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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

 

 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς 

πόρους και σημαντικό δυναμικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Παρά την 

κυριαρχία του εποχικού παραθαλάσσιου τουρισμού, η ΠΚΜ διαθέτει τουριστικούς 

πόρους, αλλά και υποδομές, για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. 

 Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΚΜ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα 

κείμενα σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και στο σχέδιο του νέου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΚΜ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

τουριστικής βιομηχανίας της ΠΚΜ και αναγορεύει την ενίσχυση της τουριστικής 

ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της.  

 Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό 

εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό 

διάλογο για τη βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη.  

 Το πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που 

εισάγονται  και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκμηριώνουν τη 

συμβατότητα τους με τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό και 

σχεδιασμό, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα από το υπό αναθεώρηση 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για την Κεντρική Μακεδονία (ΠΠΧΣΑΑ ΚΜ), το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΠΚΜ 

2014-2019, το εγκεκριμένο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, αλλά και 

των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020 

 Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ 

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

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

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

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. 

 Σύμφωνα με τη μελέτη, το τουριστικό σύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας 

δύναται να κινητοποιήσει τη μόχλευση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων 

που ξεπερνούν το 1,4 δις ευρώ έως το 2020, μέσα από δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις, σε τομείς που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό 

χαρακτήρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της «ατμομηχανής» της ανάπτυξης, 

τον τουρισμό. Οι τομείς αυτοί είναι: ιδιωτικές τουριστικές υποδομές 

(ίδρυση, επέκταση, αναβάθμιση), εξασφάλιση ικανού επιπέδου δημοσίων 

υποδομών (με έμφαση στην προσπελασιμότητα και τα δίκτυα μεταφορών), 

την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω «βιώσιμης» 

ανάπτυξης της ενδοχώρας της ΠΚΜ σε συμπληρωματικότητα με τα 

παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, προώθηση των νέων τεχνολογιών στη 
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διαχείριση τουριστικών ροών και προβολής, εκπαίδευση-κατάρτιση 

εργαζομένων στον τουρισμό κ.α.  

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

για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και τους εμπλεκόμενους 

φορείς στην τουριστική οικονομία, προκειμένου να προαχθεί ο 

περιφερειακός διάλογος για το βέλτιστο σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων 

για την «τουριστική βιομηχανία» της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να 

συνεχίζει να προσφέρει στα εισοδήματα των κατοίκων και στη συνολική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

 Το χρηματοδοτικό πλάνο παρουσιάζεται μέσω πινάκων και σχεδίων δράσης 

που καταλήγουν σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και παρέχουν το 

πλαίσιο και την τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ η υλοποίηση του εν λόγω 

σχεδιασμού έχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των 

αναγκαίων δράσεων για τη διαμόρφωση και προώθηση των τουριστικών 

προϊόντων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας και με 

τον τρόπο αυτό, η μελέτη επιχειρεί να συμβάλει αποφασιστικά και με 

συγκεκριμένες προτάσεις στον περιφερειακό τουριστικό σχεδιασμό και την 

εξειδίκευση των αναγκαίων έργων προκειμένου να επιτευχτεί ισόρροπη 

τουριστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας, αξιοποιώντας 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των περιοχών (παράκτιος, ορεινός, 

ενδοχώρα κλπ).  

 Η μελέτη καταλήγει στην παρουσιαης των βασικών αρχών και κατευθύνσεων 

για την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο βασικό 

τουριστικό προιόν της Περιφέρειας, τη Χαλκιδική, δίδοντας έμφαση στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εκτιμώντας ότι αυτή η στρατηγική 

επιλογή δύναται να προσφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη της περιοχής και συμπληρωματικά με άλλα παρεχόμενα 

τουριστικά προιόντα (city break Θεσσαλονίκη, θρησκευτικός, ορεινός 

τουρισμός) να επιφέρει πρόσθετα οικονομικά και αναπτυξιακά 

αποτελέσματα για επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.       
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1. Εισαγωγή – Σκοπιμότητα μελέτης  
 

1.1   Η αναγκαιότητα κατάρτισης ενός Οδικού Χάρτη για την 

Τουριστική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς 

πόρους και σημαντικό δυναμικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Παρά την 

κυριαρχία του εποχικού παραθαλάσσιου τουρισμού, η ΠΚΜ διαθέτει τουριστικούς 

πόρους, αλλά και υποδομές, για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού (π.χ. 

αστικού, πολιτιστικού, οικολογικού, χιονοδρομικού, θερμαλιστικού, θρησκευτικού, 

οινολογικού, γαστρονομικού κ.α.). Επίσης, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης διασύνδεσης του τουρισμού με το 

τοπικό-περιφερειακό παραγωγικό σύστημα και την ανάπτυξη των κλάδων 

υποστήριξης του τουριστικού συστήματος (π.χ. τροφίμων και ποτών, εμπορίου, 

μεταφορών, γαστρονομίας, αναψυχής, τεχνολογιών περιβάλλοντος κ.α.).  

 

Η υφιστάμενη και καταγεγραμμένη συμβολή του τουρισμού της Κεντρικής 

Μακεδονίας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ οφείλεται, κυρίως, στον 

παραθαλάσσιο μαζικό τουρισμό (π.χ. Χαλκιδική, Πιερία), στον αστικό και 

πολιτιστικό τουρισμό (π.χ. Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα), καθώς και σε 

μορφές τουρισμού όπως τον αρχαιολογικό (π.χ. Δίον, Πέλλα, Βεργίνα, Αμφίπολη, 

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική), ορεινό (π.χ. Όλυμπος, Πιέρια, Βέρμιο, Πάικο), 

χιονοδρομικό (Καϊμακτσαλάν, Πέντε Πηγάδια, Σέλι, Άη Λιας Σερρών), ιαματικό 

(Λουτράκι Αριδαίας, Απολλωνία, Λαγκαδάς, Πικρολίμνη), θρησκευτικό (Άθως, 

Θεσσαλονίκη, Βέροια), Οικολογικό (Λίμνη Κερκίνη, Δοϊράνη, δέλτα των ποταμών), 

οινολογικό (π.χ. Νάουσα, Γουμένισσα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη) κ.α. Εντούτοις, η 

συνολική περιοχή χαρακτηρίζεται από άνιση τουριστική ανάπτυξη. Από τη μια 

υπάρχουν οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής και της 

Πιερίας, περιοχές με μεσαία (αλλά με αυξητικές τάσεις) τουριστική κίνηση όπως η 

Θεσσαλονίκη και περιοχές με συγκριτικά χαμηλή τουριστική ανάπτυξη όπως το 

Κιλκίς, η Πέλλα, οι Σέρρες και η Ημαθία.  
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Όσον αφορά στην τουριστική υποδομή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετέχει στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας με 12,3%, ενώ το ποσοστό των 

κλινών στις συνολικές κλίνες της χώρας ανέρχεται σε 11,5%. Κυρίαρχη είναι η 

σχετική θέση της Χαλκιδικής, στην οποία αναλογεί το 44% των ξενοδοχείων της 

Περιφέρειας και το 53,7% των κλινών.  Ακολουθούν οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, 

Πέλλας, Σερρών, Ημαθίας και Κιλκίς.  

 

Διάγραμμα 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Πηγή: Allmedia (2011), ίδια επεξεργασία 

 

Συνολικά, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, όπως είναι:  

 Ο εκτεταμένος παράκτιος χώρος, με εξαιρετικής ποιότητας ακτές. 

 Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, οι μοναδικές αρχαιότητες και άλλα σημαντικά 

πολιτιστικά μνημεία. 

 Η σχετικά εύκολη προσβασιμότητα (π.χ. αεροπορική και οδική από τα 

Βαλκάνια).  
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 Οι πλούσιοι πόροι (π.χ. όρη, δάση, ποτάμια. λίμνες, βιότοποι) για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 Ο μεγάλος αριθμός ελκυστικών αστικών κέντρων και παραδοσιακών 

οικισμών. 

 

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΚΜ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα 

κείμενα σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και στο σχέδιο του νέου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΚΜ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

τουριστικής βιομηχανίας της ΠΚΜ και αναγορεύει την ενίσχυση της τουριστικής 

ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της.  

