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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο  τουρισμός αποτελεί σήμερα το δυναμικότερα αναπτυσσόμενο τομέα της 

ελληνικής οικονομίας, o οποίος καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 

το  όριο του 1 δισεκατομμυρίων αφίξεων διεθνών τουριστών αναμένεται να 

ανέλθει στις 1,6 δις αφίξεις το 2020, αναδεικνύοντας το δυναμισμό του 

τομέα παγκοσμίως. Η συμμετοχή του στο εγχώριο ΑΕΠ τη χρονιά που μας 

πέρασε εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 18%, ενώ σημείωσε ρεκόρ αφίξεων, 

ξεπερνώντας το όριο των 21,5 εκατομμυρίων επισκεπτών με επιπλέον 2 

εκατομμύρια επισκέπτες από την αγορά κρουαζιέρας. 

Η ανοδική αυτή πορεία, κατέταξε την Ελλάδα στην παγκόσμια τουριστική 

δεκαπεντάδα και  παρουσίασε τετραπλάσιο ρυθμό αύξησης [της τάξεως του 

20%] σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές μας όπως η Τουρκία, 

Ισπανία, Γαλλία, Κροατία. [πηγή ΣΕΤΕ]. 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ένας ιδιαίτερος τουριστικός προορισμός 

όπου στα γεωγραφικά του όρια περιλαμβάνονται κάποιοι από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Κέρκυρα, η 

Λευκάδα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, αλλά και μικρότερα νησιά όπως οι 

Παξοί και το Μεγανήσι, άγνωστα ακόμα σε πολλούς δυνητικούς επισκέπτες 

τους. Οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών είναι πολύ 

σημαντικές τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού όσο και 

στην επέκταση της τουριστικής περιόδου σε εποχές πέρα από τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

Το τουριστικό μοντέλο το οποίο υιοθέτησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα 

τελευταία 30 χρόνια, ακολουθώντας το πρότυπο ζήτησης «sunlust», δε 

βασίστηκε σε αναπτυξιακές κατευθύνσεις και πρακτικές.   

Το πρότυπο αυτό της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, με το οποίο οι τουρίστες 

επιλέγουν προορισμό με βάση την  αναζήτηση του ηλίου και της θάλασσας, 

οδήγησε σε μία μονοδιάστατη  προσφορά του τουριστικού προϊόντος και 

κατά συνέπεια στην εξάρτησή του. 

Η προϊοντική αυτή εξάρτηση, έχοντας έντονα χαρακτηριστικά εποχικότητας, 

οδήγησε και σε χωρικές – υπερσυγκεντρώσεις της τουριστικής 

δραστηριότητας, με σχεδόν άναρχη ανάπτυξη στις περισσότερες 

παραθαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας. 

Η τουριστική ζήτηση απευθυνόμενη κυρίως σε χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα, οδήγησε νομοτελειακά σε χαμηλότερη ποιότητα προσφοράς και 

στην εξάρτηση καναλιών διανομής, ελεγχόμενα αποκλειστικά σχεδόν από 

τους μεγάλους tour operators, με το φαινόμενο του «all inclusive» να 

αποτελεί κυρίαρχη τάση της τουριστικής οικονομίας και να καθορίζει την 

τελική εικόνα των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως τουριστικού 

προορισμού. 
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Είναι γεγονός ότι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού η οποία οδήγησε 

σταδιακά σε υπερπροσφορά τουριστικών υπηρεσιών χαμηλού επιπέδου, 

διαμόρφωσε το τελικό προϊόν, το οποίο υστερεί σε ανταγωνιστικότητα και το 

οποίο καλείται να αντιμετωπίσει μείζονα θέματα όπως είναι η: 

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 Διαχείριση υδάτινων πόρων 

 Άναρχη δόμηση λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού 

 Υπερπροσφορά τουριστικών καταλυμάτων χαμηλών προδιαγραφών 

 Αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης, ως αποδέκτη οικιακών και 

βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία δεν έχουν υποστεί βιολογικό 

καθαρισμό 

 Έλλειψη αποχετευτικού δικτύου σε πολλές τουριστικές περιοχές 

 Έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου 

 Αισθητική ρύπανση 

 Ελλιπής προσβασιμότητα 

 Απουσία “ταυτότητας” του προορισμού 

 Υψηλή τουριστική εποχικότητα κ.λ.π. 

2.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο 

φορέων έχουν υλοποιηθεί και δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά 

ενεργειών, με σαφή προσανατολισμό την αντιμετώπιση της τουριστικής 

εποχικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του 

εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ Δήμου 

Κεφαλονιάς και του Ναυτικού Oμίλου Lugano (Ελβετία). Σκοπός της 

συνεργασίας είναι η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της επικοινωνίας 

του νησιού με την Ελβετία, με σκοπό τις ευρύτερες συνεργασίες σε 

Πολιτιστικό, Τουριστικό, Εκπαιδευτικό, Αθλητικό και Επενδυτικό 

επίπεδο. Μάλιστα προβλέπεται η επίσημη εκπροσώπηση του Δήμου 
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Κεφαλονιάς στη Διεθνή Έκθεση Ελβετικού Τουρισμού στο Lugano από 

30 Oκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015. Επιπρόσθετα η συνεργασία 

προβλέπει και τη διοργάνωση κοινών δράσεων με το Ναυταθλητικό 

Όμιλο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την ενίσχυση του θαλάσσιου και 

αθλητικού τουρισμού.  

Αντίστοιχα, έχει ξεκινήσει η συνεργασία του Δήμου Κεφαλονιάς με το 

Δήμο Rueil-Malmaison της Περιφέρειας των Παρισίων, και μάλιστα η 

Κεφαλονιά παρουσίασε την Τουριστική Στρατηγική της, στο 1st 

European Festival Rueil-Malmaison, Tourism & Strategy, τον Ιούνιο 

του 2015. 

 Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά και 

εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συγκριμένα το Τμήμα Τεχνολογίας 

Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια της καταγραφής των 

τοπικών συνταγών και προϊόντων του Ιονίου, των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σεμιναριακού τύπου, που έχουν επιτυχώς υλοποιηθεί 

έως τώρα, καθώς και του «σήματος επτανησιακής διατροφής», που 

έχει απονεμηθεί, έχει διοργανώσει εξειδικευμένες διαλέξεις στην 

Κεφαλονιά, με θέμα την Επτανησιακή Διατροφή και τον Τουρισμό. 

Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση του σήματος «τοπικής 

παραδοσιακής κουζίνας», σε περισσότερες επιχειρήσεις στην 

Κεφαλονιά, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη της τοπικής 

κουζίνας και την ευρύτερη εφαρμογή της στα τοπικά εστιατόρια. Οι 

εξειδικευμένες διαλέξεις πραγματοποιοήθηκαν σε συνεργασία με τη 

Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας.  

