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1. Ειςαγωγό – Πλαύςιο του ανατιθϋμενου ϋργου 
 

1.1   Η προςτιθϋμενη αξύα κατϊρτιςησ ενόσ Οδικού Φϊρτη για 

την εξειδύκευςη των δρϊςεων τουριςμού του ΕΠΑ για την 

ΑΜΘ  
 

Σ Σδικόσ Χάρτθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ανατολικισ 

Πακεδονίασ Κράκθσ φιλοδοξεί να αποτελζςει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενικι 

ματιά ςτισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του τουριςτικοφ τομζα ςτθν Υεριφζρεια 

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 «λογικι παρζμβαςθσ» του Σδικοφ Χάρτθ περιλαμβάνει το πλαίςιο τθσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, αναλυόμενθ ςε τρία επίπεδα: 

 Ψο πρϊτο επίπεδο, αφορά τθ διατφπωςθ και παρουςίαςθ των πυλϊνων – 

αξόνων για τθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Υεριφζρειασ. 

 Ψο 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). 

 Ψο τρίτο επίπεδο, αφορά τθν εξειδίκευςθ των προιόντων του «Σδικοφ Χάρτθ 

Ψουριςμοφ 2021» ςε τφπουσ δράςεων ι κατθγορίεσ επιλζξιμων ενεργειϊν με 

ειδικι αναφορά ςτθν Ανατολικι Πακεδονία Κράκθ. Χτο 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 
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ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Θ υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδιαςμοφ 

περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

 

 

1.2 Σο τουριςτικό προφύλ τησ Περιφϋρειασ Ανατολικόσ 

Μακεδονύασ Θρϊκησ ωσ υποκεύμενο χϊραξησ του Οδικού Φϊρτη 
 

Θ Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό 

άκρο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και ςυνορεφει ανατολικά με τθν Ψουρκία, βόρεια με 

τθν Βουλγαρία και δυτικά με τθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ. Ροτιοδυτικά 

βρζχεται από το Αιγαίο Υζλαγοσ και νοτιοανατολικά από το Κρακικό. Διοικθτικά 

αποτελείται από 6 Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ: Δράμασ, Ξαβάλασ, Κάςου, άνκθσ, 

Φοδόπθσ και Ζβρου και 22 Ξαλλικρατικοφσ Διμουσ. Θ Χαμοκράκθ ανικει διοικθτικά 

ςτθν ΥΕ Ζβρου. Θ ζκταςθ τθσ Υεριφζρειασ είναι 14.157 km2 και καλφπτει το 10,7% 

τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ χϊρασ. Πεταξφ των 13 Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ, είναι 

θ 4θ ςε ζκταςθ και θ 6θ ςε πλθκυςμό. Ζδρα τθσ Υεριφζρειασ είναι θ Ξομοτθνι. 

 

Χάρτθσ 1 Χάρτθσ Οι Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 
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     Πθγι: Ιδία επεξεργαςία 

 

Σ πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ, ςφμφωνα με τθν 

απογραφι του 2011, ανζρχεται ςτουσ 608.182 μόνιμουσ κατοίκουσ. Για τθν περίοδο 

2001-2011 ο πλθκυςμόσ τθσ ςθμείωςε ελαφρά μείωςθ τθσ τάξθσ του 2,0% 

(ακολουκϊντασ τθν τάςθ πλθκυςμιακισ μείωςθσ τθσ χϊρασ - 1,19%). Θ ΥΕ Ζβρου 

αποτελεί πλθκυςμιακά τθ μεγαλφτερθ από τισ ΥΕ (ςυγκεντρϊνοντασ το 24,3% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ), και αντίςτοιχα θ Αλεξανδροφπολθ 

αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ςε πλθκυςμό πόλθ τθσ Υεριφζρειασ με 57.829 κατοίκουσ. 

Ακολουκοφν οι ΥΕ Ξαβάλασ, Φοδόπθσ και άνκθσ (20,5, 18,4% και 18,3% 

αντίςτοιχα), ενϊ μικρότερα πλθκυςμιακά μεγζκθ εμφανίηουν οι ΥΕ Δράμασ και 

Κάςου (16,2% και 2,3% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ).  

 

Διάγραμμα 1 Πλθκυςμιακι εξζλιξθ 2001-2011 ςτθν ΑΜΘ 

 

 Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 

 

Σ δείκτθσ γιρανςθσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ εμφανίηεται να 

είναι τθσ τάξθσ του 1,43, ακολουκϊντασ τισ τάςεισ γιρανςθσ τθσ χϊρασ (1,34). 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον προκαλεί θ τιμι του δείκτθ γιρανςθσ τθσ ΥΕ άνκθσ (μόλισ 

0,84) εμφανίηοντασ τον πιο νεανικό πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ, ενϊ οι υψθλότεροι 
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δείκτεσ γιρανςθσ ςτθν Υεριφζρεια απαντϊνται ςτισ ΥΕ Δράμασ και Κάςου με  (1,75 

και 1,72 αντίςτοιχα). Σι δθμογραφικζσ πυραμίδεσ όπωσ και οι δομικοί δείκτεσ (δείκτεσ 

γιρανςθσ, εξάρτθςθσ, αντικατάςταςθσ) του πλθκυςμοφ δείχνουν ότι οι ΥΕ άνκθσ και 

Φοδόπθσ, που χαρακτθρίηονται από εντονότερθ παρουςία μουςουλμανικοφ 

πλθκυςμοφ, παρουςιάηουν νεανικι δομι, ενϊ αντίκετα οι υπόλοιπεσ παρουςιάηουν 

τάςεισ γιρανςθσ. Χαν γενικι τάςθ επίςθσ ςυνεχίηεται, με διαφορετικοφσ κατά τόπουσ 

ζνταςθ, θ μετακίνθςθ πλθκυςμοφ από τθν ενδοχϊρα και τισ πιο απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ προσ τισ αςτικζσ και περιαςτικζσ ηϊνεσ των εδρϊν των ΥΕ. 

 

Ψο διευρωπαϊκό / διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο τθσ ΥΑΠΚ περιλαμβάνει 

ολοκλθρωμζνεσ ι υπό καταςκευι οδοφσ που ανικουν ςτο κφριο (κορμοφ) ι το 

εκτεταμζνο δίκτυο των διευρωπαϊκϊν αξόνων και κρίνεται ότι κα ενιςχφςει τον 

ςυνοριακό και διαμετακομιςτικό ρόλο τθσ Υεριφζρειασ κακιςτϊντασ τθν ςθμαντικό 

κόμβο κίνθςθσ τόςο επιςκεπτϊν όςο και εμπορευμάτων. Λδιαίτερα μετά από τθν 

καταςκευι των κάκετων προσ τθν Εγνατία Σδό Αξόνων και κυρίωσ του άξονα 

Αλεξανδροφπολθ – Ορμζνιο και του άξονα Ε61 (Ξαβάλα-Δράμα-Χζρρεσ-

Υρομαχϊνασ) παρζχεται θ δυνατότθτα άμεςθσ και ουςιαςτικισ ζνταξθσ τθσ 

Υεριφζρειασ ςτθν ευρωπαϊκι ενδοχϊρα και ςφνδεςισ τθσ με τον κφριο (core) 

διευρωπαϊκό διάδρομο Orient / East Med. Τςον αφορά το ςιδθροδρομικό δίκτυο 

που διατρζχει τθν Υεριφζρεια, παρουςιάηει υςτζρθςθ κακϊσ αντικαταςτάκθκε εν 

πολλοίσ από τθν Εγνατία Σδό και τισ οδικζσ μεταφορζσ. Επίςθσ τα ςθμαντικότερα 

λιμάνια τθσ Υεριφζρειασ είναι αυτά τθσ Ξαβάλασ (εμπορικό και επιβατικό), το οποίο 

είναι ενταγμζνο ςτο εκτεταμζνο δίκτυο λιμζνων των ΨΕΡ-Ψ,  και τθσ 

Αλεξανδροφπολθσ, με τα υπόλοιπα, τθσ Ξεραμωτισ και τθσ Κάςου (τουριςτικά) και 

του Υόρτο Οάγουσ και τθσ Ρζασ Υεράμου (αλιευτικά) να εκτελοφν δευτερεφοντα 

ρόλο. Ψζλοσ, ςτθν περιοχι υπάρχουν και δφο διεκνι αεροδρόμια τθσ 

Αλεξανδροφπολθσ και τθσ Ξαβάλασ που εντάςςονται ςτο εκτεταμζνο διευρωπαϊκό 

δίκτυο αεροπορικϊν μεταφορϊν, με το δεφτερο να παρουςιάηει αυξθμζνθ 

επιβατικι κίνθςθ ςε πτιςεισ τςάρτερ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

 

Χτθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ, ςθμαντικό ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ αποτελοφν κυρίωσ το παράκτιο 
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μζτωπό τθσ, τα νθςιά Κάςοσ και Χαμοκράκθ και ο ορεινόσ όγκοσ όπου εντοπίηεται 

μεγάλθ ποικιλία αξιόλογων οικοςυςτθμάτων. Ψα οικοςυςτιματα τθσ Υεριφζρειασ 

(δάςθ ορεινοφ όγκου, λίμνεσ και λιμνοκάλαςςεσ, ποτάμια, εκβολζσ και Δζλτα 

ποταμϊν κ.α.) χαρακτθρίηονται από υψθλό επίπεδο διατιρθςθσ (λόγω και τθσ 

μειωμζνθσ ζνταςθσ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων) και διζπονται από ειδικά 

κακεςτϊτα προςταςίασ. Ειδικότερα, καταγράφονται τζςςερα Εκνικά Υάρκα (Εκνικό 

Υάρκο Δάςουσ Δαδιάσ Οευκίμμθσ Χουφλίου, Εκνικό Ωγροτοπικό Υάρκο Δζλτα 

Ζβρου, Εκνικό Υάρκο Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ (Ρζςτοσ, Βιςτωνίδα, 

Λςμαρίδα) και Εκνικό Υάρκο Σροςειράσ Φοδόπθσ), κακϊσ και πλικοσ περιοχϊν 

προςταςίασ οικοτόπων και ειδϊν (Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ-ΗΕΥ, Ειδικζσ Ηϊνεσ 

Διατιρθςθσ- ΕΗΔ και Ξαταφφγια Άγριασ Ηωι-ΞΑΗ). 

 

Επίςθσ, ςτθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ καταγράφεται 

ςθμαντικόσ αρικμόσ αρχαιολογικϊν χϊρων και ιςτορικϊν μνθμείων, κακϊσ και 

παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Σι περιςςότεροι παραδοςιακοί οικιςμοί εντοπίηονται ςτο 

Ρομό Ξαβάλασ, ενϊ οι περιςςότεροι αρχαιολογικοί χϊροι ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ 

κατά μικοσ του παραλιακοφ μετϊπου, ςτθν πεδιάδα άνκθσ - Ξομοτθνισ. Σι 

κυριότεροι αρχαιολογικοί χϊροι τθσ Υεριφζρειασ είναι ο αρχαιολογικόσ χϊροσ των 

Φιλίππων ςτο Ρομό Ξαβάλασ, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Παρϊνειασ ςτο Ρομό 

Φοδόπθσ και ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Πεςθμβρίασ Ηϊνθσ και το Λερό Πεγάλων 

Κεϊν Χαμοκράκθσ ςτο Ρομό Ζβρου. 

 

Τςον αφορά το οικονομικό προφίλ τθσ Υεριφζρειασ, το κ.κ. ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ 

για το ζτοσ 2011 ανζρχονταν ςε 71,53% του μ.ο. τθσ χϊρασ, ενϊ το τοπικό ΑΕΥ 

εμφάνιηε ποςοςτό ςυμμετοχισ 3,9% ςτο ςυνολικό ΑΕΥ τθσ χϊρασ, για το ίδιο ζτοσ. 

Ξατά τθν περίοδο 2009-2012 το ΑΕΥ τθσ περιφζρειασ μειϊνεται κατά περίπου 17%, 

ενϊ τθσ χϊρασ κατά περίπου 22%. Χε επίπεδο περιφερειακϊν ενοτιτων, θ 

μεγαλφτερθ μείωςθ του ΑΕΥ εμφανίηεται ςτθν ΥΕ Φοδόπθσ (21%). Ακολουκοφν θ ΥΕ 

Ξαβάλασ-Κάςου (20%), θ ΥΕ Δράμασ με μείωςθ 18%, θ ΥΕ άνκθσ με μείωςθ 15% 

και τζλοσ θ ΥΕ Ζβρου με μείωςθ 13%. Πάλιςτα, από το 2009 και ζπειτα, 

παρατθρείται διαχρονικι μείωςθ του ΑΕΥ, θ οποία ακολουκεί τισ αντίςτοιχεσ 
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πτωτικζσ τάςεισ τθσ χϊρασ. Ψο μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα των κατοίκων τθσ 

Υεριφζρειασ ανζρχεται ςτα 14.243 ευρϊ για το ζτοσ 2012, ςθμειϊνοντασ τθν 

περίοδο 2009-2012 μείωςθ τθσ τάξθσ του 0,6%. Χτο αμζςωσ κατϊτερο επίπεδο, θ ΥΕ 

Ζβρου εμφανίηει το υψθλότερο μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα (15.070 ευρϊ για 

το 2012) και ακολουκοφν οι ΥΕ Ξαβάλασ-Κάςου (14.271 ευρϊ) και Δράμασ (14.187 

ευρϊ), ενϊ το χαμθλότερο ειςοδθματικό επίπεδο εμφανίηει θ ΥΕ Φοδόπθσ (13.474 

ευρϊ). Ψζλοσ, ςε ςχζςθ με το όριο τθσ φτϊχειασ (11.986 ευρϊ για το 2012) φαίνεται 

ότι το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ βρίςκεται πάνω από αυτό, με το ςχετικό δείκτθ να 

ανζρχεται ςτο 1,19. Ωςτόςο θ ΥΕ Φοδόπθσ φαίνεται ότι τοποκετείται ελάχιςτα πάνω 

από το όριο αυτό (1,12), με αρκετζσ επιμζρουσ περιοχζσ τθσ να βρίςκονται κάτω 

από το όριο. 

 

Χτθν Υεριφζρεια ΑΠΚ, ο πρωτογενισ τομζασ (γεωργία-κτθνοτροφία-δαςοκομία-

αλιεία) αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα, τόςο από οικονομικι όςο και από 

κοινωνικι άποψθ. Απαςχολεί το μεγαλφτερο τμιμα του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 

Υεριφζρειασ, ενϊ παράλλθλα αποτελεί τθ βάςθ για μεγάλο αρικμό μεταποιθτικϊν 

βιομθχανιϊν τθσ περιοχισ. Σ δευτερογενισ τομζασ, εμφανίηει ιδιαίτερα μεγάλθ 

εξάρτθςθ από τον πρωτογενι, δεδομζνου ότι αφορά κυρίωσ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ 

παραγωγισ του γεωργικοφ τομζα και του λατομικοφ-μεταλλευτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ. Γενικά, ο δευτερογενισ τομζασ τθσ Υεριφζρειασ χαρακτθρίηεται από 

ζντονθ αποβιομθχάνιςθ. Ψζλοσ, θ οικονομία τθσ Υεριφζρειασ είναι – ςυγκριτικά με το 

μ.ο. τθσ χϊρασ- λιγότερο «τριτογενοποιθμζνθ». Ωςτόςο, ο τουριςτικόσ τομζασ αποκτά 

ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν εγχϊρια οικονομικι δραςτθριότθτα. 

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

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

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

μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ επιδείνωςθσ των τάςεων του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ των τουριςτϊν και τθσ αρνθτικισ προβολισ τθσ χϊρασ εξαιτίασ των 

ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Χθμαντικοί πόλοι ζλξθσ επιςκεπτϊν τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ & 

Κράκθσ είναι: α) το νθςιωτικό τμιμα των Ρομϊν Ξαβάλασ (Κάςοσ) και 

Αλεξανδροφπολθσ (Χαμοκράκθ), εκ των οποίων θ Κάςοσ αποτελεί το πιο γνωςτό 
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τουριςτικό προοριςμό τθσ Υεριφζρειασ ενϊ θ Χαμοκράκθ παρουςιάηει ιπιασ 

μορφισ τουριςτικι ανάπτυξθ, και οι παράκτιεσ περιοχζσ του Ρομοφ Ξαβάλασ 

(κυρίωσ ςτα δυτικά τθσ πόλθσ τθσ Ξαβάλασ και ςτθ Ρ. Ξαρβάλθ), του Ρομοφ Ζβρου 

(Αλεξανδροφπολθ) και του Ρομοφ Φοδόπθσ (περιοχι Φανάρι, Παρϊνεια) που 

αποτελοφν περιοχζσ παρακεριςτικοφ τουριςμοφ και ςυγκεντρϊνουν ςθμαντικό 

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

ςτα οποία ςυγκεντρϊνεται ςθμαντικόσ αρικμόσ υποδομϊν φιλοξενίασ και 

πολιτιςτικϊν υποδομϊν, γ) θ ηϊνθ Φαλακροφ-Υαγγαίου και κοιλάδασ Υαρανεςτίου-

Χταυροφπολθσ όπου αναπτφςςονται ιπιεσ μορφζσ τουριςμοφ και δ) κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ, το Χιονοδρομικό Ξζντρο Φαλακροφ ςτο Ρομό Δράμασ. 

 

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

των ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ χϊρασ, ςθμειϊνοντασ ελαφρά αφξθςθ τα 

τελευταία χρόνια. Ψθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Υεριφζρεια όςον αφορά το πλικοσ 

ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων καταλαμβάνει διαχρονικά o Ρομόσ Ξαβάλασ (66,8% 

των ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ Υεριφζρειασ), ακολουκοφμενθ με μεγάλθ 

διαφορά από τθν ΥΕ Ζβρου (17,10%), ενϊ οι υπόλοιπεσ (ΥΕ Φοδόπθσ, ΥΕ άνκθσ και 

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

 

Αξίηει να παρατθρθκεί θ υςτζρθςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων 5* ςτθν Υεριφζρεια, 

ιδιαίτερα ςτισ ΥΕ Φοδόπθσ και Δράμασ όπου απουςιάηουν εντελϊσ (0%). Από τθν 

άλλθ πλευρά, λόγω τθσ ανάπτυξθσ του κερινοφ-παρακαλάςςιου τουριςμοφ (μαηικό 

μοντζλο) ςτθ Κάςο, παρουςιάηονται ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά ξενοδοχειακϊν 

καταλυμάτων 1* και 2* (78% και 73% αντίςτοιχα επί του ςυνολικοφ ποςοςτοφ τθσ 

Υεριφζρειασ), ςτο νομό Ξαβάλασ. Ψζλοσ, ςτισ ΥΕ Ξαβάλασ-Κάςου και Ζβρου 

παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ ςε  υψθλότερθσ κλάςθσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

(5*) τθν περίοδο 2007-2014, ενϊ για τθν ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 4* 

εμφανίηουν ςθμαντικζσ αυξθτικζσ τάςεισ ςε όλθ τθν Υεριφζρεια εκτόσ από τθν ΥΕ 

Ζβρου.  
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Πίνακασ 1 Πίνακασ Δυναμικότθτα τουριςτικϊν υποδομϊν  2007-2014 

Δυναμικότθτα τουριςτικϊν υποδομϊν  2007-2014 

ΕΡΣΔΣΧΕΛΑ ΚΛΙΝΕ/ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

  2007 2014 2007 2014 

ΝΟΜΟ Πονάδεσ Ξλίνεσ Πονάδεσ Ξλίνεσ 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* 

ΡΟΔΟΠΘ 20 1,352 22 1,605 24 196 793 339 0 22 194 744 645 0 

5.59% 7.37% 5.70% 7.47% 0.86% 2.81% 14.69% 13.11% 0.00% 1.00% 2.46% 13.03% 17.18% 0.00% 

ΔΡΑΜΑ 20 917 20 1,044 110 303 441 63 0 110 217 352 365 0 

5.59% 5.00% 5.18% 4.86% 3.93% 4.34% 8.17% 2.44% 0.00% 4.98% 2.75% 6.17% 9.72% 0.00% 

ΕΒΡΟΤ 54 3,221 66 3,933 424 1,250 700 847 0 291 1,318 1,269 293 762 

15.08% 17.57% 17.10% 18.32% 15.15% 17.92% 12.97% 32.75% 0.00% 13.19% 16.73% 22.23% 7.81% 39.56% 

ΚΑΒΑΛΑ 
(και ΘΑΟΤ) 

246 11,523 258 13,396 2,175 4,912 2,806 1,294 336 1,718 5,749 2,683 2,326 920 

68.72% 62.84% 66.84% 62.38% 77.71% 70.43% 51.98% 50.04% 57.93% 77.84% 72.97% 47.00% 61.96% 47.77% 

ΞΑΝΘΘ 18 1,324 20 1,496 66 313 658 43 244 66 401 660 125 244 

5.03% 7.22% 5.18% 6.97% 2.36% 4.49% 12.19% 1.66% 42.07% 2.99% 5.09% 11.56% 3.33% 12.67% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

358 18,337 386 21,474 2,799 6,974 5,398 2,586 580 2,207 7,879 5,708 3,754 1,926 

ΧΩΡΑ 9,687 762,699 9,677 773,445 55,496 229,569 177,459 197,652 102,523 54,226 223,932 183,722 194,010 117,555 

% ςτθ χϊρα 3.70% 2.40% 3.99% 2.78% 5.04% 3.04% 3.04% 1.31% 0.57% 4.07% 3.52% 3.11% 1.93% 1.64% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 



 

Τςον αφορά τθ διαχρονικι εξζλιξθ του πλικουσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ 

Υεριφζρειασ παρατθρείται ότι τθν περίοδο 2007-2014 ςθμειϊκθκε ςτο ςφνολο τθσ 

Υεριφζρειασ μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 7,8%. Θ μεγαλφτερθ μάλιςτα αφξθςθ ςε 

επίπεδο ΥΕ παρατθρικθκε ςτθν ΥΕ Ζβρου (22,2%), ακολουκοφμενθ από τθν ΥΕ 

άνκθσ (11,1%). Ωςτόςο, ςε απόλυτα νοφμερα οι ΥΕ Ξαβάλασ-Κάςου παρουςιάηουν 

τθν ςθμαντικότερθ δυναμικι (258 μονάδεσ). 

 

Πίνακασ 2 Αρικμόσ ξενοδοχείων 

Αρικμόσ ξενοδοχείων 
Αρικμόσ ξενοδοχείων Πεταβολι Χυμμετοχι  

ΝΟΜΟ 2003 2005 2007 2014 2003-
2005 

2005-
2007 

2007-
2014 

2003 2005 2007 2014 

Ροδόπθ 20 20 20 22 0.00% 0.00% 10.00% 0.12% 0.11% 0.11% 0.13% 

Δράμα 13 15 20 20 15.38% 33.33% 0.00% 0.08% 0.08% 0.11% 0.12% 

Ζβροσ 59 62 54 66 5.08% -12.90% 22.22% 0.35% 0.35% 0.29% 0.40% 

Καβάλα (και 
Θάςοσ) 

230 235 246 258 2.17% 4.68% 4.88% 1.36% 1.32% 1.34% 1.57% 

Ξάνκθ 14 15 18 20 7.14% 20.00% 11.11% 0.08% 0.08% 0.10% 0.12% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

336 347 358 386 3.27% 3.17% 7.82%         

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 

 

Σι λειτουργοφςεσ κλίνεσ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα για το ζτοσ 2014 ανιλκαν 

ςτο 2,8% του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Θ μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ του πλικουσ 

των κλινϊν τθσ Υεριφζρειασ φανερϊνει ότι τθν περίοδο 2007-2014 ο αρικμόσ των 

κλινϊν ςθμείωςε αφξθςθ τθσ τάξθσ του 17,1% για το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ, 

παρόλο που τθν περίοδο 2005-2007 θ αφξθςθ κυμαινόταν ςε αρκετά χαμθλότερα 

επίπεδα τθσ τάξθσ του 2,65%. Χε επίπεδο ΥΕ, θ μεγαλφτερθ αφξθςθ για τθν περίοδο 

2007-2014 παρατθρικθκε ςτθν ΥΕ Ζβρου (22,1%) και ακολουκοφν οι ΥΕ Φοδόπθσ 

και Ξαβάλασ-Κάςου (18,7 και 16,2% αντίςτοιχα). Χαρακτθριςτικό ωςτόςο είναι το 

γεγονόσ ότι τθν προθγοφμενθ περίοδο 2005-2007 θ μεγαλφτερθ αφξθςθ 

καταγράφτθκε ςτθν ΥΕ Δράμασ (30,8%) ενϊ ο Ρομόσ Ξαβάλασ (ΥΕ Ξαβάλασ και ΥΕ 

Κάςου) ςθμείωςθ αφξθςθ μόλισ 4,1%. Επίςθσ, το χαμθλό ποςοςτό αφξθςθσ του 

αρικμοφ των κλινϊν τθν περίοδο 2005-2007 ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, 

δικαιολογείται από τθ μείωςθ του πλικουσ των ξενοδοχειακϊν κλινϊν ςτθν ΥΕ 

Ζβρου (11,5%). Χφμφωνα με όλα τα παραπάνω, ςυμπεραίνεται ότι διαχρονικά το 
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τουριςτικό επενδυτικό ενδιαφζρον παραμζνει ςτακερά αυξθτικό για το ςφνολο τθσ 

Υεριφζρειασ, με μοναδικι εξαίρεςθ τθν ΥΕ Ζβρου ςτθ διετία 2005-2007 (-12,9% ςτισ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ).  

