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1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Ο τουρισμός αποτελεί για τη Θεσσαλία έναν ιδιαίτερα σημαντικό μοχλό 

ανάπτυξης που συμβάλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση 

του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων. 

Ειδικά για τη Θεσσαλία πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μέχρι πρόσφατα  

στηριζόταν κυρίως στον ημεδαπό τουρισμό, ο οποίος επισκέπτεται την 

περιοχή σταθερά κάθε τουριστική περίοδο. 

Σε γενικές γραμμές, η Θεσσαλία είναι μία από τις σχετικά πιο υπολειπόμενες 

τουριστικά περιοχές της Ελλάδας καθώς πολύ λίγες περιοχές της, όπως τα 

Μετέωρα συγκέντρωναν διεθνή τουρισμό ενώ άλλες περιοχές όπως το 

Περτούλι ή η λίμνη Πλαστήρα προσέλκυαν εποχιακά εγχώριο τουρισμό. 

Ωστόσο, οι φυσικές ομορφιές της, η εναλλαγή του τοπίου, οι καταρράκτες 

και τα γεφύρια της, ο πολυδιάστατος πολιτιστικός της πλούτος, οι 

αρχαιολογικοί χώροι, τα μοναστήρια, τα βυζαντινά μνημεία, αποτελούν ένα 

πλουσιότατο τουριστικό απόθεμα, ικανό να προσελκύσει σημαντικό αριθμό 

τουριστών και μάλιστα όλες τις εποχές.   

Η τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλία διακρίνεται άλλωστε για τα 

ανομοιογενή χαρακτηριστικά της, τα οποία διαφοροποιούνται από περιοχή 

σε περιοχή. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει διαφορετικούς τύπους 

περιοχών της Θεσσαλίας ως προς την τουριστική τους επισκεψιμότητα: 
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 Περιοχές υψηλής και διεθνούς αναγνωρισιμότητας, όπως είναι τα 

νησιά των Σποράδων, το Πήλιο και τα Μετέωρα  

 Περιοχές υψηλής εγχώριας αναγνωρισιμότητας όπως είναι η περιοχή 

της Λίμνης Πλαστήρα, τα αστικά κέντρα, η ορεινή περιοχή του 

Περτουλίου και τα παράλια της Λάρισας 

 Περιοχές χαμηλής αναγνωρισιμότητας όπως το όρος Όθρυς, η 

περιοχή της Αργιθέας, η περιοχή της Ελασσόνας και των Χασίων 

 Περιοχές μηδενικής αναγνωρισιμότητας όπως η περιοχή του 

θεσσαλικού κάμπου 

Μέσα από συντονισμένες ενέργειες και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

οι δυνατότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως τουριστικού προορισμού 

έχουν γίνει ποιοτικά και ποσοτικά γνωστότερες στη διεθνή κοινότητα με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αυξητικές τουριστικές τάσεις.  

Ειδικά οι νέες τεχνολογίες έχουν διαδραματίσει ένα βασικό ρόλο στην 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση επισκεπτών 

καθώς παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης, διαχείρισης και 

προβολής του τουριστικού προϊόντος.   

1.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υλοποιούνται μια σειρά συντονισμένων 

ενεργειών που συνδράμουν καθοριστικά στη βελτίωση του φαινομένου της 

εποχικότητας του τουρισμού στην περιοχή. Συγκεκριμένα: 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων-φεστιβάλ με διεθνή αντίκτυπο  

Η ενασχόληση των νέων με τις παραδόσεις, επιτρέπει την ανάπτυξη 

δράσεων τουριστικής προβολής με έμφαση στη λαϊκή παράδοση, που 

συγκεντρώνουν πληθώρα επισκεπτών. Χαρακτηριστικά στην Λάρισα 

πραγματοποιείται το  «Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών», στο 

οποίο συμμετέχουν σε ετήσια βάση συγκροτήματα από διάφορες 

χώρες, όπως η Πολωνία, η Σερβία κ.ά. 
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Στην Καρδίτσα πραγματοποιείται επίσης το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό   

Φεστιβάλ Μουσικής με τη συμμετοχή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

(4.500) νεαρών εκτελεστών – μουσικών – χορωδών από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Μαθητές από περισσότερα από  ενενήντα μουσικά 

σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν σε έναν 

τεράστιο μουσικό θεσμό, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και σε 

όλο τον κόσμο.  

 Η έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσα από τη 

φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων ειδικού ενδιαφέροντος 

Στο Βόλο διοργανώνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού 

στίβου σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης 

(FINA) και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η Θεσσαλία τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια έχει να επιδείξει πολλές ακόμη σημαντικές 

αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Βαλκανικοί αγώνες νέων 

κολύμβησης, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών τεχνικής 

κολύμβησης, οι πανελλήνιοι χειμερινοί αγώνες κολύμβησης ανοιχτής 

κατηγορίας, τα πανελλήνια χειμερινά πρωταθλήματα κολύμβησης, το 

βαλκανικό πρωτάθλημα νέων πόλο και τους κολυμβητικούς αγώνες 

στη Λάρισα και την Καρδίτσα. Επιπρόσθετα, το 2017 ο Βόλος θα 

υποδεχθεί μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, 

πραγματοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια η διεθνής διοργάνωση  του 

Off Road τριάθλου Χterra Greece. Το Χterra Greece συγκεντρώνει 

πολύ σημαντικούς αθλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλία έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της περιοχής.  

Στη λίμνη Πλαστήρα πραγματοποιείται επίσης κάθε Σεπτέμβρη η 

Θεσσαλική Ορειβατική Συνάντηση, με διοργανωτή τον Ελληνικό 
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Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) και συνδιοργανωτές τη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και το 

Επιμελητήριο Καρδίτσας.  Ο θεσμός της Θεσσαλικής Ορειβατικής 

Συνάντησης, αποτελεί μία αφορμή για συνεργασία μεταξύ των 

ορειβατικών συλλόγων με σκοπό την ανάπτυξη των αθλητικών και 

άλλων δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τον ορεινό όγκο. 

Στη συνάντηση συμμετέχουν μέλη από 16 ορειβατικούς και 

φυσιολατρικούς συλλόγους της Θεσσαλίας αλλά και από άλλες 

κοντινές περιοχές (Λαμία, Καρπενήσι, Κατερίνη) καθώς και 

μεμονωμένοι ορειβάτες, πεζοπόροι και φυσιολάτρες  από όλο τον 

κόσμο. 

Τέλος η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διεκδίκησε και κέρδισε 

το δικαίωμα διοργάνωσης και φιλοξενίας της τελικής φάσης του U19 

European Championship 2015, δηλαδή του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος 2015 για ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 19 ετών. 

