφιστάµενα συνεδριακά κέντρα των ξενοδοχείων 

• Οι µαρίνες Ιτέας και Γαλαξιδίου 

 

3.5 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Ο Νοµός Ευρυτανίας, διακρίνεται κυρίως για το ορεινό του εδάφους του (100% 

ορεινός χώρος) για το υψηλό ποσοστό δασών (44,5% η δασική κάλυψη) για 

σηµαντικό υδάτινο πλούτο, και για την ελκυστικότητα και καθαρότητα του 

περιβάλλοντος. ∆ιαθέτει µεγάλο πλούτο φυσικών και ανθρώπινων / πολιτιστικών 

πόρων οι πλέον αξιόλογοι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 

• Το δίκτυο ορεινών όγκων / βουνών κυρίως ο Τυµφρηστός / Βελούχι (που 

περιλαµβάνει το χιονοδροµικό κέντρο), τα Άγραφα, η Καλιακούδα αλλά και η 

Οξιά και το Παναιτωλικό (στα νότια σύνορα του νοµού, στις ορεινές περιοχές 

υπάρχουν πολλά και ελκυστικά δάση). 

• Οι υδάτινοι πόροι, ήτοι ποτάµια, λίµνες, υγρότοποι όπως ο Αχελώος (στα σύνορα 

των νοµών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας), ο Ταυρωπός (Μέγδοβας), και ο 

Αγραφιώτης που εκβάλλουν στη Λίµνη Κρεµαστών καθώς και τα ποτάµια 

Καρπενησιώτης, Τρικεριώτης, Κρικελιώτης. 
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• Οι καταρράκτες (στα Β. και Ν. του νοµού), φαράγγια και κοιλάδες (π.χ. Ποταµιάς 

ως τα βουνά του Προυσού). 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. αποµεινάρια αρχαίων τάφων στον οικισµό 

Κορυσχάδες, αρχαίος οικισµός «Γλα» στον οικισµό Χόχλια). 

• Μια σειρά από µοναστήρια, εκκλησίες / παρεκκλήσια, µετόχια σ’ όλη την έκταση 

του νοµού (σε οικισµούς ή ορεινές / απρόσιτες περιοχές). Ως πιο σηµαντικά 

µοναστήρια θεωρούνται το Ησυχαστήριο Οσίας Μαρίας (Μικρό Χωριό) και 

κυρίως η Ιερά Μονή Προυσού (κοντά στον οικισµό) µέσα σ’ ένα εξαίρετο φυσικό 

περιβάλλον και η Ιερά Μονή Τατάρνας (κοντά στην τεχνητή λίµνη Κρεµαστών). 

• Ορισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί (π.χ. Κορυσχάδες, Μικρό και Μεγάλο Χωριό - 

µε παραδοσιακά / πετρόκτιστα σπίτια) παραδοσιακά γεφύρια (Επισκοπή, Τέµπλα, 

Μανώλη) και ορισµένα σπήλαια και  πύργοι. 

• Ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις / δραστηριότητες (κυρίως θρησκευτικού 

χαρακτήρα) µε βασικό κέντρο το Καρπενήσι (κέντρο / αφετηρία πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και περιηγήσεων) που περιλαµβάνει Συνεδριακό Κέντρο και 

Μουσείο Λαογραφίας / Ευρυτανικών ευρηµάτων. 

• Το συνεδριακό κέντρο CLUB MONTANA 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ 
 

1.1. Κύριοι προωθητικοί και ανασχετικοί παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης: 

δυνατότητες και εµπόδια / προβλήµατα (διαρθρωτικά) τουριστικής ανάπτυξης 

 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση (κυρίως την ανάλυση SWOT) αλλά και την 

διασκόπιση  που έγινε (ερωτηµατολόγια σε φορείς της Περιφέρειας) οι κύριοι θετικοί 

/ προωθητικοί παράγοντες εντοπίζονται και διαγράφονται, κατά σειρά σηµασίας, ως 

εξής: 

 

α)  Τα σηµαντικά µεγέθη, ποικιλία / ελκυστικότητα και γεωγραφική κατανοµή 

(διαχωρικότητα) των περιβαλλοντικών (φυσικών και πολιτιστικών πόρων). 

 

β)  Σε άµεση συνάρτηση µε τον προηγούµενο θετικό παράγοντα, οι δυνατότητες 

ανάπτυξης εναλλακτικών / ειδικών µορφών τουρισµού, µορφές που 

παρουσιάζουν, τα τελευταία χρόνια, δυναµική ανάπτυξη διεθνώς λόγω 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σηµαντικών τµηµάτων της αγοράς. 

 

γ) Οι δυνατότητες για µια διαχρονική ανάπτυξη ορισµένων µορφών τουρισµού και 

η διεποχικότητα άσκησης ορισµένων τουριστικών δραστηριοτήτων (κυρίως 

περιηγητικού / φυσιολατρικού και πολιτιστικού χαρακτήρα). 

 

δ) Τα τοπικά χαρακτηριστικά και η διαφοροποίησή τους από περιοχή σε περιοχή. 

Χαρακτηριστικά που αφορούν τη φιλοξενία, της πολιτιστικές εκδηλώσεις / 

τοπικά δρώµενα και τα παραγόµενα παραδοσιακά προϊόντα. 

 

ε) Οι σχετικά «προσιτές τιµές» προσφεροµένων προϊόντων (ανωδοµών / 

καταλυµάτων και υπηρεσιών). Ο όρος σχετικά συναρτάται µε άλλες περιοχές 

τουριστικού προορισµού (κυρίως εκτός της περιφέρειας και ορισµένες / λίγες 

εντός) και κυρίως µε την ποιότητα / επάρκεια ανωδοµών / καταλυµάτων). 
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Οι κύριοι ανασχετικοί παράγοντες ή τα εµπόδια / προβλήµατα τουριστικής ανάπτυξης 

της Περιφέρειας, χωρίς να διαφοροποιούνται σηµαντικά από αυτά άλλων 

περιφερειών της χώρας, διακρίνονται ως προς τρεις παραµέτρους: α) το προφίλ της 

τουριστικής προσφοράς, κυρίως ανωδοµών / καταλυµάτων και του σχετικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, β) το προφίλ της τουριστικής ζήτησης ή της 

ηµεδαπής και αλλοδαπής αγοράς, και γ) το προφίλ ορισµένων παραµέτρων 

τουριστικής ανάπτυξης όπως η συµβολή του τουρισµού στο Α.Ε.Π. και την 

απασχόληση της Περιφέρειας καθώς και η παράµετρος «επίπεδα εκπαίδευσης / 

κατάρτισης», που συµβάλλει στην ποιότητα προσφεροµένων υπηρεσιών. 

 

α)  Ως προς την προσφορά, ένα µεγάλο ποσοστό (~60%) των ξενοδοχειακών 

µονάδων είναι οικογενειακής µορφής (έναντι 43% στο σύνολο της χώρας) και 

Γ’ κατηγορίας (61,4%, ήτοι το µεγαλύτερο όλων των περιφερειών), ενώ οι 

ξενοδοχειακές µονάδες (κτίσµατα) είναι οι µικρότερες της χώρας (~680 τµ / 

µέσος όρος), αρκετά παλαιές και µε το ποσοστό των µεγάλων ξενοδοχείων να 

µην υπερβαίνει το 4%. Σχετικά µε τις υποδοµές κυρίως τα προσφερόµενα 

δίκτυα προσπέλασης / διακίνησης παρατηρούνται ελλείψεις κυρίως στα ειδικά 

δίκτυα ορισµένων νοµών και περιοχών (π.χ. Ευρυτανία, Φωκίδα). 

 

β) Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κυρίαρχη θέση έχει η ηµεδαπή ζήτηση – 

ντόπιες αγορές – µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις προσέλκυσης αλλοδαπών 

τουριστών σε περιοχές όπως π.χ. οι ∆ελφοί και η Ερέτρια. Επίσης παρατηρείται 

σηµαντική εποχικότητα της ζήτησης (µε κάποια άµβλυνση τελευταία σε 

ορισµένες περιοχές), κυρίως της αλλοδαπής αλλά και της ηµεδαπής, και 

ειδικότερα ένας περιορισµένος ή µικρής χρόνος παραµονής στις περιοχές 

προορισµού: κύρια πρόσβαση από Αθήνα για ολιγοήµερες διακοπές ή 

επισκέψεις πολιτιστικών πόρων και άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριας 

αναψυχής. 

 

γ) Η συµβολή του τουρισµού στο Α.Ε.Π. της Περιφέρειας θεωρείται περιορισµένη 

(εκτιµούµενα ποσοστά: 4% άµεσης συµµετοχής του τοµέα / στοιχεία ΕΣΥΕ και 

6% έµµεσης συµµετοχής / στοιχεία ΙΤΕΠ), ενώ µικρή θεωρείται και η συµβολή 

του τουρισµού στην απασχόληση (οι απασχολούµενοι στον τοµέα καλύπτουν το 

6% του συνολικού εργατικού δυναµικού). Χαµηλής ή µέσης στάθµης (σε 
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σύγκριση µε άλλες περιοχές) είναι και το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

απασχολούµενων αλλά και των επιχειρηµατιών – ξενοδόχων. Ένα ζήτηµα που 

απαιτεί άµεσης προτεραιότητας και αναγκαία µέτρα κατάρτισης / εκπαίδευσης / 

εξειδίκευσης, σύµφωνα µε επαγγελµατικές ειδικότητες, του υφιστάµενου και 

δυνάµει εργατικού δυναµικού και αναβάθµισης του επιχειρηµατικού προφίλ. 

 

1.2. Κύριες Συµπερασµατικές παρατηρήσεις από την Εκτίµηση της Φέρουσας 

Ικανότητας 

 

Με βάση τις εκτιµήσεις της χωρητικότητας ή φέρουσας ικανότητας στις περιοχές της 

περιφέρειας που έχουν προσδιορισθεί, τα υφιστάµενα αναπτυξιακά επίπεδα σε 

ανωδοµές / καταλύµατα και τις επιδιώξεις για προστασία και αειφόρο ανάπτυξη 

ορισµένων περιοχών, οι δυνατότητες (δυνάµει / potential) ανάπτυξης κυρίως 

ανωδοµών / καταλυµάτων στις εν λόγω περιοχές διαφοροποιούνται σηµαντικά και 

προσδιορίζονται ως εξής: 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΙ∆ΗΨΟΥ: Με βάση τα αποδεκτά όρια χωρητικότητας που έχουν 

προσδιοριστεί (~5.000 τουρίστες) δεν θεωρείται σκόπιµη και αναγκαία η ανάπτυξη 

νέων ανωδοµών / καταλυµάτων κυρίως στα Λουτρά Αιδηψού και λόγω ύπαρξης 

σηµαντικού αριθµού κλινών (~5.200 ξενοδοχειακών και 7.200 ενοικιαζόµενων 

δωµατίων στον ∆ήµο) και για προστασία / αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Στην 

ευρύτερη περιοχή του ∆.∆. Λουτρών Αιδηψού και σε επιλεγµένες εντός του ∆ήµου, η 

δυνάµει και οργανωµένη ανάπτυξη νέων ανωδοµών, κυρίως ξενοδοχειακών, 

εντοπίζεται στις 300 κλίνες. 

 

∆ΗΜΟΙ ∆ΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ – ΙΤΕΑΣ: Όπως και στην Αιδηψό, και µε 

βάση τα αποδεκτά όρια χωρητικότητας του ∆. ∆ελφών (~2.300 τουρίστες) δεν 

θεωρείται σκόπιµη και αναγκαία η ανάπτυξη νέων ανωδοµών / καταλυµάτων στον 

οικισµό των ∆ελφών per se που να υπερβαίνει τις ~200 κλίνες. Στο Γαλαξείδι και την 

Ιτέα η δυνάµει συνολική ανάπτυξη νέων ανωδοµών / καταλυµάτων εντοπίζεται στις 

700-800 νέες κλίνες. 
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∆ΗΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ: Ο εν λόγω ∆ήµος µε ένα µόνο ∆.∆. (αυτό της Αράχοβας) 

είναι µια περιοχή διερχόµενου τουρισµού (πρόσβασης στους ∆ελφούς) και κυρίως 

κέντρο / αφετηρία για χιονοδροµικό τουρισµό (Παρνασσός). Με στόχο κυρίως την 

προστασία του παραδοσιακού οικισµού και µε βάση ορισµένα αποδεκτά όρια 

ανάπτυξης (∆.Τ.Λ. = 30) η δυνάµει / potential ανάπτυξη νέων ανωδοµών / 

καταλυµάτων εντοπίζεται στις 600-700 νέες κλίνες. 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Ο εν λόγω ∆ήµος διακρίνεται για υψηλά πληθυσµιακά 

µεγέθη (σε σχέση µε άλλες περιοχές / οικισµούς του νοµού) την µεγάλη γεωγραφική 

έκταση του και κυρίως τη θέση του (κέντρο / αφετηρία προσπέλασης από άλλους 

νοµούς και προς βασικούς τουριστικούς πόρους έλξης του νοµού). Παρ’ όλο που 

σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά δεδοµένα η προσδιορισθείσα φέρουσα ικανότητα 

(~6.000 τουρίστες) επιτρέπει µια σηµαντική ανάπτυξη νέων ανωδοµών / 

καταλυµάτων (4.000 – 4.500 κλίνες) για λόγους αποσυµφόρησης και κυρίως 

διάχυσης / προώθησης της ανάπτυξης σε άλλες ελκυστικές περιοχές του νοµού 

Ευρυτανίας, που δεν έχουν αναπτυχθεί, τα αποδεκτά όρια ανάπτυξης νέων ανωδοµών 

/ καταλυµάτων εντοπίζονται στις 1000 – 1500 κλίνες. Όρια που βασίζονται στον 

περίπου διπλασιασµό (από 16,4 σε 30) του ∆.Τ.Λ. 

 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ – ∆.∆. ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΒΙΩΝ: Με βάση την συνολική 

ηµερήσια χωρητικότητα του ∆. Ελυµνίων (3.765) και των δύο οικισµών (Λίµνη: 

1.782, Ροβιές: 994) καθώς και τα υφιστάµενα επίπεδα ανάπτυξης (πολύ 

περιορισµένα, κυρίως στη Λίµνη) οι δυνατότητες ανάπτυξης ανωδοµών / 

καταλυµάτων εκτιµούνται για τη Λίµνη στις ~1.500 κλίνες και για τις Ροβιές στις 

250-300 νέες κλίνες. Για την ευρύτερη ζώνη του ∆. Ελυµνίων – κυρίως στους 

οικισµούς της ενδοχώρας η δυνάµει ανάπτυξη νέων ανωδοµών / καταλυµάτων 

εκτιµάται στις ~500 κλίνες. 

 

∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Με βάση τα αποδεκτά όρια ηµερήσιας χωρητικότητας του ∆. 

Ιστιαίας (~3.500 τουρίστες), τα υφιστάµενα επίπεδα ανάπτυξης ανωδοµών / 

καταλυµάτων και κυρίως τις προκρινόµενες µορφές ανάπτυξης (βλέπε σχετικά την 

προηγηθείσα ανάλυση – Α’ ΦΑΣΗ) οι δυνατότητες ανάπτυξης ανωδοµών / 

καταλυµάτων εκτιµούνται στις ~3.000 νέες κλίνες οι µισές από τις οποίες (~1.500) 
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ενδείκνυται να διαµορφωθούν στην ευρύτερη ζώνη του δήµου, κυρίως σε οικισµούς 

της ορεινής ενδοχώρας αλλά και της παράκτιας ζώνης. 

 

∆ΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ – ∆.∆. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ: Με βάση τα αποδεκτά όρια ηµερήσιας 

χωρητικότητας του ∆. Νηλέως (~1.800 τουρίστες) και του ∆.∆. Αγίας Άννας (~800 

τουρίστες) καθώς και τα υφιστάµενα επίπεδα ανωδοµών / καταλυµάτων, το συνολικό 

δυναµικό ανωδοµών εκτιµάται στις ~1.200-1.300 νέες κλίνες. Λόγω θέση, 

ελκυστικότητας και προκρινόµενων µορφών ανάπτυξης (βλέπε προηγηθείσα ανάλυση 

– Α’ ΦΑΣΗ) η Αγία Άννα ενδείκνυται να συγκεντρώσει το ½ (~600- 650 κλίνες) των 

νέων καταλυµάτων. 

 

∆ΗΜΟΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ: Σύµφωνα µε την φέρουσα ικανότητα που 

προσδιορίστηκε για την Ερέτρια (~4.200 τουρ.) και την Αµάρυνθο (~3.750 τουρ.), τα 

υφιστάµενα επίπεδα ανωδοµών / καταλυµάτων (~2.600 κλίνες) για την Ερέτρια και ~ 

800 κλίνες για την Αµάρυνθο) καθώς και την ανάγκη προστασίας των δύο οικισµών 

και της παράκτιας ζώνης (εντατική ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας) το δυναµικό 

ανάπτυξης νέων ανωδοµών / καταλυµάτων εντοπίζεται ως εξής: Για µεν την Ερέτρια 

στις ~1.600 νέες κλίνες (ήδη υφίσταται σηµαντικό δυναµικό ~2.600 κλινών) για δε 

την Αµάρυνθο στις ~2.500 κλίνες οι µισές από τις οποίες ενδείκνυται ν’ αναπτυχθούν 

στους αγροτικούς οικισµούς της ενοδχώρας. 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ: Πρόκειται για δύο παράκτιους οικισµούς 

µε σηµαντικούς πόρους τουριστικής έλξης (παράκτιες ζώνες και κυρίως περιοχές 

ενδοχώρας) που παρουσιάζουν περιορισµένη τουριστική ανάπτυξη. Με βάση τα 

αποδεκτά επίπεδα ηµερήσιας φέρουσας ικανότητας που προσδιορίστηκαν (5.000 – 

5.500 τουρίστες για Κάρυστο και 1.500 – 2.000 για Μαρµάρι) καθώς και τα 

υφιστάµενα επίπεδα ανωδοµών / καταλυµάτων (Κάρυστος: ~ 800 κλίνες, Μαρµάρι: ~ 

400 κλίνες) οι δυνατότητες για νέες ανωδοµές / καταλύµατα εντοπίζονται ως εξής: 

Για την Κάρυστο εκτιµούνται σε 4.000 – 4.500 κλίνες και για το Μαρµάρι στις 1.000 

– 1.500 νέες κλίνες. Ειδικότερα σηµειώνεται ότι ένα ποσοστό 20% του συνολικού 

αριθµού των νέων κλινών ενδείκνυται ν’ αναπτυχθεί σε οικισµούς της ευρύτερης 

ζώνης και της Καρύστου και του Μαρµαρίου. 
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2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και τα δύο προηγούµενα τµήµατα (1.1.1. και 

1.1.2.) προσδιορίζουµε τρεις κύριες βασικές και αλληλοσυναρτώµενες παραµέτρους 

που εντάσσονται στη διαδικασία τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και 

συνιστούν κατευθυντήριο πλαίσιο για τα επόµενα τµήµατα της µελέτης. 

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1 και στην ανάλυση που ακολουθεί οι τρεις 

παράµετροι συντίθεται ο καθένας από 4 αλληλοσυναρτώµενες κατηγορίες 

αναπτυξιακών παραγόντων. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Πόροι / προϊόντα, ∆ραστηριότητες και Κίνητρα Τουρισµού Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

 

 

Βασικοί Πόροι / Προϊόντα 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ∆ραστηριότητες                Κίνητρα 
ειδικού ενδιαφέροντος        Τουριστών 
 

   Α 

Β Γ 

    Κατηγορίες  
4 

         4 
Κατηγορίες 

4 
Κατηγορίες 
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Α. Βασικοί Πόροι / Προϊόντα Τουριστικής Έλξης 

1. Πλέγµα φυσικών περιβαλλοντικών πόρων / προϊόντων: κυρίως της ενδοχώρας 

αλλά και παράκτιων ζωνών (Ευβοϊκού, Κορινθιακού και κυρίως ακτές Αιγαίου 

και Ευβοίας: π.χ. Χιλιαδούς / Γλυφάδας, Μύλων), περιοχές φυσικού πλούτου και 

τοπίων (ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές), Εθνικοί ∆ρυµοί (Παρνασσός, Οίτη), λίµνες, 

ποτάµια, φαράγγια, ρεµατιές, σπήλαια. 

 

2. Πλέγµα πολιτιστικών πόρων / προϊόντων: (υλικά και άυλα πολιτιστικά στοιχεία) 

διαφόρων εποχών ή διαχρονικής εµβέλειας: αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία 

προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, βυζαντινά / µεσαιωνικά, νεότερα / 

νεοκλασικά µνηµεία και κτίρια, παραδοσιακοί οικισµοί, διάφορα είδη µουσείων 

(αρχαιολογικά, ιστορικά, υδροβιολογικά) και διάφορες παραδοσιακές 

εκδηλώσεις, έθιµα και τοπικά δρώµενα. 

 

3. Πλέγµα πόρων / προϊόντων παράκτιου – θαλάσσιου χώρου: ακτές / παραλίες, 

κυρίως οργανωµένες (πλαζ) για κολύµβηση και δραστηριότητες υπαίθριας 

αναψυχής (θερινής περιόδου), µαρίνες / ιστιοπλοϊκά κέντρα και λιµάνια, κέντρα 

παραθερισµού / resorts. 

 

4. Πλέγµα πόρων / προϊόντων Υγείας / Φυσικής ζωής: ιαµατικές πηγές, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας, λασποθεραπείας και προϊόντα οικολογικής / φυσικής 

διατροφής. 

 

Β. ∆ραστηριότητες (συναρτώµενες µε προϊόντα) ειδικού ενδιαφέροντος 

1. ∆ραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, φυσιολατρικού και αθλητικού 

προσανατολισµού: πεζοπορικές διαδροµές, ορειβασία / αναρρίχηση, ιππασία / 

ποδηλασία (ορεινή ή συνήθης), rafting / καταβάσεις ποταµών, ιστιοπλοϊκές 

διαδροµές / µίνι κρουαζιέρες, επίσκεψη / περιήγηση / φωτογράφιση φυσικών 

τοπίων, υγροβιότοπων, οικοσυστηµάτων, κλπ. 

 

2. ∆ραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα ή προσανατολισµένες σε πολιτιστικά 

(ανθρωπογενή προϊόντα και ειδικά οργανωµένες εκδηλώσεις (εκθέσεις, 

συνέδρια): επισκέψεις / περιηγήσεις, αρχαιολογικών χώρων / µνηµείων / 

µουσείων, παρακολούθηση / συµµετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και σε 
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θρησκευτικές εκδηλώσεις καθώς και σε τοπικά δρώµενα ή εκδηλώσεις / 

πανηγύρια. 

 

3. ∆ραστηριότητες κυρίως θερινής / καλοκαιρινής περιόδου συναρτώµενες µε 

παράκτιους χώρους ή κέντρα παραθερισµού / resorts, και συγκροτήµατα 

bungalows. Σχετιζόµενες µε κίνητρα χαλάρωσης / ανάπαυσης οι εν λόγω 

δραστηριότητες καλύπτουν εκτός από κολύµβηση (σε οργανωµένες πλαζ ή 

πισίνες) την ψυχαγωγία / διασκέδαση / παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων – 

µε τη συλλογική οργάνωσή τους από τα κέντρα παραθερισµού. 

 

4. ∆ραστηριότητες συναρτώµενες µε την υγεία, τη φυσική ανανέωση και την καλή 

(φυσική – σωµατική) κατάσταση / fitness: άσκηση κυρίως (σύµφωνα µε ιατρικά 

προγράµµατα) λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας αλλά και ορισµένων 

άλλων δραστηριοτήτων «ήπιας µορφής»: πεζοπορία, κολύµβηση κλπ. 

 

Γ. Κίνητρα ή βασικά Εναύσµατα / Ελατήρια, Τουριστών 

1. Κίνητρα ή γνωριµία / απόλαυση της φύσης (φυσικών περιβαλλοντικών πόρων) 

και η εξερεύνηση (exploration) ειδικών τοπίων καθώς και ορισµένα hobbies  ή 

ενδιαφέροντα ενεργητικής δραστηριότητας / συµµετοχής (συλλογικά / οµαδικά ή 

µεµονωµένα) σε ορισµένες δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα. 

 

2. Κίνητρα ενηµερωτικού / επιµορφωτικού, εκπαιδευτικού / επιστηµονικού και 

θρησκευτικού χαρακτήρα: η απόκτηση εµπειριών ως προς διαφορετικούς τρόπους 

ζωής, η συναναστροφή / γνωριµία µε ντόπιους κατοίκους, η επικοινωνία αλλά και 

προβολή ατοµικών απόψεων / θέσεων (συνέδρια) και η επιµόρφωση / απόκτηση 

γνώσεων (επισκέψεις µουσείων, υγροβιότοπων / οικοµουσείων κλπ.) 

 

3. Κίνητρα ανάπαυσης / ξεκούρασης / χαλάρωσης (relaxation) συναρτώµενα εν 

µέρει µε τα κίνητρα «διαφυγής / δραπέτευσης» από την καθηµερινότητα (escape 

motivation). Κίνητρα συναρτώµενα κυρίως µε διακοπές σε κέντρα παραθερισµού 

/ resorts. 

 

4.  Κίνητρα υγείας / θεραπείας και φυσικής ανανέωσης συναρτώµενα, εν µέρει, µε 

κίνητρα υγιεινής διατροφής και κίνητρα θρησκευτικού χαρακτήρα. 
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3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Τ.Α.) 
 

Τα Εναλλακτικά Σενάρια Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, σενάρια 

µακροπρόθεσµου ορίζοντα, διαµορφώνονται µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε 

και ειδικότερα τα βασικά συµπεράσµατα της Α’ Φάσης. Ειδικότερα παρουσιάζεται 

(βλέπε ∆ιάγραµµα 2) ένα κατευθυντήριο ή καθοδηγητικό πλαίσιο παραγόντων ή 

παραµέτρων διαµόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης. Ένα 

κατευθυντήριο πλαίσιο που χρησιµοποιείται σε βαθµό και έκταση που επιτρέπουν τα 

πληροφοριακά δεδοµένα σύµφωνα µε την ανάλυση. 

 

3.1. Σενάριο στα Α 

Στρατηγική «συνέχισης της σηµερινής αναπτυξιακής διαδικασίας (σηµερινές τάσεις 

και σχήµατα διάρθρωσης ως προς τις µορφές / κλάδους και γεωγραφική κατανοµή) 

µε µικρές «διορθωτικές αλλαγές». – Status Quo Scenario. 

 

Παράγων Ι. Η τουριστική ανάπτυξη και οι δυνάµει / potential εναλλακτικές 

διαρθρώσεις του Τ.Π. ακολουθούν σ’ ολόκληρη την Περιφέρεια τα σηµερινά 

πρότυπα ως προς τα προσφερόµενα προϊόντα, τις ασκούµενες δραστηριότητες και τη 

χωρική τους διάρθρωση ως προς τα µεγέθη ανάπτυξης. 

 

Παράγων ΙΙ. Ως προς τη ζήτηση, το Σενάριο προβλέπει τη συνέχιση της σηµερινής 

διάρθρωσης. Μιας διάρθρωσης που χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη θέση της 

ηµεδαπής ζήτησης (εκτός από ορισµένες περιοχές όπως Ερέτρια και ∆ελφοί) την 

εποχικότητα της ζήτησης σχετικά µε τις ασκούµενες δραστηριότητες και κυρίως την 

περιορισµένη, χρονικά, διάρκεια παραµονής στις περισσότερες περιοχές προορισµού 

(επισκέψεις ηµερήσιες και weekend). 

 

Παράγων ΙΙΙ. Ως προς τη διατοµεακή / διακλαδική διάρθρωση, η σχετική 

διασύνδεση του τουρισµού µε τους άλλους παραγωγικούς κλάδους στο εν λόγω 

Σενάριο είναι σχετικά περιορισµένη λόγω των προϊόντων και µορφών τουριστικής 

ανάπτυξης που προκρίνονται και της σχετικής χωρικής / γεωγραφικής κατανοµής 

των. 
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Παράγων IV. Ο σχετικός µε το εν λόγω Σενάριο παράγοντας συναρτάται κυρίως µε 

τα οργανωτικά συστήµατα ή σχήµατα επιχειρηµατικής οργάνωσης για την προώθηση 

της τουριστικής ανάπτυξης. Σε επιχειρηµατικό επίπεδο το εν λόγω Σενάριο, 

προβλέπει τη συνέχιση του σηµερινού προφίλ ή σχηµάτων διάρθρωσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων (πλειονότητα επιχειρήσεων ατοµικής µορφής – έναντι 

νοµικής µορφής Α.Ε. – και µεγάλο ποσοστό ~ 60% οικογενειακών ξενοδοχειακών 

µονάδων). 

 

3.2. ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ Β 

Στρατηγική «∆υναµική και Επιλεκτική» που βασίζεται και προωθεί δυναµικά την 

αναδιάρθρωση της περιφερειακής τουριστικής δοµής σε ορισµένες µόνο περιοχές της 

περιφέρειας µε κύρια έµφαση i) στην αλλοδαπή αγορά (µαζικός / οργανωµένος και 

παράκτιος / θερινός τουρισµός και ii)  στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την 

«ένταξη – προσαρµογή» τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ευρύτερου 

Ευρωπαϊκού χώρου ή στη «διεθνοποίηση» τους. – Intensive / Selective Development 

Scenario. 

 

Παράγων Ι. Το εν λόγω Σενάριο επικεντρώνεται σε µια κυρίως επιλεκτική ανάπτυξη 

του τουρισµού. Μια ανάπτυξη που προσανατολίζεται (i) σε ορισµένα προϊόντα 

οργανωµένου / µαζικού τουρισµού (κέντρα παραθερισµού / results), (ii) σε παράκτιες 

ζώνες και οικισµούς (Ευβοϊκού, Κορινθιακού) και (iii) ορισµένα πολιτιστικά 

προϊόντα (κυρίως αρχαιολογικά) και δραστηριότητες (συνέδρια). 

 

Παράγων ΙΙ. Ως προς τη ζήτηση, κύριος προσανατολισµός του Σεναρίου είναι η 

προσέλκυση αλλοδαπών / ξένων τουριστών κυρίως αγορές οργανωµένου / µαζικού 

τουρισµού που προσελκύονται (κυρίως τη θερινή περίοδο) σε παράκτια οργανωµένα 

resorts. ∆εύτερη επιδίωξη ως προς τη ζήτηση (για τη διεύρυνση της εποχικά, και για 

λόγους χωρικής γειτνίασης) είναι η προσέλκυση τµηµάτων της αγοράς που 

ενδιαφέρεται για προϊόντα / δραστηριότητες πολιτιστικού προσανατολισµού. 

 

Παράγων ΙΙΙ. Όπως και στο Σενάριο Ι, η διατοµεακή / διακλαδική διάρθρωση ή 

διασύνδεση του τουρισµού µε άλλους παραγωγικούς κλάδους (κυρίως του αγροτικού 

τοµέα) είναι περιορισµένη λόγω των προϊόντων / µορφών τουριστικής ανάπτυξης και 

κυρίως της γεωγραφικής / χωρικής κατανοµής των. 
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Παράγων IV. Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, η προώθηση του εν λόγω Σεναρίου 

προϋποθέτει σηµαντικές αλλαγές κυρίως ως προς τη διάρθρωση και οργάνωση των 

τουριστικών επιχειρήσεων (µεγέθη και οργανωτικά σχήµατα µονάδων, σχέδια 

προβολής / marketing, κλπ.) και τούτο για συγκεκριµένους / αλληλοσυναρτώµενους 

λόγους: (i) διαµόρφωση ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών / ποιότητας, (ii) 

σωστή διασύνδεση µε αγορές (κυρίως ευρωπαϊκές) και αντιµετώπιση προβληµάτων 

ανταγωνισµού, και (iii) συνεχή, διαχρονική, οικονοµική αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων. 

 

3.3. ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ Γ 

Στρατηγική (της κατά το δυνατόν) «Αυτοδύναµης» και «Ενδογενούς» τουριστικής 

ανάπτυξης µε την οποία επιδιώκεται η πλήρης (γεωγραφικά) αξιοποίηση πόρων και 

δυνατοτήτων της περιφέρειας, η στήριξη ενός πολυδιάστατου ή ποικίλου και χωρικά 

διαφοροποιηµένου φάσµατος δραστηριοτήτων και η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή 

τοπικών κοινοτήτων. – Self dynamic / Endogenous Development Scenario. 

 

Παράγων Ι. Το εν λόγω Σενάριο προβλέπει την ανάπτυξη κυρίως εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού σε όλους τους νοµούς / περιοχές της περιφέρειας σύµφωνα µε 

τους ποικίλους περιβαλλοντικούς (φυσικούς και ανθρωπογενείς  / πολιτιστικούς) 

πόρους τουριστικής έλξης όπως διαφοροποιούνται γεωγραφικά από περιοχή σε 

περιοχή της Περιφέρειας. 

 

Παράγων ΙΙ. Ως προς τη ζήτηση, το Σενάριο προσανατολίζεται και στις δύο αγορές 

επιδιώκοντας την προσέλκυση και ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών (κυρίως 

εκείνων των τµηµάτων της αγοράς που προσελκύονται ή ενδιαφέρονται για 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού). Μια επιδίωξη που προϋποθέτει, για την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού, τη διαµόρφωση ελκυστικών προϊόντων (µε 

προσιτές / λογικές τιµές) και αποδοτικών πολιτικών marketing. 

 

Παράγων ΙΙΙ. Το εν λόγω Σενάριο προβλέπει την µεγαλύτερη δυνατή, διαχωρικά και 

διαχρονικά, διασύνδεση του τουρισµού µε τους άλλους παραγωγικούς κλάδους της 

Περιφέρειας, κυρίως του πρωτογενή τοµέα, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του αγροτικού πληθυσµού της Περιφέρειας. 
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Παράγων IV. Σύµφωνα µε τον εν λόγω παράγοντα, η προώθηση / υλοποίηση του 

Σεναρίου προϋποθέτει οργανωµένα και αποδοτικά οργανωτικά συστήµατα, ή 

σχήµατα σε δύο επίπεδα: (α) σε επιχειρηµατικό επίπεδο, την αρτιότερη οργάνωση 

επιχειρήσεων (κυρίως µεσαίων ή µικρών και ευέλικτων µονάδων) για την παροχή 

εναλλακτικών, εξειδικευµένων και ελκυστικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, 

και (β) σε επίπεδο διαµόρφωσης αναγκαίων ανωδοµών / υποδοµών και υπηρεσιών 

κυρίως ως προς τα δίκτυα προσπέλασης και διακίνησης στις διάφορες περιοχές 

τουριστικού προορισµού. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Κύριοι παράγοντες 
∆ιαµόρφωσης 

Παράγων Ι 
∆υνάµει / potential εναλλακτικές διαρθρώσεις του τουριστικού 
προϊόντος: 
Σύνθεση / µίγµα και κύριες Γραµµές Προϊόντων σε συνάρτηση 
µε µεγέθη, ποικιλία και χωρική διάταξη των πόρων   

Παράγων ΙΙ 
Υφιστάµενοι και δυνάµει βασικοί / κυρίαρχοι 
τύποι ζήτησης – ηµεδαπή και αλλοδαπή αγορά – 
και τα σχετικά επίπεδα ανταγωνισµού σε εθνικό / 
διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο 

Παράγων ΙΙΙ 
Συναρθρώσεις / διασυνδέσεις του τουρισµού 
µε τους άλλους παραγωγικούς κλάδους της 
περιφέρειας (και των νοµών) διάφοροι 
βαθµοί συνέργιας και προώθησης της 
παραγωγικής δοµής.

Παράγων IV 
Οργανωτικά συστήµατα / σχήµατα:  
i) επιχειρησιακής οργάνωσης (φορείς / επιχειρήσεις 

τουριστικής βιοµηχανίας 
ii) προσπέλασης / διακίνησης τουριστών: ταξιδιωτικά δίκτυα 

και πλαίσιο πληροφόρησης
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΥ 

 

Η αξιολόγηση των παραπάνω τριών εναλλακτικών Σεναρίων και η επιλογή του 

ενδεικνυόµενου βασίστηκε αφενός στην προηγηθείσα ανάλυση SWOT, σε δεδοµένα / 

προτάσεις µελετών που έχουν αναφερθεί, σε απόψεις φορέων της Περιφέρειας (µέσω 

ειδικής διασκόπισης / survey που διενεργήσαµε) και αφετέρου και κυρίως σε 

ορισµένα κριτήρια σύγκρισης των Σεναρίων που υιοθετούνται όπως: 

 

 Κριτήρια εφικτότητας και ευρύτερης αποδοχής (οικονοµικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά). 

 Κριτήρια συµβολής στην αειφόρο ανάπτυξη / most sustainable option. 

 Κριτήρια προστασίας και βελτίωσης / αναβάθµισης του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 

 Κριτήρια αναπτυξιακής συµβολής κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη αλλά καις 

την προώθηση του τουρισµού σε επίπεδο χώρας. 

 Κριτήρια ορθολογικής προώθησης και κυρίως αλληλοσυσχέτισης βασικών 

παραµέτρων τουριστικής ανάπτυξης: σύνθεση τουριστικού προϊόντος 

(ανταποκρινόµενη στους περιφερειακούς πόρους) διαστρωµάτωση αγοράς και 

διασύνδεση τουρισµού µε άλλους παραγωγικούς τοµείς. 

 

Με βάση τις παραπάνω παραµέτρους σύγκρισης των Σεναρίων υιοθετείται το Σενάριο 

ΙΙΙ ως το πλέον ενδεικνυόµενο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ένα Σενάριο 

που διαµορφώνει µια ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα για την Περιφέρεια και 

προωθεί τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ενός προϊόντος 

περιορισµένου εύρους ως προς τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού και ασκούµενες 

δραστηριότητες αλλά και έντονης εποχικότητας και χωρικής / γεωγραφικής 

συγκέντρωσης. Πρόκειται για ένα Σενάριο που προϋποθέτει και απαιτεί µια 

ολοκληρωµένη και συνεχή διαδικασία σχεδιασµού και κυρίως συντονισµένες 

ενέργειες / δράσεις και µέτρα πολιτικής δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε διάφορα 

χωρικά επίπεδα. 
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5.  ΣΤΟΧΟΙ, ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Με βάση το επιλεγέν Σενάριο προσδιορίζονται στη συνέχεια οι Στόχο ∆ράσης και τα 

Μέτρα Πολιτικής. Πρόκειται για τρεις αλληλοσυναρτώµενες αναπτυξιακές 

παραµέτρους. Με βάση τους στόχους οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές 

στρατηγικές επιλογές τουριστικής ανάπτυξης και διακρίνονται κατά σειρά 

προτεραιότητας, προσδιορίζονται στη συνέχεια οι άξονες δράσεις και τα µέτρα 

πολιτικής κατανεµηµένα σε χρονικούς ορίζοντες. Προηγουµένως, διαγράφεται ένα 

κατευθυντήριο πλαίσιο ίσων παραµέτρων και συνθηκών επίτευξης αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης, στο οποίο εντάσσονται και προσαρµόζονται οι στόχοι, οι 

άξονες δράσεις και τα µέτρα πολιτικής. 

 

Κύριες  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και Αναγκαίες Συνθήκες για την επίτευξη Αειφόρου 

Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Ο τύπος αυτός ανάπτυξης προϋποθέτει και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και κυρίως 

συντονισµένες δράσεις µεταξύ διαφόρων φορέων ή αναπτυξιακών παραµέτρων. Ένα 

γενικό πλαίσιο των βασικών παραµέτρων που εντάσσονται στη διαδικασία για την 

επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης µαζί µε τις αναγκαίες συνθήκες (απαιτήσεις / 

προϋποθέσεις και σκοποί) παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3. Ειδικότερα, αναλύουµε 

παρακάτω τις εν λόγω παραµέτρους και τις συναρτώµενες µ’ αυτές προϋποθέσεις και 

σκοπούς. 

 

Παράµετρος 1. Η Τουριστική Αγορά: διάφορα τµήµατα (οµάδες / κατηγορίες) του 

τουριστικού πληθυσµού που επισκέπτεται τον τόπο προορισµού. 

α) Κύριες και αναγκαίες προαπαιτήσεις συµπεριφοράς που επιδεικνύουν ή ασκούν οι 

τουρίστες επισκέπτες: 

- αυθεντικό ενδιαφέρον, γνώση και µέριµνα για την τοπική κουλτούρα και τις 

κοινωνικό-πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως και  

- προθυµία, ικανότητα και ευκαµψία προσαρµογής ή αλλαγής συµπεριφοράς 

στη διάρκεια επαφών ή uis –a- uis τοπικών περιβαλλοντικών καταστάσεων. 
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β) Κύριοι αντικειµενικοί σκοποί και αποτελέσµατα / συνέπειες που επιδιώκονται: 

- αυξηµένη εκτίµηση / σεβασµός για τοπικές κοινωνικο-πολιτιστικές 

δραστηριότητες και προϊόντα, 

- η καλύτερη δυνατή επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ ντόπιων κατοίκων 

και επισκεπτών, 

- αυξηµένες δαπάνες για αγορές τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων 

- ποιοτικής αναβάθµιση ή αύξηση / εξύψωση της τουριστικής εµπειρίας. 

 

Παράµετρος 2. Τοπική Κοινότητα υποδοχής τουριστών 

α)  Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις: 

- αυξηµένη αίσθηση τοπικής ταυτότητας, συνοχής και επίγνωσης 

(πραγµατισµός / ρεαλισµός) αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (αδυναµιών και 

πλεονεκτηµάτων) της περιοχής, καθώς και 

- µέγιστη δυνατή συναίνεση / συµφωνία µεταξύ τοπικών οµάδων, φορέων και 

οργανώσεων ως προς τις κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις. 

 

β)  Κύριοι αντικειµενικοί σκοποί και αποτελέσµατα / συνέπειες που επιδιώκονται: 

- αυξηµένη ικανοποίηση κοινοτήτων ως προς τα επίπεδα και τις µορφές 

τουριστικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση µε 

- µεγέθυνση του κοινωνικοοικονοµικού οφέλους (εισοδήµατα, απασχόληση) 

από αυξηµένες τουριστικές δαπάνες, και 

- σηµαντική συµβολή του τουρισµού στην προστασία / αναβάθµιση / 

αξιοποίηση φυσικών και κοινωνικο-πολιτιστικών πόρων της περιοχής. 

 

Παράµετρος 3. ∆ιοικητική φορείς / Υπηρεσίες (κεντρικοί, περιφερειακοί, τοπικοί) 

α) Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέτει: 

- ορθολογική διάγνωση και αξιολόγηση προβληµάτων και δυνάµει 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων / ευκαιριών και δράσεων – στο πλαίσιο 

ολοκληρωµένης διαδικασίας σχεδιασµού και άρτιου νοµοθετικού πλαισίου 

- συντονισµός τουριστικών πολιτικών µεταξύ αρµοδίων φορέων και υπηρεσιών 

στα διάφορα γεωγραφικά / χωρικά επίπεδα, και 

- διοικητική / διαχειριστική ικανότητα για την εξασφάλιση επενδυτικής 

επάρκειας και συνέχειας (διαχρονικά) ή των αναγκαίων εισροών κεφαλαίων 
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προσανατολισµένων στις κύριες τουριστικές υποδοµές και βασικά έργα 

ανωδοµών. 

 

β) Κύριοι αντικειµενικοί σκοποί και αποτελέσµατα / συνέπειες που επιδιώκονται: 

- µείωση ή ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

οφείλονται ή δηµιουργούνται λόγω υπέρβασης των ορίων χωρητικότητας των 

πόρων 

- µεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονοµικού οφέλους για τις τοπικές κοινότητες 

µε την επίτευξη της πλέον δυνατής και εξισορροπηµένης χωρικά ανάπτυξης 

- εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των επενδύσεων και των 

καλύτερων διασυνδέσεων του τουρισµού µε άλλους τοπικούς παραγωγικούς 

τοµείς / κλάδους. 

 

Παράµετρος 4. Ταξιδιωτική – Τουριστική βιοµηχανία – πλέγµα επιχειρήσεων. 

α) Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις: 

- σωστή διάγνωση δυνατοτήτων και αναπτυξιακών προοπτικών σε συνάρτηση 

µε αναγνώριση και ορθολογική χρήση υφιστάµενων επενδυτικών ευκαιριών 

- αυξηµένη ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων 

(υφισταµένων και µελλοντικών) µέσω ολοκληρωµένων και συντονισµένων 

πολιτικών διαχείρισης / marketing 

- δηµιουργία συνθηκών και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν και τη συµµετοχή 

τοπικών φορέων (ή δυνάµει επενδυτών) και διάφορες µορφές συνεργασίας 

(δηµόσιων / ιδιωτικών, ντόπιων / ξένων). 

 

β) Κύριοι αντικειµενικοί σκοποί και αποτελέσµατα / συνέπειες που επιδιώκονται: 

- αυξηµένη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα και στην προστασία / αναβάθµιση 

των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων και στην ανάπτυξη πολιτιστικών 

υποδοµών / ανωδοµών που οδηγούν σε σηµαντικά τοπικά οικονοµικά οφέλη 

(εισοδήµατα, απασχόληση) 

-  µείωση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οφειλόµενη σε υπερβολική 

χρήση ανωδοµών / υποδοµών) σαν αποτέλεσµα κατάλληλων πολιτικών 

διαχείρισης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Κύριες  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και Αναγκαίες Συνθήκες ∆ιαµόρφωσης Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κεντρικός / Περιφερειακός /  Τοπικός 
(Επάρκεια / αποτελεσµατικότητα 

σχεδιασµού, οργάνωσης / συντονισµού 
διαχείρισης/marketing 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
(αποτελεσµατική ένταξη τουριστών 

στο τοπικό περιβάλλον και 
επικοινωνία / αλληλεπίδραση 

ντόπιων κατοίκων – επισκεπτών) 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

(ανταγωνιστικότητα – βιωσιµότητα 
επιχειρήσεων / εταιριών σ’ όλους 

τους κλάδους) 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

(συναίνεση, µεταξύ διαφόρων 
οµάδων και ενεργός συµµετοχή 

στα δρώµενα) 

1

2

4

3
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5.1. ΣΤΟΧΟΙ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 

 

Οι βασικοί στόχοι στρατηγικών επιλογών τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, 

ίσης σηµασίας και προτεραιότητας, καλύπτουν το τουριστικό προϊόν, την τουριστική 

αγορά και την τουριστική βιοµηχανία.  

 

α. Τουριστικό προϊόν (Τ.Π.) 

Η αναδιάρθρωση του Τ.Π. αναφέρεται στην ανάπτυξη, διεύρυνση και ποιοτική 

βελτίωση ολοκλήρου του φάσµατος της τουριστικής ανωδοµής (καταλύµατα 

διαφόρων κατηγοριών) και υποδοµής. 

 

Συναρτώµενο και αναγκαίο τµήµα της όλης διαδικασίας αναδιάρθρωσης και 

εκσυγχρονισµού του τουριστικού προϊόντος αποτελεί η παράλληλη ανάπτυξη των 

µέσων, δικτύων και υπηρεσιών µεταφορών επικοινωνιών και πληροφόρησης / 

προβολής. Η προτεραιότητα των στόχων για το Τ.Π. διακρίνεται και διαγράφεται σε 

δύο κατηγορίες: 

 

i)  Στόχος άµεσης χρονικής εµβέλειας ή προτεραιότητας που επιδιώκουν τη 

βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας των προσφεροµένων προϊόντων και 

καλύπτουν α) την ενίσχυση και εκσυγχρονισµό υφισταµένων τουριστικών 

ανωδοµών / καταλυµάτων, β) την προστασία / αναβάθµιση (µε σωστή διαχείριση) 

των άµεσα συναρτώµενων (χωρικά) µε τις ανωδοµές περιβαλλοντικών πόρων και 

γ) τη βελτίωση των υποδοµών (κυρίως δικτύων προσπέλασης) στις εν λόγω 

ανωδοµές. 

 

ii) Στόχοι µεσοχρόνιου / µακροχρόνιου προσανατολισµού που προϋποθέτουν µια 

συνεχή / συντονισµένη, διαχρονικά, διαδικασία διαµόρφωσης νέων προϊόντων. 

Μια διαµόρφωση σύµφωνα µε τις νέες µορφές τουρισµού που έχουν επιλεχθεί και 

διαµορφωθεί για κάθε νόµο / περιοχή (σύµφωνα µε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες 

και δυνατότητες των πόρων) αλλά και τα νέα προϊόντα άµεσα συναρτώµενα ή 

διασυνδεόµενα µε άλλους παραγωγικούς κλάδους κάθε περιοχής. 
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β. Τουριστική Αγορά (Τ.Α.) 

Η αναδιάρθρωση της Τ.Α. αφορά µια διαδικασία (διεποχικού/µακροπρόθεσµου 

προσανατολισµού) που περιλαµβάνει και στοχεύει: α) στην επέκταση / διεύρυνση και 

αναδιάρθρωση της υφιστάµενης Τ.Α. µε την προσέλκυση εκείνων των τµηµάτων της 

ηµεδαπής και αλλοδαπής αγοράς που αντιστοιχούν και ανταποκρίνονται στις 

προκρινόµενες και διαµορφούµενες γραµµές προϊόντων, και β) στη γεωγραφική 

διάρθρωση και κατανοµή των τουριστικών προϊόντων, δραστηριοτήτων και ροών στο 

χώρο της Περιφέρειας ή στο πλέγµα των επιλεγµένων περιοχών τουριστικής 

ανάπτυξης. 

 

Στόχος άµεσης χρονικά και πρώτης προτεραιότητας είναι η προσέλκυση (µε 

κατάλληλες ενέργειες και Marketing) τουριστών σε περιοχές της Περιφέρειας όπου 

υφίσταντο ανωδοµές και υποδοµές (προσπέλασης / διακίνησης) ή γενικά προϊόντα / 

πόροι τουριστικής έλξης και οι οποίες διακρίνονται για περιορισµένη και έντονα 

εποχική ζήτηση. 

 

Κύριος µεσοχρόνιος - µακροπρόθεσµος στόχος, που συναρτάται άµεσα µε τη 

διαµόρφωση νέων προϊόντων και µορφών τουρισµού που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε 

το Σενάριο ΙΙΙ είναι αφενός ο εντοπισµός και η οριοθέτηση των επιθυµητών 

τµηµάτων της αγοράς και αφετέρου η προώθηση, µέσω συντονισµένων ενεργειών / 

δράσεων δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής 

marketing. 

 

γ. Τουριστική Βιοµηχανία – Επιχειρήσεις 

Η αναδιάρθρωση κι ο εκσυγχρονισµός της τουριστικής βιοµηχανίας αφορά το 

συνολικό πλέγµα αλλαγών (αλλαγές εκσυγχρονισµού π.χ. ως προς τα συστήµατα 

εξοπλισµού, κλπ.) που πραγµατοποιούνται σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της 

περιφέρειας για να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στην εθνική αλλά και 

διεθνή αγορά. Ο στόχος του εκσυγχρονισµού επιδιώκει συνεχείς, διαχρονικά, 

αποδόσεις / ωφέλειες / κέρδη για τις επιχειρήσεις αλλά και οφέλη για τις τοπικές 

κοινότητες και το περιβάλλον όπου εντάσσονται οι επιχειρήσεις. 
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Ειδικότερα σε επιχειρησιακό επίπεδο οι στόχοι (διαχρονικής εµβέλειας) για µια 

διαρκή αειφόρο ανάπτυξης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

α) Στόχοι οικονοµικής απόδοσης ή για µια υγιεινή / αυτοδύναµη αποδοτικότητα 

(robust profitability) κυρίως µε ολοκληρωµένες ενέργειες εδραίωσης / 

ισχυροποίησης σχέσεων µε τους πελάτες / τουρίστες µέσω προσφοράς ποιότητας. 

 

β) Στόχοι κοινωνικού προσανατολισµού που εντοπίζονται στην προσφορά / παροχή 

κοινωνικοοικονοµικών ωφελειών στις τοπικές κοινότητες και κυρίως στο 

σεβασµό και συµβολή στη προστασία τοπικών παραδοσιακών / πολιτιστικών 

προϊόντων. 

 

γ) Στόχοι περιβαλλοντικού προσανατολισµού (κύριων φυσικών πόρων) που 

εντοπίζονται σε προσπάθειες / ενέργειες µείωσης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (από παραγόµενα προϊόντα, προσφερόµενες υπηρεσίες, ασκούµενες 

δραστηριότητες) µε τη σωστή διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 

περιβαλλοντικών πόρων. 

 

5.2. ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Οι άξονες δράσης που διαγράφονται στη συνέχεια επικεντρώνονται στους 

περιβαλλοντικούς πόρους της περιφέρειας, εφόσον τα προϊόντα και οι µορφές 

τουρισµού που έχουν επιλεγεί βασίζονται ή συντίθενται κυρίως από τέτοιους πόρους. 

Ειδικότερα, διαγράφεται ένα πλαίσιο ανάλυσης / διερεύνησης των περιβαλλοντικών 

πόρων σε άµεση συνάρτηση µε ασκούµενες δραστηριότητες και µορφές τουρισµού. 

Η εν λόγω ανάλυση στοχεύει στη διαπίστωση των «εν δυνάµει περιβαλλοντικών 

απειλών – κινδύνων» από την ανάπτυξη των διαφόρων δραστηριοτήτων σε κάθε 

περιοχή. Μιας ανάλυσης και συσχέτισης µεταξύ αφενός, του συγκεκριµένου 

πλέγµατος αναπτυξιακών µορφών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, και αφετέρου, του 

υπάρχοντος δυναµικού σε φυσικούς πόρους της εξεταζόµενης περιοχής. Βασική 

προϋπόθεση για την οριοθέτηση των αποφασιστικών περιβαλλοντικών ορίων είναι η 

ακριβής διατύπωση της σειράς (αναλυτική κατάρτιση µιας λίστας ή πίνακα), των 
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διαφόρων αναπτυξιακών µορφών ή δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (υφισταµένων 

και αναµενοµένων) µαζί µε τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. standards). 

 

Η ανάλυση στην προκειµένη περίπτωση µπορεί να υποβοηθηθεί από τη χρήση 

µητρών, όπως αυτή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.. Η διαπίστωση, µέσω της 

ανάλυσης των σχέσεων, των «εν δυνάµει περιβαλλοντικών κινδύνων» συνιστά τη 

βάση για διατύπωση σειράς κριτηρίων που προσδιορίζουν τα αποφασιστικά 

περιβαλλοντικά όρια. 

 

Με βάση τις διαπιστώσεις µιας τέτοιας ανάλυσης εντοπίζονται και διαµορφώνονται 

επιµέρους άξονες δράσης που καλύπτουν: 

 

i) δράσεις καθιέρωσης και προώθησης δοκιµασµένων συστηµάτων / σχεδίων 

προστασίας / αναβάθµισης και διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, µε 

βάση και τα συστήµατα / σχέδια που έχουν διαµορφωθεί και προωθηθεί και σε 

χώρες της Ε.Ε.. 

Σχέδια δράσης που περιλαµβάνουν: 

- ταξινόµηση / καθιέρωση βαθµών προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων: εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σηµασίας και εµβέλειας 

- ενδεικνυόµενες δράσεις αποκατάστασης / αναβάθµισης και διαχείρισης των 

πόρων κατά περιοχή και προτεραιότητα, προδιαγράφοντας επίσης όρους 

ένταξης / συµµετοχής φορέων ή ειδικών οργανώσεων στις σχετικές διεργασίες 

- απαιτούµενες επενδύσεις ή γενικά το οικονοµικό κόστος αναβάθµισης των 

πόρων κάθε περιοχής προβλέποντας και εντοπίζοντας τους φορείς συµµετοχής 

 

ii) δράσεις πολιτικού χαρακτήρα για την προώθηση και ανάπτυξη: (α) εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, οικοτουρισµού, πολιτιστικού / περιηγητικού 

τουρισµού, χειµερινού / χιονοδροµικού, ιαµατικού / φυσικής υγείας, κλπ.) σε 

άµεση συνάρτηση, ορισµένων µορφών, µε αναγκαίες δράσεις διασύνδεσης µε 

τοπικούς παραγωγικούς κλάδους: προώθηση της τουριστικής κατανάλωσης 

χαρακτηριστικών προϊόντων / εισροών τοπικής γαστρονοµίας: προϊόντα φυτικής 

παραγωγής, κτηνοτροφίας, συλλεκτικής αλιείας κλπ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Πόροι του Γεωγραφικού Περιβάλλοντος Χρήση των Πόρων  

Φυσικοί Πόροι 

 

1,2,….ν 

Ανρθωπογενείς πόροι 

 

1,2,….ν 

Ανθρώπινοι πόροι 

Εργατικό δυναµικό               Χρήστες 

        1,2,….ν     1,2,….ν 

Τουριστικές 

δραστηριότητες 

1,2,….ν 

Οικολογικές 

λειτουργίες 

1,2,….ν 

Χρήση των Πόρων 

Τουριστικές 

δραστηριότητες 

1,2,….ν 

 

Οικολογικές 

Λειτουργίες 

1,2,…ν 

 

Βήµα 1: Ανάλυση της εν δυνάµει ικανότητας και του ρόλου των πόρων 

 

 

 

Βήµα 4: Ανάλυση των εν δυνάµει συνεπειών τουριστικής ανάπτυξης 

 

 

 

 

Βήµα 5: Ανάλυση αντιθέσεων – 

               συγκρούσεων (conflicts) 

Παρενέργειες 

Χηµική ρύπανση 

1,2,….ν 

 

Φυσικές διαταράξεις 

– συγκρούσεις 

1,2,….ν 

 

 

Βήµα 3: Ανάπτυξη ευπάθειας – ανθεκτικότητας των πόρων 

 

 

Βήµα 2: Ανάλυση παρενεργειών 

    (side – effects) 
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5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Τα προτεινόµενα µέτρα τουριστικής πολιτικής για την περιφέρεια εντάσσονται σε 3 

αλληλοεξαρτώµενες κατηγορίες: 

 

α) επενδυτικά µέτρα που αναφέρονται στις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον 

τουρισµό, β) διαχειριστικά µέτρα που αφορούν κυρίως ζητήµατα προστασίας / 

αναβάθµισης περιβαλλοντικών πόρων της περιφέρειας, και γ) µέτρα για την 

εκπαίδευση / κατάρτιση των απασχολούµενων στον τουρισµό. 

 

α) Επενδυτικά Μέτρα. Σε άµεση συνάρτηση τόσο µε τις διαπιστώσεις της ανάλυσης 

όσο και µε το επιλεγέν Σενάριο ΙΙΙ και τις συγκεκριµένες επιλογές στόχων και 

δράσεων που διαγράψαµε προηγουµένως, αναφέρεται στη συνέχεια η επενδυτική 

διάσταση των µέτρων πολιτικής ως προς τρεις χρονικούς ορίζοντες. 

 

i) Μέτρα άµεσης προτεραιότητας: επενδύσεις ποιοτικής αναβάθµισης και 

εκσυγχρονισµού (ολοκληρωµένης µορφής) της υφιστάµενης τουριστικής 

προσφοράς και γενικότερα περιβαλλοντικών πόρων τουριστικής έλξης. 

Πρόκειται για επενδύσεις που καλύπτουν τις ανωδοµές / καταλύµατα, 

ξενοδοχειακά ή και άλλων µορφών, τη βελτίωση / αναβάθµιση ορισµένων 

υποδοµών όπως οδικά δίκτυα (κυρίως ορεινών περιοχών / π.χ. Ευρυτανίας, 

Φωκίδας) λιµενικές εγκαταστάσεις, τουριστικά λιµάνια / αγκυροβόλια (π.χ. 

Μαρµαρίου, Καρύστου) και αστικές / οικιστικές αναπλάσεις και αναβαθµίσεις 

(π.χ. µε κυκλοφοριακές ρυθµίσει / πεζοδροµήσεις και αναπαλαιώσεις κτιρίων 

κυρίως σε παραδοσιακούς οικισµούς. 

 

ii) Μέτρα µεσοχρόνιου προσανατολισµού: Επενδύσεις για τη δηµιουργία: α) 

νέων ανωδοµών / καταλυµάτων όλων των µορφών (ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόµενα δωµάτια, camping κλπ.) κυρίως σε περιοχές µε υφιστάµενο 

µικρό δυναµικό (π.χ. Λίµνη, Κάρυστος, Γαλαξείδι) και σύµφωνα µε τις 

προκρινόµενες µορφές και προϊόντα τουρισµού σε κάθε περιοχή, και β) 

προϊόντων / υπηρεσιών / έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής (συνεδριακά 

κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας / υδροθεραπευτήρια, κέντρα 

πληροφόρησης, κλπ.). 
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iii) Μέτρα µακροχρόνιου προσανατολισµού: Επενδύσεις για την ολοκλήρωση σ’ 

όλη την περιφέρεια ορισµένων προγραµµάτων όπως: α)ειδικών µορφών 

τουρισµού και συναφών προϊόντων (π.χ.  αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, 

χειµερινός / χιονοδροµικός κλπ.), β) ολοκληρωµένων δικτύων, σ’ όλη την 

περιφέρεια, τουριστικών ροών / περιηγήσεων και ειδικών διαδροµών 

(σύµφωνα µε τους πόρους κάθε περιοχής πολιτιστικών, αναρριχητικών, 

ποδηλασίας κλπ.). 

 

β) ∆ιαχειριστικά µέτρα: Τα διαχειριστικά µέτρα επικεντρώνονται κυρίως στην 

προστασία του περιβάλλοντος ή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

περιφέρειας. Σχετικά επισηµαίνεται ότι πρόκειται για µέτρα διαχείρισης που δεν 

είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας του τουριστικού τοµέα (φορέων τουρισµού) 

αλλά συναρτώνται άµεσα µε ορισµένα µέτρα άλλων φορέων, όπως π.χ. η 

χωροταξική πολιτική του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η αγροτική πολιτική του Υπουργείου 

Γεωργίας και η πολιτιστική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού. Για 

παράδειγµα, στο ζήτηµα προστασίας των Εθνικών Πάρκων (π.χ. Παρνασσού, 

Οίτης) ένα σηµαντικό διαχειριστικό µέτρο πολιτικής θεωρείται ο σωστός 

σχεδιασµό ή ειδικότερα η εφαρµογή κανονισµών ζωνών χρήσεων γης ώστε ν’ 

αποφευχθούν δυνάµει αντιθέσεις συγκρούσεις και υποβάθµιση των πόρων. 

Ειδικότερα, τα διαχειριστικά µέτρα (που απαιτούν συντονισµένες ενέργειες των 

διαφόρων φορέων) για το περιβάλλον της περιφέρειας εντοπίζονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες, ίσης σηµασίας και προτεραιότητας: 

 

i) Μέτρα διαχείρισης των εθνικών ∆ρυµών, των φυσικών περιοχών, των 

υγροβιότοπων / λιµνών / ποταµών και ορεινών όγκων / ελκυστικών τοπίων. 

 

ii) Μέτρα διαχείρισης των περιαστικών / παράκτιων ζωνών (ανοργάνωτη / 

αυθαίρετη ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας) αλλά και του θαλάσσιου 

χώρου µε τον έλεγχο ορισµένων δραστηριοτήτων (π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες στον 

Ευβοϊκό). 

 

iii) Μέτρα διαχείρισης (για προστασία / αξιοποίηση) των ποικίλων (διαχρονικής 

εµβέλειας) πολιτιστικών πόρων, ιστορικών χώρων (π.χ. ∆ελφοί, Ερέτρια, 
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Θήβα κλπ.) αλλά και χαρακτηριστικών στοιχείων / συγκροτηµάτων 

διατηρητέων και παραδοσιακών οικισµών. 

 

iv) Μέτρα διαχείρισης, γενικότερης εµβέλειας και στον αστικό χώρο (ορθολογική 

διαχείριση αστικών αποβλήτων / απορριµµάτων) και στον εξωαστικό / 

αγροτικό (υπαίθριος) όπου ασκούνται γεωγραφικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες µε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. ρύπανση 

υδάτινων αποδεκτών από φυτοφάρµακα). 

 

γ) Μέτρα για την εκπαίδευση / κατάρτιση απασχολούµενων. Όπως αναφέρθηκε, η 

συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση της Περιφέρειας εκτιµάται µικρή (~ 

6% του συνολικού δυναµικού) χωρίς να µπορεί να εκτιµηθούν τα µεγέθη 

απασχολούµενων που ενεργοποιούνται στην παραξενοδοχεία ή σε παρεµφερείς 

τουριστικές υπηρεσίες. Επίσης, το εκπαιδευτικό επίπεδο θεωρείται χαµηλό ως 

µέσο και η διαµόρφωση ενός συνεκτικού προγράµµατος τουριστικής εκπαίδευσης 

/ κατάρτισης και η προώθηση σχετικών µέτρων θεωρείται άµεσης και πρώτης 

προτεραιότητας. Ειδικότερα, τα σχετικά µέτρα και εκπαιδευτικά προγράµµατα 

εντοπίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες (οι πρώτες 2 άµεσης προτεραιότητας: 

 

i) Μέτρα / προγράµµατα επιµόρφωσης για στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων 

(κυρίως µικροµεσαίων) σε θέµατα διοίκησης / οργάνωσης / διαχείρισης. 

 

ii) Μέτρα / προγράµµατα επιµόρφωσης για υπαλλήλους / προσωπικό υπηρεσίας 

σε καταλύµατα και συναρτώµενες εγκαταστάσεις (π.χ. εστιατόρια) σε θέµατα 

ποιότητας / καθαριότητας προσφεροµένων προϊόντων / αγαθών / υπηρεσιών. 

 

iii) Μέτρα / προγράµµατα επιµόρφωσης για στελέχη πρακτορείων, γραφείων 

πληροφοριών, ξεναγών, σε θέµατα επικοινωνίας µε τουρίστες και ξένων 

γλωσσών. 

 

iv) Μέτρα / προγράµµατα επιµόρφωσης για στελέχη δηµοσίων φορέων / 

οργανισµών (νοµαρχιακών, Τ.Α.) σε θέµατα τουριστικού σχεδιασµού, 

διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης 

ντόπιων κατοίκων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η κεντρική διοίκηση του τουρισµού στην Ελλάδα ασκείται από δύο φορείς: 

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 Τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το αρµόδιο υπουργείο για θέµατα τουρισµού. Αυτό 

δηµιουργήθηκε το 1996 (Π.∆. 27/96) από τη συγχώνευση του Υπουργείου 

Τουρισµού, του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του 

Υπουργείου Εµπορίου. 

Κύριος σκοπός του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ο σχεδιασµός και η άσκηση της 

τουριστικής πολιτικής της χώρας. Οι κύριες λειτουργίες που καλείται να ασκήσει 

έγκεινται στην εποπτεία, το συντονισµό και την υποστήριξη των ακόλουθων νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) 

 Του ΕΟΤ 

 Του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

 Της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης 

 

Ο ΕΟΤ λειτουργεί µε τη σηµερινή του µορφή ως Ν.Π.∆.∆. και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ΕΟΤ 

σύµφωνα µε το Π.∆. 343/2001, ο ρόλος του οποίου συνοψίζεται στα εξής:  

 Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής 

πολιτικής.  

 Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση κατά το µέρος 

των αρµοδιοτήτων του.  

 Μελετά και καταρτίζει προγράµµατα ειδικής και γενικής τουριστικής 

υποδοµής και ανάπτυξης.  
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 Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραµµα τουριστικής προβολής της χώρας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό και µεριµνά για την ανάπτυξη της τουριστικής 

συνείδησης.  

 Εποπτεύει και ελέγχει τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής.  

 Καταρτίζει και εγκρίνει προγράµµατα προβολής περιοχών της χώρας.  

 Ασκεί εποπτεία και ποιοτικό έλεγχο της τουριστικής αγοράς µε στόχο την 

αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.  

 Αναλαµβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην 

οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού, η οποία προβλέπεται από 

τις κείµενες διατάξεις και δεν έχει µεταβιβαστεί.  

 Υποστηρίζει δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν στην 

τοπική τουριστική προβολή.  

 

Αν και οι παραπάνω δύο φορείς είναι οι καθ΄ ύλην αρµόδιοι για την άσκηση της 

τουριστικής πολιτικής της χώρας, ο τουρισµός, λόγω της πολυσύνθετης µορφής του 

προϊόντος που παράγει, επηρεάζεται και από την πολιτική πολλών άλλων φορέων. 

Στον Πίνακα Β.1. που ακολουθεί επιχειρείται µία ενδεικτική αναφορά των φορέων 

που επηρεάζουν έµµεσα  την τουριστική πολιτική σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 

ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητάς τους.  

 

Ο Πίνακας Β.1. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους χρήστες της µελέτης κατά την 

ανάλυση του προσδιορισµού των προτεραιοτήτων και των αξόνων παρέµβασης της 

κεντρικής διοίκησης που ακολουθεί. 

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο προσδιορισµός των προτεραιοτήτων και των 

αξόνων παρέµβασης της κεντρικής διοίκησης έγινε µε οδηγό την ανάλυση S.W.O.T. 

που διενεργήθηκε στην Α΄ φάση της µελέτης. Με άλλα λόγια, οι προτεραιότητες και 

άξονες παρέµβασης της Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (αλλά και της 

περιφερειακής, νοµαρχιακής και δηµοτικής) θα πρέπει αφενός να επικεντρωθούν 

στην επίλυση των αδύνατων σηµείων της Περιφέρειας έτσι όπως διαγνώστηκαν στην 

ανάλυση S.W.O.T. και αφετέρου να ικανοποιούν τις προτάσεις για τη στρατηγική της 

τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως διατυπώθηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο.  
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Πίνακας Β.1.: 

Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης που επηρεάζουν την τουριστική πολιτική 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Υπουργείο 
Εθνικής 

Οικονοµίας 

Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων, 
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και 
Άρση των αντικινήτρων στις τουριστικές επιχ/σεις 

Βελτίωση της ανταγων/τας 
των τουριστικών επιχ/σεων 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας & 
∆ηµοσίων 
Έργων 

Βελτίωση γενικών και ειδικών τουριστικών υποδοµών 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιευκόλυνση δηµιουργίας γενικών και ειδικών 
τουριστικών ανοδοµών 

Βελτίωση της ποιότητας / 
ελκυστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος 

Υπουργείο 
Εργασίας & 
Κοιν/κων 

Ασφαλίσεων 

Μείωση του έµµεσου κόστους εργασίας 
Σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης 

Βελτίωση της ανταγων/τας 
των τουριστικών επιχ/σεων 
και της ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών 

Υπουργείο 
Εθνικής 

Παιδείας &  
Θρησκευµάτων 

Ίδρυση τµηµάτων τουριστικών σπουδών 
Ενίσχυση της δηµιουργίας µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών και της ερευνητικής 
δραστηριότητας 

Βελτίωση της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών 

Υπουργείο 
Πολιτισµού 

Βελτίωση των υποδοµών των µουσείων, µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων 
∆ιοργάνωση διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Βελτίωση της ποιότητας / 
ελκυστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος 

Υπουργείο 
Γεωργίας 

Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής 
Ενίσχυση των δράσεων του αγροτοτουρισµού 

Ενίσχυση δηµιουργίας 
ήπιων µορφών τουρισµού 

Υπουργείο 
∆ηµόσιας Τάξης Αστυνόµευση 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος 

Υπουργείο 
Εξωτερικών 

Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης βίζας 
∆ηµόσιες Σχέσεις της χώρας ιδιαίτερα σε αναδυόµενες 
αγορές 
Αξιοποίηση των εκδηλώσεων του απόδηµου 
ελληνισµού και των µορφωτικών ανταλλαγών για την 
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

∆ιείσδυση σε νέες αγορές 
Ανάπτυξη αγορών 

Υπουργείο 
Μεταφορών & 
Επικοινωνιών 

Ενίσχυση / βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών και 
συγκοινωνιακών  υποδοµών 
Μείωση των τελών χρήσης αεροδροµίων για πτήσεις 
charter κατά τη χειµερινή περίοδο, προκειµένου να 
ενισχυθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης χειµερινού 
τουρισµού. 

Βελτίωση της ποιότητας / 
ελκυστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος. 
Επιµήκυνση τουριστικής 
περιόδου. 

Υπουργείο 
Εµπορικής 
Ναυτιλίας 

Επιβολή της υποχρέωσης στις ακτοπλοϊκές εταιρίες να 
ανακοινώνουν εγκαίρως το πρόγραµµα δροµολογίων 
της θερινής περιόδου. 

Βελτίωση της ποιότητας / 
ελκυστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος 
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Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Στόχος Προτεραιότητας: Προστασία / αναβάθµιση των άµεσα συναρτώµενων 

(χωρικά) µε τις ανωδοµές περιβαλλοντικών πόρων 

 

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ΄90 η χώρα µας, συµπεριλαµβανοµένης και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βίωσε µία ταχεία τουριστική ανάπτυξη που 

στηρίχθηκε στο µαζικό τουρισµό. Η απρογραµµάτιστη χρήση των υφιστάµενων 

τουριστικών πόρων της Περιφέρειας δηµιούργησε φαινόµενα κορεσµού και φαίνεται 

να εξάντλησε τη δυναµική της. Για να παραµείνει η Στερεά Ελλάδα ένας εξίσου 

τουριστικός προορισµός θα πρέπει να εµπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν, να 

επιδιώξει την προσέλκυση πιο εκλεκτικών και υψηλότερου εισοδήµατος πελάτες, να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, και να προβάλλει 

µία νέα τουριστική ταυτότητα που θα κατοχυρώνει τη µοναδικότητα των προορισµών 

της και θα εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνωρισιµότητα του προϊόντος της. Εν ολίγοις, η 

τουριστική πολιτική χρειάζεται να στραφεί προς νέα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης. 

Η εµπειρία των άλλων περιοχών της χώρας µας, που υποδέχονται µεγάλες 
τουριστικές ροές, κατέδειξε ότι η µεγάλη συγκέντρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων, οι ανεπάρκειες της δηµόσιας διοίκησης και οι αυθέρετες 
συµπεριφορές που παρατηρήθηκαν, επέφεραν σηµαντικές φθορές στους φυσικούς 
πόρους και την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των προορισµών. Η εµπειρία αυτή θα 
πρέπει να καταστεί αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους προορισµούς της Στερεάς 
Ελλάδας που έχουν ακόµα τα περιθώρια να αποφύγουν τα λάθη των άλλων και να 
επιδιώξουν µία προγραµµατισµένη ανάπτυξη που θέτει ποσοτικούς περιορισµούς 
στην άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των 
τουριστικών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας και προστατεύει 
αποτελεσµατικά τους τουριστικούς πόρους της Περιφέρειας. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

 Εφαρµογή  ενός µοντέλου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που να λαµβάνει 

υπόψη τη διεθνή εµπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.   
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 Προώθηση της άµεσης ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε καθορισµό 

χρήσεων γης για όλες τις τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας. 

 Θεσµοθέτηση αυστηρού νοµικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος 

(παραλίες, υδάτινοι πόροι, δασικές εκτάσεις, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι). Πρόκειται για βασική παράµετρο κάθε 

προγραµµατισµένης παρέµβασης για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. 

 Εφαρµογή αποτελεσµατικότερης αστυνόµευσης των τουριστικών περιοχών, ώστε 

να αποκτήσει πρακτικό νόηµα η προσφερόµενη προστασία και να εδραιωθεί το 

κατάλληλο κλίµα ασφάλειας και να περιοριστούν τυχόν αυθαιρεσίες, που 

δυσφηµούν την εικόνα των τουριστικών προορισµών της Περιφέρειας 

(ηχορύπανση, ρύπανση της αισθητικής του περιβάλλοντος, αυθαίρετη δόµηση, 

κ.λπ.). 
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Στόχος Προτεραιότητας: Ενίσχυση του εκσυγχρονισµού των υποδοµών των 
τουριστικών επιχειρήσεων όλων των µεγεθών και των κλάδων και ενθάρρυνση 
δηµιουργίας πρόσθετης προσφοράς υψηλής στάθµης και διαφοροποίησης 
 

Προτεινόµενοι Άξονες Προτεραιότητας 

Μερική Άρση του Μέτρου του Κορεσµού 

Μετά από µιάµιση δεκαετία εφαρµογής του µέτρου των κορεσµένων περιοχών είναι 

αναγκαία η αποτίµηση των αποτελεσµάτων και ενδεχοµένως η τροποποίηση µε βάση 

τα νεώτερα δεδοµένα  των τουριστικών περιοχών της Περιφέρειας.  

Μία γενική άρση του υφιστάµενου κορεσµού µπορεί να οδηγήσει στη µαζική 

δηµιουργία και κατώτερης ποιότητας µονάδων, πράγµα που θα οδηγήσει σε ποιοτική 

υποβάθµιση της ξενοδοχειακής υποδοµής της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό επιβάλλει την 

άρση του κορεσµού µόνο για µονάδες πολυτελείας και υψηλών προδιαγραφών, 

πράγµα που θα προκαλέσει βελτίωση της ποιότητας της ξενοδοχειακής υποδοµής σε  

όλες τις κατηγορίες. 

 

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

Οι πόροι του Γ’ ΚΠΣ αποτελούν µοναδική ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθµιση και 

τον οργανωτικό εκσυγχρονισµό των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας.  

Όµως, µε τις υφιστάµενες διατάξεις του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόµου (Ν.2601/98) 

και το περιεχόµενο του ΕΠΑΝ (Μέτρα 2.2.2. & 2.2.3.) που αναφέρονται στον 

τουρισµό, είναι αρκετά δύσκολο να απορροφηθούν τα κονδύλια που προορίζονται για 

αυτό το σκοπό. Προτείνεται: 

 Κατάρτιση νέου Αναπτυξιακού Νόµου που θα στοχεύει, κατά σειρά 

προτεραιότητας:  

o στον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου ξενοδοχειακού δυναµικού της 

Στερεάς Ελλάδας 

o στη δηµιουργία νέων κλινών υψηλών κατηγοριών σε περιοχές της 

Περιφέρειας µέτριας τουριστικής ανάπτυξης  

o στην ενίσχυση των έργων που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας, 

νερού και την προστασία του περιβάλλοντος χώρου της Περιφέρειας 

o στην επιδότηση έργων εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς της 

Στερεάς Ελλάδας (θεµατικά πάρκα – εγκαταστάσεις ειδικών µορφών 

τουρισµού κ.λπ.) 
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o στην ποιοτική βελτίωση των συµπληρωµατικών τουριστικών υπηρεσιών 

της Περιφέρειας (υπηρεσιών µεταφορών – τουριστικών γραφείων – 

ενοικίασης εξοπλισµού, κ.λπ.)  

o στην ενίσχυση των έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής που θα 

συµβάλλουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου της Περιφέρειας 

(αθλητικές εγκαταστάσεις – γήπεδα golf – µαρίνες – συνεδριακά και 

εκθεσιακά κέντρα – κλειστές θερµαινόµενες πισίνες, αίθουσες πολλαπλών 

χρήσεων κ.λπ.) 

 

Πιο συγκεκριµένα προτείνονται τα παρακάτω µέτρα: 

 Η άρση των αντικινήτρων που αποθαρρύνουν τους επενδυτές από το να 

υποβάλουν αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόµο και τα Κοινοτικά Προγράµµατα 

(ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών – απαγόρευση χρήσης των 

αποθεµατικών ως ίδια συµµετοχή, κ.λπ.) 

 Επιδότηση µε 50% των έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής που συµβάλλουν 
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου,  στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στην εξοικονόµηση ενέργειας και νερού και στον εµπλουτισµό του τουριστικού 
προϊόντος. Το κίνητρο αυτό θα πρέπει να χορηγείται τόσο κατά τον 
εκσυγχρονισµό υφισταµένων, όσο και τη δηµιουργία νέων µονάδων. 

 Επαναφορά του θεσµού των αφορολόγητων αποθεµατικών ως µέσου ενίσχυσης 

των επενδύσεων επέκτασης και εκσυγχρονισµού όλων των τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

 Υπαγωγή των  επιχειρήσεων των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων στις 

ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου  

 Η απλούστευση του συστήµατος αξιολόγησης & διαχείρισης των επενδυτικών 

προτάσεων στα πλαίσια του ΕΠΑΝ. 

 Ενίσχυση των επενδύσεων οργανωτικού ανασχεδιασµού των τουριστικών 

επιχειρήσεων και πιστοποίησής τους σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001, 

EMAS, κτλ.). 
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Στόχος Προτεραιότητας: Βελτίωση υφισταµένων και δηµιουργία νέων δηµόσιων 

υποδοµών  

 

Το τουριστικό προϊόν αποτελείται από µία δέσµη πολλών και διαφορετικών 

υπηρεσιών. Η παραγωγή του προϋποθέτει συνεργασία του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

τοµέα της Οικονοµίας, αφού η κεντρική διοίκηση διαχειρίζεται σηµαντικούς 

τουριστικούς πόρους που συµµετέχουν στη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας. 

 

Πράγµατι, οι συγκοινωνιακές υποδοµές, οι επιχειρήσεις παροχής ενέργειας και 

επικοινωνιών, τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα δάση και οι υδάτινοι 

σχηµατισµοί, η κοινωνική υποδοµή που χρησιµοποιείται και από τους επισκέπτες της 

περιοχής, ανήκουν στο κράτος. Εποµένως, η συµµετοχή της Πολιτείας στην ποιότητα 

και ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας είναι πολύ υψηλή. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

 Ενίσχυση του τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων (κατασκευή ενδονοµαρχιακού 

οδικού δικτύου, βελτίωση υποδοµών λιµένων), προκειµένου να επιταχυνθεί η 

εκτέλεσή τους και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. 

 Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης κατασκευής του βασικού εθνικού οδικού δικτύου 

που διασχίζει και συνδέει τους Νοµούς  της Περιφέρειας και τον ανατολικό µε το 

δυτικό βασικό οδικό άξονα της χώρας. 

 Βελτίωση των υποδοµών των Μουσείων, Μνηµείων και Αρχαιολογικών χώρων 

της Περιφέρειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

 Ενίσχυση της επισκεψιµότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, 

διατηρώντας χαµηλές τιµές εισιτηρίων. 
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Στόχος Προτεραιότητας: Βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και  

προβολής 

  

Καθηµερινά αναδύονται νέοι τουριστικοί προορισµοί στη διεθνή αγορά, η 

καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών αλλάζει και ο ανταγωνισµός οξύνεται. 

∆εδοµένου ότι στη µετά ΟΝΕ εποχή η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος 

της Περιφέρειας, δεν µπορεί να αποκατασταθεί µε την άσκηση χαλαρής νοµισµατικής 

πολιτικής, η προβολή και διαφήµιση του τουρισµού αποκτά µεγαλύτερη σηµασία σε 

σχέση µε το παρελθόν.  

 

Για να είναι αποτελεσµατική η προβολή και διαφήµιση του ελληνικού αλλά και του 

περιφερειακού τουρισµού στη διεθνή αγορά, θα πρέπει να προηγείται σωστός 

σχεδιασµός, να µη γίνεται αποσπασµατικά και να έχουν εξασφαλισθεί έγκαιρα 

επαρκείς πόροι. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

Α. Εθνικό Σκέλος 

 Συντονισµός όλων των φορέων που ασχολούνται µε την προβολή της χώρας στο 

εξωτερικό.   

 Έγκαιρη έναρξη της διαφηµιστικής εκστρατείας. 

 Προβολή και άλλων µορφών τουρισµού πέρα από τα καθιερωµένα στερεότυπα 

(ήλιος – θάλασσα). Θα πρέπει να προβλεφθούν κονδύλια για τη διαφηµιστιή 

προβολή των χειµερινών προορισµών της χώρας, των ορεινών τοπίων και του 

περιηγητικού τουρισµού. 

 Προβολή και σε άλλες τουριστικά ενδιαφέρουσες αγορές όπως αυτές της Μέσης 

Ανατολής, του Ισραήλ κτλ.  

 Εξασφάλιση από το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων τουλάχιστον 50 

εκατοµµυρίων Ευρώ για την προβολή και διαφήµιση του ελληνικού τουρισµού. 

 

Β. Περιφερειακό Σκέλος 

 Συγχρηµατοδότηση των αξιόλογων προσπαθειών των τοπικών επιτροπών 

τουριστικής προβολής της Περιφέρειας µε 50%. 

 Ενίσχυση των τοπικών φορέων από Κοινοτικά Προγράµµατα της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και των ΠΕΠ για κατασκευή δικτυακών τόπων που θα προβάλλουν 
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οµαδικά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, προκειµένου να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. 

 Έντονη διαφήµιση των προορισµών της Περιφέρειας στο εσωτερικό της χώρας 

διότι πολλοί από αυτούς τους προορισµούς εξαρτώνται από τον εσωτερικό 

τουρισµό. 
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Στόχος Προτεραιότητας: ∆ηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών για την 

ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού  

 

Η δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού 

αποτελεί προτεραιότητα, λόγω του ρόλου της στην άµβλυνση της χωρο-χρονικής 

συγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, αλλά και για την 

αναβάθµιση και τον εµπλουτισµό του τουριστικού της προϊόντος.  