 

Τόσο το νέο ΠΕΠ της ΠΚΜ, όσο και τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα 

περιλαμβάνουν δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη. Προκειμένου, όμως, να 

υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων είναι αναγκαίο 

να υπάρξει μια εκ των προτέρων αντιστοίχηση των προτεραιοτήτων της τουριστικής 

στρατηγικής της ΠΚΜ και των αναγκαίων έργων και δράσεων με τις επενδυτικές 

προτεραιότητες και τις προβλεπόμενες δράσεις και τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ 

2014-2020. Συνεπώς, είναι αναγκαία, αφενός η εξειδίκευση της περιφερειακής 

στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και αφετέρου η αναζήτηση και ο 

προσδιορισμός των πόρων που μπορούν να αντληθούν τόσο από το ΠΕΠ της ΠΚΜ 

2014-2020, όσο και από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα ή άλλες 

Κοινοτικές δράσεις και μηχανισμούς.  

 

Επιδίωξη του παρόντος Οδικού Χάρτη αποτελεί η τεκμηρίωση του τρόπου και της 

μεθοδολογίας μέσα από την οποία η Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης για την 

ΠΚΜ – όπως αυτή προδιαγράφεται και αποτυπώνεται στα κείμενα στρατηγικής που 

δεσμεύουν τους φορείς σχεδιασμού - θα εξελιχθεί σταδιακά σε συγκεκριμένα 

προγράμματα, με τις ανάλογες φάσεις, αρμοδιότητες, ορόσημα, προθεσμίες, 

εντοπίζοντας τους κατάλληλους πόρους υλοποίησης.  
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Στόχος του κειμένου είναι να καταδειχθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού τομέα 

και πως αυτό επηρεάζει, τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη διαδικασία σχεδιασμού, 

μέσα στο νέο οικονομικό, δημοσιονομικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που 

διαμορφώνεται στη χώρα. Σταδιακά, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης 

ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής, από τα διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό-δημοτικό. Ο 

οριζόντιος χαρακτήρας και η φύση της τουριστικής δραστηριότητας αναδεικνύει, 

επίσης, την ανάγκη πολυτομεακής και πολυταμειακής προσέγγισης στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση τουριστικής πολιτικής σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο.   

 

1.2 Η προστιθέμενη αξία του Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης 

δράσεων του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία 
 

Σκοπός του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για τα την τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών 

δεδομένων της Κεντρικής Μακεδονίας και η κατάθεση μιας συγκεκριμένης 

πρότασης για την ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και μέσα υλοποίησης. 

Δηλαδή, η βασική του αποστολή είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό διάλογο για τη 

βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη.  

 

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ πρέπει να αναγιγνώσκεται κατά τρόπο επιχειρησιακό και με βάση 

τη σύνθεση που επιχειρεί να κάνει μεταξύ στόχων και μέσων υλοποίησης. Ο 

συνθετικός χαρακτήρας του οδηγού αυτού αποτελεί και το στοιχείο καινοτομίας, 

καθιστώντας το εγχειρίδιο εφαρμογής δράσεων που αφορούν την τουριστική 

οικονομία και εν γένει δραστηριότητα στην Κεντρική Μακεδονία.  

 

Η πρόταση η οποία παρουσιάζεται, καλείται να εστιάσει στον τρόπο αξιοποίησης 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και να αποτιμήσει ex-

ante τις ευκαιρίες  χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων, δράσεων, 
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παρεμβάσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από το νέο πλαίσιο 

προγραμματισμού και χρηματοδότησης την επόμενη περίοδο.  

 

Το πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που εισάγονται  

και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκμηριώνουν τη συμβατότητα τους 

με τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως αυτός 

παρουσιάζεται μέσα από το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία (ΠΠΧΣΑΑ ΚΜ), το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΠΚΜ 2014-2019, το εγκεκριμένο ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020, αλλά και των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

περιόδου 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και τέλος των διακρατικών, 

διασυνοριακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020, των ΕΠ «Ελλάδας-Βουλγαρίας», «Ελλάδας-

FYROM», «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020», «Πρόγραμμα MED 2014-2020».  

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ 

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

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

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

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

«συνυπευθυνότητα» στο σχεδιασμό ανάμεσα στα επίπεδα διοίκησης και τους 

φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη χάραξη τουριστικής πολιτικής ή και 

στην τουριστική δραστηριότητα εν γένει.    
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την 

Κεντρική Μακεδονία 
 

Η στρατηγική για την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας αυτής δεν σχεδιάζεται στο κενό. Αντιθέτως, βασιζόμενη στα 

υφιστάμενα δεδομένα οφείλει: 

 Να αποτυπώνει πλήρως και αντικειμενικώς τα τουριστικά δεδομένα της 

περιοχής και να εντοπίζει τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης στη βάση των 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.  

 Να αναγιγνώσκει έγκαιρα τις προδιαγραφόμενες διεθνείς και εθνικές τάσεις 

του κλάδου και των αγορών, δηλαδή των τάσεων της προσφοράς και της 

ζήτησης. 

 Να λαμβάνει υπόψη τα υπερκείμενα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή 

τις θεσμικές κατευθύνσεις και τους κανονιστικούς περιορισμούς. 

 Να αξιοποιεί πλήρως τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν  τα 

διάφορα  επιχειρησιακά προγράμματα.  

 

Στα παρακάτω γίνεται σύντομη καταγραφή των βασικών δεδομένων της 

τουριστικής προσφοράς και ζήτησης της ΠΚΜ, καθώς και του θεσμικού και 

προγραμματικού πλαισίου της μελλοντικής τουριστικής της ανάπτυξης.  

 

2.1 Ο τουρισμός στην ΠΚΜ σε αριθμούς  
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της χώρας, 

αποτελώντας τη μεγαλύτερη σε έκταση (18.811 τ.χλμ.) και δεύτερη μεγαλύτερη σε 

πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρειά της. Χαρακτηρίζεται από 

υψηλή προσβασιμότητα, τόσο από και προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όσο 

και προς τα Βαλκάνια, αλλά και διεθνώς. 

 

Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, συμπεριλαμβάνοντας τις Περιφερειακές 

Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, 
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με τη ΠΕ Θεσσαλονίκης να αποτελεί τη μεγαλύτερη από αυτές, με έκταση (3.683 

τ.χλμ). Επίσης, βάσει του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στα διοικητικά 

όρια της Περιφέρειας περιλαμβάνονται 38 Δήμοι. Έδρα της Περιφέρειας είναι η 

Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη της χώρας, αλλά 

και τη σημαντικότερη πύλη προς και από τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. 

  

Χάρτης 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 είναι 1.880.058 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ την περίοδο 2001-2011 ο 

πληθυσμός της σημείωσε ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,19% (έναντι της μείωσης 

του 1,19% που σημείωσε η χώρα). Η ΠΕ Θεσσαλονίκης, λόγω της ύπαρξης του 

μητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, αποτελεί και πληθυσμιακά τη 

μεγαλύτερη από τις ΠΕ (συγκεντρώνει το 59,1% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας). Ακολουθούν οι ΠΕ Σερρών (9,4%) και οι ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας (7,48 

και 7,43% αντίστοιχα). Η Περιφέρεια, στο σύνολό της, εμφανίζει δείκτη γήρανσης 

της τάξης του 1,31, ακολουθώντας τις τάσεις γήρανσης της χώρας (1,34). Ωστόσο, ο 
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υψηλότερος δείκτης γήρανσης εμφανίζεται στις ΠΕ Σερρών και Κιλκίς (2,13 και 1,84 

αντίστοιχα), με την ΠΕ Θεσσαλονίκης να εμφανίζει τον πιο νεανικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας (1,14). 

 

Το δίκτυο μεταφορών της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες υποδομές κρίνονται 

ικανοποιητικές, όσον αφορά την κάλυψη των ενδοπεριφερειακών, 

διαπεριφερειακών και διεθνών μεταφορών. Από την Περιφέρεια, εκτός από τον 

οδικό άξονα ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, διέρχεται διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, 

ενώ η περιοχή της εξυπηρετείται επίσης από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το 

αεροδρόμιο Μακεδονία.  

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το 

οποίο περιλαμβάνει σημαντικούς ορεινούς όγκους, υγροτόπους καθώς επίσης 

υπόγειες και επιφανειακές υδάτινες επιφάνειες και παράκτιες-θαλάσσιες περιοχές. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 33,8% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας είναι προστατευόμενο, ενώ σε αυτή συναντούνται και τέσσερα Εθνικά 

Πάρκα. Ωστόσο, η περιοχή αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα, 

σημαντικότερο εκ των οποίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των 

υδάτων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σπαταλών και διαρροών. Εκτός 

όμως του φυσικού πλούτου, η Περιφέρεια διαθέτει επίσης πλούσιο πολιτιστικό 

απόθεμα, στοιχεία τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν περαιτέρω για την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της προώθησης της τουριστικής 

δραστηριότητας.  