Η τελική φάση αποτελεί την κορύφωση της διοργάνωσης, συμβάλλει 

ενεργά στην στρατηγική ανάπτυξη του αθλήματος και διεξάγεται 

βάσει των υψηλών αγωνιστικών προτύπων και οργανωτικών 

προδιαγραφών που τίθενται από την UEFA, σε μορφή 

δεκαπενθήμερου τουρνουά. Αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός υψηλού 

κύρους και αγωνιστικής αξίας, με πανευρωπαϊκή ακτινοβολία. Η 

τελική φάση του U19 European Championship 2015 

πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα της Πιερίας, της Ημαθίας και της 

Λάρισας. 

Οι πόλεις της Κατερίνης της Βέροιας και της Λάρισας, καθώς και η 

επαρχία της Πιερίας αποτέλεσαν τα κέντρα της αγωνιστικής και 

προπονητικής δραστηριότητας του τουρνουά αντίστοιχα, γεγονός που 

θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της τουριστικής 

δυναμικής της περιοχής, τη στρατηγική της θέση, καθώς και τις 

πολλαπλές δυνατότητες και εμπειρίες που προσφέρονται στον 

επισκέπτη. 
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Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από το Δήμο Βέροιας η δημιουργία δύο  

βίντεο χρονικής διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων και  ενός λεπτού 

και τριάντα δευτερολέπτων, που θα προβληθούν από το τηλεοπτικό 

κανάλι Eurosport, με τα αξιοθέατα πολιτιστικής σημασίας των πόλεων 

Βέροιας, Κατερίνης και Λάρισας, οι οποίες θα φιλοξενήσουν αγώνες 

της τελικής φάσης του τουρνουά. Επίσης, ενέκρινε τη  δημιουργία 

ενός βίντεο με τα αξιοθέατα πολιτιστικής σημασίας της πόλης της 

Βέροιας, του οποίου τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα θα έχει 

ο Δήμος Βέροιας, με σκοπό την αξιοποίησή του για την τουριστική 

προβολή του Δήμου. 

Σύμφωνα με το Δήμο Βέροιας, ο  ΕΟΤ ενώ στην αρχή είχε καταλήξει 

στη θέση ότι δεν θα γίνει προβολή των Δήμων που θα φιλοξενήσουν 

αγώνες του ποδοσφαιρικού τουρνουά στη συνέχεια ενημέρωσε ότι 

μπορούν να γίνουν διαφημιστικά σποτ για να παιχθούν σε τηλεοπτικά 

κανάλια που θα προβάλουν τους αγώνες. 

 Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως 

η διεθνής έκθεση "TourNatur2015 – The No. 1 fair for trekking and 

hiking" στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, στην οποία συμμετέχει η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας με δικό της περίπτερο. Η συγκεκριμένη έκθεση 

έχει εξειδίκευση στον τουρισμό βουνού, στον αναρριχητικό και τον 

ορειβατικό τουρισμό.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή του Ολύμπου και των 

Μετεώρων αλλά και στη Λίμνη Πλαστήρα, τα ορεινά των Τρικάλων και 

το Πήλιο για τον περιηγητικό τουρισμό. Επιπρόσθετα, στους 

επισκέπτες παρουσιάστηκε το έργο ψηφιοποίησης του Ολύμπου και 

των Μετεώρων με τη δημιουργία αντιστοίχων "μίνι" Πλανηταρίων. 

 Η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως η απόφαση του 

Δήμου Λαρισαίων να διεκδικήσει τον τίτλο της «Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το 2021. 

 Η δημιουργία ενιαίου φορέα για την τουριστική προβολή. 

Αποτελεί πρωτοβουλία της περιφέρειας Θεσσαλίας η δημιουργία ενός 
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πανθεσσαλικού τουριστικού φορέα, ως ένα ευέλικτο όργανο που θα 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής.  

Ειδικός σκοπός του φορέα θα είναι η ισχυροποίηση του αεροδρομίου 

της Νέας Αγχιάλου μέσα από την προσέλκυση εταιρειών χαμηλού 

κόστους. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού έχουν 

πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας και της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.   

Επίσης, προ των πυλών βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα 

στήριξης της τουριστικής δραστηριότητας σε επίπεδο περιφερειακής 

ενότητας Τρικάλων υπό μορφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, του 

Δήμου Καλαμπάκας, του Δήμου Πύλης, του Δήμου Φαρκαδόνας, του 

Επιμελητηρίου Τρικάλων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων Α.Ε. 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.)  

Συμφώνα με την προγραμματική σύμβαση, η τουριστική 

δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που 

επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και 

την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι χαρακτηρίζεται 

από έντονη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές 

διακυμάνσεις. H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας στο 

διηνεκές, προϋποθέτει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών 

ανεξάρτητων παραγόντων όπως, την διατήρηση - προστασία των 

φυσικών και πολιτισμικών πόρων, τη με ασφάλεια και βατή 

διασύνδεσή τους, την ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και 

των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων, τη στοχευμένη και πάντα 

επίκαιρη προβολή – διαφήμιση, την συνεχή μελέτη των τάσεων στον 

τουρισμό εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, τη συνεχή παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τη συνεχή εναρμόνιση με τις νέες 

τεχνολογίες, την τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των 

εργασιακών σχέσεων κλπ. 

 Η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, όπως η μελέτη για τον 

τουρισμό που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στόχο 

είχε «την επαναποθέτηση της Θεσσαλίας στην παγκόσμια και εγχώρια 
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αγορά ως πολυδιάστατου ανταγωνιστικού προορισμού», όπως 

επισημαίνεται και στο εισαγωγικό σημείωμα. Το σχέδιο μάρκετινγκ 

τουριστικής προβολής σκοπεύει «στη δημιουργία μίας ξεκάθαρης και 

στοχευμένης στρατηγικής προβολής του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στις επιλεγμένες τουριστικές αγορές». 

Στη μελέτη τίθενται οι επιμέρους στόχοι της νέας στρατηγικής που 

είναι:  

1. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλίας 

2. Η δημιουργία καλής εικόνας για την περιοχή 

3. Η αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με 

τον τρόπο αυτό η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του 

τουρίστα, αλλά και η πιθανή άμβλυνση της εποχικότητας 

4. Η αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης 

5. Η καλλιέργεια της τουριστικής κουλτούρας  

6. Η υποστήριξη των επαγγελματιών. 

Στη μελέτη περιγράφονται επίσης «τα προϊόντα – στόχοι» του τουρισμού 

στην ευρύτερη Θεσσαλία και συγκεκριμένα: Ο παραθαλάσσιος τουρισμός, 

ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός της φύσης, ο πολιτιστικός 

τουρισμός, τα αστικά κέντρα.  