 

Με βάση ειδικές µελέτες του ΕΟΤ έχουν διατυπωθεί οι όροι και προϋποθέσεις 

εφαρµογής προγραµµάτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού. Οι µελέτες αυτές 

αποτελούν το εργαλείο του ΕΟΤ, των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων, της Νοµαρχιακής 

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά το σχεδιασµό των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

Η ∆ηµόσια Τουριστική Περιουσία µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

µορφών εναλλακτικού τουρισµού στην Περιφέρεια αναλαµβάνοντας δράσεις στις 

παρακάτω κατευθύνσεις: 

 ∆ηµιουργώντας Νέα Τουριστικά Προϊόντα (Θεµατικά Πάρκα) µπορεί να 

διαφοροποιήσει τη σύνθεση του προσφερόµενου Τουριστικού Προϊόντος της 

Περιφέρειας και να θεραπεύσει τις δοµικές αδυναµίες της αγοράς  της (διάρκεια 

λειτουργίας – χωρική κατανοµή δραστηριοτήτων). 

 Αξιοποιώντας τα Τουριστικά Ακίνητα µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία 

ολοκληρωµένων Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια και να 

ικανοποιήσει παραµέτρους της πολιτικής ζήτησης (προσέλκυση υψηλού 

εισοδήµατος, γεωγραφική κατανοµή, καθετοποίηση, διαφοροποίηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζήτησης). 

 

Οι απαιτήσεις µιας επιθετικής πολιτικής για τον εναλλακτικό τουρισµό, µεταξύ 

άλλων, περιλαµβάνουν την καταγραφή και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης σε 

∆ήµους και Νοµούς της Περιφέρειας. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν εκείνοι οι 

τουριστικοί πόροι, που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα των διαφόρων περιοχών 

ώστε να διαµορφωθούν εξειδικευµένα θεµατικά προϊόντα, µε βάση τα ενδιαφέροντα 

ειδικών οµάδων τουριστών (πολιτιστικά, οικολογικά, αθλητικά).  
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Παράλληλα πρέπει να επιδιωχθεί µεγαλύτερη ενσωµάτωση θεµατικών υποδοµών και 

προϊόντων στα τουριστικά πακέτα  του οργανωµένου τουρισµού µέσω: 

 ∆ηµιουργίας νέου τύπου, συνήθως µικρών και πρωτότυπων υποδοµών που δεν 

µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς προδιαγραφές, µεταφορά τεχνογνωσίας και 

εκπαίδευσης (π.χ. χάραξη µονοπατιών και σήµανσή τους).  

 Προσπάθειας µαζικής στροφής  της νέας γενιάς αγροτών ή και των παλαιότερων 

προς δραστηριότητες και καλλιέργειες παραδοσιακών προϊόντων.  

 ∆ηµιουργίας µικρών αγορών παραδοσιακών και οικολογικών προϊόντων 

κουζίνας, µε αναβίωση τοπικών προτύπων διατροφής κλπ. 

 

Όλα αυτά στοχεύουν στην δηµιουργία πακέτων που να συνδυάζουν  το βουνό µε τη 

θάλασσα, τον παραδοσιακό µε τον νέο τουρισµό, καθώς και στην στροφή της 

πολιτικής στο γεωργικό τοµέα και γενικότερα την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και 

στην αναβίωση των ορεινών και ηµιορεινών ζωνών της Περιφέρειας. Τα σχετικά 

προγράµµατα και οι αντίστοιχες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύονται από 

το Γ’ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ, ΠΕΠ, πρωτοβουλίες και Leader Plus).  
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Στόχος Προτεραιότητας: Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού - Εκπαίδευση  & 

Κατάρτιση 

 

Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας συναρτάται άµεσα µε το 

µορφωτικό επίπεδο και την επαγγελµατική επάρκεια των εργαζοµένων στον χώρο του 

τουρισµού. Όµως, το γενικότερο σύστηµα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης µέσα 

από το οποίο µπορούν να εκπαιδευτούν οι εργαζόµενοι στον τουριστικό τοµέα της 

Περιφέρειας, αποτελεί µία αδύναµη συνιστώσα της τουριστικής υποδοµής στη χώρα 

µας.  

 

Η εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση στα τουριστικά επαγγέλµατα 

εποπτεύεται από τρία διαφορετικά Υπουργεία (Παιδείας, Ανάπτυξης και Εργασίας).Η 

υλοποίησή τους έχει ανατεθεί σε µεγάλο αριθµό δηµόσιων και ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών οργανισµών, χωρίς όµως να υπάρχει ενιαίο όργανο χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής σύνδεση των 

προγραµµάτων σπουδών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

 Σύσταση ενιαίου φορέα εποπτείας της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

που θα καλύπτει όλα τα επίπεδα σπουδών και όλες τις ειδικότητες, υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας. Στη διοίκηση του νέου φορέα να προβλέπεται θεσµική 

εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων του κλάδου.  

 Ίδρυση τµηµάτων τουριστικών σπουδών, που θα λειτουργούν στα πλαίσια των 

περιφερειακών Πανεπιστηµίων. 

 Ενίσχυση της δηµιουργίας µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και την 

ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα προβλήµατα του κλάδου. 

 Θεσµικό εκσυγχρονισµό και αναµόρφωση των πεπαλαιωµένων προγραµµάτων 

σπουδών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) έτσι ώστε να  µπορέσουν 

να ανταποκριθούν στα σύγχρονα δεδοµένα και στις συνθήκες που δηµιουργεί ο 

έντονος διεθνής ανταγωνισµός και να µετατραπούν σε  ιδρύµατα παροχής υψηλού 

επιπέδου τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Χρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα των προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης των αυτοαπασχολουµένων, των ιδιοκτητών µικρών τουριστικών 
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επιχειρήσεων και της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτιση σε όλες τις ΜΜΕ του 

κλάδου που απασχολούν από 1 έως 15 άτοµα.  

 ∆ηµιουργία επαγγελµάτων στα πλαίσια ανάπτυξης των ήπιων µορφών τουρισµού  

(π.χ. οδηγοί βουνού, κλπ), της εκπαίδευσης στελεχών και ανάπτυξης συστήµατος 

πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων στα πλαίσια της «αειφόρου 

επαγγελµατοποίησης» που προωθούν τα Υπουργεία Παιδείας της Ε.Ε. Στη Γαλλία 

λόγου χάρη υπάρχουν σειρά ιδιωτικών σχολών που διδάσκουν τα νέα 

επαγγέλµατα. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Αρκετοί τύποι τουρισµού παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες ως προς την 
επιθυµητή τους ανάπτυξη και ορισµένοι τόποι, περιφέρειες ή και έθνη θεωρούνται σε 
πλεονεκτική θέση απ’ ότι άλλοι για να αναπτυχθούν.  

 
Εποµένως, τρεις έννοιες – κλειδιά, η «ετερογένεια του τουρισµού» η «περιφερειακή 

ταυτότητα» και η «περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη» επιδιώκουν στα πλαίσια του 

Ν. 2503/1997, ο οποίος αφορά την διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας αφενός µεν 

να οριοθετήσουν το µέγεθος του τουριστικού προσανατολισµού ενός αριθµού 

περιφερειακών διευθύνσεων και έργων, αφετέρου δε να παρουσιάσουν την 

πολυκλαδική φύση του τουριστικού τοµέα, εφόσον παρεµβαίνει στους περισσότερους 

κλάδους µιας περιφερειακής οικονοµίας.  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2503/1997, η Περιφέρεια ορίζεται ως ενιαία 

αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους.  

 
Η Περιφέρεια συµβάλλει στον εθνικό σχεδιασµό και ως εκ τούτου είναι αρµόδια για 

τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των πολιτικών που 

αποσκοπούν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη.  

 
Η Περιφέρεια, ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης, περιλαµβάνει τις 

αρµοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της σε ολόκληρη τη χωρική ενότητα που την 

συνθέτει, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στο νοµό, συµπληρωµένων µε τις 

αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

 
Ο ρόλος της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντικός για την ανάπτυξη του Περιφερειακού τουρισµού, αφού η Γ.Γ. της 

Περιφέρειας µπορεί να αποτελέσει ένα επιτελικό όργανο Σχεδιασµού και Εφαρµογής 

του Περιφερειακού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης και να συµβάλλει 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτοµίας και των ανθρώπινων πόρων 

του κλάδου. 
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Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Στόχος  Προτεραιότητας: Εκπόνηση & εφαρµογή Περιφερειακού Σχεδίου 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Α΄ φάσης της µελέτης, από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι:  

 Η άναρχη ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας. 

 Η ανοργάνωτη επέκταση τουριστικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες 

περιοχές. 

 Η άνισα κατανεµηµένη τουριστική δραστηριότητα. 

 Η υποβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών και του περιβάλλοντος. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες Παρεµβάσεις 

Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια απαιτεί την επεξεργασία 
περιφερειακών πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση, την εκπόνηση 
περιφερειακού προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης (∆ιάγραµµα Β.1.) στο πλαίσιο 
της εθνικής πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

Η επεξεργασία αυτού του προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει τη «συµµετοχή - 
συνεργασία» - υπό την καθοδήγηση της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας - και του συνόλου των παραγωγών (άµεσοι και έµµεσοι) του 
περιφερειακού τουριστικού προϊόντος.  

 

Η έγκριση του Περιφερειακού Τουριστικού Προγράµµατος από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο θα πρέπει να καθορίζει:  

 Τους αναγκαίους χρηµατοδοτικούς πόρους 

 Τις επιχειρησιακές σχέσεις που διαµορφώνονται µε το κράτος 

 

Οι αρµόδιοι του σχεδιασµού και της ανάπτυξης της Περιφέρειας οφείλουν να 

προδιαγράφουν αλλά και να εξειδικεύσουν τους εθνικούς άξονες της τουριστικής 

πολιτικής στο σύνολο της εδαφικής τους ενότητας.  
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Φυσικά, ο τουριστικός σχεδιασµός της Περιφέρειας επιχειρεί να την προσεγγίσει ως 

µια ενιαία χωρική ενότητα διακοπών, η οποία µπορεί ωστόσο να διαρθρώνεται σε 

επιµέρους ζώνες όπως:  

 Η παράκτια ζώνη  

 Η αγροτική ζώνη 

 Οι ορεινοί όγκοι.  
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∆ιάγραµµα Β.1.: 

Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης  

                                                                                                                                   

  

 

Περιφερειακή Πολιτική Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

  

         

   

 
Περιφερειακός 
Τουριστικός 
Σχεδιασµός 

 

   

         

  

 

∆/νση 
Σχεδιασµού  & 
Ανάπτυξης 

 

 
Περιφερειακό 
Πρόγραµµα 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

 

Χωρικές 
ενότητες   

 
        

 

Τουριστικοί 
παραγωγοί 

 

 Συµµετοχή –
Συνεργασίες  Χρηµατοδοτικοί 

Πόροι 
 Επιχειρησιακές 

Σχέσεις Κράτος 

       

    
 

Αναπτυξιακοί 
Στόχοι 
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Στόχος  Προτεραιότητας: Εισαγωγή της τουριστικής έρευνας 

 

Παρά τη µεγάλη σηµασία του τουρισµού σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας, 

υπάρχει έλλειψη αξιόπιστης πληροφορίας και δεδοµένων για την τουριστική αγορά, η 

οποία έχει ως συνέπεια την αδυναµία διαµόρφωσης στρατηγικής. Για την Περιφέρεια  

Στερεάς Ελλάδας δεν έχουν γίνει απόλυτα αντιληπτές οι απαιτήσεις της συνεχώς 

µεταβαλλόµενης αγοράς του τουριστικού τοµέα. Για να είναι αξιόπιστη µια 

στρατηγική χρειάζεται να βασίζεται στην έρευνα, περιλαµβανόµενης και της έρευνας 

αγοράς καθώς και την αναγνώριση των µελλοντικών τάσεων της ζήτησης. Πιστεύεται 

ότι µέρος της πληροφορίας διατίθεται από κάποιους tour operators, οι οποίοι όµως 

δεν διατίθενται να την µοιραστούν. Τα ξενοδοχεία επίσης διαθέτουν σηµαντική 

πληροφόρηση όσον αφορά το πελατολόγιο τους, αλλά σπάνια έχουν το χρόνο και 

τους ανθρώπινους πόρους να την αναλύσουν κατάλληλα. Η πληροφορία αυτή δεν 

διατίθεται σε τρίτους. 

 

Υπάρχει εποµένως ένα κενό στο Περιφερειακό Σύστηµα Τεκµηρίωσης όσον 

αφορά τον τουρισµό που απαιτεί: 

 Τη δηµιουργία µιας τράπεζας πληροφοριών που θα περιλαµβάνει ακριβή 

στοιχεία αφίξεων, χώρες προέλευσης, εποχικότητα και διασπορά στη 

Στερεά Ελλάδα, την οποία θα διαχειρίζεται η αρµόδια διεύθυνση της 

Περιφέρειας για την διαµόρφωση στρατηγικής στον τουρισµό. 

 Τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών, 

τις προτιµήσεις τους και τις τάσεις της αγοράς.  

 Σοβαρή έρευνα όσον αφορά την ανάλυση κόστους και ωφέλειας από τον 

τουρισµό, τις δυνατότητες και τα όρια της Στερεάς Ελλάδας ως 

τουριστικού προορισµού. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι µε τους οποίους η ∆ιεύθυνση Έρευνας και 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του περιφερειακού 

τουρισµού: 

 Παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε εξειδικεύσεις ή και νέες τεχνολογίες απ’ 

ευθείας στους επισκέπτες (ιατρικός τουρισµός, τηλε-εργασία κλπ)  

 Υποστήριξη της δηµιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων µε αξιοποίηση 

αποτελεσµάτων έρευνας που έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο µέλλον 

(π.χ. θαλάσσια πάρκα).  
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Προτεινόµενοι Άξονες Παρεµβάσεις 

∆ηµιουργία Περιφερειακού συστήµατος Τεκµηρίωσης στον Τουρισµό. 

 Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση των επισκεπτών αλλά και 

απογραφή των παρατηρήσεων και σχολίων τους (εθνικότητα, περιγραφή των 

µέσων µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκαν, βαθµός ικανοποίησης, προτεινόµενες 

βελτιώσεις, πιθανότητα επανάληψης του ταξιδιού).  

 Ποιοτική έρευνα όσον αφορά οµάδες πολιτών που δεν έχουν επισκεφθεί ακόµα 

την Περιφέρεια, αλλά και τους επισκέπτες.  

 Καταγραφή και παρακολούθηση των τουριστικών προορισµών που είναι 

ανταγωνιστικοί µε τη Στερεά Ελλάδα.  

 Προσδιορισµός των περιοχών που υπάρχει υπερβολική προσφορά και ζήτηση.  

 Έρευνα και ανάλυση κόστους-ωφέλειας σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

επενδύσεων του τουρισµού στην Περιφέρεια.  

 

Συντονισµένος σχεδιασµός 

Χρειάζεται ενδυνάµωση του ρόλου ενός συντονισµένου σχεδιασµού ώστε να 

αποκτήσει η δραστηριότητα αυτή µια νέα κοινή προοπτική και να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου. Θα πρέπει να εξεταστεί η δηµιουργία ενός 

τµήµατος έρευνας και τεκµηρίωσης στα πλαίσια αυτά µε ουσιαστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση και λειτουργία του περιφερειακού συστήµατος τεκµηρίωσης, σε 

συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Στερεά Ελλάδας 

κατά τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.  

 
Ενίσχυση του ρόλου της επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας στην εισαγωγή 

της τουριστικής έρευνας στην Περιφέρεια 

Φαίνεται ότι τα ιδρύµατα που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω 

του µέχρι σήµερα προσανατολισµού τους, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις 

υφιστάµενες ερευνητικές ανάγκες του τουριστικού τοµέα της Περιφέρειας και ως εκ 

τούτου είναι αναγκαία η συνεισφορά ιδρυµάτων που λειτουργούν εκτός Στερεάς 

Ελλάδας.  

Η εφαρµογή της κατάλληλης στρατηγικής στον τοµέα του τουρισµού θα πρέπει να 

οδηγήσει στην αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας µε στόχο την αντιµετώπιση 

βασικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την βελτίωση της ποιότητας αλλά και την 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   2000-2006           Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 114

∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ερευνητικών προγραµµάτων που 

σχετίζονται µε τον τουρισµό από τα υπάρχοντα ιδρύµατα της Περιφέρειας. Όµως, 

απαιτούνται σηµαντικές δεξιότητες που δεν τις διαθέτουν επαρκώς τη στιγµή αυτή, 

και πρέπει να τις προµηθευτούν από ιδρύµατα εκτός Περιφέρειας. Το παραπάνω 

όµως θα πρέπει να θεωρηθεί σαν προσωρινή λύση. Μακροπρόθεσµα, απαιτείται µια 

στρατηγική παρέµβαση που θα δώσει στα ιδρύµατα της Περιφέρειας την δυνατότητα 

να αποκτήσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες που θα στηρίξουν την αναγκαία σοβαρή 

τουριστική έρευνα στην Περιφέρεια. 
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Στόχος Προτεραιότητας: Εισαγωγή της καινοτοµίας 

 

Σύµφωνα µε την επικρατούσα άποψη, ο τουρισµός πρέπει να είναι µία καινοτόµα 

βιοµηχανία. Οι συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της σύγχρονης ζωής επιφέρουν 

σηµαντικές αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα. Όσον αφορά την τουριστική 

βιοµηχανία, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια συνεχής αναζήτηση για προσφορά 

νέων εµπειριών, υπηρεσιών και γενικότερα νέων προορισµών, στον επισκέπτη που 

αναζητά την καινοτοµία. Η εισαγωγή της καινοτοµία στον τουριστικό τοµέα της 

Περιφέρειας, που χαρακτηρίζεται από το παραδοσιακό προϊόν που προσφέρει, µπορεί 

να του προσδώσει ένα µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα αφού αποτελεί µοναδική 

ευκαιρία διαφοροποίησής του από τους ανταγωνιστικούς του προορισµούς,. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες Παρεµβάσεις 

Από την µέχρι σήµερα δραστηριοποίηση της ερευνητικής και επιστηµονικής 

κοινότητας, έχουν αναπτυχθεί σηµαντικότατες εφαρµογές οι οποίες µπορούν να 

αποτελέσουν καινοτοµίες στον τουρισµό της Στερεά Ελλάδας, εφόσον 

αντιµετωπισθούν ορθολογικά µέσα από ένα κατάλληλα διαµορφωµένο στρατηγικό 

σχέδιο του τουριστικού τοµέα της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω περιοχές : 

 Εφαρµογές πληροφορικής και ηλεκτρονικού εµπορίου 

 Ιατρικός τουρισµός (health resorts)1 

 Θεµατικά Πάρκα 

 Θαλάσσια πάρκα (τεχνητοί ύφαλοι) 

 Ανάπτυξη και λειτουργία ενυδρείου 

 Σχεδιασµός νέων πακέτων τουριστικών προϊόντων για niche markets της 

αγοράς  

 

∆εν θα πρέπει να αγνοηθεί η σηµαντική δραστηριότητα της ερευνητικής κοινότητας 

που συνδέεται έµµεσα µε τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς 

Ελλάδας και αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, από το οποίο εξαρτάται σε 

σηµαντικό βαθµό η αειφόρος ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και η διατήρηση των 

υφιστάµενων επιπέδων τουριστικού εισοδήµατος.  

                                                 
1 Ιδιαίτερα σηµαντικός για την Περιφέρεια η οποία έχει αναπτύξει σηµαντικά τον ιαµατικό τουρισµό. 
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 Όλα τα παραπάνω χρειάζονται άµεση υποστήριξη από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 

τοµέα µε στόχο την δηµιουργία υποδοµών υψηλής ποιότητας που θα συµβάλει στον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας στρατηγικής για τον τουρισµό της Στερεάς 

Ελλάδας. Είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν προτεραιότητες σχετικά µε τα έργα που θα 

υλοποιηθούν και γενικότερα µε τις δράσεις που θα αναληφθούν ή εφαρµόζονται ήδη 

µε στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Στερεά Ελλάδας. Ένα από τα 

κλειδιά για την εισαγωγή καινοτοµίας στο τοµέα τουρισµού της Στερεά Ελλάδας 

είναι η δηµιουργία Αγρο-τουριστικού προϊόντος µε συστατικά στοιχεία την αειφόρο 

ανάπτυξη – ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση νερού, οργανική παραγωγή 

προϊόντων, χρήση τοπικών µεθόδων και υλικών για τη κατασκευή κτιρίων κτλ. 

Είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν προτεραιότητες σχετικά µε τα έργα που θα 

υλοποιηθούν και γενικότερα µε τις δράσεις που θα αναληφθούν ή εφαρµόζονται ήδη 

µε στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Στερεά Ελλάδας.  

Στα πλαίσια των παραπάνω απαιτείται η δέσµευση Κεντρικής ∆ιοίκησης για: 

 Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού των 

δηµοσίων υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των έργων του Γ’ 

ΚΠΣ. 

 Επιβολή αυστηρών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των περιφερειακών 

έργων, µέσω του κοινωνικού ελέγχου και της θέσπισης αυστηρών διοικητικών 

κυρώσεων. 

 Έγκριση της πρόσληψης του αναγκαίου επιστηµονικού δυναµικού από τους 

φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να βελτιωθεί ο 

σχεδιασµός και να επιταχυνθεί η ανάθεση όσων έργων έχουν θεωρηθεί 

στρατηγικής σηµασίας για την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής.  

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   2000-2006           Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 117

Στόχος  Προτεραιότητας: Ενίσχυση των Ανθρώπινων Πόρων / Επαγγελµατική 

κατάρτιση 

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση S.W.O.T., µία ακόµα σηµαντική αδυναµία προώθησης του 
τουρισµού στην Περιφέρεια θεωρείται και η απουσία ή ανεπάρκεια ολοκληρωµένου 
προγράµµατος τουριστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ενός προγράµµατος που θα 
συµβάλλει στην επαγγελµατική εξέλιξη των εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα της 
Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση στην αναβάθµιση  των τουριστικών της υπηρεσιών. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες Παρεµβάσεις 

Σχεδιασµός και υλοποίησης στα πλαίσια του ΠΕΠ Προγράµµατος Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο Θεµατικό Πεδίο του Τουρισµού το οποίο θα 
περιλαµβάνει υποπρογράµµατα στα θεµατικά παρακάτω αντικείµενα: 

 στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων (διοίκηση/οργάνωση/διαχείριση),  

 στελεχών τουριστικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών, και  

 στελεχών νοµαρχιακών αρχών και τοπικής αυτοδιοίκησης (τουριστικός 
σχεδιασµός, ενηµέρωση τοπικών κοινοτήτων, περιβαλλοντική διαχείριση 
κτλ.). 
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3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Τα νοµαρχιακά συµβούλια της Περιφέρειας µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια 

δύναµη της τουριστικής ανάπτυξης του κάθε νοµού που εκπροσωπούν.  

 

Οι νοµαρχίες θεωρούνται ως οι κατ’ εξοχήν αρµόδιες για την οργάνωση και την 

ανάπτυξη  της χωρικής ενότητας των διακοπών που αντιπροσωπεύει η εδαφική 

έκταση του νοµού, στους τοµείς της υποδοχής (υποδοµές, τουριστικά καταλύµατα, 

υπηρεσίες) της αναψυχής και των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου.  

 

Οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να αναλάβουν δράση στις 

εξής κατευθύνσεις: 

 

1. Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

2. Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 

3. Βελτίωση των Υποδοµών – Υπηρεσιών 

4. ∆ιαχείριση της τουριστικής προβολής µέσω των ΝΕΤΠ. 

Την εκπόνηση και εφαρµογή του Νοµαρχιακού Marketing Plan θα πρέπει να 

αναλάβουν οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής (ΝΕΤΠ) των νοµών 

της Περιφέρειας οι οποίες συστήθηκαν µε το Ν. 2160/93 (αρθρ.1 παρ. 13), µε σκοπό 

την κατάρτιση προγραµµάτων τουριστική προβολής του νοµού στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. Οι ΝΕΤΠ της Περιφέρειας µέχρι σήµερα έχουν περιοριστεί στην 

αποσπασµατική και ελλιπή διαφήµιση των νοµών που εκπροσωπούν η οποία είναι 

συνηθισµένη και δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα ζωής, ενώ ταυτόχρονα, 

περιορίζεται στην έκδοση «πληροφοριακών» εντύπων και στη συµµετοχή σε 

κλαδικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Για την επιτυχή ανάληψη και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, οι νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να έχουν µία συνεχή συνεργασία µε το κράτος επιπλέον 

των υφιστάµενων συνεργασιών µε την Περιφέρεια. 
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Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

 

Στόχος Προτεραιότητας: Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Α΄ φάσης της µελέτης, τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η τουριστική εξέλιξη των προορισµών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας είναι:  

 Άναρχη ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας. 

 Ανοργάνωτη επέκταση τουριστικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές. 

 Άνισα κατανεµηµένη τουριστική δραστηριότητα. 

 Υποβάθµιση προσφεροµένων υπηρεσιών και περιβάλλοντος. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες Παρέµβασης 

Παράλληλα µε το Περιφερειακό Πρόγραµµα Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Π.Τ.Α), οι 

Νοµαρχίες θα πρέπει, σε συνεργασία φυσικά µε την Περιφέρεια, να επεξεργαστούν 

και  να συντάξουν τα Νοµαρχιακά Προγράµµατα Τουριστικής Ανάπτυξης (Ν.Π.Τ.Α), 

στα οποία να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της χωρικής ενότητας του νοµού, καθώς 

και οι διακρίσεις της σε παράκτια ζώνη, αγροτική ζώνη, ορεινούς όγκους.  

 

Τα Ν.Π.Τ.Α. θα πρέπει να τα επεξεργάζονται επιστηµονικές οµάδες διαφόρων 

ειδικοτήτων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές Επιτροπές 

Τουρισµού (Ν.Ε.Τ).  

 

Η συζήτηση και η έγκριση των Ν.Π.Τ.Α από τα νοµαρχιακά συµβούλια ορίζει και 

οριοθετεί στη συνέχεια τον οδηγό/ πλαίσιο των επενδύσεων (∆ιάγραµµα Β.2.).  
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∆ιάγραµµα Β.2: 

Εκπόνηση Νοµαρχιακών Προγραµµάτα Τουριστικής Ανάπτυξης (Ν.Π.Τ.Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Οι Ν.Ε.Τ., οι οποίες οφείλουν να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των τουριστικών 
παραγωγών του νοµού, πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ως προς την 
τελική διαµόρφωση των Ν.Π.Τ.Α. και την τελική διάρθρωση των επενδύσεων.  

 

Για να φέρουµε ένα παράδειγµα, νοµαρχιακά προγράµµατα που αφορούν τα 

µονοπάτια µπορούν να δηµιουργήσουν µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους του νοµού:  

 Στους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης  

 Στους γεωργούς  

 Στον τοπικό πληθυσµό  

 Στις υπάρχουσες οργανώσεις (περιβαλλοντικές, πολιτιστικές κλπ).  

 

Νοµαρχιακές 
επιτροπές 
τουρισµού 

(ΝΕΤ) 

Νοµαρχιακά 
προγράµµατα 
τουριστικής 
ανάπτυξης

Επιστηµονικές 
οµάδες 

(εκπόνηση / 
επεξεργασία) 

Νοµαρχιακά 
συµβούλια 

Εγκρίσεις 

Πλαίσιο / οδηγός 
επενδύσεων 

∆ράσεις 
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Στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της 

Περιφέρειας, σε συνεργασία µε τους δήµους και τις κοινότητες, θα πρέπει να 

υιοθετήσουν και να προωθήσουν προγράµµατα διάνοιξης, προστασίας και 

συντήρησης µονοπατιών, ανάπτυξης του περιπατητικού τουρισµού, καθώς και άλλων 

εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων όπως: οργανωµένες κατασκηνώσεις 

στην αγροτική ζώνη και τους ορεινούς όγκους, ράφτινγκ σε ποτάµια, ποδηλασία στο 

βουνό, αναρριχήσεις σε βράχους, ιππασία, διαµονή σε αγροτουριστικά καταλύµατα, 

παρατήρηση πουλιών, τοπική γευσιγνωσία, κανό/ καγιάκ, περιηγήσεις σπηλαίων κτλ.  

Τα προγράµµατα ανάπτυξης αυτού του τύπου τουρισµού, αφενός µεν 

ανταποκρίνονται σε ένα κοινωνικό – εναλλακτικό  τουριστικό µοντέλο ζήτησης, 

αφετέρου, δε συµβάλλουν στην αναζωογόνηση και συχνά στην αναδιάρθρωση ενός 

µεγάλου αριθµού αγροτικών και ορεινών ζωνών µέσω της δηµιουργίας νέων ή 

συµπληρωµατικών ευκαιριών  απασχόλησης (πολυδραστηριότητα), νέων ή 

πρόσθετων εισοδηµάτων, και µέσω της αξιοποίησης των εδαφών της συγκεκριµένης 

χωρικής ενότητας.  

 

Η κύρια επιδίωξη αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να στηρίζεται στην 

δηµιουργία ενός οργανωτικού πλαισίου αξιοποίησης και ανάπτυξης  των πιο 

αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων του νοµού, λαµβάνοντας υπόψη τα 

υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα και διασφαλίζοντας παράλληλα το 

συντονισµό µεταξύ των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 

Η εκπόνηση και η υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να βασίζονται στις 

οργανωτικές και αναπτυξιακές δοµές µε τις οποίες έχει εφοδιάσει την νοµαρχιακή 

αυτοδιοίκηση ο θεσµός της διοικητικής αποκέντρωσης.  

 

Στα πλαίσια των Ν.Π.Τ.Α θα πρέπει να διαµορφωθεί ένας αριθµός εναλλακτικών 
σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης στο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, οι κύριοι 
παράγοντες των οποίων είναι οι ακόλουθοι (∆ιάγραµµα Β.3.): 

 Οι κυρίαρχοι τύποι ζήτησης και το πλαίσιο / πεδίο ανταγωνισµού: σύνθεση 

των διαφόρων τµηµάτων της αγοράς αλλοδαπού και ηµεδαπού τουρισµού και 

τα διαµορφούµενα συνακόλουθα πεδία ανταγωνισµού.  
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 Οι εναλλακτικές διαθρώσεις του τουριστικού προϊόντος του νοµού: συνολική 

σύνθεση / µείγµα και κύριες γραµµές προϊόντος σε συνάρτηση µε το µέγεθος / 

έκταση ένταξης και αξιοποίησης τοπικών πόρων.  

 Οι διασυνδέσεις / συναρθρώσεις του τουρισµού µε τους άλλους παραγωγικούς 

τοµείς / κλάδους: διάφοροι βαθµοί συνεργίας στη συνολική παραγωγική δοµή. 

 Τα συστήµατα / δίκτυα τουριστικής διακίνησης και τα οργανωτικά σχήµατα  

φορέων της τουριστικής βιοµηχανίας: διεθνή εσωτερικά (διαπεριφερειακά, 

νοµαρχιακά) ταξιδιωτικά συστήµατα και η επιχειρησιακή οργάνωση του 

τουρισµού. 
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∆ιάγραµµα Β.3: 

 Παράγοντες διαµόρφωσης σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης 

 

 Οι κυρίαρχοι τύποι ζήτησης και το πλαίσιο πεδίο 
ανταγωνισµού: 

Σύνθεση των διαφόρων  τµηµάτων της αγοράς αλλοδαπού 
και ηµεδαπού τουρισµού και τα διαµορφούµενα 

συνακόλουθα πεδία ανταγωνισµού. 

Οι εναλλακτικές 
διαρθρώσεις του 
τουριστικού 
προϊόντος του 

νοµού: 
Συνολική σύνθεση / 
µείγµα και κύριες 
γραµµές προϊόντος 
σε συνάρτηση µε το 

µέγεθος / έκταση 
ένταξης και 
αξιοποίησης 

τοπικών πόρων 

Σενάρια 
τουριστικής 
ανάπτυξης 
νοµού. 
Κύριοι 

παράγοντες 
διαµόρφωσης 

 
 

Οι διασυνδέσεις 
συναρθρώσεις του 
τουρισµού µε τους 

άλλους 
παραγωγικούς 

τοµείς  / κλάδους: 
∆ιάφοροι βαθµοί 
συνεργίας στη 
συνολική 

παραγωγική δοµή. 

Τα συστήµατα / δίκτυα τουριστικής διακίνησης 
και τα οργανωτικά σχήµατα φορέων της 

τουριστικής βιοµηχανίας: 
∆ιεθνή ή εσωτερικά ( διαπεριφερειακά, νοµαρχιακά) 

ταξιδιωτικά συστήµατα και η επιχειρησιακή 
οργάνωση του τουρισµού. 
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Στόχος Προτεραιότητας:  Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου 

Μάρκετινγκ 

 
Σύµφωνα µε την ανάλυση S.W.O.T. που διενεργήθηκε στην Α΄ φάση της µελέτης, η 

σηµαντικότερη αδυναµία για την προώθηση του τουρισµού σε επίπεδο νοµού 

θεωρείται το ανεπαρκές και ανοργάνωτο πληροφοριακό υλικό ή δίκτυο κέντρων 

πληροφόρησης και το σχετικό marketing προώθησης του τουρισµού. Επίσης 

παρατηρήθηκε ανεπαρκής προβολή, διαφήµιση και προώθηση των προορισµών της 

Περιφέρειας, και παροχή πληροφόρησης για τις ανάγκες του τουρισµού. Αυτό ισχύει 

για τον τουρισµό ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και για εναλλακτικούς προορισµούς. 

Τέλος, η διαφήµιση που χρησιµοποιείται είναι συνηθισµένη και δεν ανταποκρίνεται 

στα σύγχρονα πρότυπα ζωής, ενώ ταυτόχρονα, περιορίζεται στην έκδοση 

«πληροφοριακών» εντύπων και στη συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις του εσωτερικού 

και του εξωτερικού. 

 
Προτεινόµενοι Άξονες Παρέµβασης 

Σχεδιασµό και υλοποίηση µελέτης µάρκετινγκ (marketing plan) σε επίπεδο νοµού στο 

οποίο να αναπτυχθούν οι επιµέρους στόχοι και οι στρατηγικές του κάθε νοµού, και 

πιο συγκεκριµένα: 

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜARKETING  

1. Στόχοι 

1.1 Γενικοί στόχοι για τον κάθε νοµό 

1.2 Στόχοι του Marketing για τον κάθε νοµό 

1.3 Στόχοι Πωλήσεων 

 
2. Βασικές Στρατηγικές και Κατευθυντήριες Γραµµές 

2.1 Στρατηγική προσανατολισµού 

2.2 Γεωγραφική Στρατηγική 

2.3 Στρατηγική τµηµατοποίησης πληθυσµού 

2.4 Στρατηγική τµηµατοποίησης προϊόντων 

2.5 Στρατηγική Τοποθέτησης (Positioning) 

2.6 Στρατηγική Marketing  

2.7 Κατευθυντήριες γραµµές του Marketing  

2.8 Προσφορά 

2.9 Σύστηµα Πωλήσεων  



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   2000-2006           Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 125

3. Επικοινωνία 

3.1 Επικοινωνιακές οµάδες-στόχοι  

3.2 Στόχοι επικοινωνίας 

3.3 Εργαλεία επικοινωνίας 

3.4 Επικοινωνιακό µίγµα 

3.5 Το σχέδιο επικοινωνίας κατά περιοχές  

3.6 ∆ραστηριότητες Επικοινωνίας 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MARKETING 
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Στόχος Προτεραιότητας: Βελτίωση των Υποδοµών - Υπηρεσιών 

 

Οι νοµοί της Στερεάς Ελλάδας παραµένουν ‘παραδοσιακοί’ προορισµοί αναψυχής 

που προσφέρουν για το µεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών ήλιο, θάλασσα, παραλίες 

και πολιτισµικά µνηµεία. Η ζήτηση αυτού του είδους τουριστικών πακέτων 

εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά µε χαµηλούς ρυθµούς. Αντίθετη µε τους χαµηλούς 

ρυθµούς αύξησης που προαναφέρθηκαν, είναι η ταχεία µεταβολή των απαιτήσεων 

των καταναλωτών για προορισµούς που προσφέρουν υψηλής ποιότητας τουριστικό 

προϊόν όσον αφορά τη διαµονή, το φυσικό περιβάλλον και την παροχή 

διαφοροποιηµένων τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Μεγάλη µερίδα του µαζικού τουρισµού της Στερεά Ελλάδας θα πρέπει να οδηγηθεί 

στο µέλλον σε χώρους µε καινούργιες εγκαταστάσεις και ελκυστικό φυσικό 

περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις τέτοιων χώρων θα περιλαµβάνουν για παράδειγµα, 

γήπεδα γκολφ, κέντρα παροχής υπηρεσιών σε θέµατα υγείας, και γενικά διάφορες 

εγκαταστάσεις αναψυχής και παροχής υπηρεσιών (υπαίθριες ή µη). 

 

Η ζήτηση, για  παράδειγµα, ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε τουριστικούς 

προορισµούς αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, παρόλα αυτά όµως η αύξηση του 

ποσοστού του µεριδίου ενός τέτοιου τουριστικού προϊόντος στην αγορά, είναι µικρής 

κλίµακας, όπως άλλωστε είναι η ζήτηση στα ‘µικρά εξειδικευµένα παράθυρα’ της 

αγοράς (niche markets). Όµως η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών ενισχύει τη 

συνολικότερη εικόνα του τουριστικού προϊόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Ν.Α. 

της Στερεάς Ελλάδας πρέπει να προσφέρουν τα µέγιστα τόσο σε ειδικές και γενικές 

υποδοµές και υπηρεσίες, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

   

Προτεινόµενοι Άξονες Παρέµβασης 

 Ειδικές και Γενικές Υποδοµές  

 Επενδύσεις σε ειδικές υποδοµές χώρων αναψυχής και αθλητισµού (µονοπάτια για 

πεζοπορία, για ποδηλασία, για ιππασία, ανάπτυξη µαρίνων, αθλητικών κέντρων, 

πισίνες, κτλ.) µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την 

προσέλκυση υψηλού εισοδήµατος επισκεπτών των περιφερειακών προορισµών.  

 Επενδύσεις σε βασική υποδοµή όπως έργα βελτίωσης στο οδικό δίκτυο του κάθε 

νοµού.  
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Υπηρεσίες  

 Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας που στηρίζονται στην 

αξιοποίηση δεξιοτήτων και καινοτοµικών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού (πχ. ιατρικός τουρισµός, 

θαλάσσιος τουρισµός κλπ).  

 Βελτίωση της έντυπης ή άλλης µορφής παρουσίασης και περιγραφής των 

αρχαιολογικών και ιστορικών της χώρων, ώστε ο επισκέπτης να έχει εύκολη 

πρόσβαση και πιο ολοκληρωµένη εικόνα της ιστορίας του νοµού.  

 Αξιοποίηση των επιτυχηµένων παραδειγµάτων που επιδεικνύει σήµερα ο 

τουριστικός τοµέας άλλων προορισµών της Ελλάδας - ειδικά αυτών που 

στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας τροφίµων και ποτών που διατίθενται από 

τα καταστήµατα,  στην περιβαλλοντική διαχείριση, στην ορθολογική διαχείριση 

ακτών, κτλ.  

 Οργάνωση µικρού αριθµού υψηλής ποιότητας και διεθνούς εµβέλειας 

καλλιτεχνικών, αθλητικών και πολιτισµικών εκδηλώσεων καθ’ όλη την διάρκεια 

του έτους.  

 Αύξηση των επενδύσεων στην ενηµέρωση των πολιτών για τα έµµεσα και άµεσα 

αποτελέσµατα της ανάπτυξης του τοµέα του τουρισµού.  

  

Περιβάλλον 

 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (ακτές και περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ορεινές περιοχές, κτλ.), βελτίωση της πρόσβασης σε 

αυτούς τους χώρους (µονοπάτια, ποδηλατο-διαδροµές, ειδικές διαδροµές για 

άλογα, κτλ.), και παραγωγή των κατάλληλων ενηµερωτικών εντύπων και χαρτών 

που υποστηρίζουν τον επισκέπτη.  

 Επίλυση των προβληµάτων διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων και της 

άναρχης οικιστικής ανάπτυξης.  

 Βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουν οι προορισµοί στον επισκέπτη. 
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4. Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ (∆ΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως στην περιφέρεια και στον νοµό, η «ετερογένεια», η 

«συνθετότητα» και η «πολυκλαδικότητα» του τουριστικού τοµέα σε επίπεδο δήµων 

και κοινοτήτων εµπεριέχονται σε έναν αριθµό αρµοδιοτήτων και λειτουργιών, οι 

οποίες επιδρούν άµεσα  ή έµµεσα στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου και 

περιλαµβάνονται στο δεύτερο µέρος του Ν. 2539/97 που αφορά την «διοίκηση και 

λειτουργία των «Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

 
Η εφαρµογή οποιουδήποτε προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να 

προσεγγιστεί σε τοπικό επίπεδο (δήµοι και κοινότητες), εφόσον το µέγεθος αυτής της 

χωρικής ενότητας επιτρέπει την καλύτερη καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση των 

τουριστικών πόρων σε σχέση µε τα νοµαρχιακά και τα περιφερειακά αναπτυξιακά 

προγράµµατα.  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι ΟΤΑ Α΄ Βαθµού της Περιφέρειας θα πρέπει να 

αναλάβουν δράση στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 

1. Εκπόνηση και εφαρµογή Τοπικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

2. Ανάπτυξη Βασικών - Αστικών – Κοινωνικών – Τουριστικών Υποδοµών 

3. Προβολή Προώθηση 

4. Προστασία του Περιβάλλοντος και της  Περιβαλλοντικής Αισθητικής – Αειφόρος 

Ανάπτυξη  

 
Για την επιτυχηµένη συµβολή τους στην ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής 

δραστηριότητας, οι ΟΤΑ Α΄ Βαθµού εκτός από τη συνήθη τους συνεργασία µε τους 

φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θα πρέπει να αναπτύξουν στενή συνεργασία 

µε τον ιδιωτικό τοµέα ο οποίος εκπροσωπείται από τους τοπικούς επαγγελµατικούς – 

συλλογικούς φορείς του τουρισµού (τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, τουριστικών 

πρακτορείων, επιχειρήσεων µαζικής εστίασης κ.τλ.). Οι µορφές µίας τέτοιας 

συνεργασίας αναλύονται διεξοδικά στο επόµενο κεφάλαιο της µελέτης. 
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Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 

 

Στόχος Προτεραιότητας: Εκπόνηση και εφαρµογή Τοπικού Σχεδίου Τουριστικής 

Ανάπτυξης 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Α΄ φάσης της µελέτης, οι παρεµβάσεις τουριστικής 

κατεύθυνσης των δήµων και των κοινοτήτων της Περιφέρειας περιορίζονται κυρίως 

στη δηµιουργία κοινοτικών ξενώνων ή οργανωµένων κοινοτικών κατασκηνώσεων. 

Φυσικά, αυτή η περιοριστική αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη 

τουριστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Μια τέτοια πολιτική, πέρα από την 

αξιοποίηση, την διαχείριση και την προστασία των τουριστικών πόρων της χωρικής 

ενότητας, επεκτείνεται και στην εµπορικοποίησή τους (πληροφόρηση- προβολή- 

προώθηση- σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων).  

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

Οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας θα πρέπει, να επεξεργαστούν και  να συντάξουν τα 

Τοπικά Προγράµµατα Τουριστικής Ανάπτυξης (Τ.Π.Τ.Α). Τα Τ.Π.Τ.Α δεδοµένης της 

συχνής αποµόνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις αναπτυξιακές διαδικασίες 

στην ευρύτερη χωρική ενότητα (νοµός, περιφέρεια) οφείλουν να προσεγγίζουν µε 

σφαιρικό τρόπο τα προβλήµατα του τόπου, ενεργοποιώντας τους οικονοµικούς 

παράγοντες και επιδιώκοντας διαδηµοτικές ή διακοινοτικές συνεργασίες (∆ιάγραµµα 

Β.4.). 

 

Πρόκειται για την υιοθέτηση αλλά και την αποδοχή κανόνων και δοµών που 

επηρεάζουν και διαµορφώνουν τα προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης, τον έλεγχο 

των οποίων έχουν οι αρµόδιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Οι πολιτικές της χωρικής ενότητας που αντιπροσωπεύουν οι δήµοι και οι κοινότητες, 

σε συσχετισµό µε εκείνες που ισχύουν σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό 

επίπεδο, θα πρέπει να οριοθετούνται από έναν αριθµό κυρίων κατευθύνσεων τοπικού 

χαρακτήρα. 
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∆ιάγραµµα Β.4.: 

Εκπόνηση Τοπικών Προγραµµάτων Τουριστικής Ανάπτυξης (Τ.Π.Τ.Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

∆ηλαδή :  

 Η πολιτική οργάνωσης της χωρικής ενότητας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 

µια καθαρή τοπική πολιτική.  

 Η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να επηρεάζει όλους τους οικονοµικούς τοµείς.  

 Η οργάνωση της χωρικής ενότητας οφείλει να πραγµατοποιείται σε όλα τα 

πλαίσια ενός διαδηµοτικού και διακοινοτικού αναπτυξιακού προγράµµατος.  

 Οι µικρές πόλεις και τα χωριά (δοµηµένο περιβάλλον) θα πρέπει να 

αποτελούν µέρος της παράκτιας ζώνης ή της αγροτικής και ορεινής ζώνης.  

 
Τοπική 
Πολιτική 
(∆ήµοι & 
Κοινότητες) 

Πολιτικές 
Χωρικής 

Οργάνωσης 

Τοπικά 
Προγράµµατα 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

Τουριστική 
Ανάπτυξη 

 
Συνεργασίες 

∆ιαδηµοτικές 
και 

διακοινοτικές 
συνεργασίες 

 
Τύποι 

Τουριστικής  
Ανάπτυξης 

Προγράµµατα 
∆ράσης 

∆ηµόσιοι Φορείς 

Επαγγελµατικοί 
Φορείς 

Τοπικός 
Πληθυσµός 
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Στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, οι διαδηµοτικές και διακοινοτικές 

αναπτυξιακές συνεργασίες καλούνται να ικανοποιήσουν µια σειρά από στόχους όπως 

είναι:  

 Η επιλογή του τύπου τουριστικής ανάπτυξης (κυρίαρχο µοντέλο – 

εναλλακτικό µοντέλο) 

 Ο καθορισµός των µεσοπρόθεσµων προοπτικών οικονοµικής κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης των συνεργαζοµένων δήµων και κοινοτήτων.  

 Ο προσδιορισµός των προγραµµάτων δράσης που αντιστοιχούν στους κύριους 

στόχους της ανάπτυξης.  

 Η συγκεκριµενοποίηση των τύπων οργάνωσης και λειτουργίας των 

εξοπλισµών και των δηµοσίων υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στο 

πρόγραµµα ανάπτυξης.  

 Ο προσεχτικός συνδυασµός και η ανάπτυξη των υπηρεσιών καθώς και των 

δραστηριοτήτων αναψυχής.  

Η χωρική ενότητα εφαρµογής του αναπτυξιακού προγράµµατος θα πρέπει να 

προταθεί από τους συνεργαζόµενους δήµους και κοινότητες, οι οποίοι επιλέγουν το 

πλαίσιο της συνεργασίας τους, καθορίζοντας επίσης και τις συνεργασίες µε :  

 Τους δηµόσιους φορείς  

- κράτος  

- περιφέρεια  

- νοµαρχία 

 Τους επαγγελµατικούς φορείς  

- ενώσεις  

- επιµελητήρια  

- συνδικάτα  

- κλπ 

 Τον τοπικό πληθυσµό  

- οργανώσεις  

- σύλλογοι  

- κλπ 

Το αναπτυξιακό πρόγραµµα µπορεί να αποτελέσει την βάση της σύναψης συµβάσεων 

διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την χρηµατοδότησή του. Τα Τ.Π.Τ.Α 

επωφελούνται από τις συναπτόµενες συµβάσεις καθώς και από τα Ν.Π.Τ.Α.  
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Τα επιχειρησιακά τοπικά προγράµµατα τουριστικής ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α) 

µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων (αγροτική ζώνη, ορεινοί όγκοι)  

 

Στις µειονεκτικές χωρικές ενότητες (αγροτική ζώνη, ορεινοί όγκοι) οι αναπτυξιακές 

διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο αποσκοπούν στην εξερεύνηση άµεσης οικονοµικής 

βοήθειας και στην υιοθέτηση πολιτικών βελτίωσης των κύριων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Έτσι, στις αγροτικές ζώνες και τους ορεινούς όγκους, η εκπόνηση επιχειρησιακών 

αναπτυξιακών προγραµµάτων που αποβλέπουν στην βελτίωση π.χ. των εισοδηµάτων 

του αγροτικού τοµέα µπορεί να περιλαµβάνει: 

 Τη δηµιουργία οργανωµένων κατασκηνώσεων εντός των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, καθώς και την λειτουργία ενοικιαζοµένων δωµατίων (στην 

οικία του ντόπιου).  

 Την δηµιουργία πανδοχείων αγροτικού χαρακτήρα  

 Τη δηµιουργία αγροτουριστικών καταλυµάτων σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

και την παροχή οικονοµικής βοήθειας στους νέους αγρότες.  

 Τη λειτουργία µικρών εργαστηρίων εντός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 

για την κατασκευή τοπικών προϊόντων µε αποδέκτες τους τουρίστες 

καταναλωτές.  

 Την ανάπτυξη σε ένα ορισµένο αριθµό αγροτουριστικών εκµεταλλεύσεων 

(15-20 το ελάχιστο), συγκεκριµένων δραστηριοτήτων αναψυχής 

(περιπατητικός τουρισµός, ιππασία, τένις κλπ).  

 Την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων και την σύνταξη µιας «τοπικής χάρτας 

ποιότητας» η οποία θα περιλαµβάνει τους τουριστικούς πόρους και τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας.  

 Τη δηµιουργία ενός κοινού διαχειριστικού πλαισίου  

 Την ένταξη των υφισταµένων αγροτουριστικών εκµεταλλεύσεων και των 

λοιπών τουριστικών καταλυµάτων και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα εµπορικοποίησης και προβολής – προώθησης.  

 

Η αποτελεσµατικότητα ενός  επιχειρησιακού τοπικού προγράµµατος τουριστικής 

ανάπτυξη συνήθως είναι απόρροια του βαθµού συνεργασίας µεταξύ της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης και των παραγωγών (π.χ. αγροτών, στην περίπτωση των 

αγροτουριστικών εκµεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων).  

 

Ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα διακρίνεται στις τρεις ακόλουθες φάσεις :  

 Η πρώτη φάση αφορά τις µελέτες  

 Η δεύτερη φάση αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων, για να ενταχθούν σε συγκεκριµένα επιχειρησιακά 

προγράµµατα.  

 Η τρίτη φάση αφορά την οριοθέτηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και 

την κοινή αποδοχή του.  

 

Σχετικά µε τα µικρά, οικογενειακής µορφής ξενοδοχειακά καταλύµατα, ένα 

επιχειρησιακό τοπικό πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης µπορεί να προτείνει την 

συγκέντρωση και την οργάνωση ενός περιορισµένου αριθµού καταλυµάτων (10-20) 

σε διαδηµοτικό και διακοινοτικό επίπεδο, µε τρόπο που να διευκολύνει την 

διαχείριση τους και να επιτρέπει την καλύτερη επίλυση των προβληµάτων τους, 

καθώς και την ουσιαστικότερη συµµετοχή τους στην τουριστική οργάνωση και 

ανάπτυξη της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας.  

 

Τα κύρια προβλήµατα που καλείται να επιλύσει ένα επιχειρησιακό τοπικό πρόγραµµα 

τουριστικής ανάπτυξης αφορούν :  

 Την τουριστική πληροφόρηση  

 Την τουριστική εκπαίδευση  

 Τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών καταλυµάτων  

 Την τουριστική προβολή και προώθηση  

 Την εµπορικοποίηση του τουριστικού προϊόντος  

 Την προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις µεταβολές της τουριστικής 

ζήτησης.  

 

Όσον αφορά τις πολιτικές ενός προβλήµατος τουριστικής αξιοποίησης των 

παραδοσιακού χαρακτήρα οικιών και κτισµάτων, ένας αριθµός δράσεων 

ενεργοποιείται τόσο στο πλαίσιο των ιδίων των δοµών που αντιπροσωπεύουν όσο και 

στο πλαίσιο του περιβάλλοντος χώρου (αναπαλαίωση, ανάδειξη της τοπικής 

αρχιτεκτονικής κλπ).  
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Η αναπαλαίωση και αξιοποίηση παραδοσιακών οικιών και κτισµάτων µπορεί να 

επιτευχθεί είτε από την ίδια τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τους ιδιοκτήτες τους.  

Στην περίπτωση που το επιχειρησιακό πρόγραµµα επιχειρεί να συνδέσει τον 

τουρισµό µε το εµπόριο και την βιοτεχνία σε µια χωρική ενότητα, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει µια ανάλυση των τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

 

Ως εκ τούτου εφόσον ο τουρισµός το εµπόριο και η βιοτεχνία αποτελούν 

σηµαντικούς οικονοµικούς τοµείς της τοπικής ανάπτυξης, το ενδιαφέρον της τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα πρέπει να επικεντρωθεί:  

 Σε µελέτες ανάπτυξης των εµπορικών και των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

και στην αναζήτηση νέων αγορών.  

 Στη δηµιουργία εµπορικών και βιοτεχνικών ενώσεων. 

 Στη σύνταξη τεχνικο-οικονοµικών µελετών που να αποδεικνύουν την 

αποδοτικότητα των προτεινόµενων έργων.  

 Στη βελτίωση και ανανέωση των υφιστάµενων εµπορικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων.  

 Στην καλύτερη ενσωµάτωση του εµπορίου και της βιοτεχνίας στην τοπική 

οικονοµία.   

 Στην παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης (πωλήσεις, προβολή, προώθηση, 

διαχείριση κλπ).  

 Στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

Το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών µπορούν να εφαρµοστούν σε χωρικές 

ενότητες που αντιστοιχούν στον τόπο (δήµοι και κοινότητες).  

 

Ο υπολογισµός της οικονοµικής αποδοτικότητας τους επιβάλλεται για τους 

παραγωγούς (αγροτουριστικές εκµεταλλεύσεις, τουριστικά καταλύµατα, έµποροι, 

βιοτέχνες),ώστε να είναι σε θέση να εκτιµήσουν επακριβώς την οικονοµική βαρύτητα 

του τουριστικού τοµέα (παραγωγή- υποδοχή).  

 

Η καταγραφή των δυνατοτήτων εξεύρεσης οικονοµικών ενισχύσεων, καθώς και των 

χρήσεών τους, πρέπει να παρουσιάζεται  και να γνωστοποιείται στους τοπικούς 

πληθυσµούς στο πλαίσιο εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων, ώστε να 
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είναι συνειδητοί και ενεργοποιηµένοι όσον αφορά την συνθετότητα και τον τύπο της 

επιλεγόµενης τοπικής ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Ως κύριο πρόβληµα στη σύνταξη τοπικών προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης 

ανάγεται η έλλειψη τεχνογνωσίας από τους αρµόδιους της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε 

αποτέλεσµα αυτό το κενό να συµπληρώνεται µέσω της προσφυγής τους σε ιδιωτικά 

γραφεία µελετών ή σε εξειδικευµένες κρατικές υπηρεσίες.  

 

Μερικώς το υπάρχον κενό µπορεί να καλυφθεί από τις υπηρεσίες των οικονοµικών 

εµπορικών, τεχνικών κλπ επιµελητηρίων, των διαφόρων οργανώσεων και ενώσεων 

κλπ.  
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Στόχος Προτεραιότητας: Ανάπτυξη Βασικών - Αστικών – Κοινωνικών – 

Τουριστικών Υποδοµών 

 

Τα µικρά έργα τοπικής εµβέλειας συµβάλλουν αποφασιστικά στην αισθητική 
αναβάθµιση και ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Οι επενδύσεις σε 
δρόµους, πεζόδροµους, πεζοδρόµια, και πάρκινγκ κοντά σε χώρους υψηλής 
επισκεψιµότητας, τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων, οι 
παρεµβάσεις αστικής / οικιστικής ανάπλασης και η ανάδειξη των µνηµείων µιας 
περιοχής, θεωρούνται στρατηγικής σηµασίας για την τουριστική της ανάπτυξη.  

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

Ανάπτυξη Βασικών Υποδοµών (σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τις 

Νοµαρχίες) 

 Εκπόνηση µελετών καθορισµού χρήσεων γης και µελετών τοπίου 

 Κτηµατογραφήσεις 

 Επέκταση σχεδίων πόλεων 

 Εκπόνηση µελετών κυκλοφορίας και στάθµευσης παντός είδους οχηµάτων 

 

Αστικές Αναπλάσεις (σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τις Νοµαρχίες) 

 Παραδοσιακά δροµάκια, πεζοδροµήσεις 

 ∆ηµιουργία µικρών ανοιχτών χώρων – διαµορφώσεις πλατωµάτων 

 Σήµανση και φωτισµός δικτύου 

 

Μεταφορές – Επικοινωνίες, Κυκλοφορία (σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

τις Νοµαρχίες) 

 Κατασκευή εσωτερικών οδικών δικτύων δήµων 

 ∆ηµιουργία λεωφορειακών γραµµών 

 Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 

 

Ύδρευση – Αποχέτευση- Ενέργεια (σε συνεργασία µε τις Νοµαρχίες) 

 ∆ηµιουργία / βελτίωση δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης 

 Επεκτάσεις τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δικτύων 
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Υποδοµές Πολιτισµού Αθλητισµού (σε συνεργασία µε τις Νοµαρχίες) 

 ∆ηµιουργία κλειστών γυµναστηρίων και αιθουσών γυµναστικής 

 ∆ηµιουργία γηπέδων – αθλητικών κέντρων 

 

Τουριστικές Υποδοµές (σε συνεργασία µε τις Νοµαρχίες) 

 Κατασκευή χώρων πολλαπλών χρήσεων 

 Κατασκευή µικρών και µεσαίων συνεδριακών κέντρων 
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Στόχος Προτεραιότητας: Προβολή Προώθηση 

 

Καθηµερινά αναδύονται νέοι τουριστικοί προορισµοί στη διεθνή αγορά, η 
καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών αλλάζει και ο ανταγωνισµός οξύνεται. Οι 
νέοι προορισµοί διευρύνουν τη γκάµα επιλογών των υποψηφίων καταναλωτών / 
τουριστών και δηµιουργούν ανταγωνισµό σε επίπεδο προορισµού και όχι σε επίπεδο 
χώρας (για παράδειγµα, ο ανταγωνισµός πλέον ορίζεται µεταξύ Μυκόνου – Ίµπιζα 
και όχι µεταξύ Ελλάδας – Ισπανίας όπως ίσχυε παλαιότερα). Για τον παραπάνω λόγο, 
η προβολή και διαφήµιση του τουρισµού σε επίπεδο προορισµού αποκτά µεγαλύτερη 
σηµασία σε σχέση µε το παρελθόν. Το ρόλο της προώθησης του κάθε προορισµού 
της Περιφέρειας θα πρέπει να τον αναλάβουν οι ∆ήµοι στους οποίους ανήκουν. 

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

 ∆ηµιουργία και λειτουργία γραφείων τουριστικών πληροφοριών 

 Κατασκευή info kiosks 

 Έκδοση διαφηµιστικών και ενηµερωτικών φυλλαδίων, χαρτών κτλ. 

 Συµµετοχή σε εκθέσεις 

 Ειδικές εκδόσεις (λευκώµατα, άλµπουµ κτλ.) 

 Στα πλαίσια της ορθολογικής οργάνωσης και λειτουργίας των Νοµαρχιακών 

Επιτροπών  Τουρισµού (Ν.Ε.Τ) η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία µε 

αυτές, ή ακόµη και µόνη της, µπορεί να προβεί σε έρευνα των τουριστικών 

αγορών (εσωτερικός τουρισµός), στην προβολή – προώθηση των τουριστικών 

προϊόντων και του τόπου υποδοχής, στην παροχή τουριστικής πληροφόρησης  

κλπ.  
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Στόχος Προτεραιότητας: Προστασία του Περιβάλλοντος και της  

Περιβαλλοντικής Αισθητικής – Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

Οι περισσότεροι ΟΤΑ της Περιφέρειας έχουν αναπτύξει ένα ήπιο µοντέλο 
τουριστικής ανάπτυξης το οποίο δεν προκαλεί προς το παρόν φαινόµενα σοβαρών 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που παρουσιάζονται σε άλλους πολυσύχναστους 
προορισµούς. Παρ’ όλα αυτά η επαγρύπνηση πρέπει να είναι συνεχής γιατί σε 
περίπτωση που τα προσωπικά οφέλη, η αλόγιστη ανάπτυξη και η αναζήτηση του 
εύκολου κέρδους οδηγήσει σε υποβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος το τίµηµα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ.   

 

Η αλόγιστη ανοικοδόµηση οδηγεί συχνά στην υποβάθµιση του πολιτισµικού και 

παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής. Οι επιπτώσεις του τουρισµού εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από το είδος του τουρισµού, την συµπεριφορά των τουριστών και την 

ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών. Η πολιτική των ΟΤΑ της Περιφέρειας στον 

τοµέα της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα στους τοµείς:     

 της ποιότητας ζωής   

 της προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών   

 του ελέγχου και προστασίας των υδάτινων πόρων   

 του περιορισµού και της διαχείρισης των αποβλήτων   

 της χωροταξικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης   

 της αναβάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών   

 της προσφοράς εναλλακτικών µορφών τουρισµού   

 της ρύθµισης των δηµοσίων και ιδιωτικών µέσων    µεταφοράς   

 της τήρησης περιβαλλοντικών όρων τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων  

 

Προτεινόµενοι Άξονες  Παρέµβασης 

Σχεδιασµό και υλοποίηση από τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας προγραµµάτων 
“Αειφόρου Ανάπτυξης & Τουρισµού” που θα έχουν ακριβώς σαν στόχο την 
ενσωµάτωση όλων των προαναφερθέντων αρχών στον Τουρισµό. 

Για την επιτυχή εφαρµογή ενός τέτοιου µοντέλου απαιτείται η συµβολή όλων των 
τοπικών ενδιαφερόµενων κοινωνικών και επιχειρηµατικών φορέων.  
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Η ανάπτυξη του µοντέλου «Αειφόρος Ανάπτυξη & Τουρισµός» θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις:   

 

Φάση 1η : Οργάνωση του Προγράµµατος  

Η πρώτη φάση του προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει τη γενικότερη 

οργάνωση του προγράµµατος, συναντήσεις µε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, 

συντονισµό των προσπαθειών των εµπλεκοµένων φορέων και διοργάνωση της 

εναρκτήριας συνάντησης η οποία θα αποτελεί την επίσηµη παρουσίαση των στόχων 

του προγράµµατος και την αρχική καταγραφή των απόψεων των τοπικών φορέων που 

σχετίζονται µε τον τουρισµό. 

 

Φάση 2η: Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης σε επιλεγµένες τουριστικές 

επιχειρήσεις  

Η δεύτερη φάση του προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει την συλλογή 

πληροφοριών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις επιλεγµένων τουριστικών 

επιχειρήσεων µέσω της διεξαγωγής περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco-auditing), καθώς 

και την εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων σε τοµείς που θα κριθούν ως οι πιο 

σηµαντικοί. Οι τοµείς που εξετάζονται κατά τη διεξαγωγή του περιβαλλοντικού 

ελέγχου περιλαµβάνουν:   

 ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

 ∆ιαχείριση Υδάτων 

 Εξοικονόµηση Ενέργειας 

 Πράσινες Αγορές 

 

Φάση 3η: Αξιολόγηση τοµέων που σχετίζονται µε την Τουριστική Ανάπτυξη  

Μετά την διεξαγωγή περιβαλλοντικού ελέγχου επιλεγµένων τουριστικών 

επιχειρήσεων, ακολουθεί η αξιολόγηση όλων των τοµέων που σχετίζονται µε τον 

τουρισµό. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς:    

 Περιβάλλον και Φυσικές οµορφιές της κάθε χωρικής ενότητας 

 Ποιότητα πόσιµου και θαλασσίου ύδατος 

 ∆ιαχείριση απορριµµάτων  

 Εξοικονόµηση Ενέργειας 

 Τουριστικές υπηρεσίες 

 Μεταφορές 
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 Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 

 Εσωτερική οργάνωση των ∆ήµων 

 

Η αξιολόγηση των παραπάνω τοµέων θα πραγµατοποιείται από ειδικούς επιστήµονες 

σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς οι οποίοι θα καταθέτουν τις απόψεις τους σε 

δηµόσιες συναντήσεις που έχουν σκοπό την διαµόρφωση µιας κοινά αποδεκτής 

πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη. 

 

Φάση 4η: ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων δράσης σε συνεργασία µε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς  

Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των προηγούµενων φάσεων του 

προγράµµατος, θα δίνεται προτεραιότητα στους κυριότερους τοµείς που επιδρούν 

στην τουριστική εξέλιξη στις χωρικές ενότητες και θα διαµορφώνονται συγκεκριµένα 

προγράµµατα δράσης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.  

 

Φάση 5η: Εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόµενων οµάδων  

Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην 

βιώσιµη ανάπτυξη. Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής, θα οργανώνεται σεµινάριο 

µε την συµµετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται µε τον τουρισµό, µε σκοπό την 

παρουσίαση της πορείας του προγράµµατος και την εκπαίδευση όλων των 

ενδιαφεροµένων για θέµατα σχετικά µε τον αειφόρο τουρισµό. Επίσης θα 

οργανώνονται εξειδικευµένα σεµινάρια που απευθύνονται στην ∆ιοίκηση και το 

προσωπικό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δηµοσίων υπηρεσιών καθώς και 

εκπροσώπων του επιχειρηµατικού και εµπορικού τοµέα. 

 

Φάση 6η: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και διάδοσης των αποτελεσµάτων  

Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος θα πρέπει να διανέµεται υλικό που αφορά 

στο περιεχόµενο του προγράµµατος (φυλλάδια, newsletters κλπ), ενώ προς το τέλος 

του προγράµµατος θα πρέπει να παραδοθεί σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις των 

χωρικών ενοτήτων, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόµενους ∆ήµους, ένας οδηγός 

εφαρµογής των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισµό. Ο οδηγός αυτός θα 

καλύπτει τοµείς όπως: 

 Εξοικονόµηση ενέργειας 
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 Πράσινες αγορές 

 ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 

 ∆ιαχείριση και εξοικονόµηση υδάτινων πόρων 

 Οικολογική διαχείριση απορριµµάτων 

 Συστηµατική καθαριότητα των δηµόσιων χώρων και των τουριστικών πόρων 

 ∆ηµιουργία / βελτίωση δικτύων αποχέτευσης 

 Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών 
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5. ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, δηµιουργώντας επιχειρήσεις και ενισχύοντας µέσω αυτών την 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη αλλά και τον σταδιακό µετασχηµατισµό των 

οικονοµικών δοµών και των παραγωγικών σχέσεων.  

Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ της Περιφέρειας, σε συσχετισµό µε τα παραπάνω θα πρέπει 

να αποσκοπούν:  

 Στην αξιοποίηση  των τοπικών, φυσικών και οικονοµικών πόρων µιας 

συγκεκριµένης χωρικής ενότητας, µε στόχο την ανάπτυξή της και την 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.  

 Στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, µε στόχο της αύξηση της 

παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Στην αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού µιας χωρικής  

ενότητας και συνεπώς στην συγκράτησή του στον τόπο κατοικίας του, µε 

αποτέλεσµα την µείωση του αποπληθυσµού (αγροτική ζώνη, ορεινοί όγκοι) 

κλπ.  

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ιδρύσουν ή στις οποίες µπορούν να 

συµµετέχουν οι ΟΤΑ της Περιφέρειας δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας  

Β.4). 

Πίνακας Β.4: 

Τυπολογία επιχειρήσεων ΟΤΑ 
 

 Αµιγής δηµοτική επιχείρηση 

 Αµιγής διαδηµοτική επιχείρηση 

 ∆ηµοτική επιχείρηση συνεταιριστικού χαρακτήρα 

 Ανώνυµη εταιρεία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισµών 

 ∆ηµοτική εταιρεία λαϊκής βάσης 

 Ανώνυµη εταιρεία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Μεικτή επιχείρηση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίας επιχειρήσεων, οι ΟΤΑ  µπορούν να 

συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις που έχουν την µορφή:  

 Της ανώνυµης εταιρείας  

 Της εταιρείας µεικτής οικονοµίας  

 Της κοινοπραξίας  

 Του συνεταιρισµού  

 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεδοµένης συχνά της µικρής κλίµακας 

δραστηριότητας, συνήθως αφορούν την εκµετάλλευση:  

 Οργανωµένων κατασκηνώσεων  

 Ξενώνων  

 Ενοικιαζοµένων δωµατίων  

 Οργανωµένων πλαζ  

 Μαρίνων  
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Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 
Στόχος Προτεραιότητας:  Εκµετάλλευση Τοπικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 
Προτεινόµενοι Άξονες Παρέµβασης 

Οι δράσεις των ΟΤΑ της Περιφέρειας (και των θυγατρικών τουριστικών 

επιχειρήσεών τους) θα πρέπει να συµβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της 

ευρύτερης χωρικής ενότητας και συνεπώς οι επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες να 

διαρθρώνονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα Β.5.  

 
Πίνακας 5: 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ 

Επιχειρήσεις                       Εκµεταλλεύσεις / ∆ραστηριότητες 

Α. Τουριστικών καταλυµάτων 

 Ξενοδοχεία  
 Συγκρότηµα µπαγκαλόους  
 Κέντρα χειµερινού τουρισµού  
 Ξενώνες  
 Κτλ. 

Β. Τοπικής Χειροτεχνίας  Παραγωγή παραδοσιακών 
προϊόντων 

Γ. Τουριστικών υπηρεσιών 

 Εκθεσιακοί χώροι 
 Μικρά συνεδριακά κέντρα 
 Γραφεία τουριστικής 
πληροφόρησης 

∆. Ιαµατικών πηγών  Λουτρά 
 Ξενώνες 

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων είναι απαραίτητη εύρεση επαρκών πόρων. 

Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας µπορεί να προέλθει 

από:  

 Τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόµους  

 Ίδια κεφάλαια (ακίνητη περιουσία, έσοδα) 

 ∆ανεισµό 

 Την αξιοποίηση  των δυνατοτήτων που τους παρέχουν :  

o τα ταµεία της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α. κτλ.),  

o τα ευρωπαϊκά προγράµµατα (ΕΠΑΝ, LEADER, κτλ.), 

o οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισµοί (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων). 
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Στόχος Προτεραιότητας:  ∆ηµιουργία Επιστηµονικού Οργάνου Εφαρµογής της 

Τοπικής Τουριστικής Πολιτικής  

 

Προτεινόµενοι Άξονες Παρέµβασης 

Με την ίδρυση δικών της θυγατρικών εταιρειών, οι ΟΤΑ της Περιφέρειας θα πρέπει 

να αναπτύξουν επιστηµονικά / τεχνοκρατικά όργανα εφαρµογής της τοπικής 

τουριστικής πολιτικής καθένα από τα οποία θα: 

 Αποτελεί ένα φερέγγυο και αξιόπιστο τεχνικό-επιστηµονικό εργαλείο για 

διαµόρφωση προτάσεων, υλοποίηση έργων και δράσεων, διεκδίκηση πόρων 

από τη Νοµαρχία, την Περιφέρεια, την Κεντρική ∆ιοίκηση, αλλά και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Υλοποιεί επιχειρηµατικά σχέδια είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε 

επιχειρηµατίες. 

 Μπορεί να αποκτά τις βάσεις για συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των 

ΟΤΑ του Νοµού, για κοινά ζητήµατα και προγράµµατα. 

 Μπορεί να µειώνει το κόστος υλοποίησης των αποφάσεών της. 

 Παρέχει στο επιστηµονικό και τεχνικό δυναµικό ένα συγκροτηµένο µέσο για 

αποτελεσµατική δράση προς όφελός της. 

 Είναι σε θέση να αξιολογεί και αξιοποιεί τις ιδέες, τις προτάσεις και τις 

διαθεσιµότητες των κατοίκων του Ο.Τ.Α. αλλά και των  φίλων του. 
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6.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η µεγέθυνση του τουριστικού φαινοµένου και η ετερογενής φύση των 

δραστηριοτήτων που συνεπάγεται και προϋποθέτει η ενεργοποίησή του, µετατρέπουν 

τον δηµόσιο τουριστικό τοµέα σε ένα σύνολο αρµοδιοτήτων και λειτουργιών που 

πρέπει να διαµοιράζονται σε κάθε διοικητικό επίπεδο (Πίνακας Β.6).  

 

Η Κεντρική ∆ιοίκηση οφείλει να διασφαλίσει έναν ουσιαστικό ρόλο, εξασφαλίζοντας 

την ορθολογική διαχείριση της εθνικής χωρικής ενότητας, την αναγκαία οικονοµική 

και κοινωνική υποστήριξή της, καθώς και την ανάληψη των βασικών αρµοδιοτήτων 

που συνεπάγεται ο διεθνής τουρισµός. Πιο συγκεκριµένα, η Κεντρική ∆ιοίκηση θα 

πρέπει να επιδιώξει την παράλληλη επίτευξη των παρακάτω ισοβαρών στόχων 

προτεραιότητας: 

 Προστασία / αναβάθµιση των άµεσα συναρτώµενων (χωρικά) µε τις 

ανωδοµές περιβαλλοντικών πόρων 

 Εκσυγχρονισµό των υποδοµών των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των 

µεγεθών και των κλάδων και ενθάρρυνση δηµιουργίας πρόσθετης προσφοράς 

υψηλής στάθµης και διαφοροποίησης 

 Βελτίωση υφισταµένων και δηµιουργία νέων δηµόσιων υποδοµών  

 Βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και  προβολής   

 ∆ηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών για την ανάπτυξη εναλλακτικού 

τουρισµού 

 Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού - Εκπαίδευση  & Κατάρτιση 

 

Στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, η Περιφέρεια και οι οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα πρέπει να επιφορτιστούν µε την εφαρµογή της τουριστικής 
πολιτικής, όχι προσθετικά στα τεχνικά και χρηµατοδοτικά µέσα που τους διατίθενται, 
αλλά ως επιστέγασµα των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
µίας ορθολογικής στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. 
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Ουσιαστικά πρόκειται για τους εθνικούς στόχους, οι οποίοι από το κεντρικό επίπεδο 

µεταφέρονται και εξειδικεύονται στις παραγωγικές τουριστικές ενότητες της βάσης, 

που τις αποτελούν οι δήµοι και οι κοινότητες, που ορίζονται ως τόποι υποδοχής 

τουριστών. 

 

Η Περιφέρεια θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τις οικονοµικές δράσεις και τον 

τουριστικό σχεδιασµό των συγκεκριµένων χωρικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, η 

Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να επιδιώξει την 

παράλληλη επίτευξη των παρακάτω ισοβαρών στόχων προτεραιότητας: 

 Εκπόνηση & εφαρµογή Περιφερειακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Εισαγωγή της τουριστικής έρευνας 

 Εισαγωγή της καινοτοµίας 

 Ενίσχυση των Ανθρώπινων Πόρων / Επαγγελµατική κατάρτιση 

 

Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στην υποστήριξη των 

τοπικών προγραµµάτων και να αναλαµβάνουν εξειδικευµένες λειτουργίες. Πιο 

συγκεκριµένα, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να 

επιδιώξουν την παράλληλη επίτευξη των παρακάτω ισοβαρών στόχων 

προτεραιότητας: 

 Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 

 Βελτίωση των Υποδοµών – Υπηρεσιών 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού θα πρέπει, στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, να είναι 

σε θέση να προσδιορίσουν τον τύπο της ανάπτυξης που επιδιώκουν, εφόσον έχει 

οριοθετηθεί ο τουριστικός προσανατολισµός. Πιο συγκεκριµένα, οι Ο.Τ.Α. Α΄ 

βαθµού της Στερεάς Ελλάδας και οι θυγατρικές εταιρίες τους θα πρέπει να 

επιδιώξουν την παράλληλη επίτευξη των παρακάτω ισοβαρών στόχων 

προτεραιότητας: 

 

Ο. Τ. Α. 

 Εκπόνηση και εφαρµογή Τοπικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Ανάπτυξη Βασικών - Αστικών – Κοινωνικών – Τουριστικών Υποδοµών 
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 Προβολή Προώθηση 

 Προστασία του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Αισθητικής – 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ο.Τ.Α. 

 Εκµετάλλευση Τοπικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 ∆ηµιουργία Επιστηµονικού Οργάνου Εφαρµογής της Τοπικής Τουριστικής 

Πολιτικής 

 

Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, παρ΄ όλο που οι αποκεντρωµένες διοικήσεις δε 
θεωρούν τον τουρισµό ως έναν αυτόνοµο τοµέα, επιβάλλει τη δηµιουργία 
εξειδικευµένων διοικητικών και οργανωτικών τουριστικών δοµών σε περιφερειακό, 
νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο, ικανών να ασκήσουν πολιτικές τουριστικής 
ανάπτυξης, να οργανώσουν τα µέσα υποδοχής των τουριστών, να σχεδιάσουν την 
τουριστική προβολή και να επιφορτιστούν µε την εµπορικοποίηση του τουριστικού 
προϊόντος της αντίστοιχης χωρικής ενότητας, εφόσον, στα πλαίσια της διοικητικής 
αποκέντρωσης, οι πληθυσµοί των τόπων υποδοχής ανάγονται στους κατ΄ εξοχήν 
διαχειριστές των τουριστικών πόρων των αντίστοιχων χωρικών ενοτήτων. 
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Πίνακας 6: Άξονες Προτεραιότητας του ∆ηµόσιου Τοµέα ανά ∆ιοικητικό Επίπεδο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟΧΟΙ    Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 

 Προστασία / αναβάθµιση των άµεσα συναρτώµενων (χωρικά) µε τις ανωδοµές περιβαλλοντικών πόρων 
 Ενίσχυση του εκσυγχρονισµού των υποδοµών των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των µεγεθών και των κλάδων 
και ενθάρρυνση δηµιουργίας πρόσθετης προσφοράς υψηλής στάθµης και διαφοροποίησης 

 Βελτίωση υφισταµένων και δηµιουργία νέων δηµόσιων υποδοµών  
 Βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και  προβολής   
 ∆ηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού - Εκπαίδευση  & Κατάρτιση 
  

 Εκπόνηση & εφαρµογή Περιφερειακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 
 Εισαγωγή της τουριστικής έρευνας 
 Εισαγωγή της καινοτοµίας 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Ενίσχυση  των Ανθρώπινων Πόρων / Επαγγελµατική κατάρτιση 
  

 Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 
 Εκπόνηση και εφαρµογή Νοµαρχιακού Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  Βελτίωση των Υποδοµών – Υπηρεσιών 
 Τουριστική προβολή µέσω των ΝΕΤΠ 

  
 Εκπόνηση και εφαρµογή Τοπικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 
 Ανάπτυξη Βασικών - Αστικών – Κοινωνικών – Τουριστικών Υποδοµών 
 Προβολή Προώθηση 

Ο.Τ.Α. 

 Προστασία του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Αισθητικής – Αειφόρος Ανάπτυξη 
  

 Εκµετάλλευση Τοπικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµιουργία Επιστηµονικού Οργάνου Εφαρµογής της Τοπικής Τουριστικής Πολιτικής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διεθνοποίηση και η µεγέθυνση του τουριστικού φαινοµένου συνέβαλαν στη 

δηµιουργία µεγάλου αριθµού οργανισµών και οργανώσεων, που αφορούν το 

σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση και την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα. 1 

 

Η δηµιουργία των συλλογικών φορέων τουρισµού υπήρξε απόρροια των 

ιδιαιτεροτήτων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του τουριστικού τοµέα, 

όπως η ανεξαρτησία των εµπλεκοµένων κλάδων, το µικρό µέγεθος των τουριστικών 

επιχειρήσεων, ο κατακερµατισµός των τουριστικών αγορών κ.λπ. 

 

Οι συλλογικοί φορείς τουρισµού αντιπροσωπεύουν το σύνολο των τοπικών, εθνικών 

και των διεθνών οργανισµών και οργανώσεων, οι οποίοι, ολικώς ή µερικώς, 

επιδιώκουν να προωθήσουν την ανάπτυξη του εσωτερικού και του διεθνούς 

τουρισµού. 

 

Σύµφωνα µε τις δοµές οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι συλλογικοί φορείς 

τουρισµού διακρίνονται στους αµιγείς τουριστικούς οργανισµούς και οργανώσεις και 

στους διεθνείς µη αµιγείς τουριστικούς οργανισµούς και οργανώσεις. 

 

Στο πλαίσιο των οργανωµένων κοινωνιών και οικονοµιών διαµορφώνονται οι 

οργανωτικές δοµές των συλλογικών φορέων καθώς και οι µεταξύ τους σχέσεις και 

συνεργασίες. 

 

Η συνθετότητα, ωστόσο, του τουριστικού τοµέα προϋποθέτει αλλά και ταυτόχρονα 

επιβάλλει την αναγκαιότητα ύπαρξης πληθώρας συλλογικών φορέων, οι οποίοι 
                                                 
1 Βαρβαρέσος Στ., Χριστίδου Α., Γενικές Αρχές Μάνατζµεντ, Τουριστική Νοµοθεσία και Οργάνωση 
Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων, Τόµος Β΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1999 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   2000-2006           Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 152

χαρακτηρίζονται για τις ποικίλες δοµές οργάνωσης και λειτουργίας τους, που µε τη 

σειρά τους διακρίνονται σε σύνθετες και απλές. 

Αυτές µπορεί να αποτελέσουν το αντικείµενο µεγάλων οµαδοποιήσεων, οι οποίες 

διαµορφώνονται σύµφωνα µε το γεωγραφικό περιβάλλον, τη µορφή τους, τον τύπο 

λειτουργίας τους και το κίνητρο. 

 

Οι Επαγγελµατικοί Τουριστικοί Φορείς (Ε.Τ.Φ.), ανάλογα µε το εύρος των 

συµφερόντων που εκπροσωπούν σε κλαδική και γεωγραφική βάση, έχουν καθιερωθεί 

µέσω τυπικών και άτυπων µηχανισµών ως επίσηµοι συνοµιλητές της πολιτείας σε 

όλη τη θεµατική που άπτεται του τουριστικού τοµέα, επηρεάζοντας κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο – έως ένα βαθµό – τη διαµόρφωση και την άσκηση της κρατικής τουριστικής 

πολιτικής. Η αναγνώριση της σηµαντικής θέσης που κατέχει ο τουρισµός στη εθνική 

και τοπική οικονοµία έχει αυξήσει το πεδίο παρέµβασης των Ε.Τ.Φ. στα οικονοµικά 

και κοινωνικά δρώµενα τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, µε τη 

συµµετοχή τους σε θεσµοθετηµένα όργανα διαλόγου, συµβουλευτικού αλλά και 

αποφασιστικού χαρακτήρα.  

 

Η εξέταση του ρόλου που διαδραµατίζουν οι Ε.Τ.Φ. κάθε κλάδου ή  υποκλάδου 

παραµένει ένα ζήτηµα ανοιχτό, το οποίο συµπληρώνουν, εκτός από τις «στατιστικές» 

καταστατικές διατάξεις, η καθηµερινή πρακτική, οι θέσεις και ο προβληµατισµός της 

κάθε οργάνωσης. 

 

Στην παρούσα πρώτη ενότητα του κεφαλαίου επιχειρείται µία καταγραφή και 

πρόταση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των τοπικών Ε.Τ.Φ2. της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αξόνων δράσης / κινητοποίησής τους. Οι 

προτάσεις δεν βασίζονται σε µία θεωρητική ή τεχνοκρατική προσέγγιση του ρόλου 

των τοπικών Ε.Τ.Φ. αλλά στη µεταφορά της εµπειρίας από την αποδεδειγµένα 

επιτυχηµένη λειτουργία τοπικών Ε.Τ.Φ. άλλων περιοχών της χώρας µας.  