Επίσης, στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,  

δημιουργείται ο «Εικονικός Κόσμος των Ιονίων Νήσων» που 

περιλαμβάνει σε ένα μεγάλο μέρος του την Κέρκυρα. Πρόκειται για 

μια τρισδιάστατη απεικόνιση που, όπως έχει γίνει διεθνώς παραδεκτό 

για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, μπορεί να προσφέρει το ποιοτικό 

διάφορο στην τουριστική προβολή. Προτείνεται διεθνώς η αξιοποίηση 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και της εφαρμογής που έχει 
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αναπτυχθεί. Με βάση αυτό, μπορούν να υλοποιούνται οι ακόλουθες 

ενδεικτικές δράσεις: 

α) Δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής (π.χ., video) 

β) Ανάδειξη περιεχομένου μέσω εικονικών αναπαραστάσεων 

γ) Δημιουργία χώρων προβολής εικονικού κόσμου [θόλοι-cave] 

δ) Δημιουργία Εφαρμογών Εικονικής Περιήγησης 

ε) Ανάπτυξη συστήματος εικονικής και επαυξημένης περιήγησης εντός 

πόλεως-Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα 

Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία συλλογής, οργάνωσης, 

επαύξησης και επαναδιανομής της τουριστικής πληροφορίας με 

σχετικές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει επίσης τα εξής: 

α) Διαδραστική πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας 

[augmented reality] για την ενεργό ξενάγηση σε χώρους πολιτισμού 

ανοιχτού πεδίου και 

β) Ψηφιακούς διαδραστικούς χάρτες των δρόμων και των κτιρίων 

στην πόλη της Κέρκυρας και σε άλλα επιλεγμένα αξιοθέατα του νησιού 

 Εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως το πρώτο Kefalonia 

Bike Challenge, μία εκδήλωση ποδηλασίας -όχι αγώνας- που 

περιλαμβάνει μια συνολική απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από 

κάθε ποδηλάτη 215 χλμ. σε χρονικό διάστημα 13,5 ωρών. Η 

ποδηλατική αυτή περιηγητική διαδρομή διοργανώνεται από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο «O Πρόννησος» με συνδιοργανωτή τον 

Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών και έχει τη στήριξη του Δήμου της 

Κεφαλονιάς και της ΚΕΔΗΚΕ.  

Επίσης ξεκινώντας από Κέρκυρα και περιοδεύοντας σε όλα τα νησιά 

της Περιφέρειας, πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο, η λεγόμενη 

Ρωσική Εβδομάδα στο Ιόνιο, μία πρωτοβουλία ελληνορωσικών 

φορέων, με ποικίλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της Ρωσικής 

Εβδομάδας, είχε πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα ένας διεθνείς 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με τίτλο Goroda και θέμα «Η ιδανική 

πόλη-η πόλη των φιλοσόφων», στο πλαίσιο του οποίου περισσότεροι 

από 500 Ρώσοι αρχιτέκτονες φιλοξενήθηκαν στο νησί του Βίδο, 
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προκειμένου να κατασκευάσουν τα έργα τους. Η δράση αυτή είχε 

τεράστια απήχηση, αλλά και πολύ μεγάλη προβολή στη Ρωσία όλο το 

χρόνο, προσκαλώντας τον κόσμο μέσα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ να 

επισκεφθούν την Κέρκυρα για να θαυμάσουν τα έργα του 

διαγωνισμού.   

 Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, όπως η επιτυχημένη συμμετοχή της 

Κεφαλονιάς στο «Διεθνές Δίκτυο Oμορφότερων Παραδοσιακών 

Χωριών της Μεσογείου» ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου 

Κεφαλονιάς με τον Ιταλικό Ταξιδιωτικό Σύλλογο “Cefalonia for ever”.   

 Η χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου. O Δήμος Ζακύνθου, 

για παράδειγμα, προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Χpose-

Zante:Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής 

Προβολής», το οποίο εστιάζει στην προβολή των διαθέσιμων 

τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου, 

καθώς και των παρεχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών 

έχοντας ως στόχο την τουριστική προβολή, δικτύωση και ανάπτυξη 

του Δήμου. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει εξειδικευμένη 

διαδικτυακή πύλη (portal), εφαρμογές εικονικής - ψηφιακής 

αναπαράστασης και περιήγησης, γεωχωρικά, χαρτογραφικά και 

περιγραφικά δεδομένα, εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών, ψηφιακά θεματικά και χωρικά δίκτυα. Το Σύστημα 

στοχεύει στην καινοτόμα παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης όχι μόνο 

στο ευρύ κοινό που θα επισκεφτεί ή δύναται να επισκεφτεί τη 

Ζάκυνθο, αλλά και στο κοινό το οποίο σχετίζεται με την τουριστική 

ανάπτυξη του Νησιού, ή απλά θέλει να πληροφορηθεί σχετικά. Στο 

ευρύ κοινό συμπεριλαμβάνονται τουρίστες/επισκέπτες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οργανωμένοι φορείς, σύλλογοι, 

ταξιδιωτικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προτίθενται 

να οργανώσουν διακοπές/επισκέψεις στο Δήμο Ζακύνθου. 

Παράλληλα, το Σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο λήψης 

αποφάσεων για τομείς οι οποίοι αποτελούν άμεσα ή έμμεσα 

αρμοδιότητα του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται: η διαχείριση 
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φυσικών πόρων (ζώνες Natura, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου), 

υποδομές (τεχνικές υπηρεσίες, οδικό δίκτυο, πολεοδομία), 

καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμός) κ.λπ. Το προτεινόμενο Σύστημα 

μετά την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα αυξήσει την αξία 

του τουρισμού καθώς ο σχεδιασμός του προσφέρει τη συλλογή των 

πληροφοριών και των δεδομένων αθροιστικά, ενώ ταυτόχρονα δίνεται 

η δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης καθιστώντας το αξιόπιστο και 

ικανό να προσελκύσει επιπλέον επισκέπτες με αποτέλεσμα να 

προωθείται η τουριστική ανάπτυξη και κατ' επέκταση η οικονομική και 

κοινωνική ευημερία του νησιού. Επιπρόσθετος στόχος είναι τα 

παραπάνω δεδομένα, τα οποία θα απεικονίζουν αξιόπιστα και προσιτά 

την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, να αξιοποιηθούν με τέτοιον 

τρόπο ούτως ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λήψη 

αποφάσεων που θα αφορούν τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. 

Ενδεικτικά, τα δεδομένα και οι πληροφορίες του συστήματος θα 

ορίζουν τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Παράδειγμα 

αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση κατάλληλων υποδομών (δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, οδικό δίκτυο), 

η δημιουργία υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η 

βελτίωση των μεταφορών από/προς τον Δήμο αλλά και εντός του 

Δήμου, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η ενίσχυση 

των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Το Σύστημα 

προσφέρει την αξιοποίηση όχι μόνο των δεδομένων που θα 

δημιουργηθούν και θα προκύπτουν στα πλαίσια του έργου, αλλά και 

των υφιστάμενων δεδομένων που θα ενταχθούν σε αυτό. 

 Ο Φεστιβαλικός τουρισμός. Ειδικά η Λευκάδα προσφέρει πλούσιες 

φεστιβαλικές  εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους, πέραν του 

παγκοσμίως γνωστού Φεστιβάλ Φολκλόρ που πραγματοποιείται εδώ 

και πενήντα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Φεστιβάλ 

Λευκαδίτικης Γαστρονομίας, το οποίο διοργανώνεται από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), την 

Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Λευκάδας και την 
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Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ ΙΝ), με στόχο την 

ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας της Λευκάδας και των 

παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη γαστρονομία. 

 Η προώθηση τουρισμού κρουαζιέρας, ο οποίος εμφανίζει υψηλές 

ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια και αποτελεί το μόνο πραγματικό 

απτό παράδειγμα εξ’ αποτελέσματος, διεύρυνσης της τουριστικής 

περιόδου. Η CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION EUROPE 

στην αναφορά της το 2014 «Contribution of Cruise Tourism to the 

Economies of Europe 2014 Edition» αναφέρει τα έξης: Η ζήτηση για 

κρουαζιέρες παρουσιάζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια τόσο 

παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στις πρώτες 10 ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες 

επιβιβάζονται οι περισσότεροι τουρίστες κρουαζιέρας.  