 Η επαναπροσέγγιση των αποδήμων, όπως μέσα από το σλόγκαν 

«Επιστροφή στην Πατρίδα» που χρησιμοποιήθηκε από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για να προσκαλέσει Θεσσαλούς του εξωτερικού, ακόμα και 

δεύτερης και τρίτης γενιάς να επισκεφθούν την πατρίδα τους. Η 

πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με  Ιερές 

Μητροπόλεις, ενώσεις αποδήμων, δημόσιες αρχές, προξενεία, ακόμα 

και επώνυμους Έλληνες ώστε να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν τον 

τόπο τους, να ανακτήσουν την εθνική τους ταυτότητα, να αποκτήσουν 

ξανά σχέση με τον τόπο τους και να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές 

στις αγορές του εξωτερικού.  
 Η προώθηση ειδικών θεματικών διαδρομών, όπως ο σχεδιασμός 

της θεματικής διαδρομής που περιλαμβάνει τα αρχαία θέατρα που 

βρίσκονται στη Θεσσαλία και άλλα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, 

προϊστορικά ή βυζαντινά, σε συνεργασία με το ίδρυμα «Διάζωμα» και 

το Υπουργείο Πολιτισμού. Η «ενοποίηση» των μνημείων, η προβολή 
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και ανάδειξή τους ενιαία ως «θεσσαλικού» προϊόντος, δημιουργεί 

συνθήκες αύξησης του τουριστικού προϊόντος. Η διαδρομή 

πολιτισμού-τουρισμού, με εμπλουτισμό δράσεων και υπηρεσιών, 

στοχεύει να αναδείξει τη Θεσσαλία σε στοχευμένο και αναγνωρίσιμο 

προορισμό διεθνώς. Οι διαδρομές αυτές δίνουν την προστιθέμενη αξία 

των μνημείων στον τουρισμό, του πολιτισμού δηλαδή προς τον 

τουρισμό και αντίστροφα, ούτως ώστε να αναδεικνύεται το μνημείο, 

να είναι επισκέψιμο, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει προστιθέμενη αξία 

για τη Θεσσαλία από αυτά, όσον αφορά και στη διαδικασία προώθησης 

των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και των υπηρεσιών.  

 Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα όπως 

το έργο  «VILLAGES» - «Χωριά», «Μεταφορά τεχνογνωσίας στη 

Μεσόγειο, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές» που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENPI 

CBC Med Programme. Στο έργο «VILLAGES» - «Χωριά», συμμετέχουν 

εταίροι της ευρύτερης Μεσογειακής Ζώνης που εργάζονται και 

στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών τοπικών 

κοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές. Μέσα από τη συνεργασία του εταιρικού σχήματος έχουν 

πραγματοποιηθεί δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας μοντέλων 

τοπικής διακυβέρνησης από τους Ευρωπαίους Εταίρους του Έργου 

προς τους Φορείς – Εταίρους της Μεσογείου. 

Οι περιοχές του Νότου οι οποίες συμμετείχαν και είναι στο σύνολό 

τους μειονεκτικές και λιγότερο ευνοημένες, υλοποίησαν πιλοτικές 

δράσεις σε επίπεδο αναδιοργάνωσης των συστημάτων Τοπικής 

Διακυβέρνησής τους και ενσωμάτωσης των καλών πρακτικών που 

παρουσιάστηκαν από τους Ευρωπαίους Εταίρους του Έργου. Στο 

πλαίσιο πάντα της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, 

προβλεπόταν η δημιουργία ενός «Δικτύου λιγότερο εννοημένων 

χωριών της Μεσογείου» με βασικό στόχο της συνεργασίας αυτής, 

μέσα από τη Δικτύωση των πιλοτικών χωριών, την αξιολόγηση της 

αξίας όλων των πόρων μιας περιοχής, προκειμένου να εξασφαλισθεί, 

και μέσα από την τουριστική ανάπτυξη, η μελλοντική βιωσιμότητά 

τους. Η υλοποίηση του έργου βασίστηκε στη συμμετοχή συνολικά 8 

χωρών της ευρύτερης Μεσογείου και συγκεκριμένα: Γαλλία/Κορσική-
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Διεθνές Κέντρο για το Αλπικό Περιβάλλον, Ισπανία-Δήμος 

Μορατάλιας, Ιταλία-Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτόνομης Περιφέρειας 

της Σαρδηνίας, Ελλάδα-Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίγυπτος- ΜΚΟ για 

την προώθηση της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, Τυνησία- 

Κρατική Ένωση για τη Στέγαση και την Απασχόληση, Λίβανος-

Υπουργείο Γεωργίας και Παλαιστινιακή Αρχή- ΜΚΟ για την Προώθηση 

της Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Η συμμετοχή στα προγράμματα LEADER. Συγκεκριμένα έχουν 

εγκριθεί σημαντικά επενδυτικά σχέδια στην περιοχή της Θεσσαλίας 

και ειδικά στο Δήμο Βόλου, που θα συμβάλουν στην τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής. Το πρώτο αφορά το έργο «Κατασκευή 

δικτύου μονοπατιών στις διαδρομές από Άνω Λεχώνια – Αγ.Βλάσιο – 

Αγ.Λαυρέντιο – Δράκεια – Πορταριά – Σταγιάτες –  Μακρινίτσα – 

Φυτόκο» και το δεύτερο το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

τουριστικής προβολής με συλλογή πρωτογενούς υλικού και 

προωθητικές ενέργειες. Οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή ενός 

πλέγματος δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας σε 

περιφερειακές δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Η διαδρομή 

ξεκινά από τον οικισμό του Φυτόκου με κατεύθυνση τη Μακρινίτσα 

από την όποια και διέρχεται. Στη συνέχεια συναντά τις Σταγιάτες, 

ακολουθεί τη διαδρομή  προς Πορταριά, περνά μέσα από το χωριό και 

συνεχίζει προς Αλυκόπετρα, συναντά τους οικισμούς της Δράκειας, 

του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Βλασίου, για να καταλήξει στον 

οικισμό των Άνω Λεχωνίων και συγκεκριμένα στη θέση 

«Παλαιόκαστρο». Η διαδρομή αυτή αποτελούσε τη βασική οδό 

επικοινωνίας των κατοίκων των παραπάνω οικισμών, όταν η 

μετακίνηση  των ανθρώπων γινόταν με τα πόδια ή με ζώα. Με την 

πάροδο του χρόνου μεγάλα τμήματα του μονοπατιού σταμάτησαν να 

χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να γίνουν δύσβατα ή ακόμη και 

αδιάβατα. Η υλοποίηση του σχεδίου θα δώσει τη δυνατότητα στις 

περιοχές αυτές να ενισχύσουν την παρουσία τους στην τουριστική 

αγορά με ολοκληρωμένο και σαφή τρόπο. Προκειμένου να γίνει αυτό, 

το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες 

απόκτησης υποστηρικτικού υλικού προβολής καθώς και προωθητικές 

δράσεις προβολής, μεταξύ αυτών: 
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o Τη 12μηνη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των περιοχών, 

την απόκτηση, δηλαδή πρωτογενούς οπτικού υλικού των 

χαρακτηριστικών σημείων και των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων.  

o Τη δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας, που θα ενισχύσει τη 

διαδικτυακή παρουσία της περιοχής στην παγκόσμια αγορά 

καθώς και την προώθησή της μέσω ηλεκτρονικής διαφήμισης. 

o Τη συμμετοχή της περιοχής σε 2 θεματικές εκθέσεις του 

εξωτερικού και ειδικά σε νέες τουριστικές αγορές με σκοπό την 

προώθηση στο κοινό και τους τουριστικούς επιχειρηματίες. 

o Τη δημιουργία έντυπου τουριστικού οδηγού πληροφόρησης, 

που θα υποστηρίξει με ολοκληρωμένο τρόπο την υποδοχή των 

επισκεπτών της περιοχής και την τουριστική τους 

πληροφόρηση. 