 

Όσον αφορά το οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας, το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας 

για το έτος 2011 ανέρχονταν σε 78% του μ.ο. της χώρας. Σε επίπεδο ΠΕ, το 

υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ (αλλά κοντά στο μ.ο. της χώρας) εμφανίζει η ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Ακολουθούν οι ΠΕ Χαλκιδικής, Κιλκίς και Ημαθίας. Το μέσο φορολογούμενο 

εισόδημα των κατοίκων της Περιφέρειας ανέρχεται στα 15.483 ευρώ για το έτος 

2012, σημειώνοντας την περίοδο 2009-2012 μια σχετική αύξηση της τάξης του 2,0%. 

Στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, η ΠΕ εμφανίζει το υψηλότερο μέσο φορολογούμενο 

εισόδημα (17.152 ευρώ για το 2012) και ακολουθούν οι ΠΕ Χαλκιδικής (13.644 
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ευρώ)  και Κιλκίς (13.279 ευρώ), ενώ το χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο 

εμφανίζει η ΠΕ Πέλλας (12.620 ευρώ). Τέλος, σε σχέση με το όριο της φτώχειας 

(11.986 ευρώ για το 2012) φαίνεται ότι το σύνολο της Περιφέρειας βρίσκεται πάνω 

από αυτό, με το σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 1,27. Ωστόσο οι ΠΕ Σερρών και 

Πέλλας φαίνεται ότι τοποθετούνται ελάχιστα πάνω από το όριο αυτό (1,07 και 1,08 

αντίστοιχα). 

 

Σε γενικές γραμμές η οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζεται 

κυρίως στη βιομηχανία και την πρωτογενή παραγωγή, καθώς και σε υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών και λιγότερο σε υπηρεσίες υποστήριξης των 

επιχειρήσεων ή σε εξαγωγικές υπηρεσίες, πλην του τουρισμού. Μάλιστα για τον 

τουρισμό, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγνωρίζει σημαντικά 

περιθώρια αξιοποίησης της τεχνολογικής και μη καινοτομίας, γεγονός που 

πιστεύεται ότι θα δώσει επιπλέον δυναμική στην ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος 

ήδη παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναμικός σε σχέση και με τις υπόλοιπες περιοχές της 

χώρας.  

 

Η ιδιαίτερη δυναμική του τουριστικού κλάδου της ΠΚΜ, παρά την άνιση ανάπτυξή 

του εντός αυτής,  στηρίζεται στις ποικίλες μορφές τουρισμού που εμφανίζονται 

στην Περιφέρεια και αναφέρονται συνοπτικά στην ενότητα 1.1. Η άνιση χωρική 

κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ) 

Π.Ε. 
ΑΕΠ ΞΕΝΟΔ. / ΕΣΤΙΑΤ. ΩΣ ΠΡΟΣ Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1995-

2008 1995 2001 2004 2008 

ΗΜΑΘΙΑΣ 0,57 0,42 0,48 0,5 -4,43% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,83 0,7 0,76 0,77 2,92% 

ΚΙΛΚΙΣ 0,52 0,41 0,48 0,43 -8,06% 

ΠΕΛΛΑΣ 0,54 0,42 0,39 0,4 -18,57% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 0,95 1,19 1,17 1,3 51,35% 

ΣΕΡΡΩΝ 0,7 0,61 0,59 0,64 1,37% 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,73 2,17 1,89 2,02 29,54% 

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
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Χάρτης 2 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ ΤΩΝ 
ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ 2008 

 

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), Ιδία επεξεργασία 

 

Από τον προηγούμενο πίνακα γίνεται φανερό ότι στην Περιφέρεια η συμμετοχή του 

τουριστικού κλάδου στο περιφερειακό ΑΕΠ ενισχύεται διαχρονικά, με τη 

μεγαλύτερη θετική μεταβολή της συμμετοχής του να σημειώνεται στην ΠΕ Πιερίας 

(51,4% για την περίοδο 1995-2008) και δευτερευόντως στην ΠΕ Χαλκιδικής (29,5%).  

 

Η υπάρχουσα τουριστική υποδομή της Περιφέρειας περιλαμβάνει το 12,25% των 

ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, με τις λειτουργούσες κλίνες για το έτος 2013 να 

ανέρχονται στο 11,1% του συνόλου της χώρας. Μάλιστα η ΠΕ Χαλκιδικής 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων και κλινών της Περιφέρειας 

(43,1 και 51,8% αντίστοιχα), με τις ΠΕ Πιερίας και Θεσσαλονίκης να ακολουθούν. 

 



 

Πίνακας 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2011 ΚΑΙ 2013  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

  2011 2013 2011 2013 

Π.Ε. Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* 

Ημαθίας 
33 1.566 33 1.573 - 156 962 448 - 0 448 969 156 0 

2,70% 1,80% 2,78% 1,83% 0 0,90% 4,40% 2,20% 0,00% 0 2,23% 4,71% 1,02% 0 

Θεσ/νίκης 
139 14.151 138 14.281 3.420 2.762 4.463 2.020 1.486 1.492 2.050 4.432 2.854 3.453 

11,50% 16,20% 11,65% 16,58% 30,10% 16,30% 20,30% 9,90% 8,90% 8,86% 10,21% 21,53% 18,58% 26,06% 

Κιλκις 
19 845 18 825 - 100 424 258 63 103 198 424 100 0 

1,60% 1,00% 1,52% 0,96% 0,00% 0,60% 1,90% 1,30% 0,40% 0,61% 0,99% 2,06% 0,65% 0 

Πέλλας 
64 2.607 63 2.732 - 285 1.337 692 293 301 558 1.536 337 0 

5,30% 3,00% 5,32% 3,17% 0 1,70% 6,10% 3,40% 1,80% 1,79% 2,78% 7,46% 2,19% 0 

Πιερίας 
391 19.713 388 20.046 1.067 1.497 3.069 6.867 7.213 7.151 6.936 2.975 2.144 840 

32,50% 22,60% 32,74% 23,28% 9,40% 8,80% 13,90% 33,60% 43,40% 42,48% 34,55% 14,45% 13,95% 6,34% 

Σερρών 
34 1.924 34 2.079 - 405 966 423 130 193 320 956 610 0 

2,80% 2,20% 2,87% 2,41% 0 2,40% 4,40% 2,10% 0,80% 1,15% 1,59% 4,64% 3,97% 0 

Χαλκιδικής 
524 46.539 511 44.579 6.852 11.722 10.806 9.731 7.428 7.593 9.567 9.297 9.163 8.959 

43,50% 53,30% 43,12% 51,77% 60,10% 69,30% 49,10% 47,60% 44,70% 45,11% 47,65% 45,16% 59,64% 67,60% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1.204 87.345 1.185 86.115 11.339 16.927 22.027 20.439 16.613 16.833 20.077 20.589 15.364 13.252 

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 

% στη χώρα 12,40% 11,50% 12,25% 11,13% 20,40% 7,40% 12,40% 10,30% 16,20% 31,04% 8,97% 11,21% 7,92% 11,27% 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία) 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 22 από 195 

 

 

Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του πλήθους των κλινών της Περιφέρειας 

φανερώνει ότι την περίοδο 2004-2011 ο αριθμός των κλινών σημείωσε αύξηση της 

τάξης του 8,45% για το σύνολο της Περιφέρειας, παρόλο που την επόμενη περίοδο 

2011-2013 σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,65%. Σε επίπεδο ΠΕ, η μεγαλύτερη 

αύξηση για την περίοδο 2004-2011 παρατηρήθηκε στην ΠΕ Πέλλας και ακολουθούν 

οι ΠΕ Ημαθίας και Κιλκίς. Την περίοδο 2011-2013 μόνο η ΠΕ Σερρών συνέχισε να 

εμφανίζει υψηλές τάσεις αύξησης του αριθμού των κλινών της (9,5%), 

ακολουθούμενη από τις ΠΕ Πιερίας και Ημαθίας που παρουσίασαν σαφώς 

μικρότερες τάσεις (0,7 και 0,5% αντίστοιχα). Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διαχρονική 

εξέλιξη του πλήθους των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας παρατηρείται 

ότι την περίοδο 2004-2011 σημειώθηκε στο σύνολο της Περιφέρειας μια αύξηση 

της τάξης του 10,6%. Η μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση σε επίπεδο ΠΕ παρατηρήθηκε 

στην ΠΕ Σερρών, ακολουθούμενη από τις ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας. Ωστόσο την 

περίοδο 2011-2013 σημειώθηκε μείωση του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων 

της Περιφέρειας κατά 1,25%, με τις ΠΕ που σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση να είναι 

οι ΠΕ Κιλκίς και Πέλλας (μείωση της τάξης του 5,26 και 4,55% αντίστοιχα). Με 

δεδομένο τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι διαχρονικά το τουριστικό επενδυτικό 

ενδιαφέρον μεταφέρεται από την ΠΕ Χαλκιδικής, στις υπόλοιπες περιοχές της 

Περιφέρειας, ενδεχομένως λόγω της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας 

και της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ.  