 

                                                 
2 Ως τοπικοί Επαγγελµατικοί Τουριστικοί Φορείς (Ε.Τ.Φ.) νοούνται οι υφιστάµενες θεσµοθετηµένες 
επαγγελµατικές τουριστικές ενώσεις – οργανώσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται µέσα στα 
διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

 

Οι Επαγγελµατικοί Τουριστικοί Φορείς (Ε.Τ.Φ). τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας 

της Στερεάς Ελλάδας µπορούν να διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο στην 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους είτε αυτόνοµα, είτε µε την εµπλοκή τους σε 

κύκλο δραστηριοτήτων µέσω θεσµοθετηµένων οργάνων διαλόγου είτε µε την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύσταση οργανισµών που έχουν ως στόχο την 

ανάδειξη των τοπικών τουριστικών πόρων. Η αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων του 

κράτους µε τις περιφερειακές διοικήσεις, η καθιέρωση του θεσµού της νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης αλλά και ο εµπλουτισµός των αρµοδιοτήτων των δήµων και 

κοινοτήτων, έφερε στην επιφάνεια ένα φάσµα λειτουργιών στις οποίες οι τοπικές 

επαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν να έχουν λόγο για τα δρώµενα στον τόπο τους. 3 

Παρακάτω αναπτύσσεται το προτεινόµενο πλαίσιο λειτουργίας των τοπικών  Ε.Τ.Φ. 

της Περιφέρειας. 

 

1. Καταστατικοί Σκοποί των Τοπικών Επαγγελµατικών Τουριστικών Φορέων 

Για την αποτελεσµατική δραστηριοποίηση τους, σκοπούς των τοπικών και 

περιφερειακών Ε.Τ.Φ. θα πρέπει να αποτελούν4: 

 Η συστηµατική µελέτη των προβληµάτων του κλάδου που εκπροσωπεί ο 

συλλογικός φορέας και η ενηµέρωση των µελών του, για την προσφορότερη 

συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.  

 Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των µελών του φορέα, µε την 

οργάνωση τους σε συνεταιρισµούς, κάθε οικονοµικής µορφής, για την 

αποτελεσµατικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονοµικών, 

επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους στα πλαίσια της 

εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.  

 Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας µεταξύ των µελών 

του κάθε φορέα αλλά και των µελών διαφορετικών φορέων. 

 Η διασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης και της 

ανόδου του πολιτιστικού µορφωτικού επιπέδου των µελών του κάθε φορέα.  

                                                 
3 Βαρβαρέσος Στ., Χριστίδου Α., Γενικές Αρχές Μάνατζµεντ, Τουριστική Νοµοθεσία και Οργάνωση 
Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων, Τόµος Β΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1999 
4 Πηγή: Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 
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 Η προώθηση της συνεργασίας των µελών για την προαγωγή του κλαδικού 

επαγγέλµατος σε επίπεδο αντάξιο της υψηλής αποστολής του και των 

παραδόσεων της ελληνικής φιλοξενίας πράγµα που εξυπηρετεί και τα καλώς 

νοούµενα συµφέροντα των µελών του φορέα, εξυψώνει τους τουριστικούς 

επιχειρηµατίες στη συνείδηση της πελατείας τους και κάνει πιο 

αποτελεσµατική την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.  

 Η διαπραγµάτευση και σύναψη µε αρµόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζοµένων κάθε είδους Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, που καλύπτουν 

τους µισθωτούς που απασχολούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις.  

 

2. Τα µέσα επίτευξης των σκοπών των Τοπικών Επαγγελµατικών Τουριστικών 

Φορέων 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, οι Ε.Τ.Φ. µπορούν να χρησιµοποιούν τα 

παρακάτω µέσα5: 

  Επαφές µε τις δηµόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές 

οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων, για κάθε ζήτηµα που αφορά τα επαγγελµατικά 

συµφέροντα των µελών τους, γενικά ή επιµέρους, για τη διαµόρφωση, τη 

λήψη και την εφαρµογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελµατικά, 

οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα των µελών και γενικότερα τα 

συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου.  

 ∆ιεξαγωγή κάθε νόµιµης µορφής κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων για τη 

διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβληµάτων και την 

περιφρούρηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών 

συµφερόντων των µελών του φορέα.  

 Χρησιµοποίηση κάθε πρόσφορου νόµιµου µέσου για την ενηµέρωση της 

κοινής γνώµης και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, πάνω στα θέµατα που 

ενδιαφέρουν τον κλάδο του φορέα και την προβολή αυτών.  

 Εκπροσώπηση του συλλογικού φορέα σε Συµβούλια, Κρατικές Επιτροπές, 

Οργανισµούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέµατα που άµεσα ή 

έµµεσα αφορούν τον κλάδο.  

 Συνεργασία µε αντίστοιχες ή συναφείς εθνικές και διεθνείς Οργανώσεις.  

                                                 
5 Πηγή: Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 
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 Συµµετοχή σε Εθνικές ή ∆ιεθνείς Επιτροπές, Συµβούλια, Συνδιασκέψεις, 

Εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση µε τους σκοπούς της.  

 Σύµπραξη και συνεργασία µε συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς 

στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συµφερόντων των µελών.  

 Εκπόνηση µελετών, οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων κλπ., σε θέµατα κλαδικού ή ευρύτερου τουριστικού 

ενδιαφέροντος.  

 Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε., Εθνικών Οργανισµών, Κρατικών 

Επιχορηγήσεων κλπ., για την ανάπτυξη του κλαδικού επαγγέλµατος και 

γενικότερα του Τουρισµού.  

 Έκδοση βιβλίων, εντύπων επαγγελµατικού, µορφωτικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος και ενίσχυση τέτοιων εντύπων που συµβάλλουν στην 

επαγγελµατική κατάρτιση και ενηµέρωση επί θεµάτων του κλάδου.  

 

3. Οι Στόχοι των Τοπικών Επαγγελµατικών Τουριστικών Φορέων  

Πέραν των γενικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι επιµέρους στόχοι των 

Ε.Τ.Φ. για την εύρυθµη λειτουργία του κλάδου στην περιοχή τους θα πρέπει να 

είναι6: 

 Η καταπολέµηση της παραοικονοµίας που προέρχεται κυρίως από τις 

παράνοµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον κλάδο του τουρισµού, µε 

οποιαδήποτε µορφή και εάν επιχειρείται η άσκησή της από πρόσωπα που δεν 

ασκούν νόµιµα το τουριστικό επάγγελµα και οπωσδήποτε δεν διαθέτουν την 

απαιτούµενη εκ του νόµου άδεια. 

 Η καταπολέµηση µε κάθε νόµιµο και εποικοδοµητικό µέσο και τρόπο του 

πνεύµατος του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µελών του Ε.Τ.Φ.. 

 Η πραγµατοποίηση από εντεταλµένα µέλη των Ε.Τ.Φ. επισκέψεων σε χώρες 

τουριστικά προηγµένες, προς διαπίστωση και µελέτη των τουριστικών 

συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, από την άποψη της οργάνωσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων, της έκτασης και της υφής των παρεχοµένων σε 

αυτές υπηρεσιών, και της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους. 

 Η προβολή των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων της περιοχής, 

προκειµένου να καταστεί πόλος έλξης ηµεδαπού και διεθνούς τουριστικού 

                                                 
6 Πηγή: Ένωση Ξενοδόχων Αττικής 
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κοινού, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως µε τη συµµετοχή του Ε.Τ.Φ., 

αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, σε διεθνείς 

τουριστικές εκθέσεις και µε την έκδοση σχετικού ειδικού διαφηµιστικού  

εντύπου σε ξένες γλώσσες το οποίο θα διανέµεται δωρεάν στο κοινό που 

επισκέπτεται την έκθεση. 
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Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   

 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτύξουν οι τοπικοί Ε.Τ.Φ. της Περιφέρειας 

βέβαια, είναι ανάλογες του αριθµού των µελών τους, όπως επίσης και των πόρων που 

έχουν στη διάθεσή τους. Απώτερο σκοπό των τοπικών Ε.Τ.Φ. της Περιφέρειας θα 

πρέπει να αποτελεί η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων τοµέων µε στόχο την 

προετοιµασία των µελών τους, προκειµένου αυτά να επιβιώσουν και να βελτιώσουν 

τη θέση τους στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκόσµιας τουριστικής 

αγοράς. Οι προτεινόµενοι άξονες δράσης των τοπικών Ε.Τ.Φ. της Περιφέρειας  που 

θα εξυπηρετήσουν τον προαναφερόµενο στόχο είναι: 

 

1ος Άξονας ∆ράσης: Πληροφόρηση - Παροχή Συµβουλών 

Μία από τις αδυναµίες των τουριστικών ΜΜΕ της Περιφέρειας είναι η έλλειψη 

επαρκούς πληροφόρησης για τις εξελίξεις στην τουριστική αγορά και για τις 

δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης ή άντλησης χρήσιµης γνώσης και 

εµπειρίας. 

 

Οι τοπικοί Ε.Τ.Φ. θα πρέπει να καθιστούν τα µέλη τους κοινωνούς όλου του κρίσιµου 

πληροφοριακού υλικού µέσω των ενηµερωτικών τους δελτίων, τα οποία θα πρέπει να 

εκδίδονται συχνά και να αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα µέλη τους, ή µέσω 

εγκυκλίων και ενηµερωτικών σηµειωµάτων για θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα ή 

χρήζοντα εκτεταµένης ανάλυσης. 

 

Παράλληλα θα πρέπει να προσφέρουν συµβουλευτική στήριξη στα µέλη τους, µε τη 

βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων σε θέµατα νοµικής, φορολογικής ή τεχνικής 

φύσεως. Με την ανάπτυξη και διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι τοπικοί Ε.Τ.Φ. 

θα πρέπει να προσανατολιστούν στην προώθηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για 

τα µέλη που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

 

2ος  Άξονας ∆ράσης: Εκπαίδευση – Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση 

Οι συνεχής και ραγδαίες µεταβολές που συντελούνται στη διεθνή τουριστική αγορά 

έχουν αναγορεύσει τη γνώση σε κύριο συντελεστή της παραγωγής, µε αποτέλεσµα η 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού των τουριστικών επιχειρήσεων της 
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Περιφέρειας να κρίνεται κεφαλαιώδους σηµασίας για την προσαρµογή τους στο νέο 

οικονοµικό περιβάλλον. Η εµπλοκή των Ε.Τ.Φ. σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει να 

εκφράζεται µε τους εξής τρόπους: 

 Τη λειτουργία τους ως συµβούλων δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων 

τουριστικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι 

τοπικοί Ε.Τ.Φ. συµµετέχουν σε νοµαρχιακό επίπεδο στις συµβουλευτικές 

επιτροπές του Ο.Α.Ε.∆. για τη µαθητεία και την ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση. 

 Την διοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα µέλη τους 

(προγράµµατα αυτοαπασχολουµένων) ή για τους εργαζόµενους των µελών τους 

(ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα) µέσω εθνικών πόρων του ΛΑΕΚ. 

 Την ανάµειξή τους στο εθνικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε τη 

σύσταση ή συµµετοχή Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης περιφερειακής 

εµβέλειας τα οποία θα έχουν ως σκοπό7: 

o Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιοχή τους. 

o Την επαγγελµατική επιµόρφωση και κατάρτιση εργαζοµένων όλων 

των βαθµίδων, οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού 

ή δηµοσίου δικαίου εντός της Περιφέρειας. 

o Την εκπόνηση πάσης φύσης εκπαιδευτικών µελετών και ερευνητικών 

προγραµµάτων 

o Τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς που σχετίζονται µε τα εργασιακά 

προβλήµατα στο χώρο του τουρισµού της Περιφέρειας. 

 

3ος Άξονας ∆ράσης: Έρευνα 

Η τεκµηρίωση των θέσεων που διαµορφώνουν οι τοπικοί Ε.Τ.Φ. της Περιφέρειας σε 

όλα τα ζητήµατα τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο δράσης τους, καθώς και η 

καθοδήγηση και η υποστήριξη των µελών τους, απαιτούν την ανάπτυξη ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της οργάνωσης. Λόγω, όµως της έλλειψης επαρκών 

πόρων για τη δηµιουργία ερευνητικής υποδοµής, οι τοπικοί Ε.Τ.Φ. παρουσιάζουν 

περιορισµένο ερευνητικό έργο. Οι δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι: 

                                                 
7 Πηγή: Κλαδικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εµπλεκοµένων στον Τουρισµό «Ξένιος Ζευς» 
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 Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

 ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων τοπικής εµβέλειας 

 Ανάθεση εκπόνησης µελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες 

 ∆ιοργάνωση συνεδρίων µε τη συνεργασία και τη συµµετοχή ειδικών 

επιστηµόνων. 

 
4ος Άξονας ∆ράσης: Προβολή - Προώθηση 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, στόχο των τοπικών Ε.Τ.Φ. της Περιφέρειας θα 

πρέπει να αποτελεί η προβολή των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων της 

περιοχής τους, προκειµένου να καταστεί πόλος έλξης του ηµεδαπού και διεθνούς 

τουριστικού κοινού, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως µε τη συµµετοχή των Ε.Τ.Φ., σε 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλα 

ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

 
Η συνεργασία αυτή µπορεί να πάρει τη µορφή ενός αυτοτελούς νοµικού προσώπου το 

οποίο θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την προβολή και διαφήµιση των προορισµών 

του κάθε νοµού. Αυτής της µορφής η συνεργασία των τοπικών Ε.Τ.Φ. µε το δηµόσιο 

τοµέα αναλύεται διεξοδικά στο τρίτο µέρος του κεφαλαίου. Πέραν όµως της 

προαναφερόµενης συνεργασίας, η θεσµοθετηµένη παρουσία των Ε.Τ.Φ. στη 

διαχείριση των τουριστικών υποθέσεων είναι οι νοµαρχιακές επιτροπές τουριστικής 

προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.), οι οποίες συστήθηκαν µε το Ν.2160/93 (αρθρ. 1 παρ. 13), µε 

σκοπό την κατάρτιση προγραµµάτων τουριστικής προβολής του νοµού στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό.  

 
Η συµµετοχή των τοπικών Ε.Τ.Φ. στις Ν.Ε.Τ.Π. τους αναδεικνύουν σε πόλους 

δραστηριοποίησης για την προβολή και προώθηση του τοπικού τουριστικού 

προϊόντος και την αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων του τοπικού τουρισµού, 

όπως η έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, η περιβαλλοντική υποβάθµιση 

ορισµένων περιοχών, ο έλεγχος της παράνοµης τουριστικής δραστηριότητας κ.λπ. 

 
5ος Άξονας ∆ράσης: Στήριξη της Τοπικής Τουριστικής Πολιτικής 

Η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου από τους τοπικούς Ε.Τ.Φ. στην τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής τους κρίνεται επιτακτική αφού µε την εµπειρία που διαθέτουν 

στα τουριστικά δρώµενα της περιοχή τους µπορούν ασκήσουν τοπική τουριστική 
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πολιτική είτε αυτοτελώς, είτε µέσα από συνεργασία µεταξύ των διαφόρων τοπικών 

Ε.Τ.Φ. και του δηµοσίου τοµέα, είτε µέσα από τα θεσµοθετηµένα όργανα όπως: 

 Τις νοµαρχιακές επιτροπές τουριστικής προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.), που όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω ασχολούνται το σχεδιασµό και υλοποίηση ενεργειών 

προβολής και προώθησης του νοµαρχιακού τουριστικού προϊόντος και  

 Τις νοµαρχιακές οικονοµικές και κοινωνικές επιτροπές (Ν.Ο.Κ.Ε.) οι οποίες 

χειρίζονται ένα ευρύτερο θεµατολόγιο οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως 

ζητηµάτων. 

 
Η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής πολιτικής από τους Ε.Τ.Φ. θα πρέπει να βρίσκει 

εφαρµογή στις παρακάτω δραστηριότητες8: 

 Εξειδίκευση της τουριστικής πολιτικής στο νοµό ή στη χωρική ενότητα που 

εκπροσωπεί ο τοπικός Ε.Φ.Τ.. 

 Καταγραφή, µελέτη και εξεύρεση λύσεων για τα τουριστικά ζητήµατα και 

προβλήµατα του νοµού ή της χωρικής ενότητας που εκπροσωπεί ο τοπικός 

Ε.Φ.Τ.. 

 Βελτίωση των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών του νοµού ή της 

χωρικής ενότητας που εκπροσωπεί ο τοπικός Ε.Φ.Τ. και δηµιουργία 

ανταγωνιστικών συνθηκών που να ανταποκρίνονται στην τουριστική ζήτηση. 

 Εκπόνηση προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης. 

 Οργάνωση και λειτουργία συστήµατος παροχής τουριστικών πληροφοριών 

και δηµοσίων σχέσεων. 

 Επισήµανση των δυσχερειών και προβληµάτων της περιοχής τους, καθώς και 

ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. 

 Συµµετοχή σε προγράµµατα για την ευαισθητοποίηση των τουριστικών 

επιχειρήσεων για θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 Επαφές µε tour operators για την προβολή των τοπικών προγραµµάτων 

τουριστικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους. 

 Κινητοποίηση και ενίσχυση των παραγωγών του τοπικού τουριστικού 

προϊόντος. 

                                                 
8 Πηγή:  α. ∆ωδεκανησιακός Οργανισµός Τουρισµού 
 β. Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου 
 γ. Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής 
 δ. Ένωση ξενοδόχων Κεφαλονιάς – Ιθάκης 
 ε. Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου  
 στ. Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας 
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2. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους όπως:  

 Με τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος τους.  

 Με το να εστιάσουν σε υψηλό βαθµό τη δραστηριότητά τους σε κάποιο ή 

κάποια τµήµατα της συνολικής αγοράς του τουριστικού κλάδου, γεγονός που 

τους επιτρέπει να πετύχουν µεγαλύτερη διαφοροποίηση του προϊόντος τους σε 

σχέση µε τα προϊόντα των ανταγωνιστών τους.  

Οι παραπάνω στρατηγικές µπορούν να επιτευχθούν µέσω επενδύσεων9, κάθετης 

ολοκλήρωσης, υψηλού βαθµού εξυπηρέτησης των πελατών, εξειδίκευση σε ορισµένα 

τµήµατα της αγοράς, υψηλού βαθµού αναγνώρισης της «επωνυµίας» των 

επιχειρήσεων από τους καταναλωτές και την προώθηση των προϊόντων τους µέσω 

δικών τους δικτύων διανοµής.  

Τα εργαλεία ή µέσα πολιτικής που πρέπει να εφαρµόσουν  οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας είναι οι διάφορες στρατηγικές δράσεις οι οποίες γενικά είναι οι 

ακόλουθες: 

 στρατηγική µάρκετινγκ  

 στρατηγική οργάνωσης - διοίκησης - παραγωγής  

 στρατηγική ποιότητας 

 στρατηγική προσωπικού  

 στρατηγική στα πλαίσια της ΚτΠ 

                                                 
9Πηγή: ΙΤΕΠ: «Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα», Αθήνα 2002 
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Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

1. Στρατηγική Μάρκετινγκ  

1.1. Μεγάλες Επιχειρήσεις 

Το τέλος του εικοστού αιώνα σηµατοδοτείται από πλήθος αλλαγών στην 

συµπεριφορά των καταναλωτών και κατ’ επέκταση στην στρατηγική µάρκετινγκ των 

εταιρειών.  Η αλλαγή των προτύπων  διαβίωσης στις αγορές της ∆υτικής αλλά και 

της Ανατολικής Ευρώπης ανέτρεψε την παραδοσιακή αντίληψη της µαζικής 

αντιµετώπισης των πελατών, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναπτύξουν 

την πολιτική της τµηµατοποίησης της πελατείας τους και ανάπτυξη νέων τεχνικών 

µάρκετινγκ βάσει των νέων δεδοµένων. 

 

Στον τοµέα του µάρκετινγκ, οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα 

πρέπει να αξιολογήσουν τις νέες επικοινωνιακές παραµέτρους που προσφέρει η 

σύγχρονη θεωρία του µάρκετινγκ και να προσαρµόσουν γρήγορα και κατάλληλα τις 

στρατηγικές επιλογές τους, ώστε:  

 Να προσαρµόσουν το προϊόν τους στις ανάγκες της διεθνούς και εσωτερικής 

ζήτησης, καθορίζοντας νέες αγορές - στόχους  

 Να το διαφοροποιήσουν από τους ανταγωνιστές τους, ενισχύοντας την 

ιδιαιτερότητά του και εµπλουτίζοντάς το παράλληλα µε νέες υπηρεσίες και 

τέλος  

 Να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα νέα δίκτυα επικοινωνίας και διανοµής. 

 Να επανατοποθετήσουν και να αναπροσδιορίσουν τις πολιτικές µάρκετινγκ 

από το µαζικό πρότυπο στην εξατοµικευµένη προσέγγιση. 

 

1.2. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

Το πρόβληµα των ΜΜΕ στον τοµέα αυτό είναι κυρίως η ανωνυµία του προϊόντος 

τους. Τα µικροµεσαία ξενοδοχεία της Περιφέρειας δεν έχουν σε καµία περίπτωση τη 

δυνατότητα ούτε να διαθέσουν πόρους ικανούς να δηµιουργήσουν γνώση για την 

εταιρική τους επωνυµία (brand awareness) αφού µία τέτοια δαπάνη είναι τεράστια, 

αλλά ούτε και µπορούν να αντέξουν τη λειτουργική δαπάνη για τη µόνιµη πρόσληψη 

στελεχών marketing ή ακόµα τη συνεργασία τους µε κάποια εξειδικευµένη εταιρία.  
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Γεγονός είναι ότι σε λίγα χρόνια το µεγαλύτερο κοµµάτι του ξενοδοχειακού 

προϊόντος της Περιφέρειας θα είναι ανώνυµο, και το πρόβληµα τότε δεν θα είναι 

τόσο η ανωνυµία των µονάδων αλλά κυρίως ότι οι πελάτες θα ταυτίζουν 

υποσυνείδητα την ανωνυµία µε την έλλειψη ποιότητας. 

 

Για να µπορέσουν να επωµισθούν οι µονάδες αυτές όχι µόνο να καταστήσουν το 

προϊόν τους επώνυµο αλλά και να χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες στρατηγικές 

µάρκετινγκ για την απόκτηση της δικής τους ισχυρής θέσης στην αγορά, θα πρέπει 

από κοινού σε οµάδες να επωµισθούν τις δαπάνες αυτές ώστε η κατά ξενοδοχείο 

αναλογία της δαπάνης να είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 

 

Προτείνουµε ότι τα µικροµεσαία ξενοδοχεία της Περιφέρειας  θα πρέπει άµεσα να 

προχωρήσουν στη δηµιουργία οµάδων συνεργασίας µε κάποια µορφή η οποία θα 

µπορούσε να είναι από απλό marketing affiliation έως και µία περισσότερο σύνθετη 

µορφή η  οποία θα µπορούσε να περιλαµβάνει και την παροχή οµοιογενών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο κάλλιστα µία οµάδα 25-30 ξενοδοχείων θα 

µπορούσε να κάνει και σηµαντικά βήµατα στην προώθησή της σε τουριστικές 

εκθέσεις και workshops του εσωτερικού και εξωτερικού, να δηµιουργήσει 

καλαίσθητα συνεταιριστικά έντυπα, να προβεί σε διαφηµιστικές καταχωρήσεις και 

γενικά να έχει πρόσβαση αλλά και δυνατότητα υλοποίησης διαφόρων προωθητικών 

δράσεων. 

 

Η εξέλιξη µίας τέτοιας προσπάθειας θα είναι η παροχή οµοιογενών προϊόντων και 

υπηρεσιών ώστε ο πελάτης γνωρίζοντας την επωνυµία να µη νοιώθει αίσθηµα ρίσκου 

όταν θα κληθεί να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο της ίδιας επωνυµίας. 

 

2. Στρατηγική Οργάνωσης - ∆ιοίκησης - Παραγωγής  

2.1 Μεγάλες Επιχειρήσεις  

Προκειµένου οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας να ανταποκριθούν 

στον οξυµένο ανταγωνισµό που έφερε η παγκοσµιοποίηση, θα πρέπει να υιοθετήσουν 

µια σειρά στρατηγικών οι οποίες έχουν ως στόχο να τους δώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των οµοειδών επιχειρήσεων του κλάδου τους10. Στον τοµέα του 

                                                 
10 Πηγή: ΙΤΕΠ: «Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα», Αθήνα 2002 
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τουρισµού,  η παρουσία νέων προορισµών οι οποίοι διαθέτουν πλέον ικανοποιητικές 

υποδοµές, παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, φθηνότερο τουριστικό προϊόν και προσιτή 

µεταφορά, θέτουν σε κίνδυνο τα µερίδια των παραδοσιακών προορισµών της 

Περιφέρειας. Οι κυριότερες στρατηγικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις 

µεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν τη µορφή των εξαγορών, συγχωνεύσεων και 

συµµαχιών. Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θα προέλθει  µέσω της 

αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή ή/και στο µάρκετινγκ, που οδηγεί 

στη µείωση του κόστους, της διαφοροποίησης των προϊόντων-υπηρεσιών που 

προσφέρονται, της αποφυγής υπερβολικού ανταγωνισµού, και της συνεργασίας µε 

συµπληρωµατικές επιχειρήσεις.  

 

Έτσι, στον τοµέα της παραγωγής και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, οι 

στρατηγικές κινήσεις των µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας θα 

πρέπει να  επικεντρώνονται στην ανάληψη επενδύσεων, οι οποίες θα συµβάλουν στη 

µείωση του κόστους παραγωγής, στην καθετοποίησή τους µέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, προκειµένου να αξιοποιήσουν, σε όποιους τοµείς προσφέρονται, τις 

οικονοµίες κλίµακας για να πετύχουν χαµηλότερο κόστος παραγωγής και στον 

υψηλότερο δυνατό βαθµό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναµικότητάς τους µέσω 

της αποτελεσµατικής διαχείρισης.  

 

Πέραν των παραπάνω στρατηγικών, θα πρέπει να  αναζητηθούν και άλλες 

στρατηγικές, πέραν της κάθετης ολοκλήρωσης, προκειµένου οι µεγάλες επιχειρήσεις 

της Περιφέρειας να αποφύγουν τυχόν µειονεκτήµατα αυτής. Μια τέτοια περίπτωση 

είναι οι συνεργασίες προστιθέµενης αξίας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να υπάρχει 

συνεργασία ενός αριθµού επιχειρήσεων στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε 

µια αλυσίδα αξίας. Μια αλυσίδα αξίας για το τουριστικό προϊόν θα µπορούσε να έχει 

την παρακάτω µορφή: 

 

Tour operator     
 Travel agent    
  Μεταφορική εταιρεία   
   Ξενοδοχείο  
    Τελικός Καταναλωτής 
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Αυτό που κάνει τις συνεργασίες προστιθέµενης αξίας σηµαντικές, ιδιαίτερα για τον 

τουριστικό κλάδο, είναι το γεγονός ότι κάθε µέλος αυτής κατανοεί ότι παίζει ένα 

σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία του άλλου µέλους και φυσικά στην επιτυχία της 

συνολικής αλυσίδας αξίας. Κάθε µέλος δεν ενεργεί µόνο ως ένα τµήµα της αλυσίδας 

αξίας, αλλά θεωρεί την αλυσίδα αυτή ως µια ενιαία οντότητα στα πλαίσια του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη 

µορφή συνεργασίας είναι η µείωση του κόστους, η παροχή νέων υπηρεσιών, 

καλύτερη αναγνώριση και αντιµετώπιση των απειλών του περιβάλλοντος, κ.ά. Έτσι 

οι εταιρείες που συµµετέχουν στην αλυσίδα όχι µόνο αποφεύγουν τα µειονεκτήµατα 

των καθετοποιηµένων επιχειρήσεων, αλλά συχνά πετυχαίνουν να αξιοποιήσουν 

οικονοµίες κλίµακας και να µειώσουν το κόστος τους.  

 

Παράλληλα µε τις παραπάνω τάσεις άρχισαν να δηµιουργούνται από τις µεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η ένταξη σε αυτές µικρότερων επιχειρήσεων µε στόχο 

την ανάπτυξή τους και την αναβάθµιση των υπηρεσιών τους. Οι τάσεις αυτές στο 

επίπεδο των τουριστικών ΜΜΕ εξετάζονται στην επόµενη ενότητα. 

 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα των µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

είναι και η σχεδόν έλλειψη εφαρµογής του Αποδοτικού Μάνατζµεντ. Αποδοτικό 

Μάνατζµεντ (yield management) θεωρείται η στρατηγική της επιχείρησης η οποία 

στοχεύει στη µεγιστοποίηση των εσόδων. Τρία στοιχεία συνθέτουν αυτή τη 

στρατηγική: η τιµολογιακή πολιτική, η διαχείριση των αποθεµάτων και οι πωλήσεις. 

Με άλλα λόγια, αποδοτικό µάνατζµεντ σηµαίνει η τιµολογιακή πολιτική της 

επιχείρησης, για παράδειγµα µίας ξενοδοχειακής, η οποία οδηγεί στην πλήρη 

αξιοποίηση της δυναµικότητάς της (ενοικίαση όλων των δωµατίων που διαθέτει), 

χρεώνοντας σε κάθε πελάτη την υψηλότερη τιµή που αυτός είναι διατεθειµένος να 

πληρώσει. Μία τέτοια πολιτική όταν είναι αποτελεσµατική επιτυγχάνει τα εξής: 

 Πρώτο, µεγιστοποιεί το µέσο έσοδο ανά διαθέσιµη µονάδα, στην περίπτωση 

του ξενοδοχείου ανά δωµάτιο ή κλίνη µε τον διαφορισµό των τιµών ανά 

πελάτη.  

 ∆εύτερο, µειώνει την εποχικότητα ζήτησης µεταφέροντας µέρος αυτής από 

την περίοδο αιχµής σε περίοδο µη αιχµής.  
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Η στρατηγική του αποδοτικού µάνατζµεντ που προτείνεται να υιοθετηθεί από τις 

µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

 Τµηµατοποίηση της αγοράς. Αυτή γίνεται µε βάση το σκοπό του ταξιδιού και 

διακρίνεται σε ταξίδια για επιχειρηµατικούς σκοπούς και σε τουρίστες.  

 Τιµολογιακή πολιτική. ∆ιαφορισµός τιµών ανά κατηγορία πελάτη ανάλογα µε τις 

µεταβολές που σηµειώνονται στη ζήτηση.  

 Πρόβλεψη της ζήτησης. Με βάση τα στοιχεία της ζήτησης του παρελθόντος αλλά 

και προβλέποντας πιθανά γεγονότα που θα συµβούν στο µέλλον, υιοθετείται η 

κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική.  

 Κατάλληλη αξιοποίηση της διαθέσιµης δυναµικότητας.  Η πολιτική αυτή συνεπά-

γεται ορισµένες αλλαγές στη δυναµικότητα µίας ξενοδοχειακής µονάδας έτσι 

ώστε αυτή να απευθύνεται σε ορισµένα τµήµατα της αγοράς.  

 ∆ιαπραγµατεύσεις κλεισίµατος. Η λειτουργία αυτή αναφέρεται σε ένα µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων του τουριστικού κυκλώµατος. Για παράδειγµα, τα ξενοδο-

χεία καλούνται να πωλήσουν ή τουλάχιστον να συµφωνήσουν να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους κάποιους µήνες νωρίτερα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αποφα-

σίσουν εκ των προτέρων για την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν και 

τι µέρος της δυναµικότητάς τους θα διαθέσουν σε κάθε πελάτη τους.  

 

Το αποδοτικό µάνατζµεντ προτείνεται να εφαρµοστεί στις µεγάλες τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ο χρόνος πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι σηµαντικός είτε διότι 

αυτά φθείρονται, είτε διότι ζητούνται σε ορισµένες εποχές του έτους. Είναι 

φανερό ότι τέτοια χαρακτηριστικά έχει το τουριστικό προϊόν.  

 Υψηλό σταθερό ή µη ανακτήσιµο κόστος (sunk cost) που σχετίζεται µε 

χαµηλό οριακό κόστος πώλησης του προϊόντος.  

 Σταθερή παραγωγική δυναµικότητα συνολική ή σε µία βραχυχρόνια περίοδο.  

 Εκ των προτέρων πώληση ή συµφωνία του προσφερόµενου προϊόντος ή της 

υπηρεσίας.  
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2.2. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας µπορούν να καταστούν 

ανταγωνιστικές και να συµπιέσουν το λειτουργικό τους κόστος εάν συνεργαστούν σε 

ορισµένους τοµείς και αναθέσουν τη διαχείριση συγκεκριµένων λειτουργιών σε 

τρίτους. Οι µέχρι σήµερα εµπειρίες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είναι εφικτή µία 

τέτοια συνεργασία µε την ανάθεση των παρακάτω εργασιών σε φορέα – εξωτερικό 

συνεργάτη: 

 Η λογιστική και φοροτεχνική στήριξη της επιχείρησης 

 Οι προµήθειες ξενοδοχειακού εξοπλισµού και αναλώσιµων υλικών 

 Η προµήθεια ετοίµων εδεσµάτων και αρτοπαρασκευασµάτων 

 Η συντήρηση και οι επισκευές της επιχείρησης 

 Οι υπηρεσίες καθαριότητας της επιχείρησης 

 Το πλύσιµο και το σιδέρωµα του ιµατισµού των ξενοδοχειακών µονάδων 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες µπορούν να κινηθούν 

προς δύο κατευθύνσεις: είτε να συµβληθούν µε αντίστοιχες υφιστάµενες 

επιχειρήσεις, είτε να δηµιουργήσουν τις δικές τους πολυµετοχικές επιχειρήσεις. Και 

στις δύο περιπτώσεις σκοπός είναι να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακας µε στόχο 

τη µείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών και προϊόντων αφού οι παροχείς των παραπάνω θα έχουν µεγαλύτερη 

εξειδίκευση από αυτή που συναντά κανείς σήµερα στις τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας. 

 

Τέλος, µε τη δηµιουργία τέτοιων «αλυσίδων» οι οποίες θα έχουν προχωρήσει στη 

δυνατότητα εξ΄ ολοκλήρου διαπραγµάτευσης των συµβολαίων µε τους tour operators 

θα αυξηθεί η διαπραγµατευτική ισχύς των µικροµεσαίων ξενοδοχείων, ζήτηµα 

µεγίστης σηµασίας για τις ξενοδοχειακές ΜΜΕ της Περιφέρειας. Φυσικά, είναι 

ευνόητο ότι οι δεν θα πρέπει να αναµένεται ότι εύκολα οι µικροµεσαίοι 

επιχειρηµατίες της Περιφέρειας, παρ΄ ότι ενδεχοµένως θα έχουν προχωρήσει στη 

σύναψη αλυσίδων, να εκχωρήσουν από την πρώτη στιγµή τη διαπραγµάτευση των 

συµβολαίων τους στην αλυσίδα. Όµως, όταν µε το πέρασµα του χρόνου θα γίνονται 

ολοένα και περισσότερο εµφανή τα πλεονεκτήµατα της αλυσίδας τότε η θετική αυτή 

εξέλιξη θα είναι αναπόφευκτη. 
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3. Στρατηγική Ποιότητας  

Η αρχή του απόλυτου πλεονεκτήµατος βρίσκει πλήρη εφαρµογή στην περίπτωση των 

τουριστικών υπηρεσιών όταν οι τιµές αυτών προσαρµοστούν κατάλληλα ώστε να 

ληφθεί υπόψη η ποιότητά τους. Η βελτίωση της ποιότητας των προσφεροµένων 

τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης αυτών και συνεπώς µέσο 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς των. 

Το ερώτηµα όµως που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι: ποια είναι τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος;  Η φύση του τουριστικού προϊόντος (µη 

αποθηκεύσιµο, άυλο) δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό και τη µέτρηση συγκεκριµένων 

αντικειµενικών χαρακτηριστικών όπως συµβαίνει µε τα άλλα προϊόντα. Το στοιχείο 

της υποκειµενικότητας που εµπεριέχεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά του 

τουριστικού προϊόντος, όπως είναι η ευγένεια, η προθυµία για εξυπηρέτηση, η 

καθαριότητα, η δυνατότητα εύκολης µετακίνησης, η αποφυγή αισχροκέρδειας, κάνει 

δύσκολη τη µέτρησή τους. 

 

Στόχος  των τουριστικών επιχειρήσεων της  Περιφέρειας πρέπει να είναι η συνεχής 

βελτίωση της  ποιότητας των  τουριστικών υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη ότι 

ποιότητα σηµαίνει ικανοποίηση του τουρίστα. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να βασιστεί 

σε τέσσερις άξονες: 

 στο σχεδιασµό της ποιότητας 

 στην υλοποίηση του σχεδιασµού της ποιότητας 

 στη διασφάλιση της ποιότητας 

 στη βελτίωση της ποιότητας. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις  της Περιφέρειας, θα 

πρέπει να: 

 Εξασφαλίζουν µέρος της ειδικής υποδοµής που απαιτεί ο ποιοτικός 

τουρισµός, όπως είναι τα γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, κέντρα 

τουρισµού υγείας κ.ά. 

 Προσφέρουν ποιοτικού επιπέδου ανωδοµή (καταλύµατα όλων των µορφών 

και κατηγοριών). 

 Προσφέρουν ποιότητα σε όλο το κύκλωµα διαχείρισης και διακίνησης 

τουριστών. 

 Προσφέρουν ποιότητα στις συµπληρωµατικές υπηρεσίες 
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Οι παραπάνω τέσσερις  παράγοντες συνθέτουν την έννοια της  παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών. Η έννοια αυτή δεν απαιτεί απλά και µόνο στυγνό επαγγελµατισµό, αλλά 

και διαφοροποιητικές διαστάσεις σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, όπως η φιλικότητα 

του προσωπικού, η ευγένεια, η προθυµία να εξυπηρετήσουν τους πελάτες κ.λπ. Με 

τον όρο ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη εννοείται η ικανοποίηση που παίρνει 

αυτός από την παρεχόµενη υπηρεσία αξιολογώντας την µε βάση τα χρήµατα που 

έδωσε γι’ αυτήν. Πολύ συχνά στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών τίθεται το πρόβληµα 

του κόστους κυρίως για τον πελάτη. Αυτό γίνεται κυρίως γιατί οι επιχειρηµατίες 

πολλές φορές αναγκάζονται να υποκύψουν σε απαιτήσεις συγκεκριµένης αγοράς 

προσφέροντας χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές. Από την άλλη πλευρά 

αν και οι καταναλωτές γίνουν δέκτες µίας κατάστασης που δεν είναι ευνοϊκή γι’ 

αυτούς τότε θα µετακινηθούν σε άλλους προορισµούς και οι επιχειρηµατίες δεν θα 

µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικές και διαφοροποιηµένες ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. 

 

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι στην Περιφέρεια, η ποιότητα των καταλυµάτων των 

υψηλών, τουλάχιστον, κατηγοριών θεωρείται ικανοποιητική χωρίς βέβαια να λείπουν 

οι εξαιρέσεις είτε αυτές είναι θετικές, είτε αρνητικές. 

 

Το επίπεδο ποιότητας στις τουριστικές υπηρεσίες αναφέρεται, εκτός των άλλων, και 

στην υγιεινή, καθαριότητα, άνεση και ασφάλεια.  Αυτά εξασφαλίζονται από τους 

αρµόδιους φορείς τόσο κατά την παροχή άδειας ίδρυσης της επιχείρησης που 

προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες, όσο και µε τους ελέγχους κατά την λειτουργία 

αυτής. Το τελικό επίπεδο ποιότητας των παραπάνω στοιχείων επιλέγεται από το 

φορέα που προσφέρει τις τουριστικές υπηρεσίες και αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποίησής του από άλλες επιχειρήσεις που προσφέρουν το ίδιο προϊόν. 

 

4. Στρατηγική Προσωπικού   

Στην τουριστική βιοµηχανία ο ρόλος και η σπουδαιότητα του εργατικού δυναµικού 

είναι κεφαλαιώδης για την λειτουργία της επιχείρησης.  Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της φιλοξενίας που έχει η εν λόγω βιοµηχανία προσδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα στο 

φιλικό τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσφέρονται οι τουριστικές υπηρεσίες. Ο 

τουρίστας θεωρεί τον εαυτό του ως επισκέπτη-φιλοξενούµενο και αναµένει να τύχει 
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ανάλογης µεταχείρισης. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι άνθρωποι δεν προτιµούν να 

πηγαίνουν εκεί που δεν αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.  

 

Ωστόσο, θα πρέπει να µη συγχέεται το βαθύ συναίσθηµα της φιλοξενίας µε την 

επαγγελµατική ευσυνειδησία, την ειδίκευση και την αξιοπρεπή επικοινωνία που 

πρέπει να χαρακτηρίζει τις τουριστικές υπηρεσίες. Οι ιδιότητες αυτές που προσδιο-

ρίζουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα της τουριστικής υπηρεσίας δεν αναφύονται 

από µόνες τους, αλλά είναι το αποτέλεσµα των επενδύσεων σε εκπαίδευση και 

επιµόρφωση του προσωπικού που εργάζεται στην τουριστική αλυσίδα. Είναι γεγονός 

ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους 

και επιχειρήσεις της Περιφέρειας, καταλύµατα, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, 

γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, κ.λπ. Η εµπειρία που αποκτά ο τουρίστας 

προσδιορίζεται, σε µεγάλο βαθµό, από την επαφή που θα έχει µε τους εργαζόµενους 

σε όλο το κύκλωµα της τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας.  

 

Οι τουριστικές µονάδες της Περιφέρειας θα πρέπει  χρησιµοποιούν µε τον πλέον 

εντατικό τρόπο την τεχνολογία της γνώσης σε όλες τις δράσεις τους και σε όλες 

σχεδόν τις βαθµίδες της ιεραρχικής τους πυραµίδας.  Στόχος τους θα πρέπει είναι η 

αύξηση της παραγωγικότητα χωρίς να επηρεασθεί η ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών. 

 

Όµως στελέχωση των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας µε το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί  ζήτηµα µείζονος σηµασίας όπως είδαµε στην Α΄ φάση 

της µελέτης, λόγω των αδυναµιών που παρουσιάζει ο κλάδος της Περιφέρειας στον 

τοµέα των ανθρώπινων πόρων όπως: 

 έλλειψη καταρτισµένου στελεχιακού δυναµικού  

 ανάγκη για απορρόφηση εργαζοµένων νεαρής ηλικίας  

 ανεπαρκής τουριστική εκπαίδευση  

 

Λύσεις στο παραπάνω πρόβληµα αποτελούν η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού, η 

εφαρµογή νέων γνώσεων και η βελτίωση των διαδικασιών στο εσωτερικό της 

επιχείρησης θέµατα τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία 

πολιτικής των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιβάλλεται να  αναπτύξουν 

συστήµατα σχεδιασµού σταδιοδροµιών, αξιοποιώντας τις νέες τάσεις που 
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διαµορφώνονται στην παγκόσµια τουριστική σκηνή. Μέσω ειδικών προγραµµάτων 

θα πρέπει να εντοπίζουν τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους και να τους τοποθετούν 

στις κατάλληλες θέσεις. Η υιοθέτηση λοιπόν ενός επιπέδου δεξιοτήτων για κάθε 

θέση απασχόλησης στον τουριστικό τοµέα αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. 

 

Όσον αφορά τα στελέχη των τουριστικών µονάδων, θα πρέπει να παρακολουθούν 

στενά τις σύγχρονες τάσεις και  εξελίξεις του κλάδου και να εκπαιδεύονται στις 

τεχνικές του σύγχρονου µάνατζµεντ µε προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία να 

ανανεώνονται συνεχώς και να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα της αγοράς και στις 

στρατηγικές επιλογές της τουριστικής επιχείρησης. 

 

5. Στρατηγικές των επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΚτΠ 

Τη µεγάλη δυναµική που ενέχουν τα ηλεκτρονικά δίκτυα για την τουριστική 

βιοµηχανία αναδεικνύεται από το γεγονός ότι πρώτες οι ξενοδοχειακές αλυσίδες 

είχαν συνδεθεί µε τα GDS (Global Distribution Systems), τα παγκόσµια συστήµατα 

διανοµής, τα οποία ανέπτυξαν κατ’ αρχήν οι αεροπορικές εταιρείες για να 

διαχειρίζονται τις κρατήσεις τους.  

  

Από τη δεκαετία του 1970 τα GDS επεκτάθηκαν µε µεγάλη επιτυχία και σε κρατήσεις 

ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, ώστε σήµερα η συντριπτική 

πλειοψηφία των ταξιδιωτικών γραφείων να είναι συνδεδεµένη µε GDS.  Η συνεχής 

βελτίωση των ξενοδοχειακών προγραµµάτων των GDS επέτρεψε στους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες να χειρίζονται µε ευελιξία τιµές, κατηγορίες δωµατίων και 

µάλιστα σήµερα υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν συνδέσει τα δικά 

τους προγράµµατα  κρατήσεων µε τα αντίστοιχα των GDS, ώστε να λύονται 

αυτόµατα τυχόν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων και 

τις τιµές πώλησής τους.  Εξάλλου, τα GDS επιτρέπουν πλέον στο ξενοδοχείο να 

προβληθεί στον πράκτορα µε εικόνες, χάρτες και µε όλη την κρίσιµη πληροφόρηση 

για τον καταναλωτή.  Επιπλέον, τα GDS µπορούν να συνδέονται απ’ ευθείας µε τα 

P.C. των καταναλωτών, οι οποίοι θα πραγµατοποιούν τις κρατήσεις τους χωρίς την 

βοήθεια των µεσαζόντων. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να 

προσαρµοστούν δυναµικά στις νέες συνθήκες. Εάν στο άµεσο µέλλον το νέο όπλο 

ανταγωνισµού θα είναι η πληροφόρηση µέσω νέων τεχνολογιών, τότε µόνο οι 

καινοτόµες επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν 

µακροπρόθεσµα. Ο ρόλος των µη καινοτόµων επιχειρήσεων είναι προβληµατικός για 

την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα σε κλάδους έντασης πληροφόρησης όπως είναι ο 

τουρισµός. Συνεπώς οι τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να 

ανασχεδιάσουν την στρατηγική τους ενσωµατώνοντας σε αυτήν το ρόλο των ΤΠ.  

 

Συγκεκριµένα οι σύγχρονες τουριστικές  επιχειρήσεις της Περιφέρειας  θα πρέπει να: 

 Αντιληφθούν τη σπουδαιότητα και πρακτική εφαρµογή των ΤΠ στη δοµή 

τους. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης της πληροφόρησης µέσω των 

συστηµάτων ΤΠ. 

 Να εφαρµόσουν πρακτικές συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του 

προσωπικού στις νέες ΤΠ. 

 

 Πέραν της σύνδεσης  των µεγάλων και των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 

της Περιφέρειας µε κεντρικά συστήµατα κρατήσεων (GDS), η δηµιουργία Web Site 

στο ∆ιαδίκτυο (Internet) και η δικτύωση µε πολλές πηγές ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης παράγει συνεχώς ένα όγκο πληροφοριών, ο οποίος χρειάζεται 

περαιτέρω επεξεργασία, ταξινόµηση και ερµηνεία, ώστε η διεύθυνση της κάθε 

επιχείρησης να χαράξει τη στρατηγική µάρκετινγκ της εταιρείας, να θέσει τους µεσο-

µακροπρόθεσµους στόχους και τέλος να επιλύσει τυχόν προβλήµατα. 

 

Οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να δηµιουργήσουν 

ειδικό τµήµα διαχείρισης (intelligence unit) της πληροφόρησης και 

προγραµµατισµού. 

 

Οι τουριστικές ΜΜΕ της Περιφέρειας θα πρέπει να επιδιώξουν τη σύναψη 

συµµαχιών µεταξύ τους, ώστε να µειώσουν το κόστος των ηλεκτρονικών κρατήσεων 

και της εισόδου όλων των πληροφοριών, ενώ παράλληλα να µπορούν να 

επεξεργάζονται προς ίδιον όφελος η κάθε µία τα εν λόγω δεδοµένα. 
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Πρώτη µέριµνα εποµένως της ηγετικής οµάδας στις τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας είναι η δόµηση σχέσεων µεταξύ αγοραστών, προµηθευτών, 

συµπαραγωγών και διανοµέων, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορίας, 

ώστε να επιταχυνθεί η ροή των πληροφοριών, που συνθέτει τη βάση της ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, το κλειδί δηλαδή της επιτυχίας απέναντι σε 

νέους ανταγωνιστές, νέα προϊόντα και υποκατάστατα. 
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3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ11  

 

1. Η σηµασία της Συνεργασίας 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) µε τίτλο: «Συνεργασία ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

Τοµέα: Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα του Τουρισµού», η συνεργασία 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα θεωρείται πολύ σηµαντική για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  

 

Τα πορίσµατα της παραπάνω µελέτης δείχνουν ότι:  

 Η συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα προχωρά αρκετά γρήγορα σε 

όλα τα µέρη του κόσµου στις αναδυόµενες οικονοµίες  καθώς και στις 

ανεπτυγµένες χώρες.  

 Όλο και περισσότεροι συµµετέχοντες και οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

εµπλέκονται στη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα – και όχι µόνο 

αυτές που συνδέονται άµεσα µε τον τουρισµό.  

 Η δοµή, η φύση και ο σκοπός µιας τέτοιας συνεργασίας γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκοι, δηµιουργικοί και σύνθετοι.  

 

2. Πεδία Συνεργασίας 

Μολονότι φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλη αποδοχή της φιλοσοφίας της συνεργασίας 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι 

ανάπτυξης της θεωρίας και εφαρµογής της στην πράξη. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει 

µόνο ένα ορθό πρότυπο ή µοντέλο. 

 

Η δοµή και ο σκοπός εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες, όπως η κατάσταση της 

τουριστικής ανάπτυξης του προορισµού και η έκταση στην οποία ο ιδιωτικός τοµέας 

είναι οικονοµικά ικανός να αναλάβει µέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Εν περιλήψει µπορούµε να πούµε ότι η συνεργασία δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα τείνει να συγκεντρωθεί σε τέσσερα βασικά σηµεία:  

                                                 
11 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 
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 Στην βελτίωση της ελκυστικότητας ενός προορισµού.  

 Στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του µάρκετινγκ του προορισµού  

 Στην βελτίωση της παραγωγικότητας ενός προορισµού  

 Στην βελτίωση ολόκληρης της διοίκησης µιας ανταγωνιστικής τουριστικής 

βιοµηχανίας.  
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Β. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

1. Το Σκεπτικό της Συνεργασίας 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 τα αποτελέσµατα της µελέτης του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, 

 τις τοπικές συνθήκες των  προορισµών της Περιφέρειας, 

 την κατάσταση της τουριστικής ανάπτυξης των  προορισµών της Περιφέρειας,  

 την έκταση στην οποία ο ιδιωτικός τοµέας της Περιφέρειας είναι οικονοµικά 

ικανός να αναλάβει µέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη του τουρισµού, και 

 τους άξονες προτεραιότητας του δηµόσιου τοµέα 

η δοµή και ο σκοπός της συνεργασίας των φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτείνεται να πάρει τη µορφή ενός 

Σωµατείου/Εταιρίας «Προώθησης του (Νοµαρχιακού) Τουρισµού & Πολιτισµού» 

στα πρότυπα του ΠΡΟΤΟΥΡ Ρόδου και της Εταιρίας Τουρισµού Κρήτης, το οποίο θα 

έχει νοµαρχιακή εµβέλεια.  

 

Το Σωµατείο /Εταιρία   θα πρέπει να  λειτουργεί µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά 

κριτήρια και το καταστατικό του να  διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία, τη 

διαφάνεια και την ικανότητα διαχείρισης. Τέτοια σωµατεία/εταιρίες έχουν το 

πλεονέκτηµα να ξεπερνούν τη δυσκαµψία των φορέων του δηµοσίου τοµέα και τη 

µονοσήµαντα κερδοσκοπική δράση του ιδιωτικού τοµέα. Το Σωµατείο/Εταιρία θα 

είναι σε θέση να γεφυρώσει το ∆ηµόσιο µε τον Ιδιωτικό Τοµέα και η ίδρυσή του θα 

αποτελεί µια καινοτόµο αντίληψη, αφού σκοπό θα έχει να συγκεντρώσει τις 

προσπάθειες του συνόλου των οικονοµικών, πολιτικών παραγόντων που δρουν σε µια 

τοπική κοινωνία.  

 

Το Σωµατείο/Εταιρία θα διαδραµατίσει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην προώθηση 

ολοκληρωµένων παρεµβάσεων και στη διαχείριση της επικοινωνιακής τουριστικής 

πολιτικής και προτείνεται να λειτουργήσει σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα των 

Γραφείων Συνεδρίων και Επισκεπτών (Convention and Visitor’s Bureau). Το 

Σωµατείο/Εταιρία θα καταστρώσει δυναµικό πρόγραµµα προώθησης του κάθε 

Νοµού, αξιοποιώντας τεχνικές µάρκετινγκ, direct marketing, δηµοσίων σχέσεων, 

προώθησης πωλήσεων και διαφήµισης. 
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2. Ο Καταστατικός Σκοπός της Συνεργασίας 

Σκοπός του Σωµατείου/Εταιρίας θα να είναι η συµβολή στη διαµόρφωση του 

τουριστικού προϊόντος του κάθε νοµού και η προβολή και διαφήµισή του στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό µε κάθε πρόσφορη ενέργεια.  

 

Ο παραπάνω σκοπός  θα επιτυγχάνεται κυρίως µε τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Συµβολή στη διαµόρφωση των υφιστάµενων και στην ανάδειξη νέων 

τουριστικών προϊόντων που προβάλλουν τα πολιτιστικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά του Νοµού. 

 Οργάνωση και συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και 

εκδηλώσεις προβολής των προορισµών του Νοµού. 

 Παραγωγή και διανοµή έντυπου διαφηµιστικού υλικού των προορισµών του 

Νοµού καθώς και οπτικοακουστικών µέσων και άλλων προϊόντων που 

συµβάλλουν στην τουριστική προβολή των προορισµών του. 

 Πρόσκληση και φιλοξενία δηµοσιογράφων και παραγόντων τουρισµού, οι 

οποίοι µε αρθρογραφία µπορούν να προωθήσουν της προορισµούς του 

Νοµού. 

 Προσφορά κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων που αποσκοπούν στην 

προβολή των προορισµών του Νοµού. 

 Ενίσχυση γενικότερων τουριστικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 

που προβάλλουν τους προορισµούς του Νοµού. 

 Οργάνωση και λειτουργία τοπικών Γραφείων παροχής τουριστικών 

πληροφοριών και δηµοσίων σχέσεων. 

 ∆ιερεύνηση της τουριστικής αγοράς και κατάρτιση προγραµµάτων 

τουριστικής προβολής και διαφήµισης των προορισµών του Νοµού. 

 Ενίσχυση κάθε προσπάθειας που θα συµβάλλει στη βελτίωση των 

προαναφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

 Προώθηση κάθε ενέργειας που µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική 

προβολή των προορισµών του Νοµού και ιδιαίτερα ενέργειες που προβάλλουν 

της πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, της φυσικές καλλονές, την ιστορία και της 

παραδόσεις του Νοµού µέσα από σύγχρονες παροχές τουριστικών υπηρεσιών, 

που θα προσδίδουν στο Σωµατείο / Εταιρία και πολιτιστικό χαρακτήρα. 
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3. Τα Μέσα για την Επίτευξη των Σκοπών της Συνεργασίας 

Τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου/Εταιρίας θα πρέπει να είναι: 

 Η ενεργοποίηση και η κίνηση του ενδιαφέροντος των αρχών των Ο.Τ.Α., 

Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανώσεων και όλων των κατοίκων του Νοµού στην 

ιδέα της τουριστικής προβολής των προορισµών του Νοµού. 

 Η συνεργασία µε τους Φορείς, Οργανώσεις, παράγοντες και προσωπικότητες 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι. 

 Η συνεργασία µε τους ∆ήµους που ασχολούνται µε τον τουρισµό, τον 

πολιτισµό, το περιβάλλον και τον αθλητισµό σε ενέργειες διαµόρφωσης νέων 

τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά προβολής και διαφήµισης 

της περιοχής τους. 

 Η προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των φυσικών καλλονών και της 

τουριστικής υποδοµής που διαθέτουν οι ευρύτερες τουριστικές περιοχές, µε 

κάθε είδους µέσα (εκθέσεις, εκδόσεις, οµιλίες, προβολές, φωτογραφίες κ.λπ.). 

 Η προκήρυξη διαγωνισµών για ιδέες, µελέτες και εργασίες στα πλαίσια του 

σκοπού της τουριστικής προβολής και διαφήµισης των τουριστικών περιοχών. 

 Οικονοµικές ενισχύσεις από κάθε Αρχή, Φορέα, πρόσωπο, οργάνωση κ.λπ. 

προκειµένου να µπορέσουν να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω. 

 Η απονοµή τιµητικών διακρίσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία µε 

τις πράξεις τους συνέβαλαν στην προβολή και διαφήµιση των τουριστικών 

περιοχών και γενικά στην προαγωγή του τουρισµού της περιοχής τους. 

 

4. Οι Συµµετέχοντες στη Συνεργασία 

Μέλη του παραπάνω Σωµατείου/Εταιρίας θα πρέπει να είναι από τον: 

∆ηµόσιο Τοµέα: 

 Η Ν.Ε.Τ.Π, οι Ο.Τ.Α., και οι Θυγατρικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α του νοµού. 

∆ηµόσιο – Ιδιωτικό Τοµέα: 

 Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του τοπικού Ε.Β.Ε., και του τουριστικού 

τµήµατος του Ε.Β.Ε. του νοµού. 

Ιδιωτικό Τοµέα: 

 Οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των τοπικών Επαγγελµατικών Εργοδοτικών 

Οργανώσεων, των οποίων τα µέλη ανήκουν στο Ε.Β.Ε. του νοµού. 
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5. Το πλαίσιο της συνεργασίας 

Οι ρόλοι και τα καθήκοντα των συµµετεχόντων στην προτεινόµενη συνεργασία του 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως: 

 Το στάδιο τουριστικής ανάπτυξης της κάθε χωρικής ενότητας,  

 Την υφιστάµενη  κατάσταση τουριστικού σχεδιασµού,  

 Το βαθµό ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του δηµοσίου τοµέα προς την 

κατεύθυνση του τουρισµού και  

 Την οργάνωση και ανταπόκριση του ιδιωτικού τοµέα στη φιλοσοφία της 

πρωτοβουλίας. 

 

Το ευρύτερο πλαίσιο (εντός και εκτός του πλαισίου του προτεινόµενου µοντέλου 

συνεργασίας) των ρόλων και καθηκόντων που πρέπει να αναλάβουν οι 

συµµετέχοντες δίνεται παρακάτω: 

 

Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να:  

 Έχει ένα όραµα για τον τουρισµό.  

 Προάγει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον για τον τουρισµό που να υποστηρίζει 

µια βιώσιµη και προβλέψιµη ωφέλεια για τον ιδιωτικό τοµέα . 

 Εξασφαλίζει κατάλληλη ανάπτυξη και συντήρηση έργων υποδοµής. 

 ∆ηµιουργεί επαρκείς συνθήκες που θα ενδυναµώνουν την βιώσιµη τουριστική 

ανάπτυξη.  

 Παρέχει ευκαιρίες υποστήριξης και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις µαζί µε κατάλληλα κίνητρα και πολιτική εδάφους. 

 Προάγει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο µε τη γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων 

συµµετεχόντων για την προστασία και την ανάπτυξη του φυσικού κοινωνικού 

και πολιτισµικού περιβάλλοντος.  

 Εξασφαλίζει την ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων και των διεθνών και 

εγχωρίων επισκεπτών.  

 ∆ιεξάγει έρευνες σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα για την προώθηση 

στην αγορά των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε τον τουρισµό και να 

βελτιώνει  την γενική αντίληψη µεταβολής της αγοραστικής ζήτησης.  
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Ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να:  

 Κατανοεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες των τοπικών Αρχών.  

 Είναι ικανός και  πρόθυµος να παρέχει την γνώση και την πρόσβαση στα 

οικονοµικά για την ανάπτυξη και την λειτουργία των τουριστικών 

εγκαταστάσεων υπηρεσιών. 

 Αναλαµβάνει την συλλογική  ευθύνη για τον καθορισµό των τουριστικών 

προτύπων ηθών και ευνοϊκών πρακτικών.  

 Συµβάλλει στην προστασία του πολιτισµού και της κληρονοµιάς και την 

προστασία του περιβάλλοντος, εκπαιδεύοντας τους ταξιδιώτες όσον αφορά σε 

µια βιώσιµη ανάπτυξη.  

 Εµπλέκει τοπικές κοινότητες στην τουριστική ανάπτυξη και να εξασφαλίζει 

την ισότιµη συµµετοχή τους στα κέρδη.  

 Συνεργάζεται µε τις τοπικές Αρχές για να εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

τουριστών.  

 Συµβάλλει στην βελτίωση της έρευνας και στην ανάπτυξη των στατιστικών 

δεδοµένων.  

 Αναπτύσσει την τεχνολογία για την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

λειτουργιών του τουρισµού και την ποιότητα των υπηρεσιών.  

 

Οι ρόλοι και τα καθήκοντα αναπόφευκτα µεταβάλλονται, καθώς ο τουρισµός µιας 

χωρικής ενότητας αναπτύσσεται. Παραδοσιακά, το φορτίο της ευθύνης ανήκει στον 

δηµόσιο τοµέα, εκεί που η τουριστική ανάπτυξη είναι σε πρώτα στάδια.  

 

Καθώς ο τουρισµός αναπτύσσεται, αυτό το φορτίο ευθύνης βαθµιαία µεταβαίνει στον 

ιδιωτικό τοµέα.  

 

Στην προτεινόµενη συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ο ζυγός της ευθύνης 

γέρνει ελαφρά προς το µέσο.  

 

∆ηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας µαζί θα µοιραστούν την ευθύνη εντός των ορίων 

συνεργασίας για την ανάπτυξη και την διοίκηση του τουρισµού µε έναν τρόπο που 

είναι οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµος.  
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6. Τα Αντικείµενα Συνεργασίας 

Πιο συγκεκριµένα, τα πεδία της προτεινόµενης συνεργασίας του δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας µπορούν να είναι: 

 Βελτίωση εικόνας προορισµού  

 Συντήρηση πολιτισµικών πόρων εθνικής κληρονοµιάς  

 Ενίσχυση ασφάλειας και προστασίας  

 Προστασία του περιβάλλοντος  

 Βελτίωση κάλυψης και εµβέλειας της αγοράς  

 Ηλεκτρονικό µάρκετινγκ και διανοµή (συµπεριλαµβάνεται το ∆ιαδίκτυο) 

 Προστασία καταναλωτών  

 Αντιµετώπιση ανταγωνισµού  

 Αξιοποίηση δηµόσιων επενδύσεων  

 Ορισµός ποιοτικών προτύπων  

 Βελτίωση υποδοµής µεταφορών και βασικών υπηρεσιών  

 Βελτίωση δηµόσιας υγιεινής και υγείας  

 

7. Τα εργαλεία της συνεργασίας 

Τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία της προτεινόµενης συνεργασίας του δηµόσιου µε 

τον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 ∆ηµιουργία αυξανόµενης προβολής / πληροφόρησης σχετικά µε τις 

τουριστικές πρωτοβουλίες.   

 Υποστήριξη συµµετοχής του κλάδου σε εµπορικές / κλαδικές εκθέσεις.  

 Συµµετοχή σε συνεργατικά προγράµµατα µάρκετινγκ.  

 ∆ιευκόλυνση διαδικασίας τοπικής έγκρισης. 

 Παροχή οικονοµοτεχνικής υποστήριξης  για πρωτοποριακά προγράµµατα 

ανάπτυξης προϊόντων.  

 

8. Σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας της συνεργασίας 

Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο συνεργασίας του δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να 

συµβάλλουν στην επιτυχία. Αυτοί είναι κυρίως:  

 Η ανάγκη για µια ισορροπηµένη δοµή στα όρια της συνεργασίας µε σαφείς 

ρόλους και καθήκοντα για όλους τους συµµετέχοντες. 
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 Κατανεµηµένη ευθύνη ανάµεσα στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, µε 

σωστά προσδιορισµένους, κατανεµηµένους στόχους, ρεαλιστικές προσδοκίες 

και αναγνώριση των ωφελειών για κάθε συµµετέχοντα.  

 Μια ευέλικτη προσέγγιση εκ µέρους όλων των συµµετεχόντων, συνδυασµένη 

µε την ικανότητα κατανόησης των αναγκών του άλλου συµµετέχοντα 

 Αποδοχή της ιδέας από όλους τους συµµετέχοντες ότι η ανάπτυξη του 

τουρισµού πρέπει να είναι βιώσιµη οικονοµικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά.  

 Μια µακροχρόνια δέσµευση που να συνδυάζει  ένα στρατηγικό όραµα  και 

σχεδιασµό µε πιο βραχυπρόθεσµους στόχους και πρωτοβουλίες επιδεκτικές 

αξιολόγησης.  

 Περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ρόλου κάθε συνεργάτη  

 Καλή επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων.  

 

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την δέσµευση όλων των συµµετεχόντων 

στον τουριστικό προορισµό να είναι ανταγωνιστικοί ερµηνεύοντας το όραµά τους και 

τη στρατηγική σε δράση και αποτελέσµατα.  

 

9. Η Χρηµατοδότηση της Συνεργασίας 

Ο προϋπολογισµός για την κάλυψη των δαπανών του βασικού προγράµµατος 

προβολής και διαφήµισης προτείνεται να καλύπτεται από επιχορηγήσεις των φορέων 

που εκπροσωπούν τα µέλη ως εξής: κατά 60% από τα µέλη που είναι εκπρόσωποι 

των Ο.Τ.Α. και κατά 40% από τα λοιπά µέλη που εκπροσωπούν τις παραγωγικές 

τάξεις. Οι επιχορηγήσεις προτείνεται να µπορούν να παίρνουν και τη µορφή 

προσφοράς υπηρεσιών. 

 

10. Μελέτες Περιπτώσεων12 

Το παραπάνω προτεινόµενο µοντέλο συνεργασίας είναι ένα µοντέλο το οποίο έχει 

εφαρµοστεί µε ιδιαίτερη επιτυχία σε ανεπτυγµένους προορισµούς της χώρας µας και 

εκτιµάται ότι η εφαρµογή του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιφέρει το ίδιο 

σηµαντικά αποτελέσµατα.  

 

                                                 
12 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 
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Σε καµία περίπτωση όµως, το προτεινόµενο αυτό µοντέλο δεν αποκλείει και δεν θα 

πρέπει να αποθαρρύνει τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας 

να συνεργαστούν και σε πεδία εκτός των προαναφερόµενων.   

 

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούµε σε επιλεγµένες µελέτες 

περιπτώσεων συνεργασίας ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα σε άλλες χώρες όπως 

καταγράφηκαν στη µελέτη του Π.Ο.Τ., µε σκοπό την παροχή ιδεών και αντικειµένων 

συνεργασίας των τοπικών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων της Στερεάς Ελλάδας στα 

πλαίσια ανάπτυξης του τουρισµού της. 
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Μελέτη Περίπτωσης 1: Ανάπτυξη Αγροτοτουρισµού στην Κύπρο 

 

Τοποθεσία:  

Κύπρος  

 

Τοµείς:  

 Ανάπτυξης Κοινότητας  

 Καινοτοµίας Προϊόντος  

 Μάρκετινγκ και διαφήµισης  

 

Συνεργάτες:  

∆ηµόσιος τοµέας  

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (CTO)  

 

∆ηµόσιος/ Ιδιωτικός Τοµέας  

Εταιρεία Αγροτουρισµού Κύπρου  

 

Ιδιωτικός Τοµέας  

Ιδιοκτήτες αγροτικών καταλυµάτων  

 

Πόροι: 

Οικονοµικοί  

 Σχέδιο παροχής κινήτρων από την Κυβέρνηση για την ανάπτυξη / 

ανακαίνιση ακινήτων – είτε για διαµόρφωσή τους σε καταλύµατα είτε για 

άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.  

 Συγχρηµατοδότηση κοινής προώθησης και διαφήµισης από διαφορετικούς 

συνεργάτες.  

 

Ανθρώπινοι  

Όλοι οι συµµετέχοντες αφιέρωσαν ανθρώπινους πόρους και χρόνο στο 

πρόγραµµα για συναντήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες συντονισµού.  
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Περιγραφή έργου: 

Το πρόγραµµα ανάπτυξης αγροτουρισµού είναι µια πρωτοβουλία του Κυπριακού 

Οργανισµού Τουρισµού (ΚΟΤ) και ξεκίνησε το 1991 µε σκοπό να ξαναζωντανέψει 

χωριά, χρησιµοποιώντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε πολλαπλούς κλάδους. 

Συνδυάζει στόχους για τον τουρισµό µε κοινωνικοοικονοµικές, πολιτιστικές και 

περιβαλλοντικές θεωρήσεις και αναµένεται να ξαναζωντανέψει την λιγότερο γνωστή 

ύπαιθρο της Κύπρου.  

 

Το κεντρικό θέµα είναι η ιδέα της ανακαίνισης παραδοσιακών οικιών σε ορεινά 

χωριά και η µετατροπή τους για τουριστική χρήση, ως καταλύµατα είτε ως 

συγκροτήµατα για τροφοδοσία, καταστήµατα µε χειροτεχνήµατα και χώρους 

εκθέσεων. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι αν το πρόγραµµα αποδειχτεί επιτυχές 

µακροπρόθεσµα, θα µπορούσε να βοηθήσει στη δηµιουργία καλύτερης εποχικής και 

γεωγραφικής επέκτασης του τουρισµού στην Κύπρο – και κυρίως πιο φιλικούς προς 

το περιβάλλον.  

 

Το µάρκετινγκ και την προώθηση διαχειρίζεται η Εταιρεία Αγροτουρισµού Κύπρου, 

ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος που συστάθηκε το 1995 και προσφέρει και τεχνικά 

µαθήµατα σε ποικίλες αγροτουριστικές δραστηριότητες µέσα στο πλαίσιο του 

προγράµµατος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την αναζωογόνηση της Κύπρου. 

 

Επιτευχθέντα αποτελέσµατα: 

Μέχρι τα µέσα του 2000 το πρόγραµµα είχε επεκταθεί και πλέον περιελάµβανε 50 

ακίνητα µε δυναµικότητα 450 κλινών σε περίπου 20 χωριά.  

 

Υπήρξε αρκετά καλή απορρόφηση του σχεδίου οικονοµικών κινήτρων που 

διαχειρίστηκε ο ΚΟΤ  και παρέχει µερική επιχορήγηση του επιτοκίου δανείων µόνο 

για Κυπρίους. Αυτό ενισχύθηκε από την εισήγηση  νέου νόµου που διευκολύνει τα 

παραδοσιακά σπίτια σε χωριά να αποκτήσουν τον χαρακτηρισµό του ΚΟΤ και να 

λειτουργήσουν ως εξουσιοδοτηµένα καταλύµατα ή ταβέρνες σε χωριά. 

 

Κάποια προγράµµατα επεκτάθηκαν µέσω της χρήσης οικονοµικών πόρων από 

δηµόσιες ή τοπικές αρχές. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να συµπεριληφθούν  

νέα κοινοτικά σχέδια σε κάποια χωριά, όπως είναι η ανάπλαση σε πλατείες χωριών, 
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σε πλακόστρωτους ή λιθόστρωτους δρόµους και την δηµιουργία µονοπατιών στην 

φύση. 

 

Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: 

∆εν έχει αναφερθεί κανένα.  

 

Γνώσεις που αποκοµίστηκαν: 

Η ανάµιξη της τοπικής κοινότητας σε προγράµµατα ανάπτυξης βιώσιµου τουρισµού 

προάγει τον σεβασµό για το φυσικό περιβάλλον, ιδίως µεταξύ των νέων ανθρώπων 

και έχει βοηθήσει στο να αποτραπεί η κατασκευή νέων τουριστικών µονάδων µε 

καταλύµατα.  

 

Πειστήρια / ∆ηµοσιεύµατα: 

Η εταιρεία British Airways απένειµε στο πρόγραµµα το βραβείο «τουρισµός του 

αύριο» το 1998.  

 

Ενδεχόµενη µεταβιβασιµότητα του έργου/ πρωτοβουλία: 

Το πρόγραµµα θα µπορούσε να αντιγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα µε αγροτική 

ενδοχώρα διάσπαρτη µε παραδοσιακά χωριά. Θα µπορούσε επίσης, να επεκταθεί 

ώστε να περιλαµβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες για ένα ολοκληρωµένο προϊόν.  

 

Μέτρηση αποτελεσµάτων: 

Το πρόγραµµα επεκτάθηκε και συµπεριέλαβε 50 ακίνητα, 450 κλίνες σε 30 χωριά. Τα 

ακίνητα λειτουργούν σε καλό επίπεδο ενοικίασης και έχουν ένα υψηλό επίπεδο 

επαναληπτικών εργασιών.  

 

Το γεγονός αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον από µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και 

εξειδικευµένους tour operators στο προϊόν αγροτουρισµού της Κύπρου.  
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Μελέτη Περίπτωσης 2:  Εκ Νέου Ανάπτυξη και Αναδηµιουργία της Calvia 

 

Τοποθεσία:  

Calvia, Μαγιόρκα, Ισπανία  

 

Τοµείς:  

 Ανάπτυξης / Αναδηµιουργίας Υποδοµής  

 Καινοτοµίας / Βελτίωσης Προϊόντος  

 

Συνεργάτες:  

∆ηµόσιος Τοµέας 

 Τουριστικές αρχές της πόλης Calvia  

 Τοπικά Συµβούλια  

 

Ιδιωτικός τοµέας 

 Τοπική τουριστική βιοµηχανία  

 Τοπική κοινότητα  

 

Πόροι: 

 Πόροι για την εκ νέου ανάπτυξη ξενοδοχείων κλπ. προσφέρθηκαν από τον 

ιδιωτικό τοµέα,  

 Η ανάπτυξη υποδοµής, επέκταση των παραλιών και άλλα έργα ανήκαν στην 

αρµοδιότητα του δηµόσιου τοµέα.  

 

Περιγραφή έργου: 

Με 143 τετρ. χλµ., 60 χλµ ακτής, φυσικές τοποθεσίες σπουδαίας οµορφιάς 50,000 

κατοίκους, 120.000 µονάδες τουριστικών καταλυµάτων και πάνω από 1.600.000 

επισκέπτες τον χρόνο, η Cαlvia  είναι ο πιο σηµαντικός τουριστικός δήµος στις 

Βαλεαρίδες Νήσους και ένας από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς της Μεσογείου.  

 

Η Calvia αναπτύχθηκε σταδιακά στην δεκαετία του 1960 στην διάρκεια της πρώτης 

διεθνούς τουριστικής έξαρσης. Από τότε και ιδιαίτερα στις επόµενες δύο δεκαετίες, 

υπέφερε από ακατάλληλη, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που κατέληξε σε τσιµεντένια, 
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πανύψηλα ξενοδοχεία κατά µήκος της ακτής και στην εικόνα ενός φτηνιάρικου 

αλλοιωµένου θέρετρου.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας 1990, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την 

Κεντρική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση και µε την υποστήριξη επιχειρηµατικών και 

εµπορικών Ενώσεων, ανέλαβε ένα αισιόδοξο πλάνο για εκ νέου ανάπτυξη και 

αναβάθµιση µε τους ακόλουθους στόχους: βελτίωση της ποιότητας της Calvia ως 

τουριστικού προορισµού, εκσυγχρονισµός υποδοµής των ξενοδοχείων και βελτίωση 

των τουριστικών υπηρεσιών µέσω σχεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών αυτού του πλάνου, που είναι γνωστό µε την 

ονοµασία Τοπική Ατζέντα 21, ιδιαίτερα σηµαντικές ήταν οι ακόλουθες:  

 Το πλάνο εκκαθάρισης κτιρίων, το οποίο κατέστησε δυνατόν να ανακτηθούν 

µεγάλες εκτάσεις γης στα ανεπτυγµένα παράκτια θέρετρα.  

 Τα δύο προγράµµατα προώθησης της Calvia, ο Ευρωπαϊκός χειµώνας και το 

Majorca Calvia Club, που σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την εποχική 

αναλογία στον τουρισµό.  

 Η σύσταση του Ινστιτούτου Κατάρτισης της Calvia, και της υπηρεσίας 

Προώθησης Απασχόλησης, που σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν τον 

σύνδεσµο µεταξύ επαγγελµατικής κατάρτισης και ζήτησης απασχόλησης 

µέσα στον δήµο.  

 

Επιτευχθέντα αποτελέσµατα: 

Το πρόγραµµα εκ νέου ανάπτυξης περιλαµβάνει την αναδιοργάνωση της ροής 

επισκεπτών, την αναµόρφωση της παράκτιας περιοχής την αποσυµφόρηση του 

στριµωγµένου κέντρου της πόλης - ακόµη και µε την κατεδάφιση κακόγουστων 

ξενοδοχείων.  

 

Πρέπει να γίνει ακόµη αρκετή δουλειά, αλλά τα ως τώρα αποτελέσµατα ήταν η 

µείωση της χρήσης αυτοκινήτων, η πιο ήσυχη κίνηση στους δρόµους και ο 

εξωραϊσµός των πεζοδρόµων µε πολλά δέντρα και ευχάριστο τοπίο. Οι εµπορικές και 

κεντρικές περιοχές έχουν αναβαθµιστεί και τα προγράµµατα περιβαλλοντικής 

βελτίωσης που καθιερώθηκαν για την µείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας 

έχουν συµβάλει στη µείωση του θορύβου, την ανακύκλωση απορριµµάτων κλπ.  
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Συνεργασία δηµόσιου/ ιδιωτικού τοµέα: 

Η δόµηση νέων ξενοδοχείων ελέγχεται αυστηρά και τα σχέδια θεώρησης 

εξασφαλίζουν ότι τα υπάρχοντα ξενοδοχεία είναι αναβαθµισµένα και ανακαινισµένα.  

 

Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: 

Οι στρατηγικές αποκατάστασης και βελτίωσης για το κέντρο της πόλης αποδείχτηκαν 

ιδιαίτερα πολύπλοκες, δύσκολες και δαπανηρές.  

 

Γνώσεις που αποκοµίστηκαν: 

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη µπορεί να καταστρέψει τα αξιοθέατα ενός προορισµού και 

να καταπνίξει την ζήτηση του τουρισµού.  

 

Πειστήρια / δηµοσιότητα: 

Το πρόγραµµα απέκτησε αξιόλογη δηµοσιότητα στα ΜΜΕ και το γεγονός αυτό 

ενισχύθηκε από την θετική επίδραση στους ξένους tour operators και στους πελάτες 

τους.  

 

Ενδεχόµενη µεταβιβασιµότητα του έργου/ πρωτοβουλία: 

Η δυνατότητα µεταβιβασιµότητας είναι καλή για οποιοδήποτε ώριµο τουριστικό 

προορισµό που χρειάζεται ανανέωση και βελτίωση της εικόνας του. Ωστόσο, απαιτεί 

ισχυρή δέσµευση και συνεργασία εκ µέρους όλων των δικαιούχων.  

 

Μέτρηση αποτελεσµάτων: 

Μετά από µια απότοµη πτώση στα τέλη της δεκαετίας 1980 και στις αρχές του 1990, 

ο τουρισµός της Calvia  επέδειξε έκτοτε καλό ρυθµό ανάπτυξης και οι tour operators, 

που είχαν αφαιρέσει τον προορισµό και τα προγράµµατά τους,  τον συµπεριέλαβαν 

ξανά στα φυλλάδιά τους.  
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Μελέτη Περίπτωσης 3: Port Aventura 

 

Τοποθεσία:   

Salou, Καταλονία. Ισπανία  

 

Τοµείς:  

 Χρηµατοδότηση και επενδύσεις  

 Ανάπτυξης Υποδοµής  

 Καινοτοµίας Προϊόντος  

 Τεχνολογικής Καινοτοµίας  

 

Συνεργάτες:  

∆ηµόσιος τοµέας:  

Περιφερειακή κυβέρνηση Καταλονίας, Χειριστής τοπικής σιδηροδροµικής 

γραµµής, Fesca (εταιρεία κοινής ωφέλειας) Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ιδιωτικός τοµέας:  

Universal Studio, La Calxa, Anheuser – Busch  

 

Πόροι: 

 Το συνολικό προϋπολογισµένο κόστος ανάπτυξης του Port Aventura ήταν  

36,9 δισεκατοµµύρια ισπανικές πεσέτες (191.000 ισπανικές πεσέτες για 1 

δολάριο ΗΠΑ). 

 Τα κίνητρα που έδωσε η Κυβέρνηση υπολογιζόταν σε 10 δισεκατοµµύρια 

πεσέτες ή 27,1, % του συνολικού κόστους ανάπτυξης.  

 

Περιγραφή έργου: 

Το Port Aventura εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 1995 και είναι το πρώτο µεγάλο 

θεµατικό πάρκο της Ισπανίας. Το πάρκο αυτό βρίσκεται στην περιοχή Salou Vilaseca 

της Costa Dorada, 100 χλµ ή περίπου µια ώρα οδήγηση νότια της Βαρκελώνης. Το 

θεµατικό πάρκο καλύπτει περίπου 116 εκτάρια γης και περιέχει πέντε θεµατικούς 

χώρους. Η πιθανή ανάπτυξη  ενός θεµατικού πάρκου στην Καταλονία είχε 

δηµιουργήσει πολιτικό ενδιαφέρον από τα µέσα του 1980 σε περιφερειακά και τοπικό 

επίπεδο στην Ισπανία.  
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Η αναστάτωση που είχε προκαλέσει στην Καταλονία η εταιρεία Walt Disney, προτού 

τελικά αποφασίσει να εγκαταστήσει το Ευρωπαϊκό θεµατικό πάρκο της στο Παρίσι, 

δηµιούργησε µια ευνοϊκή ατµόσφαιρα για άλλες παρόµοιες εξελίξεις.  

 

Η Anheuser Busch, η αµερικάνικη ζυθοποιία και επιχείρηση θεµατικών πάρκων (η 

οποία εκµεταλλεύεται τους κήπους Busch και την αλυσίδα πάρκων  Περιπέτεια στον 

κόσµο της θάλασσας) επιλέχθηκε τότε για να αναπτύξει ένα θεµατικό πάρκο στην 

Καταλονία. Εκτός από το πάρκο, το πλάνο της εταιρείας συµπεριέλαβε την ανάπτυξη 

αρκετών ακινήτων για κατοικίες και ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή.  

 

Ωστόσο, τρεις παράγοντες καθυστέρησαν την ανάπτυξη του θεµατικού πάρκου 

ανάµεσα στο 1989 και 1992. Πρώτα κάποιοι ιδιοκτήτες γης έφεραν αντίρρηση στην 

διαδικασία απαλλοτρίωσης. ∆εύτερον σηµειώθηκε η πολιτική απόσπαση του Salou 

που είναι βασική τουριστική περιοχή του πρώην δήµου Vilaseca  στο Salou, από τον 

δήµο στα τέλη του 1989. Τρίτον, η βαθιά ύφεση στις αγορές κατοικίας και τουρισµού 

στην Ισπανία προς το τέλος της δεκαετίας 1980.  

 

Η αρχική καθυστέρηση οδήγησε στην ανακοίνωση της πρόθεσης της Anheuser Busch 

να αποσυρθεί από το πρόγραµµα 1990. Παρά την απόφαση αυτή, η αυτόνοµη 

περιφερειακή κυβέρνηση κατάφερε να συνεχίσει πείθοντας µια εταιρεία αναψυχής µε 

έδρα την Βαρκελώνη την Tibidado S.A. να αναλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξη 

και την θέσπιση νοµοθεσίας, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση του έργου.  

 

Μεταξύ 1992 και 1994 πραγµατοποιήθηκε σηµαντική κρατική παρέµβαση στο 

πρόγραµµα. Η Tibidado S.A. αντιµετώπισε οικονοµικά προβλήµατα και ως 

αποτέλεσµα η FESCA (ισπανική εταιρεία κοινής ωφέλειας) υποστηρίχθηκε από την 

καταλανική κυβέρνηση στην εξαγορά του 10% του µεριδίου Tibidado στο 

πρόγραµµα. Περίπου το ίδιο χρονικό διάστηµα ο βρετανικός όµιλος Pearson (που 

κατέχει το  συγκρότηµα θεµατικών πάρκων αναψυχής Tussauds) επιβεβαίωσε το 

ενδιαφέρον του για το πρόγραµµα.  
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Στις αρχές του 1994 οι la Caixa και la Caixa (η µεγαλύτερη αποταµιευτική τράπεζα 

της Ισπανίας), συµφώνησαν από κοινού να αγοράσουν τα υπόλοιπα  µερίδια της 

Tibidabo στο πρόγραµµα και να αναλάβουν τον έλεγχο. Ο όµιλος Τussauds θα 

επικεντρωνόταν µόνο στην κατασκευή και την λειτουργία του θεµατικού πάρκου, 

ενώ η la Caixa θα συµµετείχε στην ανάπτυξη προτεινόµενων χώρων για αθλητισµό, 

εµπορικά καταστήµατα, ξενοδοχεία και κατοικίες.  

