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ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΨΗ  
1. ΣΟΧΕΤΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΗ 

 

Βαςικι αποςτολι του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για τθν εξειδίκευςθ των δράςεων τουριςμοφ 

ςτθν Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ, είναι να αποτελζςει ζνα ςτρατηγικό εργαλείο 

επιχειρηςιακοφ τουριςτικοφ προγραμματιςμοφ, που να ςυμβάλει ςτον 

περιφερειακό διάλογο για τθ βιϊςιμθ και μακροχρόνια τουριςτικι ανάπτυξθ. 

Ραράλλθλα, ο Οδικόσ Χάρτθσ ζρχεται να καλφψει ζνα κενό, ςε επίπεδο 

προγραμματιςμοφ ζργων-δράςεων-ενεργειϊν που άπτονται τθσ τουριςτικισ 

οικονομίασ και δραςτθριότθτασ (δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα), κακϊσ τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ αντιμετωπίηουν τον τουριςμό ωσ οριηόντια πολιτικι, χωρίσ 

να υπάρχει ρθτι ι δεςμευτικι διάκεςθ πόρων για τθν κάλυψθ ςχετικϊν αναγκϊν 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν επενδφςεων.   

 

Ο Οδικόσ Χάρτθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ Θράκθσ φιλοδοξεί να αποτελζςει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενικι 

ματιά ςτισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του τουριςτικοφ τομζα ςτθν Ρεριφζρεια 

και, ταυτόχρονα, μια αναηιτθςθ τρόπων με τουσ οποίουσ τα υφιςτάμενα και νζα 

ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ κα αναδειχκοφν μζςα από παρεμβάςεισ και 

πολιτικζσ, αξιοποιϊντασ ςτο ζπακρο τισ διακζςιμεσ χρθματοδοτιςεισ για τθν 

προϊκθςθ ενόσ νζου κφκλου τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 

Θ μελζτθ του οδικοφ χάρτθ είναι ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο και πλάνο για τισ 

περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ, αλλά και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθν 

τουριςτικι οικονομία, προκειμζνου να προαχκεί ο περιφερειακόσ διάλογοσ για το 

βζλτιςτο ςχεδιαςμό και διεκδίκθςθ πόρων για τθν «τουριςτικι βιομθχανία» τθσ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ, ϊςτε αυτι να ςυνεχίηει να προςφζρει ςτα 

ειςοδιματα των κατοίκων και ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

 

Το χρθματοδοτικό πλάνο παρουςιάηεται μζςω πινάκων και ςχεδίων δράςθσ που 

καταλιγουν ςε ςυγκεκριμζνεσ χρθματοδοτιςεισ και παρζχουν το πλαίςιο και τθν 



ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΑΚΘ 

Executive Summary 

 

Σελίδα 3 από 12 

 

τεκμθρίωςθ για τθ μόχλευςθ πόρων μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, 

ενϊ θ υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδιαςμοφ ζχει και ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

 

Το πλαίςιο των χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν προτεραιοτιτων που ειςάγονται  

και προτείνονται ςτον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΣΗ, τεκμθριϊνουν τθ ςυμβατότθτα τουσ 

με τον υφιςτάμενο περιφερειακό προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό, όπωσ αυτόσ 

παρουςιάηεται μζςα από το υπό ανακεϊρθςθ Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τθν Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ 

(ΡΡΧΣΑΑ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ), το Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ 

Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 2014-2019, το εγκεκριμζνο ΡΕΡ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 2014-2020, αλλά και των τομεακϊν 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων περιόδου 2014-2020 

 

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

 

Θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ (ΑΜΘ) διακζτει πλοφςιουσ 

τουριςτικοφσ πόρουσ και ςθμαντικό δυναμικό περαιτζρω τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Το 

παράκτιο τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ που περιλαμβάνει τισ αντίςτοιχεσ Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ, εμφανίηει ςθμαντικά χαρακτθριςτικά εξωςτρζφειασ, ωριμότθτασ 

διεκνοποίθςθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ενϊ παράλλθλα θ φπαρξθ 

πλοφςιων ιςτορικϊν-αρχαιολογικϊν και οικοπολιτιςτικϊν πόρων ςτθν ενδοχϊρα 

δθμιουργεί μια χωρικι διαςπορά των πόρων που εμπλουτίηει το ςυνολικό 

τουριςτικό προϊόν τθσ Ρεριφζρειασ. 