 

Πίνακας 3 ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Π.Ε. 2001 2004 2011 2013 2001-4 2004-11 2011-2013 2001 2004 2011 2013 

ΗΜΑΘΙΑΣ 864 1.059 1.566 1.573 7,52% 23,94% 0,45% 1,35% 1,41% 1,79% 1,83% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.613 12.401 14.345 14.281 5,62% 7,84% -0,45% 16,56% 16,56% 16,38% 16,58% 

ΚΙΛΚΙΣ 364 572 845 825 19,05% 23,86% -2,37% 0,57% 0,76% 0,97% 0,96% 

ΠΕΛΛΑΣ 1.125 1.604 2.805 2.732 14,19% 37,44% -2,60% 1,76% 2,14% 3,20% 3,17% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 14.494 16.983 19.904 20.046 5,72% 8,60% 0,71% 22,61% 22,68% 22,73% 23,28% 

ΣΕΡΡΩΝ 1.111 1.295 1.898 2.079 5,52% 23,28% 9,54% 1,73% 1,73% 2,17% 2,41% 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 35.520 40.982 46.193 44.579 5,13% 6,36% -3,49% 55,42% 54,72% 52,76% 51,77% 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
64.091 74.896 87.556 86.115 5,62% 8,45% -1,65%         

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  

 

Χάρτης 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
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Χάρτης 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2011-2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  

 

Πίνακας 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

 Π.Ε. 2001 2004 2011 2013 2001-2004 2004-2011 2011-2013 2001 2004 2011 2013 

ΗΜΑΘΙΑΣ 20 22 33 33 10,00% 50,00% 0,00% 2,10% 2,03% 2,75% 2,78% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 123 141 138 11,80% 14,60% -2,13% 11,53% 11,34% 11,75% 11,65% 

ΚΙΛΚΙΣ 12 13 19 18 8,30% 46,20% -5,26% 1,26% 1,20% 1,58% 1,52% 

ΠΕΛΛΑΣ 33 44 66 63 33,30% 50,00% -4,55% 3,46% 4,06% 5,50% 5,32% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 318 356 390 388 11,90% 9,60% -0,51% 33,33% 32,81% 32,50% 32,74% 

ΣΕΡΡΩΝ 20 22 34 34 10,00% 54,50% 0,00% 2,10% 2,03% 2,83% 2,87% 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 441 505 517 511 14,50% 2,40% -1,16% 46,23% 46,54% 43,08% 43,12% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 954 1.085 1.200 1.185 13,70% 10,60% -1,25%         

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  

 

Πίνακας 5 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (σε ξενοδοχειακά καταλύματα και campings) για το 2010 

  ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 Π.Ε. ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
32.997 4.551 37.548 60.689 9.360 70.049 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
573.324 432.349 1.005.673 1.138.238 930.498 2.068.736 

ΚΙΛΚΙΣ 
10.802 2.444 13.246 18.830 6.753 25.583 

ΠΕΛΛΗΣ 
40.319 4.091 44.410 74.718 8.386 83.104 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
66.502 125.152 191.654 239.799 814.104 1.053.903 

ΣΕΡΡΩΝ 
65.778 13.284 79.062 127.660 22.535 150.195 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
182.084 583.086 765.170 688.314 3.860.774 4.549.088 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
971.806 1.164.957 2.136.763 2.348.248 5.652.410 8.000.658 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Χάρτης 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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Χάρτης 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Από την ανάλυση του αριθμού των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2013, γίνεται φανερή η υπεροχή της 

προσέλκυσης επισκεπτών των ΠΕ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, αναφορικά είτε με 

τις αφίξεις, είτε με τις διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, φανερώνεται η διαφορετική 

προτίμηση ημεδαπών και αλλοδαπών. Οι μεν πρώτοι παρουσιάζουν μια εμφανή 

προτίμηση στην επίσκεψη της ΠΕ Θεσσαλονίκης, ενώ οι δεύτεροι στην ΠΕ 

Χαλκιδικής. Το γεγονός αυτό έχει σαφώς να κάνει με τη μορφή τουρισμού που 

προσφέρουν οι δύο περιοχές (αστικός και μαζικός παραθαλάσσιος αντίστοιχα).  

 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των 

αλλοδαπών στο σύνολο της Περιφέρειας είναι περισσότερες από των ημεδαπών. 

Μάλιστα, οι αλλοδαποί επισκέπτες της Περιφέρειας παραμένουν σε αυτή 

περισσότερες ημέρες από τους ημεδαπούς επισκέπτες της (βλ. σχετικά επόμενο 

Πίνακα 6). Επίσης, στο σύνολο των ΠΕ (με εξαίρεση τις ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας) ο 

δείκτης του συνόλου των επισκεπτών κυμαίνεται κοντά στην τιμή 2,0, γεγονός που 

υποδηλώνει τουρισμό σαββατοκύριακου. 
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Πίνακας 6 ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σε ξενοδοχειακά καταλύματα και camping) ΓΙΑ ΤΟ 

2013 

Π.Ε. 

 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

(Διανυκτερεύσεις/Αφίξεις) 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
1,8 2,1 1,9 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2,0 2,2 2,1 

ΚΙΛΚΙΣ 
1,7 2,8 1,9 

ΠΕΛΛΗΣ 
1,9 2,0 1,9 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
3,6 6,5 5,5 

ΣΕΡΡΩΝ 
1,9 1,7 1,9 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
3,8 6,6 5,9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2,4 4,9 3,7 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Πίνακας 7 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Π.Ε. 2001 2004 2010 

ΗΜΑΘΙΑΣ 26,48% 23,28% 19,03% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42,91% 29,51% 34,87% 

ΚΙΛΚΙΣ 18,39% 15,72% 9,53% 

ΠΕΛΛΑΣ 16,73% 11,16% 11,21% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 11,55% 10,01% 12,68% 

ΣΕΡΡΩΝ 36,75% 23,03% 22,09% 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14,74% 13,23% 23,16% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

19,28% 15,48% 22,10% 

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΣΕΤΕ/ΞΕΕ) 

 

Επίσης, όσον αφορά το μέσο ετήσιο δείκτη πληρότητας των κλινών για το 2010, ο 

προηγούμενος πίνακας φανερώνει ότι η μεγαλύτερη πληρότητα παρουσιάζεται 

στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (34,9%). Ακολουθεί η ΠΕ Χαλκιδικής (23,2%) και η ΠΕ Σερρών 
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(22,1%). Στο σύνολό της δε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το 2010 

παρουσίασε μέση ετήσια πληρότητα της τάξης του 22,1%. Την περίοδο 2001-2011 η 

πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,8%. 

Ωστόσο, οι περισσότερες ΠΕ εμφάνισαν μείωση πληρότητας, με εξαίρεση την ΠΕ 

Χαλκιδικής (αύξηση 8,4%) και την ΠΕ Πιερίας (αύξηση 1,1%), γεγονός που σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων οδηγεί στο 

συμπέρασμα, ότι το πλεόνασμα των περιοχών αυτών σε προσφορά ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών αυξήθηκε. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται πως οι δυνατότητες του κλάδου 

δεν έχουν εξαντληθεί και απαιτούνται οργανωμένες προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας και προώθησης ενός ποιοτικού και 

διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος, καθώς και της επέκτασης της 

τουριστικής περιόδου και παραμονής των επισκεπτών.  

 

Χάρτης 7 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2010 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
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2.2 Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασμού  

 

Το χωροταξικό σχέδιο της ΠΚΜ θέτει, μεταξύ άλλων, γενικούς και ειδικούς στόχους 

για την τουριστική ανάπτυξη των επί μέρους περιοχών της. Επίσης, ορίζει τις 

κατευθύνσεις και τα όρια των σχετικών παρεμβάσεων. Συνεπώς, λόγω της 

δεσμευτικότητας του σχεδίου, η περιφερειακή τουριστική πολιτική οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη της τις προτεραιότητες αυτού.   