 

Πίνακασ 3 Κλίνεσ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 

Κλίνεσ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 

Αρικμόσ Κλινϊν Πεταβολι Χυμμετοχι  

ΝΟΜΟ 2003 2005 2007 2014 2003-
2005 

2005-
2007 

2007-
2014 

2003 2005 2007 2014 

Ροδόπθ 1,245 1,276 1,352 1,605 2.49% 5.96% 18.71% 7.37% 7.14% 7.37% 7.47% 

Δράμα 595 701 917 1,044 17.82% 30.81% 13.85% 3.52% 3.92% 5.00% 4.86% 

Ζβροσ 3,412 3,638 3,221 3,933 6.62% -
11.46% 

22.10% 20.19% 20.36% 17.57% 18.32% 

Καβάλα (και 
Θάςοσ) 

10,569 11,060 11,523 13,396 4.65% 4.19% 16.25% 62.53% 61.91% 62.84% 62.38% 

Ξάνκθ 1,082 1,189 1,324 1,496 9.89% 11.35% 12.99% 6.40% 6.66% 7.22% 6.97% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

16,903 17,864 18,337 21,474 5.69% 2.65% 17.11%         

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 

 

Χάρτθσ 2 Αρικμόσ κλινϊν ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων για το ζτοσ 2014 
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Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 

 

Χάρτθσ 3 Μεταβολι αρικμοφ κλινϊν ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων 2007-2014 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 

 

Πίνακασ 4 Αφίξεισ και Διανυκτερεφςεισ (ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και campings) για το 2014 

Αφίξεισ και Διανυκτερεφςεισ (ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και campings) για το 2014 

  ΑΦΙΞΕΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 

ΝΟΜΟΙ ΘΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΝΟΛΟ ΘΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΝΟΛΟ 

Ροδόπθ 57,499 11,458 68,957 156,162 23,882 180,044 

Δράμα 26,684 3,205 29,889 64,008 9,433 73,441 

Ζβροσ 99,107 44,199 143,306 290,079 95,848 385,927 

Καβάλα (και Θάςοσ) 85,249 180,241 265,490 205,216 812,999 1,018,215 

Ξάνκθ 55,904 8,402 64,306 112,817 16,245 129,062 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

324,443 247,505 571,948 828,282 958,407 1,786,689 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 
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Χάρτθσ 4  Αρικμόσ αφίξεων ανά Περ. Ενότθτα και ποςοςτό αφίξεων αλλοδαπϊν επιςκεπτϊν για 
το ζτοσ 2014 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 

 

Χάρτθσ 5 Αρικμόσ διανυκτερεφςεων ανά Περ. Ενότθτα και ποςοςτό διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν 
επιςκεπτϊν για το ζτοσ 2014 
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Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 

 

Από τθν ανάλυςθ του αρικμοφ των αφίξεων και διανυκτερεφςεων για τθν 

Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ για το ζτοσ 2014, γίνεται φανερι θ 

υπεροχι τθσ προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν του Ρομοφ Ξαβάλασ (ΥΕ Ξαβάλασ και ΥΕ 

Κάςου) και δευτερευόντωσ τθσ ΥΕ Ζβρου. Ωςτόςο φανερϊνεται θ διαφορετικι 

προτίμθςθ θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν. Σι μεν πρϊτοι παρουςιάηουν μια εμφανι 

προτίμθςθ ςτθν επίςκεψθ τθσ ΥΕ Ζβρου, ενϊ οι δεφτεροι παρουςιάηουν 

ςυντριπτικι προτίμθςθ ςτον Ρομό Ξαβάλασ. Ψο γεγονόσ αυτό ζχει ςαφϊσ να κάνει 

με τθ μορφι τουριςμοφ που προςφζρουν οι δφο περιοχζσ (εναλλακτικόσ και 

παρακαλάςςιοσ -παρακαλάςςιοσ και κερινόσ αντίςτοιχα). Φυςικά τθν προτίμθςθ 

των αλλοδαπϊν ςε μεγάλο βακμό επθρεάηει ο προοριςμόσ τθσ Κάςου και θ φπαρξθ 

ςθμαντικοφ αρικμοφ διεκνϊν πτιςεων τςάρτερ ςτο Αεροδρόμιο Πζγασ 

Αλζξανδροσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι αφίξεισ και οι διανυκτερεφςεισ των 

θμεδαπϊν και των αλλοδαπϊν ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ παρουςιάηουν 

διαφοροποιιςεισ. Δθλαδι ενϊ παρατθροφνται περιςςότερεσ αφίξεισ των 

θμεδαπϊν, ςτισ διανυκτερεφςεισ υπερτεροφν οι αλλοδαποί. Σμοίωσ, 

διαφοροποίθςθ παρουςιάηει και θ μζςθ παραμονι επιςκεπτϊν μεταξφ θμεδαπϊν 

και αλλοδαπϊν, όπου οι δεφτεροι διαμζνουν περίπου μία μζρα παραπάνω (βλ. 

ςχετικά επόμενο πίνακα). Επίςθσ, ςτισ περιςςότερεσ ΥΕ ο δείκτθσ του ςυνόλου των 

επιςκεπτϊν κυμαίνεται κοντά ςτθν τιμι 2,0, γεγονόσ που υποδθλϊνει τουριςμό 

ςαββατοκφριακου. Εξαίρεςθ αποτελεί ο Ρομόσ Ξαβάλασ (ΥΕ Ξαβάλασ και ΥΕ 

Κάςου), για τον οποίο παρατθρείται υψθλότερθ τιμι του δείκτθ τόςο ςτο ςφνολο 

των επιςκεπτϊν αλλά και όςον αφορά τουσ αλλοδαποφσ επιςκζπτεσ, οι οποίοι 

φαίνεται ότι τθν επιςκζπτονται και παραμζνουν ςε αυτι περιςςότερο.  

 

Πίνακασ 5 Μζςθ παραμονι επιςκεπτϊν 2014 (ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και campings)  

Μζςθ παραμονι επιςκεπτϊν 2014 (ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και campings)  

ΝΟΜΟΙ ΜΕΘ ΠΑΡΑΜΟΝΘ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ 
(Διανυκτερεφςεισ/Αφίξεισ) 

ΘΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΝΟΛΟ 

Ροδόπθ 2.7 2.1 2.6 

Δράμα 2.4 2.9 2.5 
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Ζβροσ 2.9 2.2 2.7 

Καβάλα (και Θάςοσ) 2.4 4.5 3.8 

Ξάνκθ 2.0 1.9 2.0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

2.6 3.9 3.1 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 

 

Πίνακασ 6 Πλθρότθτα ςε ετιςια βάςθ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 

Πλθρότθτα ςε ετιςια βάςθ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 

ΝΟΜΟΙ 2007 2010 2012 2014 

Ροδόπθ 39.70% 31.0% 31.9% 31.3% 

Δράμα 28.30% 23.0% 17.8% 18.9% 

Ζβροσ 34.90% 33.4% 30.0% 27.4% 

Καβάλα (και Θάςοσ) 50.90% 39.0% 34.2% 44.1% 

Ξάνκθ 38.10% 27.4% 17.5% 25.1% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

42.30% 34.1% 29.8% 34.4% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ 

 

Χάρτθσ 6 Πλθρότθτα ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων 2014 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Ιδία επεξεργαςία 
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Θ μζςθ ετιςια πλθρότθτα κλινϊν τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ & 

Κράκθσ για τα ζτθ 2012 και 2014 ανιλκε ςε 29,8 και 34,4%, ςθμειϊνοντασ οριακι 

αφξθςθ το 2014, ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ τιμι για το ζτοσ 2010, που ιταν 34,1%. 

Βάςει των τελευταίων διακζςιμων ςτοιχείων ετιςιασ πλθρότθτασ κλινϊν για τισ ΥΕ 

τθσ Υεριφζρειασ (βλ. ςχετικό Υίνακα) θ μεγαλφτερθ πλθρότθτα παρατθρείται ςτον 

Ρομό Ξαβάλασ (ΥΕ Ξαβάλασ και ΥΕ Κάςου) με 44,1%. Ακολουκεί θ ΥΕ Φοδόπθσ 

(31,3%) και θ ΥΕ Ζβρου (27,4%). Γενικότερα τθν περίοδο 2007-2014 θ πλθρότθτα 

των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων τθσ Υεριφζρειασ μειϊκθκε κατά 7,9 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ. Αλλά και ςε επίπεδο ΥΕ διαχρονικά παρατθρείται μια πτϊςθ τθσ μζςθσ 

ετιςιασ πλθρότθτασ ςτισ ΥΕ Ζβρου, Δράμασ και Φοδόπθσ, γεγονόσ που ςε 

ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργία νζων ξενοδοχειακϊν μονάδων οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το πλεόναςμα των περιοχϊν αυτϊν ςε προςφορά ξενοδοχειακϊν 

υπθρεςιϊν αυξικθκε. Χε κάκε περίπτωςθ κρίνεται πωσ οι δυνατότθτεσ του 

τουριςτικοφ κλάδου για τθν Υεριφζρεια ζχουν αξιοποιθκεί ςε μικρό βακμό, εκτόσ 

κάποιων εξαιρζςεων (π.χ. Κάςοσ), και απαιτοφνται οργανωμζνεσ προςπάκειεσ προσ 

τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ και ενόσ 

ποιοτικοφ περιφερειακοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

 

 



 

2. Οδικόσ Φϊρτησ εξειδύκευςησ δρϊςεων τουριςμού 

ΑΜΘ – Σο τουριςτικό ςύςτημα και οι «ϊξονεσ 

προτεραιότητασ» 

 

2.1 Σο τουριςτικό ςύςτημα  
 

Σ τουριςμόσ είναι ζνα φαινόμενο με πολλζσ διαςτάςεισ οι οποίεσ αναπτφςςονται 

ανάλογα με το χρόνο και το χϊρο και κατατάςςονται ςε οικονομικζσ, κοινωνικζσ, 

ψυχολογικζσ, πολιτικζσ, οικολογικζσ, κεςμικζσ και τεχνολογικζσ. Θ ςυςχζτιςθ των 

διαςτάςεων αυτϊν δομεί μια μορφι «ςυςτιματοσ τουριςμοφ», όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα που ακολουκεί. Ψο «ςφςτθμα τουριςμόσ» 

αποτελείται από τα υποςυςτιματα όπωσ «τουριςτικι περιοχι», «τουριςτικι 

επιχείρθςθ» και «τουριςτικι οργάνωςθ», τα οποία βρίςκονται ςε διαρκι 

αλλθλεξάρτθςθ και αλλθλεπίδραςθ. Επίςθσ, ςθμαντικό είναι ότι, το ςφςτθμα 

«τουριςμόσ» εμφανίηει εξάρτθςθ από διάφορα άλλα υπερκείμενα περιβάλλοντα, 

από τα οποία τα ςπουδαιότερα είναι: το οικονομικό, το κοινωνικό, το οικολογικό, το 

τεχνολογικό και το πολιτικό. 

 

Διάγραμμα 2 Θ δομι του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΤΣΘΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΤΠΟΤΣΘΜΑ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΕΦΛΣΧΘ 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΠΟΤΣΘΜΑΣΑ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 
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Χυνεπϊσ, ο τουριςμόσ πρζπει να αναφζρεται ωσ ςφςτθμα και όχι ωσ «βιομθχανία» 

ι κλάδοσ, εξαιτίασ των αλλθλεπιδράςεων των πολλϊν ςυνιςτωςϊν του τουριςτικοφ 

κυκλϊματοσ. Ψο τουριςτικό ςφςτθμα τμθματοποιείται, κυρίωσ, ςε τζςςερα μζρθ: 

πρϊτον τθν τουριςτικι αγορά, δεφτερον το τουριςτικό ταξίδι, τρίτον τον τουριςτικό 

προοριςμό και τζταρτο το τουριςτικό μάρκετινγκ. 

 

Διάγραμμα 3 Σα βαςικά τμιματα του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θ γεωγραφικι διάςταςθ του τουριςτικοφ φαινομζνου δίνει ζμφαςθ ςε τρία 

δυναμικά μζρθ του τουριςμοφ: τισ περιοχζσ προζλευςθσ ταξιδιωτϊν (TGR – Traveler 

Generating Regions), τισ ροζσ μετακινιςεων (TR – Transit Routes) και περιοχζσ 

προοριςμοφ των τουριςτϊν (TDR – Tourist Destination Regions). Ψο μοντζλο του 

Leiper (1995) απεικονίηεται ςχθματικά ςτο διάγραμμα που ακολουκεί. 
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Διάγραμμα 4 Σο γεωγραφικό μοντζλο για το ςφςτθμα του τουριςμοφ  

 

 

 

 

 

 

 

Environments: human, socio-cultural, economic, technological, physical, political, legal, etc. 

 

 

Επιπροςκζτωσ, ο τουριςμόσ είναι ζνα ανοικτό ςφςτθμα το οποίο λειτουργεί ςε ζνα 

δυναμικό, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ςε αντίκεςθ με τα κλειςτά 

ςυςτιματα όπου καμία αλλθλεπίδραςθ με το εξωτερικό περιβάλλον δε λαμβάνει 

χϊρα. Από λειτουργικισ απόψεωσ, οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του τουριςμοφ είναι θ 

ηιτθςθ και θ προςφορά.  

 

Διάγραμμα 5 Σο λειτουργικό ςφςτθμα τουριςμοφ και οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ του. 
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Θ τουριςτικι προςφορά είναι θ δεφτερθ βαςικι ςυνιςτϊςα του τουριςτικοφ 

ςυςτιματοσ. Θ προςφορά μπορεί να επιδράςει κακοριςτικά ςτθ ηιτθςθ. Ψο τμιμα 

τθσ «προςφοράσ» του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ, περιλαμβάνει κάκε ςχεδιαςμό και 

κάκε πρόγραμμα δράςεων που επιχειρείται και κινείται προσ τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν και των επικυμιϊν των επιςκεπτϊν – ταξιδιωτϊν. Χτθ γενικότερθ μορφι 

τθσ, διακρίνεται ςτθν: πρωτογενι προςφορά, θ οποία περιλαμβάνει τουσ φυςικοφσ 

και ανκρωπογενείσ πόρουσ που κακορίηουν το βακμό ελκυςτικότθτασ και τθ 

δυνατότθτα τουριςτικισ ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, και ςτθν δευτερογενι ι 

απορρζουςα τουριςτικι προςφορά, θ οποία περιλαμβάνει τισ διάφορεσ υποδομζσ 

και ανωδομζσ που δθμιουργικθκαν μερικά ι ολικά από τον άνκρωπο για να 

διευκολυνκεί θ εκμετάλλευςθ των τουριςτικϊν πόρων, ενεργοποιεί τθν τουριςτικι 

ηιτθςθ και προςαρμόηεται ςυνεχϊσ ςτισ μεταβολζσ τθσ.  Ψο ςφνολο των προϊόντων 

κάκε προοριςμοφ που εκφράηονται μζςω τθσ προςφοράσ, οριοκετοφν τθν ζννοια 

του τουριςτικοφ προϊόντοσ, το οποίο αποτελείται από τα αξιοκζατα που 

επιςκζπτονται, τισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν και τισ εγκαταςτάςεισ ι τισ 

υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφν οι επιςκζπτεσ τουσ, κακϊσ και από οποιοδιποτε 

άλλο ςτοιχείο ςυμπλθρϊνει ι διαμορφϊνει τθ ςυνολικι τουσ εμπειρία. 

 

Χτθ ςυνολικι τουριςτικι παραγωγικι διαδικαςία, όπωσ ζχει γίνει αντιλθπτό,  

μετζχουν άμεςα ι ζμμεςα διάφοροι κλάδοι τθσ οικονομίασ, πζραν του αμιγοφσ 

τουριςτικοφ τομζα. Θ ςυνκετότθτα, λοιπόν του τουριςμοφ αλλά και του 

προςφερόμενου προϊόντοσ αυτοφ, ςε ςυνδυαςμό και με τισ ζντονεσ 

αλλθλεξαρτιςεισ του με άλλουσ παραγωγικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ προςδίδουν 

ςτο τουριςτικό προϊόν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 
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Διάγραμμα 6 Θ οικονομία και θ βιομθχανία των ταξιδιϊν και του τουριςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πε βάςθ τα διαφορετικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τθν τουριςτικι προςφορά είναι 

δυνατόν να διακρικεί ςε πολλζσ μορφζσ, εξεταηόμενθ όμωσ από τθν πλευρά του 

ςχεδιαςμοφ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, περιγράφεται ωσ ζνα ςφνολο 

διαςυνδεδεμζνων και αλλθλοεξαρτϊμενων παραμζτρων, όπωσ: τα αξιοκζατα – 

τουριςτικοφσ πόρουσ,  τισ υπθρεςίεσ, τισ μεταφορζσ, τθν πλθροφόρθςθ και τθν 

προβολι – προϊκθςθ.  

 

Χωρίσ ανεπτυγμζνουσ τουριςτικοφσ πόρουσ και αξιοκζατα, ο τουριςμόσ δεν κα είχε 

τθν μορφι που γνωρίηουμε ςιμερα. Κα υπιρχε μικρι ανάγκθ για υποςτθρικτικζσ 

υπθρεςίεσ, για μεταφορζσ, για διαμονι, για προβολι, για υποδομζσ κλπ. Ψο 

τουριςτικό ςφςτθμα ενεργοποιείται, ουςιαςτικά από τουσ τουριςτικοφσ πόρουσ και 

τα αξιοκζατα. Σι τουριςτικοί πόροι είναι ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθ 

διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ενόσ προοριςμοφ που 
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ςχεδιάςτθκαν, αναπτφχκθκαν και ρυκμίςτθκαν με βάςθ τα κίνθτρα και τα ειδικά 

ενδιαφζροντα των δυνθτικϊν επιςκεπτϊν και επιτελοφν δφο ςθμαντικζσ 

λειτουργίεσ: πρϊτον, προςελκφουν, δελεάηουν ι παρακινοφν τουσ επιςκζπτεσ να 

ταξιδζψουν ςτον προοριςμό και δεφτερον, διαςφαλίηουν τθν ικανοποίθςθ των 

επιςκεπτϊν και ολοκλθρϊνουν τθν εμπειρία τουσ. 

 

Χε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ των τουριςτικϊν πόρων που ςυνκζτουν τα 

αξιοκζατα ενόσ προοριςμοφ, είναι απαραίτθτο να λαμβάνεται υπόψθ από τουσ 

φορείσ διαμόρφωςθσ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ και ανάπτυξθσ ότι: αυτά είναι 

δυνατό να δθμιουργθκοφν και να προςαρμοςτοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ηιτθςθσ, θ 

αποδοτικότερθ εκμετάλλευςι τουσ προχποκζτει τθ χωρικι τουσ ςυγκζντρωςθ, 

απαιτοφν τθν ανάπτυξθ και καλφτερθ διαςφνδεςθ με υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. 

   

Πεγάλα οικονομικά οφζλθ προκφπτουν από τον τουριςμό, μζςω των επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν, ενϊ παράλλθλα ζνα μεγάλο μζροσ των χρθματο-οικονομικϊν 

ροϊν του τουριςμοφ, προκφπτουν από τθ δραςτθριότθτα διαφόρων κλάδων που 

παρζχουν υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ, ςίτιςθσ, μεταφοράσ, οργάνωςθσ ταξιδιϊν, κακϊσ 

και άλλων δευτερευουςϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Θ ποςότθτα, αλλά και θ 

ποιότθτα, των παρεχομζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, διαδραματίηουν κακοριςτικό 

ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικισ τουριςτικισ προςφοράσ. Ξοινόσ ςτόχοσ των 

επιχειριςεων παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν είναι θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν – 

επικυμιϊν των επιςκεπτϊν και θ οικονομικι τουσ βιωςιμότθτα μζςω τθσ επίτευξθσ 

κερδϊν.  

 

Θ μεταφορά των επιςκεπτϊν είναι μια ιδιαίτερα ςθμαντικι παράμετροσ – 

ςυνιςτϊςα του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ. Συςιαςτικά, αποτελεί το τμιμα εκείνο του 

κυκλϊματοσ, το οποίο ςυνδζει τθν χϊρα – τόπο προζλευςθσ με τον τόπο 

προοριςμοφ. Σ ρόλοσ των μεταφορϊν είναι διττόσ, κακϊσ από τθ μία λειτουργοφν 

ωσ μοχλόσ για τθν πραγματοποίθςθ τουριςτικϊν μετακινιςεων, από τθν άλλθ δεν 

είναι λίγα τα παραδείγματα ςτο διεκνζσ τουριςτικό γίγνεςκαι, κατά τα οποία οι 

μεταφορζσ αποτζλεςαν παράγοντασ ζλξθσ για περιοχζσ οι οποίεσ είχαν μθδαμινι 

προςπελαςιμότθτα και επιςκεψιμότθτα. Ξατά το ςχεδιαςμό των αεροπορικϊν, 
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καλάςςιων και οδικϊν μεταφορϊν αναγκαία είναι τα εξισ: θ ενςωμάτωςθ και τθσ 

τουριςτικισ διάςταςθσ, ο ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ των 

ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, θ αυξθμζνθ περιβαλλοντικι ςυνιςτϊςα και ευαιςκθςία 

ςτθ διαδικαςία χωροκζτθςθσ μεταφορικϊν υποδομϊν, θ προςταςία των φυςικϊν 

και πολιτιςτικϊν πόρων κ.α. 

 

Εξαιρετικά κρίςιμο ςτοιχείο του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ, είναι αυτό τθσ 

πλθροφόρθςθσ. Αναδεικνφεται, ςταδιακά, ςε κακοριςτικό παράγοντα, ο οποίοσ 

επθρεάηει τθν τουριςτικι ηιτθςθ μιασ περιοχισ. Υολλοί φορείσ, κυρίωσ δθμόςιοι, 

ςυγχζουν τθν ζννοια τθσ πλθροφόρθςθσ με τθν ζννοια τθσ προϊκθςθσ. Θ ουςιϊδθσ 

διαφορά των εννοιϊν, ζγκειται ςτο ότι, θ προϊκθςθ – διαφιμιςθ ςτοχεφει ςτθν 

προςζλκυςθ επιςκεπτϊν οι οποίοι δεν ζχουν επιλζξει προοριςμό, ενϊ θ 

πλθροφόρθςθ είναι απαραίτθτθ πριν και κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ. Σι 

ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ ολοκλθρϊνουν τθν εικόνα των τουριςτικϊν προοριςμϊν 

και του προϊόντοσ που προςφζρουν και δθμιουργοφν κίνθτρα για το ταξίδι. Θ 

πλθρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ πθγισ πλθροφόρθςθσ και των πλθροφοριϊν, κακ’ 

εαυτϊν, επθρεάηουν τόςο τθν απόφαςθ, όςο και τθν επιλογι του τφπου ταξιδίου. 

