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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  
1. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

 

Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για την εξειδίκευση των δράσεων τουρισμού 

στη Δυτική Ελλάδα, είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο επιχειρησιακού 

τουριστικού προγραμματισμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό διάλογο για 

τη βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο Οδικός Χάρτης 

έρχεται να καλύψει ένα κενό, σε επίπεδο προγραμματισμού έργων-δράσεων-

ενεργειών που άπτονται της τουριστικής οικονομίας και δραστηριότητας (δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα), καθώς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αντιμετωπίζουν τον 

τουρισμό ως οριζόντια πολιτική, χωρίς να υπάρχει ρητή ή δεσμευτική διάθεση 

πόρων για την κάλυψη σχετικών αναγκών δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.   

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της Δυτικής 

Ελλάδας φιλοδοξεί να αποτελέσει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενική ματιά στις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

ταυτόχρονα, μια αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα υφιστάμενα και νέα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Η μελέτη του οδικού χάρτη είναι ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο και πλάνο για τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς στην 

τουριστική οικονομία, προκειμένου να προαχθεί ο περιφερειακός διάλογος για το 

βέλτιστο σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων για την «τουριστική βιομηχανία» της 

Δυτικής Ελλάδας, ώστε αυτή να συνεχίζει να προσφέρει στα εισοδήματα των 

κατοίκων και στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Το χρηματοδοτικό πλάνο παρουσιάζεται μέσω πινάκων και σχεδίων δράσης που 

καταλήγουν σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και παρέχουν το πλαίσιο και την 
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τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

ενώ η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού έχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

Το πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που εισάγονται  

και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκμηριώνουν τη συμβατότητα τους 

με τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως αυτός 

παρουσιάζεται μέσα από το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Δυτική Ελλάδα (ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής 

Ελλάδας), το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019, το 

εγκεκριμένο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, αλλά και των τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020 

 

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΛ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους και 

σημαντικό δυναμικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Το νότιο τμήμα της 

Περιφέρειας που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αχαΐας, 

εμφανίζει σημαντικά χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, ωριμότητας διεθνοποίησης της 

τουριστικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα η ύπαρξη πλούσιων ιστορικών-

αρχαιολογικών και οικοπολιτιστικών πόρων. 

 

Όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας διαχρονικά 

σημειώνεται σημαντική και εξελισσόμενη δυναμική. Επίσης, η συγκέντρωση 

τουριστών σε συγκεκριμένες περιοχές δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα. Η τουριστική 

δραστηριότητα λαμβάνει διάφορες μορφές εκτός της κλασσικής παραδοσιακής 

παραθεριστικής (αγροτουρισμός, χειμερινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, 

κλπ), οι οποίες ωστόσο είναι μέχρι σήμερα σχετικά περιορισμένες. Παράλληλα, η 

υπάρχουσα τουριστική υποδομή της Περιφέρειας περιλαμβάνει μόλις το 2,8% των 

ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, σημειώνοντας μικρή αύξηση τα τελευταία 

χρόνια. Ωστόσο, λόγω της αξιοποίησης προγραμμάτων αναβάθμισης τουριστικών 

υποδομών, το ξενοδοχειακό δυναμικό των υψηλότερων κλάσεων 4* και 5* στην 
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Περιφέρεια σημείωσε κατά την περίοδο 2007-2014 σημαντική αύξηση (της τάξης 

του 12,6%), ενώ αντίστοιχα μείωση σημείωσαν τα ξενοδοχειακά καταλύματα 1* και 

2* (9,4%), τάση που εμφανίζεται κυρίως στην ΠΕ Αχαΐας. Η τάση ποιοτικής 

αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών, αναδεικνύει και την ποιοτική στροφή, 

που ενδεχομένως απαιτεί να δοθούν κίνητρα για την επέκταση-αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων διαμονής.    

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ  

 

Η «λογική παρέμβασης» του Οδικού Χάρτη περιλαμβάνει το πλαίσιο της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αναλυόμενη σε τρία επίπεδα: 

- Το πρώτο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση και παρουσίαση των πυλώνων – 

αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. 

- Το δεύτερο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση των «υπο-αξόνων» ή «κατηγοριών 

παρέμβασης» ως επιμέρους στοχεύσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η ανάλυση 

των αξόνων του πρώτου επιπέδου, σε επιμέρους υποάξονες κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιεράρχηση και ανάλυση των βασικών 

προτεραιοτήτων και επιλογών πολιτικής (policy recommendations/priorities). 