 Η προώθηση εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων, 

extreme sports, όπως η πρωτοβουλία του  Δήμου Ζακύνθου και του 

Οργανισμού Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού που διοργανώνουν 

ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός που φέρει τον τίτλο «DREAM 

WALKER». Αθλητές των extreme sports πραγματοποίησαν 

εντυπωσιακά άλματα με διάφορες τεχνικές (Dream Jump, Free Rope 

Jump), στο περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου. Στόχος είναι η 

τουριστική προβολή του πλούσιου γεωφυσικού αναγλύφου της 

Ζακύνθου με την καθιέρωση ετήσιων extreme αθλητικών 

συναντήσεων σε περιόδους μη τουριστικής αιχμής. 

 Η επένδυση στην εκπαίδευση και ενημέρωση, όπως η δράση του 

ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου που παρέχει συστηματική ενημέρωση στους 

επισκέπτες του, αλλά και οργανωμένα προγράμματα που αφορούν 

θέματα υπευθυνότητας και ορθολογικής συμπεριφοράς των 

επισκεπτών των ευαίσθητων Περιβαλλοντικά περιοχών. Παράλληλα 

σε στρατηγικά σημεία των περιοχών ωοτοκίας της χελώνας Caretta 

Caretta  ή προστασίας άλλων οικότοπων, υπάρχουν εθελοντές που 

ενημερώνουν τους τουρίστες και τους παρέχουν χρήσιμους οδηγούς 

στις γλώσσες τους. 
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 Οι διεθνείς αδελφοποιήσεις. Ο Δήμος της Ζακύνθου έχει ήδη 

ξεκινήσει τη διαδικασία αδελφοποίησης με την Επαρχία της Shandong, 

προσθέτοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις 

πολιτισμού και τουρισμού μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

και των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο της 

αδελφοποίησης, ο Δήμος φιλοξένησε και ξενάγησε τους εκπροσώπους 

των μεγαλύτερων ΜΜΕ της Κίνας, που αποτελείτο από 

δημοσιογράφους που καλύπτουν τον έντυπο, τηλεοπτικό και 

ηλεκτρονικό Τύπο της Κίνας, στα αξιοθέατα της Ζακύνθου, τις 

τουριστικές υποδομές, καθώς και πολιτιστικούς χώρους.  

 Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως το Διεθνές Συνέδριο για 

τις τέχνες και τις επιστήμες «Vesalius Continuum», αφιερωμένο στο 

μεγάλο Βέλγο ανατόμο Ανδρέα Βεζάλ που διοργάνωσε ο Δήμος 

Ζακύνθου και η Πρεσβεία του Βελγίου. 

Το 2010 ο τότε Δήμος Κερκυραίων είχε διοργανώσει Διεθνές Συνέδριο 

στην μνήμη του Κερκυραίου λογοτέχνη και διπλωμάτη Albert Cohen, 

σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Γαλλίας, της Ελβετίας και του 

Ισραήλ, μία δράση που συγκέντρωσε επισκέπτες από όλη την 

Ευρώπη, σε περίοδο μη τουριστικής αιχμής.  

 Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Ενδεικτικά το  έργο “Magna Grecia Mare” ,που είναι ενταγμένο στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-

2013 και αφορά στον Θαλάσσιο Τουρισμό, δραστηριότητες σχετικά με 

τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, τη νομοθεσία σχετικά 

με τον αλιευτικό τουρισμό και τις προοπτικές αγροτουριστικής αλιείας. 

Το έργο “Talking Lands: talks between the lands of Apulia and 

Greece”, οι γενικοί στόχοι του οποίου περιλαμβάνουν την 

αποκατάσταση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας όπως 

προκύπτει από την προφορική παράδοση, τη μετατροπή της 

αφηγηματικής και προφορικής παράδοσης σε εργαλείο γνωριμίας με 

τις πολιτιστικές αξίες, την ενθάρρυνση της δημιουργίας κοινής 

πολιτιστικής ανάπτυξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη 
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μετατροπή της προφορικής παράδοσης σε θεατρική παράσταση, την 

ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά. 

Το έργο ΑDRI-SEAPLANES που αποσκοπεί στα εξής: 

(i) να διερευνήσει τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα των 

μεταφορών στην Αδριατική με υδροπλάνα όσον αφορά τη ζήτηση, τα 

logistics και την νομοθεσία, (ii) να θέσει ένα σύνολο εννοιών και 

απαιτήσεων για το σύστημα των αερομεταφορών στην Αδριατική, (iii) 

να προσδιορίσει το επιχειρηματικό μοντέλο για την έναρξη 

λειτουργίας των τακτικών γραμμών, (iv) να εντοπίσει ένα μελλοντικό 

διαχειριστή των υδροπλάνων και τις ομάδες (στόχους) που 

ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την επιχείρηση των υδροπλάνων και 

(v) να δοκιμάσει μία γραμμή υδροπλάνων σε πιλοτική βάση. 

Το έργο “NetLam: Δίκτυο Μαρίνων της Νότιας Αδριατικής”, που 

έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας στο νότιο τμήμα της Αδριατικής, που θα συνδέει τις 

λιμενικές υποδομές όλων των εταίρων και θα επιτρέπει την 

τυποποίηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού 

τουριστικού δικτύου στον τομέα της ψυχαγωγικής ιστιοπλοΐας. Οι 

βασικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν: η διαμόρφωση ενός χάρτη 

των υφιστάμενων λιμανιών, η ανάλυση των παρεχομένων υπηρεσιών 

και η δημιουργία ενός σχετικού καταλόγου, η δημιουργία και η 

διαχείριση ενός μοναδικού λογισμικού συστήματος κρατήσεων δια 

μέσου της ιστοσελίδας του προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση 

εκδηλώσεων και υλικού προβολής. Το έργο επιθυμεί να αξιοποιήσει 

τα τουριστικά λιμάνια ως πύλες εισόδου σε μαρίνες που μπορούν να 

αναπτύξουν νέες δυνατότητες ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

 H υιοθέτηση και εφαρμογή τοπικών συμφώνων, όπως το “Τοπικό 

Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού στην Κέρκυρα”, το οποίο εφαρμόζεται 

με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε συνεργασία με 

το Δίκτυο Παραγωγών Τοπικών Προϊόντων “Η Κέρκυρα Παράγει”. 

Στόχος είναι η διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας 

με τον πρωτογενή τομέα της και η περαιτέρω γνωριμία των Ελλήνων 



13 

 

 

 

 

 

και ξένων επισκεπτών με τις γεύσεις του τόπου. Η πρωτοβουλία αυτή 

εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ), “Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού 

Πρωινού”. 

 Τα τοπικά προγράμματα Leader, τα οποία χρηματοδότησαν  και 

χρηματοδοτούν επενδύσεις για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μικρών 

τουριστικών καταλυμάτων, για αγορά εξοπλισμού που αφορά σε 

δραστηριότητες με θαλάσσια σπορ και την ενίσχυση επενδύσεων σε 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενδεικτικές δράσεις που 

χρηματοδοτεί το πρόγραμμα είναι η δημιουργία μικρών καταλυμάτων 

με δυναμικότητα το πολύ 40 κλινών και κυρίως η άσκηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο 

τουρισμό, όπως ο αλιευτικός, ο καταδυτικός, ο ιστιοπλοϊκός και άλλα 

σπορ. 