Χθμαντικι είναι και θ πλθροφόρθςθ κατά τθν διάρκεια του ταξιδίου, κακϊσ οι 

επιςκζπτεσ βρίςκονται ςε ζναν προοριςμό για μικρό χρονικό διάςτθμα και πρζπει 

άμεςα και αποτελεςματικά να ενθμερωκοφν για μία ςειρά από πλθροφορίεσ, όπωσ 

για παράδειγμα τισ διαδρομζσ, τα μζςα μεταφοράσ, τισ υπθρεςίεσ διαμονισ και 

εςτίαςθσ, τουσ χϊρουσ επίςκεψθσ, τισ ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ κ.α. Θ 

παροχι πλθροφοριϊν γίνεται κυρίωσ μζςω κρατικϊν φορζων, ςε διάφορα επίπεδα 

(εκνικισ εμβζλειασ τουριςτικόσ οργανιςμόσ, περιφερειακά γραφεία, τοπικά info-

points κ.α.), αλλά και ιδιωτικϊν φορζων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία ςτο εξωτερικό 

αλλά και ςτο εςωτερικό, διεκνείσ και εγχϊριοι tour operators κ.α.). Θ ορκότερθ 

ςτρατθγικι πλθροφόρθςθσ, περιλαμβάνει on-line πλθροφόρθςθ (ςτο διαδίκτυο) 

αλλά και εςτιαςμζνα ςθμεία παροχισ πλθροφοριϊν ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ αλλά 

και ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ. Ψο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα των γραφείων παροχισ 

πλθροφοριϊν είναι θ δυνατότθτα να πραγματοποιοφν εξατομικευμζνθ 

πλθροφόρθςθ ςτουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ τουσ. 
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Ψα ηθτιματα που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό τθσ πολιτικισ 

προϊκθςθσ εκ μζρουσ των φορζων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν), οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψθ τα εξισ: τθν κακοδιγθςθ του ςυςτιματοσ από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ, τθ κεματικι τμθματοποίθςθ των πλθροφοριϊν, τθ οριοκζτθςθ και το 

διαχωριςμό των ςτόχων μεταξφ διαφιμιςθσ και πλθροφόρθςθσ, τθ ςυςτθματικι και 

ςυνδυαςμζνθ χριςθ μζςων και εργαλείων πλθροφόρθςθσ, τθ χριςθ τθσ νζασ 

τεχνολογίασ και τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων, τθν 

ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςε κζματα φιλοξενίασ κ.α. 

 

Θ προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςυνδζεται ςτενά με κάκε ζνα από τα 

υπόλοιπα ςυςτατικά τθσ τουριςτικισ προςφοράσ, αποτελεί τθ δυναμικότερθ 

μεταβλθτι ενόσ προγράμματοσ μάρκετινγκ, του οποίου θ οργάνωςθ, προϊκθςθ 

και διαχείριςθ αποτελεί ςτοιχείο μεςοπρόκεςμθσ ςτακερότθτασ τθσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ κάκε προοριςμοφ. Θ προϊκθςθ, μζςω μιασ ςειράσ ςυνδυαςμζνων 

ενεργειϊν ςτοχεφει: 

 Χτθ ςυςτθματικι και όχι ςυγκυριακι προβολι του προοριςμοφ ςτθ διεκνι 

και εγχϊρια αγορά με διάφορα μζςα όπωσ: εκκζςεισ, διαφιμιςθ, 

ςυνεργαςία με ταξιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ, δθμόςιεσ ςχζςεισ κ.α. 

 Χτθ δθμιουργία ι ςυντιρθςθ μιασ ιδιαίτερθσ εικόνασ του προοριςμοφ, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ εςτίαςθσ του προγράμματοσ ςτθν ανάδειξθ πόρων ωσ ςιμα 

κατατεκζν τθσ περιοχισ. 

 Χτθ διαρκι αναηιτθςθ νζων αγορϊν και ομάδων – ςτόχου που δυνθτικά 

ενδιαφζρονται για τουσ προςφερόμενουσ ςτον τόπο προοριςμοφ 

τουριςτικοφσ πόρουσ. 

 Χτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ κατοίκων, δθμοςίων φορζων και 

ιδιωτικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ 

μιασ περιοχισ. 

 Ξ.α. 
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Ψα μζςα και τα εργαλεία που χρθςιμοποιεί θ προϊκθςθ για να ανταποκρικεί ςτουσ 

ςτόχουσ τθσ, είναι: θ διαφιμιςθ, τα κίνθτρα (εκπτϊςεισ, προςφορζσ), οι εκκζςεισ, θ 

δθμοςιότθτα, οι δθμόςιεσ ςχζςεισ και άλλεσ ειδικζσ ενζργειεσ προϊκθςθσ. 

 

Σι προωκθτικζσ πολιτικζσ δεν εφαρμόηονται μόνον από τουσ δθμόςιουσ φορείσ και 

οργανιςμοφσ, αλλά και ιδιωτικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ μθ κερδοςκοπικοφσ, οι 

οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε διεκνζσ, εκνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Σι 

ενζργειεσ – τεχνικζσ που εφαρμόηουν ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: 

 Ψθ διαφιμιςθ, ο κφριοσ όγκοσ τθσ γίνεται με πλθρωμζνεσ καταχωριςεισ ςτον 

τφπο και τθν τθλεόραςθ. 

 Ψθ δθμοςιότθτα, που ςυνικωσ γίνεται χωρίσ πλθρωμι. 

 Ψα κίνθτρα, με τθν μορφι δϊρων, εκπτϊςεων και προςφορϊν. 

 Σι δθμόςιεσ ςχζςεισ, οι οποίεσ πζραν των άλλων αναλαμβάνουν και μζροσ 

των ενεργειϊν των υπολοίπων κατθγοριϊν. 

 

Αξίηει, να αναφερκεί  ότι οι πολιτικζσ και τα προγράμματα προϊκθςθσ των 

προοριςμϊν ενιςχφονται ςθμαντικά από τθν διευρυμζνθ χριςθ του διαδικτφου και 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου, τα οποία δίδουν μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ 

ςτθν πλθροφόρθςθ τθσ περιοχισ, ςτθν πλευρά των δυνθτικϊν επιςκεπτϊν. 

  

Ψο τουριςτικό ςφςτθμα είναι ζνα ανοικτό και δια-δραςτικό ςφςτθμα, το οποίο 

αναπτφςςεται, επθρεάηεται και επθρεάηει τα ςυν-λειτουργοφντα περιβάλλοντα. Ψα 

περιβάλλοντα αυτά αναφζρονται ωσ «εξωτερικοί παράγοντεσ» και ςυμβάλλουν 

κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ. Σι παράγοντεσ αυτοί 

επθρεάηουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτφςςεται ο τουριςμόσ, ιδιαίτερα από τθν 

πλευρά τθσ προςφοράσ και για το λόγο αυτό οι φορείσ που διαμορφϊνουν τθν 

τουριςτικι πολιτικι και ανάπτυξθ οφείλουν να ςυμπεριλάβουν ςτον ςχεδιαςμό 

τουσ, αυτζσ τισ πολφ ςθμαντικζσ παραμζτρουσ, αλλά και να αξιολογιςουν τισ 

επιδράςεισ τουσ. Χτουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ, που επθρεάηουν το τουριςτικό 

ςφςτθμα,  περιλαμβάνονται οι φυςικοί και οι πολιτιςτικοί πόροι, θ 

επιχειρθματικότθτα, θ χρθματοδότθςθ, θ διακεςιμότθτα ανκρωπίνων πόρων, οι 
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ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ, θ ςτάςθ και αντίλθψθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, θ δθμόςια 

(κρατικι) αναπτυξιακι πολιτικι, θ θγεςία.  

 

Διάγραμμα 7 Εξωτερικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν το τουριςτικό ςφςτθμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται, ότι θ τουριςτικι ανάπτυξθ είναι μια δυναμικι 

διαδικαςία που επθρεάηεται και προςδιορίηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, ζνασ 

εκ των οποίων είναι οι τουριςτικοί πόροι. Η αξιοποίθςι τουσ και θ προςζλκυςθ 

τθσ ηιτθςθσ είναι εφικτι μόνον και εφόςον υπάρχει παράλλθλθ ςφμπραξθ και 

προώκθςθ όλων των ςυνιςτωςών του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ. Η διαπίςτωςθ 

αυτι είναι κακοριςτικι για τθν ανάλυςθ και τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ που 

παρουςιάηονται ςτα παρακάτω. 

 

  

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ 

ΣΟΠΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΘΓΕΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ 

ΤΣΘΜΑ 
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2.2 Η λογικό τησ παρϋμβαςησ και οι ϊξονεσ προτεραιότητασ  
 

 

Θ «λογικι παρζμβαςθσ» (intervention logic) ενόσ Σδικοφ Χάρτθ εξειδίκευςθσ των 

δράςεων για τον Ψουριςμό για τθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ, 

περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του πλαιςίου για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθ 

μελετϊμενθ περιοχι, αναλυόμενθ ςε τρία επίπεδα: 

 Ψο πρϊτο επίπεδο, αφορά ςτθ διατφπωςθ και παρουςίαςθ των πυλϊνων – 

αξόνων για τθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και βελτίωςθσ 

τθσ τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υεριφζρειασ. 

 Ψο δεφτερο επίπεδο, αφορά ςτθ 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). 

 Ψο τρίτο επίπεδο, αφορά τθν εξειδίκευςθ των υποαξόνων (ι μζτρων 

παρζμβαςθσ) ςε τφπουσ δράςεων ι κατθγορίεσ επιλζξιμων ενεργειϊν, 

προκειμζνου να είναι ευκολότερθ θ «ανάπτυξθ» του Σδικοφ Χάρτθ ςε 

επιμζρουσ ςχζδια δράςεων, που κα αναλφουν τον τρόπο επίτευξθσ των 

επιλεγμζνων πολιτικϊν του προθγοφμενου επιπζδου, ενϊ παράλλθλα 

δίδεται θ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ των επενδυτικϊν και άλλων 

χρθματοδοτικϊν προτεραιοτιτων με αναφορά ςτο διατικζμενο 

προχπολογιςμό, τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ των δράςεων, τισ ενδεικτικζσ 

δράςεισ που χρθματοδοτοφνται και, τζλοσ, αναλυτικι αναφορά ςτθν πθγι 

χρθματοδότθςθσ με παρουςίαςθ των εναλλακτικϊν πθγϊν (εφόςον 

υφίςτανται).  

 

 

 



 

,,
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Θ ανάλυςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ τουριςτικισ οικονομίασ τθσ 

Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ, θ αξιολόγθςθ των δυνατϊν και 

αδφνατων ςθμείων και θ αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ αναδεικνφουν 

μια «αλυςίδα» κρίςιμων ηθτθμάτων.  

 

Διάγραμμα 8 Θ «ΑΛΤΙΔΑ» ΚΡΙΙΜΩΝ ΗΘΣΘΜΑΣΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘN ΑΜΘ 

 

Πθγι: Ιδία επεξεργαςία 

 

Σι 7 κρίςιμοι αναπτυξιακοί παράγοντεσ αποτελοφν ταυτόχρονα δυνθτικι ευκαιρία 

και απειλι για τθν ανάπτυξθ ι/ και ολοκλιρωςθ του περιφερειακοφ ι των υπο-

περιφερειακϊν τουριςτικϊν προϊόντων και εννοιολογικά οδθγοφν ςτθν ανάδειξθ 5 

βαςικϊν «περιοχϊν παρζμβαςθσ» - πζντε μεγάλουσ κεματικοφσ άξονεσ - ςτουσ 

οποίουσ θ Ανατολικι Πακεδονία Κράκθ κα πρζπει να επικεντρϊςει τισ 

προςπάκειεσ τθσ προκειμζνου να επιτφχει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ για: 

 Σθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ,  

 τθν ανάδειξθ νζων τουριςτικϊν πακζτων,  

 τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ δθμοςίων υπθρεςιϊν και υποδομϊν 

εξυπθρζτθςθσ, 

 τθν αναγκαία ςτιριξθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και  

Ελίζρπζε αζηηθνύ θαη 
άιισλ κνξθώλ 

ηνπξηζκνύ 
(θξνπαδηέξα, νξεηλόο 

θ.α.)

Ελίζρπζε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

θαη ηνπξηζηηθώλ 
επελδύζεσλ

Εληαίνο ηνπξηζηηθνο 
πξννξηζκόο 12κελεο 

δηάξθεηαο

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε 
θαη δηαζύλδεζε κε 

αιινπο 
παξαγσγηθνύο ηνκείο 

Δηάρπζε ηεο 
ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζε όιεο ηηο 
πεξηνρέο ηεο ΑΜΘ

Πξόιεςε θηλδύλσλ 
από ηνλ ηνπξηζκό γηα 

ην πεξηβάιινλ

Δηείζδπζε ζε 
αλαδπόκελεο αγνξέο 

θαη πνηνηηθό ηνπξηζκό
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 τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 

Περιφζρειασ.  

 

Σι άξονεσ αυτοί αφοροφν τθν τουριςτικι ανωδομι, τισ δθμόςιεσ υποδομζσ, τθν 

εκπαίδευςθ/ κατάρτιςθ, αλλά και τοπικι βιϊςιμθ ανάπτυξθ υπό το πρίςμα τθσ 

χωρικισ ςυνοχισ τθσ Υεριφζρειασ με τθν ανάδειξθ πολλαπλϊν τουριςτικϊν πόρων 

και περιοχϊν ςτο ςφνολο του χϊρου τθσ Υεριφζρειασ.  

 

 

 

Σ Σδικόσ Χάρτθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ 

Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ διαρκρϊνεται ςτουσ κάτωκι άξονεσ 

προτεραιότθτασ, όπωσ απεικονίηονται και διαγραμματικά παραπάνω: 

 Άξονασ Υροτεραιότθτασ 1: Ανάπτυξθ-βελτίωςθ τουριςτικϊν υποδομϊν και 

προϊκθςθ τουριςτικισ επιχειρθματικότθτασ 

o ΕΥΑΡΕΞ, ΥΕΥ (ΣΛ ΑΣΡΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ) ΔΛΑΧΩΡΣΦΛΑΞΑ, 

ΥΕΥ (ΧΨΣ ΧΞΕΟΣΧ B2B), ΕΥΑΡΕΞ (ΧΨΣ ΧΞΕΟΣΧ ΨΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ ΨΩΡ 

ΠΠΕ ΓΛΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΧΕ ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΞΟΥ), ΥΕΥ (ΧΨΣ ΧΞΕΟΣΧ ΨΘΧ 

ΑΡΑΔΕΛΘΧ ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ) 
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 Άξονασ προτεραιότθτασ 2: Βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ και των 

υπθρεςιϊν γενικοφ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ ςτιριξθ του 

τουριςτικοφ τομζα  

o ΕΥ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ-ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ,ΥΑΑ  

 Άξονασ Υροτεραιότθτασ 3: Ανάδειξθ-αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων για 

τθν προϊκθςθ νζων μορφϊν τουριςμοφ  

o ΥΑΑ, ΥΕΥ (ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ) 

 Άξονασ Υροτεραιότθτασ 4: Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτον τουριςτικό κλάδο  

o ΥΕΥ (ΑΣΡΕΧ RIS3), ΕΥΑΡΕΞ  

 Άξονασ Υροτεραιότθτασ 5: τιριξθ απαςχολθςιμότθτασ ςτον τουριςμό και 

ενίςχυςθ του  ανκρϊπινου δυναμικοφ 

o ΥΕΥ, ΕΥΑΡΑΔ 

 Άξονασ Υροτεραιότθτασ 6: Πρόγραμμα τεχνικισ υποςτιριξθσ εφαρμογισ 

Οδικοφ Χάρτθ  

o ΥΕΥ, Διαςυνοριακά προγράμματα, Υόροι τεχνικισ υποςτιριξθσ 

προετοιμαςίασ ΛΨΛ ι CLLD μζςω ΥΑΑ ι/ και ΥΕΥ Ανατολικισ 

Πακεδονίασ Κράκθσ 
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2.3 Σο πλϊνο χρηματοδότηςησ του Οδικού Φϊρτη για τον 

τουριςμό ςτην Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ Θρϊκησ 
 

 

Υαρακάτω παρατίκεται ςυνοπτικά το χρθματοδοτικό ςχιμα του προτεινόμενου 

Σδικοφ Χάρτθ για τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ ςτθν Υεριφζρεια Ανατολικισ 

Πακεδονίασ Κράκθσ.  

 

Υρζπει να ςθμειωκεί ότι για τον υπολογιςμό των χρθματοδοτικϊν κατανομϊν ανά 

επενδυτικι προτεραιότθτα ΕΧΥΑ 2014-2020 και μζτρων/ υπο-μζτρων του ΥΑΑ 

2014-2020, ελιφκθςαν υπόψθ τα δθμοςιευμζνα εγκεκριμζνα ι υπό ζγκριςθ 

προγράμματα ζωσ και τθν υποβολι του παρόντοσ.  

 

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται υπό τθ μορφι διαδοχικϊν πινάκων, θ χρθματοδότθςθ 

του Σδικοφ Χάρτθ. Θ ανάλυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ παρουςιάηεται ςτον 

ςυγκεντρωτικό πίνακα ανά άξονα προτεραιότθτασ, κατθγορία παρζμβαςθσ και 

τφπο δράςθσ, όπωσ αυτά ορίςκθκαν  και παρουςιάηονται ςτα ΧΧΕΔΛΑ ΔΦΑΧΘΧ 

αναλυτικά.  

 

Εν ςυνεχεία παρουςιάηονται διαδοχικά θ χρθματοδοτικι ςυνειςφορά κάκε 

προγράμματοσ/ πθγισ χρθματοδότθςθσ με αναφορά ςτο διακζςιμο προχπολογιςμό 

ανά επιλεγμζνθ επενδυτικι προτεραιότθτα των ΕΔΕΨ, αλλά και με αναφορά ςτον 

προτεινόμενο (με εκτίμθςθ και τεκμθριωμζνεσ παραδοχζσ) προχπολογιςμό που 

πρζπει να διατεκεί ανά τφπο δράςθσ και ανά επενδυτικι προτεραιότθτα. Σ τρόποσ 

απεικόνιςθσ τθσ χρθματοδοτικισ βαρφτθτασ κάκε επενδυτικισ προτεραιότθτασ των 

προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ, αναμζνεται να ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν - 

κατά τρόπον ολοκλθρωμζνο -   αντιςτοίχθςθ κάκε προτεραιότθτασ με τθν δεδομζνθ 

και προςφορότερθ χρθματοδοτικι ροι.  

 

Σι προτεινόμενεσ κατανομζσ χρθματοδότθςθσ, τόςο για το διακζςιμο 

προχπολογιςμό, όςο και για το εκτιμϊμενο ποςό που πρζπει να κατευκυνκεί για τισ 

περιγραφόμενεσ ςτον Σδικό Χάρτθ δράςεισ «τουριςμοφ», βαςίςτθκαν: 
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 Χτουσ εγκεκριμζνουσ προχπολογιςμοφσ/ κατανομζσ του ΕΧΥΑ 2014-2020 

 Ψισ εγκεκριμζνεσ κατανομζσ ανά Κεματικό Χτόχο και ανά επενδυτικι 

προτεραιότθτα των ΕΥΑΡΕΞ, ΕΥΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ, ΕΥΩΠΕΥΕΦΑΑ και ΥΕΥ 

Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ 

 Ψθ μεκοδολογία κατανομισ των πόρων ΕΨΥΑ, ΕΞΨ, Ψ.Χ. όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται και τεκμθριϊνονται μζςα από τθν 3θ Εγκφκλιο ςχεδιαςμοφ 

των προγραμμάτων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020, με βάςθ 

τθν οποία θ περιφερειακι κατανομι πόρων προσ τθν Ανατολικι Πακεδονία 

Κράκθ (ωσ περιφζρεια «λιγότερο ανεπτυγμζνθ»), αντιςτοιχεί ςτο 9% 

περίπου των πόρων που δεςμεφονται και κατευκφνονται ςτισ Υεριφζρειεσ 

κατθγορίασ «λιγότερο ανεπτυγμζνεσ». Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ αξόνων 

τομεακϊν που περιλαμβάνουν όλεσ τισ περιφζρειεσ πλθν Αττικισ και Ροτίου 

Αιγαίου και Χτερεάσ Ελλάδασ, θ κατανομι προσ τθν Ανατολικι Πακεδονία 

Κράκθ ανζρχεται ςτο 16,81%.  

 Χτθν περίπτωςθ του άξονα τθσ τεχνικισ Βοικειασ, λιφκθκε υπόψθ ωσ 

υπόκεςθ εργαςίασ και πραγματοποιιςιμθ παραδοχι, θ ανάγκθ δζςμευςθσ 

ποςοςτοφ 2% τθσ ΨΒ κάκε προγράμματοσ για τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ 

εφαρμογισ του οδικοφ Χάρτθ.  
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2.3.1 Ο «χϊρτησ» χρηματοδότηςησ: ύνοψη κατανομόσ πόρων και πηγών 

 

 

 

 

 

* Προσ χάριν ςυντομίασ χρθςιμοποιοφνται τα αρκτικόλεξα των προγραμμάτων ωσ εξισ: α) ΕΠΑΝΕΚ= 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία», β) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ= 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», γ) ΕΠ 

ΤΜΕΠΕΡΑΑ = Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

2014 - 2020», δ) ΠΕΠ-Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ= Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανατολικισ 

Μακεδονίασ Θράκθσ», ε) ΕΠ-Ε= Επιχειρθςιακά Προγράμματα Εδαφικισ υνεργαςίασ, πχ  Ελλάδα-Βουλγαρία, 

Ελλάδα-ΠΓΔΜ., ςτ) ΠΑΑ= Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  

** Σα αρκτικόλεξα των ΕΔΕΣ 2014-2020 και άλλων πθγϊν χρθματοδότθςθσ  που χρθςιμοποιοφνται για χάριν 

ςυντομίασ είναι: ΕΣΠΑ= Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ΕΚΣ = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, Σ..= 

Σαμείο υνοχισ, ΕΓΣΑΑ= Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ΠΑΝ= Πρωτοβουλία για τθν 

Απαςχόλθςθ των Νζων 
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2.3.2 Ο «χϊρτησ» χρηματοδότηςησ: Η ςυνειςφορϊ του ΠΕΠ Ανατολικόσ 

Μακεδονύασ Θρϊκησ 2014-2020  
 

 

Ανάλυςθ χρθματοδοτικισ ςυνειςφοράσ των επιλεγμζνων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων ΠΕΠ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ ανά Άξονα Προτεραιότθτασ Οδικοφ Χάρτθ  

ΠΕΠ ΑΜΘ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΔΤΝΘΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΓΙΑ 

ΔΡΑΕΙ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ 

ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ 
Τπολογιςμοί με βάςθ 
εγκ. ΠΕΠ ΑΜΘ. 2014-

2020 

(χριςθ 
ΜΕΟΣΑΘΜΙΚΉ 

κλείδασ 30% για ΑΠ 
1,  2% για ΑΠ 6) 

1β 

Υροαγωγι επιχειρθματικϊν 
επενδφςεων ςτθν ζρευνα και 

καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και 
ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, 

κζντρων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και 
του τομζα τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ 
προαγωγισ επενδφςεων ςτθν 

ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, 
ςτθ μεταφορά τεχνολογίασ, ςτθν 

κοινωνικι καινοτομία, ςτθν 
οικολογικι καινοτομία, ςτισ 

εφαρμογζσ παροχισ δθμόςιων 
υπθρεςιϊν, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ 

ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα 
ςυμπλζγματα φορζων και ςτθν 

ανοιχτι καινοτομία μζςω ευφυοφσ 
εξειδίκευςθσ, κακϊσ και ςτιριξθ τθσ 

τεχνολογικισ και εφαρμοςμζνθσ 
ζρευνασ, δοκιμαςτικϊν δράςεων, 
ενεργειϊν ζγκαιρθσ επικφρωςθσ 

προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων 
παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ, 
ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, και 
διάδοςθ των τεχνολογιϊν γενικισ 

εφαρμογισ 

14.084.619 € 2.112.693 € 2.112.693 € 

2c 

Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΨΥΕ ςτον 
τομζα τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ 
μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ ζνταξθσ, 
του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τθσ 

θλεκτρονικισ υγείασ 

4.064.327 € 609.649 € 609.649 € 

3a 

Υροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 
ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 

οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων 
ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ 

νζων επιχειριςεων, μεταξφ άλλων 
μζςω φυτωρίων επιχειριςεων 

52.274.148 € 10.454.830 € 6.795.639 € 
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3d 

Χτιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΠΠΕ να 
αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, 
εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να 

ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 
καινοτομίασ 

52.274.148 € 3.659.190 € 

4a 
Υροϊκθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ 

διανομισ ενζργειασ που προζρχεται 
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

37.108.437 € 

3.710.844 € 

556.627 € 

4c 

Χτιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, 
τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ 