 Η  χρήση νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, όπως η δημιουργία της καινοτόμου πλατφόρμας 

θεραπευτικού τουρισμού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 

προγράμματος "Θεραπευτικός τουρισμός στη Θεσσαλία" (RETOUR-

Thessaly Remedial and Rehabilitation Tourism in Thessaly), που 

υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η 

εν λόγω πλατφόρμα, θα αφορά τον θεραπευτικό τουρισμό στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και απευθύνεται σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες ασθενών, στις οποίες -εκτός των άλλων γνωστών 

υπηρεσιών θεραπευτικού τουρισμού- η σωματική άσκηση θα 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την διάρκεια διακοπών. Στη 

συγκεκριμένη πλατφόρμα περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα 

διατροφής, προσαρμοσμένης σωματικής αξιολόγησης και 

εξατομικευμένης σωματικής δραστηριότητας και προγραμματισμού. 

Στους στόχους του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται αφενός τα 

οφέλη των ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, 

αφετέρου η τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Η υλοποίηση του 

έργου γίνεται εξ ολοκλήρου από φορείς της Θεσσαλίας. Οι 

ερευνητικές ομάδες του ΚΕΤΕΑΘ είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία 

της πλατφόρμας e-tourism καθώς και για την πιστοποίηση υπηρεσιών 

από τρίτους (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξί, κλπ), ενώ στελέχη του 
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ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμβάλλουν στη μορφοποίηση 

των προγραμμάτων εξατομικευμένης σωματικής δραστηριότητας. Το 

έργο στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Στις φυσικές ομορφιές της 

Θεσσαλίας, που από μόνες τους αποτελούν αξιόλογο τουριστικό 

προορισμό (παραλίες Μαγνησίας, Λάρισας, λίμνη Πλαστήρα, ορεινές 

περιοχές, λουτρά Σμοκόβου, Μετέωρα κ.ά.), καθώς και στο ότι η 

σωματική δραστηριότητα ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες 

(π.χ. καρδιοπάθεια, παχυσαρκία, νεφροπάθεια) δεν αποτελεί μόνο 

μέσο βελτίωσης της λειτουργικότητας των εν λόγω ασθενών, αλλά και 

δραστική θεραπεία. 

 Η συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το 

πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που συνδυάζει τον τουρισμό με τον 

πολιτισμό, τους τομείς που αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

της χώρας μας, που διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για 

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Τουρισμού και Πολιτισμού" που καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο 

χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν μεταπτυχιακά 

που αφορούν τον τουρισμό και τον πολιτισμό αλλά όχι συνδυαστικά. 

Το ΠΜΣ αναγνωρίζει τη δυναμική του τουρισμού και του πολιτισμού 

στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και υιοθετεί μια χωρο-

οικονομική προσέγγιση. Ο τουρισμός δεν εξετάζεται μόνο ως μοχλός 

οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ως μέσο ανάδειξης τοπικών πόρων 

και πολιτιστικών αγαθών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 

μαθήματα σε σχεδιασμό και πολιτική του τουρισμού, οικονομικά, 

μάρκετινγκ καθώς και σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους 

επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα πολιτικής και θα 

παρουσιάσουν πρότυπα σχέδια- projects χωρικών πολιτικών. Δίνεται, 

επίσης, έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αποτελούν 

τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του παγκόσμιου τουρισμού.  

 Η επένδυση σε έργα υποδομής με έμφαση στον εναλλακτικό 

τουρισμό, όπως το Πάρκο των Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και 

Καταδυτικών Πάρκων στην περιοχή των Βορείων Σποράδων και 

Παγασητικού που ξεκίνησε πρόσφατα την υλοποίησή του. Στόχος της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και των υπολοίπων φορέων είναι η λειτουργία 
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της πρώτης φάσης το 2016 και αμέσως μετά η πλήρης ανάπτυξη του 

έργου. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε τον 

Ιανουάριο του 2015 χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι ενάλιοι 

αρχαιολογικοί χώροι οι: περιοχή ναυαγίου Περιστέρας (Αλόννησος), 

περιοχή «Κίκυνθος» Δυτικού Παγασητικού, ναυάγιο «Τηλέγραφος» 

περιοχής Σούρπης και θέση «Άκρα Γλάρος» Δυτικού Παγασητικού. Οι 

χώροι αυτοί θα λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία». Το σχέδιο για 

τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων και επισκέψιμων ενάλιων 

αρχαιολογικών χώρων στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων και του 

Παγασητικού, βρίσκεται στις προτεραιότητες της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Τέσσερα ναυάγια, χρονολογούμενα από τους κλασικούς 

έως τους βυζαντινούς χρόνους, πρόκειται να μετατραπούν σε 

«υποβρύχια μουσεία», στα οποία θα μπορούν να ξεναγούνται οι 

καταδυόμενοι επισκέπτες συνοδευόμενοι από δύτες αρχαιοφύλακες. 

Η μορφή αυτού του είδους τουρισμού, που αναπτύσσεται για πρώτη 

φορά, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως η αύξηση και επιμήκυνση 

της τουριστικής περιόδου, η αύξηση της απασχόλησης, η προβολή της 

περιοχής και της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, η προστασία για 

πρώτη φορά των ενάλιων αρχαιοτήτων αλλά και του πλούσιου βυθού 

στις θέσεις των καταδυτικών πάρκων και η καθιέρωση της Θεσσαλίας 

ως διεθνούς προορισμού κατάδυσης.  

 

1.2 Αποτίμηση και Συμπεράσματα 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα ποικίλο γεωγραφικό υπόβαθρο και 

σημαντικούς φυσικούς πόρους, ο συνδυασμός των οποίων, επιτρέπει την 

ανάπτυξη πληθώρας τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Προκειμένου για την άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας του 

τουρισμού στην περιοχή οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να χωροθετηθούν 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν συγκρουσιακά αλλά συμπληρωματικά 

χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να διέπονται από ένα στρατηγικό πλαίσιο με 

οριζόντια συνιστώσα την αειφόρο διαχείριση του συνόλου των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος. Άλλωστε η επιμήκυνση της τουριστικής 
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περιόδου και η αξιοποίηση ήπιων μορφών τουρισμού στο ηπειρωτικό 

διαμέρισμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι και το λιγότερο 

ανεπτυγμένο τουριστικά, θα λειτουργήσει αναζωογονητικά για την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η ανάδειξη της πολιτισμικής 

φυσιογνωμίας των αστικών κέντρων μαζί με τα ποιοτικά προϊόντα που 

παράγει η θεσσαλική γη, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε 

επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα των επιμέρους στρατηγικών, με σκοπό την 