 

Πςον αφορά τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα τθσ Ρεριφζρειασ διαχρονικά 

ςθμειϊνεται ςθμαντικι και εξελιςςόμενθ δυναμικι. ο τουριςτικόσ τομζασ αποκτά 

ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν εγχϊρια οικονομικι δραςτθριότθτα. 

Υπολογίηεται ότι το μερίδιο του κλάδου των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων ςτθν 

ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία αυξικθκε μεταξφ 2001 και 2008 κατά 0,3%.  Ραρόλα 

αυτά, μετά το 2008, ο τομζασ άρχιςε να ςυρρικνϊνεται εξαιτίασ του δυςμενοφσ 

μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ επιδείνωςθσ των τάςεων του διακζςιμου 
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ειςοδιματοσ των τουριςτϊν και τθσ αρνθτικισ προβολισ τθσ χϊρασ εξαιτίασ των 

ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

 

Σθμαντικοί πόλοι ζλξθσ επιςκεπτϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ & 

Θράκθσ είναι: α) το νθςιωτικό τμιμα των Νομϊν Καβάλασ (Θάςοσ) και 

Αλεξανδροφπολθσ (Σαμοκράκθ), εκ των οποίων θ Θάςοσ αποτελεί το πιο γνωςτό 

τουριςτικό προοριςμό τθσ Ρεριφζρειασ ενϊ θ Σαμοκράκθ παρουςιάηει ιπιασ 

μορφισ τουριςτικι ανάπτυξθ, και οι παράκτιεσ περιοχζσ του Νομοφ Καβάλασ 

(κυρίωσ ςτα δυτικά τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ και ςτθ Ν. Καρβάλθ), του Νομοφ Ζβρου 

(Αλεξανδροφπολθ) και του Νομοφ οδόπθσ (περιοχι Φανάρι, Μαρϊνεια) που 

αποτελοφν περιοχζσ παρακεριςτικοφ τουριςμοφ και ςυγκεντρϊνουν ςθμαντικό 

αρικμό τουριςτικϊν υποδομϊν φιλοξενίασ, β) τα αςτικά κζντρα τθσ Ρεριφζρειασ 

ςτα οποία ςυγκεντρϊνεται ςθμαντικόσ αρικμόσ υποδομϊν φιλοξενίασ και 

πολιτιςτικϊν υποδομϊν, γ) θ ηϊνθ Φαλακροφ-Ραγγαίου και κοιλάδασ Ραρανεςτίου-

Σταυροφπολθσ όπου αναπτφςςονται ιπιεσ μορφζσ τουριςμοφ και δ) κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ, το Χιονοδρομικό Κζντρο Φαλακροφ ςτο Νομό Δράμασ. 

 

Θ υπάρχουςα τουριςτικι υποδομι τθσ Ρεριφζρειασ περιλαμβάνει μόλισ το 4,0% 

των ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ χϊρασ, ςθμειϊνοντασ ελαφρά αφξθςθ τα 

τελευταία χρόνια. Τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ρεριφζρεια όςον αφορά το πλικοσ 

ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων καταλαμβάνει διαχρονικά o Νομόσ Καβάλασ (66,8% 

των ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ), ακολουκοφμενθ με μεγάλθ 

διαφορά από τθν ΡΕ Ζβρου (17,10%), ενϊ οι υπόλοιπεσ (ΡΕ οδόπθσ, ΡΕ Ξάνκθσ και 

ΡΕ Δράμασ)  ακολουκοφν με μεγάλθ απόςταςθ (5,7%, 5,2% και 5,2% αντίςτοιχα).  