ενζργειασ και τθσ χριςθσ 
ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ 
υποδομζσ,  ςυμπεριλαμβανομζνων 

των δθμόςιων κτθρίων, και ςτον 
τομζα τθσ ςτζγαςθσ 

37.108.437 € 3.154.217 € 

5a 

Χτιριξθ των επενδφςεων για 
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

κακϊσ και των τεχνικϊν που 
βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα 

14.500.000 € 1.450.000 € 1.450.000 € 

6a 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των 
αποβλιτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν 
οι απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ 

κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να 
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που 

ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 
μζλθ για επενδφςεισ που 

υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

εκ των 111.950.942 
ευρϊ 

33.585.283 € 

 

6b 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων, 
ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ 
κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να 

αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που 
ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 

μζλθ για επενδφςεισ που 
υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

εκ των 111.950.942 
ευρϊ  

6c 
Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ 

και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

εκ των 111.950.942 
ευρϊ  

6d 

Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν 
οικοςυςτιματοσ, μεταξφ άλλων 

μζςω του δικτφου Natura 2000, και 
των πράςινων υποδομϊν 

εκ των 111.950.942 
ευρϊ  

6e 

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ 
του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν 

ανάπλαςθ των πόλεων, τθν 
αναηωογόνθςθ και τθν απολφμανςθ 

των υποβακμιςμζνων 
περιβαλλοντικά εκτάςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ 
αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ 

μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
και τθν προϊκθςθ μζτρων για τον 

περιοριςμό του κορφβου 

εκ των 111.950.942 
ευρϊ  

7a 
Χτιριξθ ενόσ πολυτροπικοφ ενιαίου 

ευρωπαϊκοφ χϊρου μεταφορϊν 
μζςω επενδφςεων ςτο δίκτυο ΔΕΔ-Π 

ΕΞ ΨΩΡ 
107.500.000 

21.500.000 € 2.150.000 € 
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7b 

Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ 
κινθτικότθτασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ 
δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων με τισ υποδομζσ ΔΕΔ-Π, 

περιλαμβανομζνων των 
πολυτροπικϊν κόμβων 

ΕΞ ΨΩΡ 
107.500.000 

9.675.000 € 

7e 

Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
και τθσ αςφάλειασ του εφοδιαςμοφ 

μζςω τθσ ανάπτυξθσ ζξυπνων 
ςυςτθμάτων διανομισ, αποκικευςθσ 

και μεταφοράσ ενζργειασ και μζςω 
τθσ ενςωμάτωςθσ ςε αυτά τθσ 
διανεμόμενθσ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ΕΞ ΨΩΡ 
107.500.000 

11.825.000 € 

8iii 

Αυτοαπαςχόλθςθ, 
επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία 

νζων επιχειριςεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 

4.967.892 € 1.490.368 € 1.490.368 € 

9i 

Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και 
με ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων 

ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ 
ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ των 

δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ 

ΕΞ ΨΩΡ 60.375.255 

22.624.005 € 

5.656.001 € 

9v 

Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ ςε 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν 

κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία 
ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ 

ΕΞ ΨΩΡ 60.375.255 16.968.004 € 

Ε 5.3 
Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των 

διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 
εφαρμογισ του ΥΕΥ 

ΕΞ ΨΩΡ 8.119.709 1.217.956 € 1.217.956 € 

Ε 6.3 
Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των 

διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 
εφαρμογισ του ΥΕΥ 

ΕΞ ΨΩΡ 1.225.184 183.778 € 183.778 € 

 
ΧΩΡΣΟΣ 

 
98.939.404 € 67.504.122 € 

 

 

2.3.3 Ο «χϊρτησ» χρηματοδότηςησ: Η ςυνειςφορϊ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  
 

 

Ανάλυςθ χρθματοδοτικι ςυνειςφοράσ των επιλεγμζνων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων ΕΠΑΝΕΚ 
2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότθτασ Οδικοφ Χάρτθ  

ΕΠΑΝΕΚ: ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΞΟΝΩΝ 1-4-5-6 ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΘ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΤ 
ΧΑΡΣΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
"ΛΙΓΟΣΕΡΟ 

ΑΝΕΠΣΤΓΜΕΝΕ" 

ΔΤΝΘΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΓΙΑ 

ΠΑΜΘ 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 
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ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ 
Τπολογιςμοί με βάςθ 
τα εγκ. ΕΠ του ΕΠΑ 

(κλείδα= 16,81% για ΑΠ 
1,4,5 - 2% για ΑΠ 6) 

ΑΠ 1 

1β 

Υροαγωγι 
επιχειρθματικϊν 

επενδφςεων ςτθν ζρευνα 
και καινοτομία, ανάπτυξθ 
δεςμϊν και ςυνεργειϊν 
μεταξφ επιχειριςεων, 
κζντρων ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ και του τομζα 
τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, κλπ 

536.608.534 € 90.203.895 € 4.510.195 € 

3α 

Υροϊκθςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ, 

ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ 
τθσ οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ νζων 
ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ 

δθμιουργίασ νζων 
επιχειριςεων, μεταξφ 

άλλων μζςω φυτωρίων 
επιχειριςεων 

εκ των 714.627.360 € Εκ των 120.128.859 € 24.025.772 € 

3γ 

Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ 
και τθσ επζκταςθσ 

προθγμζνων ικανοτιτων 
για τθν ανάπτυξθ 

προϊόντων κα υπθρεςιϊν 

εκ των 714.627.360 € Εκ των 120.128.859 € 18.019.329 € 

3δ 

Χτιριξθ τθσ ικανότθτασ 
των ΠΠΕ να 

αναπτφςςονται ςε 
περιφερειακζσ, εκνικζσ 
και διεκνείσ αγορζσ, και 

να ςυμμετζχουν ςε 
διαδικαςίεσ καινοτομίασ 

εκ των 714.627.360 € Εκ των 120.128.859 € 6.006.443 € 

ΑΠ 4 

2β 

Ανάπτυξθ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν ΨΥΕ, 

θλεκτρονικό εμπόριο και 
αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 

ΨΥΕ 

175.270.355 € 29.462.947 € 8.838.884 € 

3γ 

Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ 
και τθσ επζκταςθσ 

προθγμζνων ικανοτιτων 
για τθν ανάπτυξθ 

προϊόντων κα υπθρεςιϊν 

εκ των 714.627.360 € Εκ των 120.128.859 € 6.006.443 € 

ΑΠ 5 

8 iii 

Αυτοαπαςχόλθςθ, 
επιχειρθματικότθτα και 

δθμιουργία νζων 
επιχειριςεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολφ 
μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 

49.467.619 € 8.315.507 € 2.494.652 € 

8 v 

Υροςαρμογι των 
εργαηομζνων, των 

επιχειριςεων και των 
επιχειρθματιϊν ςτισ 

αλλαγζσ 

360.541.045 € 60.606.950 € 18.182.085 € 

ΑΠ 6 
n/a (ΕΧ 

4.1 & 5.1) 

Ενίςχυςθ του 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

και διοίκθςθσ που αφορά 
τουσ άξονεσ 

προτεραιότθτασ του 

43.628.246 € 7.333.908 € 7.333.908 € 
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ΕΨΥΑ και ΕΞΨ 

ΤΝΟΛΟ 1.165.515.799 € 316.052.065 € 95.417.710 € 

 

2.3.3 Ο «χϊρτησ» χρηματοδότηςησ: Η ςυνειςφορϊ του ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ 

2014-2020  

 

Ανάλυςθ χρθματοδοτικι ςυνειςφοράσ των επιλεγμζνων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων 
ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ  2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότθτασ Οδικοφ Χάρτθ 

ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ: ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΞΟΝΑ 2 ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΘ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΤ 
ΧΑΡΣΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
"ΛΙΓΟΣΕΡΟ 

ΑΝΕΠΣΤΓΜΕΝΕ" 

ΔΤΝΘΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΓΙΑ 

ΠΑΜΘ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ 

ΚΑΣΑΝΟΜΘ 
ΑΝΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ 
Τπολογιςμοί με βάςθ 
τα εγκ. ΕΠ του ΕΠΑ 

(κλείδα= 16,81% για 
ΕΣΠΑ) Κατανομι Σ.. 
βάςει 3θσ Εγκυκλίου 

ΑΠ 2 

4e 

Υροϊκθςθ ςτρατθγικϊν χαμθλϊν 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα για 
όλα τα είδθ περιοχϊν, ιδιαίτερα για τισ 

αςτικζσ περιοχζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προϊκθςθσ 

τθσ αειφόρου πολυτροπικισ αςτικισ 
κινθτικότθτασ και των μζτρων 
προςαρμογισ ςχετικά με τον 
περιοριςμό των επιπτϊςεων 

838.196.982 € 140.900.913 € 42.270.274 € 

6e 

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 
αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ 
των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν 

απολφμανςθ των υποβακμιςμζνων 
περιβαλλοντικά εκτάςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ 
αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ μείωςθ 
τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν 

προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό 
του κορφβου 

13.850.000 € 2.328.185 € 698.456 € 

6iv 

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 
αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ 
των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν 

απολφμανςθ των υποβακμιςμζνων 
περιβαλλοντικά εκτάςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ 
αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ μείωςθ 
τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν 

προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό 
του κορφβου 

2.046.984.591 € 

59.813.745 € 

49.707.648 € 

7 i 
Χτιριξθ ενόσ πολυτροπικοφ ενιαίου 

ευρωπαϊκοφ χϊρου μεταφορϊν μζςω 
επενδφςεων ςτο δίκτυο ΔΕΔ-Π 

330.879.783 € 8.034.870 € 
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7 ii 

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ φιλικϊν προσ 
το περιβάλλον και με χαμθλζσ 

εκπομπζσ άνκρακα ςυςτθμάτων 
μεταφορϊν (ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα ςυςτιματα 
χαμθλοφ κορφβου), 

ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν και των 

καλάςςιων μεταφορϊν, των λιμζνων, 
των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και των 
αερολιμενικϊν υποδομϊν, με ςκοπό 

τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 
περιφερειακισ και τοπικισ 

κινθτικότθτασ 

85.294.118 € 2.071.227 € 

ΤΝΟΛΟ 852.046.982 € 203.042.843 € 102.782.474 € 

 

 

2.3.4 Ο «χϊρτησ» χρηματοδότηςησ: Η ςυνειςφορϊ του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

2014-2020  

 

Ανάλυςθ χρθματοδοτικισ ςυνειςφοράσ ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατθγορία 
Παρζμβαςθσ και Σφπο Δράςθσ του Οδικοφ Χάρτθ 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ: ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΞΟΝΩΝ 5 & 6 ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΧΑΡΣΘ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΤ 
ΧΑΡΣΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
"ΛΙΓΟΣΕΡΟ 

ΑΝΕΠΣΤΓΜΕΝΕ" 

ΔΤΝΘΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

ΓΙΑ ΠΔΕ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ 
Τπολογιςμοί με 
βάςθ τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΠΑ 

(κλείδα= 
16,81% για 

ΑΠ 5 - 2% για 
ΑΠ 6) 

ΑΠ 5 9v 

Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ ςε 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν 

κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία 
ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ 

27.367.228 € 4.600.431 € 1.380.129 € 

ΑΠ 6 
n/a  (ΕΧ 

i) 

Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των 
διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 

εφαρμογισ του ΕΥANAΔ 
27.416.964 € 548.339 € 548.339 € 

ΤΝΟΛΟ 54.784.192 € 
5.148.770 

€ 
1.928.469 € 
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3. χϋδιο δρϊςησ ανϊ προτεινόμενο Σουριςτικό Προώόν 

ςτην Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ Θρϊκησ    
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3.1   Σουριςτικό προώόν «ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ»  
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Α/Α Προτεινόμενεσ Δράςεισ ΑΠ Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

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

1 3a ΥΕΥ 
 

3a  ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

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

1  
 

3a  ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

 Υιςτοποίθςθ λειτουργιϊν, τουριςτικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν των επιχειριςεων του τουριςμοφ 

1 3c ΕΥΑΡΕΞ ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 

 Υροϊκθςθ τθσ υπολογιςτικισ υποδομισ ανοικτϊν 
δεδομζνων, που περιλαμβάνει αποκετιριο 
δεδομζνων με ςτοιχεία πολιτιςτικά, τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ, ακλθτικισ δραςτθριότθτασ, κ.α. 

1 2b, 2c ΕΥΑΡΕΞ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞ
Θ ΞΑΛ ΨΣΥΛΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧ

Θ , 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ●    

 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων επιχειριςεων του 
τουριςτικοφ κλάδου για τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν 
βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ/αναβάκμιςθσ 
κτιρίων και τθσ χριςθσ 
ΑΥΕ με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ εφαρμογϊν 
γεωκερμίασ και προϊόντων βιομάηασ 

 3d ΥΕΥ, 
4b ΕΥΑΡΕΞ 

 ● ● ● ● ● ● ● 

 Υροϊκθςθ 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 

1 3d ΥΕΥ, 3d 
ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 
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 Υροϊκθςθ 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.) 

1 3d ΕΥΑΡΕΞ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

 Υροϊκθςθσ τθσ δθμιουργίασ «Υράςινων 
ενοδοχείων» με αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 

2 4b ΕΥΑΡΕΞ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ●    

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

2 6f ΕΥΑΡΕΞ ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ●    

 Υαρεμβάςεισ 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 

2 5b ΥΕΥ 
 

6d ΥΕΥ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

● ● ● ●    

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

2 7a ΥΕΥ ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

● ● ● ● ● ●  

 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) 

2 7b ΥΕΥ  ● ● ● ●    

 Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ 
απαςχόλθςθσ ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ και του 

4 8iii ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ, 
Χχζδια ΒΑΑ 

ΑΡΕΦΓΣΛ, 
ΑΩΨΣΑΥΑΧΧΣ

 
 

● ● ● ● ● ● 
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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. 

ΟΣΩΠΕΡΣΛ, 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ, 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ
Χ 

 
 

● 
 
 

 Ωποςτιριξθ 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. 

4 8v ΕΥΑΡΕΞ ΑΡΕΦΓΣΛ, 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ, 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ
Χ 

● ● ● ● ● ● ● 

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

4 8v ΕΥΑΡΕΞ  ● ● ● ● ● ● ● 

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

4 9i ΥΕΥ ΑΡΕΦΓΣΛ, 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ, 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ
Χ 

● ● ● ● ● ● ● 

 Δθμιουργία περιφερειακοφ μθχανιςμοφ για τθ 
ςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων 

1 11i ΕΥΑΡΕΞ ΣΨΑ ● ●      
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3.2 Σουριςτικό προώόν «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ - ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟ 

ΣΟΤΡΙΜΟ»   
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Α/Α Προτεινόμενεσ Δράςεισ ΑΠ 
Πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

 Ζργα προςταςίασ, αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ 
Πνθμείων και Αρχαιολογικϊν χϊρων (π.χ. Φίλιπποι, 
Άβδθρα, Κάςοσ, Ξομοτθνι, Χαμοκράκθ, Ηϊνθ - 
Πεςθμβρία), κακϊσ και ςτοιχείων τθσ 
παραδοςιακισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ζργα 
αποκατάςταςθσ-ανάδειξθσ-επανάχρθςθσ ιςτορικϊν 
διατθρθτζων μνθμείων 

 
 

4 

6c ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ, 
ΣΧΕ τουριςμοφ-

πολιτιςμοφ 

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΞΘΧΘ 

● ● ● ● ● ● ● 

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

 
 

1, 2, 
4 

ΣΧΕ Ψουριςμοφ-
πολιτιςμοφ 

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΞΘΧΘ 

● ● ● ●    

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

3, 
 

1 
1b ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ,
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ, 
ΨΣΥΛΞΘ ΞΑΛ 

ΥΕΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΞΘΧΘ 

● ● ● ● ● ● ● 

 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. 
 

 
 

1 
1b ΕΥΑΡΕΞ, ΥΕΥ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

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

 
 

1 
1b ΕΥΑΡΕΞ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 



ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΣΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ | ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ ΚΦΑΞΘ 

 

Χελίδα 53 από 93 

 

εφαρμογι καινοτόμων τεχνικϊν gamification 

 Υροϊκθςθ Θλεκτρονικοφ Υολιτιςμοφ (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) 

 
 

1 
2c  ΥΕΥ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ,
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ, 
ΨΣΥΛΞΘ ΞΑΛ 

ΥΕΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΞΘΧΘ 

● ● ● ● ● ● ● 

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

1 2c ΥΕΥ  ● ● ● ● ● ● ● 

 
Υροϊκθςθ και προβολι του πολιτιςτικοφ 
τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τθν πολιτιςτικι 
κλθρονομιά τθσ Υεριφζρειασ 

3, 
 

1 

 
6c ΕΥΑΡΕΞ 

6c ΥΕΥ 

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΑΩΨΣΔΛΣΞΘΧΘ 

● ● ● ● ● ● ● 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.3 Σουριςτικό προώόν «ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ»  
 



 

Α/Α 
Προτεινόμενεσ 

Δράςεισ 
ΑΠ 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

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

1, 3 

3 a ΥΕΥ & 
ΕΥΑΡΕΞ 

 
3c ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ, 
ΧΩΟΟΣΓΣΛ 

● ● ● ● ● ● ● 

 Χυλλογι, οργάνωςθ και διαδικτυακι προβολι 
πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτισ μαρίνεσ και τουσ 
λιμενίςκουσ τθσ Υεριφζρειασ και τθν ποιότθτα 

3 2c ΥΕΥ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4 Σουριςτικό προώόν «CITY BREAK» 
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Α/Α Προτεινόμενεσ Δράςεισ ΑΠ 
Πθγι 

χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

 Ενίςχυςθ και προβολι των ειδικϊν πολιτιςτικϊν-
τουριςτικϊν εκδθλϊςεων των πόλεων τθσ ΑΠΚ 

 6c ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
  ● ● ●   

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

1, 3 
3 a ΥΕΥ &ΕΥΑΡΕΞ  

3c ΕΥΑΡΕΞ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

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

2 6 e ΥΕΥ, ΒΑΑ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ● ● ●  

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

2 
 

6c ΕΥΑΡΕΞ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ●      

 

Ανάπτυξθ ενδο-αςτικϊν κεματικϊν διαδρομϊν 2 

 
6c ΥΕΥ 
6e ΥΕΥ 

6c ΕΥΑΡΕΞ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΞΑΛ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ●     

            



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Σουριςτικό προώόν «MICE» 
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Α/Α 
Προτεινόμενεσ 

Δράςεισ 
ΑΠ 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

 Επιλεκτικι αναβάκμιςθ ξενοδοχειακϊν 
εγκαταςτάςεων και ςυνεδριακϊν κζντρων 

1 , 3 
3a ΥΕΥ και 

ΕΥΑΡΕΞ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ●    

 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) 

2 6c  ΥΕΥ 

ΣΨΑ, 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ , 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 

 
Μδρυςθ γραφείων ςυνεδρίων ςε επίπεδο πόλθσ 2 

6c  ΥΕΥ 
6c ΕΥΑΡΕΞ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
● ●      

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

2 6c ΕΥΑΡΕΞ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ, 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 

            



 

 

 

 

 

 

 

3.5 Σουριςτικό προώόν «AGRO, ECO, GASTRO, LIFESTYLE, 

LUXURY, ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ» 
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Α/Α 
Προτεινόμενεσ 

Δράςεισ 
ΑΠ 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

 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.) 

1 1b ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ, 
 

ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΑ 
ΞΕΡΨΦΑ 

● ● ● ● ● ● ● 

 Υροϊκθςθ 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). 

1 2c, 2b ΥΕΥ 
Δθμόςιοι 
φορείσ, 

επιχειριςεισ 
● ● ● ●    

 

Υροϊκθςθ τουριςτικϊν επενδφςεων ςε νζουσ 
κεματικοφσ τομείσ του τουριςμοφ 

1 

3a ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ 
 

3d ΥΕΥ 
 

ΣΧΕ τουριςμοφ-
πολιτιςμοφ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

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

 

8iii ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ 
 

ΣΧΕ τουριςμοφ-
πολιτιςμοφ 

        

 Υροϊκθςθ τοπικϊν ςθμάτων, ανάπτυξθ και 
εφαρμογι ποιότθτασ - ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ, 

1 3d ΕΥΑΡΕΞ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ, 
● ● ● ● ● ● ● 
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ειςαγωγισ και προϊκθςθσ ςθμάτων ποιότθτασ 
τόςο ςε προϊόντα όςο και ςε επιχειριςεισ που 
ςχετίηονται με τθ διατροφι και τισ υπθρεςίεσ του 
τουριςμοφ εμπειρίασ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

 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 

1 3d ΥΕΥ, ΕΥΑΡΕΞ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ● ● ● ● ● ● ● 

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

2 6c ΥΕΥ & ΕΥΑΡΕΞ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ●    

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

2 
6c ΕΥΑΡΕΞ 

6d ΥΕΥ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 

 
Σικολογικζσ διαδρομζσ 2 

6d ΥΕΥ 
 

ΣΧΕ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
● ● ● ● ●   

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

2 6d ΥΕΥ 
ΔΘΠΣΧΛΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 

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

4 

8iii ΥΕΥ 
 
 
 

ΑΡΕΦΓΣΛ, 
ΑΩΨΣΑΥΑΧΧΣ

ΟΣΩΠΕΡΣΛ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 
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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 

1, 2 

3 a & 3 c ΥΕΥ 
 

3c ΕΥΑΡΕΞ 
 

4b ΕΥΑΡΕΞ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
 

ΣΨΑ 
● ● ● ●    

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε 
δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

4 9v ΥΕΥ 
ΑΡΕΦΓΣΛ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 
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3.6 ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΜΕΑ «ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
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Α/Α 
Προτεινόμενεσ 

Δράςεισ 
ΑΠ 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

υλοποίθςθσ 

Χρονικι Κλιμάκωςθ 

Αϋ εξ. 
2016 

Βϋ εξ. 
2016 

Αϋ εξ. 
2017 

Βϋ εξ. 
2017 

Αϋ εξ. 
2018 

Βϋ εξ. 
2018 

Αϋ εξ. 
2019 

 

Ζρευνεσ αγοράσ -Εκπόνθςθ ενιαίασ (integrated) 
ςτρατθγικισ marketing 

1,  2, 
5, 6 

3d  ΕΥΑΡΕΞ 
6c ΕΥΑΡΕΞ 
11i ΕΥΑΡΕΞ 

ΨΕΧΡΛΞΘ 
ΒΣΘΚΕΛΑ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

● ●      

 

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

1, 2, 
5, 6 

2b ΕΥΑΡΕΞ 
 

2c ΥΕΥ 
 

6c ΕΥΑΡΕΞ 
11i ΕΥΑΡΕΞ 

 
ΨΕΧΡΛΞΘ 
ΒΣΘΚΕΛΑ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ 

● ●      

 

Δθμιουργία προωκθτικοφ υλικοφ (ζντυπου και 
ψθφιακοφ)  και δράςεισ προβολισ 

1, 2 

ΕΥΑΡΕΞ (3d) 
 

6c  ΕΥΑΡΕΞ 
 

6c ΥΕΥ 
 

11i ΕΥΑΡΕΞ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΞΑΛ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ 

ΦΣΦΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 

 

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

1, 2 

3d ΕΥΑΡΕΞ 
 

6c ΕΥΑΡΕΞ 
 

11i ΕΥΑΡΕΞ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 

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

1, 2 

3d ΥΕΥ , ΕΥΑΡΕΞ 
6c  ΕΥΑΡΕΞ 

 
11i ΕΥΑΡΕΞ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ, 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
● ● ● ● ● ● ● 



 

4. Αξιοπούηςη και χρόςη εργαλεύων Ολοκληρωμϋνησ 

Φωρικόσ Ανϊπτυξησ ΕΠΑ 2014-2020 -  ΑΡΦΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ   
 

Επιςθμαίνεται ότι μζςω των διατάξεων των άρκρων 32-36 του Ξανονιςμοφ 

1303/2013 τθσ ΕΕ περι των Ξοινϊν Διατάξεων των ΕΔΕΨ τθσ περιόδου 2014-2020, 

παρζχεται θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ολοκλθρωμζνων χωρικϊν ςτρατθγικϊν 

με τθ χριςθ των εργαλείων τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ, τθσ Ψοπικισ 

Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων και τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ.  