 

2.2.1 Προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης ΠΧΣΑΑ ΚΜ : Γενικοί στόχοι 

κα στόχοι για επί μέρους περιοχές (ζώνες)   

 

Με βάση τις προτεραιότητες που θέτει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία, η χωροθέτηση 

των δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα, πρέπει να υπακούει στους κάτωθι 

αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους: 

 Επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας και ανάδυση ανταγωνιστικών 

τομέων και δικτύων αριστείας, με στόχους την παραγωγή υπηρεσιών 

βασισμένων στη γνώση και την ένταξη των συνοδευτικών υπηρεσιών και του 

εμπορίου στο παραγωγικό σύστημα. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (σε διεθνή 

και εθνική κλίμακα) για παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Περιφέρειας 

και λειτουργική δημιουργία Πύλης εισόδου της ΝΑ Ευρώπης, μέσα από 

αξιοποίηση της καινοτομίας και αναβάθμιση ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, ενίσχυση επιχειρηματικών δικτυώσεων και σύνδεση τους με 

διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα, δημιουργία πόλου δυναμικών και 

καινοτόμων υπηρεσιών με εμβέλεια νοτιοανατολικής Ευρώπης, οργάνωση 

και ενίσχυση σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών 

συνδυασμένης μεταφοράς, προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

 Απεξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία και επικέντρωση του 

στην υψηλής ποιότητας ζήτηση μέσα από ποιοτική αναβάθμιση, 

εμπλουτισμό και διεύρυνση τουριστικού προϊόντος, ανάπτυξη νέων μορφών 
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τουρισμού και διασύνδεση τους με το κυρίαρχο πρότυπο, άμβλυνση της 

εποχικότητας και σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς 

πόρους. 

 

Ως τυπικές ζώνες τουριστικού προορισμού υποδεικνύονται οι ακόλουθες: 

 Κ1. Νότια Πιερία: ζώνη παράκτιου τουρισμού, συνδυάζεται με 

«εσωτερικό» Όλυμπο και αρχαιολογικό χώρο Δίου, με προβλήματα 

ποιοτικής διάρθρωσης υποδομών – προϊόντος 

 Κ2. Βέρμιο: αναδυόμενη «εσωτερική» ζώνη θεματικού τουρισμού, 

χειμερινός τουρισμός και άθλησης, τουρισμός πόλης, δρόμοι του κρασιού 

 Κ3. Βόρας (Καϊμάκτσαλαν): αναδυόμενη «εσωτερική» ζώνη θεματικού 

τουρισμού, χειμερινός τουρισμός και άθλησης, θεραπευτικός (Πόζαρ), 

οικοτουρισμός 

 Κ4. Κερκίνη – Δοϊράνη – Κοιλάδα Στρυμόνα: αναδυόμενη «εσωτερική» 

ζώνη θεματικού τουρισμού, οικοτουρισμός – αγροτουρισμός, θεραπευτικός 

 Κ5. Στρυμονικός: ζώνη παράκτιου τουρισμού και πύλη του Αγίου Όρους, 

στο βόρειο τμήμα με προβλήματα ποιοτικής διάρθρωσης υποδομών – 

προϊόντος 

 Κ6. Σιθωνία: ζώνη παράκτιου τουρισμού με δυναμικό σε φάση 

ανάπτυξης, αλλά με σοβαρά ζητήματα φέρουσας ικανότητας 

 Κ7. Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική: εντονότερη «φθορά» λόγω 

ιδιοκατοίκησης. 

 Κ8. Κασσάνδρα: ώριμη ζώνη παράκτιου τουρισμού με «βάρος» σε εθνικό 

επίπεδο, με σοβαρά ζητήματα φέρουσας ικανότητας και με αντιπαλότητα 

τουρισμού και παραθεριστικής ιδιοκατοίκησης. 

 Κ9. Αστικό – μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης: ζώνη 

εκθεσιακού-συνεδριακού τουρισμού και τουρισμού πόλης, με διακριτή 

πολιτιστική συνιστώσα. 

 Κ10. Λίμνες Βόλβης – Κορώνειας και ορεινός όγκου Βερτίσκου: 

αναδυόμενη «εσωτερική» ζώνη θεματικού τουρισμού, θερμαλιστικά κέντρα 

Απολλωνίας και Λαγκαδά, Πικρολίμνη, αγροτουρισμός. 
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2.2.2 Χωρικές κατευθύνσεις για τον τουριστικό τομέα στην ΚΜ 

  

 Πρόβλεψη δυνατότητας χρηματοδότησης σχεδιασμού και υποστηρικτικών 

υποδομών θεματικών τουριστικών διαδρομών (δυνατότητες στην Κ. 

Μακεδονία): 

o (α) διαδρομές θρησκευτικού τουρισμού με βασικό κόμβο το Αγιον 

Ορος (απαιτούνται ορισμένες υποδομές πρόσβασης στο Αγιον Ορος, 

αλλά κυρίως διαμόρφωση ενός ειδικού προγράμματος θρησκευτικού 

και πολιτιστικού τουρισμού που θα αξιοποιεί το Αγιον Ορος ως 

βασικό στοιχείο) 

o (β) περιπατητικά μονοπάτια 

o (γ) διαδρομές αρχαιολογικού τουρισμού (επίκεντρα: Βέροια-Νάουσα, 

Δίον-Πέλλα-Βεργίνα) 

o (ε) διαδρομές γαστριμαργικού τουρισμού και «μακεδονικής 

διατροφής» 

o (στ) συνδυασμένες διαδρομές οικοτουρισμού-τουρισμού φύσης 

[Ολυμπος, δυτικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας σε ενιαίο 

σύστημα με περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Βέρμιο-

Βόρας, Βόλβη-Κορώνεια-Βερτίσκου] και χιονοδρομικού τουρισμού  

(Καϊμακτσαλάν) 

o (η) δίκτυο ιαματικού τουρισμού 

 Προώθηση (μέσω αναπτυξιακού νόμου και άλλων μηχανισμών) ξενοδοχείων 

4* και 5*, τα οποία έχουν χαμηλή συμμετοχή (σε σύγκριση με άλλες 

περιοχές της χώρας) στην τουριστική προσφορά 

 Εκπόνηση σχεδίων branding-place marketing (προτεραιότητες: 

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, δίκτυα αρχαιολογικού τουρισμού για το σύνολο 

της περιφέρειας) 

 Ανάπτυξη της οργανωμένης τουριστικής κατοικίας. Η επιδίωξη αυτή 

περιλαμβάνει αφενός τη θεσμική διευκόλυνση σύγχρονου τύπου 

επενδύσεων όπως τα ΣΤΚ, και αφετέρου την εξυγίανση υφιστάμενων 
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άναρχων συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας (Χαλκιδική Πιερία) και 

τον περιορισμό της μελλοντικής διεύρυνσης αυτού του φαινομένου. 

 Προώθηση τουρισμού city break στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται ειδικό 

πρόγραμμα για το κέντρο της πόλης και ορισμένες περικεντρικές περιοχές 

που παρουσιάζουν φαινόμενα υποβάθμισης αλλά έχουν και σημαντικές 

δυνατότητες ως τουριστικοί πόροι (πχ. παλιά πόλη), αξιοποίηση του 

αεροδρομίου Μακεδονία (κέντρου διέλευσης επισκεπτών προς άλλες 

περιοχές), καθώς και «οικοδόμηση» πάνω στην ήδη υπάρχουσα ροής 

τουριστών από Βαλκανικές χώρες και τη Ρωσία).  

 Βασικές συνιστώσες του μοντέλου αυτού ο συνεδριακός τουρισμός (ο 

ενισχυόμενος προσανατολισμός της Θεσσαλονίκης σε δραστηριότητες 

έρευνας και τεχνολογίας το επιτρέπει) και οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με την υπό αναδιάρθρωση ΔΕΘ.  

 Προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού ιατρικού τουρισμού 

(σημειώνεται η ύπαρξη ιατρικής σχολής στο ΑΠΘ και μεγάλων 

νοσοκομείων). 

 Δημιουργία περιφερειακού «Μηχανισμού Πιστοποίησης Ποιότητας» (δεν 

πρέπει να περιοριστεί στον τουρισμό αλλά να περιλάβει και άλλους 

κατάλληλους τομείς που δίνουν ταυτότητα στην περιοχή: γεωργία, υγεία, 

εμπόριο και υπηρεσίες σε τουριστικές περιοχές κλπ.) 
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Χάρτης 8 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΠΧΣΑΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1
 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2013   

                                                           
1
 Για αναλυτικότερη μελέτη και επεξεργασία πορισμάτων χαρτογραφικού υλικού: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR
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2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον 

Τουρισμό  

 

2.3.1 Γενικές κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου   

 

Ως προς τον παράκτιο χώρο, στο πλαίσιο του Ειδικού Χωροταξικού για τον 

Τουρισμό για τις περιοχές της υποκατηγορίας αυτής δίδονται οι παρακάτω 

κατευθύνσεις:  

 «Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων μη συμβατών 

με την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές/βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις, γραφεία, κτίρια περίθαλψης κλπ), ιδιαίτερα σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά. Κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε μεμονωμένα είτε σε 

οργανωμένους υποδοχείς, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

προϋποθέτουν άμεση πρόσβαση σε θαλάσσιο μέτωπο, είναι σημαντικού 

χαρακτήρα για την Εθνική Οικονομία ή εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες 

και σε τμήματα του παράκτιου χώρου που παρουσιάζουν μειωμένο 

τουριστικό ενδιαφέρον.  

 Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής 

του τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου» 

 

Ως προς τις ορεινές περιοχές οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και 

ανάπτυξης της κατηγορίας που προωθούνται κατά προτεραιότητα αφορούν:  

 «Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του ορεινού 

χώρου.  

 Βελτίωση προσβασιμότητας.  

 Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων.  

 Αξιοποίηση οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων 

οικισμών και προβολή τους.  

 Διατήρηση της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  
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 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση υποδομών.  

 Προσαρμογή νέων εγκαταστάσεων στα μορφολογικά πρότυπα και την 

κλίμακα των οικισμών.  

 Δημιουργία βασικών προτύπων και κανόνων σχεδιασμού και δόμησης 

(παραδοσιακή αρχιτεκτονική, χρήση υλικών και μορφών δόμησης).  

 Πρακτικές μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και χρήση φιλικών προς το 

περιβάλλον υλικών.  

 Δημιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων 

υποδομών στον ορεινό χώρο.  

 Δημιουργία δικτύων πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών και 

διαδρομών και χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  

 Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων 

κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

 Παροχή κινήτρων εκσυγχρονισμού υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 

παράλληλη αναβάθμισή τους.  

 Σημειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων με τους εκάστοτε 

ισχύοντες όρους δόμησης.  

 Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης ή σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης.» 

 

Ως προς τις πεδινές και ημιορεινές περιοχές, γίνεται αναφορά ότι αποτελούν 

περιοχές προτεραιότητας τουρισμού στην περίπτωση που ανήκουν στις κατηγορίες 

Α και Β, οπότε και ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις σχετικές κατευθύνσεις του 

Ειδικού Χωροταξικού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν απαιτείται η λήψη ειδικών 

μέτρων, χωρίς να αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον 

δεν σημειώνεται αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις. Επίσης αξιοποιούνται οι εκάστοτε 

τοπικοί πόροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – 
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εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενώ δεν αποκλείεται η χωροθέτηση 

οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων. 

 

Ως προς τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης αφορούν:  

 «Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 Ανάδειξη και προστασία φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού  

περιβάλλοντος και τοπίου.  

 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας και εκπαίδευσης.  

 Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών 

προς το περιβάλλον (ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, προϊόντων 

ονομασίας προέλευσης, κ.ά).  

 Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης. στ. Κατάρτιση και 

θεσμοθέτηση των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού 

Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, με μέριμνα για τον προσδιορισμό 

ζωνών ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης. η. 

Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των 

δραστηριοτήτων του τουρισμού.  

 Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων η ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων: i) 

στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους 

ισχύοντες όρους δόμησης ii) Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

περιοχές σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του ν. 3937/2011.  

 Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστημα προστατευομένων περιοχών του ν. 

3937/2911, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Οι 
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περιοχές αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 

4179/2013, διέπονται από υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα 

προστασίας και αξιολογούμενης αξιοποίησης. Στην περίπτωση έργων και 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση 

τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής 

δόμησης εντός των τμημάτων του οργανωμένου υποδοχέα ή του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 0,05.» 

 

Ως προς τους προστατευόμενους και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης αφορούν:  

 «Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της 

τουριστικής δραστηριότητας (επιφάνεια δομημένου χώρου, συνολικός 

αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων, αριθμός υφιστάμενων κλινών).  

 Διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων μορφολογίας των νέων κτισμάτων, 

αποκατάσταση κελυφών και τους, προώθηση της αναζωογόνησής 

εγκαταλελειμμένων και φθινόντων οικισμών.  

 Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών με ιδιαίτερη έμφαση 

στον παραδοσιακό του χαρακτήρα.  

 Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας (διατήρηση 

μορφολογικών στοιχείων και τοπικής αρχιτεκτονικής).  

 Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών με αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες 

μεγαλύτερου μεγέθους.  

 Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε εγκαταλελειμμένους 

οικισμούς με την προϋπόθεση της αξιοποίησης και ανάδειξης του 

υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού.» 
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Ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους ιστορικούς τόπους,  οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης επικεντρώνονται σε: 

 «Εξασφάλιση προσβασιμότητας, επισκεψιμότητας και οργάνωσής τους, 

εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της 

εγκατάστασης δικτύων υποδομής.  

 Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων 

και ιστορικών τόπων – ένταξη σε πολυθεματικά δίκτυα.  

 Ανάδειξη και συνολική διαχείριση τοπίου» 

 

Ως προς τις περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα, οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής 

οργάνωσης και ανάπτυξης προβλέπουν:  

 «Οργάνωσή σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Αξιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού πλούτου σε σύνδεση με τη σύγχρονη 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική οικονομική 

δραστηριότητα, μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, τα οποία προβλέπουν συνέργειες δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, θεσμοθέτηση χωροταξικών ή και πολεοδομικών ρυθμίσεων, 

παροχή οικονομικών κινήτρων, υλοποίηση έργων τεχνικής και κοινωνικής 

υποδομής, κλπ.» 

 

2.3.2 Χωρικές αναφορές και ειδικές κατευθύνσεις ανά Περιφερειακή 

Ενότητα  

 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 Δυτικά παράλια Περ. Ενότητας (1ο Πόδι): (Α1) Αναπτυγμένες τουριστικά 

περιοχές 

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των 

περιοχών Α1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα:  
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α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού 

χαρακτήρα της περιοχής.  

β. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν 

και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν.  

γ. Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις (διαχείριση υδατικών πόρων, 

υγρών και στερεών αποβλήτων, πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής αποδοτικότητας).  

δ. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος.  

ε. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου (πολεοδομικές 

παρεμβάσεις). στ. Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

ζ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με 

παράλληλη αναβάθμιση και επέκτασή αυτών.  

η. Δράσεις εξυγίανσης περιοχών μέσω επανάχρησης αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων.  

θ. Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

ι. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού τμημάτων των περιοχών ως Περιοχών 

Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με σκοπό την αναβάθμιση και ανάπτυξη 

του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.  

ια. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα.  

ιβ. Ολοκληρωμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.  

ιγ. Αναμόρφωση όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

i) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 4 και 5 

αστέρων.  

ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αύξηση της ελάχιστης 

απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε είκοσι (20) στρέμματα και θέσπιση 

μέγιστης πυκνότητας 8 και 9 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 

αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην 
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περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης 

τυχόν συμπλήρωσης αυτού. 

 

 Νότιο τμήμα παραλιακής ζώνης Περ. Ενότητας (2ο Πόδι): (Α2) 

Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές 

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των περιοχών Α2 που 

προωθούνται κατά προτεραιότητα:  

α. Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την 

περιοχή (π.χ υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, ειδικά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης).  

β. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής.  

γ. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που διευρύνουν το 

τουριστικό προϊόν.  

δ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας.  

ε. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος.  

στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου (πολεοδομικές 

παρεμβάσεις)  

ζ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών. η. Αξιοποίηση τοπικών 

πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού.  

θ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με 

παράλληλη αναβάθμισή τους.  

ι. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

ια. Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή 

εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού.  
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ιβ. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού τμημάτων των περιοχών ως Περιοχών 

Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την 

αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

ιγ. Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

ιδ. Βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστικών πόρων. ιε. Αναμόρφωση όρων 

και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων με βάση 

τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

i) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 

αστέρων:  

ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της 

ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) στρέμματα και 

θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 

4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην 

περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης 

τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές.  

ιστ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα.  

ιζ. Χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) 

 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 Νοτιοανατολικό τμήμα Περ.Ενότητας Σερρών (όρος Παγγαίο – σύνορα με 

Περ.Ενότητα Καβάλας), Βορειοδυτικό και Βορειοανατολικό τμήμα 

Περ.Ενότητας Σερρών (ορεινός όγκος Μπέλλες): (Β1) Περιοχές με 

περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. 
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ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 Βορειοανατολικό τμήμα Περ.Ενότητας (όρος Μπέλλες) και δυτικό τμήμα 

Περ.Ενότητας (όρος Πάικο): (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού 

και εναλλακτικού τουρισμού. 

 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 Το σύνολο της Περ.Ενότητας (όρος Βόρας και περιοχή Έδεσσας) 

εξαιρουμένου του νοτιοανατολικού τμήματος: (Β1) Περιοχές με περιθώρια 

ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. 