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΗ  

 

Θ «λογικι παρζμβαςθσ» του Οδικοφ Χάρτθ περιλαμβάνει το πλαίςιο τθσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, αναλυόμενθ ςε τρία επίπεδα: 
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 Το πρώτο επίπεδο, αφορά τθ διατφπωςθ και παρουςίαςθ των πυλϊνων – 

αξόνων για τθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Το δεφτερο επίπεδο, αφορά τθ διατφπωςθ των «υπο-αξόνων» ι «κατθγοριϊν 

παρζμβαςθσ» ωσ επιμζρουσ ςτοχεφςεισ ανά άξονα προτεραιότθτασ. Θ ανάλυςθ 

των αξόνων του πρϊτου επιπζδου, ςε επιμζρουσ υποάξονεσ κρίνεται αναγκαία 

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ιεράρχθςθ και ανάλυςθ των βαςικϊν 

προτεραιοτιτων και επιλογϊν πολιτικισ (policy recommendations/priorities). 

 Το τρίτο επίπεδο, αφορά τθν εξειδίκευςθ των προιόντων του «Οδικοφ Χάρτθ 

Τουριςμοφ 2021» ςε τφπουσ δράςεων ι κατθγορίεσ επιλζξιμων ενεργειϊν με 

ειδικι αναφορά ςτθν Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ. Στο επίπεδο αυτό 

καταρτίηεται χρθματοδοτικό και χρονικό πλάνο μζςω ςχεδίων δράςθσ, τα οποία 

αναλφουν τον τρόπο επίτευξθσ των επιλεγμζνων πολιτικϊν του προθγοφμενου 

επιπζδου, καταλιγοντασ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρθματοδοτιςεισ και παρζχοντασ το 

πλαίςιο και τθν τεκμθρίωςθ για τθ μόχλευςθ πόρων μζςω 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Θ υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδιαςμοφ 

περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 
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Σε αυτό το ςθμείο ςθμειϊνεται ότι ο Οδικόσ Χάρτθσ λαμβάνει υπόψθ τισ βαςικζσ 

κατευκφνςεισ για τθν υλοποίθςθ των αναγκαίων δράςεων για τθ διαμόρφωςθ και 

προϊκθςθ των τουριςτικϊν προϊόντων που υποδεικνφονται μζςω των αντίςτοιχων 

μελετϊν του ΙΝΣΕΤΕ και με τον τρόπο αυτό, θ μελζτθ επιχειρεί να ςυμβάλει 

αποφαςιςτικά και με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτον περιφερειακό τουριςτικό 

ςχεδιαςμό και τθν εξειδίκευςθ των αναγκαίων ζργων προκειμζνου να επιτευχτεί 

ιςόρροπθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ περιφζρειασ, 

αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα όλων των περιοχϊν και όλων των 

εναλλακτικϊν προϊόντων που ςυνκζτουν το τουριςτικό ςφςτθμα τθσ περιοχισ. 

 

4. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΧΛΕΤΗ ΠΟΡΩΝ 

 

Ραρακάτω παρατίκεται ςυνοπτικά το χρθματοδοτικό ςχιμα του προτεινόμενου 

Οδικοφ Χάρτθ για τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ 

Μακεδονίασ Θράκθσ.  

Με βάςθ τθ μεκοδολογία κατανομισ των πόρων ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται και τεκμθριϊνονται μζςα από τθν 3θ Εγκφκλιο ςχεδιαςμοφ των 
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προγραμμάτων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020, θ περιφερειακι 

κατανομι πόρων προσ τθν Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ(ωσ περιφζρεια «λιγότερο 

ανεπτυγμζνθ»), αντιςτοιχεί ςτο 9% περίπου των πόρων που δεςμεφονται και 

κατευκφνονται ςτισ Ρεριφζρειεσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ αξόνων τομεακϊν που 

περιλαμβάνουν όλεσ τισ περιφζρειεσ πλθν Αττικισ και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάσ 

Ελλάδασ, θ κατανομι προσ τθ Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ ανζρχεται ςτο 16,81%.  