 

Σ πολυκεματικόσ και πολυταμειακόσ χαρακτιρασ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, 

όπωσ αποτυπϊκθκε και ςτα προθγοφμενα τμιματα τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

αυταπόδεικτα δφναται να ςυμμετζχει ςτισ υποβαλλόμενεσ ολοκλθρωμζνεσ χωρικζσ 

ςτρατθγικζσ. Σι δράςεισ που αποτυπϊκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, ανα τφπο 

τουριςτικοφ προϊόντοσ, αποτελοφν χριςιμθ ειςροι και ειςιγθςθ για «τφπουσ» 

δράςεων που οι φορείσ κατάρτιςθσ χωρικϊν ςτρατθγικϊν (αςτικζσ αρχζσ, 

Υεριφζρεια, Ξοινωνία Υολιτϊν κλπ) οφείλουν να λάβουν υπόψθ. Θ δζςμευςθ δε, 

ςθμαντικϊν πόρων ςε επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ των κεματικϊν ςτόχων με 

υψθλό βακμό ςυγκζντρωςθσ για δράςεισ τουριςμοφ-πολιτιςμοφ, ιτοι των ΚΧ 6,3,2, 

8, 9 αναμζνεται να λειτουργιςει πολλαπλαςιαςτικά ωσ προσ τθν διάκεςι των 

πόρων και δφναται να κινθτοποιιςουν και τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία προκειμζνου 

να υπθρετθκεί το νζο μοντζλο παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ του τομζα του 

τουριςμοφ, ϊςτε από ςυμπλθρωματικόσ περιφερειακόσ κλάδοσ τθσ οικονομίασ να 

αποκτιςει χαρακτθριςτικά κυριαρχοφν τομζα με υψθλι εξωςτρζφεια και 

εξειδίκευςθ ςε παραδοςιακζσ ι μθ παραδοςιακζσ αγορζσ, προςφζροντασ ειςόδθμα 

και κζςεισ απαςχόλθςθσ.   

 

Ακολουκεί αυτοφςιο το απόςπαςμα τθσ Ενότθτασ 4 του εγκεκριμζνου ΥΕΥ Αν. 

Πακεδονίασ και Κράκθσ 2014-2020, ςχετικά με τθν τυπολογία των περιοχϊν, αλλά 
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και τθ μεκοδολογία εφαρμογισ και χρθματοδότθςθσ ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν 

των χωρικϊν εργαλείων ΨΑΥΨΣΞ, ΒΑΑ και ΣΧΕ: 

 

*…+ 

 

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ προςζγγιςθσ (ΟΧΠ) είναι θ προϊκθςθ τθσ 

ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ, που είναι ζνασ από τουσ επιλεγμζνουσ ςτόχουσ υψθλισ 

προτεραιότθτασ ςτουσ οποίουσ βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ του ΠΕΠ. το μζτρο των διακζςιμων 

πόρων, θ ΠΑΜΘ επιχειρεί μζςω τθσ ΟΧΠ να αμβλφνει ενδοπεριφερειακζσ ι/και τοπικζσ 

αναπτυξιακζσ ανιςότθτεσ: 

 Ειςόδθμα/φτϊχια: ιςτορικά οι φτωχότερεσ περιοχζσ ςυγκεντρϊνονταν είτε ςτθν 

ορεινι ηϊνθ, είτε ςε πυρινεσ ςυγκζντρωςθσ μειονεκτικϊν ομάδων πλθκυςμοφ. 

Πρόςφατα–λόγω τθσ φφεςθσ - οι χωρικζσ ςυγκεντρϊςεισ διαφοροποιικθκαν με 

τουσ πυρινεσ φτϊχιασ να ζχουν αυξθκεί. Η ςτατιςτικι επεξεργαςία του 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ ςε επίπεδο Σοπικϊν Κοινοτιτων ζδειξε ότι πολλζσ από 

τισ φτωχότερεσ περιοχζσ εντοπίηονται ςτθ ςυνοριακι περιοχι (Οργάνθ, Πζπλοσ, 

Μεταξάδεσ, Πφκιο). Θφλακεσ φτϊχιασ παρατθροφνται πλζον και μζςα ςτον αςτικό 

ιςτό. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι μεταξφ 2011-2013, τα επιδόματα ζκτακτθσ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ αυξικθκαν ςτθν Αλεξανδροφπολθ κατά 450%, ςτθν Καβάλα 

κατά 400%, ενϊ ςτθν Κομοτθνι το πρόγραμμα δωρεάν διανομισ τροφίμων 

ςθμείωςε αφξθςθ 240%. 

 Σοπικι οικονομία/Αγορά εργαςίασ: οι ΠΕ Ζβρου και Καβάλασ παράγουν 

παραδοςιακά το υψθλότερο τμιμα του περιφερειακοφ ΑΕΠ (περίπου 27% ζκαςτθ) 

με τθν Καβάλα να παρουςιάηει δυναμικι ανάπτυξθσ ςτο δευτερογενι τομζα, ενϊ θ 

Δράμα παρουςιάηει τάςεισ ςυρρίκνωςθσ. Σαυτόχρονα τα μεγαλφτερα ποςοςτά 

ανεργίασ καταγράφονται το 2011 ςτισ ΠΕ Δράμασ, Ξάνκθσ και Ζβρου. 

 Προςβαςιμότθτα: θ υλοποίθςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ και μεγάλου τμιματοσ των 

κακζτων αξόνων τθσ ζχει αυξιςει τθν προςβαςιμότθτα ςε 5 από τα 6 αςτικά κζντρα 

(εκτόσ  Δράμασ). θμαντικό ζλλειμμα προςβαςιμότθτασ παρατθρείται ςτθν ορεινι 

ηϊνθ και ςτα 2 νθςιά. 

 Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά: οι ΠΕ Ροδόπθσ και Ξάνκθσ παρουςιάηουν τισ 

νεανικότερεσ πυραμίδεσ θλικιϊν και τάςεισ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ενϊ οι λοιπζσ 

ΠΕ τάςεισ πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ με το φαινόμενο να παρουςιάηεται πιο 
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ζντονο ςτθν ΠΕ Δράμασ (Παρανζςτι, Προςοτςάνθ, Δοξάτο), ςτο βόρειο τμιμα του Ν. 

Ζβρου (Σρίγωνο, Κυπρίνοσ, Μεταξάδεσ, Ορφζα) και ςτθν ορεινι ηϊνθ. 

 

υμπλθρωματικά, θ ΟΧΠ χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων και 

αλλθλοςυμπλθροφμενων ςυμπλεγμάτων παραγωγικϊν ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ 

προςτικζμενθ αξία. 

 

Ζτςι προωκείται θ υλοποίθςθ των εξισ τφπων ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ παρζμβαςθσ:  

 Ολοκλθρωμζνεσ χωρικζσ επενδφςεισ (ΟΧΕ): Θα υλοποιθκοφν τα εξισ διακριτά 

ςχζδια: 

o Ζνα ζωσ δφο ςχζδια ΟΧΕ τουριςμοφ-πολιτιςμοφ ςε περιοχζσ που 

ςυγκροτοφν δίκτυο πολιτιςτικϊν–φυςικϊν πόρων, 

o Ζνα ςχζδιο ΟΧΕ ςε ιδιαίτερα υποβακμιςμζνουσ οικιςμοφσ και οικιςμοφσ 

Ρομά με ςτόχο τθν κοινωνικο-οικονομικι ζνταξι τουσ, και 

 Ζνα ζωσ δφο ςχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ πολλαπλϊν 

προβλθμάτων (κοινωνικο-οικονομικϊν, περιβαλλοντικϊν, και κλιματικισ αλλαγισ) 

ςτον αςτικό ιςτό. 

 

Για τθν περίπτωςθ που εκχωρθκοφν πόροι από το Πρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ 2014-

2020», κα εξεταςκεί θ υλοποίθςθ ςχεδίων με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων: 

 Ζνα ςχζδιο ςε μικροφσ κφλακεσ ςτθν ορεινι Ροδόπθ για τθν αντιμετϊπιςθ χρόνιων 

δθμογραφικϊν, και κοινωνικο-οικονομικϊν προβλθμάτων, και 

 Ζνα ςχζδιο ςτον παράκτιο χϊρο για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν και 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων & ςυγκροφςεων γθσ.  

 

Η εφαρμογι των παραπάνω ολοκλθρωμζνων χωρικϊν ςχεδίων κα γίνει με γνϊμονα τισ 

κατευκφνςεισ και τα κριτιρια που κζτει το ΕΠΑ 2014-2020 και κα επιδιωχκεί θ ςυμβολι 

πόρων και δράςεων τομεακϊν ΕΠ. Η ΠΑΜΘ κα εφαρμόςει τα εργαλεία ζτςι ϊςτε να 

επιτφχει τθ μζγιςτθ δυνατι μόχλευςθ πόρων. 

 

Εφαρμογι ΣΑΠΣΟΚ ςτθν ΠΑΜΘ 

 

Σο Περιφερειακό ΕΠ δεν προβλζπει τθν εφαρμογι του χωρικοφ εργαλείου τοπικισ 

ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (ΣΑΠΣΟΚ). Ωςτόςο ςε επόμενθ φάςθ κα 
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εξεταςτεί μια  ενδεχόμενθ αξιοποίθςθ του εργαλείου ςε ορεινζσ και παράκτιεσ περιοχζσ με 

πόρουσ που κα τθσ εκχωρθκοφν από το Πρόγραμμα «Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 - 2020» για 

κατάλλθλουσ τφπουσ παρεμβάςεων. τα κριτιρια επιλογισ κα λθφκοφν υπόψθ θ 

ςυνειςφορά ςτθν κλιματικι αλλαγι, θ επίδραςθ ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κλπ. Πθγι 

χρθματοδότθςθσ δφναται να είναι τόςο το ΕΣΠΑ όςο και το ΕΚΣ. 

 

Εφαρμογι ΒΑΑ ςτθν ΠΑΜΘ 

 

Η ΠΑΜΘ χαρακτθρίηεται από τζςςερα διακριτά οικιςτικά ςυμπλζγματα:  

 Σο ςφμπλεγμα Καβάλασ – Δράμασ.  

 Σο ςφμπλεγμα Ξάνκθσ το οποίο παρουςιάηει μεγάλθ διαςπορά ςτο χϊρο ςε κυκλικι 

διάταξθ γφρω από τθν Ξάνκθ 

 Σο ςφμπλεγμα τθσ Κομοτθνισ το οποίο αναπτφςςεται κατά μικοσ του άξονα 

Ξάνκθσ– Κομοτθνισ–Αλεξανδροφπολθσ με δυναμικι ανάπτυξθ πολφ μικρϊν 

διάςπαρτων οικιςμϊν αποκλειςτικά ςτον πεδινό χϊρο.  

 Σο γραμμικό ςφςτθμα Αλεξανδροφπολθσ–Ορεςτιάδασ το οποίο κυριαρχείται από το 

αςτικό κζντρο τθσ Αλεξανδροφπολθσ (πρωτεφων πόλοσ) με τάςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθν 

περιοχι Διδυμότειχου – Ορεςτιάδασ (δευτερεφων πόλοσ). 

 

το εςωτερικό των παραπάνω οικιςτικϊν ςυμπλεγμάτων εντοπίηονται περιοχζσ με ειδικζσ 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και δθμογραφικζσ προκλιςεισ (και προκλιςεισ 

κλιματικισ αλλαγισ κυρίωσ όταν χωροκετοφνται ςε πλθμμυρικζσ λεκάνεσ ι/και κατά μικοσ 

των ακτϊν). 

τισ περιοχζσ αυτζσ, θ Π-ΑΜΘ προτίκεται να εφαρμόςει ζνα ζωσ δφο (αναλόγωσ τθσ 

διακεςιμότθτασ πόρων και όπωσ κα προκφψει κατά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου 2007-2013) ςχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΒΑΑ). 

 

Σα ςχζδια ΒΑΑ κα υλοποιθκοφν μζςω Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ, με ςτόχουσ: 

 Σθν ολοκλθρωμζνθ και ςτοχευμζνθ (ςε ςυγκεκριμζνουσ πυρινεσ) αναπτυξιακι 

παρζμβαςθ για αποκατάςταςθ του οικονομικοφ ιςτοφ και τθ λειτουργία των 

πυρινων αυτϊν ωσ κινθτιριεσ δυνάμεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι επιρροισ τουσ, 

 Σθν αντιςτροφι τθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ (υπό τθν ευρεία ζννοια) 

υποβάκμιςθσ ιδίωσ των περιοχϊν ςυγκζντρωςθσ μειονεκτικϊν κοινωνικϊν ομάδων 

- ςυμπεριλαμβανομζνων των ομάδων που αντιμετωπίηουν κοινωνικό αποκλειςμό 
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αλλά και των νεόπτωχων - και των εγκαταλελειμμζνων βιομθχανικϊν / βιοτεχνικϊν 

/ επαγγελματικϊν ηωνϊν, 

 Σθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ με τθν 

αναηωογόνθςθ περιοχϊν όπου ςυγκεντρϊνονται οι πλζον ςθμαντικζσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ μζςω τθσ ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων, κοινωφελϊν δράςεων 

(απαςχόλθςθσ, πολιτιςμοφ, εκπαίδευςθσ, νεολαίασ, κ.α.), ενεργθτικϊν δράςεων για 

τθν απαςχόλθςθ και τθν αναςυγκρότθςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν, 

 Σθν προϊκθςθ εφαρμογϊν καινοτομίασ και ΣΠΕ ςτο αςτικό περιβάλλον, 

 Σθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και τθσ αρχισ τθσ «ςυμπαγοφσ 

πόλθσ» αποβλζποντασ ςτθν αντιςτροφι τθσ αςτικισ διάχυςθσ, και 

 Σθν ζνταξθ κεντρικϊν πυρινων, περιμετρικϊν περιοχϊν και περιαςτικϊν ηωνϊν ςε 

ενιαίεσ ςτρατθγικζσ ανάκαμψθσ, αναβάκμιςθσ και ανάπτυξθσ. 

 

Ειδικι μζριμνα κα δοκεί ςτθ μζγιςτθ δυνατι ςυνζργεια /ςυμπλθρωματικότθτα των 

παρεμβάςεων ΒΑΑ με τθν ΟΧΕ τουριςμοφ-πολιτιςμοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μεγαλφτερθ 

δυνατι ςυγκζντρωςθ πόρων. 

 

Η χρθματοδότθςθ κα γίνει προσ ενιαίεσ Ολοκλθρωμζνεσ τρατθγικζσ ΒΑΑ. Η επιλογι, 

ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ τουσ κα γίνει με κριτιρια που κα αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα 

τθσ ςτρατθγικισ, ςτθ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ, και 

ςτθ διαχειριςτικι ικανότθτα, τεχνικι ετοιμότθτα και ικανότθτα μόχλευςθσ πόρων του 

φορζα. Θα είναι υπό τθ διαχειριςτικι ευκφνθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, με τθν κατάλλθλθ 

ςυμμετοχι των αρχϊν των προγραμμάτων που κα ςυγχρθματοδοτιςουν και κα τθρείται 

χρθματοδοτικόσ πίνακασ διακριτόσ κατά ΕΔΕΣ. Οι αςτικζσ αρχζσ κα υποβάλλουν τισ 

προτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ και κα είναι αρμόδιοι για τθν επιλογι των επιμζρουσ 

δράςεων/ζργων ςφμφωνα με το άρ. 7 του κανονιςμοφ του ΕΣΠΑ. 

 

Σαμείο 
τιριξθ μζςω ΕΣΠΑ και ΕΚΣ 

(ενδεικτικά) (ςε ευρϊ) 

Ποςοςτό τθσ ςυνολικισ 
ενίςχυςθσ του ταμείου για το 

πρόγραμμα 

φνολο ΕΚΣ 1.200.000,00 2,25% 

φνολο ΕΣΠΑ 15.800.000,00 4,48% 

φνολο ΕΣΠΑ + ΕΚΣ 17.000.000,00 4,19% 

 

Εφαρμογι ςτθν ΠΑΜΘ για τισ Ολοκλθρωμζνεσ χωρικζσ επενδφςεισ (ΟΧΕ)  
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Σο εργαλείο τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ (ΟΧΕ) προτίκεται να χρθςιμοποιθκεί 

από τθν ΠΑΜΘ για τθν υλοποίθςθ:  

Α)     ςχεδίου ζνταξθσ των Ρομά και πλθκυςμϊν που διαμζνουν ςε ιδιαίτερα 

υποβακμιςμζνουσ οικιςμοφσ. 

Β)     ζωσ δφο ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ περιοχϊν που ςυγκροτοφν δίκτυο 

πολιτιςτικϊν – φυςικϊν πόρων με ςτόχο τθν τουριςτικι τουσ αξιοποίθςθ. 

 

ΟΧΕ Ρομά  

Οι ΡΟΜΑ, ο πλθκυςμόσ των οποίων υπολογίηεται ςε 13.000 άτομα περίπου, 

ςυγκαταλζγονται ςτισ ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που διαβιοφν ςτθν ΠΑΜΘ. 

Αντιμετωπίηουν υψθλό κίνδυνο διακρίςεων και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και αναγνωρίηεται 

θ ανάγκθ υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ παρζμβαςθσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του 

οποίου κα είναι «θ άρςθ των όρων του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των πλθκυςμϊν που 

διαμζνουν ςε ιδιαίτερα υποβακμιςμζνουσ οικιςμοφσ, και θ δθμιουργία προχποκζςεων 

κοινωνικι ζνταξθσ».  

 

Ωσ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ αναδεικνφονται: 

 τζγαςθ και βαςικζσ υποδομζσ, 

 Απαςχόλθςθ - επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

 Τγεία - κοινωνικι φροντίδα,  

 Ανάπτυξθσ κοινωνικοφ διαλόγου και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

 

Η ΠΑΜΘ διακζτει ιδθ ςχετικό ςχζδιο που αφορά ςυγκεκριμζνεσ «γειτονιζσ» ςε ιδιαίτερα 

υποβακμιςμζνουσ οικιςμοφσ τθσ Περιφζρειασ, το οποίο ζχει τεκεί ςε εφαρμογι κατά τθν 

τρζχουςα προγραμματικι περίοδο με τθν υλοποίθςθ ζργων υποδομισ (ΕΣΠΑ). Απαιτείται 

όμωσ άμεςα και θ ςυμμετοχι δράςεων του ΕΚΣ.  

 

Η ΟΧΕ κα χρθματοδοτθκεί μζςω του ΠΕΠ και κα είναι υπό τθ διαχειριςτικι ευκφνθ τθσ ΔΑ 

του ΠΕΠ και κα τθρείται χρθματοδοτικόσ πίνακασ διακριτόσ κατά ΕΔΕΣ. 

 

ΟΧΕ Σουριςμοφ-Πολιτιςμοφ 

Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ του τουριςτικοφ τομζα κακϊσ και το πλοφςιο ενδογενζσ δυναμικό 

που εμφανίηει θ ΠΑΜΘ οδθγεί εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ 

δυνατότθτεσ βελτίωςθσ, ενδυνάμωςθσ και ευκαιρίεσ επζνδυςθσ ϊςτε ο τομζασ του 
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τουριςμοφ – πολιτιςμοφ να αποτελζςει κινθτιριο δφναμθ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

και να καταςτεί θ ΠΑΜΘ «τουριςτικόσ προοριςμόσ αριςτείασ».  

 

Αυτό προκφπτει και από τθν «Περιφερειακι τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ– RIS3» όπου 

ο τουριςμόσ αναγνωρίηεται ωσ Τποςχόμενοσ / Αναδυόμενοσ τομζασ περιφερειακισ 

εξειδίκευςθσ, αλλά παράλλθλα επιςθμαίνεται το ζλλειμμα εξειδικευμζνων τουριςτικϊν 

προοριςμϊν. 

 

Οι προκλιςεισ που αναγνωρίηονται εντάςςονται ςτα πεδία τθσ: 

 Βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτο επίπεδο πόλθσ – υπαίκρου, 

 Διακυβζρνθςθσ, 

 Δραςτθριοτιτων και 

 Τπθρεςιϊν. 

 

Οι προγραμματιηόμενεσ ΟΧΕ ςτοχεφουν αφενόσ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 

τομζα τουριςμόσ – πολιτιςμόσ και αφετζρου ςτο ςχεδιαςμό χωρικϊν – πολιτιςτικϊν 

οντοτιτων (εξειδικευμζνων τουριςτικϊν προοριςμϊν και τουριςτικϊν διαδρομϊν 

πολιτιςτικοφ περιεχομζνου) και επιχειρεί τθ(ν):  

 χωρικι ςυγκζντρωςθ των πόρων, 

 βζλτιςτθ πρόςβαςθ ςε διαμονι και εςτίαςθ, 

 αξιοποίθςθ μοναδικϊν ςθμείων προςφοράσ και πϊλθςθσ, 

 ελαχιςτοποίθςθ τθσ απόςταςθσ ανάμεςα ςτα κζλγθτρα και τα αςτικά κζντρα, 

 αξιοποίθςθ υφιςτάμενων ςυγκεντρϊςεων καλάςςιου τουριςμοφ, 

 τθν προςζλκυςθ νζων ομάδων δυνθτικϊν τουριςτϊν (π.χ. άτομα με αναπθρία και 

τρίτθσ θλικίασ). 

 

Ωσ κατάλλθλεσ περιοχζσ προςδιορίηονται καταρχάσ οι περιοχζσ που ανικουν ςτο «τόξο 

υγροβιοτόπων και αρχαιολογικϊν χϊρων και ςτο παράκτιο μζτωπο», ςφμφωνα με το υπό 

ανακεϊρθςθ ΠΠΧΑΑ τθσ Περιφζρειασ. Άλλεσ περιοχζσ – που αναμζνεται να εξειδικευκοφν 

περαιτζρω με εφαρμογι κριτθρίων όςον αφορά τθν ιδιαίτερθ αξία του τόπου για τον 

τουριςμό-πολιτιςμό και ςτθν αναγκαιότθτα ζνταξισ του ςε ςτοχευμζνο δίκτυο ανάδειξθσ – 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά τισ χωρικζσ οντότθτεσ: 

 θ «γθ του κραςιοφ και τθσ αμπζλου»,  

 θ «γθ του μεταξιοφ», 
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 θ «γθ του μαρμάρου», 

 το «λίκνο τθσ φιλοςοφίασ», κ.α.  

 

Η επιλογι, ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ των ςτρατθγικϊν κα γίνει ςτο πλαίςιο 

διαβοφλευςθσ τθσ ΔΑ του ΠΕΠ και περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν, με κριτιρια που κα 

αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα τθσ ςτρατθγικισ, ςτθ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των 

αποτελεςμάτων του ΠΕΠ, ςτθ διαχειριςτικι ικανότθτα, τεχνικι ετοιμότθτα και ικανότθτα 

μόχλευςθσ πόρων του φορζα.  

 

Η ΟΧΕ κα χρθματοδοτθκεί μζςω του ΠΕΠ και κα είναι υπό τθ διαχειριςτικι ευκφνθ τθσ ΔΑ 

του ΠΕΠ και κα τθρείται χρθματοδοτικόσ πίνακασ διακριτόσ κατά ΕΔΕΣ. 