 Η συμμετοχή σε διεθνείς πολιτισμικές προκλήσεις, όπως η 

πρόσφατη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας 2021 από το Δήμο Κέρκυρας, μία πρωτοβουλία που σε 

περίπτωση επιτυχίας θα οδηγήσει σε διεύρυνση της τουριστικής 

περιόδου για την Κέρκυρα και στους δώδεκα μήνες.  

 Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, τα οποία λόγω των 

ανταγωνιστικών χρεώσεων που εφαρμόζουν κατά τους 

φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενίσχυσαν των εσωτερικό 

τουρισμό σε περιόδους μη αιχμής.  

 Ο σχολικός τουρισμός, μέσα από στοχευμένες καμπάνιες προβολής 

στη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότιο Ιταλία. Ειδικά στην περίπτωση της 

Νοτίου Ιταλίας, ο σχολικός τουρισμός αφορά και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τα οποία υπάρχει συνεργασία για 

οργανωμένες πολιτιστικές εκδρομές το χειμώνα.  
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2.2 Αποτίμηση και Συμπεράσματα 

Η εποχικότητα στον τουρισμό φαίνεται να είναι δεδομένη και μάλιστα με 

ισχυρές εξάρσεις ανάμεσα στις ελληνικές περιφέρειες. Η δε Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων είναι πολύ ψηλά στους δείκτες εποχικότητας, τόσο όσον 

αφορά αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών, όσο και στις διανυκτερεύσεις και 

δαπάνες που πραγματοποιούν. Οι δείκτες αφίξεων ενδεικτικά αγγίζουν το 

85% για το τετράμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου και το 95% για το εξάμηνο 

Μαΐου- Oκτωβρίου.  

Ως βασικό αίτιο που προκαλεί το φαινόμενο της εποχικότητας εμφανίζονται 

οι κλιματολογικές συνθήκες. Το θερμό καλοκαίρι του Ιονίου και οι πολλές 

και όμορφες παραλίες έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της 

τουριστικής ζήτησης στους μήνες με την υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτόματα 

σχεδόν προσαρμόζεται και η τουριστική προσφορά. Η ανατροφοδότηση 

αυτού του μοντέλου οδηγεί συνεχώς σε μεγαλύτερη έξαρση της 

εποχικότητας. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δεδομένων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

επεξεργάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της 

εποχικότητας, μία στρατηγική που στοχεύει στην άμβλυνση του φαινομένου 

με τη στροφή στις εναλλακτικές και ηπιότερες μορφές τουρισμού, 

αξιοποιώντας όλες τις αποσπασματικές δράσεις που είχαν υλοποιηθεί μέχρι 

σήμερα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών 

σχηματισμών, καινοτομικών κοινωνικών συνεργασιών και συμφώνων 

ειδικού σκοπού, σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, 

μπορούν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ποιοτικής αναβάθμισης 

του τουριστικού προϊόντος, ήπιας τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης 

και ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της εποχικότητας.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα για την 

ανασύνθεση του προϊόντος με όρους ανάπτυξης θεματικών εμπειριών, 
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δεδομένου ότι οι τουριστικοί της πόροι (φυσικοί, περιβαλλοντικοί, 

πολιτισμικοί και ιστορικοί) είναι, από αυτή την άποψη, πραγματικά 

ανεξάντλητοι. Τόσο η διεθνής εμπειρία, όσο και επιμέρους μελέτες έχουν 

καταδείξει πως το σημαντικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού 

σε μια περιοχή είναι τα ίδια τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. 

Επομένως, μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος απαιτεί πρωτίστως την ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων του κάθε τουριστικού προορισμού, ώστε να αναπτυχθούν 

εκείνες οι μορφές τουρισμού που προσαρμόζονται, κατά το δυνατόν, 

ομαλότερα στους τουριστικούς πόρους αυτού του προορισμού, ξεφεύγουν 

από τη λογική της «μονοκαλλιέργειας» και βοηθούν στη χρονική επιμήκυνση 

της τουριστικής δραστηριότητας. 

Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχει 

ως κεντρικό πυρήνα την ανασύνθεση-ανανέωση του τουριστικού προϊόντος, 

όπως αυτό ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, προς την κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης νέων τουριστικών προϊόντων. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω μορφές που θα εξειδικευτούν κατά 

περίπτωση, σε συνεργασία και με άλλους φορείς: 

• O πολιτισμικός τουρισμός (μουσεία, μνημεία, επισκέψιμες αρχαιότητες, 

λαογραφία, θρησκευτικός τουρισμός, παραδοσιακοί οικισμοί, πολιτιστικές 

διαδρομές, βυζαντινά κάστρα, πολιτισμικά δίκτυα, διεθνή φεστιβάλ, 

μουσικές  διοργανώσεις, σύγχρονη τέχνη ζωγραφική-μουσική, κ.λπ.), που 

στα Ιόνια θα πρέπει να αποτελέσει τον κύριο άξονα της τουριστικής 

πολιτικής, καθώς διατίθεται ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα.  

• O τουρισμός υπαίθρου (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, φυσιολατρικός 

τουρισμός, περιπατητικός-περιηγητικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης, 

οικοτουρισμός, γεωτουρισμός), που αναπτύσσεται κοντά στην φύση, για να 

δώσει στον ταξιδιώτη την ευχαρίστηση να βιώσει την αγροτική και φυσική 
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ζωή και τις ασχολίες της μέσα σε αγροκτήματα ή να παρατηρήσει την φύση 

περπατώντας και παρατηρώντας τη χλωρίδα και την πανίδα. 

• O τουρισμός περιπέτειας (ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, 

αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδηλασία πόλης, ιππασία, κ.λπ.), που αναπτύσσεται 

για την ικανοποίηση της ανάγκης αναψυχής κοντά στο φυσικό περιβάλλον, 

δηλαδή παράκτιες, ορεινές, ημι-ορεινές, αστικές και ημι-αστικές περιοχές, 

καθώς και για την ανάγκη ήπιας άθλησης και περιπέτειας μέσα στη φύση. 

• O αθλητικός τουρισμός, που αναπτύσσεται διεθνώς για να εξυπηρετήσει 

επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

αθλητικών αγώνων και διοργανώσεων επαγγελματικών ομάδων ή αθλητών 

και φιλάθλων.  

• O γαστρονομικός τουρισμός, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του 

επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την 

ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας συγκεκριμένων προορισμών 

(γαστρονομικές διαδρομές, γευσιγνωσία, πιστοποίηση και ενσωμάτωση της 

τοπικής κουζίνας και της Επτανησιακής διατροφής στην τουριστική 

προσφορά, γαστρονομικά επιμορφωτικά προγράμματα, διασύνδεση με τη 

γεωργική παραγωγή, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, προϊόντων 

ΠOΠ/ΠΓΕ κ.λπ.).  

• O συνεδριακός τουρισμός, που αφορά στην παρακολούθηση συνεδρίων, 

εκθέσεων, επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ. και σχετίζεται με τη 

διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών, όπως 

αμφιθεάτρων, εκθεσιακών χώρων, μεγάλων καταλυμάτων, υπηρεσιών 

εστίασης, υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και διερμηνείας.  