 

Τα έξοδα κατασκευής χρηµατοδοτήθηκαν από τέσσερις µετόχους µε την ακόλουθη 

µετοχική κατανοµή: Όµιλος Tussauds (40,50%), la Caixa (33,59%) Anheuser Busch 

(19,99%) και FESCA (5.9%). Το 1998 τα Universal Studios εξαγόρασαν το µερίδιο 

του οµίλου Tussauds  και είναι τώρα ο κυριότερος δικαιούχος. Το πάρκο 

µετονοµάζεται υπό το εµπορικό σήµα των  Universal Studios.  

 

Η κυβερνητική ενίσχυση στο Port Aventura περιλαµβάνει τα εξής:  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε περίπου 16 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για κατασκευή 

σιδηροδρόµων που θα παρέχουν άµεση πρόσβαση στον χώρο από τους 

αυτοκινητοδρόµους. Ο χειριστής της τοπικής σιδηροδροµικής γραµµής επέκτεινε 

τα σιδηροδροµικά δροµολόγια και κατασκεύασε τον σιδηροδροµικό  σταθµό στον 

χώρο αυτό. Η Port Aventura πλήρωσε περίπου το 10% των εξόδων βελτίωσης της 

σιδηροδροµικής γραµµής.  

 Η περιφερειακή και εθνική κυβέρνηση παρείχε σηµαντική ενίσχυση σε κατάρτιση 

πριν από την εγκατάσταση του πάρκου. ∆εν επρόκειτο για αποκλειστικό 

διακανονισµό αλλά για µια πρωτοβουλία που διατίθεται σε όλες τις µεγάλες 

επιχειρήσεις της περιοχής.  

 Η αυτόνοµη περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας προσέφερε τη γη για 

συνολικά 48 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ. Το ακριβές ποσό έκτασης γης και 

δυνατοτήτων επέκτασης καθιστούν δύσκολη την τιµολόγηση ανά εκτάριο.  

 

Επιτευχθέντα αποτελέσµατα: 

Το Port Aventura προσέλκυσε 3,0 εκατοµµύρια επισκέπτες το 1997 και 3,6 

εκατοµµύρια το 1999, αύξηση 20% σε δύο χρόνια µετά την άφιξη των Universal 

Studios.  Έχει επίσης αναφερθεί ότι τα χρήµατα που ξοδεύονται στο πάρκο έχουν 

αυξηθεί κατά 12% από τότε.  
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Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: 

Η αρχική καθυστέρηση κατασκευής (βλέπε παραπάνω) οφειλόταν κατά µεγάλο µέρος 

στο γεγονός ότι το θεµατικό πάρκο βρισκόταν δε δύο διαφορετικούς δήµους. Υπήρξε 

παντελής έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των δύο δήµων – κυρίως λόγω αντίθετων 

χαρακτήρων – και ενώ ο ένας έδινε όλες τις απαιτούµενες άδειες κατασκευής, ο 

άλλος δεν το έκανε.  

 

Είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί καλή  διαχείριση για το πάρκο.  

 

Γνώσεις  που αποκοµίστηκαν: 

Η συνεργασία είναι ουσιώδης από την αρχή αυτού του είδους προγράµµατος. Θα 

µπορούσε να είχε αποτρέψει πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν.  

 

 

Πειστήρια / δηµοσιότητα: 

Υπήρξε πολλή αρνητική διαφήµιση σχετικά µε το πάρκο, αλλά τώρα η εικόνα του 

βελτιώνεται.  

 

Πιθανή µεταβιβασιµότητα προγράµµατος / πρωτοβουλίας: 

Καλή θεωρητικώς, αλλά χρειάζεται πιο λεπτοµερής και προσεκτικά σχεδιασµός για 

την αποφυγή των προβληµάτων που αντιµετώπισε η ανάπτυξη του Port Aventura.  

 

Mέτρηση αποτελεσµάτων: 

∆εν έχουν δηµοσιευτεί δεδοµένα  για το πάρκο, εποµένως είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί µε ακρίβεια πόσος επιτυχές είναι.  
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Μελέτη Περίπτωση 4: Goteborg & Co 

 

Toποθεσία:  

Goteborg –Σουηδία  

 

Τοµείς:   

 Ανάπτυξης Κοινότητας  

 Καινοτοµίας Προϊόντων  

 Μάρκετινγκ και ∆ιαφήµισης.  

 

Συνεργάτες  

∆ηµόσιος Τοµέας  

 Πόλη του Goteborg  

 Ένωση τοπικών αρχών της περιοχής του Goteborg  

 

Ιδιωτικός τοµέας  

 Stena line  

 Σουηδικό κέντρο εκθέσεων και συνεδρίων  

 Εµπορικό επιµελητήριο ∆υτικής Σουηδίας  

 Πόλη του Foreningen  

 Ξενοδοχειακές και άλλες βιοµηχανικές Ενώσεις  

 Got Event  

 

Oι βασικοί µέτοχοι της Gotteborg  & Co Traffpunkt AB είναι η Goteborg & Co 

Kommunintressent   AB (55%) και η Ένωση Τοπικών Αρχών της περιοχής του 

Goteborg (15%). Η Goteborg & Co Kommunintressent AB ανήκει µε την σειρά της 

στις Goteborgs Kommunaia Forvaitings (55%) Liseberg (15%) και Got Event (30%).  

Ο όµιλος εµπορίου  και βιοµηχανίας του Goteborg & Co συνεργάζεται µε έναν 

αριθµό τοπικών εταιριών και ιδρυµάτων που δεν έχουν όλα σχέση µε τον τουρισµό – 

π.χ. επιχειρηµατική περιοχή Goteborg, Castellum, Chalmers, Ericson, ESAB, 

SWEDBANK, Πανεπιστήµιο του Goteborg, Handelsbanken,  ∆ιοίκηση Πολιτικής 

Αεροπορίας, NCC Μeritan Nordbanken, Σουηδικά Ταχυδροµεία, Saab Ericsson, 

SAS, SCA, Προϊόντα Υγιεινής, SEB SJ, SKF Scandia, Skanska, Stena Line, 

Σουηδικό Κέντρο Εκθέσεων και Συνεδρίων, Telia και Volvo.  
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Πόροι: 

Οι επιχειρήσεις και οι δραστηριότητες της Goteborg & Co  χρηµατοδοτούνται από τα 

µέλη / συνεργάτες της, καθώς και από την πώληση προϊόντων και άλλα εµπορικά 

έσοδα. Η εταιρία είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά τα κέρδη έχουν µέχρι τώρα 

επενεπενδυθεί στις επιχειρήσεις. H Goteborg & Co επιδιώκει να συνάψει συµφωνίες 

µακροπρόθεσµης συνεργασίας µε στρατηγικούς εταίρους. Η επιτυχία απαιτεί, επίσης, 

αυξηµένη οικονοµική εισροή από αυτούς τους συµµετέχοντες.  

 

Περιγραφή έργου: 

Η Goteborg & Co συγκροτήθηκε το 1991 για να εισέλθει στην αγορά και να λάβει 

µέρος στην ανάπτυξη του Goteborg ως προορισµό για τουρισµό, συνέδρια και 

εκδηλώσεις και επίσης εµπορεύεται τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή για την 

επιχειρηµατική κοινότητα. Αποτελεί ηγετικό πεδίο συνεργασίας µεταξύ δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα στην πόλη και την περιοχή της.  

 

Το ∆.Σ. καθορίζει το όραµα, τους συνολικούς στόχους, την επιχειρηµατική σκέψη και 

τις στρατηγικές και εκθέτει το οικονοµικό πλαίσιο. Κάθε επιχειρηµατικός τοµέας και 

υποστηρικτική λειτουργία εντός του - οµίλου από ταξίδια για κέντρο ΜΜΕ - θέτει 

ξεχωριστούς στόχους και επιχειρηµατικά πλάνα.  

 

Μεταξύ των στρατηγικών επιχειρήσεων που η Goteborg & Co σκοπεύει να θέσει σε 

προτεραιότητα για τα επόµενα χρόνια είναι:  

 Η ενίσχυση του εµπορικού σήµατος Goteborg 

 Η συνέχιση των εργασιών για την προσέλκυση και ανάπτυξη συνεδρίων, 

εµπορικών εκθέσεων, διασκέψεων και εταιρικών δραστηριοτήτων.  

 Η ενδυνάµωση των εργασιών  για την προσέλκυση νέων πολιτιστικών, 

ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων.  

 Η συµµετοχή στην ενίσχυση του εµπορικού περιβάλλοντος της περιοχής του 

Goteborg.  

 Η συµβολή στην εδραίωση της θέσης του Goteborg ως Πανεπιστηµιακής  πόλης 

και πόλης εµπειρογνωµοσύνης .  

 Η αύξηση της προσοχής στην πληροφορική και τα ΜΜΕ.  
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Επιτευχθέντα αποτελέσµατα: 

 Από την σύσταση της Goteborg & Co  το 1991, το Goteborg και η Στοκχόλµη 

καρπώθηκαν την µεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη της χώρας που µετράται από 

άποψη διαµονής σε ξενοδοχεία και ξενώνες νέων.  

 Μια διαρκώς αυξανόµενη ενδιαφέρουσα ποικιλία πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων, σε συνδυασµό µε πολυάριθµα καταστήµατα για ψώνια και καλά 

εστιατόρια, εξασφαλίζουν ταυτόχρονα ότι το Goteborg  έχει καταστήσει το 

µερίδιο του από την αναπτυσσόµενη αγορά της πόλης 

 Ο τζίρος από τον τουρισµό ανά κατοικία εκτιµάται στις 20.0000 σουηδικές 

κορώνες – περίπου 43% υψηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο.  

 Πιστεύεται ότι ο τουρισµός έχει δηµιουργήσει άµεσα 8.000 θέσεις πλήρους 

απασχόλησης για το 1998.  

 

Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: 

∆εν έχει αναφερθεί κανένα.  

 

Γνώσεις που αποκοµίστηκαν: 

Η Goteborg & Co  λέει ότι η συνεργασία είναι το βασικό ανταγωνιστικό εργαλείο 

της.  

 

Πειστήρια /∆ηµοσιότητα: 

Η κάλυψη στον Τύπο των επιχειρήσεων της Goteborg & Co κατέληξε σε πάνω από 

1400 αναφορές στο σουηδικό τύπο το 1999, εκποµπές στην τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο και αρκετές παρουσιάσεις στον ξένο τύπο.  

 

Ενδεχόµενη µεταβιβασιµότητα του έργου/ πρωτοβουλία: 

∆ύσκολη αλλά πιθανή εάν η τοπική κυβέρνηση και οι άλλοι τοµείς του κλάδου είναι 

έτοιµοι να συγκεντρώσουν πόρους και να εργαστούν µε κοινούς στόχους.  

 

Μέτρηση αποτελεσµάτων: 

Η επιτυχία του Goteborg ως προορισµού για αναψυχή και επαγγελµατικούς λόγους από 

την αρχή της δεκαετίας 1990 αντανακλά εµφανώς τα επιτεύγµατα της Goteborg & Co. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η σηµαντική θέση του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία και η ανάδειξή του σε 

κυρίαρχο παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας επιφυλάσσουν ένα νέο ρόλο στις 

τουριστικές επαγγελµατικές οργανώσεις. Ο ρόλος αυτός συνίσταται στην πιο 

δυναµική παρουσία τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και στη συµµετοχή 

τους στη διαµόρφωση και λειτουργία νέων µηχανισµών στήριξης της τουριστικής 

ανάπτυξης. 

 

Όσον αφορά στη συµµετοχή των επαγγελµατικών οργανώσεων του τουρισµού σε 

περιφερειακό επίπεδο, διαπιστώνεται κατ΄ αρχήν έλλειµµα συµµετοχής τους στα 

διάφορα όργανα της Περιφέρειας. Από τα περιφερειακά συµβούλια, τα οποία 

διαθέτουν σηµαντικές αρµοδιότητες σε θέµατα σχεδιασµού, απουσιάζουν παντελώς 

οι τουριστικοί φορείς. 

 

Σε νοµαρχιακό επίπεδο, οι κλαδικοί φορείς του τουρισµού µπορούν να συµβάλλουν 

στην προάσπιση των συµφερόντων των µελών τους, στο σχεδιασµό της τοπικής 

τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της τοπικής συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης, είτε αυτοτελώς είτε µέσα από τη συµµετοχή τους στα 

θεσµοθετηµένα όργανα που είναι: α) οι οικονοµικές και κοινωνικές επιτροπές της 

νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (ΝΟΚΕ), β) οι συµβουλευτικές επιτροπές του ΟΑΕ∆ για 

τη µαθητεία και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και γ) οι νοµαρχιακές επιτροπές 

τουριστικής προβολής (ΝΕΤΠ). 

 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να ακολουθήσουν διάφορες 

στρατηγικές, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό. 

 

Μία από αυτές είναι η πολιτική µάρκετινγκ οι οποία για τις µεν µεγάλες επιχειρήσεις 

θα πρέπει να προσανατολισθεί στην εξατοµικευµένη προσέγγιση από την µέχρι τώρα 

ισχύουσα που είναι η µαζική. Για τις τουριστικές ΜΜΕ οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους είναι ανώνυµες, η συνεργασία στα πλαίσια των επιλογών µάρκετινγκ αποτελεί 

µονόδροµο εάν δεν θέλουν οι πελάτες τους στο µέλλον να ταυτίζουν υποσυνείδητα 

την ανωνυµία µε την έλλειψη ποιότητας 
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Μέσα στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού µε την παρουσία νέων 

προορισµών, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πρέπει να αντιδράσουν 

µε σειρά συνεργασιών µε τη µορφή των συγχωνεύσεων-εξαγορών και συµµαχιών.  

Με τις στρατηγικές αυτές θα πετύχουν χαµηλότερο κόστος παραγωγής και 

υψηλότερο βαθµό αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναµικότητας µέσω 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης. Παράλληλα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν µεγάλες 

ξενοδοχειακές αλυσίδες µέσω εξαγορών-συγχωνεύσεων και συµµαχιών. Μια άλλη 

στρατηγική επιλογή των µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων έναντι στον συνεχώς 

εντεινόµενο ανταγωνισµό είναι η αξιοποίηση του αποδοτικού µάνατζµεντ (yield 

management).  

 

Η σχέση τιµής-ποιότητας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς συγκρίσεις, 

καθώς και στην επιλογή των προσφερόµενων υπηρεσιών µεταξύ ανταγωνιστριών 

χωρών. Είναι αναγκαίο το στοιχείο της ποιότητας  να υπάρχει σε όλο το φάσµα των 

τουριστικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στις ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας για µπορέσουν να επιβληθούν στο διεθνή ανταγωνισµό. 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσφορά του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας τόσο από πλευράς παραγωγικότητας όσο και από πλευράς 

ποιότητας αυτού. Η προσφορά του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας από 

πλευράς εργαζόµενου πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελµατική ευσυνειδησία, 

ειδίκευση και αξιοπρεπή επικοινωνία. Οι ιδιότητες αυτές δεν αναφύονται από µόνες 

τους αλλά είναι αποτέλεσµα των επενδύσεων σε εκπαίδευση και επιµόρφωση του 

προσωπικού.  

 

Τέλος, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής θα έχει στο µέλλον σηµαντικές 

επιπτώσεις στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα. Ενώ ο 

τουρισµός δεν είναι κλάδος εντάσεως τεχνολογίας, αποτελεί όµως εντάσεως 

πληροφόρησης. Ο ρόλος της πληροφόρησης εξαιτίας της ιδιοµορφίας του 

τουριστικού προϊόντος παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση της ζήτησής του. Η 

ανάπτυξη των συστηµάτων κρατήσεων, η εξέλιξη των συστηµάτων διανοµής, ο 

αυτοµατισµός στην έκδοση εισιτηρίων και η πλουσιότερη πληροφόρηση λόγω του 

παγκόσµιου ιστού θα επηρεάσουν σηµαντικά τον τρόπο συναλλαγών στον τουριστικό 

τοµέα. 
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Σε τοπικό επίπεδο οι επαγγελµατικοί φορείς τουρισµού θα πρέπει να συµµετέχουν 

µαζί µε την τοπική αυτοδιοίκηση σε αναπτυξιακές εταιρίες και σωµατεία, µε σκοπό 

την αξιοποίηση, τη διαχείριση, την προβολή και την προστασία των τουριστικών 

πόρων της περιοχής τους. Τέτοιες συνεργασίες υλοποιούνται µε ιδιαίτερη επιτυχία σε 

ανεπτυγµένες περιοχές της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον Οργανισµό 

Προώθησης Ροδιακού Τουρισµού µε µέλη τους δηµάρχους της Ρόδου, την ηγεσία του 

επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου και όλων των εργοδοτικών οργανώσεων του νησιού. Σε 

παρόµοιο πλαίσιο λειτουργεί και η Εταιρία Τουρισµού Κρήτης µε εταίρους την 

Περιφέρεια, τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τους συλλόγους ξενοδόχων, 

τουριστικών πρακτόρων, ξενοδοχοϋπαλλήλων και τις συνεταιριστικές τράπεζες της 

Κρήτης. 

 

Η συνεργασία ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού τοµέα µπορεί να πάρει και διαφορετικές 

διαστάσεις οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν µέσα από καλοσχεδιασµένες δράσεις 

ανάπτυξης νέων µορφών ή προϊόντων τουρισµού ή αναβάθµισης των υφιστάµενων. 

Παραδείγµατα τέτοιων επιτυχηµένων ενεργειών σηµειώθηκαν στην Κύπρο, την 

Ισπανία, τη Σουηδία και σε άλλες λιγότερο ή περισσότερο τουριστικά ανεπτυγµένες 

χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

1.1. Το εθνικό πλαίσιο 

Όσον αφορά γενικά την εξέλιξη του τουρισµού στην Ελλάδα, διαπιστώνεται η 

ανάγκη του επαναπροσδιορισµού, ως ένα βαθµό, της πολιτικής και των στόχων, ώστε 

να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν διεθνώς, στο επίπεδο της 

ζήτησης. 

Η τουριστική πολιτική γενικά πρέπει να επικεντρωθεί µε βάση τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

• Αναβάθµιση της ζήτησης, γεγονός που προϋποθέτει αναβάθµιση της τουριστικής 

προσφοράς µε εκσυγχρονισµό και εµπλουτισµό της υφισταµένης κατάστασης, 

όσο και µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. 

• ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µέσω της ανάπτυξης νέων µορφών 

τουρισµού και της βελτίωσης του επιπέδου των προσφεροµένων υπηρεσιών, ώστε 

να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για απεξάρτηση (στο µέτρο του δυνατού) από 

τον µαζικό τουρισµό χαµηλής προσόδου. 

• Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και µακρύτερη διάρκεια παραµονής 

επισκεπτών, µε την αξιοποίηση / εκµετάλλευση διαθεσίµων πόρων. 

Οι τρεις αυτοί άξονες πρέπει να συµβαδίζουν µε την ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι ο συντονισµός της 

επιλεγόµενης τουριστικής πολιτικής µε άλλες κρατικές πολιτικές που επηρεάζουν και 

εµπλέκονται στον τουριστικό τοµέα (π.χ. κατεύθυνση δηµοσίων επενδύσεων, παροχή 

κινήτρων ανάπτυξης σε περιοχές και δράσεις που ενδείκνυνται κλπ.). 

Πέραν των ενδεικνυοµένων µέτρων που αφορούν τον ∆ηµόσιο τοµέα, στην πλευρά 

των ιδιωτικών φορέων πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές διοίκησης και προώθησης 

πωλήσεων, παράλληλα δε να αξιοποιούνται δυνατότητες δηµιουργίας κοινών δικτύων 

προβολής και πωλήσεων, µε στόχο τη µείωση λειτουργικών δαπανών και αύξηση της 

απόδοσης. 
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1.2. Τουριστική Ανάπτυξη Στερεάς Ελλάδας  

 

Ο τουρισµός στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί δευτερεύουσα αλλά 

ανερχόµενη δραστηριότητα και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

♦ Ο παραδοσιακός τουρισµός  είναι ανεπτυγµένος  στην Βόρεια Εύβοια και στη 

Φθιώτιδα κατά µήκος του Σπερχειού, συνδεδεµένος µε τις θερµοµεταλλικές πηγές 

και τα Ιαµατικά Υδροθεραπευτήρια.  

♦ Ο αρχαιολογικός τουρισµός είναι συνδεδεµένος σχεδόν αποκλειστικά µε το 

∆ιεθνή χώρο των ∆ελφών. 

♦ Ο τουρισµός ελεύθερου χρόνου σχετίζεται µε την έξοδο των κατοίκων της 

Αθήνας, αλλά και των πόλεων της Περιφέρειας και της Θεσσαλίας «προς χώρους 

δεύτερης κατοικίας». Ο τουρισµός αυτός δεν είναι ιδιαίτερα συνδεδεµένος µε την 

τοπική ανάπτυξη και αναπτύσσεται κυρίως στα παράλια του Ευβοϊκού και του 

Μαλιακού. 

♦ Ο παραθαλάσσιος τουρισµός είναι ανεπτυγµένος  κυρίως στην Εύβοια αλλά και 

στα νότια παράλια της Φωκίδας. 

♦ Ο χιονοδροµικός τουρισµός είναι ανεπτυγµένος  στα Κέντρα Παρνασσού και 

Τυµφρηστού (Βελούχι). 

♦ Ο αγροτοτουρισµός και ο οικολογικός τουρισµός είναι ανεπτυγµένοι στα 

αυθεντικά ορεινά τοπία και τη φύση, κυρίως στην Ευρυτανία, που αποτελεί και 

την νέα ανερχόµενη τάση στη περιφέρεια. 

♦ Η παραλιακή ζώνη, που εκτείνεται κατά µήκος του Ευβοϊκού κόλπου και του 

Μαλιακού και από την άλλη πλευρά κατά µήκος του Κορινθιακού δεν έχει 

ιδιαίτερα µεγάλη χωρητικότητα και ταυτόχρονα αποτελεί ζωτικό χώρο 

σηµαντικών «ενδογενών παραγωγικών» δραστηριοτήτων ή αστικών σχηµατισµών 

αποτελώντας έτσι πεδίο συγκρουόµενων συµφερόντων. 

♦ Η εύκολη προσπελασιµότητα των πόρων της Περιφέρειας και η γειτνίαση της µε 

το µεγάλο αστικό κέντρο της Αθήνας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της 

ανάπτυξης του τουρισµού για την Περιφέρεια. 

Τα προβλήµατα που εµποδίζουν την εξέλιξη του τουρισµού στην Περιφέρεια είναι: 
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♦ Η υποβάθµιση των τουριστικών παραλίων της τόσο από τις αυθαίρετες ή 

αδιάφορες παραθεριστικές κατοικίες στις παράλιες περιοχές όσο και τα µεγάλα 

οδικά έργα στον ευαίσθητο χώρο τους. 

♦ Η εξέλιξη του αρχαιολογικού τουρισµού σε τουρισµό µιας µέρας λόγω της 

εύκολης προσπελασιµότητας και της µη αναδιοργάνωσης του τουρισµού µε 

διάχυση των ενδιαφερόντων σε νέους χώρους και ενδιαφέροντα. 

♦ Η µη ενεργοποίηση του ιαµατικού τουρισµού προς νέες κατευθύνσεις και 

υπηρεσίες. 

♦ Η σχετική στασιµότητα του χιονοδροµικού τουρισµού και η µονοµέρεια της 

ανάπτυξης του µέσα σ΄ ένα πολυδύναµο περιβάλλον. 

♦ Η ανεπάρκεια των υποδοµών και των ανωδοµών 

 

1.3. Στόχοι Τουριστικής Ανάπτυξης  

1.3.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Ο στρατηγικοί στόχοι της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

είναι : 

• Η αναδιάρθρωση και ο εµπλουτισµός του περιφερειακού τουριστικού 

προϊόντος και η µετάβαση από το µοντέλο του µαζικού παραθεριστικού 

τουρισµού σε εκείνο των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

• Η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και η 

περαιτέρω βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών.  

• Η αποσυµφόρηση και διάχυση του τουριστικού ρεύµατος προς τις δυναµικά 

αναπτυσσόµενες περιοχές της Περιφέρειας σε συνδυασµό και µε την 

αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισµών και λοιπών τουριστικών πόρων. 

• Η αύξηση του χρόνου παραµονής των τουριστών στην περιοχή. 

• Η βελτίωση της τουριστικής υποδοµής και των παρεχοµένων τουριστικών 

υπηρεσιών. 

• Η αξιοποίηση και άλλων τουριστικών πόρων µε την δηµιουργία πόλων έλξης 

για καινοτόµες ειδικές µορφές τουρισµού. 

• Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης στον 
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τριτογενή τοµέα. 

• Η διεύρυνση της τουριστικής αγοράς, µε την προσέλκυση και νέων 

κατηγοριών µεταξύ των δυνητικών "πελατών" της περιοχής (αλλοδαπούς και 

ηµεδαπούς τουρίστες), όσο και η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε 

παράλληλη άµβλυνση της εποχικότητας. 

• Η αποκατάσταση µίας διαρκούς και σταθερής προβολής / διαφήµισης / 

προώθησης, τόσο του τουριστικού προϊόντος συνολικά, όσο και των 

επιµέρους περιοχών / τουριστικών αγορών / τουριστικών επιχειρήσεων , της 

Στερεάς Ελλάδας. 

• Η αναδιάρθρωση της κατανοµής των υποδοµών στο χώρο χωρίς σηµαντική 

όµως αύξηση και έλεγχο του περισσοτέρου αναπτυγµένου χώρου (∆ελφοί, 

Καµένα Βούρλα, ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας κ.λ.π.) και στην ποιοτική τους 

αναβάθµιση. 

• Η αξιοποίηση των φυσικών µεγάλων ορεινών συµπλεγµάτων για 

εναλλακτικές µορφές ποιοτικού τουρισµού µε περιφερειακό σχεδιασµό και 

αξιοποίηση των αποθεµάτων σε κατοικίες των ορεινών παραδοσιακών 

οικισµών. 

• Η ισόρροπη ανάπτυξη τουρισµού – γεωργίας στις µικροπεριοχές µε ενδογενή 

ανάπτυξη (αντοχής των φυσικών υποδοχέων). 

• Η αξιοποίηση των θερµοµεταλλικών πηγών µε νέες υπηρεσίες ποιοτικά 

υψηλού χαρακτήρα. 

• Ο Πολιτισµός στην Περιφέρεια είναι στενά συνδεδεµένος µε το τουριστικό 

προϊόν αυτής. Τα πολιτιστικά µνηµεία αποτελούν κεφάλαιο προς περαιτέρω 

αξιοποίηση. Ταυτόχρονα µε την συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού 

πλούτου, υπάρχει ανάγκη προβολής του χρησιµοποιώντας καινοτόµες 

ενέργειες και νέα τεχνολογία µε στόχο µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις προστασίας και διαχείρισης του 

περιβάλλοντος  

• Η διαχείριση των φυσικών και η σύνδεση τους µε τον τουρισµό.  
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• Η προστασία και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστηµάτων, των περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των πολιτιστικών πόρων και η σύνδεσή τους 

µε τον τουρισµό. 

 

1.3.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που περιγράφεται παραπάνω οι επιχειρησιακοί στόχοι 

και οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη των ήπιων µορφών τουρισµού στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι: 

• Εκσυγχρονισµός του παράκτιου τουρισµού και ειδικότερα των υποδοµών, των 

επιχειρήσεων, των παρεχόµενων υπηρεσιών και του αντίστοιχου τουριστικού 

προϊόντος. 

• Επικεντρωµένη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στις περιοχές που διαθέτουν 

σχετικές δυνατότητες 

• Αναβάθµιση των υποδοµών και των υπηρεσιών του ιαµατικού τουρισµού και 

ταυτοχρόνως εµπλουτισµός του αντίστοιχου τουριστικού προϊόντος. 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας για την επιλεκτική ανάπτυξη του 

συνεδριακού τουρισµού στις περιοχές που έχουν τον απαιτούµενο δυναµισµό. 

• Αξιοποίηση του πλούσιου δυναµικού των πολιτιστικών πόρων της περιφέρειας 

για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 

• Επιλεκτική κατασκευή αθλητικών υποδοµών για την ανάπτυξη του αθλητικού 

τουρισµού και του τουρισµού αναψυχής 

• Εκσυγχρονισµός των κυκλωµάτων του ορεινού και χιονοδροµικού τουρισµού 

στην ανάπτυξη των οποίων η περιφέρεια διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Έχοντας ήδη καθορίσει την στρατηγική για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τους άξονες παρέµβασης και 

κινητοποίησης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, σε αυτή την ενότητα παρατίθενται 

εκτενές Πρόγραµµα ∆ράσης στο οποίο προσδιορίζονται έργα ή κατηγορίες έργων 

προς υλοποίηση για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.  

 

Στο Πρόγραµµα ∆ράσης αρχικά, διαρθρώνεται σε οριζόντιες δράσεις και σε δράσεις 

ανά µορφή τουρισµού- Παραθαλάσσιος / Παράκτιος, Θαλάσσιος, Εναλλακτικός 

(Ορεινός/ Περιηγητικός, Θρησκευτικός/Πολιτιστικός, Ιαµατικός, Αθλητικός, 

Χειµερινός, Συνεδριακός)-  όπου γίνεται ειδική παρουσίαση του προγράµµατος 

διακρινόµενη µε γεωγραφικά κριτήρια αξιοποιώντας βασικά την γεωγραφική ενότητα 

του Νοµού καθώς και όπου αυτό ήταν απαραίτητο την διανοµαρχιακή γεωγραφική 

ενότητα (βλ. ∆ελφοί-Αράχοβα). Πιο ειδικά και βάσει αυτής της διάρθρωσης, 

παρέχεται αναλυτική παρουσίαση κάθε προτεινόµενου έργου ή κατηγορίας έργων, 

των προτεινόµενων φορέων υλοποίησης, αναλυτικού προϋπολογισµού των έργων, 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους καθώς εκτιµώνται και οι άµεσα και έµµεσα 

ωφελούµενοι από την υλοποίηση των έργων αυτών. Επιπρόσθετα, γίνεται 

προσπάθεια απόδοσης σε κάθε προτεινόµενο έργο/ κατηγορίας έργων βαθµού 

προτεραιότητας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, βαθµός ο 

οποίος κυµαίνεται από Α΄ έως Γ΄ βαθµό προτεραιότητας. 

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών κατάστρωσης του Προγράµµατος ∆ράσης για την 

αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελέχη της 

οµάδας έργου διοργάνωσαν και πραγµατοποίησαν σειρά συναντήσεων µε φορείς της 

Περιφέρειας οι οποίες είχαν ως βασικό στόχο:  

 

α)  την αξιολόγηση προτάσεων έργων της οµάδας έργου καθώς  

β)  την διερεύνηση προτάσεων των φορέων για την υλοποίηση έργων συναφών µε    

     την εν γένει τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.    
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Η οµάδα έργου λοιπόν, για την κατάστρωση του παρόντος Προγράµµατος ∆ράσης 

πραγµατοποίησε συναντήσεις και συνεργάστηκε µε τους εξής φορείς: 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-∆ιεύθυνση Τουρισµού 

• ∆/ντής Τουρισµού κος Ν.Αγγελής 

 

Νοµός Ευρυτανίας 

• Νοµαρχία Ευρυτανίας: Νοµάρχης κ.Κοντογιώργος 

• ∆ήµος Καρπενησίου: ∆ήµαρχος κ.Β.Καραµπάς  

 

Νοµός Φθιώτιδας 

• Νοµαρχία Φθιώτιδας: Νοµάρχης κος Τ. Μπέλλος 

• ∆/νση Τουρισµού και Εµπορίου Νοµαρχίας Φθιώτιδας: ∆ιευθύντρια κα Ρήγα 

• ∆/νση Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Φθιώτιδας: ∆ιευθυντής κος Κρέτσης 

• ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχίας Φθιώτιδας: ∆ιευθυντής κος Τσαντήλας 

 

Νοµός Βοιωτίας 

• ∆/νση Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Βοιωτίας: ∆ιευθύντρια κα Κοτσύφη 

• ∆/νση Τουρισµού και Εµπορίου Νοµαρχίας Βοιωτίας: ∆ιευθυντής  κος Μίχος 

• ∆/νση Τεχνικών Έργων Νοµαρχίας Βοιωτίας: ∆ιευθύντρια κα Πορτάλιου 

 

Νοµός Φωκίδας 

• ∆/νση Τουρισµού και Εµπορίου Νοµαρχίας Φωκίδας: ∆ιευθύντρια κα 

Παπαλάϊου-Κατσαρέλλη 

• ∆/νση Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Φωκίδας: ∆ιευθυντής κος Παπαϊωάννου 

 

Νοµός Εύβοιας 

• ∆/νση Τουρισµού και Εµπορίου Νοµαρχίας Εύβοιας: ∆ιευθυντής κος .Ν.Ζέρβας 

• ∆/νση Πολεοδοµίας Νοµαρχίας Εύβοιας: Προϊστάµενος κος Βραχνός 

• ∆/νση Πολεοδοµίας Νοµαρχίας Εύβοιας: κα Καρώνη 

 

Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να λησµονηθεί η παράλληλη αξιοποίηση της υπάρχουσας 

µελετητικής βιβλιογραφίας η οποία έχει εκπονηθεί στο παρελθόν (εκτενής 
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παρουσίαση αυτής στο παράρτηµα της παρούσας µελέτης), όπου αυτό κρίθηκε 

σκόπιµο κι αξιολογήθηκε θετικά, απ’ όπου λήφθηκαν χρήσιµες προτάσεις, στοιχεία 

και πληροφορίες.   

 

Το Πρόγραµµα ∆ράσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, διαρθρώνεται ανά  Μορφή Τουρισµού ενώ στην συνέχεια 

παρουσιάζονται τα προτεινόµενα έργα/ κατηγορίες έργων, ανά γεωγραφική ενότητα.  
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3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Στο παρόν τµήµα του Προγράµµατος ∆ράσης παρουσιάζονται οι δράσεις εκείνες που 

έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, δεν αφορούν µια συγκεκριµένη µορφή τουρισµού και 

σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε την τουριστική προβολή της Περιφέρειας και την 

οργάνωση και το σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης. 

Εποµένως µε τις δράσεις αυτές επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου για την 

αναβάθµιση και την ανάπτυξη του περιφερειακού συστήµατος προβολής και, κατ’ 

επέκταση για τη διεύρυνση της τουριστικής αγοράς . 

Ως οριζόντιες κατατάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 

• Ανάπτυξη περιφερειακού συστήµατος τεκµηρίωσης 

• Ίδρυση Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού & Πολιτισµού Νοµών 

• Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος νοµών 

• Επιµόρφωση επιχειρηµατιών και στελεχών τουριστικού τοµέα 

• Εκπόνηση µελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης τουριστικών ειδικοτήτων 

• Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης στην Πύλη Εισόδου της Περιφέρειας 

• Ίδρυση Γραφείου Στήριξης και Πληροφόρησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων 

• Εκπόνηση Action Plan Τουριστικής Ανάπτυξης Νοµού 

• Εκπόνηση Νοµαρχιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Marketing Plan) 

• Ενίσχυση τουριστικών ιδιωτικών επενδύσεων – Αναβάθµιση τουριστικού 

προϊόντος 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόµενες δράσεις. 
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1.1.  Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής Τεκµηρίωσης 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Αναµφισβήτητα, έχει διαπιστωθεί έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριακών στοιχείων και 

δεδοµένων για την τουριστική αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε συνέπεια 

την αδυναµία διαµόρφωσης στρατηγικής, παρά τη µεγάλη σηµασία του τουρισµού 

για πολλές από τις περιοχές της Περιφέρειας. Για να είναι αξιόπιστη µια στρατηγική 

χρειάζεται να βασίζεται στην έρευνα, περιλαµβανόµενης και της έρευνας αγοράς 

καθώς και την αναγνώριση των µελλοντικών τάσεων της ζήτησης.  

 

Το συγκεκριµένο έργο αναφέρεται στην δηµιουργία µιας τράπεζας πληροφοριών που 

θα περιλαµβάνει ακριβή στοιχεία αφίξεων, χώρες προέλευσης, εποχικότητα και 

διασπορά στη Στερεά Ελλάδα, την οποία θα διαχειρίζεται η αρµόδια διεύθυνση της 

Περιφέρειας για την διαµόρφωση στρατηγικής στον τουρισµό. Ενδεικτικά,  η εν λόγω 

τράπεζα πληροφοριών θα περιλαµβάνει και θα οδηγεί σε:  

 
• Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση των επισκεπτών αλλά και 

απογραφή των παρατηρήσεων και σχολίων τους (εθνικότητα, περιγραφή 

των µέσων µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκαν, βαθµός ικανοποίησης, 

προτεινόµενες βελτιώσεις, πιθανότητα επανάληψης του ταξιδιού).  

• Ποιοτική έρευνα όσον αφορά οµάδες πολιτών που δεν έχουν επισκεφθεί 

ακόµα την Περιφέρεια, αλλά και τους επισκέπτες.  

• Καταγραφή και παρακολούθηση των τουριστικών προορισµών που είναι 

ανταγωνιστικοί µε τη Στερεά Ελλάδα.  

• Προσδιορισµός των περιοχών που υπάρχει υπερβολική προσφορά και 

ζήτηση.  

• Έρευνα και ανάλυση κόστους-ωφέλειας σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

επενδύσεων του τουρισµού στην Περιφέρεια.  

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής 

Τεκµηρίωσης 

220.000 

 Σύνολο 220.000 

 
Ωφελούµενοι 
Οι ωφελούµενοι από την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν µπορεί παρά να είναι 

όλος ο πληθυσµός και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας οι οποίοι έµµεσα ή άµεσα 

εµπλέκονται στην τουριστική βιοµηχανία της Περιφέρειας. 

 
 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την δηµιουργία του Περιφερειακού Συστήµατος Τουριστικής Τεκµηρίωσης 

µέλλουν να διατίθενται έγκαιρα και αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία και δεδοµένα 

για την τουριστική αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συµβάλλοντας θετικά 

στην αποτελεσµατική διαµόρφωση στρατηγικής για τον τουρισµό.  

 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής Τεκµηρίωσης         
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1.2. Ίδρυση Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού & Πολιτισµού Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Τουρισµού, τις τοπικές συνθήκες, την κατάσταση της τουριστικής ανάπτυξης των  

προορισµών της Περιφέρειας, την έκταση στην οποία ο ιδιωτικός τοµέας της 

Περιφέρειας είναι οικονοµικά ικανός να αναλάβει µέρος της ευθύνης για την 

ανάπτυξη του τουρισµού, και τους άξονες προτεραιότητας του δηµόσιου τοµέα 

προτείνεται η ίδρυση εταιρείας προώθησης τουρισµού και πολιτισµού κάθε Νοµού 

ξεχωριστά µε µετόχους τόσο φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα όσο και φορείς του 

∆ηµοσίου. Η στέγαση του νέου ιδρυθέντα φορέα θα γίνει στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις των Νοµαρχιών.  

 

Αντικείµενο εργασίας της κάθε Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού και Πολιτισµού 

που θα συσταθεί σε κάθε Νοµό πρόκειται να αποτελέσει: 

• Η συµβολή στη διαµόρφωση των υφιστάµενων και στην ανάδειξη νέων 

τουριστικών προϊόντων που προβάλλουν τα πολιτιστικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά του Νοµού. 

• Η οργάνωση και συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και 

εκδηλώσεις προβολής των προορισµών του Νοµού. 

• Η παραγωγή και διανοµή έντυπου διαφηµιστικού υλικού των προορισµών του 

Νοµού καθώς και οπτικοακουστικών µέσων και άλλων προϊόντων που 

συµβάλλουν στην τουριστική προβολή των προορισµών του. 

• Η πρόσκληση και φιλοξενία δηµοσιογράφων και παραγόντων τουρισµού, οι 

οποίοι µε αρθρογραφία και άλλες ενέργειες µπορούν να προωθήσουν τους 

προορισµούς του Νοµού. 

• Η προσφορά κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων που αποσκοπούν στην 

προβολή των προορισµών του Νοµού. 

• Η ενίσχυση γενικότερων τουριστικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 

που προβάλλουν τους προορισµούς του Νοµού. 

• Η οργάνωση και λειτουργία τοπικών Γραφείων παροχής τουριστικών 

πληροφοριών και δηµοσίων σχέσεων. 
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• Η διερεύνηση της τουριστικής αγοράς και κατάρτιση προγραµµάτων τουριστικής 

προβολής και διαφήµισης των προορισµών του Νοµού. 

• Η ενίσχυση κάθε προσπάθειας που θα συµβάλλει στη βελτίωση των 

προαναφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

• Η προώθηση κάθε ενέργειας που µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική προβολή 

των προορισµών του Νοµού και ιδιαίτερα ενέργειες που προβάλλουν της 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, της φυσικές καλλονές, την ιστορία και της 

παραδόσεις του Νοµού µέσα από σύγχρονες παροχές τουριστικών υπηρεσιών, που 

θα προσδίδουν στην Εταιρία και πολιτιστικό χαρακτήρα. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
 
Οι Ν.Ε.Τ.Π, σε συνεργασία µε τους κάτωθι: 
• Ο.Τ.Α. 
• Θυγατρικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 
• Ε.Β.Ε. 
• Επαγγελµατικές Εργοδοτικές Οργανώσεις 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η εταιρία η οποία µέλλει να ιδρυθεί θα  επιδιώξει την γεφύρωση του ∆ηµόσιου µε 

τον Ιδιωτικό Τοµέα και η ίδρυσή της θα αποτελεί µια καινοτόµο αντίληψη, αφού 

σκοπό θα έχει να συγκεντρώσει τις προσπάθειες του συνόλου των οικονοµικών, 

πολιτικών παραγόντων που δρουν σε µια τοπική κοινωνία.  Πιο συγκεκριµένα,  η 

προτεινόµενη προς ίδρυση εταιρεία θα συµβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της 

ελκυστικότητας των προορισµών του Νοµού, στην βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του µάρκετινγκ αυτών των  προορισµών, στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας καθώς και ολόκληρης της διοίκησης της τουριστικής βιοµηχανίας 

κάθε Νοµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Ίδρυση (Έξοδα ίδρυσης, εξοπλισµός) 79.000 

2. Έξοδα λειτουργίας για 6 έτη (2 εξειδικευµένα 

στελέχη 42.500 / έτος, και λοιπά λειτουργικά 

έξοδα 3.000/ έτος) 

291.000 

 Σύνολο 370.000 
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Ωφελούµενοι  
Όλη η τουριστική βιοµηχανία κάθε  Νοµού, καθώς και ο τοπικός πληθυσµός µε την 

αύξηση του τοπικού εισοδήµατος η οποία αναµένεται να προκληθεί. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Μέτρο 2.4 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι πόροι συµµετεχόντων φορέων 
 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 

1 Σύσταση εταιρείας         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων-Εξοπλισµός         
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1.3  Προώθηση & Προβολή Τουριστικού Προϊόντος των Νοµών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, οι οποίοι ενώ διαθέτουν ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών 

διαπιστώνεται ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά 

ενέργειες προβολής µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων στον τύπο τοπικής, εθνικής 

και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, 

καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου (παραπωγή ιστοσελίδας, e-

marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του διαδικτύου – banners - 

φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας των Νοµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις εγχώριες και 

διεθνείς τουριστικές αγορές.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• ΤΑΠΑ, ΟΠΠΕ 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός      

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  1.000.000 

 Σύνολο 1.000.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις των Νοµών 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 2.4 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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1.4 Επιµόρφωση επιχειρηµατιών και στελεχών τουριστικού τοµέα Περιφέρειας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επιχειρηµατίες και τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων και των φορέων της 

Περιφέρειας. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για 

τον τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία της Περιφέρειας και των 

επιµέρους περιοχών του, θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της 

διοργάνωσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη 

υπάρχουσες δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ, ΙΕΚ) όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ τουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ τουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• ΚΕΚ/ΙΕΚ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται στον τουριστικό τοµέα είναι µεγάλες και είναι δύσκολο µέσα σε ένα 

χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. Ωστόσο, εκτιµάται ότι ένα 

µεγάλο τµήµα των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα θα επιτύχει να λάβει 

επαγγελµατικές γνώσεις οι οποίες θα φανούν χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα. 
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Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός      

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 60.000 

2 Εισηγητές  80.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 30.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 30.000 

 Σύνολο 200.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας. Έµµεσα, 

µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι επισκέπτες της Περιφέρειας. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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 1.5. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων τουριστικού 

χώρου της Περιφέρειας αφορά την αποτύπωση της αγοράς απασχόλησης του 

τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που επικρατούν. Αρχικά, θα 

παρουσιασθούν οι τάσεις των επιµέρους τουριστικών κλάδων (καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων. Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα 

διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα 

τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας µε στόχο την αποτύπωση της 

ενδοπεριφερειακής ζήτησης ειδικοτήτων του τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΕΟΤ 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην τουριστική βιοµηχανία της 

Περιφέρειας, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού ισοζυγίου απασχόλησης όλων 

των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του τουριστικού χώρου.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός      

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης 

Απασχόλησης 

60.000 

 Σύνολο 60.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ τουρισµού, το απασχολούµενο και το δυνητικά απασχολούµενο προσωπικό, 

στον τουριστικό κλάδο και ο πληθυσµός της Περιφέρειας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Τεχνική Βοήθεια).  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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Έργο 1.6. Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης στην Πύλη Εισόδου της Περιφέρειας 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Με το έργο αυτό προτείνεται η ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης σε περιοχή-πύλη 

εισόδου της Περιφέρειας, το Σχηµατάρι. Το Κέντρο Πληροφόρησης  θα 

αναλαµβάνει την οργάνωση εκθεσιακών χώρων, έκδοση εντύπων, δηµιουργία 

ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την παραγωγή CD Rom προβολής φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, την οργάνωση προγραµµάτων και σεµιναρίων 

κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους εµπλεκόµενους µε τον τουρισµό καθώς και 

ανέργων της περιοχής, την δηµιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου µελετών σχετικών µε 

την Περιφέρεια και τον Τουρισµό, την δηµιουργία χώρου διάθεσης και πώλησης 

εντύπων και τοπικών προϊόντων, την συµµετοχή σε ελληνικές εκθέσεις και εκθέσεις 

του εξωτερικού καθώς και την οργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων µε αντικείµενο την 

τουριστική προβολή και αναβάθµιση της Περιφέρειας και ειδικότερα των γειτονικών 

µε το Κέντρο περιοχών. Το Κέντρο Πληροφόρησης θα εγκατασταθεί σε δηµόσια 

κτίριο ενώ η λειτουργία αυτού θα ανατεθεί σε υφιστάµενους υπαλλήλους του 

δηµόσιου φορέα υλοποίησης ωστόσο θα αναζητηθεί η χρηµατοδότηση για 

οικοδοµικές εργασίες µικρής έκτασης που το διαθέσιµο κτίριο θα απαιτήσουν καθώς 

και για την αγορά επίπλων και εξοπλισµού. 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

καθώς και την πληροφόρηση και προβολή της τουριστικής ταυτότητας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η δηµιουργία Κέντρων Πληροφόρησης στις 

πύλες εισόδου της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, η υποστήριξη ερευνητικών 

πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών συνεργασίας φορέων σε σχέση µε τον τουρισµό 

της Περιφέρειας την οποία και θα παρέχουν τα εν λόγω Κέντρα θα καταστεί ιδιαίτερα 

πολύτιµη στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της στρατηγικής για την ανάπτυξη του 

τουρισµού της Περιφέρειας. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός         

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύνταξη προδιαγραφών 6.000 

2 Μελέτη κατασκευής 8.000 

3 Οικοδοµικές εργασίες µικρής έκτασης 90.000 

4 Έπιπλα 75.000 

5 Εξοπλισµός 100.000 

 Σύνολο  279.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις Περιφέρειας, τοπικός πληθυσµός Περιφέρειας   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Μέτρο 2.4 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 

Σύνταξη Προδιαγραφών         

Μελέτη οικοδοµικών εργασιών         

Οικοδοµικές εργασίες περιορισµένης έκτασης         

Αγορά εξοπλισµού, επίπλων & σκευών         
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1.7. Ίδρυση Γραφείου Στήριξης και Πληροφόρησης των Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το έργο αυτό αφορά την ίδρυση γραφείου στήριξης και πληροφόρησης των 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα σε επίπεδο Νοµού τόσο σε 

θέµατα τεχνολογίας όσο και σε θέµατα προώθησης και χρηµατοδότησης σε περιοχές 

µε υφιστάµενη ή δυνητική τουριστική δραστηριότητα. Το γραφείο θα ενηµερώνει 

σχετικά µε όλα τα επιδοτούµενα προγράµµατα, Εθνικά και Κοινοτικά και θα δίνει 

κατευθύνσεις για την συµµετοχή σε αυτά. Θα παρέχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις 

σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, όπως και σε θέµατα προώθησης των προϊόντων 

τους.  Παράλληλα, θα είναι ένα τοπικό γραφείο εξειδικευµένης δράσης, που πέρα από 

τα κλασσικά στοιχεία του (διασύνδεση µε άλλα τουριστικά γραφεία, σύνδεση µε το 

διαδίκτυο κλπ) θα έχει και ειδικά στοιχεία εκµετάλλευσης της επιδιωκόµενης 

τουριστικής ιδιαιτερότητας (σύνδεση µε παροικιακούς φορείς καταγόµενων από την 

περιοχή ανά την Ελλάδα, σύνδεση µε οµογενειακούς φορείς, σύνδεση µε επιχειρήσεις 

ειδών λαϊκής  τέχνης, αγγειοπλαστικής, ελαιουργίας και τυροκοµία, σύνδεση µε 

σχετικές Πανεπιστηµιακές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού κλπ). 

 

Επιπρόσθετα, το γραφείο στήριξης και πληροφόρησης θα παρέχει έντυπο υλικό 

βασικών βηµάτων για δηµιουργία επένδυσης, υποδειγµατικούς φακέλους υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων κατά χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, υλικό σχετικό µε τα 

υπάρχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα,  φάκελο δανειακών δυνατοτήτων, έντυπο 

υλικό βασικών στοιχείων λειτουργίας επιχείρησης από πλευράς νοµικής, 

φοροτεχνικής και οργανωτικής κλπ. Επίσης θα διατηρεί µητρώο συµβούλων 

υποστήριξης επιχειρήσεων σε όλους τους απαραίτητους κλάδους (νοµικούς, 

µελετητές, φοροτεχνικούς κλπ) και θα έχει εξασφαλίσει διασυνδέσεις µε Τράπεζες 

κατόπιν σχετικής έρευνας για την διεκπεραίωση τυχόν δανειοδοτήσεων. Τέλος, θα 

διατηρεί ειδικό τµήµα προώθησης και υποστήριξης συνεταιριστικών δραστηριοτήτων 

(π.χ. Συνεταιρισµού γυναικών) µε έτοιµα σχέδια καταστατικών και δυνατότητα 

νοµικής, διοικητικής, φοροτεχνικής και επιχειρηµατικής υποστήριξής τους.  
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Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, σήµερα η ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και στην καινοτοµία των προϊόντων και λιγότερο 

στην τιµή. Το γραφείο στήριξης και πληροφόρησης των τουριστικών επιχειρήσεων 

θα καλύψει ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εκφραστεί 

κατά την φάση της επιτόπιας έρευνας, ώστε να τύχουν της αναγκαίας υποστήριξης 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 

Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 
(ΕΥΡΩ) 

1. Ίδρυση (Έξοδα ίδρυσης, εξοπλισµός) 18.000 

2. Έξοδα λειτουργίας για 6 έτη (2 εξειδικευµένα 

στελέχη 42.500 / έτος, και λοιπά λειτουργικά 

έξοδα 3.000/ έτος) 

291.000 

 Σύνολο 309.000 

 

Ωφελούµενοι  
Όλες οι  τουριστικές ΜΜΕ  της τουριστικής βιοµηχανίας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Μέτρο 2.4 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus, Ίδιοι Πόροι.  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου          

2 Ίδρυση και στελέχωση του γραφείου         
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  1.8. Εκπόνηση Action Plan Τουριστικής Ανάπτυξης Νοµών  

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan) 

Τουριστικής Ανάπτυξης για κάθε Νοµό. Το εν λόγω Σχέδιο πρόκειται να αποτυπώσει 

και να αξιολογήσει το τουριστικό δυναµικό του Νοµού.  Στην συνέχεια, λαµβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω θα καταδείξει συγκεκριµένη στρατηγική η οποία και θα 

κατευθύνει την υλοποίηση ενός Action Plan για την τουριστική ανάπτυξη του Νοµού.  

Το Action Plan θα προτείνει µια σειρά παρεµβάσεων τουριστικού χαρακτήρα τόσο σε 

επίπεδο µελετών, γενικών υποδοµών (αναπλάσεις, οδοποιϊα, κοινής ωφέλειας έργα), 

προβολής και προώθησης, κατάρτισης και επιµόρφωσης.    

 
Φορείς Υλοποίησης 

• ΕΟΤ 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 

Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 
(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Action Plan Νοµού  50.000 

 Σύνολο 50.000 

 
Ωφελούµενοι  
Όλη η τουριστική βιοµηχανία κάθε  Νοµού, καθώς και ο τοπικός πληθυσµός µε την 

αύξηση του τοπικού εισοδήµατος η οποία αναµένεται να προκληθεί. 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλουν να αντιµετωπισθούν σε ένα αρχικό 

στάδιο, τόσο η άναρχη ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας η ανοργάνωτη 

επέκταση τουριστικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές όσο και η άνισα 

κατανεµηµένη τουριστική δραστηριότητα και η υποβάθµιση προσφεροµένων 

υπηρεσιών και περιβάλλοντος. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 899(Τεχνική Βοήθεια) , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», Ίδιοι 

Πόροι 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Action Plan Νοµού         
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1.9. Εκπόνηση Νοµαρχιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Marketing Plan) 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την εκπόνηση και εφαρµογή Marketing Plan, σε 

επίπεδο Νοµού το οποίο θα έχει ως στόχο την εξασφάλιση, τον εντοπισµό, την 

καταγραφή, την αξιολόγηση και αξιοποίηση δευτερογενούς και πρωτογενούς υλικού 

που αφορά το τουριστικό προϊόν κάθε Νοµού.  Επιπρόσθετα, θα αποσκοπεί στην 

κατάστρωση σχεδίου marketing και επικοινωνίας για την τουριστική προσφορά του 

Νοµού και των επιµέρους ειδικών τµηµάτων της (segments).  

 

Πιο αναλυτικά, αφού συλλεχθούν, αξιολογηθούν και παρατεθούν τα υφιστάµενα 

στοιχεία σχετικά µε το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν του εξεταζόµενου Νοµού 

καθώς και των τάσεων της ζήτησης ανά τµήµα αγοράς και ανά χώρα προέλευσης 

τουριστικού ρεύµατος θα γίνει η αξιολόγηση ∆υνάµεων, Απειλών, Αδυναµιών και 

Ευκαιριών. Σε δεύτερη φάση θα καταστρωθεί σχέδιο Marketing για την τουριστική 

προβολή του Νοµού για την περίοδο 2002-2006 το οποίο θα περιλαµβάνει σαφώς 

στόχους αγοράς (market objectives) και πληθυσµιακούς στόχους (target groups) ανά 

χώρα προέλευσης και τµήµα αγοράς, διατύπωση και επιλογή µακροπρόθεσµης 

επικοινωνιακής στρατηγικής, στρατηγικής καθορισµού κατευθύνσεων για την 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Νοµού (Positioning/Image, Market 

Identity, Promotion)  µέτρα, χρονοδιάγραµµα, φορείς υλοποίησης και χρηµατοδοτικό 

σχέδιο.  

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΝΕΤΠ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεσης έναρξης κάθε διαδικασίας τουριστικής προβολής και 

προώθησης κάθε Νοµού συνιστά η εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου 

Marketing το οποίο και θα καθορίζει την ενδεικνυόµενη ληφθείσα πολιτική τιµών, 

επικοινωνίας προώθησης και διανοµής σε αγορές.  
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός           

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 35.000 

 Σύνολο  35.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις κάθε Νοµού, τοπικός πληθυσµός κάθε Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα».  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 

1 Εκπόνηση Α΄φάσης µελέτης         

2 Εκπόνηση Β΄φάσης µελέτης         
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1.10 Ενίσχυση τουριστικών ιδιωτικών επενδύσεων – Αναβάθµιση τουριστικού 

προϊόντος 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

ανάπτυξη, την διεύρυνση καθώς και την ποιοτική βελτίωση ολόκληρου του φάσµατος 

της τουριστικής ανωδοµής (όλες οι κατηγορίες καταλυµάτων). Λαµβάνοντας υπόψη 

τον χαρακτήρα των υφιστάµενων τουριστικών ανωδοµών της Περιφέρειας 

(ξενοδοχειακές µονάδες Β΄ έως Ε΄ κατηγορίας, µεγάλης παλαιότητας, µικρού 

µεγέθους καθώς και ανεπαρκούς κτιριακής υποδοµής- το 93% των ξενοδοχειακών 

µονάδων διαθέτουν λιγότερα από 61 δωµάτια) διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης και 

εκσυγχρονισµού των τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχειακών ή άλλων µορφών).  

Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη)  καθώς και επενδύσεις σε 

ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και λογισµικό. Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες εκπόνησης έρευνας αγοράς καθώς και σε ενέργειες προώθησης και 

διαφήµισης.  

Πιο συγκεκριµένα η δράση  αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων σε: 

• Φυσικών επενδύσεων (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση, 

µονάδες)  

• Μη φυσικών επενδύσεων (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

αθλητικές, πολιτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά)  

• Ποιοτικό εκσυγχρονισµό Ξενοδοχείων και κάµπινγκς Γ τάξης και άνω βάσει 

του Ν.2601/98  

• Ποιοτικό εκσυγχρονισµό  ξενοδοχείων, κάµπινγκς  και ενοικιαζοµένων 

επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων, που δεν υπάγεται στον Ν.2601/98. 

• Επιχειρηµατικά  Σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων 

• δηµιουργία ή  εκσυγχρονισµός αγροτοτουριστικών καταλυµάτων και 

παραδοσιακών ξενώνων,  

• δηµιουργία ή  εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων αναψυχής 

και κατασκήνωσης  
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 Φορείς Υλοποίησης 
∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές 

επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων), όπως ορίζονται από τα σχετικά Μέτρα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Το µικρό µέγεθος, η παλαιότητα καθώς και η χαµηλή κατηγορία χαρακτηρίζουν τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση της παρούσας 

κατηγορίας έργων πρόκειται να αµβλύνει την παρούσα κατάσταση και να συνδράµει 

στην πραγµατική αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός   

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων            9.000.000 

 Σύνολο  9.000.000 

 

Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, επισκέπτες-τουρίστες, επιχειρήσεις  

παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» - Μέτρα 2.2, 5.3, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98, ΠΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας – Μέτρο1.10, LEADER+, ΟΠΑΑΧ  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Έργα Κατασκευής               
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής Τεκµηρίωσης 220.000 Β 

2.  Ίδρυση Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού & Πολιτισµού Νοµού 370.000 Β 
3.  Προώθηση & Προβολή Τουριστικού Προϊόντος των Νοµών 1.000.000 Α 
4.  Επιµόρφωση επιχειρηµατιών και στελεχών τουριστικού τοµέα Περιφέρειας 200.000 Α 
5.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 60.000 Γ 

6.  Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης στην Πύλη Εισόδου της Περιφέρειας 279.000 Α 
7.  Ίδρυση Γραφείου Στήριξης και Πληροφόρησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων 309.000 Β 
8.  Εκπόνηση Action Plan Τουριστικής Ανάπτυξης Νοµού 50.000 Γ 
9.  Εκπόνηση Νοµαρχιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης (Marketing 

Plan) 35.000 Γ 

10.  Ενίσχυση τουριστικών ιδιωτικών επενδύσεων – Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος 9.000.000 Α 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 11.523.000  

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006        Β’  ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 231 

 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ  
 

 
 

α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 
1.  Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής Τεκµηρίωσης         
2.  Ίδρυση Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού & Πολιτισµού Νοµού         
3.  Προώθηση & Προβολή Τουριστικού Προϊόντος των Νοµών         

4.  Επιµόρφωση επιχειρηµατιών και στελεχών τουριστικού τοµέα 
Περιφέρειας 

        

5.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

        

6.  Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης στην Πύλη Εισόδου της Περιφέρειας         

7.  Ίδρυση Γραφείου Στήριξης και Πληροφόρησης των Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

        

8.  Εκπόνηση Action Plan Τουριστικής Ανάπτυξης Νοµού         

9.  Εκπόνηση Νοµαρχιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Marketing Plan) 

        

10.  Ενίσχυση τουριστικών ιδιωτικών επενδύσεων – Αναβάθµιση 
τουριστικού προϊόντος 
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4. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ – ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει µεγάλο µήκος ακτών και µπορεί να 

αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες παραθερισµού στους παραλιακούς οικισµούς 

και παράκτιας αναψυχής. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η εκτέλεση σχετικών έργων ώστε να αναβαθµισθούν οι 

υποδοµές και να αυξηθεί ο αριθµός και η ποιότητα των τουριστών. 

Τα προτεινόµενα έργα αφορούν σε: 

• Αναπλάσεις ακτών 

• Παράκτια οδοποιία  

• Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 

• Εκπόνηση µελετών χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 

• Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων,  

σε παράκτιες ζώνες και οικισµούς της Περιφέρειας. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα προτεινόµενα έργα. 
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1. ΒΟΙΩΤΙΑ 
 
1.1. Αναπλάσεις Ακτών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στις ακτές του Νοµού οι οποίες χρήζουν αναβάθµισης και τουριστικής αξιοποίησης 

προτείνεται µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση των 

προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της 

επισκεψιµότητας και την επιµήκυνση του χρόνου παραµονής την ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας και την βελτίωση του τοπικού εισοδήµατος. 

Προτεινόµενες περιοχές παρέµβασης εντός των ορίων του Νοµού είναι η ακτή του 

Αγίου Ισιδώρου, η ακτή Ζάλτσας, η ακτή Καλαµακίου-Λιβαδόστρα, η ακτή 

Αλυκής και η ακτή Αγίου Βασιλείου.  

 
Ειδικότερα, η προτεινόµενη κατηγορία έργων περιλαµβάνει βελτίωση ή κατασκευή 

οδών πρόσβασης και παράκτιας διαδροµής, ανάπλαση και διαµόρφωση παραλίας 

(πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.α.), υπαίθριοι χώροι 

στάθµευσης, διευθέτηση χώρων θέας µε κιόσκια, ανάδειξη αρχαιολογικών µνηµείων 

της περιοχής κ.α. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η ανάπλαση των ακτών κρίνεται ως αναγκαία για την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λουόµενους και επισκέπτες επιλεγµένων ακτών του 

Νοµού Βοιωτίας. Αυτή η αναβάθµιση θα επιµηκύνει την διάρκεια παραµονής 

λουόµενων και επισκεπτών στις εν λόγω ακτές συνδράµοντας µε τον τρόπο αυτό 

στην διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του τοπικού τουριστικού προϊόντος, και κάτ’ 

επέκταση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού 

εισοδήµατος. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 90.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 325.000 

3 Έργα βασικής υποδοµής 400.000 

 Σύνολο 815.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικός πληθυσµός  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΡ. 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         
2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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Έργο 1.2. Παράκτια οδοποιία 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εν λόγω κατηγορία έργων, αφορά κατά βάση, βελτιώσεις οδών οι οποίες µέλλουν 

να συνδέουν αποµονωµένους παράλιους οικισµούς µε το ορεινό οδικό δίκτυο και τα 

αστικά κέντρα του Νοµού. Οι βελτιώσεις αυτές συνίστανται κυρίως σε  

ασφαλτοστρώσεις και λιγότερο σε διαπλατύνσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 

οδικές συνδέσεις:    

   
• Καπαρέλλι-Άγ. Βασίλειος  

• Ξηρονοµή-Αλυκή 

• ∆όµβραινα-Άγιος Νικόλαος-Αλυκή 

• Λεύκτρα-Καλαµάκι 

• Πρόδροµος-Σαράντη 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα παράκτιας οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των παραλιακών αξόνων 

µε τα αστικά κέντρα του Νοµού Βοιωτίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης 

και πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 

τουριστική προσέλκυση και κίνηση. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 80.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 665.000 

 Σύνολο 745.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των παράκτιων τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας, Πρόγραµµα ∆ήµων, Νοµαρχιών. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         
2 Βελτίωση παράκτιας οδοποιίας         

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 
 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 237

 
 
1.3. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό έργων υποδοµών σε ειδικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) του Νοµού, προτεραιότητα 

κατέχουν τα έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Η επάρκεια σε δίκτυα 

αποχέτευσης διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και διάθεση αστικών 

λυµάτων συνδράµοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία των τουριστικών πόρων 

του Νοµού. Μελετώντας την αναγκαιότητα κατασκευής ή επέκτασης του 

υφιστάµενου δικτύου αποχέτευσης προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνει επέκταση του 

υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης στο ∆ήµο Σχηµαταρίου.  

Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Σχηµαταρίου συµπεριλαµβάνει το ∆ήλεσι, το οποίο είναι 

τουριστική περιοχή και για την οποία: 

• Η µελέτη ΕΣΥΛΑ προτείνει την οργάνωση και συµπλήρωση σε υποδοµές της 

υπάρχουσας ζώνης σκαφών αναψυχής 

• Στο πρόγραµµα ανάπλασης ακτών του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει ενταχθεί η 

χρηµατοδότηση του έργου « Ανάπλαση παραλίας Πλάκας στο ∆ήλεσι» 

 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων του ∆ήµου Σχηµαταρίου από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 

λυµάτων.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       480.000 

2 Έργα Κατασκευής 4.000.000 

 Σύνολο  4.480.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός του ∆ήµου Σχηµαταρίου είναι οι 

άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση. Κατ’ επέκταση, έµµεσα 

ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις του ∆ήµου.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Κατασκευή               
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2. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 

Έργο 2.1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικής διαχείρισης καθώς και προστασίας και 

ανάδειξης του χώρου και ειδικότερα των παράκτιων ζωνών του Νοµού Φθιώτιδας 

συνιστά η εκπόνηση ή η επικαιροποίηση και εφαρµογή µελετών χωροταξικού 

σχεδιασµού σε Νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Στην κατηγορία των προτεινόµενων 

έργων, όπου αυτά δεν έχουν εκπονηθεί, περιλαµβάνονται µελέτες Σχέδια 

Χωροταξικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) καθώς και ειδικές µελέτες ορισµού ζωνών 

«παραθεριστικού και ήπιου τουρισµού» οι οποίες θα προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις 

χωρικής οργάνωσης των νέων ∆ήµων και θα υποδεικνύουν τις ζώνες παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και προσδιορίζουν τις περιοχές που απαιτούν παρεµβάσεις 

αναβάθµισης. Ειδικότερα, προτείνεται η εκπόνηση µελετών πολεοδοµικού 

σχεδιασµού στον ∆ήµο Στυλίδας και στον ∆ήµο Πελασγίας όπου δεν υπάρχει 

οργανωµένος έλεγχος της ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας. 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων έργων πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην 

ορθολογικοποίηση του τουρισµού και την ανάσχεση της υπερσυγκέντρωσης και της 

άναρχης δόµησης παραθεριστικών κατοικιών, στην βιώσιµη ανάπτυξη και την 

προστασία του παράκτιου χώρου καθώς και στην βελτίωση και διευκόλυνση των 

µεταφορών και επικοινωνιών των προτεινόµενων περιοχών.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 120.000 

 Σύνολο 120.000 
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Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις καθώς και επισκέπτες τουριστικών πόλων έλξης 

αυτών των περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Περιβάλλον»,  ΕΠΤΑ.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
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Έργο 2.2. Αναπλάσεις Ακτών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στις ακτές του Νοµού οι οποίες χρήζουν αναβάθµισης και τουριστικής αξιοποίησης 

πρόκειται να σχεδιασθούν µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες θα στοχεύουν στην 

βελτίωση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση 

της επισκεψιµότητας και την επιµήκυνση του χρόνου παραµονής την ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας και την βελτίωση του τοπικού εισοδήµατος. 

 

Προτεινόµενες περιοχές παρέµβασης εντός των ορίων του Νοµού είναι η ακτή των 

Λιβανάτων, η ακτή Εχιναίων, η ακτή Γλύφας, η ακτή Θεολόγου, η ακτή Σκάλας 

Αταλάντης, η ακτή Καινούργιου και ακτή Αγ. Αικατερίνης  ενώ προτείνεται η 

ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Καµένων Βούρλων 

καθώς και διαµόρφωσης πλαζ στην παραλιακή ζώνη του ∆.Πελασγίας. 

 
Ειδικότερα, η προτεινόµενη κατηγορία έργων περιλαµβάνει βελτίωση ή κατασκευή 

οδών πρόσβασης και παράκτιας διαδροµής, ανάπλαση και διαµόρφωση παραλίας 

(πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.α.), υπαίθριοι χώροι 

στάθµευσης, διευθέτηση χώρων θέας µε κιόσκια, ανάδειξη αρχαιολογικών µνηµείων 

της περιοχής κ.α. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η ανάπλαση των ακτών κρίνεται ως αναγκαία για την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λουόµενους και επισκέπτες επιλεγµένων ακτών του 

Νοµού Φθιώτιδας. Αυτή η αναβάθµιση θα επιµηκύνει την διάρκεια παραµονής 

λουόµενων και επισκεπτών στις εν λόγω ακτές συνδράµοντας µε τον τρόπο αυτό 

στην διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του τοπικού τουριστικού προϊόντος, και κάτ’ 

επέκταση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού 

εισοδήµατος. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 900.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 3.250.000 

3 Έργα βασικής υποδοµής 4.000.000 

 Σύνολο 8.150.000 

 
 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικός πληθυσµός  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΡ.  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών             
2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα             
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Έργο 2.3. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως είναι γνωστό, απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 

κατέχει η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές ή ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 

98/15/ΕΚ) θέτοντας ως γενικό στόχο την προστασία των νερών και του 

περιβάλλοντος και την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη το 

γενικό επίπεδο αντίστοιχων υποδοµών του Νοµού, προτείνεται η κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στους ∆ήµους Αγ. Γεωργίου - Μώλου, και 

Αγ. Κωνσταντίνου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων των ∆ήµων Αγ. Γεωργίου, Μώλου, και Αγ. Κωνσταντίνου από 

την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός   

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       3.400.000 

2 Έργα Κατασκευής 27.000.000 

 Σύνολο  30.400.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Αγ. Γεωργίου, Μώλου, 

και Αγ. Κωνσταντίνου είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη 

παρέµβαση. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές 

επιχειρήσεις των τριών ∆ήµων.  

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών             
2 Κατασκευή              
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2.4. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό έργων υποδοµών σε ειδικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) του Νοµού, προτεραιότητα 

κατέχουν τα έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Η επάρκεια σε δίκτυα 

αποχέτευσης διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και διάθεση αστικών 

λυµάτων συνδράµοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία των τουριστικών πόρων 

του Νοµού. Η παρούσα προτεινόµενη κατηγορία έργων αποτελεί την κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης το οποίο θα διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και 

διάθεση των αστικών λυµάτων των ∆ήµων Γλύφας και Ραχών. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων των ∆ήµων Γλύφας και Ραχών από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός   

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       2.640.000 

2 Έργα Κατασκευής 22.000.000 

 Σύνολο  24.640.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Γλύφας και Ραχών είναι 

οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα 

ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις των δύο ∆ήµων.  
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              
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3. ΕΥΒΟΙΑ 
 
3.1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικής διαχείρισης καθώς και προστασίας και 

ανάδειξης του χώρου και ειδικότερα των παράκτιων ζωνών του Νοµού Εύβοιας 

συνιστά η εκπόνηση ή η επικαιροποίηση και εφαρµογή µελετών χωροταξικού 

σχεδιασµού σε Νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Στην κατηγορία των προτεινόµενων 

έργων, όπου αυτά δεν έχουν εκπονηθεί, περιλαµβάνονται µελέτες Σχέδια 

Χωροταξικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) όπου θα ορίζονται ζώνες προς πολεοδόµηση (Ν.2508/97) 

των περιοχών µε µεγάλες συγκεντρώσεις Β΄κατοικίας εκτός σχεδίου, ζώνες 

προστασίας οικοσυστηµάτων και τοπίων καθώς και ζώνες ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων, καταλυµάτων και Β΄ κατοικίας µε οργανωµένη δόµηση. 

Ειδικότερα, προτείνεται η εκπόνηση µελετών χωροταξικού και πολεοδοµικού 

σχεδιασµού µε πρώτη προτεραιότητα στους ∆ήµους Νηλέως, Ωραιών, 

Αµαρυνθίων, Ελυµνίων, και µε δεύτερη προτεραιότητα στους ∆ήµους Μαρµαρίου, 

Αρτεµισίου, Αιδηψού, Στυραίων, και  Καρύστου. 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων έργων πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην 

ορθολογικοποίηση του τουρισµού και την ανάσχεση της υπερσυγκέντρωσης και της 

άναρχης δόµησης Β΄ και παραθεριστικής κατοικίας, στην βιώσιµη ανάπτυξη και την 

προστασία του παράκτιου χώρου καθώς και στην βελτίωση και διευκόλυνση των 

µεταφορών και επικοινωνιών των προτεινόµενων περιοχών.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 600.000 

 Σύνολο 600.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των ∆ήµων 

παρέµβασης, καθώς και επισκέπτες τουριστικών πόλων έλξης αυτών των περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
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3.2. Αναπλάσεις Ακτών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στις ακτές του Νοµού Εύβοιας οι οποίες χρήζουν αναβάθµισης και τουριστικής 

αξιοποίησης πρόκειται να σχεδιασθούν µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες θα 

στοχεύουν στην βελτίωση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, την αύξηση της επισκεψιµότητας και την επιµήκυνση του χρόνου 

παραµονής την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας και την βελτίωση του 

τοπικού εισοδήµατος. 

 

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα του Νοµού και τον υφιστάµενο προσανατολισµό 

του τουριστικού δυναµικού προς τον παραθερισµό ένας σηµαντικός αριθµός 

παράκτιων περιοχών χρήζει παρέµβασης. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από αυτές 

τις ακτές παρέµβασης ήτοι η ακτή των  Ροβιών, του Κοχυλίου, της Λιχάδας, των 

Ελληνικών, του Αετού, της Φυγιάς, της Αγ.Άννης, του Αλιβερίου, του Ν.Πύργου 

του Μαρµαρίου, ενώ προτείνεται η ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης της 

παραλιακής ζώνης καθώς και διαµόρφωσης πλαζ στην παραλιακή ζώνη του ∆ήµου 

Καρύστου. 

 
Ειδικότερα, η προτεινόµενη κατηγορία έργων περιλαµβάνει κατασκευή οδών 

πρόσβασης και παράκτιας διαδροµής, ανάπλαση και διαµόρφωση παραλίας 

(πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.α.), υπαίθριοι χώροι 

στάθµευσης, διευθέτηση χώρων θέας µε κιόσκια, ανάδειξη αρχαιολογικών µνηµείων 

της περιοχής κ.α. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η ανάπλαση των ακτών κρίνεται ως αναγκαία για την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λουόµενους και επισκέπτες επιλεγµένων ακτών του 

Νοµού Εύβοιας. Αυτή η αναβάθµιση θα επιµηκύνει την διάρκεια παραµονής 

λουόµενων και επισκεπτών στις εν λόγω ακτές συνδράµοντας µε τον τρόπο αυτό 

στην διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του τοπικού τουριστικού προϊόντος, και κάτ’ 
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επέκταση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού 

εισοδήµατος. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 1.300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 4.500.000 

3 Έργα βασικής υποδοµής 4.000.000 

 Σύνολο 9.800.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Παραθεριστές-Επισκέπτες, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικός πληθυσµός  
 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών             
2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα             
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3.3. Παράκτια οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εν λόγω κατηγορία έργων, αφορά κατά βάση, βελτιώσεις οδών οι οποίες µέλλουν 

να συνδέουν αποµονωµένους παράλιους οικισµούς µε το ορεινό οδικό δίκτυο και τα 

αστικά κέντρα του Νοµού. Οι βελτιώσεις αυτές συνίστανται κυρίως σε  

ασφαλτοστρώσεις και λιγότερο σε διαπλατύνσεις. Ενδεικτικά, για την διευκόλυνση 

του θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού προτείνονται επεµβάσεις στις εξής οδικές 

συνδέσεις:    

• Αιδηψός-Λίµνη  

• Αιδηψός-Λιχάδα  

• Σκύρος-Ασπούς 

• Πολιτικά-Παρ. Πολιτικών 

• Βλαχιά-Σαρακήνικο  

• Λέπουρα-Ωρολόγιο 

• Ληµιώνας-Σαρακήνικο 

• Βλαχιά-Πήλιο 

• Μαρµάρι-Φυγιάς  

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα παράκτιας οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των παραλιακών αξόνων 

µε τα αστικά κέντρα του Νοµού Εύβοιας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης 

και πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 

τουριστική προσέλκυση και κίνηση. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 195.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.600.000 

 Σύνολο 1.795.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των παράκτιων τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας, Πρόγραµµα ∆ήµων, Νοµαρχιών. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         
2 Βελτίωση παράκτιας οδοποιίας         
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3.4. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό έργων υποδοµών σε ειδικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) του Νοµού, προτεραιότητα 

κατέχουν τα έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Η επάρκεια σε δίκτυα 

αποχέτευσης διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και διάθεση αστικών 

λυµάτων συνδράµοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία των τουριστικών πόρων 

του Νοµού. Μελετώντας την αναγκαιότητα κατασκευής ή επέκτασης του 

υφιστάµενου δικτύου αποχέτευσης προκύπτει ότι θα πρέπει να προχωρήσει η 

κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους ∆ήµους Καρύστου και Μαρµαρίου.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων των ∆ήµων Καρύστου και Μαρµαρίου από την ανεξέλεγκτη 

διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       960.000 

2 Έργα Κατασκευής 8.000.000 

 Σύνολο  8.960.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Καρύστου και Μαρµαρίου 

είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση. Κάτ’ επέκταση, 

έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις των δύο ∆ήµων.  
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 
 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 255

 
3.5. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως είναι γνωστό, απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 

κατέχει η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές ή ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 

98/15/ΕΚ) θέτοντας ως γενικό στόχο την προστασία των νερών και του 

περιβάλλοντος και την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη το 

γενικό επίπεδο αντίστοιχων υποδοµών του Νοµού, προτείνεται η κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στους ∆ήµους Μαρµαρίου,  και Αµαρύνθου, 

και Ιστιαίας.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων στους ∆ήµους Μαρµαρίου, Αµαρύνθου και Ιστιαίας από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών                                       1.200.000 

2 Έργα Κατασκευής 12.000.000 

 Σύνολο  12.200.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Μαρµαρίου,  Αµαρύνθου 

και Ιστιαίας είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση 

περιβαλλοντικής προστασίας. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι 

τουριστικές επιχειρήσεις των ανωτέρω ∆ήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              
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4.ΦΩΚΙ∆Α 
 
4.1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικής διαχείρισης καθώς και προστασίας και 

ανάδειξης του χώρου και ειδικότερα των παράκτιων ζωνών του Νοµού Φωκίδας 

συνιστά η εκπόνηση ή η επικαιροποίηση και εφαρµογή µελετών χωροταξικού 

σχεδιασµού σε Νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Στην κατηγορία των προτεινόµενων 

έργων, όπου αυτά δεν έχουν εκπονηθεί, περιλαµβάνονται µελέτες Σχέδια 

Χωροταξικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) όπου θα ορίζονται ζώνες προς πολεοδόµηση (Ν.2508/97) 

των περιοχών µε µεγάλες συγκεντρώσεις Β΄κατοικίας εκτός σχεδίου, ζώνες 

προστασίας οικοσυστηµάτων και τοπίων καθώς και ζώνες ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων, καταλυµάτων και Β΄ κατοικίας µε οργανωµένη δόµηση. 

 

Εξειδικεύοντας την πρόταση εκπόνησης µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού 

προτείνεται η εκπόνηση σχετικών µελετών για τους ∆ήµους Γαλαξειδίου, Ιτέας, 

Ερατεινής και Τολοφώνα. 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων έργων πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην 

ορθολογικοποίηση του τουρισµού και την ανάσχεση πιθανών φαινοµένων άναρχης 

δόµησης παραθεριστικής κατοικίας, στην βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του 

παράκτιου χώρου καθώς και στην βελτίωση και διευκόλυνση των µεταφορών και 

επικοινωνιών των προτεινόµενων περιοχών.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 240.000 

 Σύνολο 240.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των ∆ήµων 

παρέµβασης, καθώς και επισκέπτες τουριστικών πόλων έλξης αυτών των περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
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4.2. Αναπλάσεις Ακτών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στις ακτές του Νοµού Φωκίδας οι οποίες χρήζουν αναβάθµισης και τουριστικής 

αξιοποίησης πρόκειται να σχεδιασθούν µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες θα 

στοχεύουν στην βελτίωση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, την αύξηση της επισκεψιµότητας και την επιµήκυνση του χρόνου 

παραµονής την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας και την βελτίωση του 

τοπικού εισοδήµατος. 

 

Λόγω του παράκτιου χαρακτήρα του Νοµού ένας αριθµός ακτών χρήζει παρέµβασης. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από αυτές τις ακτές παρέµβασης ήτοι ακτή 

Τολοφώνα, Μαϊάµι Ιτέας, Καλαφάτη (ολοκλήρωση πλαζ), π.Ηλία Γαλαξειδίου 

(κατασκευή πλαζ), Κίρρας (κατασκευή πλαζ).  

 

Ειδικότερα, η προτεινόµενη κατηγορία έργων περιλαµβάνει κατασκευή οδών 

πρόσβασης και παράκτιας διαδροµής, ανάπλαση και διαµόρφωση παραλίας 

(πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.α.), υπαίθριοι χώροι 

στάθµευσης, διευθέτηση χώρων θέας µε κιόσκια, ανάδειξη αρχαιολογικών µνηµείων 

της περιοχής κ.α. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η ανάπλαση των ακτών κρίνεται ως αναγκαία για την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λουόµενους και επισκέπτες επιλεγµένων ακτών του 

Νοµού Φωκίδας. Αυτή η αναβάθµιση θα επιµηκύνει την διάρκεια παραµονής 

λουόµενων και επισκεπτών στις εν λόγω ακτές συνδράµοντας µε τον τρόπο αυτό 

στην διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του τοπικού τουριστικού προϊόντος, και κάτ’ 

επέκταση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού 

εισοδήµατος. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 700.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.800.000 

3 Έργα βασικής υποδοµής 4.000.000 

 Σύνολο 6.500.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Παραθεριστές-Επισκέπτες, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικός πληθυσµός  
 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         
2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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4.3. Παράκτια Οδοποιία 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η παράκτια οδοποιϊα του Νοµού Φωκίδας σε µεγάλο βαθµό, επαρκεί 

των αναγκών εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού. Εξαίρεση ίσως να 

αποτελεί η περίπτωση βελτίωσης της παράκτιας οδού Στενό-Γιαλυνάµµος µήκους 20 

χλµ. Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων 

γεωλογικών-γεωτεχνικών µελετών καθώς και την κατασκευή του έργου βελτίωσης. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του προτεινόµενου έργου πρόκειται να. βελτιώσει τους οδούς 

πρόσβασης στην παράκτια ζώνη του Νοµού κάτι το οποίο θα συµβάλλει στην αύξηση 

της τουριστικής κίνησης του θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών 600.000 
2 Έργα Βελτίωσης παράκτιας οδού «Στενό-Γιαλυνάµµος» 5.000.000 
 Σύνολο 5.600.000 

 
Ωφελούµενοι  
Επισκέπτες, τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικός πληθυσµός των περιοχών 

παράκτιας ζώνης του Νοµού. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. Πρόγραµµα ∆ήµων, Νοµαρχιών. 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
2 Έργα βελτίωσης παράκτιας οδού «Στενό-Γαλυνάµµος»         
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4.4. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως είναι γνωστό, απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 

κατέχει η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές ή ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 

98/15/ΕΚ) θέτοντας ως γενικό στόχο την προστασία των νερών και του 

περιβάλλοντος και την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη το 

γενικό επίπεδο αντίστοιχων υποδοµών του Νοµού, προτείνεται η κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στους ∆ήµους Ιτέας (βελτίωση), 

Γαλαξειδίου, Ερατεινής και Τολοφώνα. 