αναβάθμιση της τουριστικής κινητικότητας στην περιοχή. Η περιφέρεια 

Θεσσαλίας διαθέτει τις υποδομές για να προσελκύσει επενδύσεις και μέσα 

από τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, φαίνεται πως οι ΟΤΑ 

και οι λοιποί φορείς βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συνεργασίας και 

συντονισμού. Η συνολική προσέγγιση θα πρέπει να γίνει συστηματικά και 

λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους πέραν της αύξησης του 

παραγόμενου εισοδήματος και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα μπορούσε 

να επιτευχθεί μέσα από τη βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας 

με προσαρμογή και χρήση οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών, της 

ενίσχυσης των πηγών μοναδικότητας (π.χ. τοπικά προϊόντα, μνημεία 

UNESCO) και της σύνδεσης όλων των παραγωγικών τομέων με το 

«δημιουργικό» τουρισμό και την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων. Η 

προώθηση αυτού του Δημιουργικού Τουρισμού θα οργανώνεται στη βάση 

της επιχειρηματικής αξιοποίησης του Θεσσαλικού Πολιτισμού μέσω των 

προαναφερομένων δραστηριοτήτων, ικανών να: α) ενεργοποιήσουν μέρος 

των πολυποίκιλων πόρων της Θεσσαλίας (ιστορικές περίοδοι, γαστρονομία, 

μουσική παράδοση κ.ά.) και β) προσελκύσουν επισκέπτες οι οποίοι 

αναζητούν σχέσεις με τους τόπους και τις τοπικές κοινωνίες, εμπειρίες και 

ευκαιρίες δημιουργίας. 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

Τουριστικά Περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το λιγότερο ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό στο σύνολο της χώρας αφού καταγράφονται σ’ αυτή 

μόλις 0,17 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο και κατατάσσεται, με 

μεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της 

Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη.  

Ως τόπος προορισμού, όμως, έχει να προσφέρει μεγάλη ποικιλία φυσικού 

περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων όπως υπέροχους ορεινούς όγκους, 

μοναδικές λίμνες, ποτάμια, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και βέβαια τη 

χαρακτηριστική οινογαστρονομία της περιοχής.  

Κύρια πηγή τουριστών για τη Δυτική Μακεδονία αποτελούν οι Έλληνες 

τουρίστες σε ποσοστό άνω του 90%, με την κρίσιμη μάζα των επισκεπτών 
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να προέρχεται τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, με τα 

τελευταία χρόνια της κρίσης να παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση. Σε ότι 

αφορά δε τους αλλοδαπούς τουρίστες η πλειοψηφία τους αποτελείται από 

πολίτες της Ρωσίας και λιγότερο της Ουκρανίας, (λόγω του κλάδου της 

γουνοποιίας), τα προβλήματα των οποίων αντικατοπτρίζονται και στις 

τουριστικές ροές στη Δυτική Μακεδονία.  

Τα παραπάνω δεδομένα πιέζουν στην κατεύθυνση αναζήτησης νέων 

δεξαμενών δυνητικών επισκεπτών ειδικών κυρίως ενδιαφερόντων από τη 

νότια Ελλάδα (κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων & σημαντικών θερινών 

τουριστικών προορισμών), την Κύπρο και από χώρες όπως η Τουρκία, οι 

βαλκανικές χώρες και οι χώρες της Ευρώπης, όπου διαβιώνουν 

Δυτικομακεδόνες. 

Η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας εξάλλου είναι προικισμένη με 

χαρακτηριστικά που μπορούν να την αναδείξουν σε βασική επιλογή 

τουριστών για τις διακοπές και για σύντομες εξορμήσεις τους, όπως είναι ο 

φυσικός της πλούτος, τα μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα 

μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία, αλλά 

και εύκολη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού. Όσον αφορά στην 

ξενοδοχειακή υποδομή στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν άρτια 

εξοπλισμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλασικής ή παραδοσιακής μορφής, 

επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, τοπικά τουριστικά γραφεία και 

καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με 

ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την άμεση συνεργασία με όλους 

τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς μπορούν να καταστήσουν τον 

τουρισμό ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της περιοχής. 

Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των στόχων που αφορούν την 

τουριστική προβολή αποτελεί η ολοκληρωμένη προβολή και διάχυση του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 
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2.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι έχει ακόμα να 

διανύσει μεγάλο δρόμο για την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την 

άμβλυνση της τουριστικής εποχικότητας, έχει προχωρήσει σε σειρά 

ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα: 

 Η συστηματική προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως η 

συνεργασία στον τομέα της αγροδιατροφικής και τουριστικής 

προβολής που επιχείρησε να ανοίξει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

με άλλες Περιφέρειες. Στο πρώτο επίσημο ταξίδι στα Χανιά της 

Κρήτης, η Π.Ε. Κοζάνης, έκανε αισθητή την παρουσία της, σε ένα 

νησί, το οποίο είναι ευρέως γνωστό για τις τουριστικές και 

γαστρονομικές απολαύσεις. Η Π.Ε. Κοζάνης απέσπασε θετικά σχόλια 

και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών για τα ποιοτικά Π.Ο.Π 

και Π.Γ.Ε. προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις της περιοχή 

(όσπρια, κρασί, αρωματικά φυτά). 

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» στον Εκθεσιακό Κέντρο 

Αγυιάς Χανίων, η αντιπροσωπεία της Π.Ε. Κοζάνης, πρόβαλε τα 

προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είχε επαφές τόσο 

με εξαγωγείς και επαγγελματίες του εμπορικού χώρου, με στόχο τη 

δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση των 

προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού, όσο και με απλούς 

επισκέπτες, με απώτερο σκοπό την επικράτηση των παραδοσιακών 

προϊόντων στην Ελληνική αγορά με τη μαζική προτίμηση των 

καταναλωτών και τη μείωση των εισαγωγών. 

Η στρατηγική της Π.Ε. Κοζάνης εστιάζει στην ανάδειξη των ποιοτικών 

προϊόντων σε συνδυασμό με την τουριστική προβολή και την αύξηση 

των τουριστών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τομείς που 

μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. 

 Υποδομές για εναλλακτικό τουρισμό, όπως η σύσταση  Εταιρίας 

για την τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση χιονοδρομικών 
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εγκαταστάσεων στα Πιέρια που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας με την επωνυμία “Χιονοδρομικό Κέντρο Κοζάνης - 

Βελβεντού ανώνυμος τουριστική εταιρία” στο πλαίσιο της 

προσπάθειας για την προσέλευση ιδιωτικών επενδύσεων. 

Την εταιρία συστήνουν, ως μέτοχοι αλλά και ως ιδρυτικά μέλη, η 

ελβετική εταιρία Garaventa A.G., η ελληνική εταιρία ΕΛΕΜ Α.Ε., ο 

Δήμος Βελβεντού, ο Χιονοδρομικός Όμιλος Βελβεντού, ο κ. 

Χριστόδουλος Μαρκάλας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτ. 