Η ήπια ανάπτυξη και στήριξη των ειδικών και εναλλακτικών αυτών μορφών 

τουρισμού, καθώς και των υποδομών και δραστηριοτήτων που τις 

πλαισιώνουν, αποτελεί τη μόνη εφικτή στρατηγική επιλογή, ώστε να 

επιτευχθεί η σταδιακή μετατόπιση του μαζικού χαρακτήρα της υφιστάμενης 

τουριστικής προσφοράς προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού και της 
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διαφοροποίησης των παραγόμενων τουριστικών προϊόντων που θα 

αναδεικνύουν τον πλούτο και τα διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Περιφέρειας, θα σέβονται τη μοναδικότητα του επισκέπτη και θα αποφέρουν 

πολλαπλά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

Επιπλέον, η διαφοροποίηση της τουριστικής εμπειρίας και ο εμπλουτισμός 

των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου προϊόντος, θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη διείσδυση σε νέες διεθνείς αγορές, στην προσέλκυση 

νέων ομάδων επισκεπτών, στη μείωση της εξάρτησης από τους διεθνείς tour 

operators και στην άμβλυνση της έντονης εποχικότητας της τουριστικής 

ζήτησης. 
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3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. 

Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος, ενώ ανατολικά συνορεύει με τη 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και 

το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ βόρεια συνορεύει με την Αλβανία. Η 

γεωγραφική της θέση συνάδει με ένα σταυροδρόμι που της επιτρέπει να 

γειτονεύει και με ένα μεγάλο μέρος του Ηπειρωτικού κορμού της χώρας - 

Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. 

Σημαντικές αναπτυξιακές ζώνες της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η παράκτια 

ζώνη των νομών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

έντονη τουριστική ανάπτυξη, η  ζώνη των ορεινών όγκων που εκτείνεται 

κατά μήκος του ανατολικού ορίου της Περιφέρειας στους νομούς Ιωαννίνων 

(Ζαγόρι, Μέτσοβο, Κόνιτσα, βόρεια Τζουμέρκα) και Άρτης (κεντρικά και 

νότια Τζουμέρκα) και παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες τουριστικής 

ανάπτυξης, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει 

(παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορική – πολιτιστική κληρονομιά, περιοχές 

φυσικού κάλλους), την αστική ζώνη Ιωαννίνων που ενδείκνυται κυρίως για 

μαζικό και εκδρομικό-περιηγητικό τουρισμό, εσωτερικό κυρίως, καθώς και 

για αστικό τουρισμό πόλεως και τέλος η ευρύτερη ζώνη των ορεινών και 

ημιορεινών περιοχών, που είναι και η πλέον εκτεταμένη, η οποία αν και 

παρουσιάζει περιορισμένες αναπτυξιακές προκλήσεις, λόγω της ορεινότητας 

του εδάφους και της γεωγραφικής της απομόνωσης, ταυτόχρονα ενδείκνυται 

για ειδικές μορφές τουρισμού που σπανίζουν στη χώρα.  

Η Ήπειρος φιλοξενεί επίσης πολλά μνημεία διαφόρων ιστορικών περιόδων 

(αρχαίο θέατρο Δωδώνης, αρχαία Νικόπολις, βυζαντινές εκκλησίες και 

μοναστήρια, παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα γεφύρια κ.ά.) καθώς και έναν 

αριθμό ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται δύο εθνικοί δρυμοί, περιοχές RAMSAR, περιοχές NATURA 

2000, κ.ά.  



19 

 

 

 

 

 

Λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και των διαφορετικών 

κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στις παραθαλάσσιες περιοχές και 

στην ενδοχώρα της Ηπείρου, έχουν επικρατήσει διαφορετικά πρότυπα 

τουρισμού από τα συνηθισμένα. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πρέβεζας 

και της Θεσπρωτίας για παράδειγμα, επικρατεί έντονα το εποχικό πρότυπο 

του μαζικού- παραθεριστικού τουρισμού. Στην πεδινή περιοχή της Άρτας, 

στις ορεινές περιοχές των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων και στην περιοχή 

του Αμβρακικού κόλπου, προωθείται το πρότυπο των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, για την ανάπτυξη των οποίων η Περιφέρεια έχει εξαιρετικές 

προοπτικές και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι οι 

φυσικοί και πολιτιστικοί της πόροι παρουσιάζουν ποικιλία και δυναμική 

διασπορά στο χώρο.  

Είναι ενδιαφέρον ότι παρατηρείται ισόρροπη διασπορά των τουριστικών 

πόλων σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 

και αξιοποίησης. Τη σημαντικότερη ανάπτυξη σημείωσαν τα τελευταία 

χρόνια οι εναλλακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φύση (π.χ. 

οικοτουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες), οι οποίες υποστηρίχθηκαν και με 

τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.  

Συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες της χώρας, η Ήπειρος, αν και πιο 

απομονωμένη τουριστικά, με τα στοιχεία να την καθιστούν την πιο φτωχή 

περιφέρεια στην Ελλάδα, διαθέτει τόσο πλούτο σε φυσικό κάλλος, 

πολιτιστική κληρονομιά, τοπική κουζίνα και πρωτογενή παραγωγή, ο οποίος 

της επιτρέπει δικαίως να φιλοδοξεί να τοποθετηθεί στον τουριστικό στίβο, 

συνθέτοντας ένα προϊόν που θα προσελκύει επισκέπτες όλες τις εποχές του 

χρόνου, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την εποχικότητα που τη χαρακτηρίζει.  

Ο στόχος αυτός επιχειρείται να υλοποιηθεί πολυεπίπεδα και ένα βασικό 

χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το έργο «Ενέργειες για την Προώθηση και 

Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», με 

χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, ύψους 800.000 ευρώ, το οποίο 

ξεκίνησε το 2012 και θα ολοκληρωθεί το τρέχον έτος.  
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Το έργο αυτό περιλαμβάνει ως επί το πλείστον «παραδοσιακούς» τρόπους 

προβολής, όπως συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και 

διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις, διαδικτυακή διαφήμιση, 

δημιουργία θεματικών βίντεο και οργάνωση fam trips.  

Το 2011 πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του brand «Epirus» με έξι 

θεματικά πεδία: θάλασσα, φύση, θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, 

περιπέτεια - δραστηριότητες στη φύση και πολιτισμός. Στόχος ήταν η 

ανάπτυξη της Ηπείρου των τεσσάρων εποχών ειδικά μέσα από συνέργειες 

μεταξύ ορεινού όγκου και παράλιων.  

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη τουρισμού τεσσάρων εποχών αποτελεί 

επίσης η βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών. Σε αυτή την 

κατεύθυνση ενισχύθηκε η συνεργασία με το διεθνές αεροδρόμιο του Ακτίου, 

ώστε να αυξηθούν οι πτήσεις charter και να επεκταθεί η περίοδος προσφοράς 

τους από τις αεροπορικές εταιρείες.  

Εκτός της ποσοτικής αύξησης επιχειρήθηκε ταυτόχρονα, μέσα από τις 

δράσεις του έργου «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», η διείσδυση σε νέες 

αγορές, με έμφαση στα Βαλκάνια λόγω της ευκολότερης οδικής πρόσβασης, 

την Τουρκία και το Ισραήλ.  