 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων στους ∆ήµους Ιτέας (βελτίωση), Γαλαξειδίου, Ερατεινής και 

Τολοφώνα από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών                                       1.800.000 

2 Έργα Κατασκευής 15.000.000 

 Σύνολο  16.800.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Ιτέας (βελτίωση), 

Γαλαξειδίου, Ερατεινής και Τολοφώνα είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την 

συγκεκριµένη παρέµβαση περιβαλλοντικής προστασίας. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα 

ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις των ανωτέρω ∆ήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              
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4.5. Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιοχής παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή 

παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα, χαρακτηρισµένη περιοχή ως περιοχή 

φυσικού κάλλους η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και για την οποία δεν 

έχει µέχρι σήµερα  εκπονηθεί αυτό. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο αφορά στην καταγραφή 

των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, στην ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης καθώς και των προβληµάτων που απορρέουν από την ανθρώπινη 

παρουσία και δραστηριότητα. Παράλληλα, µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

επιδιώκεται  η ανάδειξη και ο προσδιορισµός των µέτρων προστασίας, η βελτίωση 

των συνθηκών διοίκησης και διαχείρισης των περιοχών ενώ ιδιαίτερο επίσης 

ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του 

τοπικού πληθυσµού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για την ανωτέρω περιοχή του Νοµού που εντάσσεται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών αυτής της περιοχής. 

Με την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου µέλλουν να τεθούν οι βάσεις για την 

ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως προστασία και 

διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της διοίκησης και 

διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών 

καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 60.000 

 Σύνολο 60.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Περιβάλλον», Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου         
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ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  Αναπλάσεις Ακτών 815.000 Β 
2.  Παράκτια οδοποιϊα 745.000 Γ 
3.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 4.480.000 Α 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.040.000  
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 120.000 Γ 
2.  Αναπλάσεις Ακτών 8.150.000 Β 
3.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 30.400.000 Α 
4.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 24.640.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 63.310.000  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 600.000 Γ 
2.  Αναπλάσεις Ακτών 9.800.000 Β 
3.  Παράκτια οδοποιϊα 1.795.000 Γ 
4.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 8.960.000 Γ 
5.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 12.200.000 Α 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 33.355.000  
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ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 240.000 Β 
2.  Αναπλάσεις Ακτών 6.500.000 Γ 
3.  Παράκτια Οδοποιία 5.600.000 Γ 
4.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 16.800.000 Α 
5.  Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιοχής παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα 60.000 Α 

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 29.200.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 131.905.000  
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 ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1.  Αναπλάσεις Ακτών             
2.  Παράκτια οδοποιϊα             
3.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης             

 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός             
2.  Αναπλάσεις Ακτών             
3.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων             
4.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης             

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός             
2.  Αναπλάσεις Ακτών             
3.  Παράκτια οδοποιϊα             
4.  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης             
5.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων             

 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1.  Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός             
2.  Αναπλάσεις Ακτών             
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3.  Παράκτια Οδοποιία             
4.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων             
5.  Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιοχής παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα             
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5. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Πρόκειται για ένα τύπο τουρισµού που συνδέεται µε δραστηριότητες στον θαλάσσιο 

χώρο (άθληση, ψυχαγωγία, ταξίδια περιήγησης κ.ά.). 

Στον θαλάσσιο τουρισµό εµπίπτουν τα ταξίδια µε ιστιοπλοϊκά ή µηχανοκίνητα 

σκάφη, οι κρουαζιέρες και οι κάθε µορφής ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες 

στην θάλασσα (ψάρεµα, υποβρύχιο κολύµπι, σερφ, υποβρύχια φωτογράφηση κ.ά.). 

Σηµαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισµού έχουν 

οργανωµένο χαρακτήρα ενώ η ζήτησή του είναι πολύ µεγάλη και παρουσιάζει 

αυξητική τάση. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα οι Νοµοί Εύβοιας και Φωκίδας, 

διαθέτει πολύ µεγάλο µήκος ακτών και θαλάσσιους πόρους, οι οποίοι µπορούν να 

αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται δράσεις για: 

• Τη δηµιουργία υποδοµών ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής 

• Τη δηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 
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1. ΒΟΙΩΤΙΑ 
 
Έργο 1.1. ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής  

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις της ενίσχυσης των τουριστικών υποδοµών του 

Νοµού, της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της προώθησης, προβολής του 

τουριστικού προϊόντος αποτελεί η διαµόρφωση ειδικών ζωνών σκαφών αναψυχής οι 

οποίες θα λειτουργήσουν κυρίως ως σηµεία προσέγγισης και ανεφοδιασµού. Πιο 

συγκεκριµένα, προτείνεται η κατασκευή υποδοµών παροχής ύδρευσης, καυσίµων 

εφοδίων, ηλεκτρικού ρεύµατος κατά µήκος των προβλητών, δηµιουργίας σηµείων 

πρόσδεσης σκαφών (δέστρες) και dock-fenders, εγκατάσταση συστήµατος ανέλκυσης 

σκαφών, επισκευαστικές εγκαταστάσεις (ράµπες καθέλκυσης και επισκευών, dry 

storage), χερσαίοι χώροι αποθήκευσης σκαφών, πύργος ελέγχου.  

 
Οι προτεινόµενες  περιοχές εγκατάστασης ζώνης σκαφών αναψυχής είναι η ακτή 

Σαράντη, το ∆ήλεσι και η Αντίκυρα. Ειδικότερα, στην ακτή Σαράντη προτείνεται η 

διαµόρφωση ζώνης σκαφών αναψυχής µικρού µεγέθους και χωρητικότητας έως 50 

σκαφών. Παράλληλα, προτείνεται η διαµόρφωση ανάλογης ζώνης στο υφιστάµενο 

αλιευτικό καταφύγιο της Αντίκυρας µεσαίας χωρητικότητας 50 έως 80 σκαφών 

καθώς και στο ∆ήλεσι προτείνεται η οργάνωση και συµπλήρωση σε υποδοµές όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, της υπάρχουσας ζώνης σκαφών αναψυχής µεγάλης 

χωρητικότητας έως 100 σκαφών. 

Για το σχεδιασµό των ζωνών ελήφθη υπόψη η µελέτη Ε.Σ.Υ.Λ.Α. και τα σχετικά 

στοιχεία, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Ε.Ο.Τ. και την Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Λιµένων του Ε.Ο.Τ. 

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προτάσεις της µελέτης (τα προτεινόµενα έργα 

είναι τµήµα της) όσο και ο τόπος εγκατάστασης και τα µεγέθη των ζωνών. 

Σηµειώνεται ότι το έργο δεν παρουσιάζει ωριµότητα (εκπόνηση µελετών, 

αδειοδοτήσεις, φορέας διαχείρισης κλπ.) για την υποβολή πρότασης σε 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 
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Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α. 

• Λιµενικό Ταµείο Νοµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση της παρούσας κατηγορίας έργων πρόκειται να συµβάλλει καταλυτικά 

στην  βελτίωση των υποδοµών θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού µε την διαµόρφωση 

ή οργάνωση ειδικών ζωνών σκαφών αναψυχής σε υφιστάµενες λιµενικές 

εγκαταστάσεις, την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και την ποιοτική 

αναβάθµιση του τουρισµού µε την προσέλκυση τουριστών από υψηλά εισοδηµατικά 

στρώµατα. Επιπρόσθετα, µέλλει να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες 

ανάπτυξης και εξειδίκευσης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός            

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 1.100.000 

2 Έργα διαµόρφωσης 8.800.000 

 Σύνολο 9.900.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των ∆ήµων και κατ’ επέκταση του Νοµού καθώς και οι 

επισκέπτες των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ωφελούµενος εκτιµάται ότι θα είναι και 

ο τοπικός πληθυσµός από την υλοποίηση του παρόντος έργου. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         
2 Κατασκευή               
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1.2 ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
 

Για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και την αξιοποίηση και υποστήριξη της 

λειτουργίας της ζώνης σκαφών αναψυχής προτείνεται η δηµιουργία σχετικών 

επιχειρήσεων, όπως ενοικίασης σκαφών, (ιστιοπλοϊκών ή µηχανοκίνητων), 

διοργάνωσης κρουαζιέρων και κάθε µορφής ψυχαγωγικών ή αθλητικών 

δραστηριοτήτων στην θάλασσα (ψάρεµα, υποβρύχιο κολύµπι, σερφ, υποβρύχια 

φωτογράφηση), ενοικίασης εξοπλισµού, εκπαίδευσης και εκµάθησης θαλάσσιων 

αθληµάτων, η δηµιουργία ή  ο εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής, 

χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης, η ανάπτυξη και παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επισκευής σκαφών, 

σταθµών ανεφοδιασµού κλπ. 

 
 Φορείς Υλοποίησης 
∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές 

επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων), όπως ορίζονται από τα σχετικά Μέτρα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 
Η υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων θα υποστηρίξει αποτελεσµατικά τη 

βιωσιµότητα της ζώνης σκαφών αναψυχής και συνολικά την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισµού στο νοµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων                               500.000 

 Σύνολο  500.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, επισκέπτες-τουρίστες, επιχειρήσεις  

παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» - Μέτρα 2.2, 5.3, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98, ΠΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας – Μέτρο1.10, LEADER+, ΟΠΑΑΧ  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Υλοποίηση επενδύσεων         
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2. ΕΥΒΟΙΑ 
 
 2.1. ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής  

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Για την ενίσχυση των τουριστικών υποδοµών του Νοµού, την επιµήκυνση της 

τουριστικής περιόδου και την προώθηση, προβολή του τουριστικού προϊόντος 

θεωρείται σκόπιµη η δηµιουργία ειδικών ζωνών σκαφών αναψυχής οι οποίες θα 

λειτουργήσουν κυρίως ως σηµεία προσέγγισης και ανεφοδιασµού. Ειδικότερα, 

προτείνεται η διαµόρφωση µικρών ζωνών χωρητικότητας έως 50 σκαφών, στις 

υπάρχουσες λιµενικές εγκαταστάσεις των περιοχών Αλιβερίου, Ωρεών  και Λιχάδας. 

Παράλληλα, προτείνεται η διαµόρφωση µεσαίας ζώνης σκαφών αναψυχής 

χωρητικότητας από 50 έως 80 σκαφών, στις υπάρχουσες υποδοµές του λιµανιού της 

Χαλκίδας και της Σκύρου στα Λινάρια Σκύρου.   

 

Ως προς το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης κατηγορίας έργων, προτείνεται η 

κατασκευή έργων παροχής ύδρευσης, καυσίµων εφοδίων, ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 

µήκος των προβλητών, δηµιουργίας σηµείων πρόσδεσης σκαφών (δέστρες), 

εγκατάσταση συστήµατος ανέλκυσης σκαφών, στοιχειώδεις υποδοµές παροχής 

βοήθειας σε περιπτώσεις βλαβών κλπ.  

Για το σχεδιασµό των ζωνών ελήφθη υπόψη η µελέτη Ε.Σ.Υ.Λ.Α. και τα σχετικά 

στοιχεία, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Ε.Ο.Τ. και την Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Λιµένων του Ε.Ο.Τ. 

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προτάσεις της µελέτης (τα προτεινόµενα έργα 

είναι τµήµα της) όσο και ο τόπος εγκατάστασης και τα µεγέθη των ζωνών. 

Σηµειώνεται ότι το έργο δεν παρουσιάζει ωριµότητα (εκπόνηση µελετών, 
αδειοδοτήσεις, φορέας διαχείρισης κλπ.) για την υποβολή πρότασης σε 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α. 

• Λιµενικό Ταµείο Νοµού 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση της παρούσας κατηγορίας έργων πρόκειται να συµβάλλει καταλυτικά 

στην  βελτίωση των υποδοµών θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού µε την δηµιουργία 

ειδικών ζωνών σκαφών αναψυχής σε υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις, την 

αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και την ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού 

µε την προσέλκυση τουριστών από υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Επιπρόσθετα, 

µέλλει να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες ανάπτυξης και εξειδίκευσης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       1.800.000 

2 Έργα Κατασκευής 12.000.000 

 Σύνολο  13.800.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών παρέµβασης και κατ’ επέκταση του Νοµού 

καθώς και οι επισκέπτες των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ωφελούµενος εκτιµάται 

ότι θα είναι και ο τοπικός πληθυσµός από την υλοποίηση του παρόντος έργου. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              
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2.2 ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
 

Για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και την αξιοποίηση και υποστήριξη της 

λειτουργίας της ζώνης σκαφών αναψυχής προτείνεται η δηµιουργία σχετικών 

επιχειρήσεων, όπως ενοικίασης σκαφών, (ιστιοπλοϊκών ή µηχανοκίνητων), 

διοργάνωσης κρουαζιέρων και κάθε µορφής ψυχαγωγικών ή αθλητικών 

δραστηριοτήτων στην θάλασσα (ψάρεµα, υποβρύχιο κολύµπι, σερφ, υποβρύχια 

φωτογράφηση), ενοικίασης εξοπλισµού, εκπαίδευσης και εκµάθησης θαλάσσιων 

αθληµάτων, η δηµιουργία ή  ο εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής, 

χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης, η ανάπτυξη και παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επισκευής σκαφών , 

σταθµών ανεφοδιασµού κλπ. 

 
 Φορείς Υλοποίησης 
∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές 

επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων), όπως ορίζονται από τα σχετικά Μέτρα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 
Η υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων θα υποστηρίξει αποτελεσµατικά τη 

βιωσιµότητα της ζώνης σκαφών αναψυχής και συνολικά την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισµού στο νοµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων                               1.500.000 

 Σύνολο  1.500.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, επισκέπτες-τουρίστες, επιχειρήσεις  

παραγωγικών κλάδων. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» - Μέτρα 2.2, 5.3, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98, ΠΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας – Μέτρο1.10, LEADER+, ΟΠΑΑΧ  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Υλοποίηση επενδύσεων         
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3. ΦΩΚΙ∆Α 
 
 3.1. ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Μαραθιά  

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Παρά την ολοκλήρωση των λιµενικών έργων που υλοποιούνται σε Ιτέα και τα 

Τριζόνια, κρίνεται σκόπιµη η επιπλέον ενίσχυση των τουριστικών υποδοµών του 

Νοµού και σκοπό την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προώθηση, 

προβολή του τουριστικού προϊόντος θεωρείται σκόπιµη η δηµιουργία ειδικής ζώνης 

σκαφών αναψυχής η οποία θα λειτουργήσει ως σηµείο προσέγγισης και 

ανεφοδιασµού. Ειδικότερα, προτείνεται η διαµόρφωση µεσαίας ζώνης σκαφών 

αναψυχής χωρητικότητας από 50 έως 80 σκαφών, στις υπάρχουσες υποδοµές του 

λιµανιού του Μαραθιά. 

 

Ως προς το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης κατηγορίας έργων, προτείνεται η 

κατασκευή έργων παροχής ύδρευσης, καυσίµων εφοδίων, ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 

µήκος των προβλητών, δηµιουργίας σηµείων πρόσδεσης σκαφών (δέστρες), 

εγκατάσταση συστήµατος ανέλκυσης σκαφών, στοιχειώδεις υποδοµές παροχής 

βοήθειας σε περιπτώσεις βλαβών κλπ.  

Για το σχεδιασµό των ζωνών ελήφθη υπόψη η µελέτη Ε.Σ.Υ.Λ.Α. και τα σχετικά 

στοιχεία, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Ε.Ο.Τ. και την Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Λιµένων του Ε.Ο.Τ. 

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προτάσεις της µελέτης (τα προτεινόµενα έργα 

είναι τµήµα της) όσο και ο τόπος εγκατάστασης και τα µεγέθη των ζωνών. 

Σηµειώνεται ότι το έργο δεν παρουσιάζει ωριµότητα (εκπόνηση µελετών, 
αδειοδοτήσεις, φορέας διαχείρισης κλπ.) για την υποβολή πρότασης σε 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α. 

• Λιµενικό Ταµείο Νοµού 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου πρόκειται να συµβάλλει καταλυτικά στην  

βελτίωση των υποδοµών θαλάσσιου τουρισµού του Νοµού την αναβάθµιση του 

τουριστικού προϊόντος και την ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού µε την 

προσέλκυση τουριστών από υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Επιπρόσθετα, µέλλει να 

λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες ανάπτυξης και εξειδίκευσης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε την διευκόλυνση της πρόσβασης στον Νοµό. 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       1.800.000 

2 Έργα Κατασκευής 12.000.000 

 Σύνολο  13.800.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών παρέµβασης και κάτ’ επέκταση του Νοµού 

καθώς και οι επισκέπτες των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ωφελούµενος εκτιµάται 

ότι θα είναι και ο τοπικός πληθυσµός από την υλοποίηση του παρόντος έργου. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή              
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3.2 ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
 

Για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και την αξιοποίηση και υποστήριξη της 

λειτουργίας της ζώνης σκαφών αναψυχής προτείνεται η δηµιουργία σχετικών 

επιχειρήσεων, όπως ενοικίασης σκαφών, (ιστιοπλοϊκών ή µηχανοκίνητων), 

διοργάνωσης κρουαζιέρων και κάθε µορφής ψυχαγωγικών ή αθλητικών 

δραστηριοτήτων στην θάλασσα (ψάρεµα, υποβρύχιο κολύµπι, σερφ, υποβρύχια 

φωτογράφηση), ενοικίασης εξοπλισµού, εκπαίδευσης και εκµάθησης θαλάσσιων 

αθληµάτων, η δηµιουργία ή  ο εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής, 

χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης, η ανάπτυξη και παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επισκευής σκαφών , 

σταθµών ανεφοδιασµού κλπ. 

 
 Φορείς Υλοποίησης 
∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές 

επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων), όπως ορίζονται από τα σχετικά Μέτρα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 
Η υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων θα υποστηρίξει αποτελεσµατικά τη 

βιωσιµότητα της ζώνης σκαφών αναψυχής και συνολικά την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισµού στο νοµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων                               1.000.000 

 Σύνολο  1.000.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, επισκέπτες-τουρίστες, επιχειρήσεις  

παραγωγικών κλάδων. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» - Μέτρα 2.2, 5.3, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98, ΠΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας – Μέτρο1.10, LEADER+, ΟΠΑΑΧ  

 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Υλοποίηση επενδύσεων         
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής 9.900.000 Γ 
2.  ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 500.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10.400.000  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.  ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής 13.800.000 Β 
2.  ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 1.500.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 15.300.000  
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Μαραθιά 13.800.000 Β 
2.  ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 1.000.000 Β 

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 14.800.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 40.500.000  
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής             
2. ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού             

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1.  ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής             
2.  ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού             

 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1.  ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Μαραθιά             
2.  ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού             
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6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
6.1. ΟΡΕΙΝΟΣ/ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Είναι ένας τύπος τουρισµού µε ισχυρή παράδοση. Γίνεται κυρίως σε περιοχές µε 

πολιτιστική παράδοση και περιοχές µε ωραίο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Οι 

τουρίστες περιηγητές κινούνται συνήθως αυτόνοµα τόσο ως προς την οργάνωση του 

ταξιδιού όσο και ως προς το χρονοδιάγραµµά τους. Πρόκειται συνήθως για οµαδικά 

ταξίδια (οικογένειες, παρέες) στα οποία σηµαντικό ρόλο παίζει το αυτοκίνητο. 

Εξειδίκευση του περιηγητικού τουρισµού θεωρείται ο περιπατητικός τουρισµός, ο 

οποίος στοχεύει στην γνωριµία µιας περιοχής µέσα από τη διέλευση από µονοπάτια. 

Μπορεί να έχει µικρή ή µεγάλη χρονική διάρκεια. Η Ελλάδα -και ιδιαίτερα οι ορεινές 

περιοχές -αποτελούν ένα προνοµιακό χώρο για περιηγητικό τουρισµό τόσο των 

αλλοδαπών όσο και των ηµεδαπών τουριστών. 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πολύ µεγάλο απόθεµα περιβαλλοντικών και οικιστικών 

πόρων, η αξιοποίηση των οποίων θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση. 

Οι σχετικοί στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι: 

• Αξιοποίηση των πλούσιων περιβαλλοντικών, οικιστικών και ιστορικών πόρων της 

περιφέρειας για την ανάπτυξη των ήπιων µορφών τουρισµού 

• Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοµής εντός και εκτός των οικισµών 

• Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του τουριστικού εργατικού δυναµικού 

• Αναβάθµιση των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών τουρισµού 

• Οργάνωση του τουριστικού κυκλώµατος 

• Προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων περιγράφονται στην συνέχεια τα 

προτεινόµενα έργα και δράσεις. 
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1. ΒΟΙΩΤΙΑ 
 
1.1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Οι παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης των δήµων και των κοινοτήτων της 

Περιφέρειας περιορίζονται, µέχρι σήµερα, κυρίως στη δηµιουργία δηµοτικών 

ξενώνων ή οργανωµένων δηµοτικών κατασκηνώσεων. Φυσικά, αυτή η περιοριστική 

αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική σε τοπικό 

επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση  Επιχειρησιακού Τοπικού 

Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα δώσει ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στους ΟΤΑ µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων του Νοµού.   

 
Ειδικότερα, µε την εκπόνηση του Ε.Τ.Π.Τ.Α. επιχειρείται ο σχεδιασµός δράσεων σε 

επίπεδο ΟΤΑ τόσο αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας όσο και εκµετάλλευσης 

των τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας (πληροφόρηση- προβολή- προώθηση- 
σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων) σε µειονεκτικές 

χωρικές ενότητες του Νοµού. Ενδεικτικά δράσεις κάθε Ε.Τ.Π.Τ.Α. συνιστούν η 

τουριστική πληροφόρηση, η τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισµός των τοπικών 

τουριστικών καταλυµάτων, η τουριστική προβολή και προώθηση, η εκµετάλλευση 

του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις 

µεταβολές της τουριστικής ζήτησης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΟΤΑ 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α  35.000 

 Σύνολο 35.000 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, συνδράµοντας θετικά στην 

προστασία και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων που βρίσκονται εντός των ορίων 

του ΟΤΑ, στην βέλτιστη τουριστική εκµετάλλευση των πόρων αυτών καθώς και την 

αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, θα υποκινήσει 

την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικές δραστηριότητες αυξάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο το τοπικό εισόδηµα. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α.         
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1.2. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο αυτό αφορά παρεµβάσεις που θα επικεντρωθούν σε χαρακτηρισµένους 

ορεινούς και µειονεκτικούς οικισµούς του Νοµού οι οποίοι διαθέτουν τουριστικό 

χαρακτήρα. Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων καθώς και η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού 

εισοδήµατος µέσω οικιστικών παρεµβάσεων καθώς και η αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου. Οι ενδεικτικά, προτεινόµενοι ορεινοί 

οικισµοί, των οποίων οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα υποστηρίξουν και θα 

βελτιώσουν το τοπικά προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, είναι οι εξής: 

• Ελικώνας 

• Αγ. Άννα  

• ∆αύλεια  

• Άγιος Νικόλαος 

• Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος 

• Κυριάκι 

• Κωρώνια 

• ∆ίστοµο 

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα βασική υποδοµής που 

αφορούν την βελτίωση ή επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης των 

προτεινόµενων οικισµών. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα περιλαµβάνονται και 

παρεµβάσεις αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών (πλατείες, χώροι 

στάθµευσης, πεζοδροµήσεις, καθιστικά κ.α.). 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Απαραίτητη προϋπόθεση της βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

και της αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του ορεινού και 

µειονεκτικού χώρου του Νοµού συνιστά η υλοποίηση βασικών έργων υποδοµής. 

Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα συµβάλλει κατά ένα 
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µέρος και στην προσπάθεια ανάσχεσης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των ορεινών 

περιοχών του Νοµού. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός       

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.500.000 

3 Έργα κτιριακών επεµβάσεων 1.200.000 

 Σύνολο 3.000.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-
2006».  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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1.3. Oρεινή οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Απαραίτητη προϋπόθεση της τουριστικής αξιοποίησης κι ανάπτυξης των ορεινών 

όγκων του Νοµού Βοιωτίας συνιστά η εύκολη πρόσβαση και διάβαση σε αυτούς. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτή η κατηγορία έργων αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου 

ορεινού οδικού δικτύου η οποία διακρίνεται άλλοτε σε διαπλάτυνση, σε βελτίωση της 

χάραξης κι άλλοτε σε βελτίωση ή κατασκευή οδοστρώµατος. Ενδεικτικά τµήµατα 

του ορεινού οδικού δικτύου του Νοµού που χρήζουν βελτίωσης είναι τα εξής:  

 
• Κυριάκι-Αγ. Άννα (Ολοκλήρωση δικτύου) 

• ∆ίστοµο-Κυριάκι 

• Αρβανίτσα-Αγ. Άννα 

• Κυριάκι-Ελικώνας 

• Αγία Τριάδα-Ευαγγελίστρια-Κορώνια (Βελτίωση δικτύου) 

• Ανάληψη -Ελικώνας-Αγία Τριάδα 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 95.000 

2. Έργα Κατασκευής (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση κλπ.) 780.000 

 Σύνολο 875.000 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα ορεινής οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των ορεινών οικισµών µε 

τα αστικά κέντρα του Νοµού Βοιωτίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης και 

πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 
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τουριστική προσέλκυση και κίνηση. Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της 

κατηγορίας πρόκειται να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια κυκλοφοριακής 

εξυπηρέτησης και διασύνδεσης αποµονωµένων ορεινών οικισµών. 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών όγκων, τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ. Ελλάδας. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Έργων          
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1.4. Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού προβλέπει 

αρχικά την σύσταση και οργάνωση Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆ρυµού 

συµπεριλαµβάνοντας τόσο την θεσµική σύσταση του φορέα όσο και την στελέχωση 

και  κτιριακή στέγαση του.  Στο ίδιο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η εκπόνηση 

προβλεπόµενων και ειδικών µελετών για την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση 

των φυσικών χαρακτηριστικών του ∆ρυµού.  

 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η  δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Ενηµέρωσης ενώ στα προτεινόµενα υποέργα εντάσσονται και οι παρεµβάσεις 

αναπλάσεων για την βέλτιστη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του 

∆ρυµού. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού 

Παρνασσού πρόκειται να ικανοποιήσει µια σειρά ελλείψεων που παρατηρούνται στον 

τοµέα προστασίας και διατήρησης των περιβαλλοντικών στοιχείων του ∆ρυµού. 

Ειδικότερα, θα δηµιουργήσει κατάλληλο οργανωτικό φορέα ο οποίος θα διασφαλίσει 

την επόπτευση και παρακολούθηση καθώς θα εφαρµόσει αποτελεσµατικά τα 

κατάλληλα εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση της περιοχής. Παράλληλα, µέσω 

του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού µέλλει να 

ενεργοποιηθεί σύστηµα οριζόντιας παρακολούθησης και υποστήριξης παρεµβάσεων 

µε απώτερο σκοπό την συνολική προσέγγιση και έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση 

προβληµάτων.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

2 Κτιριακή Υποδοµή 442.000 

3 Στελέχωση  (5ετής) 1.233.000 

4 Εξοπλισµός 250.000 

5 Εκπαίδευση 77.000 

6 Έρευνες-Μελέτες 100.000 

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας 40.000 

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 35.000 

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών 36.000 

   

 Σύνολο 2.225.000 

 
Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες του ∆ρυµού καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε τον ∆ρυµό. 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus, ΕΠΕΑΕΚ.  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Κτιριακή Υποδοµή         

3 Στελέχωση  (5ετής)         

4 Εξοπλισµός         

5 Εκπαίδευση         

6 Έρευνες-Μελέτες         

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας         

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης         

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών         
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1.5. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

H προτεινόµενη κατηγορία έργων αφορά την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για 

όσες από τις περιοχές φυσικού κάλλους του Νοµού Βοιωτίας, ανήκουν στο δίκτυο 

Natura 2000 και για τις οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα εκπονηθεί κάτι αντίστοιχο. Το 

∆ιαχειριστικό Σχέδιο αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών και αξιών, στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και 

των προβληµάτων που απορρέουν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. 

Παράλληλα, µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης επιδιώκεται η ανάδειξη και ο 

προσδιορισµός των µέτρων προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και 

διαχείρισης των περιοχών ενώ ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται 

στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού. Οι περιοχές του 

Νοµού που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις οποίες προτείνονται κατά 

προτεραιότητα η εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης είναι οι Λίµνες Υλίκη, Παραλίµνη 

και το Σύστηµα του Βοιωτικού Κηφισού. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για τις ανωτέρω τρεις περιοχές του Νοµού που εντάσσονται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών. Με την εκπόνηση 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου για κάθε µία από τις περιοχές αυτές µέλλουν να τεθούν οι 

βάσεις για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως 

προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της 
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διοίκησης και διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 180.000 

 Σύνολο 180.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας,  Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων         
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1.6. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας έργων µέλλουν να υλοποιηθούν πράξεις 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην συµπλήρωση και ανάπτυξη της τουριστικής ανωδοµής 

των περιοχών παρέµβασης όπως η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός αγροτουριστικών 

καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παραδοσιακών καφενείων και λοιπών συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη). Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση έργων  ιδιωτικών επενδύσεων-ενίσχυσης  επιχειρήσεων ορεινού 

τουρισµού πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές του Νοµού, βελτιώνοντας τις 

υφιστάµενες υποδοµές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική 

επισκεψιµότητα. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 

 
Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέπτες-τουρίστες, ορεινός πληθυσµός, 

επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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1.7. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην διασύνδεση τοπικής βιοτεχνίας και τουρισµού 

κι αφορά µια σειρά υποέργων ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων ή άλλων φορέων 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, 

ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντικής αγγειοπλαστικής κ.α.), άµεσα συνδεόµενες µε τον 

τοπικό τουρισµό. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός 

επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων καθώς και η ενίσχυση αγροτικών 

συνεταιρισµών γυναικών, εργαστηρίων Ιερών Μονών για την παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες  

• Ιερές Μητροπόλεις- Ιερές Μονές 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου, θα έχει σηµαντική συµβολή στην ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοτεχνίας στην διασύνδεση τοπικού τουρισµού και βιοτεχνίας 

καθώς και στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ορεινού/ περιηγητικού 

τουρισµού, οι οποίες θα στηριχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό στην αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής 

βιοτεχνίας θα συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων απασχόλησης και 

κάτ’ επέκταση στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  4.500.000 

 Σύνολο 4.500.000 
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Ωφελούµενοι  

Πολύ µικρές και µικρές τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 
 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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1.8. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τον Νοµό Βοιωτίας, Νοµός ο οποίος ενώ 

διαθέτει ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες 

προβολής των οικολογικών πόρων του Νοµού µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων 

στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου 

(παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του 

διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του Νοµού Βοιωτίας στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές 

ορεινού/ περιηγητικού.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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1.9. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, ο σωστός σχεδιασµός των µονοπατιών συντελεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό, στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των 

µονοπατιών συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις 

αποστάσεις (σε χρόνο πεζοπορίας) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις και κατασκευή τεχνικών έργων 

σε ήδη υπάρχοντα µονοπάτια-διαδροµές κι όχι διάνοιξη νέων. Το φυσικό αντικείµενο 

αυτών των επεµβάσεων συνίσταται από την τεχνική διαµόρφωση και την σήµανση 

των διαδροµών-µονοπατιών. Ειδικότερα, προτείνεται η βελτίωση βατότητας, η 

κατασκευή σκαλοπατιών-ξύλινης κουπαστής, η σήµανση µονοπατιών, η κατασκευή 

µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 

η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό 

προσανατολισµού και χαρακτηριστικών βουνού. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις διαµορφώσεων χώρων υπαίθριων γευµάτων και παρόδιας αναψυχής, 

χώρων θέας και στάθµευσης επισκεπτών. Ενδεικτικά υφιστάµενα µονοπάτια-

διαδροµές του Νοµού είναι τα εξής: 

 

• Ευαγγελίστρια-Λάκκα Φίλια-Κρυφόβρυση-Παλιοφήβα-Κορώνεια-Ριγαινιά-  

• Κερασιά -Πουρνάρα-Υποκρίνη-Χαλίκι 

• Κυριάκι-Αρβανίτσα-Ελικώνας-Παλιοµηλιά-Κυριάκι 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Φορείς ∆ιαχείρισης 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Κάποια από τα ανωτέρω µονοπάτια-διαδροµές είναι ελλιπώς σηµατοδοτηµένα κι 

αποτελούνται από τµήµατα που δεν συνδέονται µεταξύ σε ενιαίο σύνολο. Οι 
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συγκεκριµένες επεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ελκυστικών τουριστικών προϊόντων από δηµόσιους και ιδιωτικών φορείς,  πρόκειται 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχεδιασµό ενιαίων τουριστικών 

προγραµµάτων-διαδροµών, την ασφαλή επίσκεψη και διάβαση των µονοπατιών-

διαδροµών και από άτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µε απώτερο αποτέλεσµα την 

αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και κάτ’ επέκταση την γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του Νοµού. 

 
 Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 55.000 

2. Τεχνικά Έργα 440.000 

3. Σήµανση 6.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  10.000 

 Σύνολο 511.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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1.10. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την δηµιουργία και έκδοση χάρτη κλίµακας 1:50.000 ο 

οποίος θα αποτελεί οδηγό στους πόρους φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού. 

Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει πεζοπορίες, ορειβατικό σκι, ποδήλατο βουνού, 

περιηγήσεις, παρουσίαση του οικιστικού ιστού (οικισµούς, παραδοσιακούς οικισµούς 

κλπ.), οδικό δίκτυο, τουριστικές υποδοµές (ξενοδοχεία, καταφύγια, εστιατόρια κλπ.) 

και πολιτιστικούς πόρους (Βυζαντινά µνηµεία, αρχαιολογικά µνηµεία, Ιερές Μονές, 

Μουσεία κλπ.) του Νοµού. Το έργο αρχικά, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για 

την ευρύτερη περιοχή, χάρτες της ΓΥΣ (για δρόµους και χωροσταθµικές), χάρτες του 

∆ασαρχείου, όπου έχουν αποτυπωθεί οι τύποι βλάστησης, και ενδεχοµένως σε 

απόκτηση αεροφωτογραφιών από τη ΓΥΣ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαιτείται επί τόπου 

µελέτη της περιοχής, που θα συµπεριληφθεί στο χάρτη, για την καταγραφή 

µονοπατιών, διαδροµών ενδιαφέροντος, σηµείων θέας και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, κρουνών, δεξαµενών, γεφυριών και γενικά ιστορικών και πολιτισµικών 

στοιχείων. Θα επακολουθήσει σύνθεση και έκδοση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει υπόµνηµα µε τα εµπεριεχόµενα στοιχεία, καθώς και τοποθέτηση της 

περιοχής σε σχέση µε την Ελλάδα ή/και την ευρύτερη περιοχή π.χ. την Περιφέρεια. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο αποσκοπεί στην έκδοση ενός ολοκληρωµένου και καλά πληροφορηµένου 

χάρτη του Νοµού Βοιωτίας. Ο χάρτης θα χρησιµοποιηθεί από οργανωµένους 

συλλόγους επισκεπτών (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι), αλλά και από µεµονωµένους 

τουρίστες και θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της 

ανάπτυξη. 

 

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 305

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       10.000 

 Σύνολο  16.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων οικολογικού τουρισµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       
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1.11. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο αναρριχητικός οδηγός των ορεινών όγκων του Νοµού Βοιωτίας αποτελεί βιβλίο-

οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για αναρριχητές βουνών. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριµένος οδηγός θα περιλαµβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες ορθοπλαγιών, 

διαδροµών και σχετικά µε αυτές σχεδιαγράµµατα. Επιπρόσθετα, πρόκειται να 

περιλαµβάνει πληροφορίες ιστορικών µνηµείων, πληροφορίες για την αισθητικότητα 

των διαδροµών, επιπέδου δυσκολίας, πληροφορίες πρόσβασης και επιστροφής από 

τις διαδροµές, ποιότητας βράχων κλπ. Συγχρόνως, ο οδηγός θα περιλαµβάνει εκτός 

από τις ανωτέρω πληροφορίες και  σχετικό χάρτη.    

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το συγκεκριµένο έργο έχει ως στόχο την έκδοση ενός όσο δυνατόν πληρέστερου 

οδηγού αναρρίχησης. Ο αναρριχητικός οδηγός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

οργανωµένους ορειβατικούς συλλόγους, αλλά και από µεµονωµένους τουρίστες και 

θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης και φωτογράφησης                                     6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       13.000 

3 Μεταφράσεις       1.500   

 Σύνολο  20.500 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων ορεινού τουρισµού.   
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       

        

3 Μεταφράσεις               
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1.12. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επαγγελµατίες του Νοµού που δραστηριοποιούνται στον ορεινό/ περιηγητικό 

τουρισµό. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για τον 

τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία του Νοµού και των επιµέρους 

περιοχών του θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της διοργάνωσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη υπάρχουσες 

δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ,ΙΕΚ) του Νοµού όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου του Νοµού που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη τοπικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τοπικού τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται γενικά στον τουριστικό τοµέα του Νοµού είναι µεγάλες και είναι 

δύσκολο µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. 

Παράλληλα, σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών οι οποίοι χρήζουν γενικής και 

ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης  εισήλθε στον κλάδο µέσω των νέων 

δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. Εκτιµάται λοιπόν, ότι ένα µεγάλο 

µέρος των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα του Νοµού θα επιτύχει να λάβει 
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επαγγελµατική κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης οι οποίες θα φανούν 

χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του ορεινού/ περιηγητικού τουριστικού κλάδου του 

Νοµού Βοιωτίας. Έµµεσα, µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι 

επισκέπτες των οικολογικών πόρων του Νοµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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1.13. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων 

του Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή 

του συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού.  Για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές 

ειδικότητες εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί πεζοπορικών διαδροµών 

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης 

• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Φύλακες καταφυγίων 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Υπεύθυνοι κέντρων ενηµέρωσης 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού του Νοµού ενώ 

ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας 

των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό 

τουρισµό, του Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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1.14. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Βοιωτίας  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων ορεινού/ 

περιηγητικού τουριστικού χώρου του Νοµού Βοιωτίας αφορά την αποτύπωση της 

αγοράς απασχόλησης του τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο Νοµό. Αρχικά, θα παρουσιασθούν οι τάσεις των 

επιµέρους τουριστικών επιχειρηµατικών κλάδων (αγροτουριστικά καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων ορεινού /περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων 

σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού µε στόχο την 

αποτύπωση της ενδονοµαρχιακής ζήτησης ειδικοτήτων του ορεινού/ περιηγητικού 

τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην βιοµηχανία του ορεινού/ 

περιηγητικού τουρισµού του Νοµού, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού 

ισοζυγίου απασχόλησης όλων των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του χώρου.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Απασχόλησης 45.000 
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 Σύνολο 45.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού, το απασχολούµενο,  το δυνητικά 

απασχολούµενο προσωπικό, στον τουριστικό κλάδο και ο τοπικός πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών του Νοµού Βοιωτίας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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2. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 
 
2.1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
 
Οι παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης των δήµων και των κοινοτήτων της 

Περιφέρειας περιορίζονται, µέχρι σήµερα, κυρίως στη δηµιουργία δηµοτικών 

ξενώνων ή οργανωµένων δηµοτικών κατασκηνώσεων. Φυσικά, αυτή η περιοριστική 

αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική σε τοπικό 

επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση  Επιχειρησιακού Τοπικού 

Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα δώσει ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στους ΟΤΑ µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων του Νοµού.   

 

Ειδικότερα, µε την εκπόνηση του Ε.Τ.Π.Τ.Α. επιχειρείται ο σχεδιασµός δράσεων σε 

επίπεδο ΟΤΑ τόσο αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας όσο και εκµετάλλευσης 

των τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας (πληροφόρηση- προβολή- προώθηση- 
σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων) σε µειονεκτικές 

χωρικές ενότητες του Νοµού. Ενδεικτικά δράσεις κάθε Ε.Τ.Π.Τ.Α. συνιστούν η 

τουριστική πληροφόρηση, η τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισµός των τοπικών 

τουριστικών καταλυµάτων, η τουριστική προβολή και προώθηση, η εκµετάλλευση 

του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις 

µεταβολές της τουριστικής ζήτησης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΟΤΑ 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α  35.000 

 Σύνολο 35.000 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, συνδράµοντας θετικά στην 

προστασία και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων που βρίσκονται εντός των ορίων 

του ΟΤΑ, στην βέλτιστη τουριστική εκµετάλλευση των πόρων αυτών καθώς και την 

αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, θα υποκινήσει 

την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικές δραστηριότητες αυξάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο το τοπικό εισόδηµα. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α.         
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2.2. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο αυτό αφορά παρεµβάσεις που θα επικεντρωθούν σε χαρακτηρισµένους 

ορεινούς και µειονεκτικούς οικισµούς του Νοµού οι οποίοι διαθέτουν τουριστικό 

χαρακτήρα. Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων καθώς και η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού 

εισοδήµατος µέσω οικιστικών παρεµβάσεων καθώς και η αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου. Οι προτεινόµενοι ορεινοί οικισµοί των 

οποίων οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα υποστηρίξουν και θα βελτιώσουν το τοπικά 

προσφερόµενο τουριστικό προϊόν είναι οι εξής: 

 

• Καστανιά 
 

• Παύλιανη 
 

• Μάρµαρα 
 

• Κουµαρίτσι 
 

• Περιστέρι 
 

• ∆έλφινο 
 

• Σπερχειάδα • Λειβαδιές 
 

• Ανατολή 
 

• Πύργος Υπάτης 

• ∆άφνη 
 

• Πυρά  
 

• Μακρακώµη 
 

• Μαυρολιθάρι 
 

 

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα βασική υποδοµής που 

αφορούν την βελτίωση ή επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης των 

προτεινόµενων οικισµών. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα περιλαµβάνονται και 

παρεµβάσεις αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών (πλατείες, χώροι 

στάθµευσης, πεζοδροµήσεις, καθιστικά κ.α.). 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση της βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

και της αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του ορεινού και 

µειονεκτικού χώρου της Περιφέρειας συνιστά η υλοποίηση βασικών έργων 

υποδοµής. Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα συµβάλλει 

κατά ένα µέρος και στην προσπάθεια ανάσχεσης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των 

ορεινών περιοχών της Περιφέρειας. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός   

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.500.000 

3 Έργα κτιριακών επεµβάσεων 1.200.000 

 Σύνολο 3.000.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. Γεωργίας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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2.3. ∆ρόµος Παλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχη Τυµφρηστού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά την κατασκευή του δρόµου «Παλαιοχώρι-Πουγκάκια-

Ράχη Τυµφρηστού» 14,5 χλµ., µέρος του δικτύου ορεινής οδοποιϊας του Νοµού και 

συνιστά οδικό έργο υποστήριξης του ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού του Νοµού 

Φθιώτιδας. Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση της απαραίτητης 

γεωλογικής-γεωτεχνικής µελέτης καθώς και την κατασκευή του έργου 

(χωµατουργικές εργασίες για την απόκτηση του επιθυµητού πλάτους, βελτίωση της 

οριζοντιογραφίας και µηκοτοµής τεχνικά έργα, οδοστρωσία και ασφαλιτικά).  

  
Φορείς Υλοποίησης 
• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Σπερχειάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Το εν λόγω έργο αποτελεί συνέχεια του έργου «Κατασκευή οδούς Σπερχειάδα-

Κουτσούφλιανη» (10 χλµ.) το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Η υλοποίηση του 

προτεινόµενου έργου µέλλει να συνεισφέρει σηµαντικά στην δηµιουργία του νέου 

οδικού άξονα σύνδεσης της Φθιώτιδας µε την Ευρυτανία καθώς και µε την Φωκίδα 

και την Αιτωλοακαρνανία (Ναύπακτος). Κατά συνέπεια, το έργο αυτό οδοποιϊας θα 

βελτιώσει τους οδούς πρόσβασης στους κοντινούς φυσικούς πόρους κάτι το οποίο θα 

συµβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης των γύρω περιοχών.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 79.600 

2 Κατασκευή «∆ρόµοςΠαλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχες Τυµφρηστού» 5.120.400 

 Σύνολο 5.200.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός και τουρίστες  των περιοχών φυσικού κάλλους τουριστικής έλξης 

του Νοµού. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή «∆ρόµοςΠαλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχες 

Τυµφρηστού» 
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2.4. ∆ρόµος Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-Περιστέρι 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά την κατασκευή του δρόµου «Μάρµαρα-Ανατολή-

∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-Περιστέρι» 40 χλµ., µέρος του δικτύου ορεινής 

οδοποιϊας του Νοµού. Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση της 

απαραίτητης γεωλογικής-γεωτεχνικής µελέτης καθώς και την κατασκευή του έργου 

(βελτίωση της παλαιάς χάραξης, κατασκευή τεχνικών έργων, µετατοπίσεις Ο.Κ.Ω., 

απαλλοτριώσεις).  

  
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Σπερχειάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του προτεινόµενου έργου πρόκειται να. βελτιώσει τους οδούς 

πρόσβασης στους κοντινούς φυσικούς πόρους (Οίτη, Βαρδούσια) κάτι το οποίο θα 

συµβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης των γύρω περιοχών.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 710.000 

2 Απαλλοτριώσεις 235.000 

3 Κατασκευή «Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-

Περιστέρι» 

10.997.000 

4 Μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ, ∆ΕΗ 58.000 

 Σύνολο 12.000.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός και τουρίστες  των περιοχών φυσικού κάλλους τουριστικής έλξης 

του Νοµού. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
2 Απαλλοτριώσεις         

3 Κατασκευή «Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-

Πύργος-Περιστέρι» 
        

4 Μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ, ∆ΕΗ         
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2.5. Oρεινή οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Απαραίτητη προϋπόθεση της τουριστικής αξιοποίησης κι ανάπτυξης των ορεινών 

όγκων του Νοµού Φθιώτιδας συνιστά η εύκολη πρόσβαση και διάβαση σε αυτούς. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτή η κατηγορία έργων αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου 

ορεινού οδικού δικτύου η οποία διακρίνεται άλλοτε σε διαπλάτυνση, σε βελτίωση της 

χάραξης κι άλλοτε σε βελτίωση ή κατασκευή οδοστρώµατος. Ενδεικτικά τµήµατα 

του ορεινού οδικού δικτύου του Νοµού που χρήζουν βελτίωσης είναι τα εξής:  

 
• Πύργος-Καστριώτισσα 

• Κουµαρίτσι-Παύλιανη 

• Καστανιά-Όρια ∆υµού Οίτης 

• Καστανιά-Νεοχώρι 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 84.000 

2. Έργα Κατασκευής (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση κλπ.) 700.000 

 Σύνολο 784.000 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα ορεινής οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των ορεινών οικισµών µε 

τα αστικά κέντρα του Νοµού Φθιώτιδας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης 

και πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 

τουριστική προσέλκυση και κίνηση. Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της 

κατηγορίας πρόκειται να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια κυκλοφοριακής 

εξυπηρέτησης και διασύνδεσης αποµονωµένων ορεινών οικισµών. 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών όγκων, τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας, Leader Plus.  

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Έργων          
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2.6. Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Σπερχειού ποταµού-Μαλιακού 
Κόλπου 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Βασικό στόχο του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας της Περιοχής Κοιλάδας και 

Εκβολών Σπερχειού- Μαλιακός Κόλπος συνιστά η ολοκληρωµένη διαχείριση της 

περιοχής. Το εν λόγω πρόγραµµα προβλέπει αρχικά, την σύσταση και οργάνωση 

Φορέα ∆ιαχείρισης συµπεριλαµβάνοντας τόσο την θεσµική σύσταση του φορέα όσο 

και την στελέχωση και  κτιριακή στέγαση του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον 

συντονισµό και την επιτυχή έκβαση των δράσεων των φορέων που εµπλέκονται στην 

διαχείριση της περιοχής. Στο ίδιο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η εκπόνηση 

προβλεπόµενων και ειδικών µελετών για την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση 

των φυσικών χαρακτηριστικών.  

 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η  δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Ενηµέρωσης ενώ στα προτεινόµενα υποέργα εντάσσονται και οι παρεµβάσεις 

αναπλάσεων για την βέλτιστη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της 

περιοχής. 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας της Περιοχής Κοιλάδας και 

Εκβολών Σπερχειού- Μαλιακός Κόλπος, πρόκειται να ικανοποιήσει µια σειρά 

ελλείψεων που παρατηρούνται στον τοµέα προστασίας και διατήρησης των 

περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής. Ειδικότερα, θα δηµιουργήσει κατάλληλο 

οργανωτικό φορέα ο οποίος θα διασφαλίσει την επόπτευση και παρακολούθηση 

καθώς θα εφαρµόσει αποτελεσµατικά τα κατάλληλα εργαλεία για την βέλτιστη 

διαχείριση της περιοχής. Παράλληλα, µέσω του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας 

της Περιοχής Κοιλάδας και Εκβολών Σπερχειού- Μαλιακός Κόλπος, µέλλει να 

ενεργοποιηθεί σύστηµα οριζόντιας παρακολούθησης και υποστήριξης παρεµβάσεων 
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µε απώτερο σκοπό την συνολική προσέγγιση και έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση 

προβληµάτων.   

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

2 Κτιριακή Υποδοµή 442.000 

3 Στελέχωση  (5ετής) 1.233.000 

4 Εξοπλισµός 250.000 

5 Εκπαίδευση 77.000 

6 Έρευνες-Μελέτες 100.000 

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας 40.000 

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 35.000 

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών 36.000 

 Σύνολο 2.225.000 

 
Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες της περιοχής καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε την περιοχή. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον». 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Κτιριακή Υποδοµή         

3 Στελέχωση  (5ετής)         

4 Εξοπλισµός         

5 Εκπαίδευση         

6 Έρευνες-Μελέτες         

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας         

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης         

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών         

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 326

 
2.7. Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Εθνικού ∆ρυµού Οίτης 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Οίτης προβλέπει αρχικά την 

σύσταση και οργάνωση Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆ρυµού συµπεριλαµβάνοντας τόσο 

την θεσµική σύσταση του φορέα όσο και την στελέχωση και  κτιριακή στέγαση του.  

Στο ίδιο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η εκπόνηση προβλεπόµενων και ειδικών 

µελετών για την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση των φυσικών 

χαρακτηριστικών του ∆ρυµού.  

 

Παράλληλα, πρόκειται να δηµιουργηθεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Ενηµέρωσης ενώ στα προτεινόµενα υποέργα εντάσσονται και οι παρεµβάσεις 

αναπλάσεων για την βέλτιστη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του 

∆ρυµού. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχία Φθιώτιδας 
• ΟΤΑ 
• ΥΠΕΧΩ∆Ε 
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Οίτης 

πρόκειται να ικανοποιήσει µια σειρά ελλείψεων που παρατηρούνται στον τοµέα 

προστασίας και διατήρησης των περιβαλλοντικών στοιχείων του ∆ρυµού. Ειδικότερα, 

θα δηµιουργήσει κατάλληλο οργανωτικό φορέα ο οποίος θα διασφαλίσει την 

επόπτευση και παρακολούθηση καθώς θα εφαρµόσει αποτελεσµατικά τα κατάλληλα 

εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση της περιοχής. Παράλληλα, µέσω του Ειδικού 

Προγράµµατος Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Οίτης µέλλει να ενεργοποιηθεί 

σύστηµα οριζόντιας παρακολούθησης και υποστήριξης παρεµβάσεων µε απώτερο 

σκοπό την συνολική προσέγγιση και έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβληµάτων.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

2 Κτιριακή Υποδοµή 442.000 

3 Στελέχωση  (5ετής) 1.233.000 

4 Εξοπλισµός 250.000 

5 Εκπαίδευση 77.000 

6 Έρευνες-Μελέτες 100.000 

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας 40.000 

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 35.000 

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών 36.000 

   

 Σύνολο 2.225.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες του ∆ρυµού καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε τον ∆ρυµό. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον». 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Κτιριακή Υποδοµή         

3 Στελέχωση  (5ετής)         

4 Εξοπλισµός         

5 Εκπαίδευση         

6 Έρευνες-Μελέτες         

7 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας         

8 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης         

9 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών         
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2.8. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Όπως είναι γνωστό, ο Νοµός Φθιώτιδας χαρακτηρίζεται από την διάθεση ποικίλων 

φυσικών πόρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαία και η ένταξη ενός σηµαντικού αριθµού φυσικών πόρων 

Νοµού στον επιστηµονικό κατάλογο προστασίας της φύσης Natura 2000. H 

προτεινόµενη κατηγορία έργων αφορά την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για 

όσες από τις περιοχές φυσικού κάλλους ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις 

οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα εκπονηθεί κάτι αντίστοιχο. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο 

αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, στην 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και των προβληµάτων που απορρέουν 

από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Παράλληλα, µε την εκπόνηση 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης επιδιώκεται  η ανάδειξη και ο προσδιορισµός των µέτρων 

προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και διαχείρισης των περιοχών ενώ 

ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται στην βελτίωση του συνθηκών 

διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού. Οι περιοχές του Νοµού που ανήκουν στο δίκτυο 

Natura 2000 και για τις οποίες προτείνονται κατά προτεραιότητα η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης είναι το φαράγγι του Γοργοποτάµου, ο υγρότοπος και τα νησιά 

Αταλάντης καθώς και ο ποταµός Μόρνος και η τεχνητή λίµνη του Μόρνου. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 
• ΥΠΕΧΩ∆Ε 
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για τις ανωτέρω τρεις περιοχές του Νοµού που εντάσσονται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών. Με την εκπόνηση 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου για κάθε µία από τις περιοχές αυτές µέλλουν να τεθούν οι 
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βάσεις για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως 

προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της 

διοίκησης και διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 180.000 

 Σύνολο 180.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων         
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2.9. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας έργων µέλλουν να υλοποιηθούν πράξεις 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην συµπλήρωση και ανάπτυξη της τουριστικής ανωδοµής 

των περιοχών παρέµβασης όπως η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός αγροτουριστικών 

καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παραδοσιακών καφενείων και λοιπών συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη). Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  Ενδεικτικοί οικισµοί του Νοµού Φθιώτιδας 

στους οποίους προτείνεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι οι κάτωθι: 

 
• Αργυροχωρίου 

• Μεξιάτων 

• Κοµποτάδων 

• Κωσταλέξη 

• Φραντζή 

• ∆αµάστας  

• Καστρίου 

 
 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση έργων  ιδιωτικών επενδύσεων-ενίσχυσης  επιχειρήσεων ορεινού 

τουρισµού πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές του Νοµού, βελτιώνοντας τις 

υφιστάµενες υποδοµές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική 

επισκεψιµότητα. 
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α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 

 
 
 
Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέπτες-τουρίστες, ορεινός πληθυσµός, 

επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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2.10. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην διασύνδεση τοπικής βιοτεχνίας και τουρισµού 

κι αφορά µια σειρά υποέργων ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων ή άλλων φορέων 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, 

ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντικής αγγειοπλαστικής κ.α.), άµεσα συνδεόµενες µε τον 

τοπικό τουρισµό. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός 

επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων καθώς και η ενίσχυση αγροτικών 

συνεταιρισµών γυναικών, εργαστηρίων Ιερών Μονών για την παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Ιδιώτες 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες  

• Ιερές Μητροπόλεις- Ιερές Μονές 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου, θα έχει σηµαντική συµβολή στην ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοτεχνίας στην διασύνδεση τοπικού τουρισµού και βιοτεχνίας 

καθώς και στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ορεινού/ περιηγητικού 

τουρισµού, οι οποίες θα στηριχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό στην αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής 

βιοτεχνίας θα συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων απασχόλησης και 

κάτ’ επέκταση στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 
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Ωφελούµενοι  

Πολύ µικρές και µικρές τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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2.11. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τον Νοµό Φθιώτιδας, Νοµός ο οποίος ενώ 

διαθέτει ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες 

προβολής των οικολογικών πόρων του Νοµού µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων 

στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου 

(παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του 

διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του Νοµού Φθιώτιδας στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές 

ορεινού/ περιηγητικού τορισµού. 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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2.12. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, ο σωστός σχεδιασµός των µονοπατιών συντελεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό, στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των 

µονοπατιών συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις 

αποστάσεις (σε χρόνο πεζοπορίας) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις και κατασκευή τεχνικών έργων 

σε ήδη υπάρχοντα µονοπάτια-διαδροµές κι όχι διάνοιξη νέων. Το φυσικό αντικείµενο 

αυτών των επεµβάσεων συνίσταται από την τεχνική διαµόρφωση και την σήµανση 

των διαδροµών-µονοπατιών. Ειδικότερα, προτείνεται η βελτίωση βατότητας, η 

κατασκευή σκαλοπατιών-ξύλινης κουπαστής, η σήµανση µονοπατιών, η κατασκευή 

µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 

η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό 

προσανατολισµού και χαρακτηριστικών βουνού. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις διαµορφώσεων χώρων υπαίθριων γευµάτων και παρόδιας αναψυχής, 

χώρων θέας και στάθµευσης επισκεπτών. Ενδεικτικά υφιστάµενα µονοπάτια-

διαδροµές του Νοµού είναι τα εξής: 

 

• Παύλιανη-καταβόθρες-ναός Ηρακλή-Κορυφή Οίτης-Παύλιανη 

• Γαρδίκι-καταφύγιο Γραµ. Οξυάς-Σαράνταινα 

• Μύλοι Πελασγίας-κορυφή Όρθυος 

• Ελευθεροχώρι-καταφ. Καλλινδρόµου-κορυφή Καλλινδρόµου 

• Ι.Μ.∆αµάστας-καταφύγιο-ΛίµνηΚαλλινδρόµου-Ελευθεροχώρι-

Ι.Μ.∆αµάστας 

• Υπάτη-Αµαλιόβρυση, Καταφύγιο Οίτης 

• Μεξιάτες-Καρίτσα, Κυραµόραχη, Ζαπαντόλακκα, Καταφύγιο Ε.Ο.Ο.Σ. 

• Κοµποτάδες-Λούκα, Τούρκος, Καταφύγιο Ε.Ο.Ο.Σ. 

• Κοµποτάδες- Λούκα, Καταρράκτης, Τούρκος, Καταφύγιο Ε.Ο.Ο.Σ. 

• Σιδερόπορτα (έξοδος χαράδρας Ασωπού)-Καλλίνδροµο-Ελευθεροχώρι-

Νευρόπολη- Παληοµονάστηρο-Λεωνίδας 

• Ι.Μ.∆αµάστας-Καλλίνδροµο-Παλαιοµονάστηρο-Λεωνίδας 
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Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Φορείς ∆ιαχείρισης 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Κάποια από τα ανωτέρω µονοπάτια-διαδροµές είναι ελλιπώς σηµατοδοτηµένα κι 

αποτελούνται από τµήµατα που δεν συνδέονται µεταξύ σε ενιαίο σύνολο. Οι 

συγκεκριµένες επεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ελκυστικών τουριστικών προϊόντων από δηµόσιους και ιδιωτικών φορείς,  πρόκειται 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχεδιασµό ενιαίων τουριστικών 

προγραµµάτων-διαδροµών, την ασφαλή επίσκεψη και διάβαση των µονοπατιών-

διαδροµών και από άτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µε απώτερο αποτέλεσµα την 

αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και κάτ’ επέκταση την γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του Νοµού. 

 
 Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 70.000 

2. Τεχνικά Έργα 450.000 

3. Σήµανση 8.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  10.000 

 Σύνολο 538.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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2.13. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την δηµιουργία και έκδοση χάρτη κλίµακας 1:50.000 ο 

οποίος θα αποτελεί οδηγό στους πόρους φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού. 

Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει πεζοπορίες, ορειβατικό σκι, ποδήλατο βουνού, 

περιηγήσεις, παρουσίαση του οικιστικού ιστού (οικισµούς, παραδοσιακούς οικισµούς 

κλπ.), οδικό δίκτυο, τουριστικές υποδοµές (ξενοδοχεία, καταφύγια, εστιατόρια κλπ.) 

και πολιτιστικούς πόρους (Βυζαντινά µνηµεία, αρχαιολογικά µνηµεία, Ιερές Μονές, 

Μουσεία κλπ.) του Νοµού. Το έργο αρχικά, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για 

την ευρύτερη περιοχή, χάρτες της ΓΥΣ (για δρόµους και χωροσταθµικές), χάρτες του 

∆ασαρχείου, όπου έχουν αποτυπωθεί οι τύποι βλάστησης, και ενδεχοµένως σε 

απόκτηση αεροφωτογραφιών από τη ΓΥΣ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαιτείται επί τόπου 

µελέτη της περιοχής, που θα συµπεριληφθεί στο χάρτη, για την καταγραφή 

µονοπατιών, διαδροµών ενδιαφέροντος, σηµείων θέας και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, κρουνών, δεξαµενών, γεφυριών και γενικά ιστορικών και πολιτισµικών 

στοιχείων. Θα επακολουθήσει σύνθεση και έκδοση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει υπόµνηµα µε τα εµπεριεχόµενα στοιχεία, καθώς και τοποθέτηση της 

περιοχής σε σχέση µε την Ελλάδα ή/και την ευρύτερη περιοχή π.χ. την Περιφέρεια. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο αποσκοπεί στην έκδοση ενός ολοκληρωµένου και καλά πληροφορηµένου 

χάρτη του Νοµού Φθιώτιδας. Ο χάρτης θα χρησιµοποιηθεί από οργανωµένους 

συλλόγους επισκεπτών (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι), αλλά και από µεµονωµένους 

τουρίστες και θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της 

ανάπτυξη. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       10.000 

 Σύνολο  16.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων οικολογικού τουρισµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       
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2.14. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο αναρριχητικός οδηγός των ορεινών όγκων του Νοµού Φθιώτιδας αποτελεί βιβλίο-

οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για αναρριχητές βουνών. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριµένος οδηγός θα περιλαµβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες ορθοπλαγιών, 

διαδροµών και σχετικά µε αυτές σχεδιαγράµµατα. Επιπρόσθετα, πρόκειται να 

περιλαµβάνει πληροφορίες ιστορικών µνηµείων, πληροφορίες για την αισθητικότητα 

των διαδροµών, επιπέδου δυσκολίας, πληροφορίες πρόσβασης και επιστροφής από 

τις διαδροµές, ποιότητας βράχων κλπ. Συγχρόνως, ο οδηγός θα περιλαµβάνει εκτός 

από τις ανωτέρω πληροφορίες και  σχετικό χάρτη.    

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το συγκεκριµένο έργο έχει ως στόχο την έκδοση ενός όσο δυνατόν πληρέστερου 

οδηγού αναρρίχησης. Ο αναρριχητικός οδηγός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

οργανωµένους ορειβατικούς συλλόγους, αλλά και από µεµονωµένους τουρίστες και 

θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης και φωτογράφησης                                     6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       13.000 

3 Μεταφράσεις       1.500   

 Σύνολο  20.500 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων ορεινού τουρισµού.   

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 342

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       

        

3 Μεταφράσεις               
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2.15. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών  Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επαγγελµατίες του Νοµού που δραστηριοποιούνται στον ορεινό/ περιηγητικό 

τουρισµό. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για τον 

τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία του Νοµού και των επιµέρους 

περιοχών του θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της διοργάνωσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη υπάρχουσες 

δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ,ΙΕΚ) του Νοµού όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου του Νοµού που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη τοπικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τοπικού τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται γενικά στον τουριστικό τοµέα του Νοµού είναι µεγάλες και είναι 

δύσκολο µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. 

Παράλληλα, σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών οι οποίοι χρήζουν γενικής και 

ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης  εισήλθε στον κλάδο µέσω των νέων 

δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. Εκτιµάται λοιπόν, ότι ένα µεγάλο 

µέρος των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα του Νοµού θα επιτύχει να λάβει 
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επαγγελµατική κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης οι οποίες θα φανούν 

χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του ορεινού/ περιηγητικού τουριστικού κλάδου του 

Νοµού Φθιώτιδας. Έµµεσα, µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι 

επισκέπτες των οικολογικών πόρων του Νοµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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2.16. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων 

του Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή 

του συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού.  Για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές 

ειδικότητες εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί πεζοπορικών διαδροµών 

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης 

• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Φύλακες καταφυγίων 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Υπεύθυνοι κέντρων ενηµέρωσης 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού του Νοµού ενώ 

ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας 

των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό 

τουρισµό, του Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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2.17. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φθιώτιδας  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων ορεινού/ 

περιηγητικού τουριστικού χώρου του Νοµού Φθιώτιδας αφορά την αποτύπωση της 

αγοράς απασχόλησης του τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο Νοµό. Αρχικά, θα παρουσιασθούν οι τάσεις των 

επιµέρους τουριστικών επιχειρηµατικών κλάδων (αγροτουριστικά καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων ορεινού /περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων 

σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού µε στόχο την 

αποτύπωση της ενδονοµαρχιακής ζήτησης ειδικοτήτων του ορεινού/ περιηγητικού 

τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην βιοµηχανία του ορεινού/ 

περιηγητικού τουρισµού του Νοµού, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού 

ισοζυγίου απασχόλησης όλων των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του χώρου.   

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Απασχόλησης 45.000 

 Σύνολο 45.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού, το απασχολούµενο,  το δυνητικά 

απασχολούµενο προσωπικό, στον τουριστικό κλάδο και ο τοπικός πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών του Νοµού Φθιώτιδας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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3. ΕΥΒΟΙΑ 
 
 3.1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
 
Οι παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης των δήµων και των κοινοτήτων της 

Περιφέρειας περιορίζονται, µέχρι σήµερα, κυρίως στη δηµιουργία δηµοτικών 

ξενώνων ή οργανωµένων δηµοτικών κατασκηνώσεων. Φυσικά, αυτή η περιοριστική 

αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική σε τοπικό 

επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση  Επιχειρησιακού Τοπικού 

Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα δώσει ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στους ΟΤΑ µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων του Νοµού.   

 

Ειδικότερα, µε την εκπόνηση του Ε.Τ.Π.Τ.Α. επιχειρείται ο σχεδιασµός δράσεων σε 

επίπεδο ΟΤΑ τόσο αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας όσο και εκµετάλλευσης 

των τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας (πληροφόρηση- προβολή- προώθηση- 
σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων) σε µειονεκτικές 

χωρικές ενότητες του Νοµού. Ενδεικτικά δράσεις κάθε Ε.Τ.Π.Τ.Α. συνιστούν η 

τουριστική πληροφόρηση, η τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισµός των τοπικών 

τουριστικών καταλυµάτων, η τουριστική προβολή και προώθηση, η εκµετάλλευση 

του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις 

µεταβολές της τουριστικής ζήτησης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΟΤΑ 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α  35.000 

 Σύνολο 35.000 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, συνδράµοντας θετικά στην 

προστασία και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων που βρίσκονται εντός των ορίων 

του ΟΤΑ, στην βέλτιστη τουριστική εκµετάλλευση των πόρων αυτών καθώς και την 

αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, θα υποκινήσει 

την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικές δραστηριότητες αυξάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο το τοπικό εισόδηµα. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α.         
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3.2. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο αυτό αφορά παρεµβάσεις που θα επικεντρωθούν σε χαρακτηρισµένους 

ορεινούς και µειονεκτικούς οικισµούς του Νοµού οι οποίοι διαθέτουν τουριστικό 

χαρακτήρα. Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων καθώς και η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού 

εισοδήµατος µέσω οικιστικών παρεµβάσεων καθώς και η αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου. Οι ενδεικτικά, προτεινόµενοι ορεινοί 

οικισµοί, των οποίων οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα υποστηρίξουν και θα 

βελτιώσουν το τοπικά προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, είναι οι εξής: 

 
• Μονοκαρυά • Άτταλη 

• Βουτάς • Αετός 

• Στρόπωνες • Άγιος ∆ηµήτριος 

• Κούτουρλα • Άγιος Αθανάσιος 

• Μανίκια • Λάµαρη 

• Μαυρόπουλο • Λενοσαίοι 

• Κοκκινοµηλιά • Αγ. Άννα 

• Καλιανός • Καλέργο 
 

  

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα βασική υποδοµής που 

αφορούν την βελτίωση ή επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης των 

προτεινόµενων οικισµών. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα περιλαµβάνονται και 

παρεµβάσεις αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών (πλατείες, χώροι 

στάθµευσης, πεζοδροµήσεις, καθιστικά κ.α.). 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Απαραίτητη προϋπόθεση της βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

και της αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του ορεινού και 

µειονεκτικού χώρου του Νοµού συνιστά η υλοποίηση βασικών έργων υποδοµής. 
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Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα συµβάλλει κατά ένα 

µέρος και στην προσπάθεια ανάσχεσης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των ορεινών 

περιοχών του Νοµού. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός       

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.500.000 

3 Έργα κτιριακών επεµβάσεων 1.200.000 

 Σύνολο 3.000.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-
2006».  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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3.3. Oρεινή οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Απαραίτητη προϋπόθεση της τουριστικής αξιοποίησης κι ανάπτυξης των ορεινών 

όγκων του Νοµού Εύβοιας συνιστά η εύκολη πρόσβαση και διάβαση σε αυτούς. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτή η κατηγορία έργων αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου 

ορεινού οδικού δικτύου η οποία διακρίνεται άλλοτε σε διαπλάτυνση, σε βελτίωση της 

χάραξης κι άλλοτε σε βελτίωση ή κατασκευή οδοστρώµατος. Ενδεικτικά τµήµατα 

του ορεινού οδικού δικτύου του Νοµού που χρήζουν βελτίωσης είναι τα εξής:  

 
•  Κάρυστος-Πλατανιστό-Σωτήρα 

•  Αρτάκη-Στενή 

• Καθενοί-Πάλιουρα-Μακρυκάπα 

• Μετόχι-Παραλία Χιλιαδούς 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 95.000 

2. Έργα Κατασκευής (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση κλπ.) 780.000 

 Σύνολο 875.000 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα ορεινής οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των ορεινών οικισµών µε 

τα αστικά κέντρα του Νοµού Εύβοιας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης και 

πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 

τουριστική προσέλκυση και κίνηση. Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της 

κατηγορίας πρόκειται να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια κυκλοφοριακής 

εξυπηρέτησης και διασύνδεσης αποµονωµένων ορεινών οικισµών. 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών όγκων, τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας.  

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Έργων          
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3.4. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο Νοµός Εύβοιας παρά τον νησιωτικό χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται από την διάθεση 

ποικίλων φυσικών πόρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού 

ενδιαφέροντος. Άλλωστε δεν είναι τυχαία και η ένταξη ενός σηµαντικού αριθµού 

φυσικών πόρων Νοµού στον επιστηµονικό κατάλογο προστασίας της φύσης Natura 

2000. H προτεινόµενη κατηγορία έργων αφορά την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 

για όσες από τις περιοχές φυσικού κάλλους ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για 

τις οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα εκπονηθεί κάτι αντίστοιχο. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο 

αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, στην 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και των προβληµάτων που απορρέουν 

από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Παράλληλα, µε την εκπόνηση 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης επιδιώκεται  η ανάδειξη και ο προσδιορισµός των µέτρων 

προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και διαχείρισης των περιοχών ενώ 

ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται στην βελτίωση του συνθηκών 

διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού. Οι περιοχές του Νοµού που ανήκουν στο δίκτυο 

Natura 2000 και για τις οποίες προτείνονται κατά προτεραιότητα η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης είναι το όρος ∆ίρφυς: ∆άσος Στενής, ∆έλφι, το Μεγάλο και Μικρό 

Λιβάρι-∆έλτα Ξηριά-Υδροχαρές ∆άσος Αγίου Νικολάου, το όρος Κοχύλας 

Σκύρου. 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για τις ανωτέρω τρεις περιοχές του Νοµού που εντάσσονται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών. Με την εκπόνηση 
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∆ιαχειριστικού Σχεδίου για κάθε µία από τις περιοχές αυτές µέλλουν να τεθούν οι 

βάσεις για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως 

προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της 

διοίκησης και διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 180.000 

 Σύνολο 180.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων         
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3.5. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καστανόλογγου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το δάσος καστανιάς Καστανόλογγου συνιστά έναν ανεξάρτητο θύλακα δάσους µε 

µεγάλη οικολογική αξία και ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς του και της µεγάλης 

ηλικίας των δένδρων. Αποτελεί αποµονωµένο «υπόλειµµα» καστανόδασους και για 

τον λόγο αυτό η προστασία και ανάδειξή του θα συνδράµει, εκτός από τις διάφορες 

οικολογικές και αισθητικές ωφέλειες, στην µελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης της 

βλάστησης.  Με στόχο την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του µοναδικού αυτού  

καστανόδασους προτείνεται η εκπόνηση σχετικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Το Σχέδιο 

∆ιαχείρισης ειδικότερα, θα περιλαµβάνει την καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών και αξιών, την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και 

των προβληµάτων που απορρέουν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. 

Παράλληλα, µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης θα επιδιωχθεί  η ανάδειξη και ο 

προσδιορισµός των µέτρων προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και 

διαχείρισης της περιοχής. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης του µοναδικού στοιχείου φυσικής 

κληρονοµιάς, του καστανόδασους του Καστανόλογγου, στα πλαίσια των αρχών της 

αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός ρεαλιστικών µέτρων προστασίας 

ανάδειξης αυτού επιδιώκοντας την αύξηση της επισκεψιµότητας καθώς και την 

υποστήριξη προσπαθειών ανάπτυξης του περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 60.000 

 Σύνολο 60.000 
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Ωφελούµενοι  
Εγγύς τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε το Καστανόδασος του Καστανόλογγου. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου         
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3.6.Ολοκλήρωση Ανάδειξης Φαραγγιού ∆ηµοσάρη 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο «ολοκλήρωση έργων ανάδειξης φαραγγιού ∆ηµοσάρη» αφορά 

συνέχεια παρεµβάσεων ερµηνείας, προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος 

καθώς και υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής του φαραγγιού 

∆ηµοσάρη. Από το Β΄ΚΠΣ στα πλαίσια έργων ανάδειξης του φαραγγιού ∆ηµοσάρη, 

υλοποιήθηκε µια σειρά δράσεων όπως: η ειδική περιβαλλοντική µελέτη, οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Ενηµέρωσης, η διάνοιξη και ο εξωραϊσµός του 

µονοπατιού που διασχίζει το φαράγγι, το περίπτερο πληροφόρησης, η µόνιµη έκθεση 

του Κέντρου Ενηµέρωσης, η βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του 

φαραγγιού, ενώ εξοπλίσθηκε το Κέντρο Ενηµέρωσης (Κέντρο, εργαστήριο, αίθουσα 

ΠΕ, εξυπηρέτηση πελατών) κι έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών συνίστανται στην σήµανση της 

διαδροµής του φαραγγιού, στην αποκατάσταση δασοσυστάδων σε 

εγκαταλελειµµένους δρόµους, στην κατασκευή των θέσεων θέας και στα έργα 

αντιπυρικής προστασίας φαραγγιού ∆ηµοσάρη. 

 

 Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, η υλοποίηση των υπολειπόµενων ενεργειών πρόκειται να 

ολοκληρώσει την δέσµη των µέτρων για την ανάδειξη του φαραγγιού ∆ηµοσάρη, 

διευκολύνοντας την προσβασιµότητα στον σηµαντικό αυτόν φυσικό πόρο και 

αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό την τουριστική επισκεψιµότητα του. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 35.000 

2 Σήµανση ∆ιαδροµής 8.000 

3 Θέσεις θέας 14.000 

4 Αποκατάσταση δασοσυστάδων 

 σε εγκαταλελειµµένους δρόµους 

10.000 

5 Έργα αντιπυρικής προστασίας 75.000 

 Σύνολο 142.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε την περιοχή του φαραγγιού ∆ηµοσάρη. 

 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Σήµανση ∆ιαδροµής         

3 Θέσεις θέας         

4 Αποκατάσταση δασοσυστάδων 

 σε εγκαταλελειµµένους δρόµους 

        

5 Έργα αντιπυρικής προστασίας         
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3.7. Ανάδειξη φαραγγιού Αγάλης  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά µια ολοκληρωµένη σειρά παρεµβάσεων ερµηνείας, 

προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος καθώς και υποστήριξης της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής του φαραγγιού Αγάλης. Το φαράγγι Αγάλης 

παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον αφού διαθέτει 

σηµαντικά στοιχεία άγριας βλάστησης ενώ στην µέση σχεδόν της διαδροµής 

βρίσκεται το σπήλαιο της Βοϊδοκλέφτρας, σπήλαιο αρχαιολογικής σηµασίας.  

Επιπρόσθετα, η εγγύτητα του µε το όρος της ∆ίρφυ προσδίδει µια περαιτέρω σηµασία 

στην περιοχή.  Η προτεινόµενη σειρά παρεµβάσεων συνίσταται σε εκπόνηση ειδικής 

περιβαλλοντικής µελέτης, σε κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου 

Ενηµέρωσης, στην διάνοιξη και τον εξωραϊσµό του µονοπατιού που διασχίζει το 

φαράγγι, στην σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού, στην κατασκευή των θέσεων 

θέας, σε έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού, σε κατασκευή περιπτέρου 

πληροφόρησης, σε κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης, σε 

βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του φαραγγιού, σε προµήθεια επίπλων 

και εξοπλισµού του Κέντρου Ενηµέρωσης καθώς και πραγµατοποίηση των 

απαραίτητων ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.  

 

 Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, η υλοποίηση του έργου ανάδειξης του φαραγγιού Αγάλης µέλλει να 

βελτιώσει το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν καθώς εκτιµάται ότι θα αυξήσει 

σηµαντικά την προσέλευση και τουριστική επισκεψιµότητα του. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης 60.000 

2 Εκπόνηση Μελετών Κατασκευών 54.000 

3 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

4 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης 250.000 

5 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει το 

φαράγγι 

30.000 

6 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού 8.000 

7 Κατασκευή των θέσεων θέας  14.000 

8 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού 75.000 

9 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης 50.000 

10 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης 48.000 

11 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του φαραγγιού 95.000 

12 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου Ενηµέρωσης  80.000 

13 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 40.000 

 Σύνολο 816.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε την περιοχή του φαραγγιού Αγάλης. 

 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης         
2 Εκπόνηση Μελετών Τεχνικών έργων         
 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         
3 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης         
4 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει 

το φαράγγι 
        

5 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού         
6 Κατασκευή των θέσεων θέας          
7 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού         
8 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης         
9 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης         
10 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του 

φαραγγιού 
        

11 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου 

Ενηµέρωσης  
        

12 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης         
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3.8.  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Χαλκίδας 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στο εν λόγω έργο προτείνεται η δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και Ενηµέρωσης στην Χαλκίδα το οποίο θα επιδιώκει την παροχή περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και ενηµέρωσης µέσα από µία ολοκληρωµένη θεώρηση των θεµάτων 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες των περιοχών πρόκειται να 

υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, να αναπτύσσει θεµατικά 

δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες καθώς και να αναπτύσσει προγράµµατα 

προβολής του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.  Γενικότερα, µέλλει να 

δηµιουργήσει τις γνωστικές προϋποθέσεις για µία πλήρης περιβαλλοντική ενηµέρωση 

µια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και µια οικολογικά ισόρροπη και βιώσιµη 

ανάπτυξη. 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Ο Νοµός Εύβοιας, διαθέτοντας µεγάλο αριθµό φυσικών πόρων σε µια προσπάθεια 

διάχυσης της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και πληροφορίας καθώς και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσµού χρήζει δηµιουργίας των 

απαραίτητων δοµών και φορέων οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 150.000 

2 Κατασκευή κέντρου 1.250.000 

3 Εξοπλισµός  220.000 

4 Έπιπλα & Σκεύη 300.000 

 Σύνολο  1.920.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός (µαθητές πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), 

φοιτητές ΤΕΙ, ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, κάµπινγκ, 
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ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές επιχειρήσεις όλων 

των λοιπών κλάδων), επισκέπτες ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ., Ε.Π. Περιβάλλον, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας    

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Κατασκευή Κέντρου         

3 Αγορά εξοπλισµού, επίπλων & σκευών         

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Επαγγελµατικές – επιστηµονικές ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 

εµπειρία σε περιβαλλοντικά και επιµορφωτικά προγράµµατα. 

• Εθνικό Ινστιτούτο Νεότητας (ΕΙΝ) 

• Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) 

• Υπηρεσίες – Τµήµατα του ΥΠΕΠΘ 
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3.9. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας έργων µέλλουν να υλοποιηθούν πράξεις 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην συµπλήρωση και ανάπτυξη της τουριστικής ανωδοµής 

των περιοχών παρέµβασης όπως η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός αγροτουριστικών 

καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παραδοσιακών καφενείων και λοιπών συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη). Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Ιδιώτες 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση έργων  ιδιωτικών επενδύσεων-ενίσχυσης  επιχειρήσεων ορεινού 

τουρισµού πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές του Νοµού, βελτιώνοντας τις 

υφιστάµενες υποδοµές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική 

επισκεψιµότητα. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέπτες-τουρίστες, ορεινός πληθυσµός, 

επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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3.10. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην διασύνδεση τοπικής βιοτεχνίας και τουρισµού 

κι αφορά µια σειρά υποέργων ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων ή άλλων φορέων 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, 

ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντικής αγγειοπλαστικής κ.α.), άµεσα συνδεόµενες µε τον 

τοπικό τουρισµό. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός 

επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων καθώς και η ενίσχυση αγροτικών 

συνεταιρισµών γυναικών, εργαστηρίων Ιερών Μονών για την παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Ιδιώτες 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες  

• Ιερές Μητροπόλεις- Ιερές Μονές 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου, θα έχει σηµαντική συµβολή στην ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοτεχνίας στην διασύνδεση τοπικού τουρισµού και βιοτεχνίας 

καθώς και στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ορεινού/ περιηγητικού 

τουρισµού, οι οποίες θα στηριχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό στην αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής 

βιοτεχνίας θα συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων απασχόλησης και 

κάτ’ επέκταση στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  4.500.000 

 Σύνολο 4.500.000 
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Ωφελούµενοι  

Πολύ µικρές και µικρές τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 
 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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3.11. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τον Νοµό Εύβοιας, Νοµός ο οποίος ενώ 

διαθέτει ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες 

προβολής των οικολογικών πόρων του Νοµού µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων 

στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου 

(παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του 

διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του Νοµού Εύβοιας στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές 

ορεινού/ περιηγητικού.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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3.12. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, ο σωστός σχεδιασµός των µονοπατιών συντελεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό, στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των 

µονοπατιών συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις 

αποστάσεις (σε χρόνο πεζοπορίας) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις και κατασκευή τεχνικών έργων 

σε ήδη υπάρχοντα µονοπάτια-διαδροµές κι όχι διάνοιξη νέων. Το φυσικό αντικείµενο 

αυτών των επεµβάσεων συνίσταται από την τεχνική διαµόρφωση και την σήµανση 

των διαδροµών-µονοπατιών. Ειδικότερα, προτείνεται η βελτίωση βατότητας, η 

κατασκευή σκαλοπατιών-ξύλινης κουπαστής, η σήµανση µονοπατιών, η κατασκευή 

µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 

η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό 

προσανατολισµού και χαρακτηριστικών βουνού. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις διαµορφώσεων χώρων υπαίθριων γευµάτων και παρόδιας αναψυχής, 

χώρων θέας και στάθµευσης επισκεπτών. Ενδεικτικά υφιστάµενα µονοπάτια του 

Νοµού είναι τα εξής: 

 

• Καµπιά-Ξηροβούνι  

• Στενή –Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. ∆ίρφυ 

• Φαράγγι Αγάλης–Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. ∆ίρφυ 

• Στενή-Ξηροβούνι 

• Ψυχρή Βρύση-Βρύση Μελέϊνα 

• Μανίκια-Βρύση Κύµης 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Φορείς ∆ιαχείρισης 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Κάποια από τα ανωτέρω µονοπάτια-διαδροµές είναι ελλιπώς σηµατοδοτηµένα κι 

αποτελούνται από τµήµατα που δεν συνδέονται µεταξύ σε ενιαίο σύνολο. Οι 

συγκεκριµένες επεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ελκυστικών τουριστικών προϊόντων από δηµόσιους και ιδιωτικών φορείς,  πρόκειται 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχεδιασµό ενιαίων τουριστικών 

προγραµµάτων-διαδροµών, την ασφαλή επίσκεψη και διάβαση των µονοπατιών-

διαδροµών και από άτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µε απώτερο αποτέλεσµα την 

αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και κάτ’ επέκταση την γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του Νοµού. 