- Το τρίτο επίπεδο, αφορά την εξειδίκευση των υποαξόνων (ή μέτρων 

παρέμβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών. Στο 

επίπεδο αυτό καταρτίζεται χρηματοδοτικό πλάνο μέσω σχεδίων δράσης, τα 

οποία αναλύουν τον τρόπο επίτευξης των επιλεγμένων πολιτικών του 

προηγούμενου επιπέδου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και 

παρέχοντας το πλαίσιο και την τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού 

περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 
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Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι ο Οδικός Χάρτης λαμβάνει υπόψη τις βασικές 

κατευθύνσεις για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τη διαμόρφωση και 

προώθηση των τουριστικών προϊόντων που υποδεικνύονται μέσω των αντίστοιχων 

μελετών του ΙΝΣΕΤΕ και με τον τρόπο αυτό, η μελέτη επιχειρεί να συμβάλει 

αποφασιστικά και με συγκεκριμένες προτάσεις στον περιφερειακό τουριστικό 

σχεδιασμό και την εξειδίκευση των αναγκαίων έργων προκειμένου να επιτευχτεί 

ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας, 

αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των περιοχών και όλων των 

εναλλακτικών προϊόντων που συνθέτουν το τουριστικό σύστημα της περιοχής. 

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά το χρηματοδοτικό σχήμα του προτεινόμενου 

Οδικού Χάρτη για την προώθηση του τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Με βάση τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. όπως αυτές 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται μέσα από την 3η Εγκύκλιο σχεδιασμού των 

προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η περιφερειακή 
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κατανομή πόρων προς την Δυτική Ελλάδα (ως περιφέρεια «λιγότερο 

ανεπτυγμένη»), αντιστοιχεί στο 8,74% περίπου των πόρων που δεσμεύονται και 

κατευθύνονται στις Περιφέρειες. Επίσης, στην περίπτωση αξόνων τομεακών που 

περιλαμβάνουν όλες τις περιφέρειες πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς 

Ελλάδας, η κατανομή προς τη Δυτική Ελλάδα ανέρχεται στο 16,25%.  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το τουριστικό σύστημα της Δυτικής Ελλάδας δύναται να 

κινητοποιήσει τη μόχλευση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα 

502 εκ. ευρώ έως το 2020, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, σε τομείς 

που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό χαρακτήρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

«ατμομηχανής» της ανάπτυξης, τον τουρισμό. Οι τομείς αυτοί είναι: ιδιωτικές 

τουριστικές υποδομές (ίδρυση, επέκταση, αναβάθμιση), εξασφάλιση ικανού 

επιπέδου δημοσίων υποδομών (με έμφαση στην προσπελασιμότητα και τα δίκτυα 

μεταφορών), την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω «βιώσιμης» 

ανάπτυξης της ενδοχώρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε 

συμπληρωματικότητα με τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, προώθηση των 

νέων τεχνολογιών στη διαχείριση τουριστικών ροών και προβολής, εκπαίδευση-

κατάρτιση εργαζομένων στον τουρισμό κ.α.  

 

Η επιμέρους κατανομή της δυνατότητας μόχλευσης πόρων τόσο από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και τα υπόλοιπα προγράμματα 

(ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΠΑΑ) παρουσιάζεται στο επόμενο 

διάγραμμα. 
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5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά τουριστικό προϊόν ορισμένα από τα προτεινόμενα 

έργα-δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης του Οδικού Χάρτη και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

  

«ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑ» 

Στήριξη της ίδρυσης νέων τουριστικών ΜΜΕ με καινοτομικό προσανατολισμό 

Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση και με στόχο την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

Πιστοποίηση λειτουργιών, τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση του τουρισμού με προτεραιότητα στις αρχές 
του Ανοικτού Λογισμικού - ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών για τον 
εμπλουτισμό της εμπειρίας και ανάδειξη των τουριστικών πόρων π.χ. 
εικονικοποίηση υπηρεσιών και υποδομών μέσω διαδραστικών εφαρμογών κινητών 
συσκευών και παιχνιδιών (Mobile Applications&Games), ανάπτυξη Ψηφιακής 
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Σήμανσης - ψηφιακές εφαρμογές αγορών, ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα, e-ticketing, ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουριστικού 
προϊόντος κλπ 

Βελτίωση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω 
αναβάθμισης των τουριστικών πληροφοριακών υποδομών (αξιοποίηση ανοιχτών 
δεδομένων και big data) 
 

Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα της τουριστικής 
αξίας π.χ. δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και παραγωγών (clusters) ή άλλες 
μορφές συνεργασίας, δικτύωση με ξένους εταίρους 

Συνεργασίες τουριστικών επιχειρήσεων με τουριστικούς οργανισμούς, 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς της αγοράς για την υλοποίηση από 
κοινού προγραμμάτων προβολής (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του 
εξωτερικού, ανάπτυξη στρατηγικών marketing, δημιουργία brand name κ.α.) 

Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων και 
άλλων εποχιακών επιχειρήσεων 

Δημιουργία «Πράσινων Ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση 

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση-
ελαχιστοποίηση παραγωγής και για 
εφαρμογή μεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

Έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε 
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές 

Επενδύσεις σε έργα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών  που 
απειλούν τουριστικές περιοχές (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, διάβρωση ακτών)  -     
έργα προστασίας ακτογραμμής 

Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης με στόχο την διασφάλιση 
καλής ποιότητας υδάτων κολύμβησης σε συνδυασμό με την 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

Αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ,  καθώς και 
αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ» - συμπλήρωση και βελτίωση 
λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις 

‘Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που 
συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ και έργα που υποστηρίζουν τις υποδομές, 
που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με 
τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα. 

Αναβάθμιση και επέκταση γραμμών προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας 

Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης                                                                                                                  
ανέργων τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση στον τουριστικό κλάδο 

Επιχορήγηση τουριστικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων με έμφαση 
στους ανέργους με υψηλά προσόντα 

Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων στον 
τουρισμό - ενέργειες που συνδυάζουν την παροχή κεφαλαίου εκκίνησης 
επιχειρήσεων σε ανέργους (start up) και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 
και καθοδήγησης των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών 

Υποστήριξη μεμονωμένων τουριστικών επιχειρήσεων ή /και ομάδων επιχειρήσεων 
για την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων προσαρμογής και αναδιάρθρωσης (π.χ. 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων) 

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών του τουρισμού 

Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων 
βάσει αναγνωρισμένων προτύπων 

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων στον τουρισμό 

Δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων μέσω 
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Executive Summary 

 
ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού/ 
αναπροσανατολισμού συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης, mentoring, 
τύπου «κοινωνικού voucher», ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας & απασχόλησης 
στον κλάδο του τουρισμού 

Δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για τη στήριξη της εξωστρέφειας των 
τουριστικών επιχειρήσεων 

 

 

  

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και 
την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Προώθηση έρευνας γα τη διασύνδεση του τουρισμού  με τον πολιτισμό, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνεργειών με δημιουργική βιομηχανία (π.χ. 
εφαρμογές ΤΠΕ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, spinoffs – startups, 
συμπράξεις σε living labs σε προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας κ.α.) 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή 
λογισμικού ψυχαγωγίας και πολιτισμού και εργαλείων ψηφιακού περιεχομένου 
καθώς και 
ανάπτυξη εμπορικού ψυχαγωγικού λογισμικού για τις διεθνείς αγορές, 
ενσωματώνοντας εγχώριο πολιτιστικό περιεχόμενο. 
 

Ανάπτυξη δημιουργικού περιεχομένου όπως καλλιτεχνικό περιεχόμενο, 
κινηματογράφος, μουσική και ήχο, κόσμημα, βίντεο και animations, 3D modelling, 
texturing,gamin και ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών gamification 

Ενίσχυση φορέων πολιτισμού για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (π.χ. δικτύωση και προβολή 
μουσείων, μνημείων, πολιτιστικού προϊόντος και πολιτιστικών οργανισμών, σε 
ψηφιακή απεικόνιση αρχαιολογικών χώρων με χρήση νέων-ψηφιακών τεχνολογιών) 

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές 
δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, κλπ.) 

Έργα ανάδειξης, προβολής και δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως 
Μνημεία, Σύνολα και Αρχαιολογικοί Χώροι, πολιτιστικές διαδρομές με έμφαση στη 
δικτύωση επισκέψιμων Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, στη 
βελτίωση τόσο της επισκεψιμότητας και αντιληπτότητας των μνημείων και των 
χώρων όσο και της ελκυστικότητας των μουσειακών εκθέσεων, καθώς και στην 
αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες. 

Αναβάθμισης υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών και παροχής 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και εξυπηρέτησης κοινού σε πολιτιστικούς 
χώρους 

Υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ σε 
τουριστικές περιοχές 

 

 

  

«ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, 
ιστιοπλοΐας)    συνοδευόμενων από αναγκαίες υποδομές στη χερσαία ζώνη για 
εξυπηρέτηση τουριστών 

Προώθηση της ανάπτυξης νέων προϊόντων & υπηρεσιών, καθώς και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας (όπως ιστιοπλοϊκός, 
υποθαλάσσιος, καταδυτικός, τουρισμός κρουαζιέρας κλπ.) 
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Executive Summary 

 
Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν στις 
μαρίνες και τους λιμενίσκους της Περιφέρειας και την ποιότητα των υδάτων 

 

  

«CITY BREAK» 
(ΠΑΤΡΑ) 

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στο τομέα του CityBreak 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον - 
προμήθεια μεταφορικών μέσω φιλικών προς το περιβάλλον όπως είναι ηλεκτρικά 
μέσα μεταφοράς (μικρά βαν-λεωφορεία), ποδήλατα κλπ, τα οποία θα αξιοποιηθούν 
για τη μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών εντός των πόλεων στα πλαίσια 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού αστικών μετακινήσεων 

Αστικές αναπλάσεις ιστορικού και εμπορικού κέντρου, πεζοδρομήσεις, αστικές 
αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (για την 
βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), ποδηλατόδρομοι, αστικός 
εξοπλισμός κλπ. 
 