Μακεδονίας εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του και Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας, κ. Ανδρέα Λεούδη. 

Σκοπός της εταιρίας είναι η τοπική και ευρύτερα η περιφερειακή 

ανάπτυξη και τουριστική εκμετάλλευση με τη λειτουργία 

χιονοδρομικού κέντρου στα Πιέρια. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η 

δημιουργία σύγχρονων χιονοδρομικών εγκαταστάσεων αναπτυξιακού 

χαρακτήρα (αναβατήρων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, εμπορικών 

καταστημάτων κ.α.). 

Απώτερος στόχος είναι η διασύνδεση παλιών και νέων χιονοδρομικών 

κέντρων καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους με την 

ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Οι βασικοί επενδυτικοί ως άνω διεθνείς οίκοι ανέλαβαν την εκπόνηση 

μελέτης αναβάθμισης και βιώσιμης λειτουργίας και των άλλων 

χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Οι οργανωμένες συσκέψεις φορέων, όπως η «Συνάντηση 

Εκπροσώπων Συλλόγων και Φορέων του Δήμου Φλώρινας» που 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών από 30 πολιτιστικούς, 

αθλητικούς συλλόγους και φορείς υπό τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού 

του Δήμου Φλώρινας. Κατά τη διάρκειά της σύσκεψης αναπτύχθηκε 

ένας γόνιμος διάλογος για την υλοποίηση κοινών δράσεων από 

πλευράς των σωματείων και συλλόγων που λειτουργούν στην περιοχή 

με αντικείμενο τον πολιτισμό και τον αθλητισμό σε συνεργασία με τα 

αρμόδια θεσμικά δημοτικά όργανα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 

εφαρμογή πολιτικών διασύνδεσης του πολιτισμού με την τουριστική 
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προβολή του τόπου κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάδειξη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής με έμφαση στο περιβάλλον. 

Μεγάλα έργα που λειτουργούν ή ολοκληρώνονται καθώς και άλλα που 

προγραμματίζονται, όπως τα φράγματα Παπαδιάς, Τριανταφυλλιάς, 

Κολχικής και Παρορίου, η Τηλεθέρμανση Φλώρινας, οι παρεμβάσεις 

στον ποταμό Σακουλέβα, μικροί ταμιευτήρες του Σκοπού, του 

Αμμοχωρίου, του Φλαμπούρου κ.α. συζητήθηκε πως πρέπει να 

αναδειχθούν και να συνδεθούν με την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής. Η καταγραφή και η ανάδειξη μονοπατιών, διαδρομών και 

μνημείων της φύσης, αλλά και οι τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

μπαίνουν στην ατζέντα των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών 

φορέων με στόχο την προστασία τους και την αξιοποίησή τους. Ο 

εμπλουτισμός των ταμιευτήρων με γόνο ψαριών θα ενισχύσει το 

οικοσύστημα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αλιευτικών και άλλων 

δραστηριοτήτων. 

Στο ίδιο πλαίσιο προγραμματίζεται να ξεκινήσει συλλογή παλαιών 

συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με στόχο την έκδοση και 

παρουσίασή τους, συμμετέχοντας παράλληλα σε αντίστοιχες 

διοργανώσεις γευσιγνωσίας. Επιπλέον θα συνεχιστούν οι δράσεις 

κοινωνικής προσφοράς λόγω της ευρείας ανθρωπιστικής κρίσης και 

θα στηριχθούν οι μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον και εκατοντάδες επισκεπτών 

κάθε χρόνο. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη στήριξη των εκδηλώσεων 

«Πολιτιστικά Δρώμενα» που πραγματοποιεί ο Δήμος Φλώρινας κάθε 

καλοκαίρι και στόχο έχουν την πολιτιστική και τουριστική προβολή 

του τόπου, των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των προϊόντων. 

Οι σύλλογοι θα συνεχίσουν παράλληλα τη συλλογή στοιχείων για την 

έκδοση ενός τόμου για την ιστορία της Φλώρινας και θα συμβάλλουν 

σε κάθε άλλη σχετική προσπάθεια για την καταγραφή και διάσωση 

των ιστορικών δεδομένων της περιοχής. Ο Δήμος θα δημιουργήσει 

ηλεκτρονικό στην αρχή και αργότερα έντυπο ημερολόγιο-καλεντάρι 

που θα πληροφορεί για κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται σε 
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κεντρικό ή τοπικό επίπεδο από κάθε φορέα. Κοινή διαπίστωση είναι 

ότι τα τελευταία χρόνια μεγάλα Αθλητικά και Πολιτιστικά γεγονότα 

έχουν συμβάλει στην ανάδειξη και την πρόοδο της περιοχής. 

 Οι πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών 

περιοχών, όπως μια νέα πρωτοβουλία για την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και βασίζεται 

στην αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος, με τρόπο που να 

είναι επωφελής τόσο για το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 

περιοχής όσο και για τον άνθρωπο που κατοικεί και θα πρέπει να 

επιβιώσει εκεί. 

Τα προβλήματα προστασίας, διαχείρισης αλλά και εξεύρεσης - κυρίως 

τα τελευταία χρόνια - των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων, είναι αυτά που έχουν οδηγήσει πολλούς διεθνείς 

οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναθεωρήσουν τα σχέδια και τις 

πρακτικές διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Μία από τις προσπάθειες που φαίνεται, εκ του αποτελέσματος, ότι 

αντιμετωπίζει τα παραπάνω προβλήματα και αναγκαιότητες, είναι τα 

γεωπάρκα. Τα γεωπάρκα, είναι περιοχές που στοχεύουν στην 

προστασία και ανάδειξη του συνόλου των στοιχείων της γης ενός 

τόπου, με έμφαση στα πετρώματα και το ανάγλυφο και τη χρήση τους 

για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Βασικοί στόχοι 

τους είναι η βιώσιμη διαχείριση των περιοχών τους και η στήριξη της 

τοπικής οικονομίας και των προϊόντων μέσα από την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γεωτουρισμός. 

Τα γεωπάρκα μπορεί να είναι προστατευόμενες ή υπό διαχείριση 

περιοχές, με ξεκάθαρα όρια, σημαντικό πλούτο γεωλογικών και 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, 

όπως επίσης και πολιτισμικό κεφάλαιο. Τα γεωπάρκα, περιλαμβάνουν 

θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος, που ονομάζονται 

γεώτοποι, όπως επίσης περιβαλλοντικού, ιστορικού και πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες συνδέονται μέσα από δίκτυα περιπατητικών, 

περιηγητικών και άλλων διαδρομών. 
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Τα γεωπάρκα θα πρέπει να έχουν έναν ισχυρό φορέα διαχείρισης, 

κατάλληλο για την εξεύρεση των αναγκαίων ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων για τη λειτουργία τους και θα πρέπει να 

διαχειρίζονται τις περιοχές τους με βάση τις αρχές της βιώσιμης 

τοπικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το σημαντικό και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γεωπάρκων είναι ότι 

στην ουσία δημιουργούνται από τους ίδιους τους κατοίκους και τις 

τοπικές αρχές και αντιπροσωπεύουν μια bottom - up προσέγγιση, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές που συνήθως 

επιβάλλονται από τις κεντρικές αρχές στη βάση. Ένα άλλο πολύ 

σημαντικό, διακριτό χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλα τα γεωπάρκα 

αξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια με συγκριμένη μεθοδολογία και 

από ειδικούς αξιολογητές διεθνών οργανισμών και εφόσον δεν 

πληρούνται τα προκαθορισμένα στάνταρ ποιότητας προσφερόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων μπορεί να χάσουν την αναγνώριση αυτή. 