 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ, το τουριςτικό ςφςτθμα τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 

δφναται να κινθτοποιιςει τθ μόχλευςθ ζργων, δράςεων και παρεμβάςεων που 

ξεπερνοφν τα 327 εκ. ευρώ ζωσ το 2020, μζςα από δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ, ςε τομείσ που κατζχουν βαςικό ι υποςτθρικτικό χαρακτιρα για τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ του τουριςμοφ. Οι τομείσ αυτοί είναι: ιδιωτικζσ τουριςτικζσ 

υποδομζσ (ίδρυςθ, επζκταςθ, αναβάκμιςθ), εξαςφάλιςθ ικανοφ επιπζδου 

δθμοςίων υποδομϊν (με ζμφαςθ ςτθν προςπελαςιμότθτα και τα δίκτυα 

μεταφορϊν), τθν προϊκθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ μζςω «βιϊςιμθσ» 

ανάπτυξθσ τθσ ενδοχϊρασ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ ςε 

ςυμπλθρωματικότθτα με τα παραδοςιακά τουριςτικά προϊόντα, προϊκθςθ των 

νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ τουριςτικϊν ροϊν και προβολισ, εκπαίδευςθ-

κατάρτιςθ εργαηομζνων ςτον τουριςμό κ.α.  

 

Θ επιμζρουσ κατανομι τθσ δυνατότθτασ μόχλευςθσ πόρων τόςο από το 

Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα όςο και τα υπόλοιπα προγράμματα 

(ΕΡΑΝΕΚ, ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ, ΕΡΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΡΑΑ) παρουςιάηεται ςτο επόμενο 

διάγραμμα. 
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5. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ανά τουριςτικό προϊόν οριςμζνα από τα προτεινόμενα 

ζργα-δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτα ςχζδια δράςθσ του Οδικοφ Χάρτθ και 

παρουςιάηουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν περαιτζρω τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ 

Ρεριφζρειασ ΑΜΘ. 

 

  

«ΗΛΙΟ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΑ» 

Ενίςχυςθ καινοτόμων επενδυτικϊν ςχεδίων τουριςτικϊν επιχειριςεων για τθν 
ίδρυςθ και αρχικι λειτουργία τουσ (π.χ. καινοτομίεσ προϊόντοσ, υπθρεςιϊν, 
οργάνωςθσ, marketing, εξωςτρζφειασ) 

Ενίςχυςθ τουριςτικϊν επιχειριςεων για ποιοτικι αναβάκμιςθ προςφοράσ και 
επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου 

Ριςτοποίθςθ λειτουργιϊν, τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν των επιχειριςεων 
του τουριςμοφ 

Ρροϊκθςθ τθσ υπολογιςτικισ υποδομισ ανοικτϊν δεδομζνων, που περιλαμβάνει 
αποκετιριο δεδομζνων με ςτοιχεία πολιτιςτικά, τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, 
ακλθτικισ δραςτθριότθτασ, κ.α. 
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Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου για τθν 
ειςαγωγι τεχνολογιϊν βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ/αναβάκμιςθσ κτιρίων και 
τθσ χριςθσ 
ΑΡΕ με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ εφαρμογϊν γεωκερμίασ και προϊόντων βιομάηασ 

Ρροϊκθςθ δράςεων ςυνεργαςίασ των τομζων τουριςμοφ και πολιτιςμοφ με 
κλάδουσ που επθρεάηουν άμεςα το τουριςτικό προϊόν (εςτίαςθ, μεταφορζσ, 
εμπόριο, μεταποίθςθ) με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των τουριςτικϊν δικτφων και των 
ολοκλθρωμζνων τουριςτικϊν προγραμμάτων/προοριςμϊν 

Ρροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ, ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ 
και άλλουσ φορείσ τθσ αγοράσ για τθν υλοποίθςθ από κοινοφ προγραμμάτων 
προβολισ (π.χ. ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, ανάπτυξθ 
ςτρατθγικϊν marketing, δθμιουργία brand name κ.α.) 