 

Άξονασ προτεραιότθτασ Σαμείο 
Ενδεικτικι χρθματοδοτικι 

ενίςχυςθ (ςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ) 
(ςε ευρϊ) 

1- Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ τοπικισ οικονομία 

ΕΣΠΑ 4.800.000,00 

2 - Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
Περιφζρειασ ωσ τόπου εγκατάςταςθσ 
επιχειριςεων και ατόμων 

ΕΣΠΑ 32.447.502,00 

3 - Ανκρϊπινοι Πόροι και Κοινωνικι 
υνοχι - ΕΣΠΑ 

ΕΣΠΑ 0,00 

4 - Ανκρϊπινοι Πόροι και Κοινωνικι 
υνοχι - EKT 

ΕΚΣ 13.200.000,00 

φνολο  50.447.502,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑTA  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. ΚΑΣΑΝΟΜΕ ΠΟΡΩΝ ΕΔΕΣ ΒΑΕΙ 3Η 

ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ ΤΠΑΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
2014-2020 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΑΣΑΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΕΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΑΣΑΘ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΓΙΑ ΣΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ε ΜΕΣΑΒΑΘ 

€ % € % € % 

ΕΥΑΡΕΞ   3.735.085.423 € 18,89%         

ΩΥΣΔΣΠΩΡ   4.361.588.892 € 22,06%         

ΕΥΑΡΑΔ   2.152.201.141 € 10,88%         

ΠΕΨΑΦΩΚΠ   386.425.295 € 1,95%         

ΑΜΘ 
Λιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 416.069.729 € 2,10% 416.069.729 € 9,04%     

ΞΠ 
Οιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 790.667.716 € 4,00% 790.667.716 € 17,17%     

ΚΕΧ 
Οιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 328.710.978 € 1,66% 328.710.978 € 7,14%     

ΘΥΕΛΦ 
Οιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 267.016.991 € 1,35% 267.016.991 € 5,80%     

ΔΩΨ ΕΟΟ 
Οιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 402.343.182 € 2,03% 402.343.182 € 8,74%     

ΔΩΨ ΠΑΞ 
Υεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ 271.022.397 € 1,37% 271.022.397 € 5,89%     

ΧΨΕ 
Υεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ 97.338.435 € 0,49% 97.338.435 € 2,11% 97.338.435 € 8,78% 

ΥΕΟ 

Υεριφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 221.537.609 € 1,12% 221.537.609 € 4,81% 221.537.609 € 19,99% 

ΛΣΡ 

Υεριφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 185.955.002 € 0,94% 185.955.002 € 4,04% 185.955.002 € 16,78% 

ΒΣΦ ΑΛΓ 
Υεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ 247.203.968 € 1,25% 247.203.968 € 5,37% 247.203.968 € 22,30% 

ΞΦΘΨ 
Υεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ 356.369.237 € 1,80% 356.369.237 € 7,74% 356.369.237 € 32,15% 

ΑΨΨ 
Υεριςςότερο 

αναπτυγμζνεσ 934.169.428 € 4,72% 934.169.428 € 20,29%     

ΡΣΨΛΣ ΑΛΓ 
Υεριςςότερο 

αναπτυγμζνεσ 86.131.827 € 0,44% 86.131.827 € 1,87%     

ΑΓΦΣΨ. ΑΡΑΥΨ   4.195.972.284 € 21,22%         

ΨΒ   338.960.169 € 1,71%         

ΧΩΡΣΟΣ   19.774.769.703 € 100,00% 4.604.536.499 € 100,00% 1.108.404.251 € 100,00% 

 

 

  



ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΣΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ | ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ ΚΦΑΞΘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II. ΤΦΕΣΙΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ ΣΙ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΟΤ ΠΠΦΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  

 

 

 

 

  



 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ 
ΟΔΙΚΟΤ ΦΑΡΣΗ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
2021 

 

ΠΠΦΑΑ ΑΜΘ ΕΠΦΑΑ Σουριςμού 

«Sun and Beach» 
- 

Παραθαλϊςςιοσ 
τουριςμόσ 

Σ Υαρακαλάςςιοσ τουριςμόσ (Ιλιοσ-Κάλαςςα) περιλαμβάνεται ςτισ βαςικζσ 
μορφζσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ.  Σ παρακαλάςςιοσ 
τουριςμόσ, αποτελεί βαςικι μορφι τουριςμοφ ςτθ Κάςο, τθν Χαμοκράκθ και ςτισ 
παράκτιεσ περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ (κυρίωσ ΥΕ Ξαβάλασ).  
Για τισ παραπάνω περιοχζσ ιςχφουν οι ακόλουκεσ κατευκφνςεισ ςχεδιαςμοφ: α) 
Αναβάκμιςθ του καλάςςιου μετϊπου των οικιςμϊν, β) Σργάνωςθ και προςταςία 
των ακτϊν, τόςο από τθ δόμθςθ όςο και από τθν εντατικι τουριςτικι 
εκμετάλλευςθ από παρακαλάςςιεσ επιχειριςεισ, γ) Επζκταςθ των οικιςμϊν μζςω 
ςχεδιαςμοφ και όχι άναρχα, κυρίωσ ςτουσ παρακαλάςςιουσ οικιςμοφσ τθσ Κάςου 
και δ) Δθμιουργία ςφγχρονων τουριςτικϊν υποδομϊν. 
Για τισ παραπάνω χωρικζσ ενότθτεσ ιςχφουν οι κατευκφνςεισ του ΕΥΧΧΑΑ 
Ψουριςμοφ για τισ  αναπτυγμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ τουριςτικά περιοχζσ και οι  
γενικζσ και ειδικζσ κατευκφνςεισ του ΥΥΧΧΑΑ. 

Σι Χωρικζσ Ενότθτεσ του παρακαλάςςιου μαηικοφ τουριςμοφ, που 
περιλαμβάνουν ιδθ ανεπτυγμζνεσ τουριςτικά περιοχζσ, οι οποίεσ προτείνονται 
να διατθρθκοφν και να εξυγιανκοφν και ταυτίηονται με τισ ανεπτυγμζνεσ 
τουριςτικά περιοχζσ (Α1) του ανακεωρθμζνου ΕΥΧΧΑΑ Ψουριςμοφ. Επίςθσ 
ορίηονται ςυγκεκριμζνοι όροι για τισ περιοχζσ ΥΣΨΑ και τα ςφνκετα τουριςτικά 
καταλφματα. 
Βαςικόσ ςτόχοσ αποτελεί θ μετάβαςθ από ζνα μαηικό, αδιαφοροποίθτο και 
μονοκεματικό και τουριςμό ςε ζναν ποιοτικό, διαφοροποιθμζνο και 
πολυκεματικό τουριςμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευκφνεται ςε κοινό 
με υψθλότερεσ απαιτιςεισ, που βαςίηεται αλλά δεν αρκείται ςτο κακιερωμζνο 
τουριςτικό πρότυπο «ιλιοσ−κάλαςςα». Υροβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ 
κατευκφνςεισ ανά κατθγορία χϊρου και δυναμικισ ανάπτυξθσ τθσ τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ. 

υνεδριακόσ 
Σουριςμόσ 

Σ ςυνεδριακόσ τουριςμόσ προτείνεται να αναπτυχκεί ςε ςυνδυαςμό με τον 
αςτικό τουριςμό των πόλεων τθσ Υεριφζρειασ  και κυρίωσ ςε Αλεξανδροφπολθ, 
Ξαβάλα, και Ξομοτθνι. Επίςθσ, προτείνεται να ςυνδυαςτεί και να τροφοδοτείται 
από τισ υπόλοιπεσ αςτικζσ λειτουργίεσ (Υανεπιςτιμιο, ΨΕΛ, φεςτιβάλ, μουςεία 
κτλ.    

α. Ανάπτυξθ ςυνεδριακοφ – εκκεςιακοφ τουριςμοφ ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ των 
αςτικϊν κζντρων και ςτισ αναπτυγμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ τουριςτικά 
περιοχζσ τθσ χϊρασ που χαρακτθρίηονται από επαρκι προςβαςιμότθτα (κυρίωσ 
αεροπορικι και οδικι) και δυνατότθτεσ δραςτθριοτιτων για τουσ ςυνζδρουσ και 
τουσ ςυνοδοφσ τουσ. 
β. Δθμιουργία εγκαταςτάςεων ςυνεδριακοφ – εκκεςιακοφ τουριςμοφ μικρότερθσ 
κλίμακασ ςε μικρότερα αςτικά κζντρα και άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, 
βάςει κριτθρίων, όπωσ: φπαρξθ Α.Ε.Λ. ι ερευνθτικϊν κζντρων, παρουςία κάποιου 
κυρίαρχου παραγωγικοφ τομζα ςτθν περιοχι, φπαρξθ αξιόλογων ςτοιχείων του 
φυςικοφ ι ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, ιςτορικϊν τόπων, ακλθτικϊν ι 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κ.λπ. 
γ. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των πόλεων και τουριςτικϊν περιοχϊν, μζςω 
εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων και 
δθμιουργίασ νζων, είτε αμιγϊσ ςυνεδριακϊν – εκκεςιακϊν είτε ςυνδυαςμζνων 
με καταλφματα υψθλϊν προδιαγραφϊν. 
δ. Αξιοποίθςθ υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ, μζςω τθσ μετατροπισ 
κλειςτϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων μεγάλθσ κλίμακασ (π.χ. Σλυμπιακζσ 
εγκαταςτάςεισ) ςε χϊρουσ ςυνεδριακϊν εκδθλϊςεων και εκκζςεων και τθσ 
αποκατάςταςθσ και επανάχρθςθσ αξιόλογων παλαιϊν κελυφϊν ωσ ςυνεδριακϊν 
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– εκκεςιακϊν χϊρων με παράλλθλθ κζςπιςθ κινιτρων. 
ε. Ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν ςτισ υποδομζσ του ςυνεδριακοφ – εκκεςιακοφ 
τουριςμοφ. 
ςτ. Χφνδεςθ του ςυνεδριακοφ με άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ. 

«City Break» - 
Αςτικόσ 

τουριςμόσ 

Σ αςτικόσ τουριςμόσ περιλαμβάνεται ςτισ μορφζσ με ενδιάμεςθ ανάπτυξθ 
ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ.  Υροτείνεται θ ανάπτυξθ του αςτικοφ τουριςμοφ ςτα 
αςτικά κζντρα τθσ Υεριφζρειασ που λειτουργοφν ωσ κόμβοι ενθμζρωςθσ και 
διάχυςθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ 
άλλων μορφϊν τουριςμοφ.   
Ξαβάλα: κερινόσ-παρακαλάςςιοσ, κρουαηιζρασ, πολιτιςτικόσ, ναυτικόσ 
Αλεξανδροφπολθ: κερινόσ-παρακαλάςςιοσ, ςυνεδριακόσ, ιατρικόσ 
Δράμα: πολιτιςτικόσ, τουριςμόσ υπαίκρου 
Ξομοτθνι: ςυνεδριακόσ, τουριςμόσ υπαίκρου 
άνκθ: πολιτιςτικόσ,  τουριςμόσ υπαίκρου 
Θ ανάδειξθ των παραπάνω ςε προοριςμοφσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ (city 
break) επιτυγχάνεται μζςω:  α) τθσ ανάδειξθσ τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ και, κατ’ 
επζκταςθ, του τουριςτικοφ χαρακτιρα κάκε πόλθσ, β) τθσ προςταςίασ, 
αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ του αςτικοφ, φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ και γ) τθσ αναγνϊριςθσ και ςυνδυαςμζνθσ προβολισ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

α. Ωποςτιριξθ του ρόλου των πόλεων ωσ αυτόνομων προοριςμϊν τουριςμοφ 
ςφντομθσ διάρκειασ (city break). 
β. Ανάδειξθ και αναβάκμιςθ των ιςτορικϊν κζντρων, μνθμείων, αρχαιολογικϊν 
χϊρων και λοιπϊν αξιόλογων ςτοιχείων του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ των αςτικϊν κζντρων. 
γ. Ζνταξθ των αςτικϊν κζντρων ςε εκνικά και διεκνι δίκτυα βάςει κεματικϊν 
ενοτιτων (π.χ. κοινι ιςτορία, αρχιτεκτονικι, τοπικι παραγωγι, κ.α.). 
δ. Αναβάκμιςθ και επζκταςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων 
ςε μουςεία, εκκετιρια, ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ πλθροφόρθςθσ, φεςτιβάλ και 
άλλεσ κεματικζσ ι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. 
ε. Εκςυγχρονιςμόσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ 
των αςτικϊν περιοχϊν με καταςκευι νζων καταλυμάτων υψθλϊν 
προδιαγραφϊν, παράλλθλθ απόςυρςθ απαξιωμζνων μονάδων κατά τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, επανάχρθςθ του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ 
οποιαςδιποτε χριςθσ με τθ μετατροπι του ςε τουριςτικά καταλφματα και 
υποςτθρικτικζσ χριςεισ κακϊσ και ανάπτυξθ οργανωμζνων χωρικϊν υποδοχζων 
ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ των πόλεων. 
ςτ. Αναβάκμιςθ του ρόλου των Πζςων Παηικισ Πεταφοράσ, βελτίωςθ τθσ 
κυκλοφορίασ και τθσ αςφάλειασ  των πεηϊν κακϊσ και τθσ προςβαςιμότθτασ των 
εμποδιηομζνων ατόμων. 
η. Ξατάλλθλθ ςιμανςθ και ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν για τθ κζςθ και το 
περιεχόμενο των τουριςτικϊν πόρων και εξαςφάλιςθ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε 
αυτοφσ. 

Πολιτιςτικόσ 
Σουριςμόσ 

Θ Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ – Κράκθσ διακζτει ςθμαντικοφσ 
πολιτιςτικοφσ πόρουσ που τθσ προςδίδουν δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ πολιτιςτικοφ 
τουριςμοφ, ο οποίοσ  δφναται να αποτελζςει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
τουριςτικισ ταυτότθτασ τθσ Υεριφζρειασ, ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ τουριςτικζσ 
μορφζσ. Βαςικό πυλϊνα ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ αποτελεί το 
«Ψόξο Ωγροβιότοπων & Αρχαιολογικϊν Χϊρων», το οποίο ςυνδυάηει και τον 
τουριςμό υπαίκρου και τον οικοτουριςμό. Επιπροςκζτωσ, αναφζρονται κάποιοι 
από τουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ Υεριφζρειασ: 
- Αρχαιολογικόσ χϊροσ Φιλίππων (προτεινόμενοσ προσ ζνταξθ ςτον κατάλογο 

UNESCO) 

α. Αναβάκμιςθ και διαςφνδεςθ του μουςειακοφ, μνθμειακοφ, αρχαιολογικοφ και 
λαογραφικοφ κεφαλαίου τθσ χϊρασ. 
β. Διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και ειδικότερα των 
ιςτορικϊν κζντρων των πόλεων αλλά και μεμονωμζνων κτιρίων. 
γ. Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ επιςκεψιμότθτασ και οργάνωςθσ των 
αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων και υποςτιριξθ τουσ με κατάλλθλα ζργα 
υποδομϊν/Ζνταξθ τουσ ςε τουριςτικά δίκτυα. 
δ. Δθμιουργία μουςείων και κεματικϊν πάρκων ςυμπεριλαμβανομζνων των 
τεχνολογικϊν για τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων και ιδιαιτεροτιτων κάκε 
περιοχισ. 
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- Λςτορικοί τόποι και παραδοςιακοί οικιςμοί κυρίωσ ςτισ ΥΕ Ξαβάλασ και 
Κάςου. 

- Ωπερτοπικισ εμβζλειασ αρχαιολογικοί και πολιτιςτικοί πόροι (Βαπτιςτιριο 
Ουδίασ, Αρχαιολογικόσ χϊροσ Παρϊνειασ) 

- Υεριοχζσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (Υομακοχϊρια) 
- Χθμαντικά φεςτιβάλ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ (Φεςτιβάλ Φιλίππων-

Κάςου, Γιορτζσ Υαλιάσ Υόλθσ άνκθσ, Σνειροφπολθ Δράμασ, Γιορτζσ 
Ξαρναβαλιοφ άνκθσ, Φεςτιβάλ ταινιϊν μικροφ μικουσ Δράμασ) 

Βαςικι προτεραιότθτα δίνεται ςτθ δθμιουργία κεματικϊν πολιτιςτικϊν 
διαδρομϊν και ςτθ δικτφωςθ των πολιτιςτικϊν πόρων. Ωςτόςο, ςε κάκε 
περίπτωςθ για τισ παραπάνω περιοχζσ ιςχφουν οι κατευκφνςεισ του ΕΥΧΧΑΑ 
Ψουριςμοφ τόςο για τον πολιτιςτικό τουριςμό όςο και για  τθν προςταςία και 
ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων και ιςτορικϊν τόπων.  

ε. Ενίςχυςθ δράςεων για τθ δθμιουργία πολυχϊρων ψθφιακισ αναπαράςταςθσ 
ιςτορικϊν, μυκολογικϊν και άλλων πολιτιςτικϊν ςεναρίων (ςφνδεςθ 
καινοτομίασ− πολιτιςμοφ). 
ςτ. Ενίςχυςθ, προβολι και κακιζρωςθ φεςτιβάλ, πολιτιςμικϊν κεςμϊν και άλλων 
ςχετικϊν εκδθλϊςεων. 
η. Ανάπτυξθ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ και ζνταξθ του ςτο τουριςτικό προϊόν 
(ανάπτυξθ βιολογικϊν προϊόντων, ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τουσ 
και πιςτοποίθςθσ τθσ αξίασ και τθσ μοναδικότθτάσ τουσ). 

Ναυτικόσ 
Σουριςμόσ 

Σουριςμόσ κρουαηιζρασ  
Σ τουριςμόσ κρουαηιζρασ περιλαμβάνεται ςτισ αναδυόμενεσ μορφζσ με 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. Θ Ξαβάλα 
προτείνεται να αποτελζςει πφλθ ειςόδου επιβατϊν κρουαηιζρασ ςε ςυνδυαςμό 
και με άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ ο πολιτιςτικόσ, ο αςτικόσ και ο 
γαςτρονομικόσ. Για τθν ανάπτυξι του προτείνεται θ αναβάκμιςθ/ανάπλαςθ του 
αςτικοφ λιμζνα τθσ πόλθσ κακϊσ και όςα προβλζπονται ςτο ΕΥΧΧΑΑ για τον 
Ψουριςμό. 
 
Σουριςμόσ με ςκάφθ αναψυχισ:  
Σ τουριςμόσ με ςκάφθ αναψυχισ περιλαμβάνεται ςτισ αναδυόμενεσ μορφζσ με 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. Υροβλζπεται 
δθμιουργία μαρίνων ςκαφϊν αναψυχισ, με δεδομζνθ τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ ςε 
καλάςςιο τουριςμό μικρϊν ςκαφϊν (bare boats). Βάςει και των ςχετικϊν 
κατευκφνςεων του ΕΥΧΧΑΑ Ψουριςμοφ, το ΥΥΧΧΑΑ προτείνει τθν  ανάπτυξθ των 
κάτωκι τουριςτικϊν λιμζνων: 
- Ξαβάλασ 
- Οιμζνασ Κάςου 
- Οιμενάρια Κάςου 
- Ρζα Υζραμοσ Ξαβάλασ 
- Ξεραμωτι 
- Αλεξανδροφπολθ 
- Χαμοκράκθ 

Επίςθσ, προτείνεται θ δθμιουργία αγκυροβολίων μικρϊν μεγεκϊν επζνδυςθσ ςε 

Σουριςμόσ κρουαηιζρασ:  
β. Δθμιουργία εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν κρουαηιζρασ (ports of 
call) ςε λιμάνια που ζχουν ιδθ δυνατότθτα, ι μποροφν να αποκτιςουν τθ 
δυνατότθτα να εξυπθρετοφν μεγάλα κρουαηιερόπλοια και βρίςκονται ςε περιοχζσ 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ξατά προτεραιότθτα οι περιοχζσ αυτζσ ςφμφωνα με 
το ΕΥΧΧΑΑ Ψουριςμοφ είναι: Υειραιάσ, Κεςςαλονίκθ, Ξατάκολο, Φόδοσ, Βόλοσ, 
Ξαβάλα, Ξωσ, Υάτμοσ, Υφλοσ, Πφκονοσ, Χαντορίνθ, Ξαλαμάτα, Ξζρκυρα, Ξριτθ 
(δεν ςυμπεριλαμβάνονται  περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ ςτισ κατά 
προτεραιότθτα περιοχζσ). 
δ. Ανάδειξθ των ςτακμϊν κρουαηιζρασ ςε πολυκεματικοφσ προοριςμοφσ μζςω 
διαςφνδεςισ τουσ με τα κεματικά δίκτυα των ευρφτερων περιοχϊν (πολιτιςτικά, 
κρθςκευτικά, φυςιολατρικά κ.ά.). 
ε. Εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ των επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτουσ τουριςτικοφσ 
πόρουσ των ευρφτερων περιοχϊν των ςτακμϊν (βελτίωςθ ςυγκοινωνιϊν, 
διεφρυνςθ ωραρίου λειτουργίασ μουςείων, αρχαιολογικϊν χϊρων κ.λπ.). 
ςτ. Υρόβλεψθ διαχωριςμοφ λιμενικισ ηϊνθσ ςε ηϊνθ για εξυπθρζτθςθ 
κρουαηιζρασ και ηϊνθ εμπορικοφ/επιβατικοφ−ακτοπλοϊκοφ λιμζνα και 
προςδιοριςμόσ χριςεων ςτθν λιμενικι ηϊνθ για εξυπθρζτθςθ τουριςμοφ 
κρουαηιζρασ με αντίςτοιχεσ λιμενικζσ και χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ. 
η. Ανάπτυξθ ςτισ παρυφζσ των ςτακμϊν κρουαηιζρασ χϊρων εμπορικϊν χριςεων, 
ψυχαγωγίασ και προϊκθςθσ τοπικϊν προϊόντων. 
θ. Διαχείριςθ των επιςκεπτϊν κρουαηιζρασ με ςκοπό αφενόσ τθν βζλτιςτθ 
εξυπθρζτθςι τουσ και αφετζρου τθν προςταςία του προοριςμοφ από τισ 
ταυτόχρονεσ αφίξεισ κρουαηιερόπλοιων που εξαντλοφν τα όρια των διακζςιμων 
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ςυνεργαςία με ιδιϊτεσ με ςτόχο τθν επίτευξθ μικρότερων διαδρομϊν και 
πυκνότερων δικτφων εξυπθρετιςεων.  
 
Αλιευτικόσ τουριςμόσ:   
Χφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ, προβλζπεται ωσ τουριςμόσ ενδιάμεςθσ προτεραιότθτασ 
ςτισ περιοχζσ των λιμνοκαλαςςϊν τθσ παράκτιασ ηϊνθσ και ςτα υφιςτάμενα 
Εκνικά Υάρκα, όπου μπορεί να λειτουργιςει ςυνδυαςτικά με άλλεσ εναλλακτικζσ 
μορφζσ τουριςμοφ όπωσ ο αγροτουριςμόσ, ο περιθγθτικόσ κτλ. Βαςικι 
προχπόκεςθ αποτελεί να μθν διαταράςςεται θ παραγωγικι ικανότθτα και θ 
περιβαλλοντικι ιςορροπία των περιοχϊν.  
Χθμαντικό πόλο ανάπτυξθσ αλιευτικοφ τουριςμοφ αποτελεί το Υόρτο Οάγοσ. 

υποδομϊν. 
 