3.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ως θεσμός, αλλά και οι υπόλοιποι 

φορείς της Περιφέρειας δεν έχουν δρομολογήσει ένα σαφές επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, ειδικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εποχικότητας, 

έχουν πάρα ταύτα συντονίσει μία σειρά ενεργειών και δράσεων που έχουν 

λειτουργήσει προς όφελος αυτής της κατεύθυνσης: 

 Η συνεργασία μεταξύ φορέων, όπως εκείνη μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και της ΜΚΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο την 

προώθηση ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος για την πολιτιστική 
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διαδρομή και τη δικτύωση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Η 

πρόταση για τα αρχαία θέατρα αφορά μια πρώτη οργανωμένη 

σύγχρονη περιηγητική διαδρομή, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε 

αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου και θα αποτελεί ένα 

εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτισμικού τουρισμού, σε 

συνδυασμό με τον παραγωγικό τομέα. Πρόκειται για τη σταδιακή 

υλοποίηση του πρώτου καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος 

«Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», η οποία έχει 

ενταχθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 και έχει 

προϋπολογισμό 37,302 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά συνολικά οκτώ 

αρχαίους χώρους θέασης, οι οποίοι επεκτείνονται σε 344 χιλιόμετρα 

διαδρομής, αναφέρονται σε 2.300 χρόνια ιστορίας και συνδυάζει 

πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που 

παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου.  

Σύμφωνα με την πρόταση, για παρεμβάσεις στα μνημεία προβλέπεται 

ποσό 16,2 εκατ. ευρώ, για βασικές υποδομές ποσό 19 εκατ. ευρώ 

(δίκτυα κοινής ωφελείας, χώρους στάθμευσης, κτηριακές 

εγκαταστάσεις, οδοποιία, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου 

παράκαμψης της Νικόπολης κ.ά.), ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά σε 

άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, θα 

προωθηθούν τοπικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης από τους 

αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γεωγραφική περιοχή (π.χ. Νικόπολη, 

Δωδώνη) και θα γίνουν τοπικά σύμφωνα ποιότητας. 

Η Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου δε δημιουργεί 

μόνο κάποιες βασικές οδικές υποδομές, δεν αποκαθιστά απλώς 

μνημεία, δε συνδέει απλώς, όπως κάνει ένα δίκτυο δρόμων, δεν 

ενώνει απλά χώρους, αλλά κάνοντας όλα τα προηγούμενα, επιπλέον 

χωροθετεί μια εμπειρία επίσκεψης. Δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα 

εισφέρει διαρκώς έσοδα στη Ήπειρο, αλλά και θα συμβάλλει διαρκώς 

στην ενίσχυση του brand name Ήπειρος, γι’ αυτό και αποτελεί μια 

αειφόρο επένδυση που προσελκύει νέους τουρίστες και τακτικούς 

επισκέπτες, ενώ αυξάνει και τη διάρκεια παραμονής τους και 
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συμβάλλει στη σύνδεση τοπικής παραγωγής, τοπικών προϊόντων και 

γαστρονομίας με τη δημιουργία τοπικών προϊόντων με Ονομασία 

Προέλευσης εμπνευσμένη από τους αρχαιολογικούς χώρους, την 

πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας. 

 Οι δράσεις του προγράμματος τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2015, το οποίο περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων στοχευμένες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό καθώς και εκδηλώσεις παρουσίασης του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου σε δημοσιογράφους και 

τουριστικούς πράκτορες στις πόλεις κατά μήκος της Εγνατίας Οδού 

και στις εξής πόλεις:  Αθήνα,  Σκόπια, Βουκουρέστι, Σόφια, 

Κωνσταντινούπολη, Τίρανα, τη διαφήμιση σε αεροπορικές εταιρείες 

χαμηλού κόστους, προκειμένου να καταστεί δυνατή άμεση 

αεροπορική σύνδεση της Ηπείρου με Ευρωπαϊκές πόλεις, την 

εκστρατεία σε πόλεις του εξωτερικού με branded van και διανομή 

ηπειρώτικων προϊόντων, τη διαφημιστική προβολή στις οθόνες των 

πλοίων της γραμμής Ελλάδας-Ιταλίας και την κινητή διαφήμιση της 

Περιφέρειας Ηπείρου στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ σε διάφορες πόλεις 

της Ελλάδας. 

 Η συμμετοχή Δήμων σε ειδικά δίκτυα, όπως η συμμετοχή του 

Δήμου Αρταίων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 

(ΣΔΙΠΕ) για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ιαματικών 

πηγών Χανόπουλου. Η συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο ΣΔΙΠΕ 

αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη μιας μορφής Εναλλακτικού 

Τουρισμού, του «Θερμαλισμού». Ο ΣΔΙΠΕ ο οποίος ιδρύθηκε το 1983, 

είναι Πανελλήνιος Φορέας του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη και στοχεύει στην προστασία, αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων, στην ανάδειξη και 

προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τον εκσυγχρονισμό 

και γενικά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των λουτροπόλεων 

της χώρας. 
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 Η συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως η συνεργασία του 

Δήμου Αρταίων με το ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο την ανάδειξη των 

μνημείων της πόλης και την ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας μέσα από συντονισμένες δράσεις. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία υλοποιείται 

η σταδιακή αποκατάσταση όλων των μνημείων βυζαντινού αλλά και 

νεότερου πολιτισμού του τόπου, καθώς και των μνημείων που 

ανήκουν σε άλλους πολιτισμούς, όπως το Ιμαρέτ.    

Ειδικότερα, μέσα από συντονισμένες δράσεις, ο στόχος είναι: 

1. Η αξιοποίηση και ανάδειξη χώρων και μνημείων Πολιτισμού και 

Τουρισμού (Βυζαντινό Κάστρο, Ιστορικό γεφύρι της Άρτας, 

Βυζαντινός Ναός Παρηγορήτριας, Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας, Ι.Ν. Αγ. 

Βασιλείου, Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνών, Ιμαρέτ, Θέατρο Αρχαίας 

Αμβρακίας κ.ά.). 

2. Η αξιοποίηση και ανάδειξη του Κάστρου της Άρτας ώστε να είναι 

ανοιχτό στους Αρτινούς. 

3. Η αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην Ξενία, στο χώρο του 

Κάστρου. 

4. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων του Θεάτρου στο κάστρο της 

Άρτας. 

5. Η Συντήρηση και Βελτίωση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας, η 

ανάδειξή του ως μνημείο, καθώς και η ανάδειξη της γύρω 

περιοχής. 

6. Τεράστιας σημασίας είναι η συνεργασία του Δήμου Σουλίου, με το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο 

Διεπιστημονικής Έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε 

ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου 

Σουλίου». 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν εργασίες των σπουδαστών, των 

διδασκόντων και των συνεργατών του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
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Περιοχών» του ΕΜΠ. Το ανθρώπινο δυναμικό του μεταπτυχιακού 

επιχειρεί, μελετώντας σε βάθος τα χαρακτηριστικά της περιοχής, 

να δώσει διεξόδους στα προβλήματα και να προτείνει, μέσω των 

εργασιών, νέους αναπτυξιακούς δρόμους για το Δήμο Σουλίου. 