Ρροϊκθςθσ τθσ δθμιουργίασ «Ρράςινων Ξενοδοχείων» με αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 

Ρροϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για διαχείριςθ αποβλιτων-ανακφκλωςθ-
ελαχιςτοποίθςθ παραγωγισ και για 
εφαρμογι μεκόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ 

Ραρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων και καταςτροφϊν  που απειλοφν 
τουριςτικζσ περιοχζσ (π.χ. πλθμμφρεσ, διάβρωςθ ακτϊν).        Ενίςχυςθ τθσ 
προςαρμοςτικότθτασ παράκτιων και παρακαλάςςιων περιοχϊν. Ειδικζσ δράςεισ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε 
παράκτιεσ περιοχζσ που κινδυνεφουν 

Αναβάκμιςθ διεκνοφσ μεταφορικοφ δικτφου και ςυνδζςεων με ΔΕΔ-Μ κακϊσ και 
δθμιουργία πολυτροπικϊν κόμβων 

Αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου περιφερειακοφ οδικοφ δικτφου και διαςυνδζςεισ του 
οδικοφ δικτφου (ςυμπεριλαμβανομζνων των κόμβων) με χϊρουσ οικονομικοφ, 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ και 
με άλλεσ υποδομζσ μεταφορϊν (ςιδθρόδρομοσ, αεροδρόμια, λιμάνια) 

Ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ 
και του πολιτιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό των 
ολοκλθρωμζνων χωρικϊν επενδφςεων                και ενζργειεσ ςε ςυμβουλευτικι, 
κατάρτιςθ, δικτφωςθ, κλ.π. ανζργων, με ςτόχο τθν (επαν)ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ μζςω των κλάδων τουριςμοφ και πολιτιςμοφ και Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Ανάπτυξθσ. 

Υποςτιριξθ μεμονωμζνων επιχειριςεων ι /και ομάδων τουριςτικϊν επιχειριςεων 
για τθν κατάρτιςθ και εφαρμογι ςχεδίων προςαρμογισ και αναδιάρκρωςθσ, τα 
οποία μεταξφ άλλων κα ςυμπεριλαμβάνουν παροχι ςυμβουλϊν, κατάρτιςθ και 
εκπαίδευςθ επιχειρθματιϊν και εργαηομζνων. 

Ριςτοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν προςόντων εργαηομζνων 
ςτον τουριςμό βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων 

Ρρογράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολιςιμότθτασ ατόμων που απειλοφνται με 
κοινωνικό αποκλειςμό (π.χ. Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και 
επαναπροςανατολιςμόσ, κατάρτιςθ, πρακτικι άςκθςθ) ςτον τουριςμό 

Δθμιουργία περιφερειακοφ μθχανιςμοφ για τθ ςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ των 
τουριςτικϊν επιχειριςεων 

 

 

  

«ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ - 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟ 
ΣΟΤΡΙΜΟ» 

Ζργα προςταςίασ, αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ Μνθμείων και Αρχαιολογικϊν 
χϊρων (π.χ. Φίλιπποι, Άβδθρα, Θάςοσ, Κομοτθνι, Σαμοκράκθ, Ηϊνθ - Μεςθμβρία), 
κακϊσ και ςτοιχείων τθσ παραδοςιακισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ζργα 
αποκατάςταςθσ-ανάδειξθσ-επανάχρθςθσ ιςτορικϊν διατθρθτζων μνθμείων 

Δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ διαδρομισ ωσ επϊνυμο τουριςτικό προϊόν που κα 
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ςυνδζει τα αρχαιολογικά μνθμεία και αξιοκζατα ςε ζνα ενιαίο δίκτυο πολιτιςτικοφ 
τουριςμοφ 

Ενίςχυςθ ιδεϊν γα τθ διαςφνδεςθ του τουριςμοφ  με τον πολιτιςμό, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνεργειϊν με δθμιουργικι βιομθχανία (π.χ. 
εφαρμογζσ ΤΡΕ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, spinoffs – startups, 
ςυμπράξεισ ςε living labs ςε προοριςμοφσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ κ.α.) 

Ενίςχυςθ επιχειριςεων για ζρευνα, τεχνολογικι ανάπτυξθ και παραγωγι 
λογιςμικοφ ψυχαγωγίασ και πολιτιςμοφ και εργαλείων ψθφιακοφ περιεχομζνου 
κακϊσ και 
ανάπτυξθ εμπορικοφ ψυχαγωγικοφ λογιςμικοφ για τισ διεκνείσ αγορζσ, 
ενςωματϊνοντασ εγχϊριο πολιτιςτικό περιεχόμενο. 
 