Ψηφιακές εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία 
ενδιαφέροντος, πληροφορίες για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
εκδηλώσεις κλπ. και δημιουργία πρόσθετων σημείων πληροφόρησης 

Έναρξη / επέκταση μιας «κάρτας πόλης" και ψηφιακές εφαρμογές αστικών οδηγών 
για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες για προσφορές και 
αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κλπ. 

Καμπάνιες προώθησης-προβολής City Break μέσω συγκεκριμένων θεμάτων 

 

  

MICE (ΠΑΤΡΑ ) Αναβάθμιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και συνεδριακών κέντρων 

Αξιοποίηση επιλεκτικών εναλλακτικών υποδομών (π.χ. μουσεία, θέατρα) 
περιλαμβανομένης αναβάθμισης αναδόμησης των χώρων 

Βελτίωση του συντονισμού και  ενίσχυση της διακυβέρνησης και της διαδικασίας 
προσφορών για εκδηλώσεις MICE 

Ίδρυση γραφείων συνεδρίων σε επίπεδο πόλης 

Προώθηση του τουρισμού MICE μέσω της κεντρικής πύλης της Marketing Greece 
και online sites  ανά πόλη 

 

  

«AGRO, ECO, 
GASTRO, 
LIFESTYLE, 
LUXURY, 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ» 

Προώθηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης σε θεματικά τουριστικά πεδία, με 
έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 
(π.χ. έρευνα, διάχυση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, μεταφορά εμπειρίας και 
καλών πρακτικών, πιλοτικές εφαρμογές, συμπράξεις κ.α.) 

Διευκόλυνση της εκμετάλλευσης νέων ιδεών και στήριξη δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων στο πεδίο των ειδικών μορφών τουρισμού καθώς για την παραγωγή 
προϊόντων που εξυπηρετούν τη στρατηγική συνδυαστικής ανάπτυξης γαστρονομίας 
και τουρισμού 

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων άλλων 
τομέων που άμεσα συνεισφέρουν στην τουριστική δραστηριότητα για τη 
δημιουργία συνολικής εμπειρίας, και την ενίσχυση της ταυτότητας του τουριστικού 
προϊόντος 

Προστασία, προβολή και ανάδειξη των επίγειων και θαλάσσιων φυσικών πόρων 
(φυσικά μνημεία, αξιόλογοι φυσικοί πόροι, οικοτουριστικές διαδρομές, υποδομές 
εξυπηρέτησης υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ), ώστε να αναδειχτεί η δυνατότητα 
τουριστικής αξιοποίησης του τοπικού φυσικού αποθέματος 
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Executive Summary 

 
Ανάδειξη – προστασία – διαχείριση του φυσικού 
Περιβάλλοντος με αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (πχ. 
θεραπευτικός, ιαματικός κλπ) 

Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 

Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού σε 
Περιφερειακά Πάρκα (διαχείριση επισκεπτών, προβολή και ανάδειξη)/ 
έργα υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού/ 
Σχεδιασμός πράσινων υποδομών και οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων σε 
επίπεδο Περιφέρειας κ.λπ. 

Προγράμματα προώθησης των ανέργων στην απασχόληση και προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων στους τομείς: γαστρονομία, θεματικός 
τουρισμός, περιβάλλον, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία 

Αναβάθμιση / μετατροπή υφιστάμενης υποδομής (π.χ. «τυπικής» διαμονής) σε 
εξειδικευμένη (π.χ. πράσινη, αγροτουριστική, φιλική στο περιβάλλον) σε περιοχές 
φυσικής ομορφιάς 

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε δραστηριότητες εναλλακτικού 
τουρισμού 

 

  

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Έρευνες αγοράς -Εκπόνηση ενιαίας (integrated) στρατηγικής marketing 

Βελτίωση ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας, ψηφιακού περιεχομένου και  
αναβάθμιση ή δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας 

Δημιουργία προωθητικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού)  και δράσεις προβολής 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (trade fairs – road shows) – επιχειρηματικές 
αποστολές , b2b συναντήσεις σε αγορές στόχους 

Διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό για προβολή της Περιφέρειας (π.χ.  
διοργάνωση θεματικών εκθέσεων και workshops για την προβολή του προϊόντος 
Cultural Sun & Beach) 

 

 

 

 