 
 Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 55.000 

2. Τεχνικά Έργα 440.000 

3. Σήµανση 6.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  10.000 

 Σύνολο 511.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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3.13. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την δηµιουργία και έκδοση χάρτη κλίµακας 1:50.000 ο 

οποίος θα αποτελεί οδηγό στους πόρους φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού Εύβοιας.   

Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει πεζοπορίες, ορειβατικό σκι, ποδήλατο βουνού, 

περιηγήσεις, παρουσίαση του οικιστικού ιστού (οικισµούς, παραδοσιακούς οικισµούς 

κλπ.), οδικό δίκτυο, τουριστικές υποδοµές (ξενοδοχεία, καταφύγια, εστιατόρια κλπ.) 

και πολιτιστικούς πόρους (Βυζαντινά µνηµεία, αρχαιολογικά µνηµεία, Ιερές Μονές, 

Μουσεία κλπ.) του Νοµού. Το έργο αρχικά, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για 

την ευρύτερη περιοχή, χάρτες της ΓΥΣ (για δρόµους και χωροσταθµικές), χάρτες του 

∆ασαρχείου, όπου έχουν αποτυπωθεί οι τύποι βλάστησης, και ενδεχοµένως σε 

απόκτηση αεροφωτογραφιών από τη ΓΥΣ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαιτείται επί τόπου 

µελέτη της περιοχής, που θα συµπεριληφθεί στο χάρτη, για την καταγραφή 

µονοπατιών, διαδροµών ενδιαφέροντος, σηµείων θέας και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, κρουνών, δεξαµενών, γεφυριών και γενικά ιστορικών και πολιτισµικών 

στοιχείων. Θα επακολουθήσει σύνθεση και έκδοση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει υπόµνηµα µε τα εµπεριεχόµενα στοιχεία, καθώς και τοποθέτηση της 

περιοχής σε σχέση µε την Περιφέρεια ή/και την ευρύτερη περιοχή π.χ. την Ελλάδα. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο αποσκοπεί στην έκδοση ενός ολοκληρωµένου και καλά πληροφορηµένου 

χάρτη του Νοµού Εύβοιας. Ο χάρτης θα χρησιµοποιηθεί από οργανωµένους 

συλλόγους επισκεπτών (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι), αλλά και από µεµονωµένους 

τουρίστες και θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της 

ανάπτυξη. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       10.000 

 Σύνολο  16.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων οικολογικού τουρισµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       
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3.14. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο αναρριχητικός οδηγός των ορεινών όγκων του Νοµού Εύβοιας αποτελεί βιβλίο-

οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για αναρριχητές βουνών. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριµένος οδηγός θα περιλαµβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες ορθοπλαγιών, 

διαδροµών και σχετικά µε αυτές σχεδιαγράµµατα. Επιπρόσθετα, πρόκειται να 

περιλαµβάνει πληροφορίες ιστορικών µνηµείων, πληροφορίες για την αισθητικότητα 

των διαδροµών, επιπέδου δυσκολίας, πληροφορίες πρόσβασης και επιστροφής από 

τις διαδροµές, ποιότητας βράχων κλπ. Συγχρόνως, ο οδηγός θα περιλαµβάνει εκτός 

από τις ανωτέρω πληροφορίες και  σχετικό χάρτη.    

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το συγκεκριµένο έργο έχει ως στόχο την έκδοση ενός όσο δυνατόν πληρέστερου 

οδηγού αναρρίχησης. Ο αναρριχητικός οδηγός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

οργανωµένους ορειβατικούς συλλόγους, αλλά και από µεµονωµένους τουρίστες και 

θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης και φωτογράφησης                                     6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       13.000 

3 Μεταφράσεις       1.500   

 Σύνολο  20.500 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων ορεινού τουρισµού.   
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       

        

3 Μεταφράσεις               
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 3.15 Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επαγγελµατίες του Νοµού που δραστηριοποιούνται στον ορεινό/ περιηγητικό 

τουρισµό. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για τον 

τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία του Νοµού και των επιµέρους 

περιοχών του θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της διοργάνωσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη υπάρχουσες 

δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ,ΙΕΚ) του Νοµού όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου του Νοµού που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη τοπικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τοπικού τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται γενικά στον τουριστικό τοµέα του Νοµού είναι µεγάλες και είναι 

δύσκολο µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. 

Παράλληλα, σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών οι οποίοι χρήζουν γενικής και 

ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης  εισήλθε στον κλάδο µέσω των νέων 

δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. Εκτιµάται λοιπόν, ότι ένα µεγάλο 

µέρος των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα του Νοµού θα επιτύχει να λάβει 
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επαγγελµατική κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης οι οποίες θα φανούν 

χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του ορεινού/ περιηγητικού τουριστικού κλάδου του 

Νοµού Εύβοιας. Έµµεσα, µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι 

επισκέπτες των οικολογικών πόρων του Νοµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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3.16. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων 

του Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή 

του συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού.  Για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές 

ειδικότητες εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί πεζοπορικών διαδροµών 

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης 

• Φύλακες καταφυγίων 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Υπεύθυνοι κέντρων ενηµέρωσης 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού του Νοµού ενώ 

ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας 

των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό 

τουρισµό, του Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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3.17. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Εύβοιας  

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων ορεινού/ 

περιηγητικού τουριστικού χώρου του Νοµού Εύβοιας αφορά την αποτύπωση της 

αγοράς απασχόλησης του τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο Νοµό. Αρχικά, θα παρουσιασθούν οι τάσεις των 

επιµέρους τουριστικών επιχειρηµατικών κλάδων (αγροτουριστικά καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων ορεινού /περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων 

σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού µε στόχο την 

αποτύπωση της ενδονοµαρχιακής ζήτησης ειδικοτήτων του ορεινού/ περιηγητικού 

τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην βιοµηχανία του ορεινού/ 

περιηγητικού τουρισµού του Νοµού, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού 

ισοζυγίου απασχόλησης όλων των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του χώρου.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Απασχόλησης 45.000 

 Σύνολο 45.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού, το απασχολούµενο,  το δυνητικά 

απασχολούµενο προσωπικό, στον τουριστικό κλάδο και ο τοπικός πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών του Νοµού Εύβοιας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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4. ΦΩΚΙ∆Α 
 
4.1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
 
Οι παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης των δήµων και των κοινοτήτων της 

Περιφέρειας περιορίζονται, µέχρι σήµερα, κυρίως στη δηµιουργία δηµοτικών 

ξενώνων ή οργανωµένων δηµοτικών κατασκηνώσεων. Φυσικά, αυτή η περιοριστική 

αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική σε τοπικό 

επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση  Επιχειρησιακού Τοπικού 

Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα δώσει ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στους ΟΤΑ µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων του Νοµού.   

 

Ειδικότερα, µε την εκπόνηση του Ε.Τ.Π.Τ.Α. επιχειρείται ο σχεδιασµός δράσεων σε 

επίπεδο ΟΤΑ τόσο αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας όσο και εκµετάλλευσης 

των τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας (πληροφόρηση- προβολή- προώθηση- 
σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων) σε µειονεκτικές 

χωρικές ενότητες του Νοµού. Ενδεικτικά δράσεις κάθε Ε.Τ.Π.Τ.Α. συνιστούν η 

τουριστική πληροφόρηση, η τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισµός των τοπικών 

τουριστικών καταλυµάτων, η τουριστική προβολή και προώθηση, η εκµετάλλευση 

του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις 

µεταβολές της τουριστικής ζήτησης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΟΤΑ 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α  35.000 

 Σύνολο 35.000 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, συνδράµοντας θετικά στην 

προστασία και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων που βρίσκονται εντός των ορίων 

του ΟΤΑ, στην βέλτιστη τουριστική εκµετάλλευση των πόρων αυτών καθώς και την 

αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, θα υποκινήσει 

την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικές δραστηριότητες αυξάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο το τοπικό εισόδηµα. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α.         
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4.2. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο αυτό αφορά παρεµβάσεις που θα επικεντρωθούν σε χαρακτηρισµένους 

ορεινούς και µειονεκτικούς οικισµούς του Νοµού οι οποίοι διαθέτουν τουριστικό 

χαρακτήρα. Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων καθώς και η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού 

εισοδήµατος µέσω οικιστικών παρεµβάσεων καθώς και η αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου. Οι ενδεικτικά, προτεινόµενοι ορεινοί 

οικισµοί, των οποίων οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα υποστηρίξουν και θα 

βελτιώσουν το τοπικά προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, είναι οι εξής: 

 
• Κριάτσι • Αρτοτίνα 

• Μαυρολιθάρι • Προσήλιο 

• Μουσουνίτσα • Καλοσκοπή 

• Καστριώτισσα • Αποστολιά 

• Πανουργιάς • Υψηλό χωριό 

• Σκλήθρο • Κερασιές 

• Βάργιανη • Αλποχώρι 

• Βουνιχώρα • Τρίστενο 
 

  

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα βασική υποδοµής που 

αφορούν την βελτίωση ή επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης των 

προτεινόµενων οικισµών. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα περιλαµβάνονται και 

παρεµβάσεις αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών (πλατείες, χώροι 

στάθµευσης, πεζοδροµήσεις, καθιστικά κ.α.). 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Απαραίτητη προϋπόθεση της βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

και της αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του ορεινού και 

µειονεκτικού χώρου του Νοµού συνιστά η υλοποίηση βασικών έργων υποδοµής. 
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Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα συµβάλλει κατά ένα 

µέρος και στην προσπάθεια ανάσχεσης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των ορεινών 

περιοχών του Νοµού. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός           

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.500.000 

3 Έργα κτιριακών επεµβάσεων 1.200.000 

 Σύνολο 3.000.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-
2006».  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2204 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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4.3. Oρεινή οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Απαραίτητη προϋπόθεση της τουριστικής αξιοποίησης κι ανάπτυξης των ορεινών 

όγκων του Νοµού Φωκίδας συνιστά η εύκολη πρόσβαση και διάβαση σε αυτούς. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτή η κατηγορία έργων αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου 

ορεινού οδικού δικτύου η οποία διακρίνεται άλλοτε σε διαπλάτυνση, σε βελτίωση της 

χάραξης κι άλλοτε σε βελτίωση ή κατασκευή οδοστρώµατος. Ενδεικτικά τµήµατα 

του ορεινού οδικού δικτύου του Νοµού που χρήζουν παρέµβασης είναι τα εξής:  

 
• Βελτίωση οδού Καστριώτισσας-Αθ.∆ιάκου 

• Βελτίωση οδικού άξονα Γραβιάς-Λιδορικίου 

• Βελτίωση Πανουργιά-Καλοσκοπής 

• Βελτίωση Αρτοτίνας-∆ιχωρίου 

• Παράκαµψη Συκιάς (2χλµ. διάνοιξη) 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 78.000 

2. Έργα Κατασκευής (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση κλπ.) 650.000 

 Σύνολο 728.000 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα ορεινής οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των ορεινών οικισµών µε 

τα αστικά κέντρα του Νοµού Φωκίδας, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσπέλασης και 

πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την 

τουριστική προσέλκυση και κίνηση. Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της 
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κατηγορίας πρόκειται να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια κυκλοφοριακής 

εξυπηρέτησης και διασύνδεσης αποµονωµένων ορεινών οικισµών. 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών όγκων, τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ. Ελλάδας.  

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Έργων          
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4.4. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο Νοµός Φωκίδας χαρακτηρίζεται από φυσικούς πόρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

και οικολογικού ενδιαφέροντος. H προτεινόµενη κατηγορία έργων αφορά την 

εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για όσες από τις περιοχές φυσικού κάλλους 

ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα  εκπονηθεί 

αυτό. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών και αξιών, στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και 

των προβληµάτων που απορρέουν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. 

Παράλληλα, µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης επιδιώκεται  η ανάδειξη και ο 

προσδιορισµός των µέτρων προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και 

διαχείρισης των περιοχών ενώ ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται 

στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού. Οι περιοχές του 

Νοµού που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις οποίες προτείνονται κατά 

προτεραιότητα η εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης είναι η περιοχή των Όρεων 

Βαρδούσια, και η περιοχή του Όρους Γκιώνα. 

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για τις ανωτέρω δύο περιοχές του Νοµού που εντάσσονται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών. Με την εκπόνηση 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου για κάθε µία από τις περιοχές αυτές µέλλουν να τεθούν οι 

βάσεις για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως 

προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της 
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διοίκησης και διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 120.000 

 Σύνολο 120.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων         

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 393

 
4.5. Ανάδειξη Φαραγγιού Ρεκάς 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά µια ολοκληρωµένη σειρά παρεµβάσεων ερµηνείας, 

προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος καθώς και υποστήριξης της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής του φαραγγιού Ρεκάς. Το φαράγγι Ρεκάς 

διαθέτοντας εναλλασσόµενο τοπίο παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον σε 

όλη το µήκος του από την Γκιώνα έως την πεδιάδα της Βίνιανης (12χλµ.).  Η 

προτεινόµενη σειρά παρεµβάσεων συνίσταται σε εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής 

µελέτης, σε κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ενηµέρωσης, στην 

διάνοιξη και τον εξωραϊσµό του µονοπατιού που διασχίζει το φαράγγι, στην σήµανση 

της διαδροµής του φαραγγιού, στην κατασκευή των θέσεων θέας, σε έργα 

αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού, σε κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης, 

σε κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης, σε βελτίωση της οδικής 

πρόσβασης στην είσοδο του φαραγγιού, σε προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του 

Κέντρου Ενηµέρωσης καθώς και πραγµατοποίηση των απαραίτητων ενεργειών 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.  

 

 Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, η υλοποίηση του έργου ανάδειξης του φαραγγιού Ρεκάς µέλλει να 

βελτιώσει το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν καθώς εκτιµάται ότι θα αυξήσει 

σηµαντικά την προσέλευση και τουριστική επισκεψιµότητα του. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης 60.000 

2 Εκπόνηση Μελετών Κατασκευών 54.000 

3 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

4 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης 250.000 

5 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει το 

φαράγγι 

30.000 

6 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού 8.000 

7 Κατασκευή των θέσεων θέας  14.000 

8 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού 75.000 

9 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης 50.000 

10 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης 48.000 

11 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του φαραγγιού 95.000 

12 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου Ενηµέρωσης  80.000 

13 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 40.000 

 Σύνολο 816.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε την περιοχή του φαραγγιού Ρεκάς. 

 
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης         
2 Εκπόνηση Μελετών Τεχνικών έργων         
 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         
3 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης         
4 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει 

το φαράγγι 
        

5 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού         
6 Κατασκευή των θέσεων θέας          
7 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού         
8 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης         
9 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης         
10 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του 

φαραγγιού 
        

11 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου 

Ενηµέρωσης  
        

12 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης         
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4.6. Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται στην κατασκευή µικρών ορεινών 

καταφυγίων ανάγκης για µικρές αναρριχητικές οµάδες (έως 6 ατόµων) οι οποίες σε 

περιπτώσεις άµεσης ανάγκης όπως ατυχήµατος, µη προβλεπόµενης καθυστέρησης, 

κακοκαιρίας κλπ. θα κάνουν χρήση για µικρό χρονικό διάστηµα.  Οι προβλεπόµενες 

προδιαγραφές αυτών των µικρών καταφυγίων αναφέρονται σε προκατασκευασµένα 

µικρά κτίσµατα µε κρεβάτια 4-6 ατόµων, ενώ η χωροθέτησή τους προτείνεται στις 

εξής τοποθεσίες: 

 

Γκιώνα 

• Περιοχή Κορυφής Τραγόνορου-Γριάς Στρούγκας (κορυφογραµµή) 
• Περιοχή Γκιωνόλακκας (κορυφογραµµή) 
• Περιοχής Ορθοπλαγιάς του Λάζου 

Βαρδούσια  

• Περιοχής Πλάκας προς τα Αρτοτινά Λιβάδια 
• Περιοχή νότια της κορυφής Κόκκινο 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 Η υλοποίηση αυτής της κατηγορίας έργων θα καταστήσει ασφαλέστερες τις 

αναρριχητικές διαδροµές του Νοµού, βελτιώνοντας το προσφερόµενο τουριστικό 

προϊόν και δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες αύξησης της επισκεψιµότητας 

των ορεινών όγκων και προώθησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού του 

Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       54.000 

2 Αγορά καταφυγίων 450.000 

3 Τοποθέτηση καταφυγίων 45.000 

 Σύνολο  549.000 
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 Ωφελούµενοι  
Επισκέπτες, αναρριχητές των ορεινών όγκων του Νοµού, τοπικός πληθυσµός και 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση επισκεπτών των γύρω περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
2 Αγορά κα τοποθέτηση         
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4.7.Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας έργων µέλλουν να υλοποιηθούν πράξεις 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην συµπλήρωση και ανάπτυξη της τουριστικής ανωδοµής 

των περιοχών παρέµβασης όπως η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός αγροτουριστικών 

καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παραδοσιακών καφενείων και λοιπών συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη). Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση έργων  ιδιωτικών επενδύσεων-ενίσχυσης  επιχειρήσεων ορεινού 

τουρισµού πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές του Νοµού, βελτιώνοντας τις 

υφιστάµενες υποδοµές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική 

επισκεψιµότητα. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέπτες-τουρίστες, ορεινός πληθυσµός, 

επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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4.8. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην διασύνδεση τοπικής βιοτεχνίας και τουρισµού 

κι αφορά µια σειρά υποέργων ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων ή άλλων φορέων 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, 

ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντικής αγγειοπλαστικής κ.α.), άµεσα συνδεόµενες µε τον 

τοπικό τουρισµό. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός 

επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων καθώς και η ενίσχυση αγροτικών 

συνεταιρισµών γυναικών, εργαστηρίων Ιερών Μονών για την παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Ιδιώτες 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες  

• Ιερές Μητροπόλεις- Ιερές Μονές 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου, θα έχει σηµαντική συµβολή στην ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοτεχνίας στην διασύνδεση τοπικού τουρισµού και βιοτεχνίας 

καθώς και στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ορεινού/ περιηγητικού 

τουρισµού, οι οποίες θα στηριχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό στην αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής 

βιοτεχνίας θα συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων απασχόλησης και 

κάτ’ επέκταση στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  4.500.000 

 Σύνολο 4.500.000 
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Ωφελούµενοι  

Πολύ µικρές και µικρές τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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4.9. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του 

Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τον Νοµό Φωκίδας, Νοµός ο οποίος ενώ 

διαθέτει ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες 

προβολής των οικολογικών πόρων του Νοµού µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων 

στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου 

(παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του 

διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του Νοµού Φωκίδας στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές 

ορεινού/ περιηγητικού.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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4.10. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, ο σωστός σχεδιασµός των µονοπατιών συντελεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό, στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των 

µονοπατιών συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις 

αποστάσεις (σε χρόνο πεζοπορίας) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις και κατασκευή τεχνικών έργων 

σε ήδη υπάρχοντα µονοπάτια-διαδροµές κι όχι διάνοιξη νέων. Το φυσικό αντικείµενο 

αυτών των επεµβάσεων συνίσταται από την τεχνική διαµόρφωση και την σήµανση 

των διαδροµών-µονοπατιών. Ειδικότερα, προτείνεται η βελτίωση βατότητας, η 

κατασκευή σκαλοπατιών-ξύλινης κουπαστής, η σήµανση µονοπατιών, η κατασκευή 

µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 

η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό 

προσανατολισµού και χαρακτηριστικών βουνού. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις διαµορφώσεων χώρων υπαίθριων γευµάτων και παρόδιας αναψυχής, 

χώρων θέας και στάθµευσης επισκεπτών. Ενδεικτικά υφιστάµενα µονοπάτια-

διαδροµές του Νοµού είναι τα εξής: 

 

• Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε4-Αρτοτίνα-Σκασµένη Στρούγκα- Σταυρός-π.Ηλίας-

Αθανάσιος ∆ιάκος-Κοτρόνια-γέφυρα Μόρνου 

• Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε4-Γέφυρα Μόρνου-Στρόµη-Μνήµατα-Καλοσκοπή-Χµ.51-

Επτάλοφο 

• Μνήµατα Καλοσκοπής-ΒαθιάΛάκκα 

• Συκέα-Λάζου (Λαζόρεµα) 

• Βίνιανη-Χαράδρα Ρεκάς-∆ιάσελο Πυραµίδας 

• Καρούτες-Καλοσκοπή 

• Βίνιανη-∆ιάσελο Πλατυβούνας 

• Αθανάσιος ∆ιάκος-Π.Ηλίας- Σταυρός-Καταφύγια-Πόρτες-Κάµπος-Κοκκινιάς-

Τραπεζάκι-Π.Ηλίας-Κάλλιον 

• Καστριώτισσα-Τρία Αλώνια-Πύργος 
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• ∆ιχώρι-Κόκκινος ποταµός 

• Γέφυρα (Λίµνη Μόρνου)-Περιβόλι-Φράγµα Μόρνου 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Φορείς ∆ιαχείρισης 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Κάποια από τα ανωτέρω µονοπάτια-διαδροµές είναι ελλιπώς σηµατοδοτηµένα κι 

αποτελούνται από τµήµατα που δεν συνδέονται µεταξύ σε ενιαίο σύνολο. Οι 

συγκεκριµένες επεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ελκυστικών τουριστικών προϊόντων από δηµόσιους και ιδιωτικών φορείς,  πρόκειται 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχεδιασµό ενιαίων τουριστικών 

προγραµµάτων-διαδροµών, την ασφαλή επίσκεψη και διάβαση των µονοπατιών-

διαδροµών και από άτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µε απώτερο αποτέλεσµα την 

αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και κάτ’ επέκταση την γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του Νοµού. 

 
 Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 55.000 

2. Τεχνικά Έργα 440.000 

3. Σήµανση 6.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  10.000 

 Σύνολο 511.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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4.11. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την δηµιουργία και έκδοση χάρτη κλίµακας 1:50.000 ο 

οποίος θα αποτελεί οδηγό στους πόρους φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού. 

Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει πεζοπορίες, ορειβατικό σκι, ποδήλατο βουνού, 

περιηγήσεις, παρουσίαση του οικιστικού ιστού (οικισµούς, παραδοσιακούς οικισµούς 

κλπ.), οδικό δίκτυο, τουριστικές υποδοµές (ξενοδοχεία, καταφύγια, εστιατόρια κλπ.) 

και πολιτιστικούς πόρους (Βυζαντινά µνηµεία, αρχαιολογικά µνηµεία, Ιερές Μονές, 

Μουσεία κλπ.) του Νοµού. Το έργο αρχικά, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για 

την ευρύτερη περιοχή, χάρτες της ΓΥΣ (για δρόµους και χωροσταθµικές), χάρτες του 

∆ασαρχείου, όπου έχουν αποτυπωθεί οι τύποι βλάστησης, και ενδεχοµένως σε 

απόκτηση αεροφωτογραφιών από τη ΓΥΣ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαιτείται επί τόπου 

µελέτη της περιοχής, που θα συµπεριληφθεί στο χάρτη, για την καταγραφή 

µονοπατιών, διαδροµών ενδιαφέροντος, σηµείων θέας και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, κρουνών, δεξαµενών, γεφυριών και γενικά ιστορικών και πολιτισµικών 

στοιχείων. Θα επακολουθήσει σύνθεση και έκδοση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει υπόµνηµα µε τα εµπεριεχόµενα στοιχεία, καθώς και τοποθέτηση της 

περιοχής σε σχέση µε την Ελλάδα ή/και την ευρύτερη περιοχή π.χ. την Περιφέρεια. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο αποσκοπεί στην έκδοση ενός ολοκληρωµένου και καλά πληροφορηµένου 

χάρτη του Νοµού Φωκίδας. Ο χάρτης θα χρησιµοποιηθεί από οργανωµένους 

συλλόγους επισκεπτών (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι), αλλά και από µεµονωµένους 

τουρίστες και θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της 

ανάπτυξη. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       10.000 

 Σύνολο  16.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων οικολογικού τουρισµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       
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4.12. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο αναρριχητικός οδηγός των ορεινών όγκων του Νοµού Φωκίδας αποτελεί βιβλίο-

οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για αναρριχητές βουνών. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριµένος οδηγός θα περιλαµβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες ορθοπλαγιών, 

διαδροµών και σχετικά µε αυτές σχεδιαγράµµατα. Επιπρόσθετα, πρόκειται να 

περιλαµβάνει πληροφορίες ιστορικών µνηµείων, πληροφορίες για την αισθητικότητα 

των διαδροµών, επιπέδου δυσκολίας, πληροφορίες πρόσβασης και επιστροφής από 

τις διαδροµές, ποιότητας βράχων κλπ. Συγχρόνως, ο οδηγός θα περιλαµβάνει εκτός 

από τις ανωτέρω πληροφορίες και  σχετικό χάρτη.    

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το συγκεκριµένο έργο έχει ως στόχο την έκδοση ενός όσο δυνατόν πληρέστερου 

οδηγού αναρρίχησης. Ο αναρριχητικός οδηγός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

οργανωµένους ορειβατικούς συλλόγους, αλλά και από µεµονωµένους τουρίστες και 

θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης και φωτογράφησης                                     6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       13.000 

3 Μεταφράσεις       1.500   

 Σύνολο  20.500 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων ορεινού τουρισµού.   
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       

        

3 Μεταφράσεις               
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4.13.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επαγγελµατίες του Νοµού που δραστηριοποιούνται στον ορεινό/ περιηγητικό 

τουρισµό. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για τον 

τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία του Νοµού και των επιµέρους 

περιοχών του θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της διοργάνωσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη υπάρχουσες 

δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ,ΙΕΚ) του Νοµού όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου του Νοµού που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη τοπικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τοπικού τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται γενικά στον τουριστικό τοµέα του Νοµού είναι µεγάλες και είναι 

δύσκολο µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. 

Παράλληλα, σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών οι οποίοι χρήζουν γενικής και 

ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης  εισήλθε στον κλάδο µέσω των νέων 

δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. Εκτιµάται λοιπόν, ότι ένα µεγάλο 

µέρος των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα του Νοµού θα επιτύχει να λάβει 
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επαγγελµατική κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης οι οποίες θα φανούν 

χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του ορεινού/ περιηγητικού τουριστικού κλάδου του 

Νοµού Φωκίδας. Έµµεσα, µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι 

επισκέπτες των οικολογικών πόρων του Νοµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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4.14. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων 

του Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή 

του συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού.  Για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές 

ειδικότητες εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί πεζοπορικών διαδροµών 

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης 

• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Φύλακες καταφυγίων 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Υπεύθυνοι κέντρων ενηµέρωσης 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού του Νοµού ενώ 

ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας 

των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό 

τουρισµό, του Νοµού.  

 

 

Ανάλυση Προϋπολογισµού 
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Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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4.15. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φωκίδας  

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων ορεινού/ 

περιηγητικού τουριστικού χώρου του Νοµού Φωκίδας αφορά την αποτύπωση της 

αγοράς απασχόλησης του τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο Νοµό. Αρχικά, θα παρουσιασθούν οι τάσεις των 

επιµέρους τουριστικών επιχειρηµατικών κλάδων (αγροτουριστικά καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων ορεινού /περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων 

σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού µε στόχο την 

αποτύπωση της ενδονοµαρχιακής ζήτησης ειδικοτήτων του ορεινού/ περιηγητικού 

τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην βιοµηχανία του ορεινού/ 

περιηγητικού τουρισµού του Νοµού, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού 

ισοζυγίου απασχόλησης όλων των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του χώρου.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Απασχόλησης 45.000 

 Σύνολο 45.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού, το απασχολούµενο,  το δυνητικά 

απασχολούµενο προσωπικό, στον τουριστικό κλάδο και ο τοπικός πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών του Νοµού Φωκίδας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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5. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
 
5.1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
 
Οι παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης των δήµων και των κοινοτήτων της 

Περιφέρειας περιορίζονται, µέχρι σήµερα, κυρίως στη δηµιουργία δηµοτικών 

ξενώνων ή οργανωµένων δηµοτικών κατασκηνώσεων. Φυσικά, αυτή η περιοριστική 

αντίληψη δεν αντικατοπτρίζει µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική σε τοπικό 

επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην εκπόνηση  Επιχειρησιακού Τοπικού 

Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα δώσει ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στους ΟΤΑ µειονεκτικών χωρικών ενοτήτων του Νοµού.   

 

Ειδικότερα, µε την εκπόνηση του Ε.Τ.Π.Τ.Α. επιχειρείται ο σχεδιασµός δράσεων σε 

επίπεδο ΟΤΑ τόσο αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας όσο και εκµετάλλευσης 

των τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας (πληροφόρηση- προβολή- προώθηση- 
σύνθεση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τουριστικών πακέτων) σε µειονεκτικές 

χωρικές ενότητες του Νοµού. Ενδεικτικά δράσεις κάθε Ε.Τ.Π.Τ.Α. συνιστούν η 

τουριστική πληροφόρηση, η τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισµός των τοπικών 

τουριστικών καταλυµάτων, η τουριστική προβολή και προώθηση, η εκµετάλλευση 

του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η προσαρµογή της τουριστικής προσφοράς στις 

µεταβολές της τουριστικής ζήτησης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΟΤΑ 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α  35.000 

 Σύνολο 35.000 
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Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, συνδράµοντας θετικά στην 

προστασία και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων που βρίσκονται εντός των ορίων 

του ΟΤΑ, στην βέλτιστη τουριστική εκµετάλλευση των πόρων αυτών καθώς και την 

αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, θα υποκινήσει 

την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικές δραστηριότητες αυξάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο το τοπικό εισόδηµα. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» , ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Ε.Τ.Π.Τ.Α.         
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5.2. Χωροταξικός Σχεδιασµός Νοµού 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικής διαχείρισης καθώς και προστασίας και 

ανάδειξης του χώρου του Νοµού Ευρυτανίας συνιστά η εκπόνηση και εφαρµογή 

µελέτης χωροταξικού σχεδιασµού σε Νοµαρχιακό επίπεδο. Ο ορισµός ζωνών 

προστασίας οικοσυστηµάτων και τοπίων καθώς και ζωνών ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων είναι µία από τις βασικές επιδιώξεις της εκπόνησης ενός 

Χωροταξικού Σχεδίου του Νοµού. Επιπρόσθετα το Χωροταξικό Σχέδιο θα 

προσδιορίζει ειδικότερες ζώνες ανά µορφή τουρισµού προς ανάπτυξη καθώς θα 

κατευθύνει την χωρική οργάνωση των ∆ήµων,  θα υποδεικνύει τις ζώνες των άλλων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα προσδιορίζει τις περιοχές που απαιτούν 

παρεµβάσεις αναβάθµισης.  

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΝΠ∆∆ εποπτευόµενα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων έργων πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην 

ορθολογικοποίηση του τουρισµού την βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία των 

φυσικών πόρων καθώς και στην βελτίωση και διευκόλυνση των µεταφορών και 

επικοινωνιών των προτεινόµενων περιοχών.   

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/Α Ενέργειες Προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 

1. Εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου  45.000 

 Σύνολο 45.000 
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Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον καθώς και επισκέπτες 

τουριστικών πόλων έλξης αυτών των περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

 Εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου         
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5.3. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο αυτό αφορά παρεµβάσεις που θα επικεντρωθούν σε χαρακτηρισµένους 

ορεινούς και µειονεκτικούς οικισµούς του Νοµού οι οποίοι διαθέτουν τουριστικό 

χαρακτήρα. Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων καθώς και η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού 

εισοδήµατος µέσω οικιστικών παρεµβάσεων καθώς και η αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου. Οι ενδεικτικά, προτεινόµενοι ορεινοί 

οικισµοί, των οποίων οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα υποστηρίξουν και θα 

βελτιώσουν το τοπικά προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, είναι οι εξής: 

 
• Φιδάκια • Κλαυσί 

• Μαραθιάς • Στένωµα 

• Γρανίτσα • Βουτύρο 

• Κερασοχώρι • Αν. Φραγκίστα 

• Άγραφα • ∆υτ. Φραγκίστα 

• Παλιό Μικρό Χωριό • Ληµέρι 

• Νέο Μικρό Χωριό • Λεπιανά 

• Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου • Μυρίκη 
 

  

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα βασική υποδοµής που 

αφορούν την βελτίωση ή επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης των 

προτεινόµενων οικισµών. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα περιλαµβάνονται και 

παρεµβάσεις αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών (πλατείες, χώροι 

στάθµευσης, πεζοδροµήσεις, καθιστικά κ.α.). 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Απαραίτητη προϋπόθεση της βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

και της αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του ορεινού και 

µειονεκτικού χώρου του Νοµού συνιστά η υλοποίηση βασικών έργων υποδοµής. 
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Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα συµβάλλει κατά ένα 

µέρος και στην προσπάθεια ανάσχεσης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των ορεινών 

περιοχών του Νοµού. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός           

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 300.000 

2 Έργα διαµόρφωσης και πρόσβασης 1.500.000 

3 Έργα κτιριακών επεµβάσεων 1.200.000 

 Σύνολο 3.000.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-
2006».  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών, έκδοση αδειών         

2 ∆ιαµόρφωση χώρων κατασκευαστικά έργα         
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5.4. Oρεινή οδοποιϊα 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Απαραίτητη προϋπόθεση της τουριστικής αξιοποίησης κι ανάπτυξης των ορεινών 

όγκων του Νοµού Ευρυτανίας συνιστά η εύκολη πρόσβαση και διάβαση σε αυτούς. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτή η κατηγορία έργων αφορά στην βελτίωση του υφιστάµενου 

ορεινού οδικού δικτύου η οποία διακρίνεται άλλοτε σε διαπλάτυνση, σε βελτίωση της 

χάραξης κι άλλοτε σε βελτίωση ή κατασκευή οδοστρώµατος. Ενδεικτικά τµήµατα 

του ορεινού οδικού δικτύου του Νοµού που χρήζουν παρέµβασης είναι τα εξής:  

 
• ∆οµνίστα-Ροσκά-Πρόδροµος 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Καρπενήσι-Μεγάλο Χωριό-Καρίτσα-Χελιδόνα-Αγία 

Βλαχέρνα-Όρια Νοµού 

• Ολοκλήρωση οδού Προυσός-Καστανιά-Πρόδροµος 

• Βελτίωση οδού Λάπατα-Αρέντα-Κερασιά 

• Καλεσµένο-Παπαρούσι 

• Φιδάκια-Αγία Βλαχέρνα-Όρια Νοµού 

• ∆άφνη-Παπαδιά 

• Κλειτσός-Μαυρόλογγος 

• Σαρκίνη-Καταβόθρα 

• Βελτίωση οδού Ραυτόπουλο-Ν.Αργύρι-Γέφυρα Αυλακίου 

• Βελτίωση οδού διασταύρωση Σταυρού-Μαραθιάς 

• Βελτίωση οδού χόχλια-Βράχα-Μαυρόλογγος-Νεράϊδα 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 120.000 

2. Έργα Κατασκευής (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση κλπ.) 1.000.000 

 Σύνολο 1.120.000 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 
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• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται σε έργα ορεινής οδοποιϊας τα οποία 

πρόκειται να συµβάλλουν καταλυτικά στην οδική σύνδεση των ορεινών οικισµών 

µεταξύ τους καθώς και µε την πρωτεύουσα του Νοµού, το Καρπενήσι, βελτιώνοντας 

τις συνθήκες προσπέλασης και πρόσβασης από και προς τις περιοχές αυτές και κατά 

συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική προσέλκυση και κίνηση. Παράλληλα, η 

υλοποίηση έργων αυτής της κατηγορίας πρόκειται να λειτουργήσει θετικά στην 

προσπάθεια κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των αποµονωµένων 

ορεινών οικισµών. 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών όγκων, τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, τοπικός 

πληθυσµός.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας, Leader Plus.  

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Έργων          

 
 
 
 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 425

 
5.5. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ∆. Καρπενησίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό έργων υποδοµών σε ειδικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) του Νοµού, προτεραιότητα 

κατέχουν το έργο αντικατάστασης δικτύου αποχέτευσης του ∆ήµου Καρπενησίου. Η 

επάρκεια σε δίκτυο αποχέτευσης διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και 

διάθεση αστικών λυµάτων συνδράµοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία των 

τουριστικών πόρων του Νοµού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων του ∆ήµου Καρπενησίου από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 

λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       960.000 

2 Έργα Κατασκευής 8.000.000 

 Σύνολο  8.960.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός του ∆ήµου Καρπενησίου είναι οι 

άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα 

ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις του ∆ήµου.  
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών             
2 Κατασκευή             
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5.6. Σύνδεση οικισµών µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου 

Καρπενησίου 
 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως είναι γνωστό, απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 

κατέχει η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές ή ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 

98/15/ΕΚ) θέτοντας ως γενικό στόχο την προστασία των νερών και του 

περιβάλλοντος και την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Έργο προτεραιότητας για 

τον Νοµό συνιστά η σύνδεση των οικισµών Κορυσχάδων, Γοργιανάδων και Αγ. 

Νικολάου µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Καρπενησίου, οικισµών 

µε ιδιαίτερη τουριστική επισκεψιµότητα. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων των  οικισµών των Γοργιανάδων, Κορυσχάδων και Αγ.Νικολάου 

από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών                                       1.440.000 

2 Έργα Κατασκευής 12.000.000 

 Σύνολο  13.440.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Θήβας και Ορχοµενού 

είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση περιβαλλοντικής 
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προστασίας. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές 

επιχειρήσεις των ανωτέρω ∆ήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης              
2 Κατασκευή             
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5.7. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο Νοµός Ευρυτανίας χαρακτηρίζεται από φυσικούς πόρους ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος. H προτεινόµενη κατηγορία έργων αφορά 

την εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για όσες από τις περιοχές φυσικού κάλλους 

ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα  εκπονηθεί 

αυτό. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών και αξιών, στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και 

των προβληµάτων που απορρέουν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. 

Παράλληλα, µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης επιδιώκεται  η ανάδειξη και ο 

προσδιορισµός των µέτρων προστασίας, η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και 

διαχείρισης των περιοχών ενώ ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδεται και µελετάται 

στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού. Οι περιοχές του 

Νοµού που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και για τις οποίες προτείνονται κατά 

προτεραιότητα η εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης είναι η περιοχή του όρους 

Τυµφρηστού, της Τεχνητής Λίµνης Κρεµαστών και του όρους Παναιτωλικού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Αναµφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του δικτύου προστασίας της 

φύσης Natura 2000 και µέσω αυτού, της προσπάθειας διατήρησης των φυσικών 

αξιών συνιστά η ένταξη τέτοιων περιοχών στο δίκτυο. Η εκπόνηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης για τις ανωτέρω τρεις περιοχές του Νοµού που εντάσσονται στο δίκτυο, 

συνιστά το αµέσως επόµενο βήµα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, όπου στα 

πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης θα επιχειρηθεί ο σχεδιασµός 

ρεαλιστικών µέτρων προστασίας των οικοτόπων και των ειδών. Με την εκπόνηση 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου για κάθε µία από τις περιοχές αυτές µέλλουν να τεθούν οι 

βάσεις για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής η οποία και ερµηνεύεται ως 

προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών, ως βελτίωση της 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 430

διοίκησης και διαχείρισης, ως αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών καθώς και ως άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 180.000 

 Σύνολο 180.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε τις περιοχές φυσικού κάλλους. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων         
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5.8. Ανάδειξη Φαραγγιού Ασπρορέµατος  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά µια ολοκληρωµένη σειρά παρεµβάσεων ερµηνείας, 

προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος καθώς και υποστήριξης της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής του φαραγγιού Ασπρορέµατος. Η προτεινόµενη 

σειρά παρεµβάσεων συνίσταται σε εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, σε 

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ενηµέρωσης, στην διάνοιξη και 

τον εξωραϊσµό του µονοπατιού που διασχίζει το φαράγγι, στην σήµανση της 

διαδροµής του φαραγγιού, στην κατασκευή των θέσεων θέας, σε έργα αντιπυρικής 

προστασίας του φαραγγιού, σε κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης, σε κατασκευή 

µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης, σε βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην 

είσοδο του φαραγγιού, σε προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου 

Ενηµέρωσης καθώς και πραγµατοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης.  

 

 Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, η υλοποίηση του έργου ανάδειξης του φαραγγιού Ασπρορέµατος  

µέλλει να βελτιώσει το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν καθώς εκτιµάται ότι θα 

αυξήσει σηµαντικά την προσέλευση και τουριστική επισκεψιµότητα του. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης 60.000 

2 Εκπόνηση Μελετών Κατασκευών 54.000 

3 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 12.000 

4 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης 250.000 
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5 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει το 

φαράγγι 

30.000 

6 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού 8.000 

7 Κατασκευή των θέσεων θέας  14.000 

8 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού 75.000 

9 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης 50.000 

10 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης 48.000 

11 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του φαραγγιού 95.000 

12 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου Ενηµέρωσης  80.000 

13 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 40.000 

 Σύνολο 816.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται 

µε διάφορους τρόπους µε την περιοχή του φαραγγιού Ασπρορέµατος. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον».  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης         
2 Εκπόνηση Μελετών Τεχνικών έργων         
 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         
3 Κατασκευή Κέντρου Ενηµέρωσης         
4 ∆ιάνοιξη και εξωραϊσµός του µονοπατιού που διασχίζει 

το φαράγγι 
        

5 Σήµανση της διαδροµής του φαραγγιού         
6 Κατασκευή των θέσεων θέας          
7 Έργα αντιπυρικής προστασίας του φαραγγιού         
8 Κατασκευή περιπτέρου πληροφόρησης         
9 Κατασκευή µόνιµης έκθεσης του Κέντρου Ενηµέρωσης         
10 Βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην είσοδο του 

φαραγγιού 
        

11 Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού του Κέντρου 
Ενηµέρωσης  

        

12 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης         
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5.9. Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης-Στήριξης Ορεινού 

Περιηγητικού Τουρισµού (Καρπενήσι)  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης για την στήριξη του τουρισµού των 

ορεινών όγκων του Νοµού στην περιοχή του Καρπενησίου αποτελεί αναπόσπαστο 

έργο ανάπτυξης του ορεινού και γενικότερα οικολογικού τουρισµού του Νοµού. Το 

κέντρο πληροφόρησης, θα παρέχει πληροφόρηση για τους φυσικούς, βιολογικούς και 

πολιτιστικούς πόρους αναπτύσσοντας και διαθέτοντας σχετικές βάσεις δεδοµένων για 

το περιβάλλον, την ιστορία και τα αξιοθέατα της περιοχής. Επιπρόσθετα, θα 

σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις ανάδειξης και προβολής της τουριστικής 

φυσιογνωµίας  καθώς και των δυνατοτήτων επίσκεψης και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων ορεινού τουρισµού. Ειδικά, θα επιληφθεί της διοργάνωσης 

εκθέσεων, σχετικών µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των γειτονικών 

ορεινών όγκων, την έκδοση εντύπων (χάρτες, διαφηµιστικά έντυπα, λευκώµατα, 

βιβλία κ.α.), την δηµιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης σχετικού διαφηµιστικού και 

πληροφοριακού υλικού, την παραγωγή διαφηµιστικού CD Rom, την διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων και οµαδικών παιχνιδιών, την διοργάνωση προγραµµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων σχετικών µε την υποστήριξη δραστηριοτήτων 

οικολογικού τουρισµού, την συµµετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

καθώς και την συλλογή και αρχειοθέτηση µελετών που έχουν εκπονηθεί για την 

περιοχή.  Όσον αφορά στον προϋπολογισµό και τα λειτουργικά έξοδα του έργου 

σηµειώνεται ότι προβλέπεται η χρησιµοποίηση κτιρίου καθώς και υπαλλήλων του 

∆ήµου εγκατάστασης του κέντρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές της στρατηγικής τουριστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας προς τον εναλλακτικό τουρισµό σε  συνδυασµό µε την 

αυξανόµενη τάση των τουριστών για επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους και οικολογικής αξίας,  θεωρείται απαραίτητη η ίδρυση και λειτουργία  
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κέντρου ενηµέρωσης και στήριξης ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού του Νοµού. 

Βασικό µέληµα αυτού συνιστά  η ανάδειξη καθώς και η διάδοση και προβολή του 

φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των ορεινών όγκων αναφοράς του κέντρου. 

Παράλληλα, η ίδρυση και λειτουργία του κέντρου ενηµέρωσης πρόκειται να έχει 

θετική συµβολή στην προσπάθεια ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και ανάσχεσης της 

πληθυσµιακής συρρίκνωσης στις περιοχές πλησίον των ορεινών όγκων του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύνταξη προδιαγραφών 6.000 

2 Έπιπλα 75.000 

3 Εξοπλισµός 100.000 

 Σύνολο  181.000 

 

Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον ορεινών όγκων, άλλες επιχειρήσεις 

της περιοχής, τουρίστες-επισκέπτες της περιοχής. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. Γεωργίας, Leader Plus.  

 
 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύνταξη προδιαγραφών         

2 Αγορά Επίπλων, Εξοπλισµού         
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5.10. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στο εν λόγω έργο προτείνεται η δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και Ενηµέρωσης στο Καρπενήσι το οποίο θα επιδιώκει την παροχή περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και ενηµέρωσης µέσα από µία ολοκληρωµένη θεώρηση των θεµάτων 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες των περιοχών πρόκειται να 

υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, να αναπτύσσει θεµατικά 

δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες καθώς και να αναπτύσσει προγράµµατα 

προβολής του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.  Γενικότερα, µέλλει να 

δηµιουργήσει τις γνωστικές προϋποθέσεις για µία πλήρης περιβαλλοντική ενηµέρωση 

µια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και µια οικολογικά ισόρροπη και βιώσιµη 

ανάπτυξη. 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Ο Νοµός Ευρυτανίας, διαθέτοντας µεγάλο αριθµό φυσικών πόρων σε µια προσπάθεια 

διάχυσης της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και πληροφορίας καθώς και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσµού χρήζει δηµιουργίας των 

απαραίτητων δοµών και φορέων οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 150.000 

2 Κατασκευή κέντρου 1.250.000 

3 Εξοπλισµός  220.000 

4 Έπιπλα & Σκεύη 300.000 

 Σύνολο  1.920.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός (µαθητές πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), 

φοιτητές ΤΕΙ, ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, κάµπινγκ, 
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ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές επιχειρήσεις όλων 

των λοιπών κλάδων), επισκέπτες ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ., Ε.Π. Περιβάλλον, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας    

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Κατασκευή Κέντρου         

3 Αγορά εξοπλισµού, επίπλων & σκευών         

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Επαγγελµατικές – επιστηµονικές ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 

εµπειρία σε περιβαλλοντικά και επιµορφωτικά προγράµµατα. 

• Εθνικό Ινστιτούτο Νεότητας (ΕΙΝ) 

• Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) 

• Υπηρεσίες – Τµήµατα του ΥΠΕΠΘ 
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5.11. Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αναφέρεται στην κατασκευή µικρών ορεινών 

καταφυγίων ανάγκης για µικρές αναρριχητικές οµάδες (έως 6 ατόµων) οι οποίες σε 

περιπτώσεις άµεσης ανάγκης όπως ατυχήµατος, µη προβλεπόµενης καθυστέρησης, 

κακοκαιρίας κλπ. θα κάνουν χρήση για µικρό χρονικό διάστηµα.  Οι προβλεπόµενες 

προδιαγραφές αυτών των µικρών καταφυγίων αναφέρονται σε προκατασκευασµένα 

µικρά κτίσµατα µε κρεβάτια 4-6 ατόµων τα οποία θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα 

σηµεία στον ορεινό όγκο των Αγράφων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 Η υλοποίηση αυτής της κατηγορίας έργων θα καταστήσει ασφαλέστερες τις 

αναρριχητικές διαδροµές του Νοµού, βελτιώνοντας το προσφερόµενο τουριστικό 

προϊόν και δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες αύξησης της επισκεψιµότητας 

των ορεινών όγκων και προώθησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού του 

Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       54.000 

2 Αγορά καταφυγίων 450.000 

3 Τοποθέτηση καταφυγίων 45.000 

 Σύνολο  549.000 

 

 Ωφελούµενοι  
Επισκέπτες, αναρριχητές των ορεινών όγκων του Νοµού, τοπικός πληθυσµός και 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση επισκεπτών των γύρω περιοχών. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
2 Αγορά κα τοποθέτηση         
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5.12. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 
Τουρισµού  

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας έργων µέλλουν να υλοποιηθούν πράξεις 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην συµπλήρωση και ανάπτυξη της τουριστικής ανωδοµής 

των περιοχών παρέµβασης όπως η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός αγροτουριστικών 

καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παραδοσιακών καφενείων και λοιπών συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού αναφέρεται σε 

ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, 

εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη). Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 

ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση έργων  ιδιωτικών επενδύσεων-ενίσχυσης  επιχειρήσεων ορεινού 

τουρισµού πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές του Νοµού, βελτιώνοντας τις 

υφιστάµενες υποδοµές και κατά συνέπεια αυξάνοντας την τουριστική 

επισκεψιµότητα. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  3.600.000 

 Σύνολο 3.600.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού, επισκέπτες-τουρίστες, ορεινός πληθυσµός, 

επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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5.13. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην διασύνδεση τοπικής βιοτεχνίας και τουρισµού 

κι αφορά µια σειρά υποέργων ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων ή άλλων φορέων 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, 

ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντικής αγγειοπλαστικής κ.α.), άµεσα συνδεόµενες µε τον 

τοπικό τουρισµό. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός 

επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων καθώς και η ενίσχυση αγροτικών 

συνεταιρισµών γυναικών, εργαστηρίων Ιερών Μονών για την παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες  

• Ιερές Μητροπόλεις- Ιερές Μονές 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου, θα έχει σηµαντική συµβολή στην ενίσχυση της 

τοπικής τουριστικής βιοτεχνίας στην διασύνδεση τοπικού τουρισµού και βιοτεχνίας 

καθώς και στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ορεινού/ περιηγητικού 

τουρισµού, οι οποίες θα στηριχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό στην αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της τοπικής τουριστικής 

βιοτεχνίας θα συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων απασχόλησης και 

κάτ’ επέκταση στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια  4.500.000 

 Σύνολο 4.500.000 
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Ωφελούµενοι  

Πολύ µικρές και µικρές τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Επενδυτικά Επιχειρησιακά Σχέδια         
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5.14. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τον Νοµό Ευρυτανίας, Νοµός ο οποίος ενώ 

διαθέτει ποικιλία και πολυµορφία τουριστικών προορισµών διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια προβολής και διαφήµισης. Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες 

προβολής των οικολογικών πόρων του Νοµού µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων 

στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε εθνικές και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου 

(παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε κόµβους του 

διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του Νοµού Ευρυτανίας στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές 

ορεινού/ περιηγητικού.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. 

• Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων κλπ.) 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Νοµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθηςης & Προβολής         
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5.15. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, ο σωστός σχεδιασµός των µονοπατιών συντελεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό, στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των 

µονοπατιών συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις 

αποστάσεις (σε χρόνο πεζοπορίας) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις και κατασκευή τεχνικών έργων 

σε ήδη υπάρχοντα µονοπάτια-διαδροµές κι όχι διάνοιξη νέων. Το φυσικό αντικείµενο 

αυτών των επεµβάσεων συνίσταται από την τεχνική διαµόρφωση και την σήµανση 

των διαδροµών-µονοπατιών. Ειδικότερα, προτείνεται η βελτίωση βατότητας, η 

κατασκευή σκαλοπατιών-ξύλινης κουπαστής, η σήµανση µονοπατιών, η κατασκευή 

µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 

η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό 

προσανατολισµού και χαρακτηριστικών βουνού. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις διαµορφώσεων χώρων υπαίθριων γευµάτων και παρόδιας αναψυχής, 

χώρων θέας και στάθµευσης επισκεπτών. Ενδεικτικά υφιστάµενα µονοπάτια-

διαδροµές του Νοµού είναι τα εξής: 

• Πετρίλο-Τροβάτο-Ασπρόρεµµα-Επινιανά-Κρέντη 

• Μοναστηράκι-Κρέντη 

• Κρέντη-Καρπενήσι 

• Καρπενήσι-Καλλιθέα-Μυρίκη-Κρίκελλο-Στάβλοι-Σταυροπήγιο-Λεύκα 

• Πρόδροµο-Κοντίβα-Πανταβρέχη-Στουρνάρα 

• Καρπενήσι-Γοργιανάδες-Παναγία Κουµασίων-Μοσχοπλάϊ Χελιδόνας-Αγία 

Βλαχέρνα-Φιδάκια 

• Κεφαλόβρυσο-Κλαυσί 

• Παλαιό Μικρό Χωριό-Γαύρος-Κλαυσί- Κόνισχος-Άγιος Ανδρέας-Καρπενήσι 

• Καρπενήσι-Άγιοι Απόστολοι -Πέτρα- π.Ηλίας - Αγία Τριάδα- ∆οµιανοί-  

      Άγιος Αθανάσιος-Καρπενήσι 

• Μεγάλο Χωριό-Καλιακούδα 

• Μοναστηράκι-Βλαχοπούλα-Απιδιά-Στουρναράκι-Επινιανά 
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Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Κάποια από τα ανωτέρω µονοπάτια-διαδροµές είναι ελλιπώς σηµατοδοτηµένα κι 

αποτελούνται από τµήµατα που δεν συνδέονται µεταξύ σε ενιαίο σύνολο. Οι 

συγκεκριµένες επεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ελκυστικών τουριστικών προϊόντων από δηµόσιους και ιδιωτικών φορείς,  πρόκειται 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχεδιασµό ενιαίων τουριστικών 

προγραµµάτων-διαδροµών, την ασφαλή επίσκεψη και διάβαση των µονοπατιών-

διαδροµών και από άτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µε απώτερο αποτέλεσµα την 

αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και κάτ’ επέκταση την γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του Νοµού. 

 
 Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 55.000 

2. Τεχνικά Έργα 440.000 

3. Σήµανση 6.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  10.000 

 Σύνολο 511.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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5.16. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την δηµιουργία και έκδοση χάρτη κλίµακας 1:50.000 ο 

οποίος θα αποτελεί οδηγό στους πόρους φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού. 

Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει πεζοπορίες, ορειβατικό σκι, ποδήλατο βουνού, 

περιηγήσεις, παρουσίαση του οικιστικού ιστού (οικισµούς, παραδοσιακούς οικισµούς 

κλπ.), οδικό δίκτυο, τουριστικές υποδοµές (ξενοδοχεία, καταφύγια, εστιατόρια κλπ.) 

και πολιτιστικούς πόρους (Βυζαντινά µνηµεία, αρχαιολογικά µνηµεία, Ιερές Μονές, 

Μουσεία κλπ.) του Νοµού. Το έργο αρχικά, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για 

την ευρύτερη περιοχή, χάρτες της ΓΥΣ (για δρόµους και χωροσταθµικές), χάρτες του 

∆ασαρχείου, όπου έχουν αποτυπωθεί οι τύποι βλάστησης, και ενδεχοµένως σε 

απόκτηση αεροφωτογραφιών από τη ΓΥΣ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαιτείται επί τόπου 

µελέτη της περιοχής, που θα συµπεριληφθεί στο χάρτη, για την καταγραφή 

µονοπατιών, διαδροµών ενδιαφέροντος, σηµείων θέας και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, κρουνών, δεξαµενών, γεφυριών και γενικά ιστορικών και πολιτισµικών 

στοιχείων. Θα επακολουθήσει σύνθεση και έκδοση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει υπόµνηµα µε τα εµπεριεχόµενα στοιχεία, καθώς και τοποθέτηση της 

περιοχής σε σχέση µε την Ελλάδα ή/και την ευρύτερη περιοχή π.χ. την Περιφέρεια. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο αποσκοπεί στην έκδοση ενός ολοκληρωµένου και καλά πληροφορηµένου 

χάρτη του Νοµού Ευρυτανίας. Ο χάρτης θα χρησιµοποιηθεί από οργανωµένους 

συλλόγους επισκεπτών (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι), αλλά και από µεµονωµένους 

τουρίστες και θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της 

ανάπτυξη. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                       6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       10.000 

 Σύνολο  16.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων οικολογικού τουρισµού.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση 

Υπαίθρου 2000-2006» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       
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5.17. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού  

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ο αναρριχητικός οδηγός των ορεινών όγκων του Νοµού Ευρυτανίας αποτελεί βιβλίο-

οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για αναρριχητές βουνών. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριµένος οδηγός θα περιλαµβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες ορθοπλαγιών, 

διαδροµών και σχετικά µε αυτές σχεδιαγράµµατα. Επιπρόσθετα, πρόκειται να 

περιλαµβάνει πληροφορίες ιστορικών µνηµείων, πληροφορίες για την αισθητικότητα 

των διαδροµών, επιπέδου δυσκολίας, πληροφορίες πρόσβασης και επιστροφής από 

τις διαδροµές, ποιότητας βράχων κλπ. Συγχρόνως, ο οδηγός θα περιλαµβάνει εκτός 

από τις ανωτέρω πληροφορίες και  σχετικό χάρτη.    

 

Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το συγκεκριµένο έργο έχει ως στόχο την έκδοση ενός όσο δυνατόν πληρέστερου 

οδηγού αναρρίχησης. Ο αναρριχητικός οδηγός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

οργανωµένους ορειβατικούς συλλόγους, αλλά και από µεµονωµένους τουρίστες και 

θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής και στην τουριστική της ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης και φωτογράφησης                                    6.000 

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και εκτυπώσεις       13.000 

3 Μεταφράσεις       1.500   

 Σύνολο  20.500 

 

Ωφελούµενοι  

Επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον πόρων ορεινού τουρισµού.   
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-

2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Παραγωγή και ψηφιοποίηση χάρτη και 

εκτυπώσεις       

        

3 Μεταφράσεις               
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5.18.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών πρόκειται να συµβάλλει 

τα µέγιστα η διοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 

επαγγελµατίες του Νοµού που δραστηριοποιούνται στον ορεινό/ περιηγητικό 

τουρισµό. Η µετάδοση τόσο ειδικών γνώσεων όσο και γενικότερων γνώσεων για τον 

τουριστικό κλάδο και την τουριστική φυσιογνωµία του Νοµού και των επιµέρους 

περιοχών του θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µέσω της διοργάνωσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας τόσο τις ήδη υπάρχουσες 

δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ,ΙΕΚ) του Νοµού όσο και τις αντίστοιχες 

Νοµαρχιακές δοµές εκπαίδευσης. Οι βασικότερες επαγγελµατικές κατηγορίες του 

τουριστικού χώρου του Νοµού που χρήζουν πρόσθετης επιµόρφωσης είναι οι εξής: 

 

• Στελέχη ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Επαγγελµατικό προσωπικό ΜΜΕ αγροτουριστικών καταλυµάτων 

• Στελέχη τοπικών πρακτορείων και γραφείων πληροφοριών 

• Στελέχη τοπικού τουριστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Στελέχη ΟΤΑ και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα τοπικού τουριστικού 

σχεδιασµού, ανάπτυξης και  προβολής  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Αναµφισβήτητα, όπως απέδειξε και η πρώτη διαγνωστική φάση της παρούσας 

µελέτης, οι ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται γενικά στον τουριστικό τοµέα του Νοµού είναι µεγάλες και είναι 

δύσκολο µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών να καλυφθούν επαρκώς. 

Παράλληλα, σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών οι οποίοι χρήζουν γενικής και 

ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης  εισήλθε στον κλάδο µέσω των νέων 

δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. Εκτιµάται λοιπόν, ότι ένα µεγάλο 

µέρος των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα του Νοµού θα επιτύχει να λάβει 
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επαγγελµατική κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων κατάρτισης οι οποίες θα φανούν 

χρήσιµες κατά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του ορεινού/ περιηγητικού τουριστικού κλάδου του 

Νοµού Ευρυτανίας. Έµµεσα, µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, οι 

επισκέπτες των οικολογικών πόρων του Νοµού. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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5.19. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων 

του Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή 

του συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού.  Για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές 

ειδικότητες εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού. 

Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί πεζοπορικών διαδροµών 

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης 

• Φύλακες καταφυγίων 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Υπεύθυνοι κέντρων ενηµέρωσης 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού του Νοµού ενώ 

ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας 

των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό 

τουρισµό, του Νοµού.  

 

 

 

Ανάλυση Προϋπολογισµού 
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Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

ορειβατικοί και λοιποί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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5.20. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Ευρυτανίας  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η εκπόνηση της µελέτης ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων ορεινού/ 

περιηγητικού τουριστικού χώρου του Νοµού Ευρυτανίας αφορά την αποτύπωση της 

αγοράς απασχόλησης του τουριστικού κλάδου καθώς και των τάσεων σε αυτήν που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο Νοµό. Αρχικά, θα παρουσιασθούν οι τάσεις των 

επιµέρους τουριστικών επιχειρηµατικών κλάδων (αγροτουριστικά καταλύµατα, 

τουριστικά πρακτορεία, εστιατόρια κλπ.) στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αφού 

προσδιορισθούν στην συνέχεια και παρουσιασθούν οι τουριστικές ειδικότητες 

µέλλουν να αναζητηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που διοχετεύουν τις ειδικότητες 

αυτές στην αγορά καθώς και οι συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς µέσω των οποίων 

θα εξετασθεί η προσφορά ειδικοτήτων ορεινού /περιηγητικού τουρισµού στον Νοµό. 

Σε τρίτη φάση του έργου αυτού θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου δια ερωτηµατολογίων 

σε στατιστικά σηµαντικό δείγµα τουριστικών επιχειρήσεων του Νοµού µε στόχο την 

αποτύπωση της ενδονοµαρχιακής ζήτησης ειδικοτήτων του ορεινού/ περιηγητικού 

τουριστικού χώρου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΑΕ∆ 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση ορθολογικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και αποτελεσµατικής απασχόλησης αυτού στην βιοµηχανία του ορεινού/ 

περιηγητικού τουρισµού του Νοµού, συνιστά η διερεύνηση του πραγµατικού 

ισοζυγίου απασχόλησης όλων των παλαιών και νέων ειδικοτήτων του χώρου.   
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Απασχόλησης 45.000 

 Σύνολο 45.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι ΜΜΕ ορεινού/ περιηγητικού τουρισµού, το απασχολούµενο,  το δυνητικά 

απασχολούµενο προσωπικό, στον τουριστικό κλάδο και ο τοπικός πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών του Νοµού Ευρυτανίας.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελέτης         
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) 
Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 Γ 

2.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 Α 
3.  Ορεινή οδοποιϊα 875.000 Β 
4.  Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού 2.225.000 Α 
5.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 Β 
6.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 Β 
7.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 Β 
8.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 Β 
9.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 Α 
10.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 Α 
11.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 Α 
12.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού του 

Νοµού 158.000 Β 

13.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 158.000 Β 
14.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Βοιωτίας 45.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15.558.500  
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) 35.000 Γ 
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Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
2.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 Α 
3.  ∆ρόµος Παλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχη Τυµφρηστού 5.200.000 Γ 
4.  ∆ρόµος Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-Περιστέρι 12.000.000 Γ 
5.  Oρεινή οδοποιϊα 784.000 Β 
6.  Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Σπερχειού ποταµού-Μαλιακού Κόλπου 2.225.000 Β 
7.  Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Εθνικού ∆ρυµού Οίτης 2.225.000 Α 
8.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 Β 
9.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 Β 
10.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 Γ 
11.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 Α 
12.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 538.000 Α 
13.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 Α 
14.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 Α 
15.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών  Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού του 

Νοµού 158.000 Β 

16.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 158.000 Β 
17.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φθιώτιδας 45.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 34.919.500  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) 

Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 Γ 

2.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 Α 
3.  Oρεινή οδοποιϊα 875.000 Β 
4.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 Β 
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5.  Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καστανόλογγου 60.000 Γ 
6.  Ολοκλήρωση Ανάδειξης Φαραγγιού ∆ηµοσάρη 142.000 Β 
7.  Ανάδειξη φαραγγιού Αγάλης 816.000 Γ 
8.  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Χαλκίδας 1.920.000 Γ 
9.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 Β 
10.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 Β 
11.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 Α 
12.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 Α 
13.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 Α 
14.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 Α 
15.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού του 

Νοµού 158.000 Β 

16.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 158.000 Β 
17.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Εύβοιας 45.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 16.271.500  
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) 

Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 Γ 

2.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 Α 
3.  Oρεινή οδοποιϊα 728.000 Β 
4.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 120.000 Β 
5.  Ανάδειξη Φαραγγιού Ρεκάς 816.000 Β 
6.  Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 549.000 Β 
7.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 Β 
8.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 Γ 
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9.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 Β 
10.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 Α 
11.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 Α 
12.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 Α 
13.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού του 

Νοµού 158.000 Β 

14.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 158.000 Β 
15.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φωκίδας 45.000 Γ 

  14.491.500  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) 

Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 Γ 

2.  Χωροταξικός Σχεδιασµός Νοµού 45.000 Β 
3.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 Α 
4.  Ορεινή οδοποιϊα 1.120.000 Α 
5.  Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ∆. Καρπενησίου 8.960.000 Β 
6.  Σύνδεση οικισµών µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου Καρπενησίου 13.440.000 Γ 
7.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 Β 
8.  Ανάδειξη Φαραγγιού Ασπρορέµατος 816.000 Γ 
9.  Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης-Στήριξης Ορεινού Περιηγητικού 

Τουρισµού (Καρπενήσι) 181.000 Β 

10.  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου 1.920.000 Β 
11.  Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 549.000 Γ 
12.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 Α 
13.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 Β 
14.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 Α 
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15.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 Α 
16.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 Α 
17.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 Α 
18.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού του 

Νοµού 158.000 Β 

19.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού Τουρισµού 158.000 Β 
20.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Ευρυτανίας 45.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 39.489.500  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 121.024.800  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ  
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
15.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
            

16.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών             
17.  Ορεινή οδοποιϊα             
18.  Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού             
19.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000             
20.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού 
            

21.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας             
22.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού 
            

23.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών             
24.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού             
25.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού             
26.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
            

27.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 

            

28.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Βοιωτίας 

            

 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

18.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 
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19.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών             
20.  ∆ρόµος Παλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχη Τυµφρηστού             
21.  ∆ρόµος Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-Περιστέρι             
22.  Oρεινή οδοποιϊα             
23.  Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Σπερχειού ποταµού-Μαλιακού 

Κόλπου 
            

24.  Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Εθνικού ∆ρυµού Οίτης             
25.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000             
26.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού 
            

27.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας             
28.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού 
            

29.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών             
30.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού             
31.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού             
32.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών  Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
            

33.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 

            

34.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φθιώτιδας 

            

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

18.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 

            

19.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών             
20.  Oρεινή οδοποιϊα             
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21.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000             
22.  Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καστανόλογγου             
23.  Ολοκλήρωση Ανάδειξης Φαραγγιού ∆ηµοσάρη             
24.  Ανάδειξη φαραγγιού Αγάλης             
25.  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Χαλκίδας             
26.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού 
            

27.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας             
28.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού 
            

29.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών             
30.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού             
31.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού             
32.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
            

33.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 

            

34.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Εύβοιας 

            

 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

16.  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 

            

17.  Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών             
18.  Oρεινή οδοποιϊα             
19.  Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000             
20.  Ανάδειξη Φαραγγιού Ρεκάς             
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21.  Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης             
22.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού 
            

23.  Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας             
24.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού 
            

25.  ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών             
26.  Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού             
27.  Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού             
28.  Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
            

29.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 

            

30.  Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φωκίδας 

            

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 

            

2. Χωροταξικός Σχεδιασµός Νοµού             
3. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών             
4. Ορεινή οδοποιϊα             
5. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ∆. Καρπενησίου             
6. Σύνδεση οικισµών µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου 

Καρπενησίου 
            

7. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000             
8. Ανάδειξη Φαραγγιού Ασπρορέµατος             
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9. Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης-Στήριξης Ορεινού 
Περιηγητικού Τουρισµού (Καρπενήσι) 

            

10. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου             
11. Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης             
12. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού 
            

13. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας             
14. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων 

του Νοµού 
            

15. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών             
16. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού             
17. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού             
18. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ Περιηγητικού 

Τουρισµού του Νοµού 
            

19. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 

            

20. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 
Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Ευρυτανίας 
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6.2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Πρόκειται για µία ειδική µορφή µε πλούσια παράδοση και µεγάλη προϊστορία, αφού 

αυτά τα ταξίδια θεωρούνται ότι αποτέλεσαν µία από τις πρώτες οργανωµένες µορφές 

µετακίνησης τουριστών στον κόσµο. Οι στόχοι των τουριστών παραµένουν οι ίδιοι: 

περιοχές σε χώρους λατρείας, αρχαιολογικούς ή πλούσιας παράδοσης θρησκευτικού 

περιεχοµένου. Όλες οι σύγχρονες θρησκείες (Χριστιανισµός, Μωαµεθανισµός, 

Βουδισµός κ.ά.) έχουν γίνει αιτία σταθερά αυξανόµενου αριθµού παρόµοιων 

ταξιδιών. Η χώρα µας, µε την µεγάλη παράδοση στην Ορθοδοξία, γίνεται κάθε χρόνο 

πόλος έλξης µεγάλου αριθµού τέτοιων ταξιδιών τόσο από το εσωτερικό όσο και από 

το εξωτερικό. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει µεγάλα αποθέµατα θρησκευτικών και 

πολιτιστικών πόρων και ως εκ τούτου η τουριστική αξιοποίησή τους αποτελεί 

σηµαντική προτεραιότητα. 

Οι στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι: 

• Προστασία των θρησκευτικών και πολιτιστικών πόρων 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση των πόρων σε ένα πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης 

• Ένταξη των πόρων στο συνολικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και στο 

περιφερειακό τουριστικό προϊόν. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνονται τα έργα που περιγράφονται στη 

συνέχεια. 
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1. ΒΟΙΩΤΙΑ 
 
1.1. ∆ιορθόδοξο Κέντρο Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το σηµαντικότερο ίσως, Βυζαντινό µνηµείο του Νοµού η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, 

αποτελεί πόλο έλξης για έναν σηµαντικό αριθµό ηµεδαπών και αλλοδαπών 

επισκεπτών-προσκυνητών. Το συγκεκριµένο έργο προτείνει την ίδρυση ∆ιορθόδοξου 

Κέντρου στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το οποίο θα τελεί υπό την αιγίδα της τοπικής 

Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδιάς. Προτεινόµενες δραστηριότητες αυτού του 

Κέντρου είναι η διοργάνωση διεθνών θεολογικών συνεδρίων, η διοργάνωση 

θεολογικών σεµιναρίων, η διοργάνωση διεθνών εκθέσεων Βυζαντινής τέχνης, η 

σύσταση βιβλιοθήκης, η εκπόνηση θεολογικών µελετών, η δηµοσίευση διεθνούς 

θεολογικού περιοδικού καθώς και η θεολογική κατάρτιση στελεχών της εξωτερικής 

Ιεραποστολής. 

Για τις ανάγκες  του προτεινόµενου ∆ιορθόδοξου Κέντρου προτείνεται η κατασκευή 

κτιριακών εγκαταστάσεων πλησίον της Ιεράς Μονής, όπου θα προβλέπεται η 

κατασκευή Συνεδριακού κέντρου χωρητικότητας 250 ατόµων, Ξενώνα 

χωρητικότητας 50 ατόµων, Βυζαντινού µουσείου και χώρου εκθέσεων, αίθουσας 

διασκέψεων 20 ατόµων, Βιβλιοθήκης καθώς και  υποδοχής Γραµµατείας και γραφείο 

τύπου.  

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδιάς 
 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συµβάλλει στην διεθνή προβολή της Ιεράς Μονής 

Οσίου Λουκά, τόσο ως µνηµείο ιδιαίτερης Βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης όσο 

και ως ένα διεθνές κέντρο θεολογικής µελέτης και πολιτισµού.    
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 6.500 

2 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 80.000 

3 Κτιριακή Υποδοµή  650.000 

4 Εξοπλισµός 250.000 

5 Εκπαίδευση 75.000 

6 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας 30.000 

7 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών 36.000 

   

 Σύνολο 1.127.500 

 
 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-Προσκυνητές της Ιεράς Μονής, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στην τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΕΠ «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Εκπόνηση τεχνικών µελετών         

3 Κτιριακή Υποδοµή         

4 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών         
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1.2. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η κατηγορία έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και Βυζαντινών µνηµείων 

αναφέρεται  στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και Βυζαντινά µνηµεία του 

Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, στους χώρους και στα µνηµεία τα οποία θα επιλεχθούν, 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την συντήρηση (προστασία από διάβρωση) 

και την ανάδειξή τους ως τουριστικούς πόλους έλξης. Η βελτίωση, η ανάδειξη και η 

προβολή των µνηµείων και χώρων, η βελτίωση της επισκεψιµότητάς τους, η 

δηµιουργία σχετικών µουσείων πλησίον των µνηµείων καθώς και η δηµιουργία ή 

βελτίωση σχετικών διαδροµών αποτελούν ενδεικτικές προβλεπόµενες παρεµβάσεις. 

Στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Νοµού συγκαταλέγονται:  

 

α/α Αρχαιολογικοί  Χώροι & Μνηµεία 

1. Ορχοµενός 

2. Ακρόπολη Αρχαίας Κρεύσιδος 

3. Γλάς (Μυκηναϊκή Ακρόπολη) 

4. Ακρόπολη Αρχαίων Κορσίων 

5. Ακραίφνιο – Πτώον 

6. Χαιρώνεια 

7. Ακρόπολη Αρχαίων Σιφών 

8. Καδµείον 

9. Πλαταιές 

10. Ακρόπολη Πανοπέως 

11. Κοιλάδα των Μουσών (Θεσπιές) 

12. Θίσβη 

13. Καβίρειο (Θήβα) 

14. Μυκηναϊκό Ανάκτορο (Θήβα) 

15. Ναός Ισµηνίου Απόλλωνος (Θήβα) 

16. Πύλες (Θήβα) 

17. Ναός Αρτέµιδος 
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18. Σπήλαιο Νύµφης Κορώνειας (Αγία Τριάδα) 

19. Τρόπαιο της µάχης των Λεύκτρων  

 

Στα σηµαντικότερα Βυζαντινά µνηµεία διακρίνονται: 

α/α Βυζαντινά Μνηµεία & Ιερές Μονές 

1. Ι.Μ. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Σκριπούς 

2. Κάστρο Λιβαδειάς 

3. Ι. Μ. Οσίου Λουκά 

4. Ι.Μ. Αγ. Βλασίου 

5. Ι.Μ. Ευαγγελιστρίας Ζαγαρά 

6. Ι.Μ. Ταξιαρχών 

7. Ι.Μ. Σαγµατά  

8. Ι.Μ. Παναγίας της Μύρου 

9. Ι.Μ. ∆οµβούς- Οσίου Σεραφείµ 

10. Ι.Μ. Αγ. Νικολάου του εν Βουνένοις 

11. Ι.Μ. Αγ. Πέτρου 

12. Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής 

13. Ι.Ναός Παναγίας Φανερωµένης 

14. Ι.Μ. Αγ. Θεοδώρων 

15. Ι.Μ.Παναγίας Μακαριώτισσας 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ιερές Μητροπόλεις 

• Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου Πολιτισµού 

• ΟΤΑ 

• ΝΠ∆∆ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Οι παρεµβάσεις συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των 

Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού καθώς και οι συνοδευόµενες αυτών ενέργειες 
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προβολής, θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας τόσο για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και για την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος του Νοµού.  

 
 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 1.900.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 15.800.000 

3 Σύνολο 17.700.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού  

καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι 

από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών 

δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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1.3. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων περιλαµβάνει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών µνηµείων του Νοµού µε ιστορική και αισθητική σηµασία. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί σε γεφύρια, µύλους και βρύσες 

αξιόλογης αρχιτεκτονικής αξίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών αυτών  µνηµείων καθώς και 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 67.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 560.000 

3 Σύνολο 627.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα µνηµεία αρχιτεκτονικής αξίας, του 

Νοµού καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των 

κοντινών δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 475

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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1.4. Μεταλλευτικό Μουσείο ∆ιστόµου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η περιοχή του ∆ιστόµου αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη περιοχή του Νοµού µε 

βιοµηχανική ιστορία λόγω της φιλοξενούµενης, κατά το παρελθόν, µεταλλευτικής 

µονάδας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν αφήσει εµφανή ίχνη στον περιβάλλοντα 

χώρο και στην κοινωνική ζωή των κατοίκων της περιοχής. Η προστασία και ανάδειξη 

των βιοµηχανικών κτιρίων, η διάσωση καθώς και η δηµοσίευση πολύτιµου ιστορικού 

υλικού (αρχεία χειρογράφων, φωτογραφιών, χαρτών κλπ.) συνιστά αναγκαία ενέργεια 

για την διάσωση ενός σηµαντικού µνηµείου της ελληνικής βιοµηχανικής 

κληρονοµιάς. Ο σκοπός αυτός, θα µπορούσε σε ένα πρώτο στάδιο να επιτευχθεί, µε 

την δηµιουργία ενός βιοµηχανικού µουσείο του Μεταλλευτικού Μουσείου ∆ιστόµου. 

 

 Η υλοποίηση του έργου αυτού προβλέπει την ίδρυση σχετικού φορέα, την προστασία 

και ανάδειξη ενός από τα κτίρια που πρόκειται να εγκατασταθεί το Μουσείο, την 

συλλογή και αρχειοθέτηση χειρογράφων, φωτογραφιών και χαρτών, την δηµιουργία 

και διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου του µουσείου καθώς και την σχετικές 

ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης.    

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος ∆ιστόµου 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Περιφερειακή Υπηρεσία ΥΠΠΟ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Με την ίδρυση και λειτουργία του Μεταλλευτικού Μουσείου ∆ιστόµου επιτυγχάνεται  

η διάσωση ενός σηµαντικού µνηµείου της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της Ελλάδας. 

Συγχρόνως, δηµιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση της 

τουριστικής κίνησης της ευρύτερης περιοχής του ∆ιστόµου συµβάλλοντας σηµαντικά 

στην προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον Νοµό. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Μουσείου 6.500 

2 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 42.000 

3 Κτιριακή Υποδοµή  350.000 

4 Εξοπλισµός-Εκθετήριο 200.000 

5 Ενέργειες Αρχειοθέτησης υλικού 80.000 

6 Ενέργειες Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης 30.000 

 Σύνολο 628.500 

 
 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες του Μεταλλευτικού Μουσείου, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στην τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΕΠ «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Μουσείου         

2 Εκπόνηση τεχνικών µελετών         

3 Κτιριακή Υποδοµή         

4 Προµήθεια εξοπλισµού-εκθετηρίων         

5 Οργάνωση εκθεµάτων-αρχειοθέτηση         

6 Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης         

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 478

2. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 
 

2.1. Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Τριγώνου Αλαµάνα-Θερµοπύλες-
Γοργοπόταµος 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά ολοκληρωµένη παρέµβαση προστασίας και ανάδειξης 

των ιστορικών χώρων Αλαµάνας-Θερµοπυλών και Γοργοποτάµου οι οποίοι 

αποτελούν ιστορικοί χώροι παγκόσµιας εµβέλειας µε εξέχουσα πολιτισµική αξία και 

ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου 

συµπεριλαµβάνονται παρεµβάσεις βελτίωσης και ανάδειξης των ανωτέρω ιστορικών 

χώρων, ενέργειες προβολής των χώρων αυτών και δηµιουργία διαδροµών ιστορικού 

ενδιαφέροντος εντός του εν λόγω τριγώνου. Ειδικότερα, πρόκειται να συνταχθεί 

σχετική προκαταρτική µελέτη καθώς και οριστική µελέτη των επιµέρους έργων, θα 

γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απαλλοτριώσεων και η κατασκευή των επιµέρους 

έργων προστασίας και ανάδειξης. 
 
Φορείς Υλοποίησης 

Περιφέρεια 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το έργο «Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Τριγώνου Αλαµάνα-Θερµοπύλες-

Γοργοπόταµος» θα συµβάλλει στην διασύνδεση και την συνολική τουριστική 

προβολή των τριών ιστορικών χώρων. 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Προκαταρτική και οριστική µελέτη 1.800.000 

2 Απαλλοτριώσεις 1.800.000 

3 Έργα κατασκευής 8.200.000 

4 Ενέργειες δηµοσιότητας και Προβολής 300.000 

5 Σύνολο 12.100.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες οι οποίοι θα µπορούν να επισκεφθούν τρεις χώρους διαφορετικής 

ιστορικής σηµασία αλλά συνδεδεµένους σε ένα ενιαίο σύνολο, ο τοπικός πληθυσµός 

της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο 

καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών δήµων.  

  

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Προκαταρτική και οριστική µελέτη         

2 Απαλλοτριώσεις         

3 Έργα κατασκευής         

4 Ενέργειες δηµοσιότητας και Προβολής         
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2.2. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η κατηγορία έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και Βυζαντινών µνηµείων 

αναφέρεται  στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και Βυζαντινά µνηµεία του 

Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, στους χώρους και στα µνηµεία τα οποία θα επιλεχθούν, 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την συντήρηση (προστασία από διάβρωση) 

και την ανάδειξή τους ως τουριστικούς πόλους έλξης. Η βελτίωση, η ανάδειξη και η 

προβολή των µνηµείων και χώρων, η βελτίωση της επισκεψιµότητάς τους, η 

δηµιουργία σχετικών µουσείων πλησίον των µνηµείων καθώς και η δηµιουργία ή 

βελτίωση σχετικών διαδροµών αποτελούν ενδεικτικές προβλεπόµενες παρεµβάσεις. 

Στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Νοµού συγκαταλέγονται:  

 

• η Λάρυµνα 

• τα Κάστρα Αχινού (Έχινος), Λαµίας, Μενδενίτσας, Υπάτης, Λιµογαρδίου, 

∆ρυµαίας, Πελασγίας 

• ο Αρχαιολογικός χώρος Πυρά 

• ο Θολωτός τάφος Βαρδάτων 

• η Ελάτεια 

• ο Ναός Αθηνάς Κραναίας 

 

Στα σηµαντικότερα Βυζαντινά µνηµεία διακρίνονται: 

• η Ι.Μ. ∆αµάστας 

• η Ι.Μ. Αγάθωνος 

• ο Ι. Ναός Αγ. Σοφίας 

• ο Ι.Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Αλεπόσπιτων 

• ο Ι.Ναός Αγ. Παρασκευής Κοµποτάδων 

• ο Ι.Ναός Αγ. Χαραλάµπους 

• η Ι.Μ. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Καµένων Βούρλων 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
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• Ιερές Μητροπόλεις 

• Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου Πολιτισµού 

• ΟΤΑ 

• ΝΠ∆∆ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Οι παρεµβάσεις συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των 

Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού καθώς και οι συνοδευόµενες αυτών ενέργειες 

προβολής, θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας τόσο για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και για την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 1.900.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 15.800.000 

3 Σύνολο 17.700.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού  

καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι 

από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών 

δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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2.3. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων περιλαµβάνει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών µνηµείων του Νοµού µε ιστορική και αισθητική σηµασία. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί σε γεφύρια, µύλους και βρύσες 

αξιόλογης αρχιτεκτονικής αξίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών αυτών  µνηµείων καθώς και 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα έργα 

προστασία και ανάδειξης µύλων που διαθέτει ο Νοµός Φθιώτιδας, Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι µύλοι: 

 

• Πουγκακίων  • Λαµίας (Μυλαύλακο) 

• Αγ. Γεωργίου • Βιτόλη 

• Υπάτης • Γιαννιτσού 

• Αργυρίων • ∆ίκαστρου 

• Ασβέστη • Άνω και Κάτω Καναλίων 

• Καστανιάς • Μαρµάρων 

• Νεοχωρίου Υπάτης • Περιστερίου 

• Παλαιοχωρίου • Στυλίδας 

 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός 

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 67.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 560.000 

3 Σύνολο 627.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα µνηµεία αρχιτεκτονικής αξίας, του 

Νοµού καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των 

κοντινών δήµων.  