Ανάπτυξθ δθμιουργικοφ περιεχομζνου όπωσ καλλιτεχνικό περιεχόμενο, 
κινθματογράφοσ, μουςικι και ιχο, κόςμθμα, βίντεο και animations, 3D modelling, 
texturing,gamin και ανάπτυξθ και εφαρμογι καινοτόμων τεχνικϊν gamification 

Ρροϊκθςθ Θλεκτρονικοφ Ρολιτιςμοφ (π.χ. εφαρμογζσ θλεκτρονικισ ξενάγθςθσ, 
δθμιουργία και λειτουργία ςτο διαδίκτυο «εικονικϊν μουςείων» που αναδεικνφουν 
τόςο το πολιτιςτικό απόκεμα όςο και τθ ςφγχρονθ καλλιτεχνικι δθμιουργία, 
δθμιουργία και λειτουργία ςτο διαδίκτυο «εικονικϊν ξεναγιςεων» ςε μουςεία, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ςφγχρονεσ πολιτιςτικζσ υποδομζσ και ιςτορικά κζντρα 
πόλεων) 

Ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου με ςκοπό να αξιοποιθκεί ςτθ ςυνζχεια ςε 
δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ προβολισ 

Ρροϊκθςθ και προβολι του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τθν 
πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ρεριφζρειασ 

 

 

 

  

«ΝΑΤΣΙΚΟ 
ΣΟΤΡΙΜΟ» 

Ενιςχφςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και τον 
τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςτον τομζα τθσ καλάςςιασ οικονομίασ (όπωσ 
ιςτιοπλοϊκόσ, υποκαλάςςιοσ, καταδυτικόσ, τουριςμόσ κρουαηιζρασ κλπ.) 

Συλλογι, οργάνωςθ και διαδικτυακι προβολι πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτισ 
μαρίνεσ και τουσ λιμενίςκουσ τθσ Ρεριφζρειασ και τθν ποιότθτα 

 

  

«CITY BREAK» Ενίςχυςθ και προβολι των ειδικϊν πολιτιςτικϊν-τουριςτικϊν εκδθλϊςεων των 
πόλεων τθσ ΑΜΘ 

Ενιςχφςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και τον 
τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςτο τομζα του City Break 

Ραρεμβάςεισ  βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, ενίςχυςθ των αναπλάςεων/ 
ανακαινίςεων και αναβάκμιςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ/ υποδομϊν 
προςβαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ 

Ψθφιακζσ εφαρμογζσ αςτικϊν οδθγϊν για ευζλικτεσ περιθγιςεισ, ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ, πλθροφορίεσ για προςφορζσ και αγορζσ, ξενοδοχεία, εςτιατόρια, 
εκδθλϊςεισ κλπ. και δθμιουργία πρόςκετων ςθμείων πλθροφόρθςθσ 

Ανάπτυξθ ενδο-αςτικϊν κεματικϊν διαδρομϊν 
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MICE  Επιλεκτικι αναβάκμιςθ ξενοδοχειακϊν εγκαταςτάςεων και ςυνεδριακϊν κζντρων 

Αναβάκμιςθ αςτικϊν ςυνόλων, παραδοςιακϊν οικιςμϊν και μεμονωμζνων 
πολιτιςτικϊν ςτοιχείων που εντάςςονται ςε ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ πολιτιςμοφ 
– τουριςμοφ (π.χ. μουςεία, πολιτιςτικά κζντρα, πνευματικά κζντρα, κρθςκευτικά 
μνθμεία) 

Κδρυςθ γραφείων ςυνεδρίων ςε επίπεδο πόλθσ 

Ρροϊκθςθ του τουριςμοφ MICE μζςω τθσ κεντρικισ πφλθσ τθσ Marketing Greece 
και online sites  ανά πόλθ 

 

 

  

«AGRO, ECO, 
GASTRO, 
LIFESTYLE, 
LUXURY, 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΕ» 

Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ ανακάλυψθσ ςε κεματικά τουριςτικά πεδία, με 
ζμφαςθ ςτον τουριςμό εμπειρίασ και ςτον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ 
(π.χ. ζρευνα, διάχυςθ, ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, μεταφορά εμπειρίασ και 
καλϊν πρακτικϊν, πιλοτικζσ εφαρμογζσ, ςυμπράξεισ κ.α.) 