 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 Το δυτικό τμήμα της Περ.Ενότητας (όρος Βερμίου): (Β1) Περιοχές με 

περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των 

περιοχών Β1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα:  

α. Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά. 

σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά, καθώς και της κλίμακας των 

οικισμών  

β. Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων σχετικών με τον 

τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των 

ειδικών εναλλακτικών μορφών που υποστηρίζουν.  

γ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και μετατροπή παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 αστέρων 

τουλάχιστον.  

δ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 

παράλληλη αναβάθμιση ή επέκταση τους.  
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ε. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

στ. Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης απασχολουμένων σε ειδικές – 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

ζ. Έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων.  

η. Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας 

μεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν.  

θ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.  

ι. Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών.  

ια. Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας και προγραμμάτων στήριξης 

αγροτικών ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (στήριξη 

ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, κ.ά.) και 

λειτουργικής διασύνδεσής τους με τουριστικές μονάδες. 

ιβ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα ήπιας ανάπτυξης.  

ιγ. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης.  

ιδ. Αναμόρφωση όρων και περιορισμών σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

i) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 

αστέρων:  

ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της 

ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δεκαπέντε (15) στρέμματα 

και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 

5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην 

περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης 

τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές. 
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ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

 Βορειοδυτικό τμήμα Περ.Ενότητας (Πιέρια όρη) και νοτιοδυτικό τμήμα 

(Όλυμπος): (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και 

εναλλακτικού τουρισμού. 

 

 Παράλιο τμήμα της Περ.Ενότητας (παράλια και περιοχή Κατερίνης): (Α2) 

Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές 

 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

 

 (Γ) Μητροπολιτικές περιοχές 

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της κατηγορίας Γ που 

προωθούνται κατά προτεραιότητα: Ισχύουν οι κατευθύνσεις για τις περιοχές Α1, 

καθώς και οι ακόλουθες:  

α. Ένταξη των τουριστικά αναξιοποίητων πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόμενο 

προϊόν, με παράλληλη προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.  

β. Επιτάχυνση των ρυθμών ανάπλασης του ιστορικού κέντρου και του παράκτιου 

μετώπου της Θεσσαλονίκης.  

γ. Προστασία, ανάδειξη και προβολή του ευρύτερου περιαστικού τους χώρου 

(ορεινοί όγκοι, κ.ά).  

δ. Αναβάθμιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

ε. Ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς 

ενδιαφέροντος.  

στ. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της 

Θεσσαλονίκης.  

ζ. Δημιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαιθρίων πάρκων 

αναψυχής και αθλητισμού, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.  
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η. Δρομολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές με βιομηχανικό ενδιαφέρον, που έχουν 

χωρική συνέχεια με περιοχές αστικού τουρισμού.  

θ. Ενίσχυση δράσεων αστικών υποδομών απορρύπανσης για την περιβαλλοντική 

αποκατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου.  

η. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 

έναντι της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. 

 

Χάρτης 9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΜ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ2 

 

 
Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού (2013), ιδία επεξεργασία 

  

                                                           
2
 Για αναλυτικότερη μελέτη και επεξεργασία πορισμάτων χαρτογραφικού υλικού: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR
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2.4 Το «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
2014-2020» για τον τουρισμό 

 

2.4.1 Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 θα συμβάλλει, στο βαθμό 

που τους αναλογεί, σημαντικά στις θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που έχουν 

ξεκινήσει στην Ελλάδα για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, το 

οποίο αποβλέπει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον 

παγκόσμιο χώρο, με περαιτέρω αναβάθμιση και δημιουργία νέων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

  

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση 

της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και 

κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική 

επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». 

 

2.4.2 Συσχέτιση των 5 Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 2014-

2020 με τον τουρισμό 

 

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας επιλέγονται στο πλαίσιο 

της στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες με 

συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές 

προτεραιότητες που όχι μόνο καλύπτουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς 

ποσοστά, αλλά και θέτουν τον πήχη υψηλότερα. 

 

Στο πλαίσιο της 1ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και 
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αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», ο τομέας του τουρισμού 

αναγνωρίζεται ως ο κλάδος εκείνος που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην 

προσπάθεια αναγέννησης της Ελληνικής οικονομίας, με ισχυρές διατομεακές 

συνέργειες (ειδικότερα δε με έμφαση σε καινοτομικές παρεμβάσεις στα 

συμπλέγματα «τουρισμού – πολιτισμού, τουρισμού αγροδιατροφής και 

τουρισμού – περιβάλλοντος) και συγκεκριμένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε 

περιφερειακή κλίμακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Ο τουρισμός κατέχει εξέχουσα 

θέση ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, επιτυγχάνοντας την κινητοποίηση όλων 

των παραγωγικών δυνάμεων και διατρέχει οριζόντια τους περισσότερους κλάδους, 

όπως ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές αλλά και κλάδους όπως το λιανεμπόριο. 

Αποτελεί τη δραστηριότητα από την οποία είναι δυνατό να προέλθει η μεγαλύτερη 

αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στη χώρα με τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, με την επέκταση σε νέες αγορές και με 

εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη ποιοτικών 

και προσβάσιμων υποδομών, την ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση 

ΤΠΕ, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αναβάθμιση των γνώσεων και 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την επίλυση των προβλημάτων 

κορεσμού της φέρουσας ικανότητας. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα του 

τουρισμού είναι η ενίσχυση συνεκτικών και ολοκληρωμένων δράσεων που 

συμβάλλουν στο όραμα και τη στρατηγική του τουρισμού για την περίοδο 2014-

2020 και όχι η υλοποίηση αποσπασματικών έργων χωρίς συνεκτικό και 

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εμπερικλείουν την 

περιφερειακή διάσταση με στόχο την ανάδειξη του τοπικού φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος σε ένα σύνολο εμπειριών και, ταυτόχρονα, θα 

διασφαλίζουν ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας.  

Το πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το ιδιαίτερο αγροδιατροφικό 

προϊόν (γαστρονομία) και η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλουν στον εμπλουτισμό 

και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 

Ο πολιτισμός μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 

δημιουργική βιομηχανία και ο κλάδος των ΤΠΕ που διαθέτει όλα τα ώριμα 

χαρακτηριστικά (τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, γεωστρατηγική θέση) 
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συγκεντρώνουν τα συγκριτικά «άϋλα» πλεονεκτήματα της Ελλάδας, και πρόκειται 

να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.   

Για την επίτευξη των στόχων της εμβληματικής προτεραιότητας για την 

ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, είναι απαραίτητες οι συνέργειες και 

συμπληρωματικότητες με το σύνολο των υπολοίπων χρηματοδοτικών 

προτεραιοτήτων. 

 

Μέσω του Τομεακού Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ θα υλοποιηθούν δράσεις κυρίως εθνικής 

εμβέλειας που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της χώρας σε ένα παγκόσμια 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων θα αξιοποιούν τα συγκριτικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, όπως προέκυψαν από τις 

περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, συγκεντρώνοντας το τοπικό 

δυναμικό και τους πόρους σε ένα κοινό στόχο για την επίτευξη της οικονομικής 

ανάπτυξης της περιφέρειας. Σε γενικές γραμμές, δράσεις υψηλού προϋπολογισμού 

θα καλυφθούν από το ΕΠΑνΕΚ και δράσεις μικρότερου προϋπολογισμού θα 

καλυφθούν από τα ΠΕΠ. 

 

Στο πλαίσιο της 2ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 

ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», τίθεται 

ως μια εκ των εμβληματικότερων χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, καθώς καλείται 

να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης - την 

ανεργία και την φτώχεια, θέτοντας τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη που 

δημιουργεί απασχόληση. Λόγω της έντασης των προβλημάτων, θα αναζητηθούν οι 

μέγιστες συνέργιες των πολιτικών  απασχόλησης για τη δημιουργία 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, μέσω συνδυασμού μέτρων και παρεμβάσεων 

που επιδιώκουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα αντικυκλικά και στα 

διαρθρωτικά μέτρα στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.  

 

 Η χρηματοδοτική προτεραιότητα εστιάζει στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της αγοράς εργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 49 από 195 

 

με στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω της 

κρίσης. 