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 484

 
2.4. Καινοτοµικό Μουσείο  Θερµοπυλών 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αναφέρεται στην δηµιουργία ενός Καινοτοµικού 

Μουσείου στο οποίο µε την χρήση των νέων τεχνολογιών και των νέων 

µουσειολογικών ερµηνευτικών µεθόδων θα παρουσιάζεται µια σειρά από θέµατα που 

σχετίζονται µε τις τακτικές και τις στρατηγικές των µαχών τον εξοπλισµό των 

στρατιωτών και την γεωµορφολογία  της θέσης των Θερµοπυλών κατά την 

αρχαιότητα καθώς και την αναπαράσταση των άλλων πεδίων µαχών της ευρύτερης 

περιοχής (Ππλαταιές, Λεύκτρα, Χαιρώνια, Κίρρα κ.α.). 

 

Το Καινοτοµικό Μουσείο Θερµοπυλών προβλέπει την δηµιουργία στον χώρο του 

µουσείου τριών ξεχωριστών ενοτήτων αυτήν της µάχης των Θερµοπυλών όπου θα 

παρουσιάζεται τόσο η γεωµορφολογία της περιοχής κατά την περίοδο όπου 

ονοµαζόταν «στενά των Θερµοπυλών» όσο και η µάχη των Θερµοπυλών,  αυτήν των 

σηµαντικότερων µαχών κατά την αρχαιότητα που έλαβαν χώρα στην Στερεά Ελλάδα 

(Πλαταιές, Λεύκτρα, Χαιρώνεια, Ερέτρια, ∆ελφοί) και αυτήν των πολιτιστικών 

διαδροµών των µαχών.   

 

Πιο συγκεκριµένα, το έργο προβλέπει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Μουσείου, µε τρεις ξεχωριστούς εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα υποδοχής, εµπορικό 

κατάστηµα αναµνηστικών αντικειµένων και βιβλίων, χώρο στάθµευσης και 

αναψυκτήριο. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Αγορά οικοπέδου  180.000 

2 Μελέτες Έργων Κατασκευής 62.000 

3 Έργα Κατασκευής 510.000 

4 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 90.000 

5 Εξοπλισµός και υλικό υποστήριξης 250.000 

6 Ενέργειες δηµοσιότητας 35.000 

 Σύνολο 1.127.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες του µουσείου και της ευρύτερης περιοχής του Νοµού είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις και ο 

τοπικός πληθυσµός των κοντινών δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ Τουρισµός -Πολιτισµός 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Αγορά οικοπέδου          

2 Μελέτες Έργων Κατασκευής         

3 Έργα Κατασκευής         

4 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου         

5 Εξοπλισµός και υλικό υποστήριξης         

6 Ενέργειες δηµοσιότητας         
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3. ΕΥΒΟΙΑ 

3.1. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η κατηγορία έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και Βυζαντινών µνηµείων 

αναφέρεται  στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και Βυζαντινά µνηµεία του 

Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, στους χώρους και στα µνηµεία τα οποία θα επιλεχθούν, 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την συντήρηση (προστασία από διάβρωση) 

και την ανάδειξή τους ως τουριστικούς πόλους έλξης. Η βελτίωση, η ανάδειξη και η 

προβολή των µνηµείων και χώρων, η βελτίωση της επισκεψιµότητάς τους, η 

δηµιουργία σχετικών µουσείων πλησίον των µνηµείων καθώς και η δηµιουργία ή 

βελτίωση σχετικών διαδροµών αποτελούν ενδεικτικές προβλεπόµενες παρεµβάσεις. 

Στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα σηµαντικότερα Βυζαντινά 

Μνηµεία του Νοµού συγκαταλέγονται:  

 

 

 

α/α Βυζαντινό Μνηµείο 
1 Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Καλυβίτου 
2 Ι.Μ.Αγ.Νικολάου 
3 Ι.Μ.Παναγίας Περιβλέπτους 
4 Ι.Μ.Εισοδίων της Θεοτόκου 
5 Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου Προδρόµου Καρυών 
6 Ι.Ναός Αγ. Άννας Βασιλικών 

α/α Αρχαιολογικός Χώρος 
1 Μακεδονικός τάφος (Ερέτρια) 
2 Αρχαίο Θόλος (Ερέτρια) 
3 Απολιθωµένο ∆άσος Κερασιάς( Ιστιαία) 
4 Αρχαία Λουτρά Αιδηψού (Αιδηψός) 
5 Αρχαία Λουτρά Γιάλτρων (Γιάλτρα) 
6 Αρχαίο Ελύµνιο (Λίµνης) 
7 Αρχαίο Νεκροταφείο Ριτσώνας (Αυλίδα) 
8 Οικία των Ψηφιδωτών (Ερέτρια) 
9 Αρχαίο Θέατρο (Ερέτρια) 
10 Ναός Απόλλωνος ∆αφνηφόρου (Ερέτρια) 
11 Θολωτός τάφος Κατακάλου (Αλιβέρι) 
12 Λευκαντί 
13 Αρχαία Χαλκίδα 
14 Ιερός Αυλιδείας Αρτέµιδος 
15 Ταύρος Ωρεών 
16 Μαυσωλείο Καρύστου 
17 Βιγλατούρι Κύµης 
18 Αµάρυνθος 
19 Μαγαζιά Σκύρου 
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7 Ι.Ναός Θεοτόκου Αλιβερίου 
8 Ι..Ναός Αγ.Νικολάου 
9 Ι.Ναός Αγ. Νικολάου «Γαλατάκι» 
10 Ι.Μ. Ταξιαρχών Καλυβίων 
11 Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Σκύρου 
12 Ι.Ναός Αγ. Παρασκευής Χαλκίδος 
13 Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου «Αρµά» 
14 Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου 
15 Ι.Μ. Καταρράκτη 
16 Ι.Μ.Μάντζαρη 
17 Ι.Μ. Αρµά Καµαρίου 
18 Ι.Μ.Αγ. Γεωργίου 
19 Ι.Μ. Χιλιαδούς 
20 Ι.Μ.Αγ. Νικολάου Σικελιώτη 
21 Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Βάθειας 
22 Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής 
23 Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου Καρυών 
24 Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Κεσκεσά 
25 Ι.Μ. Κορακιών 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ιερές Μητροπόλεις 

• Περιφερειακή Υπουργείο Πολιτισµού 

• ΟΤΑ 

• ΝΠ∆∆ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Οι παρεµβάσεις συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των 

Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού καθώς και οι συνοδευόµενες αυτών ενέργειες 

προβολής, θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας τόσο για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και για την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 1.900.000 
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2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 15.800.000 

3 Σύνολο 17.700.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού  

καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι 

από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών 

δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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3.2. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής      

Κληρονοµιάς 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων περιλαµβάνει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών µνηµείων του Νοµού µε ιστορική και αισθητική σηµασία. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί σε γεφύρια, µύλους και βρύσες 

αξιόλογης αρχιτεκτονικής αξίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών αυτών  µνηµείων καθώς και 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 67.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 560.000 

3 Σύνολο 627.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα µνηµεία αρχιτεκτονικής αξίας, του 

Νοµού καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των 

κοντινών δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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3.2. Προστασία και Ανάδειξη Πύργων και Κάστρων 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η παρούσα κατηγορία έργων αφορά επεµβάσεις αναστήλωσης και ανάδειξης 

ιστορικών πύργων και κάστρων της µεταβυζαντινής εποχής, ειδικών µνηµείων που 

διαθέτουν σηµαντική παρουσία στους πολιτιστικούς πόρους του Νοµού. Ειδικότερα 

οι επεµβάσεις αναφέρονται σε αναστηλωτικά έργα, έργα βελτίωσης και διαµόρφωσης 

εσωτερικών χώρων και έργα διαµόρφωσης οδών πρόσβασης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται κάποια από τα σηµαντικότερα ιστορικά µνηµεία, πύργοι και κάστρα του 

Νοµού: 

• Castello Rosso 

• Φρούριο Μπούρτζι 

• Ενετικός Πυργος Σκουντέρι 

• Ενετικός Πύργος Καθενών 

• Κάστρο Καράµπαµπα Χαλκίδας 

• Πύργος ∆ροσίνη Γουβών 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ΥΠ.ΠΟ. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 48.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 400.000 

3 Σύνολο 448.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα ιστορικά µνηµεία του Νοµού καθώς 

και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από το 

συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών δήµων.  
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 493

4. ΦΩΚΙ∆Α 

4.1. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η κατηγορία έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και Βυζαντινών µνηµείων 

αναφέρεται  στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και Βυζαντινά µνηµεία του 

Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, στους χώρους και στα µνηµεία τα οποία θα επιλεχθούν, 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την συντήρηση (προστασία από διάβρωση) 

και την ανάδειξή τους ως τουριστικούς πόλους έλξης. Η βελτίωση, η ανάδειξη και η 

προβολή των µνηµείων και χώρων, η βελτίωση της επισκεψιµότητάς τους, η 

δηµιουργία σχετικών µουσείων πλησίον των µνηµείων καθώς και η δηµιουργία ή 

βελτίωση σχετικών διαδροµών αποτελούν ενδεικτικές προβλεπόµενες παρεµβάσεις. 

Στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Νοµού συγκαταλέγονται:  

 

α/α Αρχαιολογικό Μνηµείο 

1 Αρχαία Λιλαία 

2 Οχύρωση αρχαίας Άµφισσας 

3 Πυρά Ηρακλέους (Ξεροβούνι Παύλιανης) 

5 Αρχαία  πόλη περιοχής «Καλαφάτη» 

6 Αρχαία πόλη Μεδεώνος  

 

ενώ στα σηµαντικότερα Βυζαντινά Μνηµεία συγκαταλέγονται τα εξής: 

 
α/α Βυζαντινά Μνηµεία 

1 Ι.Μ. Βαρνάκοβας 

2 Ι.Μ. Κόκκινου 

3 Ι.Μ. Αγ.Ιωάννου του Προδρόµου ∆εσφίνας 

4 Ι.Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Άµφισσας 

5 Ι.Μ. Παναγίας της Κουτσουριώτισσας 

6 Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου του Προδρόµου Αρτοτίνας 

7 Ι.Μ. Προφήτη Ηλιού 

8 Ι. Ασκητήριο Αγ. ∆ηµητρίου Συκιάς 

9 Ι. Ναός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Παναγία η Πολυπορτού) 
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Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ιερές Μητροπόλεις 

• Περιφερειακή Υπουργείο Πολιτισµού 

• ΟΤΑ 

• ΝΠ∆∆ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Οι παρεµβάσεις συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των 

Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού καθώς και οι συνοδευόµενες αυτών ενέργειες 

προβολής, θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας τόσο για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και για την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός                  

(ΕΥΡΩ) 

1 Μελέτες 1.900.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 15.800.000 

3 Σύνολο 17.700.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού  

καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι 

από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών 

δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  
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ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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4.2. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής      

Κληρονοµιάς 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων περιλαµβάνει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών µνηµείων του Νοµού µε ιστορική και αισθητική σηµασία. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί σε γεφύρια, µύλους και βρύσες 

αξιόλογης αρχιτεκτονικής αξίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών αυτών  µνηµείων καθώς και 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 67.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 560.000 

3 Σύνολο 627.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα µνηµεία αρχιτεκτονικής αξίας, του 

Νοµού καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των 

κοντινών δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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5. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  
 
5.1. Ανάδειξη Βυζαντινών Μνηµείων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η κατηγορία έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και Βυζαντινών µνηµείων 

αναφέρεται  στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και Βυζαντινά µνηµεία του 

Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, στους χώρους και στα µνηµεία τα οποία θα επιλεχθούν, 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την συντήρηση (προστασία από διάβρωση) 

και την ανάδειξή τους ως τουριστικούς πόλους έλξης. Η βελτίωση, η ανάδειξη και η 

προβολή των µνηµείων και χώρων, η βελτίωση της επισκεψιµότητάς τους, η 

δηµιουργία σχετικών µουσείων πλησίον των µνηµείων καθώς και η δηµιουργία ή 

βελτίωση σχετικών διαδροµών αποτελούν ενδεικτικές προβλεπόµενες παρεµβάσεις.  

Στα σηµαντικότερα Βυζαντινά Μνηµεία συγκαταλέγονται τα εξής: 

 

Α/α Βυζαντινό Μνηµείο 
1 Ι.Ναός Αγ.Ιωάννη του Χρυσοστόµου 

 
2 Ι.Ναός της Παναγίας 

 
3 Ι.Μ.Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 

 
4 Ι.Μ.Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 

 
5 Ι.Ησυχαστήριο Οσ.Μαρίας 

 
6 Ι.Μ."Κορίτσας" 

 
7 Ι.Μ.Τατάρνης 

 
8 Ι.Μ.Προυσσού 

 
9 Ι.Ναός Αγ.Λεωνίδη Κλαυσίου 

 
10 Ι.Ναός Αγ.Τριάδας 

 
11 Ι.Ναός Αγ.∆ηµητρίου 

 
12 Ι.Μ. Στάνας 

 
13 Ι.Μ. Βλάχας 
 

 

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 499

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υπουργείου Πολιτισµού 

• Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου  

• ΟΤΑ 

• ΝΠ∆∆ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Οι παρεµβάσεις συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των 

Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού καθώς και οι συνοδευτικές αυτών ενέργειες 

προβολής, θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας τόσο για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και για την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 960.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 8.000.000 

3 Σύνολο 8.960.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των Βυζαντινών µνηµείων του Νοµού  

καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα ωφελούµενοι 

από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των κοντινών 

δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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5.2. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής      

Κληρονοµιάς 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων περιλαµβάνει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών µνηµείων του Νοµού µε ιστορική και αισθητική σηµασία. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί σε γεφύρια, µύλους και βρύσες 

αξιόλογης αρχιτεκτονικής αξίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών αυτών  µνηµείων καθώς και 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία στον Νοµό 

Ευρυτανίας µιας σειράς γεφυριών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής οι οποίοι χρήζουν 

προστασίας και ανάδειξης, χωρίς αυτό να εξαιρεί άλλα µνηµεία παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής. Τέτοια είναι τα εξής: 

 

• Το γεφύρι του Γαύρου Μεγ. Χωριού 

• Το γεφύρι των Κορυσχάδων 

• Το γεφύρι της παλιάς Βίλιανης 

• Το γεφύρι των Αγράφων 

• Το γεφύρι της Τέµπλας 

• Το γεφύρι των Αυλακίων 

• Το γεφύρι της Νεράτας 

• Το γεφύρι του Τρολάτου 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 67.000 

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων 560.000 

3 Σύνολο 627.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των περιοχών όπου βρίσκονται τα µνηµεία αρχιτεκτονικής αξίας, του 

Νοµού καθώς και ο τοπικός πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από το συγκεκριµένο έργο καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις των 

κοντινών δήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα προστασία και ανάδειξης µνηµείων         
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5.3. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καρπενησίου  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Ο Νοµός της Ευρυτανίας, όντας χαρακτηρισµένος ως µία από τις πρώτες περιοχές 

του κόσµου σε καθαρότητα περιβάλλοντος µε µηδενική µόλυνση (UNESCO, 1991) 

διαθέτει πλήθος φυσικών πόρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού 

ενδιαφέροντος µε δείγµατα σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Το παρόν έργο 

αναφέρεται στην δηµιουργία ειδικού φορέα-Μουσείου Φυσικής Ιστορίας το οποίο θα 

εδράζεται στο Καρπενήσι και θα έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση της 

ιστορικής εξέλιξης των έµβιων όντων, των δειγµάτων σπάνιας χλωρίδας και πανίδας 

του Νοµού καθώς και την παροχή εκθεµάτων και πληροφοριών σχετικών µε την 

Γεωλογία, Παλαιοντολογία, Κλιµατολογία, Εδαφολογία και Οικολογία των φυσικών 

πόρων του Νοµού.  Η υλοποίηση του έργου αυτού προβλέπει την δηµιουργία στον 

χώρο του µουσείου τριών ξεχωριστών ενοτήτων αυτήν της Γενικής Φυσικής Ιστορίας 

όπου θα παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε το κλίµα, το έδαφος, την χλωρίδα και την 

πανίδα της ευρύτερης περιοχής του Νοµού καθώς και θέµατα σχετικά µε την 

προστασία της φυσικής κληρονοµιάς σε παγκόσµιο και ελληνικό επίπεδο, αυτήν των 

ζώων και πουλιών που συναντώνται ή έχουν εκλείψει από τον φυσικό χώρο του 

Νοµού της Ευρυτανίας µε παράλληλη αναφορά στην καταγωγή και εξέλιξή τους από 

τον Παλαιοζωϊκό αιώνα µέχρι σήµερα και αυτήν του Βοτανικού Κήπου όπου 

πρόκειται να διατηρείται ποικιλία αντιπροσωπευτικού αριθµού φυτικών ειδών από 

την πλούσια σε φυτικά είδη χλωρίδα του Νοµού.  

 

Πιο συγκεκριµένα, το έργο προβλέπει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Μουσείου, µε τρεις ξεχωριστούς εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκη, γραφεία 

διεύθυνσης, ερευνητικό εργαστήριο, εµπορικό κατάστηµα αναµνηστικών 

αντικειµένων και βιβλίων, χώρους στάθµευσης και αναψυκτήριο.    
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Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος Καρπενησίου 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Περιφερειακή Υπηρεσία ΥΠΠΟ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Με την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Καρπενησίου  

επιτυγχάνεται  η ανάδειξη των δειγµάτων σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του Νοµού, 

η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα φυσικής ιστορίας και προστασίας της 

φύσης εµπλουτίζοντας µε αυτόν τρόπο το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν του 

Νοµού και δηµιουργώντας προϋποθέσεις για την αύξηση της τουριστικής κίνησης της 

ευρύτερης περιοχής του Νοµού. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Μουσείου 6.500 

2 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 42.000 

3 Κτιριακή Υποδοµή  550.000 

4 Εξοπλισµός-Εκθετήριο 200.000 

5 Ενέργειες συλλογής υλικού 480.000 

6 Ενέργειες Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης 30.000 

 Σύνολο 1.308.500 

 
 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις 

που συµµετέχουν στην τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΕΠ «Πολιτισµός», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Μουσείου         

2 Εκπόνηση τεχνικών µελετών         

3 Κτιριακή Υποδοµή         

4 Προµήθεια εξοπλισµού-εκθετηρίων         

5 Συλλογή- Οργάνωση εκθεµάτων         

6 Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης         
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6. ∆ΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΟΒΑ 

 
6.1. Επέκταση Σχεδίου Πόλεως ∆ελφών 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η ταχέως αυξανόµενη τουριστική κίνηση της περιοχής των ∆ελφών είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και συνεπώς αύξηση των 

αναγκών και της ζήτησης για αγορά γης και  κατοικίας. Η υλοποίηση του παρόντος 

έργου αναφέρεται στην εφαρµογή του ΓΠΣ που προβλέπει την επέκταση του 

οικισµού αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά τις έντονες οικιστικές πιέσεις για πρώτη 

και εξοχική κατοικία που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή.  Ειδικότερα, αυτό 

συνεπάγεται έργα οδοποιίας, έργα επέκτασης δικτύου ύδρευσης, έργα επέκτασης 

δικτύου αποχέτευσης, καθώς και έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων. 

Το έργο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ελφών 

ως παγκόσµιου κέντρου πολιτιστικού/ αρχαιολογικού τουρισµού. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου πρόκειται να συµβάλλει θετικά τόσο στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

όσο και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και του τοπικού πληθυσµού 

δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις αειφορίας στην τοπική ανάπτυξη. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός               

(ΕΥΡΩ) 

1 Μελέτες Τεχνικών έργων 1.050.000 

2 Επέκταση ∆ικτύου ύδρευσης 1.500.000 

3 Επέκταση ∆ικτύου Αποχέτευσης 1.500.000 

4 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων 1.500.000 

5 Έργα Οδοποιίας 3.000.000 

6 Λοιπά έργα 1.200.000 
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 Σύνολο 9.750.000 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ∆ελφών, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην 

τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον». 

 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες Τεχνικών έργων             
2 Επέκταση ∆ικτύου ύδρευσης             
3 Επέκταση ∆ικτύου Αποχέτευσης             
4 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων             
5 Έργα Οδοποιίας             
6 Λοιπά έργα             
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6.2. Υπαίθριο Θέατρο ∆ελφών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αναφέρεται στην δηµιουργία υπαίθριου θεάτρου εντός των 

εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των ∆ελφών. Η υλοποίηση 

του παρόντος έργου θα εξυπηρετήσει πολιτιστικές δραστηριότητες οι οποίες για 

λόγους προστασίας αρχαιολογικού χώρου, δεν δύνανται να πραγµατοποιηθούν στο 

αρχαίο θέατρο των ∆ελφών. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

• Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ΥΠ.ΠΟ. 

• ∆ήµος ∆ελφών 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η δηµιουργία νέου υπαίθριου θεάτρου θα εξυπηρετήσει θεατρικές-πολιτιστικές 

εκδηλώσεις της περιοχής οι οποίες για λόγους προστασίας αρχαιολογικού χώρου δεν 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο αρχαίο θέατρο των ∆ελφών. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 600.000 

2 Έργα Κατασκευής 4.400.000 

3 ∆ιαµόρφωση χώρων  600.000 

 Σύνολο 5.200.000 

 

  Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ∆ελφών, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην 

τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Πολιτισµός» 
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες             
2 Έργα Κατασκευής             
3 Έργα διαµόρφωσης χώρων             
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  ∆ιορθόδοξο Κέντρο Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά 1.127.500 Α 
2.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 Β 
3.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 Α 
4.  Μεταλλευτικό Μουσείο ∆ιστόµου 628.500 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20.083.000  
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1.  Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Τριγώνου Αλαµάνα-Θερµοπύλες-Γοργοπόταµος 12.100.000 Β 
2.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 Β 
3.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 Β 
4.  Καινοτοµικό Μουσείο  Θερµοπυλών 1.127.000 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 31.554.000  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 Α 
2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 Β 
3.  Προστασία και Ανάδειξη Πύργων και Κάστρων 448.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 18.775.000  
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 Α 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006        Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 511 

2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 Β 
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 18.327.000  

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Ανάδειξη Βυζαντινών Μνηµείων 8.960.000 Α 
2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 Β 
3.  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καρπενησίου 1.308.500 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10.895.500  
 

∆ΕΛΦΟΙ ΑΡΑΧΩΒΑ 
1.  Επέκταση Σχεδίου Πόλεως ∆ελφών 9.750.000 Α 
2.  Υπαίθριο Θέατρο ∆ελφών 5.200.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 14.950.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 114.584.500  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1.  ∆ιορθόδοξο Κέντρο Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά             
2.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων             

3.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 
Κληρονοµιάς 

            

4.  Μεταλλευτικό Μουσείο ∆ιστόµου             
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1.  Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Τριγώνου Αλαµάνα-

Θερµοπύλες-Γοργοπόταµος 
            

2.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων             
3.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
            

4.  Καινοτοµικό Μουσείο  Θερµοπυλών             
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων             
2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
            

3.  Προστασία και Ανάδειξη Πύργων και Κάστρων             
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων             
2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Ανάδειξη Βυζαντινών Μνηµείων             
2.  Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 
            

3.  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καρπενησίου             
 

∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 
1.  Επέκταση Σχεδίου Πόλεως ∆ελφών             
2.  Υπαίθριο Θέατρο ∆ελφών             
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6.3. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
 
1. Εισαγωγή  

Ο ιαµατικός τουρισµός είναι µία ειδική µορφή µε παράδοση αιώνων , η οποία όµως, 

στα πρόσφατα χρόνια, διαρκώς εκσυγχρονίζεται προσφέροντας νέες δραστηριότητες 

και υποδοµές. Οι Τουρίστες του ιαµατικού τουρισµού έχουν ως στόχο την βελτίωση 

της υγείας τους µε την διενέργεια -κατά κύριο λόγο -ιαµατικών λουτρών σε περιοχές 

µε πηγές. 

Από τα αρχαία χρόνια, η σχέση των λουτρών αυτών µε την ίαση διαφόρων, 

ασθενειών έχει γίνει αφ' ενός αιτία πολλών τουριστικών ταξιδιών και αφετέρου αίτιο 

ανάπτυξης πολλών περιοχών µε πηγές. Πολλές τέτοιες περιοχές έχουµε και στη χώρα 

µας ενώ αρκετές από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν είναι σύγχρονες. Ο ιαµατικός 

τουρισµός όµως την τελευταία δεκαπενταετία εξελίσσεται σε αυτό που ονοµάζουµε 

θερµαλισµό, ο οποίος επηρεάστηκε και από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 

ξενοδοχεία και οι εγκαταστάσεις που ασχολούνται µε προγράµµατα φυσικής και 

υγιεινής ζωής. Ουσιαστικά ο θερµαλισµός προβάλει την δυνατότητα στους τουρίστες 

να ασχοληθούν µε πολλές δραστηριότητες (ψυχαγωγία, αθλητισµός) αλλά και 

προγράµµατα υγείας επιδιώκοντας να δώσει ένα νέο νόηµα στον ιαµατικό τουρισµό, 

αυτό της διατήρησης µίας καλής φυσικής κατάστασης. Απευθύνεται άρα σε 

περισσότερες οµάδες καταναλωτών και ανατρέπει την άποψη ότι ο ιαµατικός 

τουρισµός αφορά µόνον αρρώστους. Η τάση ανάπτυξης συγκροτηµάτων και 

περιοχών , οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και δραστηριότητες θερµαλισµού και 

τουρισµού φυσικής και υγιεινής ζωής, είναι δυναµική τα τελευταία χρόνια. 

 

2. Οι ιαµατικές πηγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Περιφέρεια και ειδικότερα οι νοµοί Εύβοιας και Φθιώτιδας διαθέτουν σηµαντικό 

δυναµικό ιαµατικών πηγών όπως αναφέρεται στη συνέχεια. 

 

Οι πηγές της περιοχής των Καµένων Βούρλων  

Φορέας εκµετάλλευσης των πηγών είναι ο ΕΟΤ που διαθέτει δύο υδροθεραπευτήρια 

και µια δεξαµενή σε ένα πάρκο 500 στρεµµάτων. 

Στην περιοχή λειτουργούν περίπου 80 ξενοδοχεία, εκ των οποίων ένα είναι Α’ τάξης 

και ανήκει στον ΕΟΤ και ένα κάµπινγκ (επίσης ιδιοκτησίας ΕΟΤ). 

Από το 1970 και µετά η κίνηση µειώνεται διαρκώς µε ρυθµούς 2% ετησίως. 
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Ο θερµές πηγές στην περιοχή των Θερµοπυλών 

Οι πηγές χρησιµοποιούνται για λουτροθεραπεία και είναι ιδιοκτησίας του ΕΟΤ (όπως 

και έκταση 760 στρεµµάτων) , ο οποίος είναι και ο φορέας εκµετάλλευσης. 

Από το 1980 και µετά η κίνηση µειώνεται διαρκώς µε ρυθµούς 4% ετησίως. 

 

Η πηγή στα Λουτρά Υπάτης 

Φορέας εκµετάλλευσης της πηγής είναι ο ΕΟΤ που διαθέτει επίσης έκταση 805 

στρεµµάτων, ένα υδροθεραπευτήριο µε 100 λουτήρες και το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ Γ’ 

κατηγορίας  δυναµικότητας 143 κλινών. 

Από το 1990 και µετά η κίνηση µειώνεται διαρκώς µε ρυθµούς 4% ετησίως. 

 

Οι πηγές στην περιοχή Πλατυστόµου 

Φορέας εκµετάλλευσης της πηγής είναι ο ΕΟΤ που διαθέτει επίσης έκταση 785 

στρεµµάτων, ένα παλαιό υδροθεραπευτήριο µε 30 λουτήρες, δύο δεξαµενές 

κολύµβησης, το ξενοδοχείο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Γ’ κατηγορίας και το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 

Γ’ κατηγορίας δυναµικότητας 36 κλινών. 

Από το 1990 και µετά η κίνηση µειώνεται διαρκώς µε ρυθµούς 7% ετησίως. 

 

Οι πηγές στα Λουτρά Αιδηψού 

Φορέας εκµετάλλευσης των πηγών είναι ο ΕΟΤ που διαθέτει επίσης, ένα 

υδροθεραπευτήριο µε 84 ατοµικούς λουτήρες, δύο εσωτερικές και µία εξωτερική 

δεξαµενές κολύµβησης, γυµναστήριο και άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις.  

Επίσης στην Αιδηψό λειτουργούν 22 ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια και µία δηµοτική 

ακτή µικτών λούσεων και υπάρχουν 94 ξενοδοχεία µε 4.600 κλίνες και 5.500 

ενοικιαζόµενα µε 12.000 κλίνες. 

Είναι η µία λουτρόπολη που από το 1990 και µετά παρουσιάζει αύξηση των 

επισκέψεων. 

 

Στόχοι 

Για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Ανάπτυξη του κλάδου στα πλαίσια της συνολικής διεύρυνσης του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στα πλαίσια της εν γένει 

ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού και της αειφόρου ανάπτυξης. 
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• ∆ιεύρυνση του προϊόντος του κλάδου πέραν της θεραπείας σε ρόλο πρόληψης, 

υγείας και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των τουριστών (λειτουργική 

διεύρυνση). 

• Υιοθέτηση νέων θεραπευτικών, κτιριολογικών και πολεοδοµικών προτύπων. 

• Εκσυγχρονισµός των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Βελτίωση των µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης 

• Αναβάθµιση των τεχνικών προβολής 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται στη συνέχεια τα συγκεκριµένα έργα για την ανάπτυξη 

του ιαµατικού τουρισµού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα: 

• ∆ηµιουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας 

• ∆ηµιουργία πάρκου θερµαλισµού 

• ∆ηµιουργία Καινοτοµικού Μουσείου 

• Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων 

• Προβολή του ιαµατικού τουρισµού 

• Έργα υποδοµής για την υποστήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

(διαχείριση απορριµµάτων, επεξεργασία αστικών λυµάτων, δηµιουργία ζώνης 

σκαφών αναψυχής) 

• Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων των ιαµατικών κέντρων 
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1. ΕΥΒΟΙΑ 
 
1.1. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Λ. Αιδηψού  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η ίδρυση του κέντρου θαλασσοθεραπείας εντάσσεται στην υλοποίηση του στόχου 

της βελτίωσης της τουριστικής ανωδοµής της περιοχής . 

Η δηµιουργία του κέντρου θαλασσοθεραπείας ως συµπληρωµατική υποδοµή 

υφιστάµενου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• Αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά, τους πόρους και την εικόνα της περιοχής ως 

κέντρου ιαµατικού τουρισµού. 

• Περιορίζει το κόστος ανάπτυξης, αφού αξιοποιεί υφιστάµενη υποδοµή, προβολή 

και τεχνική και οργανωτική εµπειρία και γνώση 

• Συµβάλλει στη διεύρυνση του τοπικού τουριστικού προϊόντος αφού µπορεί να 

προσελκύσει πελάτες από τα ιαµατικά κέντρα της περιοχής. 

• Υποστηρίζει τη λειτουργία και τη βιωσιµότητα των µικρότερων τουριστικών 

επιχειρήσεων της περιοχής. 

• Υποστηρίζει την είσοδο σε νέες αγορές αφού εµπλουτίζει το τοπικό τουριστικό 

προϊόν. 

Το συγκεκριµένο έργο συνιστά προσπάθεια εµπλουτισµού του προσφερόµενου 

παραδοσιακού ιαµατικού /θεραπευτικού προϊόντος των Λουτρών Αιδηψού. Το έργο 

προτείνεται ως επέκταση υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας, αφού η ύπαρξη του 

τελευταίου είναι απαραίτητη για το κέντρο. Το φυσικό αντικείµενο του έργου αυτού 

συµπεριλαµβάνει: 

• κατασκευή χώρων εισόδου, υποδοχής, αναµονής,  

• κατασκευή χώρων ιατρείων, θεραπευτηρίων, εργαστηρίων εξετάσεων, αίθουσας 

ενόργανης γυµναστικής, χώρων αποθήκευσης/ συντήρησης οργάνων 

γυµναστικής, 

• δηµιουργία δύο κυρίων αίθριων µε κεντρικές πισίνες,  

• αίθριες καµπίνες εισπνοθεραπείας, σολάριουµ, υδροµασάζ, υδροµασάζ άκρων, 

λασποθεραπείας, παραφίνης, χειροµασάζ, φυσικοθεραπείας, θεραπείας αρθρίτιδας 

κλπ.  
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Φορείς Υλοποίησης 

• Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τοµέα 

• ΟΤΑ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του έργου αυτού πρόκειται να εµπλουτίσει το προσφερόµενο 

παραδοσιακό ιαµατικό /θεραπευτικό προϊόν των λουτρών Αιδηψού. Παράλληλα, 

µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην διεύρυνση και διαφοροποίηση της αγοράς 

προσελκύοντας αλλοδαπό τουρισµό κι έναν πιο διαφοροποιηµένο ηµεδαπό τουρισµό 

και αποτελώντας πρότυπο κέντρο γενικότερου τουρισµού υγείας (health resort) 

διεθνούς εµβέλειας.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός          

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 80.000 

2 Έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων 400.000 

3 Εξοπλισµοί-Έπιπλα  80.000 

 Σύνολο 560.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα».  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή         

3 Προµήθεια Εξοπλισµού-Επίπλων         
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1.2. Πάρκο θερµαλισµού Αιδηψού  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως σηµειώνεται και στην εισαγωγή, η τάση ανάπτυξης συγκροτηµάτων και 

περιοχών, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και δραστηριότητες θερµαλισµού, είναι 

δυναµική τα τελευταία χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δηµιουργία θεµατικού πάρκου θερµαλισµού ως ενός 

πυρήνα τουριστικής έλξης στο κέντρο της Αιδηψού. 

Από τους διαθέσιµους χώρους το υδροθεραπευτήριο των Αγ. Αναργύρων, το οποίο 

γειτνιάζει µε τον αρχαιολογικό χώρο στον οποίο αποδίδεται ότι θεραπεύτηκε ο 

ρωµαίος στρατηγός Σύλλας και το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ, προσφέρουν τη 

δυνατότητα εγκατάστασης. 

Η µορφή και το περιεχόµενο του θεµατικού ιαµατικού πάρκου που προτείνεται έχει 

τα γενικά χαρακτηριστικά ενός πολιτισµικού θύλακα, που θα χρησιµοποιηθεί για την 

ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού και του θερµαλισµού στην Στερεά Ελλάδα και  

επιτρέπει την δυνατότητα επιλογής από διαφορετικές διαχειριστικές προτάσεις, όπως: 

• την διαµόρφωση περιβάλλοντος που να προσοµοιάζει µε τα αρχαία λουτρά, ώστε 

ο επισκέπτης να έχει την δυνατότητα παράλληλα µε την υδροθεραπεία του να 

γνωρίσει την κληρονοµιά του ιαµατισµού. 

• την αξιοποίηση της νεότερης κληρονοµιάς που σήµερα προστατεύεται από το 

ΥΠΠΟ και την διαµόρφωσή των Αγ. Αναργύρων σε πολιτισµικό θύλακα που θα 

αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονοµιά του θερµαλισµού. 

• την διαµόρφωση ενός νέου ιαµατικού πόρου, ο οποίος θα συνδυάζει την 

υδροθεραπεία µε την ψυχαγωγία. 

Οι στόχοι του πάρκου είναι: 

• ανάδειξη της ιστορίας του θερµαλισµού στην Ελλάδα, µε έµφαση στην Αιδηψό 

και  παρουσίαση των σηµαντικότερων ιαµατικών πηγών στην περιφέρεια µε 

διάκρισή τους ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις παθήσεις που 

θεραπεύουν.  

• διαµόρφωση βάσης δεδοµένων και πληροφοριών για την τουριστική υποδοµή 

αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να συνδυαστούν µε 

τον θερµαλισµό, και αναφέρονται περισσότερο στον τουρισµό υγείας (περίπατοι, 
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θαλάσσια µπάνια, κ.ά.).  

• ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του θερµαλισµού σε σχέση µε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,  

Το πάρκο συµπεριλαµβάνει: 

• Αίθουσα υποδοχής για την ενηµέρωση των επισκεπτών για την υποδοµή του 

θεµατικού πάρκου (χώροι έκθεσης και αναψυχής), τις δραστηριότητες που 

προσφέρονται, πληροφορίες για τις ιαµατικές πηγές της Αιδηψού και τις 

θεραπευτικές τους ιδιότητες ανάλογα µε την πάθηση.  

• Εκθεσιακό χώρο µε θέµα τον θερµαλισµό στην αρχαιότητα. Σε διαµορφωµένο 

χώρο µε ζωγραφικές παραστάσεις που προσοµοιώνουν το φυσικό περιβάλλον 

ενός αρχαίου λουτρού, οµοιώµατα ανθρώπων ή αναπαραστάσεις και την µακέτα 

ενός ρωµαϊκού λουτροθεραπευτηρίου κλπ. 

• Εκθεσιακή ενότητα µε θέµα την ιστορία της λουτρόπολης της Αιδηψού από την 

ρωµαϊκή εποχή µέχρι σήµερα.  

• Τµήµα πληροφόρησης για τον ιαµατικό τουρισµό στην Στερεά Ελλάδα.  

• Πισίνα λσυτροθεραπευτηρίου για αναψυχή, διαµορφωµένη ώστε να δίνει την 

αίσθηση ενός αρχαίου λουτρού.  

Η µουσειολογική και αρχιτεκτονική µελέτη θα µπορούσαν να ενοποιήσουν τον 

περιβάλλοντα χώρο ώστε ο αρχαιολογικός χώρος και το σύγχρονο 

λουτροθεραπευτήριο του ΕΟΤ να προσδιορίσουν το θεµατικό πάρκο ως ένα 

σύµπλεγµα πόρων. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τοµέα 

• ΟΤΑ 

• ΕΟΤ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του έργου αυτού πρόκειται να εµπλουτίσει το προσφερόµενο 

παραδοσιακό ιαµατικό /θεραπευτικό προϊόν των Λουτρών Αιδηψού. Παράλληλα, 

µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην διεύρυνση και διαφοροποίηση της αγοράς 

προσελκύοντας αλλοδαπό τουρισµό κι έναν πιο διαφοροποιηµένο ηµεδαπό τουρισµό 

και αποτελώντας πρότυπο κέντρο γενικότερου τουρισµού υγείας (health resort) 

διεθνούς εµβέλειας.  
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Επίσης θα συµβάλλει στον εµπλουτισµό του ιαµατικού τουρισµού µε πολιτιστικά 

στοιχεία και κατ’ επέκταση στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός          

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 60.000 

2 Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων 300.000   

3 Εξοπλισµός λειτουργίας  90.000 

4 ∆ιαµορφώσεις χώρων 150.000 

5 Προώθηση – Προβολή – Επικοινωνία 50.000 

 Σύνολο 650.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», ΕΠ Τουρισµός - Πολιτισµός  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή         

3 Λειτουργία          
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1.3. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αιδηψού 
 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως είναι γνωστό, απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 

κατέχει η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές ή ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 

98/15/ΕΚ) θέτοντας ως γενικό στόχο την προστασία των νερών και του 

περιβάλλοντος και την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη το 

γενικό επίπεδο αντίστοιχων υποδοµών του Νοµού, προτείνεται η κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στον ∆ήµο Αιδηψού.  

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθµιση της περιοχής ως τουριστικού 

προορισµού και ιδιαίτερα ως κέντρου ιαµατικού τουρισµού. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Αιδηψού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων του ∆ήµου Αιδηψού από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 

λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών                                       720.000 

2 Έργα Κατασκευής 6.000.000 

 Σύνολο  6.720.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των ιαµατικών πηγών του ∆ήµου καθώς και ο τοπικός πληθυσµός είναι 

οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση περιβαλλοντικής 
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προστασίας. Κατ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές 

επιχειρήσεις του ∆ήµου.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον». 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης             
2 Κατασκευή              
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1.4. ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Αιδηψού  

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί συµπληρωµατική υποδοµή για την υποστήριξη του 

ιαµατικού τουρισµού στην περιοχή της Αιδηψού, και ως τέτοιο συµπεριλαµβάνεται 

στο Πρόγραµµα ∆ράσης. Η κατασκευή του θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για την 

προσέλκυση τουριστών στην περιοχή αφού θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και 

µε θαλάσσια µέσα, ενώ θα διευρύνει και την αγορά που απευθύνεται η περιοχή. 

Για την υποστήριξη του ιαµατικού τουρισµού του ∆ήµου Αιδηψού, την ενίσχυση των 

τουριστικών υποδοµών του Νοµού, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την 

προώθηση, προβολή του τουριστικού προϊόντος θεωρείται σκόπιµη η δηµιουργία 

ειδικής  ζώνης σκαφών αναψυχής. Ειδικότερα, προτείνεται η διαµόρφωση µικρής 

ζώνης χωρητικότητας έως 50 σκαφών, στις υπάρχουσες λιµενικές εγκαταστάσεις του 

λιµένα της Αιδηψού. Ως προς το φυσικό αντικείµενο του προτεινόµενου έργου, 

προτείνεται η κατασκευή έργων παροχής ύδρευσης, καυσίµων εφοδίων, ηλεκτρικού 

ρεύµατος κατά µήκος των προβλητών, δηµιουργίας σηµείων πρόσδεσης σκαφών 

(δέστρες), εγκατάσταση συστήµατος ανέλκυσης σκαφών, στοιχειώδεις υποδοµές 

παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις βλαβών κλπ.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Αιδηψού 

• Λιµενικό Ταµείο Νοµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου πρόκειται να συµβάλλει καταλυτικά στην 

υποστήριξη του ιαµατικού τουρισµού του ∆ήµου Αιδηψού µε την δηµιουργία νέων 

οδών πρόσβασης στην περιοχή  καθώς και την εν γένει βελτίωση των υποδοµών 

τουρισµού του Νοµού. Επιπρόσθετα, µε την δηµιουργία ειδικής ζώνης σκαφών 

αναψυχής στις υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις, επιχειρείται η αναβάθµιση του 

τουριστικού προϊόντος και η ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού µε την προσέλκυση 

τουριστών από υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Παράλληλα, µέλλει να λειτουργήσει 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 525

υποστηρικτικά στις προσπάθειες ανάπτυξης και εξειδίκευσης εναλλακτικών και 

άλλων µορφών τουρισµού του Νοµού. 

 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελέτης                                         360.000 

2 Έργα Κατασκευής 3.000.000 

 Σύνολο  3.360.000 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες των ιαµατικών πηγών του ∆ήµου, οι τουριστικές επιχειρήσεις του 

Παράλληλα, ωφελούµενος εκτιµάται ότι θα είναι και ο τοπικός πληθυσµός από την 

υλοποίηση του παρόντος έργου. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελέτης         

2 Κατασκευή               
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1.5. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 
βελτίωση και αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος ∆. 
Αιδηψού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

ανάπτυξη, την διεύρυνση καθώς και την ποιοτική βελτίωση ολόκληρου του φάσµατος 

της τουριστικής ανωδοµής (όλες οι κατηγορίες καταλυµάτων). Λαµβάνοντας υπόψη 

τον χαρακτήρα των υφιστάµενων τουριστικών ανωδοµών του ∆ήµου Αιδηψού  (το 

97,3% των ξενοδοχειακών µονάδων είναι Β΄ έως Ε΄ κατηγορίας, µε την πλειονότητά 

τους να διαθέτει λιγότερα από 61 δωµάτια) διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης και 

εκσυγχρονισµού των τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχειακών ή άλλων µορφών).  

Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του ∆ήµου Αιδηψού  

αναφέρεται σε ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος 

χώρου, εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού (έπιπλα και σκεύη)  καθώς και 

επενδύσεις σε ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και λογισµικό. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται σε ενέργειες εκπόνησης έρευνας αγοράς καθώς και σε ενέργειες 

προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Το µικρό µέγεθος, η παλαιότητα καθώς και η χαµηλή κατηγορία χαρακτηρίζουν τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις καταλυµάτων του ∆ήµου Αιδηψού. Κατά συνέπεια, η 

υλοποίηση αυτής της κατηγορίας έργων πρόκειται να αµβλύνει την παρούσα 

κατάσταση και να συνδράµει στην πραγµατική αναδιάρθρωση του τουριστικού 

προϊόντος. 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων 4.000.000 

 Σύνολο 4.000.000 
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Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις του ∆ήµου Αιδηψού, επισκέπτες-τουρίστες, επιχειρήσεις  

παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 

2000-2006», Leader Plus, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98.  

 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Έργα Κατασκευής               
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1.6. Προώθηση & Προβολή Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων του  ∆ήµου 
Αιδηψού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας του τουριστικού τοµέα και 

ανάπτυξης τουριστικής προβολής για τους ειδικούς τουριστικούς πόρους των 

ιαµατικών πηγών του ∆ήµου Αιδηψού. 

 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες προβολής µέσω διαφηµιστικών 

καταχωρήσεων στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε 

εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω 

διαδικτύου (παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε 

κόµβους του διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας του ∆ήµου Αιδηψού στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ιαµατικού 

τουρισµού.   

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ∆ήµος Αιδηψού 

• Ένωση Ξενοδόχων Αιδηψού 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 
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Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του ∆ήµου.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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2. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 

 

2.1. Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α. ∆. Υπάτης 

 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά την διαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών 

σύγχρονου χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στον ∆ήµο Υπάτης ο 

οποίος είναι ιδιαίτερα επιφορτισµένος λόγω του ειδικού τουριστικού του χαρακτήρα 

(κυρίως ιαµατικός τουρισµός). Ειδικότερα, στις επιµέρους πράξεις 

συµπεριλαµβάνεται η σχετική µελέτη διαχείρισης απορριµµάτων καθώς και η 

διαµόρφωση χώρου ο οποίος και θα προταθεί από το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο της 

Περιφέρειας. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Υπάτης 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Όπως είναι γνωστό ο ∆ήµος Υπάτης προσελκύει ένα µεγάλο µέρος του ιαµατικού 

τουρισµού πανελληνίως, µε συνέπεια να παρουσιάζει επιφόρτιση σε απορρίµµατα.   

Λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη σχετικού Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων στην ευρύτερη περιοχή εκτιµάται ότι θα συµβάλλει θετικά σε κάθε 

προσπάθεια υποστήριξης του ιαµατικού τουρισµού καθώς και περιβαλλοντικής 

προστασίας του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 5.000 

2 Εκπόνηση Μελέτης                                       168.000 

 Έργα Κατασκευής 1.400.000 

 Σύνολο  1.573.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ιαµατικών πηγών και του ∆ήµου 

γενικότερα, είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση 

περιβαλλοντικής προστασίας. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι 

τουριστικές επιχειρήσεις των ανωτέρω ∆ήµων.  

 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον». 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Εκπόνηση µελέτης         

3 Κατασκευή-∆ιαµόρφωση ΧΥΤΑ           
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2.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό κατέχει η 

ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες περιοχές ή 

ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) θέτοντας ως 

γενικό στόχο την προστασία των νερών και του περιβάλλοντος και την στήριξη της 

βιώσιµης ανάπτυξης.  Η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων αποτελεί 

έργο ανάγκης για τους ∆ήµους Καµένων Βούρλων και Υπάτης λόγω των ιαµατικών 

πηγών που διαθέτουν και του ιαµατικού τουρισµού που προσελκύουν.  

 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων και του περιβάλλοντος των ∆ήµων Καµένων Βούρλων και 

Υπάτης από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός     

(ΕΥΡΩ) 

1 Εκπόνηση Μελετών                                       360.000 

2 Έργα Κατασκευής 3.000.000 

 Σύνολο  3.360.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός των ∆ήµων Καµένων Βούρλων και 

Υπάτης είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση 
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περιβαλλοντικής προστασίας. Κατ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι 

τουριστικές επιχειρήσεις των ανωτέρω ∆ήµων.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελέτης             
2 Κατασκευή              
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2.3. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Καµένων Βούρλων 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η ίδρυση του κέντρου θαλασσοθεραπείας εντάσσεται στην υλοποίηση του στόχου 

της βελτίωσης της τουριστικής ανωδοµής της περιοχής . 

Η δηµιουργία του κέντρου θαλασσοθεραπείας ως συµπληρωµατική υποδοµή 

υφιστάµενου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• Αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά, τους πόρους και την εικόνα της περιοχής ως 

κέντρου ιαµατικού τουρισµού. 

• Περιορίζει το κόστος ανάπτυξης, αφού αξιοποιεί υφιστάµενη υποδοµή, προβολή 

και τεχνική και οργανωτική εµπειρία και γνώση 

• Συµβάλλει στη διεύρυνση του τοπικού τουριστικού προϊόντος αφού µπορεί να 

προσελκύσει πελάτες από τα ιαµατικά κέντρα της περιοχής. 

• Υποστηρίζει τη λειτουργία και τη βιωσιµότητα των µικρότερων τουριστικών 

επιχειρήσεων της περιοχής. 

• Υποστηρίζει την είσοδο σε νέες αγορές αφού εµπλουτίζει το τοπικό τουριστικό 

προϊόν. 

 

Το συγκεκριµένο έργο συνιστά προσπάθεια εµπλουτισµού του προσφερόµενου 

παραδοσιακού ιαµατικού /θεραπευτικού προϊόντος των Καµένων Βούρλων. Το έργο 

προτείνεται ως επέκταση υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας, αφού η ύπαρξη του 

τελευταίου είναι απαραίτητη για το κέντρο. Το φυσικό αντικείµενο του έργου αυτού 

συµπεριλαµβάνει: 

• κατασκευή χώρων εισόδου, υποδοχής, αναµονής,  

• κατασκευή χώρων ιατρείων, θεραπευτηρίων, εργαστηρίων εξετάσεων, αίθουσας 

ενόργανης γυµναστικής, χώρων αποθήκευσης/ συντήρησης οργάνων 

γυµναστικής, 

• δηµιουργία δύο κυρίων αίθριων µε κεντρικές πισίνες,  

• αίθριες καµπίνες εισπνοθεραπείας, σολάριουµ, υδροµασάζ, υδροµασάζ άκρων, 

λασποθεραπείας, παραφίνης, χειρο-µασάζ, φυσικοθεραπείας, θεραπείας 

αρθρίτιδας κλπ.  
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Φορείς Υλοποίησης 

• Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τοµέα 

• ∆ήµος Καµένων Βούρλων 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του έργου αυτού πρόκειται να εµπλουτίσει το προσφερόµενο 

παραδοσιακό ιαµατικό /θεραπευτικό προϊόν των Καµένων Βούρλων. Παράλληλα, 

µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην διεύρυνση και διαφοροποίηση της αγοράς 

προσελκύοντας αλλοδαπό τουρισµό κι έναν πιο διαφοροποιηµένο ηµεδαπό τουρισµό 

και αποτελώντας πρότυπο κέντρο γενικότερου τουρισµού υγείας (health resort) 

διεθνούς εµβέλειας.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 80.000 

2 Έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων 400.000 

3 Εξοπλισµοί-Έπιπλα  80.000 

 Σύνολο 560.000 

 
Ωφελούµενοι  
 
Τοπικός πληθυσµός, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  
 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα».  

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή         

3 Προµήθεια Εξοπλισµού-Επίπλων         



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 536

 
 

2.4. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 
βελτίωση και αναβάθµιση του παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος ∆. 
Καµένων Βούρλων και Υπάτης 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

ανάπτυξη, την διεύρυνση καθώς και την ποιοτική βελτίωση ολόκληρου του φάσµατος 

της τουριστικής ανωδοµής (όλες οι κατηγορίες καταλυµάτων). Λαµβάνοντας υπόψη 

ότι το 62% των ξενοδοχειακών µονάδων συγκεντρώνονται στους ∆ήµους των 

Καµένων Βούρλων και Υπάτης, ∆ήµων µε σαφή οικονοµικό προσανατολισµό προς 

τον ιαµατικό τουρισµό καθώς και τον χαρακτήρα των υφιστάµενων τουριστικών 

ανωδοµών στους ∆ήµους αυτούς  (το 98,7% των ξενοδοχειακών µονάδων που 

εδράζονται στα Καµένα Βούρλα είναι Β΄ έως Ε΄ κατηγορίας, και το 100% αυτών 

διαθέτουν λιγότερο από 61 δωµάτια, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία των ξενοδοχειακών 

µονάδων ειδικά στα Λουτρά Υπάτης 100% αυτών είναι από Β΄ έως και Ε΄ κατηγορίας 

και το 97,3% αυτών διαθέτει λιγότερο από 61 δωµάτια) διαπιστώνεται η ανάγκη 

ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού των τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχειακών ή 

άλλων µορφών) των ∆ήµων αυτών.  

 

Ειδικότερα, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων των ∆ήµων Καµένων 

Βούρλων και Υπάτης αναφέρεται σε ενέργειες ανακαίνισης κτιριακών 

εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού 

(έπιπλα και σκεύη)  καθώς και επενδύσεις σε ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό 

εξοπλισµό και λογισµικό. Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε ενέργειες εκπόνησης έρευνας 

αγοράς καθώς και σε ενέργειες προώθησης και διαφήµισης.  

 
 Φορείς Υλοποίησης 
• Τουριστικές ΜΜΕ 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Το µικρό µέγεθος, η παλαιότητα καθώς και η χαµηλή κατηγορία χαρακτηρίζουν τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις καταλυµάτων των ∆ήµων Καµένων Βούρλων και Υπάτης. 

Κατά συνέπεια, η υλοποίηση αυτής της κατηγορίας έργων πρόκειται να αµβλύνει την 

παρούσα κατάσταση και να συνδράµει στην πραγµατική αναδιάρθρωση του 

τουριστικού προϊόντος. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Επιχειρηµατικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων                               6.000.000 

 Σύνολο  6.000.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τουριστικές επιχειρήσεις των ∆ήµων Καµένων Βούρλων και Υπάτης, επισκέπτες-

τουρίστες, επιχειρήσεις  παραγωγικών κλάδων. 

 
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 

2000-2006», Leader Plus, Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση µελετών         

2 Έργα Κατασκευής               
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2.5. Προώθηση & Προβολή Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων του  Νοµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων έχει µεταβάλλει  

τους τρόπους και τα µέσα της τουριστικής προβολής και διαφήµισης, µε αποτέλεσµα 

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις σε αυτό το 

πεδίο να αναδεικνύονται συχνά περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους, που 

διαθέτουν ουσιαστικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού. 

Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη διαµόρφωσης εικόνας στις ελληνικές και διεθνείς 

αγορές ιαµατικού τουρισµού για τους ειδικούς τουριστικούς πόρους των ιαµατικών 

πηγών του Νοµού Φθιώτιδας. 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά ενέργειες προβολής µέσω διαφηµιστικών 

καταχωρήσεων στον τύπο τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, συµµετοχής σε 

εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ενέργειες προβολής µέσω 

διαδικτύου (παραπωγή ιστοσελίδας, e-marketing, market places, καταχωρήσεις σε 

κόµβους του διαδικτύου – banners - φιλοξενία ιστοσελίδων σε άλλους κόµβους).  

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της παρουσίας των τουριστικών πόρων ιαµατικού τουρισµού του Νοµού στις 

εγχώριες και διεθνείς αγορές ιαµατικού τουρισµού.   

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• ΝΕΤΠ 

• ∆ήµοι Καµένων Βούρλων και Υπάτης  

• Ενώσεις Ξενοδόχων Καµένων Βούρλων και Υπάτης 

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης και Προβολής  235.000 

 Σύνολο 235.000 
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Ωφελούµενοι  

Τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και άλλες επιχειρήσεις του ∆ήµου.   

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 4ετές Πρόγραµµα Προώθησης & Προβολής         
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2.6. Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων των ιαµατικών κέντρων 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του παρόντος τµήµατος της µελέτης τα ιαµατικά 

κέντρα Καµένων Βούρλων, Λουτρών Υπάτης, Πλατύστοµου και Θερµοπυλών, των 

οποίων φορέας διαχείρισης είναι ο ΕΟΤ, παρουσιάζουν προβλήµατα βιωσιµότητας, 

αφού τα τελευταία χρόνια εµφανίζουν διαρκή µείωση της πελατείας τους. 

Για τη διερεύνηση των αιτίων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των πηγών αυτών 

προτείνεται η εκπόνηση µελετών Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιωσιµότητας και 

Ανάπτυξης ,των οποίων το περιεχόµενο έχει ως ακολούθως: 

 

Στοιχεία του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Θα γίνει ανάλυση του Φορέα ∆ιαχείρισης των Κέντρων και ειδικότερα θα 

προσδιορισθούν: 

• Η ιδιοκτησία  

• Το θεσµικό πλαίσιο 

• Οι δυνατές εναλλακτικές νοµικές µορφές (ΝΠ∆∆, ιδιωτικός φορέας κλπ.): 

• Η καταλληλότερη νοµική µορφή του Φορέα  

• Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου 

• Οι µέτοχοι και τα ποσοστά συµµετοχής τους 

• Οι διαδικασίες σύστασης/αλλαγής του Φορέα ∆ιαχείρισης (λήψη αποφάσεων, 

καταστατικό, έναρξη λειτουργίας κλπ.) 

  

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου 

Θα αναλυθούν οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο σύµφωνα µε τις 

εγκαταστάσεις που διαθέτει και τους στόχους ανάπτυξης νέων υπηρεσιών 

 

Ανάλυση της αγοράς 

Θα γίνει πλήρης έρευνα αγοράς και ειδικότερα: 

• Τµηµατοποίηση αγοράς 

• Στρατηγική αγοράς 

• Προσδιορισµός αγορών 

• Ανάλυση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ανταγωνισµού 
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• Ανταγωνισµός (υποδοµές, υπηρεσίες, τιµές κλπ) 

• Εκτίµηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες του Κέντρου 

• Προσδιορισµός των αγορών - στόχων 

 

Στρατηγική 

Θα καθορισθεί η στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου και ειδικότερα: 

• Ο τύπος ανταγωνισµού που θα επιλεγεί 

• Η στρατηγική ανάπτυξης των πωλήσεων 

• Η πρόβλεψη πωλήσεων 

• Τα ορόσηµα πωλήσεων 

• Η στρατηγική marketing 

• ∆ιαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις 

 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

Θα αναλυθούν τα θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Φορέα και ειδικότερα: 

• Το απαιτούµενο προσωπικό (αριθµός, ειδικότητες, δεξιότητες, περιγραφή 

θέσεων και αρµοδιοτήτων κλπ.) 

• Το σχέδιο πρόσληψης και ανάπτυξης του προσωπικού 

• Το οργανόγραµµα του φορέα 

• Οι λειτουργίες 

• Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων  

• Κανονισµοί προσωπικού, λειτουργίας, διαχείρισης 

 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

• Γενικές υποθέσεις της ανάλυσης 

• Μέθοδοι τιµολόγησης 

• Προβλέψεις εσόδων πωλήσεων 

• Προβλέψεις κόστους 

• Ανάλυση Νεκρού Σηµείου 

• Προβλεπόµενο Cash- Flow 

• Προβλεπόµενοι Ισολογισµοί 

• Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης 

• Γενικευµένη εκτίµηση της βιωσιµότητας του Φορέα. 
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Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο θα συνοδεύεται από : 

• Το καταστατικό του Φορέα ∆ιαχείρισης 

• Τους Κανονισµούς προσωπικού, λειτουργίας και διαχείρισης 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η εκπόνηση των µελετών αποτελεί µέσο υποστήριξης για το σχεδιασµό της 

ανάπτυξης των πηγών, τη βελτίωση της βιωσιµότητας και την αντιµετώπιση των 

διαχειριστικών προβληµάτων. 

 

Φορέας Υλοποίησης 

ΕΟΤ 
 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων 180.000 

 Σύνολο 180.000 

 

Ωφελούµενοι  

Ο ΕΟΤ και οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ίδιοι πόροι ΕΟΤ. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων         
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
1.  Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Λ.Αιδηψού 560.000 Β 
2.  Πάρκο θερµαλισµού Αιδηψού 650.000 Β 
3.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆.Αιδηψού 6.720.000 Α 
4.  ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Αιδηψού 3.360.000 Β 
5.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την βελτίωση και 

αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος ∆. Αιδηψού 4.000.000 Β 

6.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων του  ∆ήµου Αιδηψού 235.000 Β 
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 15.525.000  

 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

1.  Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Υπάτης 1.573.000 Α 
2.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 3.360.000 Α 
3.  Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Καµένων Βούρλων 560.000 Γ 
4.  Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την βελτίωση και 

αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος ∆.Καµένων Βούρλων και Υπάτης 6.000.000 Β 

5.  ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων του  Νοµού 235.000 Β 
6.  Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων των ιαµατικών κέντρων 180.000 Α 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 11.908.000  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 27.433.000  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Λ.Αιδηψού             
2. Πάρκο θερµαλισµού Αιδηψού             
3. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆.Αιδηψού             
4. ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Αιδηψού             

5. 
Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 
βελτίωση και αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος ∆. 
Αιδηψού 

            

6. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων 
του  ∆ήµου Αιδηψού 

            

 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

1. Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Υπάτης             
2. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων             
3. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Καµένων Βούρλων             
4. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 

βελτίωση και αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος 
∆.Καµένων Βούρλων και Υπάτης 

            

5. Προώθηση & Προβολή Ιαµατικών Τουριστικών Πόρων του  Νοµού             
6. Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων των ιαµατικών κέντρων             
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6.4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Σε αυτήν την ειδική µορφή περιλαµβάνονται αθλητικές δραστηριότητες µε 

επαγγελµατικό χαρακτήρα που σχετίζονται µε τουρισµό π .χ. αγώνες και αθλητικές 

εκδηλώσεις, προετοιµασία αθλητικών οµάδων σε ειδικές εγκαταστάσεις κ.ά. Επίσης, 

εµπίπτουν πολλές δραστηριότητες αθλητισµού µε ερασιτεχνικό χαρακτήρα οι οποίες 

υλοποιούνται στα πλαίσια ταξιδίων που έχουν ως κύριο κίνητρο αυτές τις 

δραστηριότητες π.χ. σερφ, ορειβασία, ποδήλατο βουνού, καγιάκ, υποβρύχιο ψάρεµα 

κ.ά. 

Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες σχετίζονται και µε τον ορεινό ή τον θαλάσσιο 

τουρισµό αλλά το διαφοροποιητικό στοιχείο είναι το κίνητρο δηλαδή εάν ο τουρίστας 

επισκέπτεται το βουνό διότι θέλει να αθληθεί ή πηγαίνει στο βουνό και ασχολείται µε 

τον αθλητισµό ως µία από τις παρεχόµενες δραστηριότητες. Η γενικότερη στροφή 

προς την υγιεινή ζωή που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία καθώς και η αύξηση 

του αριθµού των ταξιδιών µικρής διάρκειας είναι παράγοντες που ενίσχυσαν την 

ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού και στη χώρα µας. 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει µεγάλο απόθεµα πόρων αθλητικού τουρισµού και εκτός 

αυτού, λόγω φυσικών συνθηκών µπορεί να παρέχει υπηρεσίες προετοιµασίας και 

προπόνησης αθλητικών οµάδων. 

Οι σχετικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Η αξιοποίηση των πόρων 

• Η ένταξη των πόρων στο συνολικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης 

• Η κατασκευή των αναγκαίων υποδοµών αθλητικού τουρισµού. 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα προτεινόµενα έργα για την επίτευξη των ανωτέρω 

στόχων. 
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1. ΒΟΙΩΤΙΑ 
 
1.1. Κέντρο Προετοιµασίας Αθλητών Ελικώνα  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του Ελικώνα Νοµού Βοιωτίας 

δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για την διοργάνωση προγραµµάτων προετοιµασίας 

αθλητών. Η υλοποίηση του προτεινόµενου Κέντρου Προετοιµασίας Αθλητών 

Ελικώνα πρόκειται να περιλαµβάνει πλήρως εξοπλισµένο κλειστό γυµναστήριο, 

βοηθητικές εγκαταστάσεις γυµναστηρίου (αίθουσα aerobics, sauna, workout 

machine), 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, φυσικοθεραπευτήριο, εγκαταστάσεις mountain 

bike, 2 συνεδριακές αίθουσες, club house καθώς και πλήρως εξοπλισµένες 

εγκαταστάσεις καταλυµάτων και εστίασης χωρητικότητας 70 ατόµων.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα συµβάλλει σηµαντικά στην αξιοποίηση των 

φυσικών τουριστικών πόρων του Νοµού, στην αύξηση της τουριστικής 

επισκεψιµότητας καθώς θα λειτουργήσει καταλυτικά στην προσπάθεια κατεύθυνσης 

της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας προς την ανάπτυξη νέων καινοτόµων 

τουριστικών προϊόντων. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 6.500 

2 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 350.000 

3 Κτιριακή Υποδοµή  2.900.000 

4 Εξοπλισµός 500.000 

5 Παράλληλα Τεχνικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας 50.000 

6 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση επισκεπτών 50.000 

 Σύνολο 3.856.500 

 
Ωφελούµενοι 

Τουριστικές ΜΜΕ του Νοµού Τοπικός πληθυσµός, επισκέπτες αθλητές οι οποίοι θα 

έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν και να αξιοποιήσουν τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Προετοιµασίας.  

  

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης             

2 Εκπόνηση τεχνικών µελετών             

3 Κτιριακή Υποδοµή             

4 Αναπλάσεις για την διευκόλυνση 

επισκεπτών 
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1.2. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές αθλητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αθλητικού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού. Ενδεικτικές προτεινόµενες 

ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Εκπαιδευτές µαζικού αθλητισµού  

• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης  

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

• Συντηρητές αθλητικών χώρων και οργάνων 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών αθλητικού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα θα 

επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων και 

ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των αθλητικών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

αθλητικοί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του 

παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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2. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 
 
2.1. ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στο Πλάτωµα Λούκας   
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά αρχικά την εκπόνηση σχετικής ειδικής µελέτης των 

ανεµολογικών φαινοµένων της περιοχής, καθώς και µελετών των τεχνικών 

παρεµβάσεων ανάπλασης και οδικής πρόσβασης στο Πλάτωµα Λούκας Φθιώτιδας 

για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων αλεξιπτώτου πλαγιάς. Ειδικότερα, προβλέπεται 

ο καθαρισµός των χώρων απογείωσης, η χωµατόστρωσή του, η τοποθέτηση 

ανεµουρίων στην απογείωση και προσγείωση, η τοποθέτηση ξύλινων στεγάστρων 

τύπου Καλαµπάκας στους χώρους απογείωσης, η τοποθέτηση πινακίδων από τα 

χωριά προς τους χώρους απογείωσης και η βελτίωση της οδικής πρόσβασης στους 

χώρους απογείωσης και προσγείωσης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση πρόκειται να αυξήσει την επισκεψιµότητα ειδικού 

τουρισµού του Νοµού φέροντας παράλληλα θετικά αποτελέσµατα στην οικονοµία 

των τουριστικών επιχειρήσεων και του συµµετέχοντος τοπικού πληθυσµού σε 

τουριστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες της περιοχής. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Ειδική Μελέτη 35.000 

2. Μελέτες Τεχνικών Έργων 22.000 

3 Ανάπλαση χώρων 170.000 

4 Βελτίωση οδικής πρόσβασης 100.000 

 Σύνολο  327.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες που ασχολούνται µε την εν λόγω δραστηριότητα  του αλεξιπτώτου 

πλαγιάς, τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
2 Κατασκευή Έργων          
3 Ανάπλαση χώρων         
4 Βελτίωση οδικής πρόσβασης 
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2.2. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Οίτης 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το έργο «Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Οίτης» αναφέρεται στην δηµιουργία 

Ποδηλατικού Κέντρου στην Κοινότητα Παύλιανης το οποίο θα υποστηρίξει 

ολοκληρωµένα και συστηµατικά τις αθλητικές δραστηριότητες του Ολυµπιακού 

αθλήµατος ποδηλάτου βουνού στον Νοµό Φθιώτιδας. Για την λειτουργία του 

Ποδηλατικού Κέντρου το προτεινόµενο έργο προβλέπει την εύρεση χώρου 

ιδιοκτησίας της Κοινότητας, ο οποίος θα φιλοξενήσει το Κέντρο και θα αποτελείται 

από γραφείο, ιατρείο, χώρο αποθήκευσης ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης.  

 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ίδρυση του Κέντρου, η διαµόρφωση χώρου κοινοτικής 

ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Κέντρου, αγορά 20 ποδηλάτων συνοδευόµενων 

από σχετικό εξοπλισµό, εργαλεία συνεργείου υποστήριξης, αυτοκίνητο 4Χ4, 

εξοπλισµός και έπιπλα γραφείου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Φθιώτιδας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού 

Κέντρου το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Κέντρου 3.000 

2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων 1.500 

3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων 9.000 

4 Αγορά  20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού 12.000 

5 Συνεργείο υποστήριξης 2.000 

6 Έπιπλα και Εξοπλισµός 4.000 

7 1 αυτοκίνητο 4Χ4 24.000 

8 Ενέργειες δηµοσιότητας  20.000 

 Σύνολο 75.500 

 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Κέντρου         
2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων         
3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων         
4 Αγορά 20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού         
5 αγορά Συνεργείου υποστήριξης         
6 αγορά Επίπλων και Εξοπλισµού         
7 αγορά αυτοκινήτου 4Χ4         
8 Ενέργειες δηµοσιότητας          
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2.3. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο της σήµανσης διαδροµών ποδηλάτου βουνού αποτελεί απαραίτητο έργο 

υποστήριξης των σχετικών αθλητικών δραστηριοτήτων στον Νοµό Φθιώτιδας και 

ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Οίτης. Οι διαδροµές για τις  οποίες 

προτείνεται η ειδική σήµανση βρίσκονται σε δασικούς δρόµους και σε κάποια µικρά 

τµήµατα του επαρχιακού ορεινού δικτύου. Ειδικότερα, προτείνεται η σήµανση 

διαδροµών τοπικού και εθνικού δικτύου, η σήµανση διαδροµών µε βαθµό δυσκολίας, 

η κατασκευή µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής σε όποια σηµεία αυτό απαιτείται, η τοποθέτηση ενηµερωτικών 

πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό προσανατολισµού και 

χαρακτηριστικών βουνού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Φθιώτιδας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού 

Κέντρου το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 12.000 

2. Τεχνικά Έργα 150.000 

3. Σήµανση 4.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  4.000 

 Σύνολο 170.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι φορέα υλοποίησης. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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2.4. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές αθλητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αθλητικού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού. Ενδεικτικές προτεινόµενες 

ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης  

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών αθλητικού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα θα 

επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων και 

ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των αθλητικών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

αθλητικοί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του 

παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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3. ΕΥΒΟΙΑ 
 
3.1. Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το ορεινό οδικό δίκτυο της Όχης και της ∆ίρφυος, διαθέτοντας κατάλληλες συνθήκες  

φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες-αναβάσεις αυτοκινήτου 4Χ4. Εκτιµάται ότι ο 

σωστός σχεδιασµός των διαδροµών 4Χ4 θα συντελέσει στην ελαχιστοποίηση των 

όποιων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ενώ θα διαµορφώσει καταλληλότερες 

συνθήκες για την άσκηση αυτού του αθλήµατος. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται 

σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των διαδροµών συνοδευόµενων από την ανάλογη 

σήµανση µε πληροφορίες για τις αποστάσεις (σε χρόνο) και τα σηµεία εξυπηρέτησης 

της διαδροµής. Το φυσικό αντικείµενο αυτών των επεµβάσεων αποτελείται από την 

τεχνική διαµόρφωση των τµηµάτων του ορεινού δικτύου για 4Χ4 αθλητικές 

δραστηριότητες, η σήµανση µε πληροφορίες για τις αποστάσεις (σε χρόνο) 

συνοδευόµενες από σχετικό χάρτη της περιοχής και η διαµόρφωση σηµείων 

εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

Το παρόν έργο είναι ήπιας µορφής και δεν δηµιουργεί καµία επιβάρυνση στο φυσικό 

περιβάλλον.  
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η σήµανση διαδροµών αυτοκινήτου 4Χ4 σε επιλεγµένα τµήµατα του ορεινού δικτύου 

της Όχης και της ∆ίρφυος θα διευκολύνει τις αναβάσεις δηµιουργώντας θετικές 

συνθήκες άσκησης του αθλήµατος αυτού προσελκύοντας κι αυξάνοντας τους 

επισκέπτες εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων του Νοµού.   
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες (Μελέτη καθορισµού διαδροµών, διαµόρφωσης 

χώρων) 

12.000 

2 Σήµανση διαδροµών 4Χ4 8.000 

3 ∆ιαµόρφωση χώρων-σηµείων εξυπηρέτησης  8.000 

 Σύνολο 28.000 

 
 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές αυτοκινήτου 4Χ4 των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός 

απασχολούµενος µε τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτη καθορισµού διαδροµών         

2 Σήµανση διαδροµών 4Χ4         
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3.2. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου ∆ίρφυος 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το έργο «Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου ∆ίρφυος» αναφέρεται στην δηµιουργία 

Ποδηλατικού Κέντρου στον ∆ήµο ∆ίρφυος το οποίο θα υποστηρίξει ολοκληρωµένα 

και συστηµατικά τις  αθλητικές δραστηριότητες του Ολυµπιακού αθλήµατος 

ποδηλάτου βουνού στον Νοµό Εύβοιας. Για την λειτουργία του Ποδηλατικού 

Κέντρου το προτεινόµενο έργο προβλέπει την εύρεση χώρου ιδιοκτησίας του ∆ήµου, 

ο οποίος θα φιλοξενήσει το Κέντρο και θα αποτελείται από γραφείο, ιατρείο, χώρο 

αποθήκευσης ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης.  

 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ίδρυση του Κέντρου, η διαµόρφωση χώρου κοινοτικής 

ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Κέντρου, αγορά 20 ποδηλάτων συνοδευόµενων 

από σχετικό εξοπλισµό, εργαλεία συνεργείου υποστήριξης, αυτοκίνητο 4Χ4, 

εξοπλισµός και έπιπλα γραφείου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Εύβοιας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού Κέντρου 

το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Κέντρου 3.000 

2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων 1.500 

3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων 9.000 

4 Αγορά  20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού 12.000 

5 Συνεργείο υποστήριξης 2.000 

6 Έπιπλα και Εξοπλισµός 4.000 

7 1 αυτοκίνητο 4Χ4 24.000 

8 Ενέργειες δηµοσιότητας  20.000 

 Σύνολο 75.500 

 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Κέντρου         
2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων         
3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων         
4 Αγορά 20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού         
5 αγορά Συνεργείου υποστήριξης         
6 αγορά Επίπλων και Εξοπλισµού         
7 αγορά αυτοκινήτου 4Χ4         
8 Ενέργειες δηµοσιότητας          
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3.3. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο της σήµανσης διαδροµών ποδηλάτου βουνού αποτελεί απαραίτητο έργο 

υποστήριξης των σχετικών αθλητικών δραστηριοτήτων στον Νοµό Εύβοιας και 

ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ίρφυος. Οι διαδροµές για τις  οποίες 

προτείνεται η ειδική σήµανση βρίσκονται σε δασικούς δρόµους και σε κάποια µικρά 

τµήµατα του επαρχιακού ορεινού δικτύου. Ειδικότερα, προτείνεται η σήµανση 

διαδροµών τοπικού και εθνικού δικτύου, η σήµανση διαδροµών µε βαθµό δυσκολίας, 

η κατασκευή µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής σε όποια σηµεία αυτό απαιτείται, η τοποθέτηση ενηµερωτικών 

πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό προσανατολισµού και 

χαρακτηριστικών βουνού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Εύβοιας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού Κέντρου 

το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 12.000 

2. Τεχνικά Έργα 150.000 

3. Σήµανση 4.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  4.000 

 Σύνολο 170.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι φορέα υλοποίησης. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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4. ΦΩΚΙ∆Α 

 4.1. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Μαυρολιθαρίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το έργο «Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Μαυρολιθαρίου» αναφέρεται στην 

δηµιουργία Ποδηλατικού Κέντρου στην Κοινότητα Μαυρολιθαρίου το οποίο θα 

υποστηρίξει ολοκληρωµένα και συστηµατικά τις  αθλητικές δραστηριότητες του 

Ολυµπιακού αθλήµατος ποδηλάτου βουνού στον Νοµό Φωκίδας. Για την λειτουργία 

του Ποδηλατικού Κέντρου το προτεινόµενο έργο προβλέπει την εύρεση χώρου 

κοινοτικής ιδιοκτησίας, ο οποίος θα φιλοξενήσει το Κέντρο και θα αποτελείται από 

γραφείο, ιατρείο, χώρο αποθήκευσης ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης.  

 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ίδρυση του Κέντρου, η διαµόρφωση χώρου κοινοτικής 

ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Κέντρου, αγορά 20 ποδηλάτων συνοδευόµενων 

από σχετικό εξοπλισµό, εργαλεία συνεργείου υποστήριξης, αυτοκίνητο 4Χ4, 

εξοπλισµός και έπιπλα γραφείου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Φωκίδας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού Κέντρου 

το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Κέντρου 3.000 

2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων 1.500 

3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων 9.000 

4 Αγορά  20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού 12.000 

5 Συνεργείο υποστήριξης 2.000 

6 Έπιπλα και Εξοπλισµός 4.000 

7 1 αυτοκίνητο 4Χ4 24.000 

8 Ενέργειες δηµοσιότητας  20.000 

 Σύνολο 75.500 

 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Κέντρου         
2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων         
3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων         
4 Αγορά 20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού         
5 αγορά Συνεργείου υποστήριξης         
6 αγορά Επίπλων και Εξοπλισµού         
7 αγορά αυτοκινήτου 4Χ4         
8 Ενέργειες δηµοσιότητας          
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4.2. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο της σήµανσης διαδροµών ποδηλάτου βουνού αποτελεί απαραίτητο έργο 

υποστήριξης των σχετικών αθλητικών δραστηριοτήτων στον Νοµό Φωκίδας και 

ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου. Οι διαδροµές για 

τις  οποίες προτείνεται η ειδική σήµανση βρίσκονται σε δασικούς δρόµους και σε 

κάποια µικρά τµήµατα του επαρχιακού ορεινού δικτύου. Ειδικότερα, προτείνεται η 

σήµανση διαδροµών τοπικού και εθνικού δικτύου, η σήµανση διαδροµών µε βαθµό 

δυσκολίας, η κατασκευή µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε όποια σηµεία αυτό απαιτείται, η τοποθέτηση 

ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό προσανατολισµού 

και χαρακτηριστικών βουνού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Φωκίδας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού Κέντρου 

το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 12.000 

2. Τεχνικά Έργα 150.000 

3. Σήµανση 4.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  4.000 

 Σύνολο 170.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι φορέα υλοποίησης. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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4.3. ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στον π.Ηλία Μαλανδρίνου   
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά αρχικά την εκπόνηση ειδικής ανεµολογικής µελέτης 

και την εκπόνηση µελετών των τεχνικών παρεµβάσεων ανάπλασης και οδικής 

πρόσβασης στον π.Ηλία Μαλανδρίνου, Φωκίδας για την εξυπηρέτηση 

δραστηριοτήτων αλεξιπτώτου πλαγιάς. Ειδικότερα, προβλέπεται ο καθαρισµός των 

χώρων απογείωσης, η χωµατόστρωσή του, η τοποθέτηση ανεµουρίων στην 

απογείωση και προσγείωση, η τοποθέτηση ξύλινων στεγάστρων τύπου Καλαµπάκας 

στους χώρους απογείωσης, η τοποθέτηση πινακίδων από τα χωριά προς τους χώρους 

απογείωσης και η βελτίωση της οδικής πρόσβασης στους χώρους απογείωσης και 

προσγείωσης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση πρόκειται να αυξήσει την επισκεψιµότητα ειδικού 

τουρισµού του Νοµού φέροντας παράλληλα θετικά αποτελέσµατα στην οικονοµία 

των τουριστικών επιχειρήσεων και του συµµετέχοντος τοπικού πληθυσµού σε 

τουριστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες της περιοχής. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Ειδική Μελέτη 35.000 

2. Μελέτες Τεχνικών Έργων 22.000 

3 Ανάπλαση χώρων 170.000 

4 Βελτίωση οδικής πρόσβασης 100.000 

 Σύνολο  327.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες που ασχολούνται µε την εν λόγω δραστηριότητα  του αλεξιπτώτου 

πλαγιάς, τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         
2 Κατασκευή Έργων          
3 Ανάπλαση χώρων         
4 Βελτίωση οδικής πρόσβασης         
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4.4. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές αθλητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αθλητικού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού. Ενδεικτικές προτεινόµενες 

ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς  

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης  

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών αθλητικού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα θα 

επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων και 

ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των αθλητικών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

αθλητικοί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του 

παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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5. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

5.1. Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Ίσως η σηµαντικότερη επένδυση αθλητικού τουρισµού της Περιφέρειας είναι αυτή η 

οποία πραγµατοποιήθηκε στην κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου 

συνιστά η σύσταση φορέα διαχείρισης ο οποίος και θα αναλάβει την διαχείριση του 

Κέντρου και θα καθορίσει την στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου. Ειδικότερα, στο 

παρόν έργο προτείνεται η σύσταση φορέα διαχείρισης, η εκπόνηση Επιχειρησιακού 

Σχεδίου καθώς και η στελέχωση του φορέα.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος Καρπενησίου  

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας και βιώσιµης ανάπτυξης του 

Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου συνιστά η σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης ο οποίος 

και θα καθορίσει την στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου.   

  

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 60.000 

2 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 50.000 

3 Έξοδα λειτουργίας για 6 έτη (2 εξειδικευµένα στελέχη 42.500 / 

έτος, και λοιπά λειτουργικά έξοδα 3.000/ έτος) 

291.000 

 Σύνολο 401.000 

 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι µετόχων του φορέα. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         
2 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου         
6 Στελέχωση         
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5.2. Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 παραλίµνιας οδού Λ. Κρεµαστών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το παραλίµνιο οδικό δίκτυο της Τεχνητής Λίµνης Κρεµαστών, διαθέτοντας 

κατάλληλες συνθήκες  φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες-αναβάσεις αυτοκινήτου 

4Χ4. Εκτιµάται ότι ο σωστός σχεδιασµός των διαδροµών 4Χ4 θα συντελέσει στην 

ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ενώ θα 

διαµορφώσει καταλληλότερες συνθήκες για την άσκηση αυτού του αθλήµατος. Γι’ 

αυτόν τον λόγο θεωρείται σκόπιµος ο σαφής καθορισµός των διαδροµών 

συνοδευόµενων από την ανάλογη σήµανση µε πληροφορίες για τις αποστάσεις (σε 

χρόνο) και τα σηµεία εξυπηρέτησης της διαδροµής. Το φυσικό αντικείµενο αυτών 

των επεµβάσεων αποτελείται από την τεχνική διαµόρφωση των τµηµάτων του 

ορεινού δικτύου για 4Χ4 αθλητικές δραστηριότητες, η σήµανση µε πληροφορίες για 

τις αποστάσεις (σε χρόνο) συνοδευόµενες από σχετικό χάρτη της περιοχής και η 

διαµόρφωση σηµείων εξυπηρέτησης της διαδροµής. 

Το παρόν έργο είναι ήπιας µορφής και δεν δηµιουργεί καµία επιβάρυνση στο φυσικό 

περιβάλλον. 
 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η σήµανση διαδροµών αυτοκινήτου 4Χ4 σε επιλεγµένα τµήµατα της παραλίµνιας 

οδού της τεχνητής λίµνης Κρεµαστών θα διευκολύνει τις αναβάσεις δηµιουργώντας 

θετικές συνθήκες άσκησης του αθλήµατος αυτού προσελκύοντας κι αυξάνοντας τους 

επισκέπτες εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων του Νοµού.   