Τα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα, ιδρύθηκαν ως θεσμός με τη μορφή δικτύου 

το 2000 από τέσσερις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης ανάμεσα στις 

οποίες και το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου. Το 2001 εντάχθηκε στο 

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και η περιοχή του Φυσικού Πάρκου 

του Ψηλορείτη, ενώ σχετικά πρόσφατα και άλλες δύο περιοχές, ο 

Χελμός - Βουραϊκός από την Πελοπόννησο και ο Βίκος – Αώος από 

την Ήπειρο. Με την ένταξη των δύο αυτών περιοχών δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα το αντίστοιχο Φόρουμ των Ελληνικών Γεωπάρκων, με 

σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση του έργου των Γεωπάρκων 

σε εθνικό επίπεδο. Στο Φόρουμ αυτό εκτός από τα γεωπάρκα 

συμμετέχει και η Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το ΙΓΜΕ, τα 

υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος και άλλοι ακαδημαϊκοί 

φορείς. 

Τόσο το Φόρουμ όσο και τα ίδια τα γεωπάρκα προσπαθούν να 

προβάλουν το έργο τους και τις περιοχές τους μέσα από ποικίλες 

εκδηλώσεις. Πρόσφατα συμμετείχαν σε τουριστικές εκθέσεις όπως στη 

Διεθνή Τουριστική έκθεση του Βερολίνου, όπου μαζί με άλλα 
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γεωπάρκα έλαβαν το τρίτο βραβείο για μη Κυβερνητικούς Φορείς. 

Στην έκθεση αυτή, με τη μορφή πόστερς και άλλων εκθεμάτων 

προβάλλονται οι δυνατότητες γεωτουρισμού και οικοτουρισμού στην 

Ελλάδα, τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα των γεωπάρκων, καθώς και το 

έργο τους στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, τα γεωπάρκα, στο πλαίσιο των Διεθνών Συνεδρίων που 

διοργανώνουν έχουν πραγματοποιήσει δύο θεματικές τουριστικές 

εκθέσεις για να προβάλλουν το έργο τους. Επίσης, στην Ελλάδα το 

Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων διοργάνωσε σε συνεργασία με την 

Εθνική Επιτροπή της UNESCO εκδήλωση στην Αθήνα για την προβολή 

του έργου των γεωπάρκων στο θέμα της πρόληψης των φυσικών 

καταστροφών. 

Η σχέση των γεωπάρκων με την UNESCO είναι πολύ στενή, αφού με 

βάση το πρότυπο των ευρωπαϊκών γεωπάρκων, η τελευταία 

δημιούργησε τα Παγκόσμια Γεωπάρκα υπό τη στήριξή της. Πρόσφατα 

έγινε, μάλιστα, στα γραφεία της UNESCO στο Παρίσι, η 31η 

Συνάντηση του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και, 

παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση για τις εθνικές 

αντιπροσωπίες, τους πρεσβευτές και τα στελέχη του οργανισμού, 

όπου προσφέρθηκαν τοπικά προϊόντα των γεωπάρκων κι έγινε 

ενημέρωση για το έργο τους. 

 Η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ φορέων, όπως η 

πρόταση για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 

Επιμελητηρίου Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση 

συγκεκριμένων δράσεων βασιζόμενων σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι 

είναι: 

1.Στήριξη της τοπικής αγοράς. Στο μητρώο του Επιμελητηρίου 

Καστοριάς είναι εγγεγραμμένες 1.700 επιχειρήσεις του Νομού, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας και της παροχής 

υπηρεσιών γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα στήριξης των 

επιχειρήσεων αυτών και της τοπικής αγοράς γενικότερα. 
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2. Δράσεις εξωστρέφειας για τον Τουρισμό, προβάλλοντας τις 

δυνατότητες ύπαρξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(εκκλησιαστικός, συνεδριακός, ορειβατικός). 

3. Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον κλάδο της 

Γούνας. Ο Νομός Καστοριάς αποτελεί παγκόσμιο κέντρο παραγωγής 

Γούνας και η διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με το προϊόν της 

Γούνας αποτελεί ένα σημείο αναφοράς που μπορεί και πρέπει να 

αξιοποιηθεί με συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλυθούν. 

4. Παράλληλες δράσεις με ήδη υπάρχουσες εκδηλώσεις. Στην 

πόλη της Καστοριάς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, όπως τα 

φημισμένα Ραγκουτσάρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και για 

την προβολή παραδοσιακών προϊόντων του Νομού. 

 

 Η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην υπηρεσία του 

τουρισμού, όπως τα πρώτα δυο σκάφη για εκδρομές αναψυχής που 

χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια κι έχουν φτάσει ήδη στις 

προστατευόμενες περιοχές της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Τα 

σκάφη αποκτήθηκαν από το δήμο Πρεσπών στο πλαίσιο του 

διακρατικού έργου με τίτλο "ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ/ GREEN BOAT". Οι 

εκδρομές που θα πραγματοποιούνται με τα δύο σκάφη εκτιμάται ότι 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος, συνεισφέροντας στην προβολή της περιοχής ως 

προορισμού εναλλακτικού τουρισμού. Το έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ / 

GREEN BOAT» είναι ένα από τα πρώτα έργα του προγράμματος 

Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, με απτά και άμεσα εφαρμόσιμα 

αποτελέσματα. 

 Οι αθλητικές υποδομές, όπως η ίδρυση Πανελλήνιου Προπονητικού 

Κέντρου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο του 

«Πατουλίδειου» Αθλητικού Κέντρου Πρεσπών που αποφάσισε το 

δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών, έπειτα από σχετική πρόταση του ΑΣΕΑ 

«ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας. 
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Το προπονητικό κέντρο σκοπό έχει τη φιλοξενία ομάδων και αθλητών 

από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και από όλη την 

Ελλάδα στο πλαίσιο προπονητικών δραστηριοτήτων, τουρνουά και 

επίσημων αγώνων. 

Τα οφέλη για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής θα 

είναι πολλαπλά, όπως και για την ανάπτυξη και διάδοση του τόσο 

αγαπητού στα μικρά παιδιά αθλήματος της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα υπάρχουν ελάχιστα 

ανάλογα σταθερά προπονητικά κέντρα και το ενδιαφέρον της 

Ομοσπονδίας και πολλών συλλόγων είναι μεγάλο. 