Σουριςμόσ με ςκάφθ αναψυχισ:  α. Υφκνωςθ του δικτφου τουριςτικϊν λιμζνων 
(μαρίνεσ, αγκυροβόλια, καταφφγια) λαμβάνοντασ υπόψθ:  αα. Ψισ κζςεισ των ιδθ 
χωροκετθμζνων τουριςτικϊν λιμζνων, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο Χάρτθ 
Χωρικισ Σργάνωςθσ Δικτφου Ψουριςτικϊν Οιμζνων και παρατίκενται ςτο 
Υαράρτθμα με τίτλο «Ξατάλογοσ χωροκετθμζνων τουριςτικϊν λιμζνων», που 
αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
ββ. Ψθν οργάνωςθ του καλάςςιου χϊρου ςε Ηϊνεσ Ραυςιπλοΐασ Αναψυχισ βάςει 
γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν, μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν, προτιμϊμενων 
ιςτιοπλοϊκϊν διαδρομϊν κ.λπ. Σι Ηϊνεσ Ραυςιπλοΐασ Αναψυχισ τθσ Υεριφζρειασ 
Χτερεάσ Ελλάδασ, όπωσ εμφαίνονται ςτο Χάρτθ Σργάνωςθσ Δικτφου Ψουριςτικϊν 
Οιμζνων, είναι οι εξισ: 
− Η.Ρ.Α. 1: Κερμαϊκόσ−Βόρειεσ Χποράδεσ−Υαγαςθτικόσ− Βόρειοσ Ευβοϊκόσ 
− Η.Ρ.Α. 3: Ξεντρικό−Ανατολικό Αιγαίο 
− Η.Ρ.Α. 8: Αργολικόσ − Χαρωνικόσ – Ρότιοσ Ευβοϊκόσ 
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν πφκνωςθ του δικτφου ςτο Ανατολικό Αιγαίο, το 
οποίο εν μζρει επθρεάηει και τθν καλάςςια κίνθςθ τθσ Χκφρου. 
γγ. Ψθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν ικανοποιθτικισ εξυπθρζτθςθσ και ανεφοδιαςμοφ 
των τουριςτικϊν ςκαφϊν μζςω ορκολογικισ διαςποράσ τουριςτικϊν λιμενικϊν 
υποδομϊν με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ δικτφου ςε ενδεικτικζσ αποςτάςεισ 30 ν.μ. 
μεταξφ μαρινϊν και 15 ν.μ. μεταξφ μαρινϊν και καταφυγίων ι αγκυροβολίων. 
Υεραιτζρω πφκνωςθ του δικτφου εξετάηεται κατά περίπτωςθ με βάςθ τθ ηιτθςθ 
υπθρεςιϊν και υποδομϊν ελλιμενιςμοφ τουριςτικϊν ςκαφϊν ι/και τθν φπαρξθ 
ιδιαίτερων τοπικϊν τουριςτικϊν πόρων υψθλισ επιςκεψιμότθτασ.  
δδ. τθ ηιτθςθ κζςεων ελλιμενιςμοφ, όπωσ διαμορφϊνεται ςτο χρόνο. 
εε. τα γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, τα ανεμολογικά και 
κυματικά ςτοιχεία, τισ χριςεισ γθσ και τυχόν υφιςτάμενα ειδικά κακεςτϊτα 
προςταςίασ των προτεινόμενων κζςεων, τα οποία λαμβάνονται υπόψθ και για 
τθν επιλογι του τφπου και τθσ κλίμακασ του τουριςτικοφ λιμζνα. 
β. Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των λιμενικϊν υποδομϊν (μαρίνεσ, 
αγκυροβόλια, καταφφγια), με κφριεσ κατευκφνςεισ: 
αα. Σλοκλθρωμζνεσ και επαρκείσ υπθρεςίεσ ςτουσ ελλιμενιηόμενουσ (καφςιμα, 
νερό, θλεκτρικό ρεφμα, χϊροι υγιεινισ, ςυλλογι και διαχείριςθ απόβλθτων, 
τεχνικι υποςτιριξθ, κ.λπ.). 
ββ. Χχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και λειτουργία, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των κφριων 
ομάδων ςτόχου (τφποι ςκαφϊν και μζγεκοσ, διακφμανςθ τθσ εποχικότθτασ και 
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διαφοροποίθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των επιςκεπτϊν ανά εποχι, 
μακροχρόνιοσ ελλιμενιςμόσ, κ.λπ.). 
γγ. Εφαρμογι διαδικτυακισ ενθμζρωςθσ, πλθροφόρθςθσ, κράτθςθσ, παροχι 
υπθρεςιϊν διαδικτφου ςτισ  λιμενικζσ υποδομζσ, εφαρμογι θλεκτρονικϊν 
ζξυπνων ςυναλλαγϊν (διακίνθςθ εγγράφων, καταβολι τελϊν και άλλεσ χριςεισ). 
δδ. Εφαρμογι εξοπλιςμοφ και μεκόδου διαχείριςθσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον. 
γ. Ενςωμάτωςθ – ζνταξθ των λιμζνων ςτον ευρφτερο ςχεδιαςμό για τθν 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του παράκτιου χϊρου και τθσ γειτονικισ ενδοχϊρασ, 
με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυναφϊν – ςυγγενϊν δράςεων ςε κεματικζσ ενότθτεσ. 
δ. Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν λιμζνων που ζχουν παραμείνει θμιτελείσ και 
ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν για άμεςθ ζνταξι τουσ ςτο 
υφιςτάμενο δίκτυο. 
ε. Ενκάρρυνςθ δθμιουργίασ τουριςτικϊν λιμζνων με διάνοιξθ εςωτερικϊν 
λιμενολεκανϊν ι/και διαμόρφωςθ προςτατευτικϊν νθςίδων. 
ςτ. Αναβάκμιςθ αργοφντων και ςχολαηόντων κρθπιδωμάτων με προςκικθ των 
απαιτοφμενων υποδομϊν και ζνταξι τουσ ςτο δίκτυο τουριςτικϊν λιμζνων. 
η. Χυνδυαςμόσ τθσ λειτουργίασ επιλεγμζνων τουριςτικϊν λιμζνων με κατά 
περίπτωςθ ςυναφείσ χριςεισ, όπωσ –ενδεικτικά− ναυτακλθτιςμόσ, υδατοδρόμια, 
ςτακμοί καλάςςιων «ταξί», θμερόπλοια κ.λπ. 
θ. Ανάπτυξθ «περιβαλλοντικϊν υποδομϊν» (ενζργεια, διαχείριςθ απορριμμάτων 
κ.λπ.). 
κ. Ανάπτυξθ και λειτουργία ενιαίου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ για 
διακεςιμότθτα κζςθσ, κόςτοσ κ.λπ. ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ τουριςτικϊν λιμζνων.  
 
Αλιευτικόσ τουριςμόσ:  Δραςτθριότθτεσ αλιευτικοφ τουριςμοφ, μποροφν να 
πραγματοποιοφνται: 
1. Χτο καλάςςιο χϊρο και όπου επιτρζπεται θ αλιεία ςτα πλαίςια κεςμικϊν 
δεςμεφςεων που ιςχφουν από τθν εκάςτοτε νομοκεςία και αφοροφν είτε ειδικά 
κακεςτϊτα προςταςίασ – Εκνικά καλάςςια Υάρκα, Δίκτυο Φφςθ – 2000/NATURA 
– είτε ειδικζσ δεςμεφςεισ – π.χ. αλιευτικά πεδία με ειδικζσ και περιοριςμζνεσ 
διατάξεισ, δεςμευμζνεσ καλάςςιεσ περιοχζσ για λόγουσ προςταςίασ υδρόβιων 
οργανιςμϊν ι περιοχϊν αναπαραγωγισ, κ.λπ., είτε αφοροφν κεντρικζσ πολιτικζσ 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, – π.χ. ολοκλθρωμζνθ καλάςςια πολιτικι. 
2. Χτα εςωτερικά επιφανειακά φδατα – λίμνεσ, ποτάμια, υφάλμυρα 
οικοςυςτιματα – και ςτα οποία επιτρζπεται θ αλιεία, ςτα πλαίςια κεςμικϊν 
δεςμεφςεων που ιςχφουν από τθν εκάςτοτε νομοκεςία και αφοροφν είτε ειδικά 
κακεςτϊτα προςταςία – Εκνικά πάρκα, Δίκτυο Φφςθ – 2000/NATURA – είτε 
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λοιπζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ.  
3. Χε μιςκωμζνα τμιματα του καλάςςιου ι χερςαίου χϊρου, με χριςθ εκτροφισ 
υδρόβιων οργανιςμϊν, υπό των προχποκζςεων που κζτει το πλαίςιο 
αδειοδότθςθσ των μονάδων αυτϊν. 
 
Σουριςμόσ καταδφςεων αναψυχισ: 
− Ανάπτυξθ τουριςμοφ καταδφςεων, αυτόνομων ι οργανωμζνων, με ςτόχο τον 
εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 
− Δθμιουργία καλάςςιων καταδυτικϊν πάρκων, τα οποία οριοκετοφνται ςε 
καλάςςιεσ περιοχζσ εφαπτόμενεσ ι μθ τθσ ακτισ, προςτατευμζνεσ από τθν 
αλιεία και από άλλεσ καλάςςιεσ και υποκαλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ, εντόσ των 
οποίων αναπτφςςονται και διεξάγονται καταδυτικζσ δραςτθριότθτεσ για λόγουσ 
αναψυχισ. Ψα καλάςςια καταδυτικά πάρκα αναπτφςςονται ςε περιοχζσ που 
διακζτουν τουσ απαιτοφμενουσ προσ τοφτο πόρουσ (υποκαλάςςιοι γεωλογικοί 
ςχθματιςμοί και πλοφςια ςε ιχκυοπανίδα οικοςυςτιματα ι επιδεχόμενα 
αναβάκμιςθσ ςε αρικμό και μζγεκοσ ειδϊν με κατάλλθλα μζτρα, ναυάγια, 
ενάλιεσ αρχαιότθτεσ, ςτοιχεία ιδιαίτερθσ τεχνθτισ μορφολογίασ κ.λπ.), 
προςβαςιμότθτα και πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που κακορίηονται από τθν οικεία 
νομοκεςία, ιδίωσ επί κεμάτων υγείασ και αςφάλειασ. Για τθ χωροκζτθςθ 
καταδυτικϊν και πάρκων και υποβρφχιων μουςείων, απαιτοφνται επαρκισ οδικι 
προςβαςιμότθτα και λιμενικι υποδομι ςε απόςταςθ μικρότερθ των 10 ν.μ. 
− Ανάπτυξθ υποκαλάςςιων μουςείων με ςτόχο τθν αναψυχι και ςε καλάςςιεσ 
περιοχζσ με κατάλλθλο ενάλιο απόκεμα, υπό τουσ όρουσ και τισ δεςμεφςεισ που 
αφοροφν τθ νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Ιατρικόσ 
Σουριςμόσ 

Ιαματικόσ Σουριςμόσ: 
Χφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ, αποτελεί ςθμαντικι μορφι τουριςμοφ για τθν 
Υεριφζρεια, θ οποία δφναται να λειτουργιςει ωσ άμεςο ςυμπλιρωμα του 
κερινοφ τουριςμοφ, επιμθκφνοντασ τθν τουριςτικι περίοδο. Χθμαντικζσ περιοχζσ 
για τθν ανάπτυξθ ιαματικοφ τουριςμοφ ςτθν Υεριφζρεια είναι:  

- Οουτρά Ελευκερϊν,  
- Οαςπόλουτρα Ξρθνίδων 
- Λαματικζσ Υθγζσ Κερμϊν,  
- Οουτρά Κερμιϊν, 
- Κερμά Χαμοκράκθσ και 
- Οουτρά Ψραϊανοφπολθσ. 

Για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν απαιτείται θ βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ και θ δθμιουργία ςφγχρονων τεχνικϊν και κοινωνικϊν 

α) Αξιοποίθςθ των ιαματικϊν φυςικϊν πόρων με ςκοπό τθν ανάπτυξθ περιοχϊν 
κερμαλιςμοφ με κριτιρια: 
• Ψθν αξία/ιαματικότθτα/κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ (με βάςθ ςφγχρονα 
επιςτθμονικά δεδομζνα), ςε ςυνδυαςμό με τθν επάρκεια του φυςικοφ πόρου για 
τθ βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ. 
• Ψθν ποιότθτα του φυςικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ του φυςικοφ ιαματικοφ πόρου. 
• Ψο βακμό χωροταξικισ ζνταξθσ τουσ ςε περιοχζσ που παρουςιάηουν ευρφτερο 
τουριςτικό ενδιαφζρον. 
• Ψθν προςβαςιμότθτα τθσ περιοχισ και τθν υποςτιριξθ τθσ με ςφγχρονθ τεχνικι 
και κοινωνικι υποδομι. 
• Ψθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ με ξενοδοχειακζσ υποδομζσ υψθλϊν 
προδιαγραφϊν κακϊσ και με ςυναφείσ εγκαταςτάςεισ ελευκζρου χρόνου, 
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υποδομϊν.  αναψυχισ, ακλθτιςμοφ. 
β) Οιψθ μζτρων για τθ διαφφλαξθ του φυςικοφ πόρου από τθ ρφπανςθ και 
γενικότερα κάκε είδουσ υποβάκμιςθ. 
γ) Χυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των ιαματικϊν μζςων, ανάπτυξθ 
ςχετικισ επιςτθμονικισ ζρευνασ/ τεκμθρίωςθσ των κεραπευτικϊν ιδιοτιτων ςε 
ςυνδυαςμό με τισ εφαρμοηόμενεσ τεχνικζσ και εκπαίδευςθ/εξειδίκευςθ 
επιςτθμονικοφ και μθ προςωπικοφ. 
δ) Ανάδειξθ και χαρακτθριςμόσ λουτροπόλεων ςε περιοχζσ που διακζτουν 
ιαματικοφσ φυςικοφσ πόρουσ (φυςικά νερά, ατμοί, φυςικά αζρια, πθλοί κ.λπ.), 
και όπου αναπτφςςεται ι δφναται να αναπτυχκεί ςυνολικι προςφορά 
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν επικεντρωμζνων ςτθν 
παροχι υπθρεςιϊν κερμαλιςμοφ, υγείασ, ευεξίασ, αποκατάςταςθσ. 
ε) Δθμιουργία γενικότερα κζντρων κεραπευτικοφ τουριςμοφ (κερμαλιςμοφ, 
καλαςςοκεραπείασ, υδροτουριςμοφ – spa, τουριςμοφ ευεξίασ – wellness, κ.ά.) με 
ζμφαςθ ςτον ςυνδυαςμό πρόλθψθσ/κεραπείασ −αποκατάςταςθσ, αναψυχισ και 
παρακεριςμοφ ςε περιοχζσ που διακζτουν, ςε αντιςτοιχία με το αντικείμενο 
«κεραπείασ», κατάλλθλουσ πόρουσ, ιδιαίτερα ςε αναπτυγμζνεσ ι 
αναπτυςςόμενεσ τουριςτικά περιοχζσ τθσ χϊρασ με καλι προςβαςιμότθτα. 

Άλλα προώόντα 

Θρθςκευτικόσ Σουριςμόσ:   
Θ Υεριφζρεια διακζτει πλικοσ κρθςκευτικϊν μνθμείων, που αποτελοφν 
κρθςκευτικοφσ πόλουσ εκνικισ και διεκνοφσ εμβζλειασ: 
α)Βαπτιςτιριο Ουδίασ (βάπτιςθ 1

θσ
 χριςτιανισ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο από τον 

Απ.Υαφλο). 
β) Υλικοσ Βυηαντινϊν μνθμείων και εκκλθςιϊν: 
- Εκκλθςία Υαναγίασ Ξρθμνιϊτιςςασ (Χαμοκράκθ) 
- Λ.Π. Αρχαγγζλου Κάςου 
- Πονι Αγ. Ρικολάου (Υόρτο Οάγοσ) 
- Χπιλαιο Αγ. Κεοδϊρων (Αλεξανδροφπολθ) 
- Λ.Π. Υαναγίασ Εικοςιφοινίςςθσ  (Διμοσ Υαγγαίου). 
γ) Υλικοσ οκωμανικϊν μνθμείων και τεμενϊν: 
- Ψηαμί Χαλίλ Ππζνθ (Ξαβάλα) 
- Λμαρζτ Ξαβάλασ 
- Ρζο Ψζμενοσ (Γενί Ψηαμί) Ξομοτθνι 
- Ψζμενοσ Διδυμοτείχου (Ψηαμί Βαγιατηιτ) 
δ) Χθμαντικά κρθςκευτικά κζντρα και λατρευτικοί χϊροι κεοφ Διόνυςου: 
- όροσ Υαγγαίο  
Σ κρθςκευτικόσ τουριςμόσ προτείνεται να αναπτυχκεί ωσ βαςικι μορφι 

Θρθςκευτικόσ Σουριςμόσ:  α. Ανάδειξθ πόλων προςκυνθματικϊν και 
κρθςκευτικϊν μνθμείων και τόπων, ςυγκρότθςθ, οργάνωςθ και προβολι τουσ ςε 
δίκτυα. 
β. Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτάσ τουσ κακϊσ και των μεταξφ των ςυνδζςεων. 
γ. Υροϊκθςθ μζτρων εξωραϊςμοφ/αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ των λατρευτικϊν 
χϊρων, των ςυνοδϊν τουσ εγκαταςτάςεων διθμζρευςθσ και διαμονισ κακϊσ και 
του περιβάλλοντα χϊρου τουσ και λοιπϊν κρθςκευτικϊν μνθμείων. 
δ. Διαφφλαξθ των αρχιτεκτονικϊν χαρακτθριςτικϊν των μοναςτθριϊν από νζεσ 
μθ προςαρμοςμζνεσ ςτο χαρακτιρα τουσ κτιριακζσ επεκτάςεισ. 
ε. Χτιριξθ δράςεων που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ ςχετικϊν εκδθλϊςεων.  
ςτ. Υροϊκθςθ/ςτιριξθ προγραμμάτων ανταλλαγισ επιςκζψεων μεταξφ 
κρθςκευτικϊν κοινοτιτων. 
 
Ακλθτικόσ Σουριςμόσ:   
β. Ενίςχυςθ δυνατοτιτων εξειδικεφςεων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων κζαςθσ (αγϊνεσ 
ταχφπλοων ςκαφϊν, κωπθλατικοί αγϊνεσ, κ.λπ.) ςε πόλεισ ι περιοχζσ που 
διακζτουν κατάλλθλεσ φυςικζσ ι τεχνθτζσ εγκαταςτάςεισ και ξενοδοχειακι 
υποδομι, κακϊσ και αεροδρόμια. 
γ. Ανάπτυξθ προπονθτικϊν κζντρων ςε περιοχζσ του ορεινοφ και θμιορεινοφ 
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τουριςμοφ ςτθν Υεριφζρεια, με επίκεντρο τθν πλθκϊρα κρθςκευτικϊν πόρων 
που διακζτει. Για τον κρθςκευτικό τουριςμό ιςχφουν οι ςχετικζσ κατευκφνςεισ 
του ΕΥΧΧΑΑ Ψουριςμοφ. 
 
Ακλθτικόσ Σουριςμόσ:   
Σ ακλθτικόσ τουριςμόσ περιλαμβάνεται επίςθσ ςτισ αναδυόμενεσ μορφζσ με 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. Χχετικά αναφζρεται 
ότι  προτείνεται θ ενίςχυςθ των δυνατοτιτων για εξειδικευμζνεσ ακλθτικζσ 
εκδθλϊςεισ κζαςθσ (αγϊνεσ ταχφπλοων ςκαφϊν, κωπθλατικοί κτλ.) ςτθν Ξαβάλα 
και ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Επίςθσ, προτείνεται το Τροσ Υαγγαίο και το Τροσ 
Φαλακρό να αποτελζςουν κζντρα ακλθτικοφ τουριςμοφ με τθ δθμιουργία 
προπονθτικϊν κζντρων και των αντίςτοιχων ξενοδοχειακϊν υποδομϊν. Για τθ 
ςυγκεκριμζνθ τουριςτικι μορφι ιςχφουν οι κατευκφνςεισ του ΕΥΧΧΑΑ 
Ψουριςμοφ. 
 
Χιονοδρομικόσ - Χειμερινόσ τουριςμόσ:  
Σ χειμερινόσ τουριςμόσ αποτελεί αναδυόμενο κλάδο τουριςτικισ ανάπτυξθσ για 
τθν Υεριφζρεια και προτείνεται να ςυνδυαςτεί και να εμπλουτιςτεί με 
δραςτθριότθτεσ οικοτουριςμοφ και ακλθτικοφ τουριςμοφ. Βαςικό πόλο 
ανάπτυξθσ του χειμερινοφ τουριςμοφ τθσ Υεριφζρειασ αποτελεί το Χιονοδρομικό 
Ξζντρο του Φαλακροφ (χιονοδρομικόσ τουριςμόσ) με τουσ οικιςμοφσ  Βϊλακα και 
Γρανίτθ.  
 
Σουριςμόσ υπαίκρου-Αγροτουριςμόσ:   
Σ οικοτουριςμόσ - τουριςμόσ υπαίκρου αποτελεί βαςικι μορφι τουριςμοφ λόγω 
του πλοφςιου φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Υεριφζρειασ, ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. 
Σμοίωσ και ο αγροτουριςμόσ περιλαμβάνεται ςτισ βαςικζσ μορφζσ με ςθμαντικζσ 
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. 
Σι ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ με 
επίκεντρο το ορεινό ςφμπλεγμα αναλλοίωτου φυςικοφ περιβάλλοντοσ (Εκνικό 
Υάρκο Σροςειράσ Φοδόπθσ), του δαςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ (Εκνικό Υάρκο 
Δάςουσ Δαδιάσ), των λιμνοκαλαςςϊν (Εκνικό Υάρκο Ανατολικισ Πακεδονίασ – 
Κράκθσ), και των Δζλτα των ποταμϊν (Εκνικό Ωγροτοπικό Υάρκο Δζλτα Ζβρου).  
Ψο ΥΥΧΧΑΑ προτείνει τθν ανάπτυξθ τθσ εν λόγω τουριςτικισ μορφισ μζςω του 
«Ψόξου Υοταμοφ Ρζςτου – Σρεινισ Φοδόπθσ», το οποίο ςυνδυάηεται με όλεσ τισ 
μορφζσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ που ςχετίηονται με τθ φφςθ πχ ορειβατικόσ, 
περιθγθτικόσ, φυςιολατρικόσ κτλ.  

χϊρου που διακζτουν ικανοποιθτικι πρόςβαςθ και ξενοδοχειακι υποςτιριξθ, 
κακϊσ και ςε παρακαλάςςιεσ και παραλίμνιεσ περιοχζσ για τισ δραςτθριότθτεσ 
του καλάςςιου ςκι, ιςτιοδρομίεσ, κ.λπ. Ψα προπονθτιρια και οι λοιπζσ ςχετικζσ 
υποδομζσ πρζπει να εναρμονίηονται με τθν κλίμακα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ. 
δ. Δθμιουργία υποδομϊν ακλθτιςμοφ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 
ε. Υροϊκθςθ δράςεων εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων υποδομϊν. 
ςτ. Χφνδεςθ δράςεων ακλθτικϊν φορζων με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 
Γκολφ:  α. Δθμιουργία εγκαταςτάςεων γκολφ ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ των 
μεγάλων αςτικϊν κζντρων που αποτελοφν τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (δεν 
περιλαμβάνονται ςτισ ενδεικτικζσ περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ), 
κακϊσ και ωσ μορφι ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ που ςυνδυάηεται με 
ξενοδοχειακά καταλφματα ι εντάςςεται ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ 
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ι/και ςε ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα, με τθν 
προχπόκεςθ εξαςφάλιςθσ των απαιτοφμενων υδατικϊν πόρων τθσ εγκατάςταςθσ 
φςτερα από τθν ικανοποίθςθ υδρευτικϊν, αρδευτικϊν και οικολογικϊν αναγκϊν 
τθσ περιοχισ που επθρεάηεται ι τθ χριςθ ανακυκλωμζνου νεροφ από αξιοποίθςθ 
των λυμάτων μετά από τριτοβάκμια επεξεργαςία ι από  αφαλάτωςθ. Χτθν 
κατεφκυνςθ αυτι είναι επικυμθτι θ χριςθ ειδϊν τθσ τοπικισ αυτοφυοφσ 
χλωρίδασ με μικρζσ απαιτιςεισ ςε υδατικοφσ πόρουσ ςε ςυνδυαςμό με 
κατάλλθλεσ τεχνικζσ άρδευςθσ και ο περιοριςμόσ τθσ δθμιουργίασ τεχνθτϊν 
λιμνϊν. 
β. Αναβάκμιςθ των ιδθ υπαρχόντων γθπζδων γκολφ και δθμιουργία δικτφων 
γθπζδων με ςτόχο τθ δθμιουργία «τουριςτικϊν προοριςμϊν γκολφ» ςε 
επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ, ενδεικτικά, των περιοχϊν των κατθγοριϊν Α 
και Β1, κακϊσ και ςε οργανωμζνουσ υποδοχείσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και 
ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα. Χε κάκε περίπτωςθ απαιτείται θ λιψθ μζτρων 
ορκισ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κακϊσ και θ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδφνουσ εξάντλθςθσ και 
ρφπανςθσ. 
Χιονοδρομικόσ τουριςμόσ − δραςτθριότθτεσ αναψυχισ ςτον ορεινό χϊρο: α. 
Εκςυγχρονιςμόσ των εγκαταςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ πικανισ 
ςυμπλιρωςθσ, επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν ςτα χιονοδρομικά κζντρα τθσ χϊρασ με ταυτόχρονθ βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ και τθσ αςφάλειασ των υποδομϊν πρόςβαςθσ με μζριμνα για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου. 
β. Δθμιουργία δικτφων διαδρομϊν ορειβατικοφ ςκι ςε υφιςτάμενεσ δαςικζσ 
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Σι κφριεσ γεωγραφικζσ ενότθτεσ ανάπτυξθσ του οικοτουριςμοφ ςτθν Υεριφζρεια 
Ανατολικισ Πακεδονίασ - Κράκθσ (με τα αντίςτοιχα οικιςτικά τουσ κζντρα) 
ορίηονται ωσ εξισ: 
- Θ περιοχι του Υαγγαίου Τρουσ, με τουσ ςθμαντικοφσ   παραδοςιακοφσ 

οικιςμοφσ.  
- Ψο δίκτυο των οικιςμϊν Υαγονζρι, Αχλάδια, Πικροκλειςοφρα, Υζραςμα, 

Υαπάδεσ, Υοταμοί, Πικρομθλιά, ςτθ μεκοριακι ηϊνθ του Ρζςτου.  
- Θ περιοχι του Υαρανεςτίου - Χταυροφπολθσ ωσ πφλθ προσ τον ορεινό όγκο 

(δάςθ Φρακτοφ, Χαϊντοφ, καταρράκτεσ Οειβαδίτθ, Αγ. Βαρβάρασ), τα ρζματα 
και τα φράγματα του Ρζςτου  

- Θ ευρφτερθ περιοχι των ορεινϊν οικιςμϊν τθσ ανατολικισ Φοδόπθσ 
(Υομακοχϊρια)  

- Θ περιοχι του Υαπίκιου Τρουσ του Διμου Λάςμου θ οποία ςυνδυάηει τισ 
ιδιαιτερότθτεσ του οικοςυςτιματοσ με το κρθςκευτικό (μοναςτθριακό) 
παρελκόν τθσ περιοχισ.  