 Η διοργάνωση συνδυασμένων familiarization trips με 

εξειδικευμένες εκδηλώσεις και δράσεις, όπως η διοργάνωση ενός 

επεισοδίου του δημοφιλούς στην Αγγλία τηλεοπτικού παιχνιδιού 

COACH TRIP στη Ροδαυγή της Άρτας.  Συγκεκριμένα, 15 Άγγλοι 

διαγωνιζόμενοι, συμμετείχαν σε ομάδες για απόσταξη τσίπουρου, 

ψήσιμο καστάνου, παρασκευή τηγανίτας, τραχανά και χορτόπιτας. Για 

το σκοπό αυτό, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων ο Δήμος 

Αρταίων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής 

διοργάνωσαν γλέντι για όλους, ενώ προσφέρθηκε στους 

φιλοξενούμενους από ένα μπουκάλι τσίπουρο και τουριστικό 

φυλλάδιο της Ροδαυγής.  

 Η έμφαση στην ενημέρωση, όπως για παράδειγμα η ενημερωτική 

ημερίδα που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α., στο 

πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης «Αρχή Τοπικής 

Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» του Ε.Π. "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού", στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Στόχος 

της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών και εργοδοτικών φορέων για τις εξειδικευμένες ανάγκες 

και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, με σκοπό την 

εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους-

ωφελούμενους στον τομέα του τουρισμού. Αντίστοιχο παράδειγμα η 

περίπτωση της ημερίδας που πραγματοποίησε η Π.Ε. Θεσπρωτίας και 

ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα, 

Προοπτικές και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών νομού 

Θεσπρωτίας» στα πλαίσια της πράξης «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, 
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προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας 

(ΤΟΠΣΑ).  Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν τρόποι ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας καθώς και δράσεις που έχουν γίνει από φορείς 

της περιφέρειας Θεσπρωτίας που αφορούν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα 

τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής, υπογραμμίστηκε η σημασία συνεργασιών μεταξύ των 

επαγγελματιών του τουρισμού και του εμπορικού κόσμου ενώ 

ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην οργανωμένη προβολή της περιοχής με 

στόχο την προσέλκυση τουριστών.  

 Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, όπως η περίπτωση της 

συνάντησης με θέμα «Τουριστικός Προορισμός Ήπειρος, 

Περιφερειακή Δικτύωση και Ανάπτυξη Κοινής Πορείας», την οποία 

διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου με βάση το παράδειγμα του 

Συνδυαστικού-Τουριστικού Σχεδίου της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης (Συνδυαστικού Τουρισμού – Συνδυασμός Τουριστικών 

Τομέων). Η συνάντηση εργασίας τουριστικών παραγόντων είχε ως 

στόχο τη δικτύωση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Ήπειρο, 

έτσι ώστε να προωθηθεί από κοινού ο τουριστικός προορισμός 

‘Ήπειρος’. Σε αυτή τη διαδικασία οι ελληνικοί φορείς θα έχουν την 

υποστήριξη και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των Γερμανών 

εμπειρογνωμόνων. Μεταξύ άλλων στη συνάντηση συμμετείχαν: 

Εκπρόσωποι Δήμων για θέματα τουρισμού, Επιχειρηματίες Τουρισμού,  

Επιμελητήρια της Ηπείρου καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες 

εναλλακτικού τουρισμού από τη Γερμανία. 

 Η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με ιστορικό-πολιτιστικό 

χαρακτήρα, όπως οι εορταστικές εκδηλώσεις σε ανάμνηση του 

Ολοκαυτώματος του Σουλίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου 

Σαμουήλ και των Σουλιωτών υπέρ της Ελευθερίας που 

διοργανώνονται σε ετήσια βάση με συνεργασία της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου. 
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 Η συμμετοχή σε προσκλήσεις ευρωπαϊκών διακρίσεων, όπως η 

περίπτωση του προγράμματος «ΕDEN - Ευρωπαϊκοί Προορισμοί 

Αριστείας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο 

της «Ατζέντας για έναν Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό 

Τουρισμό», το οποίο ξεκίνησε από το 2007 με σκοπό την ανάδειξη 

νέων τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη 

ανεπτυγμένων που αναπτύσσονται τουριστικά σύμφωνα με τις αρχές 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, τα κράτη-μέλη που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναδεικνύουν νικητή ένα νέο 

τουριστικό προορισμό, βάσει θεματολογίας. Οι νικητές προορισμοί 

βραβεύονται σε ειδική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

πραγματοποιείται το φθινόπωρο. Έχει επιλεγεί μεταξύ άλλων στο 

παρελθόν, ως 3ος επιλαχόντας προορισμός η Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας για το Δήμο Αχέροντα - Περιοχή Στενών του Ποταμού 

Αχέροντα - Περιοχή Κοινότητας Σουλίου, ως 4ος επιλαχόντας 

προορισμός ο Δήμος Πωγωνίου για το Νερόμυλο Ρογοζίου δίπλα στον 

ποταμό Ρογόζη και ως 4ος και πάλι επιλαχόντας προορισμός η 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την Ιερά Μονή Γηρομερίου του 

Δήμου Φιλιατών. 

Αντίστοιχα ο Δήμος Κόνιτσας ενέκρινε την κατάθεση πρότασης 

ένταξης των Ιερών Δασών της περιοχής στον κατάλογο της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

 Διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες, όπως η 

συνεργασία Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης που «συμμάχησαν» για την 

τουριστική στρατηγική και επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με την 

υπογραφή «Συμφώνου Συνεργασίας» των δύο Δήμων. Η προεργασία 

που είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο Δήμων για μήνες κατέληξε 

στη συναπόφαση να υπάρξει μια κοινή και παράλληλη πορεία που θα 

συμβάλλει στη στοχευμένη τουριστική προβολή και ανάδειξη των δύο 

περιοχών (κυρίως προς το εξωτερικό) με σκοπό την ενσωμάτωση της 

περιοχής των Ιωαννίνων στο «τόξο προορισμών μέσω 

Θεσσαλονίκης». 
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 Συνεργασίες σε επίπεδο εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

όπως η συνεργασία του Δήμου Κόνιτσας και του Δήμου Ιωαννιτών με 

την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Αντίστοιχο 

παράδειγμα ο Δήμος Ζίτσας, ο οποίος αποφάσισε την ανάπτυξη του 

εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του, μέσω του campervan 

(αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), των ποδηλατικών διαδρομών και της 

σήμανσης των μονοπατιών. 

 Συνεργασίες επιχειρήσεων, όπως η πρωτοποριακή για τα ελληνικά 

δεδομένα κίνηση στην οποία προχώρησαν 19 επιχειρήσεις από την 

περιοχή των Ζαγοροχωρίων για την από κοινού προώθηση της 

περιοχής τους αλλά και των επιχειρήσεών τους με ένα συνεκτικό 

τρόπο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, (ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες 

δραστηριοτήτων) συνέστησαν το Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου που θα 

επικοινωνηθεί με το αγγλικό του όνομα Zagori Excellence Network - 

ΖΕΝ λόγω του σημαντικού βαθμού εξωστρέφειας που θα έχει. Το 

Zagori Excellence Network (ZEN) είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων που 

θα λειτουργούν ως affiliation, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου (Δήμοι Ζαγορίου και Ιωαννίνων) και 

έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση της περιοχής και την προώθησή 

της ως δυναμικό τουριστικό προορισμό, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία διέπεται 

από την κοινή στρατηγική αλληλεπίδρασης με στόχο την προώθηση 

του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, τη θετική 

συμβολή στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας και την εξασφάλιση 

αμοιβαίων οφελών για τα μέλη της, καθώς και τη βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Η 

αποστολή του ZEN είναι διττή: από τη μία πλευρά να αποτελέσει μια 

κοινή προσπάθεια προώθησης και ανάδειξης του Ζαγορίου ως 

κορυφαίου τουριστικού προορισμού, όχι μόνο κατά τη χειμερινή 

περίοδο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από την άλλη πλευρά, 

να αποκτήσει μια αυτοτελή δυναμική και να δύναται να προωθήσει τις 
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επιχειρήσεις-μέλη του, μέσα από την αναγνώριση του ίδιου ως 

σύμπραξη των κορυφαίων επιχειρήσεων της περιοχής. 

 Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως το Έργο 

LA.ROUTE (“The Lakes Route”) «Παραλίμνιες Διαδρομές», που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013». Το έργο «The Lakes 

Route», ως βασικό στόχο έχει την προστασία των υδάτινων 

οικοσυστημάτων και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των 

περιοχών των λιμνών των παραλίμνιων Περιοχών και μεταξύ άλλων 

των περιοχών που πλαισιώνουν τη λίμνη Αώου και Ζηρού στην 

Ελλάδα, καθώς και τη λίμνη Locone στην Ιταλία, ως μέσο για την 

αξιοποίηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, 

βασικό στόχο της Πράξης αποτελεί η άρση της απομόνωσης των 

Περιοχών Παρέμβασης, καθώς και η αναβάθμιση των τουριστικών 

υπηρεσιών τους και συνεπακόλουθα η οικονομική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. 

Επιπρόσθετα, μία οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης του 

θρησκευτικού τουρισμού στο Νομό Ιωαννίνων επιχειρείται μέσω του 

διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – 

Ιταλία 2007 - 2013», με το έργο «Διαδρομές Προσκυνηματικού 

Τουρισμού στα Ιωάννινα και στο Λέτσε» με διακριτικό τίτλο 

«PILTOUR», και στο οποίο εκτός του Δήμου Ιωαννιτών συμμετέχουν 

επίσης οι Δήμοι Πωγωνίου και Μετσόβου. Κοινός «παρονομαστής» 

των τριών τοπικών Δήμων, αλλά και των αντίστοιχων της Ιταλίας που 

συμμετέχουν στο έργο (Calimera, Carpignano Salentino και Zollino) 

είναι ότι διαθέτουν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε 

θρησκευτικά μνημεία, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι 

αξιόλογα μόνο λόγω των καλλιτεχνικών τεχνοτροπιών τους, αλλά 

αποτελούν ταυτόχρονα και θαύματα στον τομέα της μηχανικής, 

προσελκύοντας το ενδιαφέρον προσκυνητών από όλο τον κόσμο που 

συρρέουν σε αυτές τις περιοχές για να τα θαυμάσουν.    
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 Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προβολή και 

διανομή υλικού σε σημεία εισόδου της Περιφέρειας, την προβολή σε 

ΜΜΕ κεντρικών πόλεων για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, τη 

δημιουργία ειδικών τουριστικών πακέτων για τις εποχές χαμηλής 

κίνησης, την αξιοποίηση των μουσείων των πόλεων για την ενίσχυση 

του αστικού τουρισμού, τη συνεργασία με υφιστάμενα δίκτυα πόλεων 

για ενίσχυση του σχολικού τουρισμού.  

 

 

3.2 Αποτίμηση και Συμπεράσματα 

Από τις στατιστικές προκύπτει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, παρά το γεγονός 

ότι βρίσκεται ακόμα χαμηλά στις επιλογές των επισκεπτών συγκριτικά με 

άλλες ελληνικές Περιφέρειες, παρ’όλα αυτά φαίνεται να έχει διαρκώς 

ανοδικές τάσεις. Η αυξητική αυτή τάση δεν περιορίζεται μόνο στους θερινούς 

μήνες αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, γεγονός που υποδεικνύει αφενός 

ότι το τουριστικό προϊόν της περιοχής είναι διευρυμένο εποχικά αλλά και ότι 

οι προσπάθειες και ενέργειες που επιχειρούνται εμφανίζουν αποτελέσματα.  

Θετικά είναι τα μηνύματα από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε καθ’ όλη τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών η Περιφέρεια Ηπείρου για αύξηση των 

πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο του Ακτίου (να σημειωθεί ότι 34 

διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες από 15 χώρες πραγματοποιούν πτήσεις 

στο αεροδρόμιο του Ακτίου). 

Μελετώντας την ποικιλία των θετικών χαρακτηριστικών που διαθέτει η 

Ήπειρος και τις σχετικές αδυναμίες σε συνδυασμό με τις πρακτικές που 

τέθηκαν σε εφαρμογή σε ξένες χώρες δημιουργείται ένα σημαντικό 

υπόβαθρο για τη διαμόρφωση θετικού προσήμου στην αντιμετώπιση της 

εποχικότητας του τουρισμού στην περιοχή. 

Η δημιουργία μιας ξεχωριστής πολιτιστικής ταυτότητας που προβάλλει τη 

διαφορετικότητα της περιφέρειας ήταν από τις πρωταρχικές δράσεις των 
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τοπικών αρχών και των κατοίκων. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκαν 

ποικίλες δράσεις οι οποίες προώθησαν τη συνδυαστική ανάπτυξη των της 

επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Ως αποτέλεσμα αυτών, η τουριστική 

περίοδος επιμηκύνθηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου. Τη 

χειμερινή περίοδο τα ορεινά χωριά επιλέγονται για διάφορες μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού και κατά το καλοκαίρι στις επιλογές προστίθεται και 

το παραθαλάσσιο τμήμα του Ιονίου Πελάγους. Τα φεστιβάλ και οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα καθώς ο άυλος 

αυτός πολιτιστικός πόρος παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων 

δραστηριοτήτων. Επίσης, στην Ήπειρο ο γευσιγνωστικός τουρισμός 

συνδυάζεται με την τοπική μουσική, ενώ η ποικιλία αθλητικών 

δραστηριοτήτων προβάλει τα ορεινά χωριά ως ολιγοήμερους προορισμούς.  

Ο πολιτισμός, οι πολιτιστικοί πόροι αλλά και η κουλτούρα της κάθε περιοχής 

συνθέτουν για αυτή μια μοναδική παράδοση και ταυτότητα με αποτέλεσμα 

να είναι δυνατή η συνετή αξιοποίηση τους με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας πόλης, 

περιοχής ή και ολόκληρης περιφέρειας επιτυγχάνεται μέσω του πολιτιστικού 

σχεδιασμού ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις διάφορες παραμέτρους και 

δυναμικές ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική αλλά και κοινωνική 

ανάπτυξη της εξεταζόμενης περιοχής. Για τον επιτυχή σχεδιασμό, 

στηριζόμενο στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, θεωρείται απαραίτητη η 

συμμετοχή τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των πολιτών ώστε να 

αναδειχθούν οι δυναμικές ενότητες και να αναπτυχθούν δράσεις και 

πολιτικές εντός ενός ισχυρού συνεκτικού πλαισίου. Η περιφέρεια Ηπείρου αν 

και αποτελεί μία από τις αναπτυσσόμενες περιφέρειες της χώρας, 

στηρίζοντας μεγάλο μέρος της ανάπτυξής της στον πρωτογενή τομέα, μπορεί 

να υποστηρίξει μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα η οποία θα την οδηγήσει 

τελικά μέσω των εφαρμοζόμενων προτάσεων σε περαιτέρω ανάπτυξη. Η 

παράλληλη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό 

δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, όπως άλλωστε έχουν δείξει 

εφαρμοσμένες πρακτικές περιοχών του εξωτερικού. 