   
Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες (Μελέτη καθορισµού διαδροµών, διαµόρφωσης 

χώρων) 

12.000 
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2 Σήµανση διαδροµών 4Χ4 8.000 

3 ∆ιαµόρφωση χώρων-σηµείων εξυπηρέτησης  8.000 

 Σύνολο 28.000 

 
 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές αυτοκινήτου 4Χ4 των ορεινών τουριστικών πόρων, τοπικός 

απασχολούµενος µε τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού και λοιποί σύλλογοι. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτη καθορισµού διαδροµών         

2 Σήµανση διαδροµών 4Χ4         
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5.3. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Τυµφρηστού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το έργο «Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Τυµφρηστού» αναφέρεται στην δηµιουργία 

Ποδηλατικού Κέντρου στον ∆ήµο Καρπενησίου το οποίο θα υποστηρίξει 

ολοκληρωµένα και συστηµατικά τις αθλητικές δραστηριότητες του Ολυµπιακού 

αθλήµατος ποδηλάτου βουνού στον Νοµό Ευρυτανίας. Για την λειτουργία του 

Ποδηλατικού Κέντρου το προτεινόµενο έργο προβλέπει την εύρεση χώρου 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου, ο οποίος θα φιλοξενήσει το Κέντρο και θα αποτελείται από 

γραφείο, ιατρείο, χώρο αποθήκευσης ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης.  

 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ίδρυση του Κέντρου, η διαµόρφωση χώρου κοινοτικής 

ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Κέντρου, αγορά 20 ποδηλάτων συνοδευόµενων 

από σχετικό εξοπλισµό, εργαλεία συνεργείου υποστήριξης, αυτοκίνητο 4Χ4, 

εξοπλισµός και έπιπλα γραφείου. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Ευρυτανίας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού 

Κέντρου το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Ίδρυση Κέντρου 3.000 

2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων 1.500 

3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων 9.000 

4 Αγορά  20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού 12.000 

5 Συνεργείο υποστήριξης 2.000 

6 Έπιπλα και Εξοπλισµός 4.000 

7 1 αυτοκίνητο 4Χ4 24.000 

8 Ενέργειες δηµοσιότητας  20.000 

 Σύνολο 75.500 

 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Ίδρυση Κέντρου         
2 Τεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Εγκαταστάσεων         
3 ∆ιαµόρφωση εγκαταστάσεων         
4 Αγορά 20 Ποδηλάτων και εξοπλισµού         
5 αγορά Συνεργείου υποστήριξης         
6 αγορά Επίπλων και Εξοπλισµού         
7 αγορά αυτοκινήτου 4Χ4         
8 Ενέργειες δηµοσιότητας          
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5.4. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών  
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το έργο της σήµανσης διαδροµών ποδηλάτου βουνού αποτελεί απαραίτητο έργο 

υποστήριξης των σχετικών αθλητικών δραστηριοτήτων στον Νοµό Ευρυτανίας και 

ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Τυµφρηστού. Οι διαδροµές 

για τις  οποίες προτείνεται η ειδική σήµανση βρίσκονται σε δασικούς δρόµους και σε 

κάποια µικρά τµήµατα του επαρχιακού ορεινού δικτύου. Ειδικότερα, προτείνεται η 

σήµανση διαδροµών τοπικού και εθνικού δικτύου, η σήµανση διαδροµών µε βαθµό 

δυσκολίας, η κατασκευή µόνιµων γεφυριών από πέτρα σύµφωνα µε τα πρότυπα 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε όποια σηµεία αυτό απαιτείται, η τοποθέτηση 

ενηµερωτικών πινακίδων µε χάρτη περιοχής, πληροφοριακό υλικό προσανατολισµού 

και χαρακτηριστικών βουνού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων ποδηλάτου 

βουνού στον Νοµό Ευρυτανίας συνιστά η ίδρυση και λειτουργία Ποδηλατικού 

Κέντρου το οποίο µε την σειρά του θα προσελκύσει ειδικό αθλητικό τουρισµό. 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες 12.000 

2. Τεχνικά Έργα 150.000 

3. Σήµανση 4.000 

4. Πληροφοριακές πινακίδες  4.000 

 Σύνολο 170.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι του Κέντρου, τοπικός πληθυσµός, τοπικός 

πληθυσµός απασχολούµενος σε τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές 

επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι φορέα υλοποίησης. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Εκπόνηση Μελετών         

2 Κατασκευή Τεχνικών Έργων          

3 Σήµανση-Τοποθέτηση Πινακίδων         
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5.5. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές αθλητικού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αθλητικού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού. Ενδεικτικές προτεινόµενες 

ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Εκπαιδευτές µαζικού αθλητισµού  

• Εκπαιδευτές αναρρίχησης  

• Συντηρητές αθλητικών χώρων και οργάνων 

• Εκπαιδευτές rafting 

• Εκπαιδευτές kayak  

• Εκπαιδευτές ποδηλάτου βουνού 

• Συνοδοί ποδηλάτου βουνού 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.) 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών αθλητικού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα θα 

επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων και 

ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των αθλητικών τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και 

αθλητικοί σύλλογοι. Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του 

παρόντος έργου είναι οι άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1.  Κέντρο Προετοιµασίας Αθλητών Ελικώνα 3.856.500 Γ 
2.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.014.500  
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1.  ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στο Πλάτωµα Λούκας   327.000 Γ 
2.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Οίτης 75.500 Β 
3.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 Β 
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 730.500  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.  Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 28.000 Β 
2.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου ∆ίρφυος 75.500 Β 
3.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 273.500  
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Μαυρολιθαρίου 75.500 Β 
2.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 Β 
3.  ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στον π.Ηλία Μαλανδρίνου   327.000 Α 
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 Β 

 ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 730.500  
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου 761.500 Α 
2.  Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 παραλίµνιας οδού Λ.Κρεµαστών 28.000 Α 
3.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Τυµφρηστού 75.500 Γ 
4.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 Β 
5.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.193.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 6.942.000  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1.  Κέντρο Προετοιµασίας Αθλητών Ελικώνα             
2.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού             
 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στο Πλάτωµα Λούκας               
2. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Οίτης             
3. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών             
4. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού             

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1.  Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4             
2.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου ∆ίρφυος             
3.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών             

 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Μαυρολιθαρίου             
2.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών             
3.  ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στον π.Ηλία 

Μαλανδρίνου   
            

4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού             
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1.  Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου             
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2.  Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 παραλίµνιας οδού Λ.Κρεµαστών             
3.  Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Τυµφρηστού             
4.  Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών             
5.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού             
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6.5. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
Ο χειµερινός τουρισµός ταυτίζεται συχνά µε λανθασµένο τρόπο είτε µε τον ορεινό 

τουρισµό λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει τον δεύτερο είτε µε τον αθλητικό 

τουρισµό και ειδικότερα την χιονοδροµία. Ως ειδική µορφή ο χειµερινός τουρισµός 

συνδέεται αναµφίβολα τόσο µε τα ταξίδια του ορεινού τουρισµού που γίνονται την 

χειµερινή περίοδο όσο και µε αυτά της χιονοδροµίας που έγιναν και αιτία να 

αναπτυχθούν εντυπωσιακά πολλά τουριστικά θέρετρα σε ορεινές περιοχές του 

κόσµου. 

Η χιονοδροµία πάντως, αν και αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες του 

χειµερινού τουρισµού, δεν παύει παράλληλα να είναι δραστηριότητα τόσο του 

αθλητικού όσο και του ορεινού τουρισµού: Εκτός όµως από τις δραστηριότητες που 

προαναφέραµε ο χειµερινός τουρισµός περιλαµβάνει και τον µεγάλο αριθµό ταξιδίων 

µικρής διάρκειας που γίνονται µε κύρια κίνητρα: τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, το 

περιβάλλον στην διάρκεια της χειµερινής περιόδου. Συνήθως οι περιοχές που 

προτιµώνται για ταξίδια χειµερινού τουρισµού βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε 

περιοχές µε ιδιαίτερο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ο χειµερινός 

τουρισµός έχει αρκετή ανάπτυξη στη χώρα µας -αλλά όχι ικανοποιητική -µε 

σηµαντικά όµως προβλήµατα οργάνωσης και προβολής των δραστηριοτήτων τους. 

Στη Στερεά Ελλάδα ο χειµερινός τουρισµός κινείται κυρίως γύρω από τα 

χιονοδροµικά κέντρα Παρνασσού και Καρπενησίου και στους γειτονικούς ορεινούς 

οικισµούς. 

Στόχοι του προτεινόµενου προγράµµατος έργων είναι: 

• Η αναβάθµιση των τεχνικών υποδοµών των περιοχών (οδικές συνδέσεις, ΧΥΤΑ, 

διαχείριση λυµάτων κλπ) 

• Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των χιονοδροµικών κέντρων 

• Η βελτίωση των λειτουργιών των οικισµών 

• Η αναβάθµιση  των δεξιοτήτων του τουριστικού εργατικού δυναµικού. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνονται τα έργα και οι δράσεις που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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1. ΦΘΙΩΤΙ∆Α 

1.1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αµφίκλειας 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Απόλυτη προτεραιότητα στον Εθνικό Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό κατέχει η 

ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων σε ευαίσθητες περιοχές ή 

ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) θέτοντας ως 

γενικό στόχο την προστασία των νερών και του περιβάλλοντος και την στήριξη της 

βιώσιµης ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη το γενικό επίπεδο αντίστοιχων υποδοµών 

του Νοµού, προτείνεται η κατασκευή εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυµάτων στον 

∆ήµο Αµφίκλειας, ∆ήµος ο οποίος παρουσιάζει υψηλά ποσοστά τουριστικής 

επισκεψιµότητας λόγω της σύνδεσης του µε το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Αµφίκλειας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων και του περιβάλλοντος του ∆ήµου Αµφίκλειας από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων.   

Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες  360.000 

2 Έργα κατασκευής 3.000.000 

3 Σύνολο 3.360.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός του ∆ήµου Αµφίκλειας είναι οι 

άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση περιβαλλοντικής προστασίας. 

Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις του 

∆ήµου Αµφίκλειας. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες         

2 Έργα κατασκευής Ε.Ε.Λ.          
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1.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α.  ∆. Αµφίκλειας 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έργων αφορά την διαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών 

σύγχρονου χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στον ∆ήµο 

Αµφίκλειας ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιφορτισµένος λόγω της σύνδεσής του µε το 

Χιονοδροµικό Κέντρου Παρνασσού. Ειδικότερα, στις επιµέρους πράξεις 

συµπεριλαµβάνεται η σχετική µελέτη διαχείρισης απορριµµάτων καθώς και η 

διαµόρφωση χώρου ο οποίος και θα προταθεί από τους φορείς υλοποίησης. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Αµφίκλειας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη σχετικού Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων στην ευρύτερη περιοχή εκτιµάται ότι θα συµβάλλει θετικά σε κάθε 

προσπάθεια υποστήριξης του χειµερινού τουρισµού καθώς και περιβαλλοντικής 

προστασίας του Νοµού.  

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 5.000 

2 Εκπόνηση Μελέτης                                       144.000 

 Έργα Κατασκευής 1.200.000 

 Σύνολο  1.349.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός του ορεινού όγκου και του 

Χιονοδροµικού Κέντρου του Παρνασσού καθώς και του ∆ήµου γενικότερα, είναι οι 

άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη παρέµβαση περιβαλλοντικής προστασίας. 

Κατ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν εντός των ορίων του ∆ήµου.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον», Ταµείο Συνοχής. 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Εκπόνηση µελέτης         

3 Κατασκευή-∆ιαµόρφωση ΧΥΤΑ           
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1.3. Ανάπλαση Παραδοσιακού Οικισµού Αµφίκλειας 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Οι παρεµβάσεις του έργου αυτού θα επικεντρωθούν στον µοναδικό παραδοσιακό 

οικισµό του Νοµού της Αµφίκλειας. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η διατήρηση και η ανάδειξη της τοπικής 

φυσιογνωµίας του οικισµού, η αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του 

τοπικού εισοδήµατος καθώς και  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 

Ειδικότερα, επιλέξιµα επιµέρους έργα συνιστούν έργα που αφορούν αποκατάσταση 

κτιρίων (µελέτες, διαµόρφωση χώρων, φωτισµός κ.α.) που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά ή θεωρούνται αξιόλογα κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 

ιδιαίτερης αισθητικής και ιστορικής αξίας. Επιπρόσθετα, στα επιλέξιµα έργα 

περιλαµβάνονται και παρεµβάσεις όπως πεζοδροµήσεις, διαµορφώσεις, 

ηλεκτροφωτισµό, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζοδροµήσεις, 

δενδροφυτεύσεις κ.α.). 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

• ∆ήµος Αµφίκλειας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου θα συνδράµει στην διατήρηση και την 

ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας του οικισµού καθώς και την συνεπαγόµενη 

αύξηση της επισκεψιµότητας και βελτίωση του τοπικού εισοδήµατος. Απαραίτητη 

επίσης εκτιµάται η υλοποίηση του παρόντος έργου για την προστασία και ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου αναφοράς καθώς και την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. 
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Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός              

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτες  27.000 

2 Έργα κατασκευής 220.000 

3 Σύνολο 247.000 

 

Ωφελούµενοι  

Τοπικός πληθυσµός του οικισµού, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή καθώς και επισκέπτες.     

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. Γεωργίας, Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτες Αναπλάσεων         

2 Αναπλάσεις Οικισµού         
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1.4. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές χειµερινού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα χειµερινού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων χειµερινού τουρισµού. Ενδεικτικές 

προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας  

• Τεχνικοί εξοπλισµού χιονοδροµίας 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών χειµερινού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα 

θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων 

και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των χειµερινού τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού. 

Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι 

άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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2. ΦΩΚΙ∆Α 

2.1. Βελτίωση Οδού Άµφισσας-Χ.Κ. Παρνασσού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά έργα βελτίωσης της οδού «Άµφισσα-Χιονοδροµικό 

Κέντρο Παρνασσού» 26 χλµ. οδού σύνδεσης της Άµφισσας µε το Χιονοδροµικό 

Κέντρο προσφέροντας εναλλακτικές οδού πρόσβασης του Χιονοδροµικού Κέντρου.  

Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών 

καθώς και την κατασκευή του έργου βελτίωσης (χωµατουργικές εργασίες για την 

απόκτηση του επιθυµητού πλάτους, διαπλατύνσεις και  ασφαλτοστρώσεις).  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ∆ήµος Άµφισσας 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα προσφέρει εναλλακτική οδό πρόσβασης στο 

Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού καθώς και ταχύτερη οδό πρόσβασης από το 

Χιονοδροµικό Κέντρο στους άλλους τουριστικούς πόρους του Νοµού (φαράγγι 

Ρεκάς, Αναρριχητικό Κέντρο Συκιάς κλπ.) εµπλουτίζοντας το προσφερόµενο 

τουριστικό προϊόν του Νοµού. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 960.000 

2 Έργα βελτίωσης οδού «Άµφισσα-Χ.Κ.Παρνασσού» 8.000.000 

 Σύνολο 8.960.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός και τουρίστες  των περιοχών φυσικού κάλλους τουριστικής έλξης 

του Νοµού. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών             
2 Έργα βελτίωσης οδού «Άµφισσα-

Χ.Κ.Παρνασσού» 
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2.2. Βελτίωση Οδού Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά έργα βελτίωσης της οδού «Πολύδροσου-Χιονοδροµικό 

Κέντρο Παρνασσού» 13 χλµ. οδού σύνδεσης Πολύδροσου µε το Χιονοδροµικό 

Κέντρο προσφέροντας εναλλακτικές οδού πρόσβασης του Χιονοδροµικού Κέντρου.  

Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών 

καθώς και την κατασκευή του έργου βελτίωσης (χωµατουργικές εργασίες για την 

απόκτηση του επιθυµητού πλάτους, διαπλατύνσεις, κατασκευή κρασπεδορείθρων και  

ασφαλτοστρώσεις κ.α.).  

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
 Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα προσφέρει εναλλακτική οδό πρόσβασης στο 

Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού καθώς και ταχύτερη οδό πρόσβασης από το 

Χιονοδροµικό Κέντρο στους άλλους τουριστικούς πόρους του Νοµού (φαράγγι 

Ρεκάς, Αναρριχητικό Κέντρο Συκιάς κλπ.) εµπλουτίζοντας το προσφερόµενο 

τουριστικό προϊόν του Νοµού. 

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 240.000 

2 Έργα βελτίωσης οδού «Πολύδροσο -Χ.Κ.Παρνασσού» 2.000.000 

 Σύνολο 2.240.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός και τουρίστες  των περιοχών φυσικού κάλλους τουριστικής έλξης 

του Νοµού. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 
 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση Μελετών             
2 Έργα βελτίωσης οδού «Πολύδροσο -

Χ.Κ.Παρνασσού» 
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2.3. Χάραξη ∆ιαδροµών Χιονοδροµίας Αντοχής Οίτης 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Το Ολυµπιακό άθληµα της χιονοδροµίας αντοχής αποτελεί,  ένα άθληµα ιδιαίτερα 

δηµοφιλές στις Σκανδιναβικές χώρες, το οποίο κατά τους χειµερινούς µήνες, αποκτά 

όλο και περισσότερους φίλους στην χώρα µας. Το άθληµα της Χιονοδροµίας Αντοχής 

διεξάγεται σε ανώµαλο χιονισµένο επίπεδο έδαφος, όπου ο  αθλητής καλείται να 

καλύψει συγκεκριµένη απόσταση διαθέτοντας πάντα κατάλληλο εξοπλισµό. Στο 

παρόν έργο προτείνεται η χάραξη και η διαµόρφωση ειδικής διαδροµής σε περιοχή 

της Οίτης το οποίο θα επιλεχθεί (πιθανότατα σε µία από τις κοινότητες Πανουργιά, 

Καλοσκοπής  ή Πυράς),  µήκους 5 χλµ..  

 

 Ειδικότερα η χάραξη και διαµόρφωση διαδροµής χιονοδροµίας αντοχής 

περιλαµβάνει τον καθαρισµό της διαδροµής (από ξύλα, πέτρες κλπ.), την περίφραξη 

αυτής,  την  ειδική σήµανση, την περίφραξη του χώρου αφετηρίας, του χώρου για 

τους θεατές και για τις θέσεις των κριτών, καθώς και του χώρου πρώτων βοηθειών. 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Μελέτη διαµόρφωσης/ καθορισµός διαδροµής 30.000 

2 Καθαρισµός διαδροµής 70.000 

3 Περίφραξη διαδροµής 60.000 

4 Περίφραξη αφετηρίας 50.000 

5 Περίφραξη χώρου θεατών-κριτών 50.000 

6 Περίφραξη χώρου Α΄Βοηθειών 30.000 

 Σύνολο 290.000 
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Ωφελούµενοι  
Επισκέπτες του Χιονοδροµικού Κέντρου, καθώς και γενικότερα του ορεινού όγκου 

της Οίτης κατά τους χειµερινούς µήνες, ο τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, οι τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και λοιποί 

σύλλογοι . 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 Μελέτη διαµόρφωσης/ καθορισµός διαδροµής         

 Καθαρισµός διαδροµής         

 Περίφραξη διαδροµής         

 Περίφραξη αφετηρίας         

 Περίφραξη χώρου θεατών-κριτών         

 Περίφραξη χώρου Α΄Βοηθειών         
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2.4. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές χειµερινού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα χειµερινού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων χειµερινού τουρισµού. Ενδεικτικές 

προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας  

• Τεχνικοί εξοπλισµού χιονοδροµίας 

 
Φορείς Υλοποίησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών χειµερινού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα 

θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων 

και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των χειµερινού τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού. 

Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι 

άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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3. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

3.1. Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων Χιονοδροµικού Κέντρου Καρπενησίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Η συγκεκριµένη πρόταση εκσυγχρονισµού αναφέρεται σε µια σειρά έργων τα οποία 

εκτιµάται ότι θα αναβαθµίσουν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν του 

Χιονοδροµικού Κέντρου Καρπενησίου. Ειδικότερα τα έργα εκσυγχρονισµού 

αναφέρονται στην σύνδεση του Χ.Κ. µε εναέρια τηλεκαµπίνα,  σε αντικατάσταση του 

αναβατήρα «ΘΗΣΕΑΣ», του baby lift µε συρόµενο αναβατήρα µεγαλύτερου µήκους, 

σε αναβάθµιση των αναβατήρων «ΑΝΕΜΟΣ Ι», «ΑΝΕΜΟΣ ΙΙ» και «ΤΑΚΗΣ 

ΦΛΕΓΚΑΣ», σε δηµιουργία τριών µπαρ, σε σηµατοδότηση πιστών ώστε όλες οι 

πίστες να καταστούν ελεγχόµενες και ασφαλής, σε τοποθέτηση συστήµατος τεχνητής 

χιόνωσης για τις πίστες «ΘΗΣΕΑΣ» και «ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ», εγκατάσταση 

φωτισµού για τις πίστες «ΘΗΣΕΑΣ» και «ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ» για νυκτερινό σκι 

και σε δηµιουργία ενός σύγχρονου «ΣΑΛΕ».   

 
 
Φορείς Υλοποίησης 
• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Τεχνικές Μελέτες  450.000 

2 ∆ηµιουργία εναέριας τηλεκαµπίνας 7.500.000 

3 Αντικατάσταση αναβατήρα 1.300.000 

4 Αντικατάσταση baby lift 120.000 

5 Αναβάθµιση τριών αναβατήρων 1.700.000 

6 ∆ηµιουργία τριών µπαρ 270.000 

7 Σηµατοδότηση πιστών 150.000 

8 Τοποθέτηση συστήµατος τεχνητής χιόνωσης 900.000 

9 Εγκατάσταση φωτισµού 900.000 

10 ∆ηµιουργία ενός σύγχρονου «ΣΑΛΕ»   180.000 

 Σύνολο 13.470.000 
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Ωφελούµενοι  
Επισκέπτες του Χιονοδροµικού Κέντρου, ο τοπικός απασχολούµενος µε τουριστικές 

δραστηριότητες πληθυσµός, οι τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού και λοιποί 

σύλλογοι . 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Τεχνικές Μελέτες              
2 ∆ηµιουργία εναέριας τηλεκαµπίνας             
3 Αντικατάσταση αναβατήρα             
4 Αντικατάσταση baby lift             
5 Αναβάθµιση τριών αναβατήρων             
6 ∆ηµιουργία τριών µπαρ             
7 Σηµατοδότηση πιστών             
8 Τοποθέτηση συστήµατος τεχνητής 

χιόνωσης 
            

9 Εγκατάσταση φωτισµού             
10 ∆ηµιουργία ενός σύγχρονου «ΣΑΛΕ»               
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3.2. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές χειµερινού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων του 

Νοµού. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του 

συνόλου των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα χειµερινού τουρισµού.  Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης των ανέργων του Νοµού σε επαγγελµατικές ειδικότητες 

εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων χειµερινού τουρισµού. Ενδεικτικές 

προτεινόµενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

 
• Συνοδοί χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας  

• Τεχνικοί εξοπλισµού χιονοδροµίας 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών χειµερινού τουρισµού του Νοµού ενώ ταυτόχρονα 

θα επιτευχθεί η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων 

και ιδιαίτερα των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον εναλλακτικό τουρισµό, του 

Νοµού.  
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Ανάλυση Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των χειµερινού τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού. 

Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι 

άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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4. ∆ΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ 

4.1. Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. 
Αράχωβας 

 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Η  αύξηση του αριθµού επισκεπτών και κατά συνέπεια και οχηµάτων που 

παρατηρείται στην περιοχή της Αράχωβας κατευθυνόµενων προς το Χιονοδροµικό 

Κέντρο Παρνασσού,  µε την έλλειψη χώρων στάθµευσης, που διακρίνει την περιοχή 

δηµιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στις µετακινήσεις των πεζών-επισκεπτών και στην 

κυκλοφορία των οχηµάτων τους. Βασικό σκοπό του έργου συνιστά η βελτίωση και 

αναβάθµιση των υποδοµών εξυπηρέτησης τουριστών-επισκεπτών της περιοχής της 

Αράχωβας αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτόν την ελκυστικότητα αυτής και 

υποστηρίζοντας τον χειµερινό τουρισµό του Νοµού. Πιο συγκεκριµένα, το έργο 

«Κατασκευή χώρων στάθµευσης οχηµάτων Αράχωβας» αναφέρεται στην εύρεση 

αρχικά κατάλληλων χώρων και στην συνέχεια διαµόρφωση αυτών σε χώρους 

στάθµευσης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος Αράχωβας 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης στην περιοχή της Αράχωβας αναβαθµίζει και 

βελτιώνει τις υποδοµές εξυπηρέτησης των τουριστών-επισκεπτών συµβάλλοντας µε 

αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της ελκυστικότητας και την  οµαλότερη λειτουργία της 

περιοχής και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 430.000 

2 Απαλλοτριώσεις 1.800.000 

3 ∆ιαµόρφωση χώρων  3.600.000 

 Σύνολο 5.830.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού καθώς και της Αράχωβας, 

τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην τοπική τουριστική 

βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Περιβάλλον» 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες             
2 Απαλλοτριώσεις             
3 Έργα διαµόρφωσης χώρων             
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4.2. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ∆. Αράχωβας 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό έργων υποδοµών σε ειδικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής ανάδειξης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τροποποίηση αυτής 98/15/ΕΚ) του Νοµού, προτεραιότητα 

κατέχουν τα έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Η επάρκεια σε δίκτυα 

αποχέτευσης διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, µεταφορά και διάθεση αστικών 

λυµάτων συνδράµοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία των τουριστικών πόρων 

του Νοµού. Μελετώντας την αναγκαιότητα κατασκευής ή επέκτασης δικτύου 

αποχέτευσης στον ∆ήµο Αράχωβας διαπιστώνεται ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα 

έργα αποχέτευσης καθώς να επεκταθεί το υφιστάµενο δίκτυο και στους άλλους δύο 

οικισµού του ∆ήµου. Ειδικότερα αυτά συνεπάγονται δηµιουργία αγωγού οµβρίων του 

οικισµού της Αράχωβας, σύνδεση του δικτύου  µε το ΒΙΟ.ΚΑ. και επέκταση του 

δικτύου στους δύο άλλους οικισµούς του ∆ήµου.   

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• Ο.Τ.Α 

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδράµει ουσιαστικά στην προστασία των 

τουριστικών πόρων του ∆ήµου της Αράχωβας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 

λυµάτων.   

 

Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία προϋπολογισµός    

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών                                       780.000 

2 Έργα Κατασκευής 6.500.000 

 Σύνολο  7.280.000 
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Ωφελούµενοι  

Οι επισκέπτες του Χιονοδροµικού Κέντρου και της Αράχωβας καθώς και ο τοπικός 

πληθυσµός του ∆ήµου, είναι οι άµεσα ωφελούµενοι από την συγκεκριµένη 

παρέµβαση. Κάτ’ επέκταση, έµµεσα ωφελούµενες είναι και οι τουριστικές 

επιχειρήσεις του ∆ήµου.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. «Περιβάλλον»,Ταµείο Συνοχής. 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 
ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Εκπόνηση µελέτης             
2 Κατασκευή                   
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4.3. Περιφερειακή Οδός Αράχωβας  
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά την κατασκευή οδικής σύνδεσης της Αράχωβας µε τον 

εθνικό οδικό άξονα ΠΑΘΕ-Θήβα-Λιβαδειά-∆ελφοί-Άµφισσα η οποία θα 

παρακάµπτει τον οικισµό της Αράχωβας. Η υλοποίηση του προτεινόµενου έργου 

µέλλει να βελτιώσει στον µέγιστο βαθµό τις βασικές υποδοµές της περιοχής, 

αναβαθµίζοντας το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν και δηµιουργώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες περαιτέρω αύξησης της  τουριστικής κίνησης. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η δηµιουργία της περιφερειακής οδού Αράχωβας µέλλει να αποσυµφορήσει την 

κυκλοφορία εντός του οικισµού της Αράχωβας, να αναβαθµίσει και να βελτιώσει τις 

υποδοµές εξυπηρέτησης των τουριστών-επισκεπτών συµβάλλοντας µε αυτόν τον 

τρόπο στην αύξηση της ελκυστικότητας και την  οµαλότερη λειτουργία της περιοχής 

και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής επισκεπτών και κατοίκων.  

 
Ανάλυση προϋπολογισµού 

α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 980.000 

3 Έργα Κατασκευής οδού 8.200.000 

 Σύνολο 9.180.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού καθώς και της Αράχωβας, 

τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην τοπική τουριστική 

βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες             
2 Έργα Κατασκευής οδού             
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4.4. Βελτίωση της ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αράχωβας-Χιονοδροµικού 

Κέντρου 
 

Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά έργα βελτίωσης της οδού «Αράχωβας-Χιονοδροµικό 

Κέντρο Παρνασσού» 30 χλµ. βασικής οδού πρόσβασης στο Χιονοδροµικό Κέντρο 

Παρνασσού. Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αφορά την εκπόνηση των 

απαραίτητων µελετών καθώς και την κατασκευή του έργου βελτίωσης 

(χωµατουργικές εργασίες για την απόκτηση του επιθυµητού πλάτους, διαπλατύνσεις, 

κατασκευή κρασπεδορείθρων και  ασφαλτοστρώσεις κ.α.).  

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Περιφέρεια 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

 Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα βελτιώσει την βασική οδό πρόσβασης στο 

Χιονοδροµικό Κέντρο αναβαθµίζοντας το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν.  

 
 
Ανάλυση προϋπολογισµού 
 
α/α Κατηγορία προϋπολογισµός        

(ΕΥΡΩ) 
1 Εκπόνηση Μελετών 540.000 

2 Έργα βελτίωσης οδού «Αράχωβα -Χ.Κ.Παρνασσού» 4.500.000 

 Σύνολο 5.040.000 

 
 
Ωφελούµενοι  
Τοπικός πληθυσµός και τουρίστες  των περιοχών φυσικού κάλλους τουριστικής έλξης 

του Νοµού. 
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Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  
 
 
 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες             
2 Έργα Κατασκευής οδού             
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4.5. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Αναµφισβήτητα, η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων των περιοχών όπου 

αναπτύσσονται µορφές χειµερινού τουρισµού αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής, αποτελεί η αξιοποίηση και συµµετοχή του συνόλου 

των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων καθώς και η παροχή κατάλληλης επαγγελµατικής 

κατάρτισης σε θέµατα χειµερινού τουρισµού.  Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 

η προτεινόµενη κατηγορία έργων αναφέρεται στην παροχή επαγγελµατικής 

κατάρτισης ανέργων σε επαγγελµατικές ειδικότητες εξυπηρέτησης των 

δραστηριοτήτων χειµερινού τουρισµού. Ενδεικτικές προτεινόµενες ειδικότητες είναι 

οι εξής: 

 
• Συνοδοί χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας αντοχής 

• Εκπαιδευτές χιονοδροµίας  

• Τεχνικοί εξοπλισµού χιονοδροµίας 

 
Φορείς Υλοποίησης 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

• ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές εταιρείες 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου µέλλει να συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών χειµερινού τουρισµού ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί 

η αύξηση της απασχόλησης και της προσαρµοστικότητας των ανέργων και ιδιαίτερα 

των νέων στις συνθήκες απασχόλησης στον χειµερινό τουρισµό.  

 

 

 

 

Ανάλυση Προϋπολογισµού 
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Α/Α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 ∆ιοργάνωση 4 ετησίων Σεµιναρίων 20.000 

2 Εισηγητές  74.000 

3 Έντυπο υλικό/ Συγγράµµατα 32.000 

4 ∆ηµοσιότητα/ Προβολή 32.000 

 Σύνολο 158.000 

 

 
Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των χειµερινού τουριστικών πόρων, τοπικός απασχολούµενος µε 

τουριστικές δραστηριότητες πληθυσµός, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού. 

Παράλληλα, άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι 

άνεργοι του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

Ε.Π.«A.Ε.Κ.», Leader Plus.  

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 

1 ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων         
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

1.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αµφίκλειας 3.360.00 A 
2.  Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α.  ∆. Αµφίκλειας 1.349.000 A 
3.  Ανάπλαση Παραδοσιακού Οικισµού Αµφίκλειας 247.000 B 
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 B 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 1.757.360  
 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Βελτίωση Οδού Άµφισσας-Χ.Κ. Παρνασσού 8.960.000 A 
2.  Βελτίωση Οδού Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού 2.240.000 A 
3.  Χάραξη ∆ιαδροµών Χιονοδροµίας Αντοχής Οίτης 290.000 B 
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 B 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 11.648.000  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων Χιονοδροµικού Κέντρου Βελουχίου 13.470.000 A 
2.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 B 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13.628.000  
 

ΑΡΑΧΩΒΑ - ∆ΕΛΦΟΙ 
1.  Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. Αράχωβας 5.830.000 A 
2.  Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ∆. Αράχωβας 7.280.000 Β 
3.  Περιφερειακή Οδός Αράχωβας 9.180.000 A 
4.  Βελτίωση της ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αράχωβας-Χιονοδροµικού Κέντρου 5.040.000 Γ 
5.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 B 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 27.488.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 54.721.360  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1.  Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αµφίκλειας             
2.  Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α.  ∆. Αµφίκλειας             
3.  Ανάπλαση Παραδοσιακού Οικισµού Αµφίκλειας             
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού             
 

Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.  Βελτίωση Οδού Άµφισσας-Χ.Κ. Παρνασσού             
2.  Βελτίωση Οδού Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού             
3.  Χάραξη ∆ιαδροµών Χιονοδροµίας Αντοχής Οίτης             
4.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού             

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων Χιονοδροµικού Κέντρου Βελουχίου             
2.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού             

 
∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 

1.  Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. 
Αράχωβας 

            

2.  Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ∆. Αράχωβας             
3.  Περιφερειακή Οδός Αράχωβας             
4.  Βελτίωση της ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αράχωβας-Χιονοδροµικού 

Κέντρου 
            

5.  Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού             
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6.5. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί µία από τις δυναµικότερες από πλευράς ζήτησης 

ειδική µορφή τουρισµού και εντάσσεται στην οµάδα των ειδικών µορφών του 

επαγγελµατικού τουρισµού. Αυτή η θεµατική κατάταξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι 

ποσοστό των συνεδρίων ή ποσοστό των δραστηριοτήτων τους σχετίζεται µε 

εκπαίδευση ή επιστήµη. 

Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού συνδέθηκε άµεσα µε τεχνολογικές εξελίξεις 

στον χώρο της επικοινωνίας αλλά και µε την κατασκευή διαρκώς και πλέον 

σύγχρονων συνεδριακών κέντρων. Το µέγεθος του συνεδριακού κέντρου και η 

τεχνολογική του υποδοµή καθορίζει και τις δυνατότητες που έχει να διεκδικήσει 

µεγάλης ή µεσαίας εµβέλειας συνέδρια (διεθνή και εθνικά) από µία αγορά µε 

εντυπωσιακή αυξητική τάση. 

Στην χώρα µας τα συνεδριακά κέντρα µικρού και µεσαίου µεγέθους πληθαίνουν αλλά 

ένα µεγάλο ποσοστό τους ανήκουν σε ξενοδοχειακές µονάδες. Αντίθετα, σηµαντική 

είναι η έλλειψη µεγάλων συνεδριακών κέντρων, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

διεκδίκηση ικανοποιητικού αριθµού διεθνών συνεδρίων , αν και η χώρα παρουσιάζει 

µεγάλη ζήτηση ως τόπος διεξαγωγής συνεδρίων. Τα περισσότερα συνέδρια γίνονται 

από επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού στην οποία ο σύνεδρος – 

τουρίστας συνδυάζει την εργασία µε την αναψυχή, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηµένες 

απαιτήσεις και στη συνεδριακή υποδοµή και στις υποδοµές ποιότητας ζωής.  

Το γεγονός αυτό καθιστά ελκυστικούς µόνο ορισµένους τύπους περιοχών για την 

ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού. 

Ένας από τους τύπους αυτούς που µπορεί να ταιριάζει στην περίπτωση της Στερεάς 

Ελλάδας, είναι οι περιοχές που συνδυάζουν το συνεδριακό µε άλλες µορφές 

τουρισµού (π.χ. ορεινός, πολιτιστικός κλπ.) 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι υφιστάµενες υποδοµές είναι κυρίως 

ξενοδοχειακές και κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται ως χώροι εκδηλώσεων και 

συγκεντρώσεων όπως στην Ερέτρια, στη Χαλκίδα κ.α. 

Εξαίρεση αποτελεί το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, και οι ∆ελφοί γενικότερα, όπου 

διοργανώνονται διεθνή συνέδρια. 

Με βάση τα παραπάνω εκτιµάται ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δυνατότητες 

ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού υπάρχουν στους ∆ελφούς (σύνδεση µε τον 
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αρχαιολογικό τουρισµό) και στην Ευρυτανία (σύνδεση µε το δυναµικό ορεινό 

τουρισµό). 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα δύο έργα: 

• Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου  

• Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆ήµου  

∆ελφών 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 Β’ ΦΑΣΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 621

1. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

1.1. Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 
Στο Καρπενήσι υπάρχει οργανωµένο Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο κατασκευασθεί 

από το ∆ήµο Καρπενησίου και το οποίο διαχειρίζεται προσωρινά η ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Πολιτισµού και Ανάπτυξης Καρπενησίου. 

Το Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισµένο, διαθέτει δυναµικότητα 400 περίπου θέσεων 

και έχει φιλοξενήσει µέχρι σήµερα ένα µικρό αριθµό συνεδρίων (π.χ. απόδηµων 

Ευρυτάνων κλπ.) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας καθώς και της βιωσιµότητας 

του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου συνιστά η σύσταση φορέα διαχείρισης ο 

οποίος και θα αναλάβει την διαχείριση του Κέντρου και θα καθορίσει την στρατηγική 

ανάπτυξης του. Ειδικότερα, στο παρόν έργο προτείνεται η σύσταση φορέα 

διαχείρισης, η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου καθώς και η στελέχωση του φορέα.  

Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών το Κέντρο θα µπορούσε να αναδειχθεί σε 

υποδειγµατικό χώρο διοργάνωσης συνεδρίων σε θέµατα ορεινού τουρισµού, φυσικού 

περιβάλλοντος, ορεινής οικονοµίας κλπ. 

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος Καρπενησίου  

 
Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας και βιώσιµης ανάπτυξης του 

Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου συνιστά η σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης ο οποίος 

και θα καθορίσει την στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου.   

  

Ανάλυση προϋπολογισµού 
Α/Α Κατηγορία προϋπολογισµός                  

(ΕΥΡΩ) 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης 15.000 

2 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 50.000 

3 Έξοδα λειτουργίας για 6 έτη (2 εξειδικευµένα στελέχη 42.500 / 

έτος, και λοιπά λειτουργικά έξοδα 3.000/ έτος) 

291.000 

 Σύνολο 356.000 
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Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες-σύνεδροι, τοπικός πληθυσµός, τοπικός πληθυσµός απασχολούµενος σε 

τουριστικές δραστηριότητες, τουριστικές επιχειρήσεις του Νοµού.  

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ίδιοι Πόροι µετόχων του φορέα. 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατά φάσεις 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2003 2004 2005 2006 

1 Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης         

2 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου         

6 Στελέχωση         
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2. ∆ΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ 
 
2.1. Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. 

∆ελφών 
 
Περιγραφή και ανάλυση του έργου 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία ως ένα κριτήριο αξιολόγησης των συνεδριακών 
κέντρων θεωρείται και η ποιότητα και διαθεσιµότητα των οικιστικών υποδοµών που 
διευκολύνουν την οργάνωση των συνεδρίων. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται το παρόν έργο στους ∆ελφούς, όπου υπάρχει το 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών που φιλοξενεί πολλά συνέδρια εθνικού και διεθνούς 
ενδιαφέροντος. 
Η  αύξηση του αριθµού επισκεπτών και κατά συνέπεια και οχηµάτων που 

παρατηρείται στην περιοχή των ∆ελφών λόγω της ανάπτυξης του συνεδριακού 

τουρισµού και την έλλειψη χώρων στάθµευσης που διακρίνει την περιοχή δηµιουργεί 

αρνητικές επιπτώσεις στις µετακινήσεις των πεζών-επισκεπτών και στην κυκλοφορία 

των οχηµάτων τους. Βασικό σκοπό του έργου συνιστά η βελτίωση και αναβάθµιση 

των υποδοµών εξυπηρέτησης τουριστών-επισκεπτών της περιοχής των ∆ελφών 

αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτόν την ελκυστικότητα αυτής και υποστηρίζοντας τον 

συνεδριακό τουρισµό που αναπτύσσεται στην περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, το έργο 

«Κατασκευή χώρων στάθµευσης οχηµάτων ∆ελφών» αναφέρεται στην εύρεση 

αρχικά κατάλληλων χώρων και στην συνέχεια διαµόρφωση αυτών σε χώρους 

στάθµευσης.  

 

Φορείς Υλοποίησης 

• ∆ήµος ∆ελφών 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

• ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης στην περιοχή των ∆ελφών αναβαθµίζει και 

βελτιώνει τις υποδοµές εξυπηρέτησης των τουριστών-επισκεπτών συµβάλλοντας µε 

αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της ελκυστικότητας και την  οµαλότερη λειτουργία της 

περιοχής και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.  
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Ανάλυση προϋπολογισµού 

Α/α Κατηγορία Προϋπολογισµός             

(ΕΥΡΩ) 
1 Τεχνικές Μελέτες Κατασκευής 480.000 

2 Απαλλοτριώσεις 1.800.000 

3 ∆ιαµόρφωση χώρων  4.000.000 

 Σύνολο 6.280.000 

 

Ωφελούµενοι  

Επισκέπτες των ∆ελφών, τοπικός πληθυσµός και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην 

τοπική τουριστική βιοµηχανία. 

 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΕΠ «Περιβάλλον» 

 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

ΕΤΟΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Μελέτες             

2 Απαλλοτριώσεις             

 Έργα διαµόρφωσης χώρων             
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1.  Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου 761.500 Α 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 761.500  
 

ΑΡΑΧΩΒΑ - ∆ΕΛΦΟΙ 
1.  Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. ∆ελφών 6.280.000 Β 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 6.280.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 7.041.500  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
 

α/α ΕΡΓΟ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου             
 

∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 
1.  Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης  

∆. ∆ελφών 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
1. Προώθηση & Προβολή Τουριστικού Προϊόντος των Νοµών 1.000.000 
2. Επιµόρφωση επιχειρηµατιών και στελεχών τουριστικού τοµέα Περιφέρειας 200.000 
3. Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης στην Πύλη Εισόδου της Περιφέρειας 279.000 
4. Ενίσχυση τουριστικών ιδιωτικών επενδύσεων – Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος 9.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 10.479.000 
 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 4.480.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.480.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 30.400.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 30.400.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 12.200.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 12.200.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 16.800.000 
2. Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιοχής παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα 60.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 16.860.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 63.940.000 

 
ΟΡΕΙΝΟΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 
2. Ειδικό Πρόγραµµα Προστασίας Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού 2.225.000 
3. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 
4. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 
5. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5.772.500 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 
2. Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Εθνικού ∆ρυµού Οίτης 2.225.000 
3. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 
4. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 538.000 
5. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 
6. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 6.034.500 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 
2. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 
3. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 
4. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 
5. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 3.782.500 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 
2. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 
3. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 
4. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 3.547.500 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ορεινών Οικισµών 3.000.000 
2. Ορεινή οδοποιία 1.120.000 
3. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 
4. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών Πόρων του Νοµού 235.000 
5. ∆ιαµόρφωση-Σήµανση Μονοπατιών 511.000 
6. Ορεινός/ Περιηγητικός Χάρτης Νοµού 16.000 
7. Οδηγός Αναρρίχησης Νοµού 20.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.502.500 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 27.639.500 

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. ∆ιορθόδοξο Κέντρο Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά 1.127.500 
2. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 627.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.754.500 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 17.700.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 17.700.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Ανάδειξη Βυζαντινών Μνηµείων 8.960.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.960.000 
∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
1. Επέκταση Σχεδίου Πόλεως ∆ελφών 9.750.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 9.750.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 55.864.500 

 
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αιδηψού 6.720.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 6.720.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α. ∆. Υπάτης 1.573.000 
2. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 3.360.000 
3. Μελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων των ιαµατικών κέντρων 180.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 5.113.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 11.833.000 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στον π. Ηλία Μαλανδρίνου   327.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 327.000 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
1. Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου 761.500 
2. Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 παραλίµνιας οδού Λ. Κρεµαστών 28.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 789.500 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1.116.500 

 
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Αµφίκλειας 3.360.000 
2. Κατασκευή εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α.  ∆. Αµφίκλειας 1.349.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 4.709.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ  
1. Βελτίωση Οδού Άµφισσας-Χ.Κ. Παρνασσού 8.960.000 
2. Βελτίωση Οδού Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού 2.240.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 11.200.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
1. Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων Χιονοδροµικού Κέντρου Βελουχίου 13.470.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13.470.000 
∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ  
1. Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι στάθµευσης ∆. Αράχωβας 5.830.000 
3. Περιφερειακή Οδός Αράχωβας 9.180.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 15.010.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 44.389.000 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου 761.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 761.500 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 761.500 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 216.023.000 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
1. Περιφερειακό Σύστηµα Τουριστικής Τεκµηρίωσης 220.000 
2. Ίδρυση Εταιρείας Προώθησης Τουρισµού & Πολιτισµού Νοµού 370.000 
3. Ίδρυση Γραφείου Στήριξης και Πληροφόρησης των Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 309.000 

ΣΥΝΟΛΟ 899.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 
ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ακτών 815.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 815.000 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ακτών 8.150.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 8.150.000 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ  
1. Αναπλάσεις Ακτών 9.800.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 9.800.000 
Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 240.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 240.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 19.005.000 

  
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 500.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 500.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής 13.800.000 
2. ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 1.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 15.300.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Μαραθιά 13.800.000 
2. ∆ηµιουργία επιχειρήσεων υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισµού 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 14.800.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 30.600.000 

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006                                     Β΄ΦΑΣΗ 
 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε. 631

ΟΡΕΙΝΟΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Ορεινή οδοποιϊα 875.000 
2. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 
3. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 
4. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών 

Πόρων του Νοµού 235.000 

5. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ 
Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 

6. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ 
Περιηγητικού Τουρισµού του Νοµού 158.000 

7. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.706.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Oρεινή οδοποιϊα 784.000 
2. Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Σπερχειού ποταµού-

Μαλιακού Κόλπου 2.225.000 

3. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 
4. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 

5. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών  Ορεινού/ 
Περιηγητικού Τουρισµού του Νοµού 158.000 

6. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 7.105.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Oρεινή οδοποιϊα 875.000 
2. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 
3. Ολοκλήρωση Ανάδειξης Φαραγγιού ∆ηµοσάρη 142.000 
4. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουρισµού 3.600.000 

5. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 
6. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουρισµού του Νοµού 158.000 

7. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 9.613.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Oρεινή οδοποιϊα 728.000 
2. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 120.000 
3. Ανάδειξη Φαραγγιού Ρεκάς 816.000 
4. Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 549.000 
5. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ορεινού/ 3.600.000 
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Περιηγητικού Τουρισµού 
6. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Οικολογικών Τουριστικών 

Πόρων του Νοµού 235.000 

7. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ 
Περιηγητικού Τουρισµού του Νοµού 158.000 

8. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 6.364.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Χωροταξικός Σχεδιασµός Νοµού 45.000 
2. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ∆. Καρπενησίου 8.960.000 
3. Σχέδια ∆ιαχείρισης περιοχών Natura 2000 180.000 
4. Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης-Στήριξης Ορεινού 

Περιηγητικού Τουρισµού (Καρπενήσι) 181.000 

5. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου 1.920.000 
6. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 
7. Επαγγελµατική Επιµόρφωση Επαγγελµατιών Ορεινού/ 

Περιηγητικού Τουρισµού του Νοµού 158.000 

8. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Ορεινού/Περιηγητικού 
Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16.102.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 48.890.000 

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 
2. Μεταλλευτικό Μουσείο ∆ιστόµου 628.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18.328.500 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Τριγώνου Αλαµάνα-

Θερµοπύλες-Γοργοπόταµος 12.100.000 

2. Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Μνηµείων 17.700.000 
3. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 627.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 30.427.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 627.000 

2. Προστασία και Ανάδειξη Πύργων και Κάστρων 448.000 
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 1.075.000 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 627.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 627.000 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Προστασία και Ανάδειξη Αξιόλογων Στοιχείων Αρχιτεκτονικής 

Κληρονοµιάς 627.000 

2. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καρπενησίου 1.308.500 
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.935.500 

∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
1. Υπαίθριο Θέατρο ∆ελφών 5.200.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 5.200.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 57.593.000 

 
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Λ.Αιδηψού 560.000 
2. Πάρκο θερµαλισµού Αιδηψού 650.000 
3. ∆ηµιουργία Ζώνης Σκαφών Αναψυχής Αιδηψού 3.360.000 
4. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 

βελτίωση και αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος 
∆. Αιδηψού 

4.000.000 

5. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Ιαµατικών Τουριστικών 
Πόρων του  ∆ήµου Αιδηψού 235.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 8.805.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Ιδιωτικές Επενδύσεις-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 

βελτίωση και αναβάθµιση του  παρεχόµενου Τουριστικού Προϊόντος 
∆.Καµένων Βούρλων και Υπάτης 

6.000.000 

2. ∆ιαδικασία Προώθησης & Προβολής Ιαµατικών Τουριστικών 
Πόρων του  Νοµού 235.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 6.235.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 15.040.000 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 158.000 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Οίτης 75.500 
2. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 
3. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 403.500 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Σήµανση ∆ιαδροµών 4Χ4 28.000 
2. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου ∆ίρφυος 75.500 
3. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 
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ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 273.500 
Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Μαυρολιθαρίου 75.500 
2. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 
3. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 403.500 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
1. Σήµανση Ποδηλατικών ∆ιαδροµών 170.000 
2. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Αθλητικού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 328.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1.566.500 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Ανάπλαση Παραδοσιακού Οικισµού Αµφίκλειας 247.000 
2. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 405.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Χάραξη ∆ιαδροµών Χιονοδροµίας Αντοχής Οίτης 290.000 
2. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 448.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 158.000 
∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
1 Κατάρτιση Ανέργων σε προγράµµατα Χειµερινού Τουρισµού 158.000 
2. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ∆. Αράχωβας 7.280.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 7.438.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 8.499.000 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
1. Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεµβάσεις - χώροι 

στάθµευσης ∆. ∆ελφών 6.280.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 6.280.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 6.280.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 188.322.500 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
1. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 60.000 

2. Εκπόνηση Action Plan Τουριστικής Ανάπτυξης Νοµού 50.000 
3. Εκπόνηση Νοµαρχιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Marketing Plan) 35.000 

ΣΥΝΟΛΟ 145.000 
 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Παράκτια Οδοποιία  745.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 745.000 
 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 120.000 
2. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 24.640.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 24.760.000 
 

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ  
1. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 600.000 
2. Παράκτια Οδοποιία 1.795.000 
3. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 8.960.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 11.355.000 
 

Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Αναπλάσεις Ακτών 6.500.000 
2. Παράκτια Οδοποιία 5.600.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 12.100.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 48.960.000 

 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. ∆ηµιουργία Ζωνών Σκαφών Αναψυχής 9.900.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.900.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 9.900.000 

 
ΟΡΕΙΝΟΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 

2. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 45.000 
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Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Βοιωτίας 
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 80.000 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 

2. ∆ρόµος Παλαιοχώρι-Πουγκάκια-Ράχη Τυµφρηστού 5.200.000 
3. ∆ρόµος Μάρµαρα-Ανατολή-∆άφνη-Όρια Νοµού-Πύργος-Περιστέρι 12.000.000 
4. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 
5. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φθιώτιδας 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 21.780.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 

2. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καστανόλογγου 60.000 
3. Ανάδειξη φαραγγιού Αγάλης 816.000 
4. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Χαλκίδας 1.920.000 
5. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Εύβοιας 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2.876.000 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 

2. Ενίσχυση της Τοπικής Τουριστικής Βιοτεχνίας 4.500.000 
3. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Φωκίδας 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 4.580.000 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Τοπικού Προγράµµατος Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Τ.Α.) Μειονεκτικών Χωρικών Ενοτήτων 35.000 

2. Σύνδεση οικισµών µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου 
Καρπενησίου 13.440.000 

3. Ανάδειξη Φαραγγιού Ασπρορέµατος 816.000 
4. Ορεινά Καταφύγια Ανάγκης 549.000 
5. Εκπόνηση Μελέτης Ισοζυγίου Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων 

Ορεινού/ Περιηγητικού Τουριστικού Χώρου Νοµού Ευρυτανίας 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 14.885.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 44.201.000 

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Καινοτοµικό Μουσείο  Θερµοπυλών 1.127.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 1.127.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1.127.000 
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ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Καµένων Βούρλων 560.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 560.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 560.000 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
1. Κέντρο Προετοιµασίας Αθλητών Ελικώνα 3.856.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.856.500 
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. ∆ιαµόρφωση Χώρου για Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στο Πλάτωµα Λούκας   327.000 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 327.000 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
1. Ίδρυση Ποδηλατικού Κέντρου Τυµφρηστού 75.500 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 75.500 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 4.259.000 

  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
1. Βελτίωση της ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αράχωβας-Χιονοδροµικού 

Κέντρου 5.040.000 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ 5.040.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 5.040.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 114.192.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ’ Κ.Π.Σ. 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
 
1. Εισαγωγή 
Στο παρόν Κεφάλαιο της µελέτης καταγράφονται τα Προγράµµατα του Τρίτου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και, 

πιο συγκεκριµένα, τα µέτρα που σχετίζονται µε τον τουρισµό και, όπου υπάρχουν 

σχετικά στοιχεία, τα έργα και οι δράσεις που έχουν ενταχθεί για χρηµατοδότηση. 

Ειδικότερα παρουσιάζονται τα ακόλουθα Προγράµµατα: 

• Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα LEADER+ 

• Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 
2. Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 
 
2.1 Μέτρα τουρισµού 

Στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα Μέτρα που 

συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον Τουρισµό: 

 

ΜΕΤΡΟ 1.10 Ενθάρρυνση  των τουριστικών και βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων 

Στόχος του Μέτρου είναι η δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης σε τοµείς εκτός 

της γεωργίας για τους κατοίκους της περιφέρειας και η δηµιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την προσέλκυση και την εγκατάσταση και νέων κατοίκων και 

επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο του µέτρου θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας τουριστικές παρεµβάσεις οι  

οποίες : 

♦ Αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής παρέµβασης και την επέκταση της 

τουριστικής περιόδου σε αυτή, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 

♦ Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού προϊόντος. 
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♦ Συµβάλλουν στη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη 

βελτιστοποίηση της χρησιµοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και επενδυτικών 

αγροτουριστικών πόρων. 

Η δράση θα ενισχύσει µικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στην συµπλήρωση 

ή ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής των περιοχών παρέµβασης, σύµφωνα µε 

πρότυπα συµβατά µε το είδος του τουριστικού προϊόντος που µπορεί να παρασχεθεί 

από αυτές. 

Ως ενδεικτικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δηµιουργία 

ή ο εκσυγχρονισµός αγροτοτουριστικών καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, 

χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης σε σηµεία 

φυσικού κάλλους, υπαιθρίων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών 

καταφυγίων, η αναβίωση παραδοσιακών καφενείων και λοιπές συναφείς 

δραστηριότητες. 

Το µέτρο θα εφαρµοσθεί στις επιλεγµένες περιοχές των ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων της Περιφέρειας και σε ορεινές µειονεκτικές και προβληµατικές 

περιοχές εκτός των επιλεγµένων περιοχών. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 11.557,643 χιλ. ΕΥΡΩ   

 

ΜΕΤΡΟ2.2: Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος                 

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται δράσεις για την προστασία και 

αποκατάσταση ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, µε έργα διαχείρισης τύπων 

οικοτόπων και ειδών, όπως επίσης και δράσεις αποκατάστασης υποβαθµισµένων 

φυσικών οικοσυστηµάτων / φυσικών πόρων .Οι δράσεις θα είναι Ολοκληρωµένες και 

θα έχουν ως αντικείµενο την κάλυψη ενός συγκεκριµµένου στόχου .(π.χ 

αποκατάσταση ενός υγροτόπου )  

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι ο εντοπισµός και η ανάδειξη Φυσικών πόρων στην 

περιφέρεια  και η αξιοποίηση, ανάδειξη και αποκατάσταση φυσικά επιλεγµένων 

περιοχών µε ολοκληρωµένες δράσεις κάλυψης συγκεκριµένων στόχων προστασίας. 

Ειδικότερα:  

• Επιδιώκεται η προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιβαλλοντικά 

περιοχών µε έργα διαχείρισης τύπων οικοτόπων που δεν βρίσκονται  σε 

προστατευόµενες περιοχές  έχουν όµως ιδιαίτερη αξία ή και δέχονται σηµαντικές  

πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες 
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• Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων αποκατάστασης  υποβαθµισµένων 

εδαφών από την διάβρωση, υφαλµύρωση και  ερηµοποίηση εδαφών 

• ∆ιασφάλιση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας, πανίδας 

στις περιοχές παρέµβασης, σε συνδοιασµό µε την υποστήριξη της συµβατής µε 

την προστασία της φύσης ανάπτυξης  

• Η σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για την καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των περιοχών και την απόκτηση σαφούς «γνώσης» του 

προστατευόµενου αντικειµένου, µε απώτερο στόχο την θεσµοθέτηση και 

οριοθέτηση των περιοχών. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι1.416.431 χιλ. ΕΥΡΩ 

 

ΜΕΤΡΟ 2.3: ∆ράσεις ανάπτυξης Πολιτιστικού Τουρισµού 

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται βελτιωτικές παρεµβάσεις, ανάδειξη 

αναπλάσεις   ιστορικών - αρχαιολογικών χώρων, κατασκευή και επέκταση 

Μουσείων, ανάδειξη βυζαντινών - µεταβυζαντινών µνηµείων. Ενίσχυση υποδοµών 

σύγχρονου πολιτισµού. Προβολή πολιτισµικού προϊόντος. Καινοτόµες δράσεις 

πολιτιστικών διαδροµών και δηµιουργία γραφείου πολιτιστικής πληροφόρησης .  

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του 

πολιτισµικού περιβάλλοντος και των ακινήτων στοιχείων της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς της περιφέρειας, η αναβάθµιση των χώρων που παρουσιάζουν 

δυνατότητες ανάπτυξης πολιτισµικού τουρισµού, η διάχυση του πολιτιστικού 

αποθέµατος µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την αξία της εικόνας, η προστασία 

του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του 

Τουριστικού προϊόντος . 

Στα  πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται: 

• Κατασκευή και επέκταση Μουσείων 

• Αποκατάσταση - Αναστήλωση - Ανάδειξη µνηµείων  

• Βελτιωτικές παρεµβάσεις, ανάδειξη, ανάπλαση ιστορικών - αρχαιολογικών 

χώρων 

• Ανάδειξη βυζαντινών  και µεταβυζαντινών µνηµείων 

• Ενίσχυση υποδοµών σύγχρονου  πολιτισµού  

• Προβολή Πολιτιστικού Προϊόντος  
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• Καινοτόµες δράσεις πολιτιστικών διαδροµών 

• Καινοτόµες δράσεις πολιτιστικού Τουρισµού.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 20.113,314  χιλ. ΕΥΡΩ 

  

ΜΕΤΡΟ 2.4: Ανάδειξη και προβολή τουριστικών πόρων - αναβάθµιση  βελτίωση  

Τουριστικής υποδοµής. 

Προβλέπονται δράσεις κατασκευής νέων υδροθεραπευτηρίων, βελτίωσης και 

κατασκευής λιµένων (αγκυροβόλια ) και υποδοµών τουρισµού όπως οι αναπλάσεις 

παραλιών,  αναπλάσεις και αναπαλαιώσεις δηµοσίων κτιρίων (για τουριστική χρήση, 

συνεδριακά Κέντρα), αναπλάσεις κοινοχρήστων τουριστικών χώρων, δράσεις 

προβολής του τουριστικού προιόντος της περιφέρειας και των θεµατικών µορφών 

τουρισµού, δράσεις σήµανσης ορειβατικών µονοπατιών, καινοτόµος οργάνωση 

θεµατικών Πάρκων σε σχέση µε το δυνητικό ενδιαφέρον και χρήση νέων καινοτόµων 

τεχνολογιών για παρουσιάσεις και παροχή υπηρεσιών συµπληρωµατικές µορφές 

Τουρισµού. 

Βασικός  στόχος του Μέτρου είναι η περαιτέρω ενίσχυση των υποδοµών τουρισµού 

και η προώθηση, προβολή των τουριστικών προϊόντων και η αξιοποίηση στην 

κατεύθυνση αυτή της γειτνίασης µε την Αττική µε σκοπό την βελτίωση των 

παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, την  επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και 

την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, συµβάλλοντας στην δυναµική ανάπτυξη 

ενός κλάδου που δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες ανάπτυξής του. 

Ειδικότερα επιδιώκεται  : 

• Εξασφάλιση τουριστικής υποδοµής στην περιφέρεια για την στήριξη της 

τουριστικής και γενικότερα  οικονοµικής δραστηριότητας   

• Ανάπτυξη ειδικών µορφών Τουρισµού µε έµφαση στον Ορεινό, Πολιτιστικό και 

Θεραπευτικό Τουρισµό, αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών, 

διατηρητέων κτιρίων και  φυσικών τοπίων, έργα ανάδειξης κάστρων, προβολή 

πολιτιστικής κληρονοµιάς µνηµείων - αρχαιολογικών χώρων, αξιοποίηση 

Ιαµατικών πηγών και Λουτροπόλεων, αξιοποίηση Ορεινών  µονοπατιών   

• Ποιοτική και αισθητική αναβάθµιση των Τουριστικών υποδοµών και προσφορά 

τουριστικών υπηρεσιών  υψηλών προδιαγραφών  
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• Παροχή ικανοποιητικών τουριστικών υπηρεσιών  µε  κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού της περιφέρειας στα πλαίσια του Κοινωνικού  ταµείου και του Μέτρου 

5.1 του Προγράµµατος , ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς  στις νέες απαιτήσεις 

• Eπιµήκυνση της Τουριστικής περιόδου  

• Ενίσχυση της προβολής της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισµού µε στήριξη 

των διαφηµιστικών ενεργειών µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της  

περιφέρειας στις αγορές, την αξιοποίηση νέων ή τµηµάτων νέων αγορών, την 

συµµετοχή σε εκθέσεις που διοργανώνονται στις κύριες αγορές Τουρισµού στο 

εξωτερικό και στις αντίστοιχες εκθέσεις που διοργανώνονται στο εσωτερικό της 

χώρας .(Φιλοξένια, Πανόραµα, Ξενία κ. λ .π) .  

 

Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόµενες πράξεις. 

• Υδροθεραπευτήρια  

• ∆ράσεις Βελτίωσης,  κατασκευής τουριστικών λιµένων (αγκυροβόλια ) 

• Αναπλάσεις παραλιών  

• Αναπλάσεις και αναπαλαιώσεις ∆ηµόσιων κτιρίων (τουριστική χρήση, 

Συνεδριακά Κέντρα κ.λ.π) 

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων τουριστικών χώρων  

• ∆ράσεις προβολής του Τουριστικού Προϊόντος και των Θεµατικών µορφών 

Τουρισµού  

• ∆ράσεις Σήµανσης - αξιοποίησης ορειβατικών µονοπατιών  

• Ανάδειξη περιοχών  

• Καινοτόµος οργάνωση θεµατικών πάρκων σε σχέση µε το δυνητικό διεθνές 

ενδιαφέρον και χρήση νέων καινοτόµων τεχνολογιών για παρουσιάσεις και 

παροχή υπηρεσιών συµπληρωµατικές µορφές τουρισµού ποσό 10% από τον 

προϋπολογισµό του Μέτρου αφορά Καινοτόµες δράσεις. Οι δράσεις Καινοτοµίας 

θα εξειδικευθούν σύµφωνα µε το Σχέδιο δράσης για την «Καινοτοµία» της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος . 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι: 25.495.751 χιλ. ΕΥΡΩ 
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2.2 ∆ηµοσιευθείσες Προσκλήσεις 

 

Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Προσκλήσεις για τα ακόλουθα Μέτρα: 

 

Μέτρο 2.2 «Αξιοποίηση φυσικών πόρων»,  του άξονα 2 «Προστασία 

περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών-ιστορικών πλεονεκτηµάτων και του 

τουριστικού προϊόντος» του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 συνολικού 

προϋπολογισµού  έως 1.416.431 ΕΥΡΩ. Η πρόσκληση για το Μέτρο 2.2 αφορά στις 

ακόλουθες κατηγορίες  πράξεων: 

• Κατηγορία Α΄: Προστασία υποβαθµισµένων εδαφών από τη διάβρωση λόγω 

πληµµυρών, υφαλµύρωση, ερηµοποίηση  

• Κατηγορία Β΄: Προστασία-ανάδειξη οικοτόπων και ευαίσθητων περιβαλλοντικά 

περιοχών, µε ολοκληρωµένες δράσεις κάλυψης συγκεκριµένων στόχων. 

 

Μέτρο 2.3 «∆ράσεις ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισµού», του άξονα 2 

«Προστασία περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών-ιστορικών 

πλεονεκτηµάτων και του τουριστικού προϊόντος» του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-

2006 συνολικού προϋπολογισµού  έως 14.100.000 ΕΥΡΩ. 

Η πρόσκληση το αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες  πράξεων: 

• Κατασκευή και επέκταση Μουσείων  

• Αποκατάσταση - Αναστήλωση - Ανάδειξη µνηµείων  

• Βελτιωτικές παρεµβάσεις, ανάδειξη, ανάπλαση ιστορικών - αρχαιολογικών 

χώρων.  Ανάδειξη βυζαντινών  και µεταβυζαντινών µνηµείων 

 

Μέτρο 2.4 «Ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων-αναβάθµιση, 

βελτίωση τουριστικής υποδοµής», του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006, για τον 

Άξονα Προτεραιότητας«Προστασία Περιβάλλοντος, Αξιοποίηση των πολιτιστικών –

ιστορικών πλεονεκτηµάτων και του τουριστικού προϊόντος».  

Η πρόσκληση για το Μέτρο 2.4 αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες/οµάδες πράξεων: 

Α΄ Οµάδα : Κατασκευή νέων υδροθεραπευτηρίων 
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Β΄ Οµάδα : Αναπαλαιώσεις-αναπλάσεις ∆ηµοσίων κτιρίων(για τουριστική χρήση), 

αναπλάσεις παραλιών, αναπλάσεις κοινόχρηστων τουριστικών χώρων(εκτός 

ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων), ανάδειξη περιοχών. 

Η πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισµού έως 

9.977.990 ΕΥΡΩ . 

 

Μέτρο 4.4 «Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων», του 

άξονα 4 «Ενίσχυση – εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων και διασύνδεση µε την 

τοπική οικονοµία» του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006, συνολικού 

προϋπολογισµού  έως  10.000.000,00  ευρώ. 

Η πρόσκληση για το Μέτρο 4.4 αφορά αποκλειστικά την κατηγορία πράξεων: 

• Ποιοτικός εκσυγχρονισµός καταλυµάτων που εντάσσονται στο Νόµο 2601/98. 

 

2.3 Ενταχθέντα έργα 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα 

παραπάνω Μέτρα τουρισµού έχουν ενταχθεί τα έργα που περιλαµβάνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Στον πίνακα εκτός των αµιγών τουριστικών έργων 

συµπεριλαµβάνονται και σχετικά έργα, όπως π.χ. ∆ιαχείριση Λυµάτων σε τουριστική 

περιοχή. 

 
 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1,088,894
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆.∆. ΣΤΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 548,789

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 2,934,703
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1,665,310
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ. ΒΟΥΡΛΩΝ 1,380,420
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 3,196,634
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ  

 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάπλαση πλατείας Λαού 314,936
∆ιαµόρφωση πλαζ παραλιακής ζώνης Χιλιαδούς-Παραθάλασσου ∆ήµου Ευπαλίου 880,411
∆ιαµόρφωση πλαζ Χανίων-Σπηλιάς ∆.∆ Τριζονίων ∆ήµου Τολοφώνας 880,411
Ανάπλαση-αξιοποίηση οδού Ευταξία και βασικών πλατειών(προτεινόµενου παραδοσιακού οικισµού Αµφίκλειας) 480,700
Ανάδειξη τουριστικής περιοχής Έρκυνας 1,649,771
Ανάπλαση περιοχής Κεφαλοβρύσου 293,470
Ανάπλαση παραλίας Αγίας Άννας      977,109 

 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ  
Παράκαµψη Λουτρών Αιδηψού 11,683,882 11,683,882
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Οδός από διασταύρωση Ε.Ο. "Στενή- Στρόπωνες" προς Μετόχι - Μετόχι (Χ.Θ. 10+000 
έως Χ.Θ. 16+000) 2,347,762 2,347,762

Ιστιαία-Βουτάς 2,292,003 2,292,003
Κόµβος Ερέτριας στην ανατολική είσοδο 1,085,838 1,085,838

 
 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆.∆. ΣΤΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 548,789 548,789

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 2,934,703 2,934,703

 
 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2,600,000 2,600,000

 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2,054,292 2,054,292

 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάπλαση παραλίας Αγίας Άννας 977,109 977,109

 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΦΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΥΛΙ∆ΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 317,535 317,535
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 247,982 247,982
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙ∆ΟΣ Ι ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 507,117 507,117

 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάδειξη τουριστικής περιοχής Έρκυνας 1,649,771 1,649,771

 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1,088,894 1,088,894 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1,665,310 1,665,310 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ.ΒΟΥΡΛΩΝ 1,380,420 1,380,420 

 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ  
.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΩΛΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ   2,000,000 

   

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)  
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ν.2601/98 έτους 2001 - Τοµέας εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδοµής. 40,654,825 6,045,488

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν.2601/98 έτους 2001 - Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων 
 και κάµπιγκ Γ΄ τάξης και άνω           3,976,522 
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3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας 
 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα 

Μέτρα που αφορούν στον τοµέα του Τουρισµού: 

• Μέτρο 2.2: Αναβάθµιση καταλυµάτων & ενίσχυση µικροµεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων 

• 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 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα περιεχόµενα των Μέτρων αυτών. 

 
Στοιχεία Μέτρου 2.2 

Το Μέτρο αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων σε Φυσικές επενδύσεις (κέντρα 

πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση, µονάδες) (80%), Μη φυσικές 

επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, πολιτικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά) (20%). 

∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, τουριστικές 

επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 358,81 ΕΥΡΩ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί µέσω τριών (3) ∆ράσεων: 

• ∆ράση 2.2.1:Ποιοτικός εκσυγχρονισµός  Ξενοδοχείων και κάµπινγκς Γ τάξης 

και άνω βάσει του Ν.2601/98  

• ∆ράση 2.2.2:Ποιοτικός εκσυγχρονισµός  ξενοδοχείων, κάµπινγκς  και 

ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων, που δεν υπάγεται 

στον Ν.2601/98. 

• ∆ράση 2.2.3:Επιχειρηµατικά  Σχέδια ΜΜΕ όλων των κλάδων  

  
 
Στοιχεία Μέτρου 5.1 
Το Μέτρο αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων ειδικών µορφών  τουρισµού , σε 

επιχειρήσεις τουριστικού τοµέα και λοιπούς παραγωγικούς  κλάδους . 
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Αναλυτικότερα, στο Μ5.1 προβλέπεται να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής για την ανάπτυξη των θεµατικών 

µορφών τουρισµού (µαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, χιονοδροµικά κέντρα, κέντρα αθλητικού-

προπονητικού τουρισµού κ.α ), που υλοποιούνται µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου.  

 

Στοιχεία Μέτρου 5.2  

Το Μέτρο αφορά σε φυσικές επενδύσεις για κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά 

καταλύµατα, εστίαση, µονάδες (100%) 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 49,04 ΕΥΡΩ 

 Το Μέτρο θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων (4) ∆ράσεων: 

∆ράση 5.2.1: ∆ηµιουργία δικτύων πολιτιστικών στοιχείων, διαδροµών πολιτιστικού 

τουρισµού και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

∆ράση 5.2.2: Παρεµβάσεις υποστήριξης επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα για 

αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος:  

∆ράση 5.2.3: Κατασκευή τουριστικών  αγκυροβολίων.  

∆ράση 5.2.4: ∆ράσεις για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού. 

Τα προγράµµατα αυτά εντάσσονται στο ΕΠΑΝ, αφενός λόγω της εθνικής σηµασίας 

των φυσικών πόρων και των πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία επιδιώκεται να 

ενταχθούν στο τουριστικό προϊόν και να αναδειχθούν, ως «τουριστικοί πόροι», και, 

αφετέρου, λόγω του καινοτόµου και ολοκληρωµένου χαρακτήρα και των υψηλών 

ποιοτικών απαιτήσεων των παρεµβάσεων. Τα ΠΕΠ δεν θα περιλάβουν τέτοιας 

µορφής ιδιωτικές επενδύσεις. 

Στο Μ.5.2 θα εντάσσονται πλήρη προγράµµατα, που θα περιλαµβάνουν:  

• υποδοµές,  

• οργάνωση λειτουργίας,  

• διαχείριση επισκεπτών,  

• φορείς διαχείρισης,  

• ενηµερωτικό υλικό και προβολή. 
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Στοιχεία Μέτρου 5.3 

Το Μέτρο ενισχύει υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωµα (συµπεριλαµβανοµένων 

δραστηριοτήτων προώθησης, δικτύωσης, συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων) 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου είναι13,96 ΕΥΡΩ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί µέσω δύο (2) ∆ράσεων: 

• ∆ράση 5.3.1: Σχέδια τουριστικής προβολής του ΕΟΤ, που τελούν σε συνέργια 

µε  ανάλογα σχέδια του Ιδιωτικού Τοµέα.   

• ∆ράση 5.3.2: Σχέδια άµβλυνσης εποχικότητας µε δράσεις προσέλκυσης ζήτησης 

εκτός τουριστικής περιόδου σε περιοχές της χώρας, οι οποίες 

διαθέτουν κατάλληλο  τουριστικό προϊόν 

 
Εντάξεις επενδύσεων στο ΕΠΑΝ 

Στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία έχουν ενταχθεί επενδύσεις: 

• Επιχειρηµατικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων, περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας :2,440,837 ΕΥΡΩ 

• Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων, κάµπινγκ και ενοικιαζοµένων 

επιπλωµένων διαµερισµάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98,Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος : 1,385,180 ΕΥΡΩ 

Ειδικότερα µε βάση τα στοιχεία του Ενδιάµεσου Φορέα (ΑΝ∆ΙΑ) του Μέτρου 2.2 

του ΕΠΑΝ για τη Στερεά Ελλάδα έχουν ενταχθεί οι τουριστικές επενδύσεις που 

συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΟΣ Προϋπολογισµός 

σύµβασης 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΚΚΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 22.920 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 39.909 
ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΕΛΑΓΙΝΟΣ 

ΕΥΒΟΙΑ 38.810 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 44.946 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΝΤΑΣΙΟΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ "ΑΣΠΑΣΙΑ" ΦΩΚΙ∆ΟΣ 0 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ "ΚΟΥΡΟΣ" ΦΩΚΙ∆ΟΣ 0 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΥΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑ 37.564 
ΚΑΝΑΡΗΣ-ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 

ΕΥΒΟΙΑ 43.964 

ΚΑΝΑΡΗΣ-ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑ 46.955 

VILLA C &C ΦΩΚΙ∆ΟΣ 23.264 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΒΑΛΣΑΜΩ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 0 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
"∆ΗΙ∆ΑΜΕΙΑ"ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ∆ΗΜ. 

ΒΑΡΣΑΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑ 42.201 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 40.000 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΚΑΡΙ-
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜ. ΒΑΧΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑ 44.803 

ΘΕΡΕΤΡΟ "ΒΑΥ HOLIDAY" ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 46.561 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΡΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 73.367 
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 28.063 
ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑ 69.539 

ΠΑΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΠΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 39.065 

ΜΑΙΑΜΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 45.828 
ΝΙΚ. ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ "TSOTRAS 

TRAVEL " ΒΟΙΩΤΙΑ 22.714 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΝΕΒΕ ΦΩΚΙ∆ΟΣ 15.712 
Λ.ΒΟΥΖΑΣ ΕΠΕ ΦΩΚΙ∆ΟΣ 29.347 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 6.567 
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4. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ 
 
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, µε υπεύθυνο φορέα το Υπουργείο Γεωργίας, 

χρηµατοδοτεί Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει ως κύρια 

προτεραιότητα την ενίσχυση τουριστικών δράσεων όπως: 

 
1. Παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού ολοκληρωµένης προσέγγισης 

• ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών διανυκτέρευσης για τη συµπλήρωση 

της δυναµικότητας της περιοχής 

• ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών εστίασης για τη συµπλήρωση της 

δυναµικότητας της περιοχής 

• Ανάπτυξη αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής 

διανυκτέρευσης) 

• Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού 

(θρησκευτικός, ιαµατικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.) 

• Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 

τουρισµού 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

τουρισµού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης 

επισκεπτών, κλπ.) 

• Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού για προσαρµογή στις ανάγκες 

πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters) 

 
2. Παρεµβάσεις Προστασίας, Ανάδειξης και Αξιοποίησης Φυσικής και 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

 
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και 

περιοχών Natura 2000 

• Συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος 

• Βελτίωση καταφυγίων 

•  ∆ιαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια 
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∆ράσεις για την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη 

της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου 

• Οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, σε εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης 

• Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς 

• Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

• Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, 

θέατρα, κλπ.) 

•  Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις 

 
∆ράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου 

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, µε σχετική Απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας (830/1.8.02), έχουν ενταχθεί δύο Προγράµµατα στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 

• Της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης «Αναπτυξιακή Φωκική (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.)» του 

Νοµού Φωκίδας 

• Της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή A.E.» 

του Νοµού Βοιωτίας 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας της 26 – 3 – 2003, 

έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε 14, από τις 40 συνολικά, Οµάδων Τοπικής 

∆ράσης (Ο.Τ.∆.) που έχουν αναλάβει την προώθηση της πρωτοβουλίας. 

Στις Οµάδες αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται οι δύο της Στερεάς Ελλάδας και, 

εποµένως, δεν έχουν δηµοσιεύσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή προτάσεων από τους Τελικούς ∆ικαιούχους και την ένταξη έργων. 

 
 
5. Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου 
 
Τα προγράµµατα αυτά έχουν ενταχθεί στον Άξονα 7 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας και θα 

εφαρµοσθούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας. 

Ο Άξονας 7 συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα 13 µέτρα: 

ΜΕΤΡΟ 7.1 : "Έγγειες Βελτιώσεις " 

ΜΕΤΡΟ 7.2 : "∆ηµιουργία Υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων" 
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ΜΕΤΡΟ 7.3 : "Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας" 

ΜΕΤΡΟ 7.4: "Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονοµία και τον Αγροτικό 

Πληθυσµό" 

ΜΕΤΡΟ 7.5 : " Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών – Προστασία και ∆ιατήρηση της 

Αγροτικής Κληρονοµιάς" 

• Εκπόνηση των σχετικών µελετών σχεδιασµού µε ολοκληρωµένη 

προσέγγιση  

• ανακαίνιση παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού 

περιβάλλοντος  

• προστασία και διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής 

κληρονοµιάς (π.χ. νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, γεφύρια κ.λ.π.) 

• διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών εργασιών και συνηθειών 

• κατασκευή υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων 

ΜΕΤΡΟ 7.6: "∆ιαφοροποίηση των γεωργικών  

ΜΕΤΡΟ 7.7: "∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων της Γεωργίας" 

ΜΕΤΡΟ 7.8: "Ανάπτυξη και Βελτίωση της Υποδοµής που σχετίζεται µε την 

Ανάπτυξης της Γεωργίας" 

ΜΕΤΡΟ 7.9: "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων" 

• που αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής της υπαίθρου και 

την επέκταση της τουριστικής περιόδου (εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού) 

• που βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού και 

βιοτεχνικού προϊόντος 

ΜΕΤΡΟ 7.10: " Προστασία του περιβάλλοντος  

ΜΕΤΡΟ 7.11: "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων " 

ΜΕΤΡΟ 7.12: "Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 

προϊόντων’’ 

ΜΕΤΡΟ 7.13: "Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό υλοτόµησης, 

µεταποίησης και εµπορίας των δασοκοµικών προϊόντων’’ 

Η υλοποίηση των Μέτρων πρόκειται να γίνει µέσω των ∆οµών Στήριξης που έχουν 

επιλεγεί από το Υπουργείο Γεωργίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 
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Μέχρι σήµερα έχουν ανακοινωθεί Προσκλήσεις για όλα τα Μέτρα, δεν έχουν όµως 

ακόµη εκδοθεί αποφάσεις ένταξης έργων και επενδύσεων. 

Για τα τουριστικά µέτρα έχουν εκδοθεί οι παρακάτω δύο προσκλήσεις. 

 

ΜΕΤΡΟ7.9: "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων " 

Οι προτάσεις πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων του µέτρου:  

• ενίσχυση επενδύσεων αγροτουριστικού χαρακτήρα ή εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού 

• ανάληψη δραστηριοτήτων προβολής των σχετικών πλεονεκτηµάτων των 

περιοχών 

• ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

Ο  συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (εθνική + κοινοτική συµµετοχή)  που 

διατίθεται συνολικά για την ένταξη πράξεων µε την πρόσκληση είναι                

30.000.000  ΕΥΡΩ σε όλες τις επιλέξιµες περιοχές 

 

ΜΕΤΡΟ 7.5 - Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στη  κατηγορία  πράξεων  

• Έργων ανάπλασης οικισµών. 

 

Ο  συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (εθνική + κοινοτική συµµετοχή)  που 

διατίθεται συνολικά για την ένταξη πράξεων µε την πρόσκληση είναι                

10.000.000  ΕΥΡΩ σε όλες τις επιλέξιµες περιοχές. 

 
ΜΕΤΡΟ 7.5 – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες 

πράξεων του µέτρου(δηµόσια έργα):  

• ∆ηµιουργία υποδοµής για ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος 

• ∆ηµιουργία υποδοµής ενίσχυσης τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την 

γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα 

Ο  συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (εθνική + κοινοτική συµµετοχή)  που 

διατίθεται συνολικά για την ένταξη πράξεων µε την πρόσκληση είναι                

8.000.000 ΕΥΡΩ σε όλες τις επιλέξιµες περιοχές 
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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν ενταχθεί στον Άξονα 7 τα ακόλουθα 5 

ΟΠΑΑΧ: 

• Β∆ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ που περιλαµβάνει τους δήµους Αγράφων, 

Ασπροποτάµου, Απεραντίων, Βίνιανης και Φραγκίστας 

• ∆ΥΤΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙ∆Α, που περιλαµβάνει τους δήµους Αγίου Γεωργίου, 

Μακρακώµης, Σπερχειάδας και Τυµφρηστού 

• ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, που περιλαµβάνει τους δήµους, 

∆ιρφύων, Αµαρύνθου, Μεσσαπίων, Κύµης ,Ελλυµνίων, Νηλέως, Κηρέως 

• ΟΡΕΙΝΗ ∆ΩΡΙ∆Α, που περιλαµβάνει τους δήµους Καλλιέων, Βαρδουσίων, 

Ευπαλίου 

• ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΞΥΝΙΑ∆ΑΣ, που περιλαµβάνει τους δήµους, 

∆οµοκού, Θεσσαλιώτιδος, Ξυνιάδος  

 

Για τις περιοχές αυτές, όπως και στο σύνολο των επιλέξιµων περιοχών της χώρας, το 

Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε την εκπόνηση σχετικών µελετών για το σχεδιασµό των 

επιµέρους έργων και επενδύσεων. 

Ο Ανάδοχος παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να προµηθευτεί τις σχετικές 

µελέτες, γεγονός που έγκαιρα γνωστοποίησε στον Ε.Ο.Τ. , χωρίς όµως αποτέλεσµα. 

Παρόλα αυτά όµως, οι µελέτες έχουν σχετική σηµασία, αφού δεν έχουν ενταχθεί στο 

σύνολό τους στο ΕΠΑΑΥ, αλλά τµήµα τους, µετά από αξιολόγηση του Υπουργείου 

Γεωργίας. 

Τα επιλέξιµα έργα είναι όσα αναφέρονται στα µέτρα, ενώ δεν υπάρχουν ακόµη 

αποφάσεις ένταξης έργων στα Μέτρα 7.5 και 7.9. 

Όσο αφορά στο Μέτρο 7.5, η προθεσµία υποβολής προτάσεων έληξε την 28-2-2003 

και οι υποβληθείσες προτάσεις πρόκειται να αξιολογηθούν από το Υπουργείο 

Γεωργίας, ενώ για το Μέτρο 7.9 δεν έχει λήξει ακόµη η προθεσµία υποβολής 

προτάσεων. 
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