- Θ περιοχι Ξάτω Ρευροκοπίου, Βϊλακα και Γρανίτθ.  
- Θ περιοχι Δαδιάσ - Χουφλίου - Πικροφ Δερείου.  
- Σ άξονασ Χιδθρόνερο - Χκαλωτι – Ελατιά.  
Αντίςτοιχα προτείνεται θ ανάπτυξθ αγροτουριςμοφ ςτισ περιοχζσ: 
- Εκνικά Υάρκα 
- Υεριοχζσ Natura  
- Οοιπόσ αγροτικόσ χϊροσ. 
Για τισ παραπάνω περιοχζσ ιςχφουν οι κατευκφνςεισ του ΕΥΧΧΑΑ Ψουριςμοφ για 
τισ Υεριοχζσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν, αλλά και οι 
γενικζσ και ειδικζσ κατευκφνςεισ του ΥΥΧΧΑΑ. 
 
Γεωτουριςμόσ:   
Αν και ο γεωλογικόσ τουριςμόσ παρουςιάηει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ 
ςτθν Υεριφζρειασ ΑΠΚ, ωςτόςο δεν γίνεται κάποια ειδικι αναφορά ςε αυτόν 
ςτο ΥΥΧΧΑΑ.  
 
Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ: 
Σ γαςτρονομικόσ τουριςμόσ περιλαμβάνεται ςτισ αναδυόμενεσ μορφζσ 
τουριςμοφ ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ. Βαςικι κατθγορία του αποτελεί ο 
οινοτουριςμόσ, όπου προτείνεται θ δθμιουργία δικτφου διαδρομϊν 
οινοτουριςμοφ ςτισ αμπελοκομικζσ και οινοπαραγωγικζσ περιοχζσ τθσ Δράμασ, 
τθσ Ξαβάλασ, των Αβδιρων και τθσ Παρϊνειασ.  

οδοφσ και ορειβατικά μονοπάτια, κατά προτεραιότθτα, ςε ορεινά ςυγκροτιματα 
που δεν διακζτουν χιονοδρομικά κζντρα, κακϊσ και γφρω από ορεινοφσ 
οικιςμοφσ, οι οποίοι διακζτουν ικανοποιθτικι υποδομι φιλοξενίασ και εςτίαςθσ. 
γ. Φυκμίςεισ και κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν τουριςτικϊν και 
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων ςτα υφιςτάμενα χιονοδρομικά κζντρα. 
δ. Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ ςε χιονοδρομικά κζντρα με μζριμνα για τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου. 
ε. Φυκμίςεισ και κίνθτρα για τθν εγκατάςταςθ Α.Υ.Ε. ςε χιονοδρομικά κζντρα 
κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν 
αναγκϊν τουσ. 
ςτ. Διεφρυνςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ λειτουργίασ των χιονοδρομικϊν κζντρων με 
ειδικά κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ ακλθτικϊν ορεινϊν δραςτθριοτιτων και ειδικϊν 
ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων. 
θ. Ανάπτυξθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (ςπορ) ςτον ορεινό χϊρο (π.χ. 
ορειβαςία, αναρρίχθςθ, κανόε−καγιάκ, rafting, αιωροπτεριςμόσ, αλεξίπτωτο 
πλαγιάσ). Σριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν να αναπτυχκοφν ςε 
μικρότερο βακμό και ςτον θμιορεινό και πεδινό χϊρο. 
η. Δθμιουργία αναρριχθτικϊν πεδίων. 
 
Σουριςμόσ υπαίκρου:  α. Σ τουριςμόσ υπαίκρου αναπτφςςεται ςε περιοχζσ τθσ 
υπαίκρου που παρουςιάηουν ενδιαφζρον για τον τουριςμό, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοχϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 
Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν, πλθν των περιοχϊν απόλυτθσ προςταςίασ τθσ 
φφςθσ. Χτισ περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ) και ςτα εκνικά πάρκα επιτρζπονται 
μορφζσ τουριςμοφ φφςθσ που προςιδιάηει ςτισ περιοχζσ αυτζσ (πχ. ορειβατικόσ, 
γεωτουριςμόσ) με τισ αναγκαίεσ ςυνοδευτικζσ εγκαταςτάςεισ (καταφφγια μζχρι 
200 τ.μ.). Χτα περιφερειακά φυςικά πάρκα ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ τουριςμοφ 
τθσ υπαίκρου, με τθν οριοκζτθςθ περιοχϊν οικοανάπτυξθσ με επζκταςθ τθσ 
ςχετικισ δυνατότθτασ και εκτόσ οικιςτικϊν ενοτιτων. 
β. Δράςεισ ανάδειξθσ προςτατευόμενων περιοχϊν που διακζτουν ςχετικοφσ 
πόρουσ (φφςθ, τοπίο), ωσ πόλων ανάπτυξθσ τουριςμοφ φφςθσ ευρφτερθσ 
ακτινοβολίασ. Ψζτοιεσ περιοχζσ αποτελοφν καταρχιν οι προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ που διακζτουν Φορζα Διαχείριςθσ. 
γ. Ξακιζρωςθ τοπικϊν δικτφων, διαδρομϊν – μονοπατιϊν, πολυκεματικοφ 
χαρακτιρα με ζμφαςθ ςτθ φυςιολατρικι διάςταςθ. 
δ. Χιμανςθ διαδρομϊν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ιςχφουν ςτθν Ε.Ε. και 
ζκδοςθ χαρτϊν ορεινισ περιιγθςθσ και εμπλουτιςμόσ των διαδρομϊν με 
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Ψο ΥΥΧΧΑΑ ορίηει ωσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ του 
γαςτρονομικοφ τουριςμοφ: 
α) τθν παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ (ΥΣΥ, βιολογικϊν κλπ),  
β)τθν προςταςία τθσ αγροτικισ γθσ και των παραδοςιακϊν αγροτικϊν 
δραςτθριοτιτων, 
γ) τθν τυποποίθςθ των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων. 
 

εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ (πίςτεσ mountain bike, ιππαςία). Ζνταξθ ςε αυτζσ, 
όπου είναι δυνατόν, παραδοςιακϊν οικιςμϊν με υποδομζσ εςτίαςθσ και 
αναψυχισ. 
ε. Διατιρθςθ και ανάδειξθ των ςτοιχείων του παραδοςιακοφ τρόπου ηωισ. 
ςτ. Δθμιουργία υποδομϊν παρατιρθςθσ και ερμθνείασ τθσ φφςθσ (π.χ. 
παρατθρθτιρια, κζντρα ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν, μουςεία και ορειβατικά 
καταφφγια). Ειδικότερα για τθν προϊκθςθ του αγροτουριςμοφ − οινοτουριςμοφ: 
− Ξατάςτρωςθ και ενίςχυςθ διακριτοφ και ολοκλθρωμζνου αγροτουριςτικοφ 
προϊόντοσ, που περιλαμβάνει διαμονι, διατροφι−εςτίαςθ, παραγωγι και 
διάκεςθ προϊόντων τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ωσ ζχουν ι μετά από μία πρϊτθ 
μεταποίθςθ. 
− Ενίςχυςθ των δράςεων ανακαίνιςθσ παραδοςιακϊν ι εγκαταλελειμμζνων 
κτιρίων και οικιςμϊν ι ςυνόλων οικιςμϊν με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ αγροτικισ 
κλθρονομιάσ. 
− Διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ με τθν αγροτοτουριςτικι κατανάλωςθ 
(ςφμφωνα τοπικισ ποιότθτασ κ.λπ.). 
− Ενίςχυςθ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ με δράςεισ προϊκθςθσ τθσ ελλθνικισ 
κουηίνασ και των επιμζρουσ εκδοχϊν τθσ ωσ ςθμαντικοφ τουριςτικοφ πόρου. 
− Υροϊκθςθ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων ποιότθτασ κακϊσ και τοπικά 
μεταποιθμζνων προϊόντων ποιότθτασ. 
− Ενίςχυςθ του προςανατολιςμοφ των ςυνεχιηόμενων ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων για τον αγροτικό χϊρο προσ μια ολοκλθρωμζνθ αγροτικι 
ανάπτυξθ. 
 
Γεωτουριςμόσ:  α. Ανάδειξθ, προβολι και δραςτθριότθτεσ επιςκεψιμότθτασ των 
γεωτόπων τθσ χϊρασ (θφαίςτεια, ςπιλαια, φαράγγια, απολικωματοφόρεσ 
κζςεισ, μεγάλα γεωλογικά ριγματα, αρχαία ι ανενεργά μεταλλεία και λατομεία, 
γεωμορφζσ και τοπία που δθμιοφργθςε ςτθν διάρκεια των γεωλογικϊν αιϊνων θ 
φφςθ) και δραςτθριότθτεσ για τθν ζνταξι τουσ ςε τουριςτικά δίκτυα (κεματικά ι 
μθ) ανάλογα με τα ιδιαίτερα (γενικά ι ειδικά) χαρακτθριςτικά που 
ςυγκεντρϊνουν. 
β. Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τουσ και διαχείριςθ ροϊν επιςκεπτϊν με 
ςεβαςμό ςτθν αντοχι του εκάςτοτε οικοςυςτιματοσ. 
γ. Ζνταξθ τουσ ςε τουριςτικά δίκτυα (κεματικά ι μθ) ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
(γενικά ι ειδικά) χαρακτθριςτικά που ςυγκεντρϊνουν. 
 
Άλλεσ ειδικζσ – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ:  Υροϊκθςθ ψυχαγωγικϊν και 
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κεματικϊν πάρκων, είτε αυτοτελϊσ, είτε ςε ςυνδυαςμό με τον αςτικό τουριςμό, 
όπου δφνανται να εντάςςονται τα κεματικά πάρκα, τα πάρκα περιπζτειασ, τα 
πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks), κ.ά. Ψα πάρκα αυτά δφνανται να 
ςυνδυάηονται με άλλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ πολυκινθματογράφοι, εμπορικά 
κζντρα, εςτιατόρια, λοφνα παρκ, ιδίωσ ςτισ μείηονεσ αςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ. 
Επιπροςκζτωσ, πζραν των ανωτζρω ειδικϊν – εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, 
προωκοφνται και άλλεσ ειδικζσ – εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, που 
εμπλουτίηουν το τουριςτικό προϊόν μιασ περιοχισ. Σι μορφζσ αυτζσ μπορεί να 
ςυνδζονται με τοπικοφσ τουριςτικοφσ πόρουσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 
τθσ κάκε περιοχισ (βιομθχανία, ενζργεια, αλιεία, κυνιγι, κ.ά.).  Υροβλζπεται θ 
αξιοποίθςθ ανενεργϊν λατομείων (πζραν τθσ αποκατάςταςθσ τοπίου) για 
τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ κεματικά πάρκα ι άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ. 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ. ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΞΤΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

 

Ι. Σο όραμα τησ τρατηγικόσ RIS για την ΑΜΘ  

 

Σ ςτόχοσ τθσ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ & 
Κράκθσ RIS3 ζτςι όπωσ διαμορφϊνεται μζςα από το αναπτυξιακό όραμα είναι «θ ςταδιακι 
αναςυγκρότθςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ ΠΑΜ-Θ, θ 
εμβάκυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, με τθν αξιοποίθςθ του ενδογενοφσ δυναμικοφ τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γεωςτρατθγικισ τθσ κζςθσ και θ  κινθτοποίθςθ υφιςταμζνων 
αλλά και νζων κοινωνικϊν ςυλλογικοτιτων». 

 

Ψο πρϊτο κομμάτι του προτεινόμενου οράματοσ αφορά τθν αναςυγκρότθςθ και τον 
εκςυγχρονιςμό του παραγωγικοφ προτφπου με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ και 
υπονοεί αναδιάρκρωςθ τθσ βιομθχανικισ βάςθσ. Θ αναφορά ςτο αγροδιατροφικό 
ςφμπλεγμα, τθ βαςικι παραγωγικι δομι τθσ Υεριφζρειασ υπθρετεί επίςθσ τον ίδιο ςκοπό 
από τθν πλευρά τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ. Ψζλοσ, θ αναφορά ςτισ νζεσ 
ςυλλογικότθτεσ και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ βάςθσ του δθμιουργικοφ δυναμικοφ υπονοεί μία 
bottom-up διαδικαςία διακυβζρνθςθσ με ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ του 
περιφερειακοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ. 

 

Ψα εργαλεία πολιτικισ που κα ενεργοποιθκοφν με ευκφνθ των περιφερειακϊν μθχανιςμϊν, 
ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί το αναπτυξιακό όραμα τθσ Υεριφζρειασ περιλαμβάνουν α) 
Εργαλεία πολιτικισ για τθν Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία και β) Εργαλεία 
πολιτικισ για τθν υποςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 

Ψο αναπτυξιακό όραμα τθσ Υεριφζρειασ αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Ξαινοτομία
Βιομθχανία 
τθσ γνϊςθσ

Ανκρϊπινο 
Δυναμικό

Δικτυϊςεισ
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ΙΙ. τόχοι RIS3 με αναφορϊ ςτον τουριςμό 

 

Σι ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ που ορίηονται ςφμφωνα με τθ RIS3 αναφζρονται ςτον 
παρακάτω πίνακα. Σι προτεραιότθτεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτθν 
τουριςτικι δραςτθριότθτα ςθμειϊνονται ςτθ ςχετικι ςτιλθ με τθν ζνδειξθ άμεςθσ () ι 
ζμμεςθσ αναφοράσ (). 

 

τρατθγικζσ Προτεραιότθτεσ RIS3 
Αναφορά 

ςτον 
τουριςμό 

Πυλϊνασ 1: Αγρο-διατροφικό ςφμπλεγμα 

1.1 Ανάπτυξθ νζων, ανταγωνιςτικϊν και πιςτοποιθμζνων ωσ προσ τθν ποιότθτα και τα 
χαρακτθριςτικά, αγροτικϊν προϊόντων 

 

1.2 Ενίςχυςθ δράςεων ςυνεργαςιϊν μεταξφ παραγωγισ, μεταποίθςθσ, τυποποίθςθσ και 
εμπορίασ αγροτικϊν προϊόντων 

 

1.3 Αξιοποίθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων παραγωγισ για μείωςθ των 
ειςροϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

 

1.4 Πείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και διάκεςθσ προϊόντων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων του ενεργειακοφ και του μεταφορικοφ) 

 

Πυλϊνασ 2: Μεταποίθςθ - Σουριςμόσ 

2.1 Ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικά οδθγοφμενθσ προϊοντικισ ι διεργαςιακισ καινοτομίασ, 
κατά προτίμθςθ με εφαρμογι βαςικϊν υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν 

 

2.2 Υαροχι κινιτρων για εγκατάςταςθ παραγωγικϊν μονάδων  και ενκάρρυνςθ νζασ 
καινοτομικισ δραςτθριότθτασ. 

 

2.3 Διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςω οργανωτικϊν και προωκθτικϊν 
καινοτομιϊν 

 

2.4 Ανάπτυξθ προωκθτικϊν καινοτομιϊν για τθν ενίςχυςθ του branding των μαρμάρων 
και τθ διεφρυνςθ των αγορϊν 

 

2.5 Υροςζλκυςθ ι υποςτιριξθ επενδφςεων ςε επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που 
υπθρετοφν εμπεδωμζνουσ ι αναδυόμενουσ κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ 

 

Πυλϊνασ 3: Καινοτομία 

3.1 Βελτίωςθ τθσ ςυςτθμικισ ικανότθτασ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τεκμθριωμζνθσ, 
ςυνολικισ και ςυνεκτικισ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν καινοτομία 

 

3.2 Ανάπτυξθ ικανοτιτων ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ ευκαιριϊν και κινδφνων του και 
διαχείριςθσ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτο περιφερειακό ςφςτθμα καινοτομίασ 

 

3.3 Εγκακίδρυςθ ενόσ αποδοτικοφ και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ του 
Υεριφερειακοφ Χυςτιματοσ Ξαινοτομίασ 

 

3.4 Δθμιουργία μεκοδολογίασ για τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ κφκλων ανάδραςθσ για τθν 
υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ καινοτομίασ τθσ Υεριφζρειασ 

 

3.5 Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων ερευνθτικϊν δομϊν και υποδομϊν που χαρακτθρίηονται 
άριςτεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ι είναι μοναδικζσ ςε εκνικό επίπεδο 

 

Πυλϊνασ 4: Βιομθχανία τθσ Γνϊςθσ 

4.1 Υροαγωγι των επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςε Ε&Α  

Αγρο-διατροφικό ςφμπλεγμα

Πεταποίθςθ - Ψουριςμόσ
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4.2 Ανάδειξθ τθσ υφζρπουςασ ηιτθςθσ για καινοτομία  

4.3 Ανάπτυξθ κοινϊν δομϊν πειραματιςμοφ του ερευνθτικοφ και του παραγωγικοφ 
τομζα 

 

4.4 Ωποςτιριξθ τθσ εκμετάλλευςθσ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων με δθμιουργία 
τεχνοβλαςτϊν 

 

4.5 Ωποςτιριξθ τθσ καινοτόμου και εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικότθτασ  

Πυλϊνασ 5: Ανκρϊπινο Δυναμικό 

5.1 Εφαρμογι προγραμμάτων κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ  

5.2 Επαναπροςανατολιςμό των προγραμμάτων ςπουδϊν των περιφερειακϊν 
ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων για παροχι νζων δεξιοτιτων 

 

5.3 Υροϊκθςθ τθσ κουλτοφρασ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και τουσ απόφοιτουσ 

 

5.4 Υαροχι κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ για βελτίωςθ των δεξιοτιτων του 
προςωπικοφ τουσ 

 

5.5 Υροςζλκυςθ ταλαντοφχων φοιτθτϊν, ερευνθτϊν και διδαςκόντων ςτα ακαδθμαϊκά 
και ερευνθτικά ιδρφματα τθσ ΥΑΠ-Κ 

 

5.6 Υαροχι ευκαιριϊν για απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ ι ζναρξθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ζνταςθσ γνϊςθσ 

 

Πυλϊνασ 6: Δικτυϊςεισ 

6.1 Ωποςτιριξθ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων επιχειριςεων με δυναμικό καινοτομίασ κατά 
μικοσ αλυςίδων αξίασ 

 

6.2 Ενεργοποίθςθ και εμπζδωςθ καναλιϊν μεταφοράσ τεχνολογίασ από τον 
ερευνθτικό προσ τον παραγωγικό τομζα 

 

6.3 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ για ευκαιρίεσ 
από τθν εφαρμογι τεχνολογικισ και μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ ςε παραδοςιακοφσ 
κλάδουσ (πρωτογενισ τομζασ, τουριςμόσ) ϊςτε να δθμιουργθκοφν προχποκζςεισ 
διάχυςθσ τθσ καινοτομίασ και ενίςχυςθσ τθσ ηιτθςθσ 

 

6.4 Υαρακίνθςθ τθσ διαπεριφερειακισ και διεκνοφσ ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ ακαδθμαϊκϊν ι 
ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων ςτα προγράμματα του Ευρωπαϊκοφ 
Ξζντρου Υυρθνικϊν Ερευνϊν (CERN) 

 

6.5 Ωποςτιριξθ τθσ διαςφνδεςθσ των επιχειριςεων με διαπεριφερειακά και διεκνι 
δίκτυα παραγωγισ 

 

6.6 Διαςφνδεςθ των δομϊν υποςτιριξθσ επιχειριςεων (π.χ., επιμελθτιρια, 
αναπτυξιακζσ εταιρείεσ) και εξωςτρζφειασ με εμπειρότερεσ εκνικζσ δομζσ 

 

 

ΙΙΙ. Πλϋγμα προτεινόμενων δρϊςεων ό προτϊςεων για τον τομϋα του τουριςμού 

 

Χτα πλαίςια των παραπάνω ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων ακολουκεί ζνα πλζγμα 
προτεινόμενων δράςεων με αναφορά ςτθν τουριςτικι δραςτθριότθτα τθσ Υεριφζρειασ 
Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ. Υιο ςυγκεκριμζνα ανά ςτρατθγικι προτεραιότθτα 
αναφζρονται τα εξισ: 

 

Πυλϊνασ 2: Μεταποίθςθ - Σουριςμόσ 

2.3 Διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςω οργανωτικϊν και προωκθτικϊν καινοτομιϊν 

Υροτεινόμενεσ Δράςεισ 

2.3.1  Δθμιουργία ανοικτϊν δθμόςιων δεδομζνων και εφαρμογϊν ζξυπνων πόλεων ςτισ 
πρωτεφουςεσ νομϊν, και οι δφο με ςκοπό να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων λφςεων 
τουριςτικισ προβολισ και διαχείριςθσ προοριςμοφ (πχ. θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θλεκτρονικόσ 
τουριςμόσ – πολιτιςμόσ, θλεκτρονικι ζνταξθ). 

2.5 Υροςζλκυςθ ι υποςτιριξθ επενδφςεων ςε επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που 
υπθρετοφν εμπεδωμζνουσ ι αναδυόμενουσ κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ 

Υροτεινόμενεσ Δράςεισ 

Τψθλόσ βακμόσ ςθμαντικότθτασ 
- Σλοκλιρωςθ αλυςίδασ αξίασ του τομζα τουριςμόσ-πολιτιςμόσ 
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- Χτιριξθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για τθν ειςαγωγι οργανωςιακισ καινοτομίασ ςε 
υφιςτάμενεσ και νζεσ επιχειριςεισ 

- Ωποςτιριξθ επενδυτικϊν ςχεδίων επιχειριςεων για τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν ΑΥΕ 

Χαμθλόσ βακμόσ ςθμαντικότθτασ 
- Ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ ομάδων επιχειριςεων 
- Ενίςχυςθ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων (clusters) είτε μεταξφ ομοειδϊν επιχειριςεων είτε 

επιχειριςεων που ςχθματίηουν ολοκλθρωμζνθ αλυςίδα αξίασ για τθν ειςαγωγι 
καινοτομικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτα παραγόμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ. 

 

Πυλϊνασ 5: Ανκρϊπινο Δυναμικό 

5.4 Υαροχι κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ για βελτίωςθ των δεξιοτιτων του προςωπικοφ 
τουσ 

Υροτεινόμενεσ Δράςεισ 

5.4.1 Υαροχι κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ για πρόςλθψθ καταρτιςμζνου προςωπικοφ 

5.4.2 Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθ δια βίου μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ 
αντίςτοιχων υποδομϊν και κατάλλθλων προγραμμάτων 

5.4.3 Υαρεμβάςεισ για τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

 

Πυλϊνασ 6: Δικτυϊςεισ 

6.3 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ για ευκαιρίεσ από 
τθν εφαρμογι τεχνολογικισ και μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ ςε παραδοςιακοφσ 
κλάδουσ  

Υροτεινόμενεσ Δράςεισ 

6.3.1 Χτιριξθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για τθν ειςαγωγι τεχνολογικισ καινοτομίασ (off the shelf) ςε 
υφιςτάμενεσ και νζεσ επιχειριςεισ 

6.3.2 Ωποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των επιχειριςεων (ςτρατθγικι πλθροφόρθςθ, καινοτομικισ και 
τεχνολογικι επιχειρθματικότθτα, ςτιριξθσ τθσ ποιότθτασ και παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων) 
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Η αποκλειςτικι ευκφνθ του περιεχομζνου αυτισ τθσ ζκκεςθσ βαραίνει τουσ ςυγγραφείσ τθσ 
και δεν αντιπροςωπεφει δεςμευτικά τισ απόψεισ του ΙΝΕΣΕ.  

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΣΕ 

Οδικός Χάρτης 
Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα 
Τουρισμού 
Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ 
και Θρϊκησ 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 