 Η υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών προτύπων, όπως τα Τοπικά 

Σήματα Ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών που παράγονται / 

παρέχονται σε μια περιοχή και που αποτελούν βασικό εργαλείο 

ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, που είναι  προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής 

της χώρας.  

Το “Τοπικό Σήμα Ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας” έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των μοναδικών ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων από τους καταναλωτές και την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών των τοπικών 

επιχειρήσεων κατά τρόπο που τα προϊόντα να γίνονται γνωστά 

διεθνώς, διευκολύνοντας την τουριστική ενίσχυση και προβολή.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 

Κοζάνης και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ 

ξεκίνησε από κοινού την προσπάθεια δημιουργίας του Τοπικού 

Σήματος Ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει μια 

σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων είναι: 

o η σύνταξη των προδιαγραφών / κριτηρίων απόκτησης του 

σήματος, 

o η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων & των κατοίκων σε 

συνδυασμό με τη γνωστοποίηση – προβολή του σήματος μέσω 
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εκδηλώσεων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, φυλλαδίων, μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και 

o η δημιουργία διακριτικού λογοτύπου 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην τελευταία δράση, ανατέθηκε στο 

Γραφείο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών του Κέντρου 

Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, ο σχεδιασμός 

οπτικής ταυτότητας για το Τοπικό Σήμα Ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα 

διασυνοριακής συνεργασίας, όπως το έργο Histcape που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IVC. 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα ιδιαίτερο 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του βιομηχανικού 

τουρισμού και αυτό είναι το γεγονός της εκτεταμένης βιομηχανικής 

δραστηριότητας κυρίως της ΔΕΗ, εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. 

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των βιομηχανικών μνημείων μέσα από τις 

κατάλληλες συνέργειες, αποτελεί έναν από τους στόχους διαχείρισης 

του πολιτιστικού αποθέματος της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του προγράμματος Histcape 

για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα για την 

υλοποίηση της 1ης Πιλοτικής Δράσης του, επέλεξε να γνωρίσει στο 

ευρύ κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο τη βιομηχανική κληρονομιά της 

περιοχής μέσω του διαδικτύου (με επίκεντρο της 1ης πιλοτικής 

δράσης την περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ, που θα πλαισιώνεται από την 

παρουσίαση και λοιπών αξιόλογων μνημείων της Δυτικής 

Μακεδονίας). 

Η διαδικτυακή προβολή των μνημείων, η συνεχής διερεύνηση των 

δυνατοτήτων αξιοποίησης τους με την ενεργοποίηση της 

επιστημονικής κοινότητας, υφιστάμενα σχέδια και προτάσεις 

αξιοποίησης, μελέτες και έρευνες αποτύπωσης, αποτελούν το 

αντικείμενο της πιλοτικής δράσης μέσω ενός δίγλωσσου δυναμικού 
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δικτυακού τόπου (εμπλουτισμένου με ειδικά εργαλεία, δυνατότητες 

εικονικής περιήγησης κ.α.). Στην προσπάθεια αυτή οι πολίτες της 

περιφέρειας, είτε είναι ιδιώτες, είτε λειτουργούν ως εκπρόσωποι ενός 

φορέα, μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια με τον εμπλουτισμό 

του δικτυακού τόπου, με την αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή 

στοιχείων που έχουν επιμεληθεί ή έχουν στην κατοχή τους και τα 

οποία αφορούν στη βιομηχανική κληρονομιά της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 

2.2 Αποτίμηση και Συμπεράσματα 

Η διαχρονική απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας στις παρυφές του 

ελληνικού τουριστικού χάρτη απαιτεί την οικοδόμηση μιας νέας ταυτότητας. 

Ως τόπος προορισμού θα πρέπει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να 

δημιουργήσει και να προσφέρει ένα διακριτό, ελκυστικό και «αυθεντικό» 

τουριστικό προϊόν, που θα προβάλλει την ταυτότητα της περιοχής, θα 

ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας ποιότητα στην εμπειρία της 

αναψυχής. Η 12μηνη τουριστική περίοδος και η άμβλυνση της εποχικότητας 

είναι εφικτή μέσα από: α) τη σταδιακή επέκταση της τουριστικής περιόδου, 

διαφοροποιώντας την τουριστική προσφορά και β) την αξιοποίηση των 

μοναδικών πλεονεκτημάτων της περιοχής που προσφέρει απλόχερα η φύση, 

η ιστορία και ο πολιτισμός. Το πολυθεματικό τουριστικό απόθεμα, παρέχει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει πλεονεκτήματα που μπορούν να 

αξιοποιηθούν, αναπτύσσοντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

συνδυασμένες κατά περίπτωση σε εξειδικευμένα τουριστικά πακέτα που θα 

απευθύνονται σε επιλεγμένες ομάδες στόχου. Κύριοι άξονες του συνολικού 

σχεδιασμού μπορούν να είναι: α) η αξιοποίηση του ορεινού τουριστικού 

αποθέματος σε δωδεκάμηνη βάση, με τη δημιουργία πολυθεματικών 

δραστηριοτήτων βουνού, β) η οινογαστρονομία, η οποία μπορεί να 

αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης του τουριστικού και του 

αγροδιατροφικού τομέα, γ) ο πολιτιστικός τουρισμός, δ) η αξιοποίηση του 
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υδάτινου δυναμικού της περιφέρειας, ε) ο εκπαιδευτικός – βιομηχανικός 

τουρισμός τόσο με την αξιοποίηση των ορυχείων του λιγνιτικού 

λεκανοπεδίου, όσο και με την ανάδειξη των βιοτόπων της Δυτικής 

Μακεδονίας, στ) ο θρησκευτικός τουρισμός και ζ) ο τουρισμός πόλης (city 

break). 

Στόχος θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της Γεωγραφίας των Τυπικών Τοπικών 

Ποιοτικών Προϊόντων, η διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς και των 

περιβαλλοντικών πόρων, η βελτίωση της ποιότητας της γεωργίας και της 

τοπικής παραγωγής και η υποστήριξη και προώθηση της «τοπικής γεύσης» 

από τον τουριστικό τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή και με συνέργειες 

μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, μπορεί να αξιοποιηθεί η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τουρισμού και αγροδιατροφής, με στόχο τη 

συνδυαστική προβολή τους και με έμφαση στην παραγωγή και προώθηση 

ποιοτικών τοπικών αγαθών και στην ένταξη επιχειρήσεων και συνεργατικών 

δικτύων σε ευρύτερες εθνικές και διεθνείς συλλογικότητες. 

Μέσα από συνεργατικές δράσεις για την εδραίωση εξειδικευμένης 

τουριστικής ταυτότητας, κοινής σε επίπεδο Περιφέρειας, την προβολή 

δραστηριοτήτων για τη διατήρηση δωδεκάμηνου τουρισμού, την προβολή 

των τουριστικά αναπτυσσόμενων περιοχών με τη μικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση στο περιβάλλον και την υποστήριξη τοπικών δραστηριοτήτων 

για την εδραίωση πόλων έλξης, είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της εποχικότητας και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  