Ρροϊκθςθ τθσ υπολογιςτικισ υποδομισ ανοικτϊν δεδομζνων, που περιλαμβάνει 
αποκετιριο δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ωσ πθγι δεδομζνων για τθν 
τουριςτικι 
ανάπτυξθ (πολιτιςτικόσ-ακλθτικόσ-ιαματικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ υπαίκρου, 
καλάςςιοσ-χειμερινόσ). 

Ρροϊκθςθ τουριςτικϊν επενδφςεων ςε νζουσ κεματικοφσ τομείσ του τουριςμοφ 

Ρρογράμματα υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ αξιοποιϊντασ 
τθ δυναμικότθτα των τομζων τουριςμοφ (π.χ. ειδικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ) και πολιτιςμοφ (π.χ. δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ) 

Ρροϊκθςθ τοπικϊν ςθμάτων, ανάπτυξθ και εφαρμογι ποιότθτασ - ενζργειεσ 
ςχεδιαςμοφ, ειςαγωγισ και προϊκθςθσ ςθμάτων ποιότθτασ τόςο ςε προϊόντα όςο 
και ςε επιχειριςεισ που ςχετίηονται με τθ διατροφι και τισ υπθρεςίεσ του 
τουριςμοφ εμπειρίασ 

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ τουριςτικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων άλλων 
τομζων που άμεςα ςυνειςφζρουν ςτθν τουριςτικι δραςτθριότθτα για τθ 
δθμιουργία ςυνολικισ εμπειρίασ, και τθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ 

Ζργα ανάδειξθσ, προβολισ, και βελτίωςθσ επιςκεψιμότθτασ και δρυμϊν εκνικϊν 
πάρκων (π.χ. Δζλτα Ζβρου, Δζλτα Νζςτου Βιςτωνίδασ - 
Ιςμαρίδασ), τοπίων ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ, και άλλων αξιόλογων περιοχϊν 
(δάςθ Ελατιάσ, Φρακτοφ) 

Δθμιουργία υποδομϊν οικοτουριςμοφ και οι δράςεισ προϊκθςθσ του 
οικοτουριςμοφ (πχ. καταφφγια, δίκτυα πεηοπορικϊν διαδρομϊν και ποδθλάτων, 
δθμιουργία τοπικϊν γραφείων οικοτουριςμοφ, κλπ.) 

Οικολογικζσ διαδρομζσ 

Σχζδια διαχείριςθσ και δράςεισ για προςταςία, αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ, των οικοτόπων NATURA 2000 

 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ενκάρρυνςθσ και  παροχισ ςυμβουλϊν ίδρυςθσ 
επιχειριςεων ι ζναρξθσ επαγγζλματοσ, κακϊσ υλοποίθςθ προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ ςτθν επιχειρθματικότθτα ςτουσ τομείσ: γαςτρονομία, κεματικόσ 
τουριςμόσ, περιβάλλον, καλάςςια οικονομία και δθμιουργικι οικονομία 

 Αναβάκμιςθ / μετατροπι υφιςτάμενθσ υποδομισ (π.χ. «τυπικισ» διαμονισ) ςε 
εξειδικευμζνθ (π.χ. πράςινθ, αγροτουριςτικι, φιλικι ςτο περιβάλλον) ςε περιοχζσ 
φυςικισ ομορφιάσ 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ 
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«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

Ζρευνεσ αγοράσ -Εκπόνθςθ ενιαίασ (integrated) ςτρατθγικισ marketing 

Ανάπτυξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ επικοινωνίασ, ψθφιακοφ περιεχομζνου και  
αναβάκμιςθ ι δθμιουργία νζων καναλιϊν επικοινωνίασ 

Δθμιουργία προωκθτικοφ υλικοφ (ζντυπου και ψθφιακοφ)  και δράςεισ προβολισ 

Συμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (trade fairs – road shows) – επιχειρθματικζσ 
αποςτολζσ 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο εξωτερικό για προβολι τθσ ΑΜΘ (π.χ.  διοργάνωςθ 
κεματικϊν εκκζςεων και workshops για τθν προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 

 

 

 