 

Για την προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζόμενων  η εθνική πολιτική απασχόλησης θέτει τους ακόλουθους βασικούς 

στόχους: διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και της εξασφάλισης της 

πρώτης απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους (Εγγύηση για την Νεολαία-Youth 

Guarantee), προώθηση της ενεργητικής ένταξης/επανένταξης/διατήρησης 

συγκεκριμένων ομάδων στην αγορά εργασίας (νέοι, γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενοι), σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης (μαθητεία, πρακτική 

άσκηση), ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, αναβάθμιση της 

απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της ζήτησης της 

εργασίας, αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας, αναδιοργάνωση και αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ των φορέων προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, 

ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της επαγγελματικής διάρθρωσης της 

απασχόλησης και αναγνώρισης αναγκών σε δεξιότητες, ανάσχεση της αύξησης του 

ποσοστού της ανεργίας και διαμόρφωση των προϋποθέσεων εισόδου σε συστημικό 

κύκλο σταδιακής αύξησης της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας των νέων με τη 

διευκόλυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας.  

Κομβικό σημείο στην ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της αναμορφωμένης 

πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης θα αποτελέσει ο 

επαναπροσδιορισμός του λειτουργικού μοντέλου του ΟΑΕΔ και η αναδιοργάνωση 

του, καθώς και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

Βασική πολιτική επιλογή της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, που θα 

διέπει την περίοδο 2014-2020, θα είναι η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του 

κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / 

καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Οι κύριες διαστάσεις της στρατηγικής επικεντρώνονται στην 

ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα καλύπτουν όχι μόνο τις 

παραδοσιακές ομάδες-στόχους των προνοιακών πολιτικών (παιδιά, άτομα με 
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αναπηρίες και ηλικιωμένοι με περιορισμένους πόρους), αλλά και άλλες κατηγορίες 

προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά την 

ικανότητα και διαθεσιμότητά τους για άσκηση απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια 

άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας). 

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως 

στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ένταξης θα λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, τόσο ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω καινοτόμων και 

κοινωνικά προσανατολισμένων δραστηριοτήτων, όσο και ως μέσο κάλυψης των 

ολοένα και αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών.  

Η βελτίωση της πρόσβασης επιμέρους ομάδων, όπως οι μετανάστες και οι Ρομά,, 

καθώς και τα άτομα με αναπηρίες στην εκπαίδευση επιδιώκεται ως προϋπόθεση 

για την κοινωνική ένταξη των ως άνω ομάδων. 

Επιπλέον, άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στον σχεδιασμό και εφαρμογή 

ολοκληρωμένων και βιώσιμων τοπικών στρατηγικών αντιμετώπισης της ανεργίας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού σε συνδυασμό με παρεμβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης στις περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται 

υψηλή συγκέντρωση αστέγων, μεταναστών και πολιτών που πλήττονται από τη 

φτώχεια. 

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, ως υψηλή προτεραιότητα προωθείται η 

εκπόνηση συστημάτων αναφοράς, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μηχανισμών και δράσεων κοινωνικής 

προστασίας και μέριμνας. 

Επίσης, θα προωθηθούν κατάλληλες παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ, και ΕΚΤ) σε εθνικό αλλά 

και περιφερειακό επίπεδο, που θα αφορούν σε θέματα μετανάστευσης που 

αναδεικνύεται σε μείζον θέμα για τη χώρα. 

Για τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία οι 

σχετικές δράσεις θα εφαρμοσθούν κυρίως μέσω της προσέγγισης Leader. 

 

Στο πλαίσιο της 3ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Προστασία του 

περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», τίθεται ως 

βασική επιδίωξη για την προστασία του περιβάλλοντος η μετάβαση σε μια 
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οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά 

επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με την προστασία του 

φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.  

 

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας – 

ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες, από τις οποίες 

αναμένεται να προκύψει και νέα «πράσινη» επιχειρηματικότητα. Η προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί δυνητικά για τη χώρα σημαντικό 

πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι δράσεις στο πεδίο αυτό θα 

έχουν ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των πολιτών. 

 

Οι δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της 

γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της 

δασοπροστασίας,  όπως επίσης και τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, αποτελούν προϋποθέσεις για την προώθηση υπηρεσιών 

οικοσυστήματος και τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος ως 

«πόρου» για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο οικοτουρισμός.  

 

Για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον, επιδιώκεται 

η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης, 

η κατά το δυνατόν αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρων, η προστασία και 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος, η 

ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η 

μείωση του θορύβου, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Πρώτιστη 

προτεραιότητα –και χρονικά- αποτελεί η υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής 

σημασίας που άπτονται του κοινοτικού κεκτημένου και των υποχρεώσεων τήρησης 

των οδηγιών και οι οποίες δεν θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Από τις δράσεις αυτές αναμένεται σημαντική 

θετική επίπτωση στην ελκυστικότητα της Ελλάδας προς νέες επενδύσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 
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Στο πλαίσιο της 4ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός 

– συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», τίθεται 

ως βασικός στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών και 

η προώθηση των συνδυασμένων Μεταφορών για την άμεση αξιοποίηση της 

γεωπολιτικής θέσης και την ανάδειξη της Ελλάδας σε κύρια Ευρωπαϊκή πύλη και 

κόμβο μεταφορών των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επαρκώς  συνδεδεμένη με τα 

άλλα κράτη μέλη και κυρίως με τον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ε.Ε. 

 

Συνεπώς, η πρόοδος στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ στην 

κατεύθυνση Βορράς – Νότος (ΠΑΘΕΠ), η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του 

άξονα αυτού και η σταδιακή προσαρμογή του στο ERTMS αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Εξίσου σημαντικές είναι και 

οι οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα 

Εμπορευματικά Κέντρα για την προώθηση των συνδυασμένων Μεταφορών και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών. 

 

 Στις οδικές Μεταφορές οι σημαντικότερες χρηματοδοτικές προτεραιότητες 

αφορούν την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ καθώς και την κατά 

προτεραιότητα υλοποίηση αναλυτικών τμημάτων του ΔΕΔ-Μ που ενισχύουν την 

συνεκτικότητα του συνολικού συστήματος των Διευρωπαικών δικτύων Μεταφορών 

όλων των Περιφερειών της χώρας. Επιπρόσθετα, άμεσες προτεραιότητες αποτελούν 

η αναβάθμιση δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ της χώρας 

και η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης και της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες, με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε όλο το 

εθνικό δίκτυο, διαμέσου ολοκληρωμένων σχεδίων παρεμβάσεων ανά Περιφερειακό 

διαμέρισμα.   

 

Σε ότι αφορά τις θαλάσσιες Μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορευματικών μεταφορών και της ακτοπλοΐας, η κατασκευή κατάλληλων 

υποδομών σε λιμάνια του ΔΕΔ-Μ  Μεταφορών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επιβατών και την καλύτερη διακίνηση εμπορευμάτων σε συνδυασμό με 
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παρεμβάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας συνιστούν άμεσες 

προτεραιότητες του τομέα. 

 

Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της ανάπτυξης 

βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικά μέσα μεταφοράς 

σταθερής τροχιάς ), σε συνέργεια με τη χρηματοδοτική προτεραιότητα 4 

«Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς». 

 

Μεσο-μακροπρόθεσμες προτεραιότητες αποτελούν η κατά το δυνατόν εισαγωγή και 

χρήση ευφυών συστημάτων στις μεταφορές, η βελτίωση της διοικητικής και 

οργανωτικής υποστήριξης του τομέα και η ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του 

Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας, έτσι ώστε ο 

τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 

των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας. 

 

Στις ενεργειακές υποδομές η εκμετάλλευση των εγχώριων αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων αποτελεί προτεραιότητα για τη βελτίωση του εμπορικού 

ισοζυγίου. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης 

της ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 

στη διανομή ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, να 

βελτιωθούν και να εμπλουτιστούν οι σχετικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι, αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες στον τομέα. 

 

Στο πλαίσιο της 5ης χρηματοδοτικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη 

βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρεται ότι «η μεταρρύθμιση της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και γενικότερα 

του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση, αλλά και 

καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων της 
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εμβληματικής προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητά της και την 

αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020» και στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα 

δίδεται προτεραιότητα και έμφαση σε δύο στρατηγικούς άξονες: 

 «Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της 

κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω 

του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού 

του κράτους, με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς. 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, μέσω της βελτίωσης 

της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων 

πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των 

υψηλόβαθμων στελεχών καθώς και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και 

την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών 

των μεταρρυθμίσεων.» 

 

2.4.3  Σύνδεση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με τουρισμό 

 

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, για τον τομέα 

του Τουρισμού αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση η αύξηση της 

επιχειρηματικότητας του κλάδου του τουρισμού με δράσεις ενίσχυσης 

επιχειρήσεων τουρισμού για αξιοποίηση τεχνολογιών ΤΠΕ και συνεργασία με 

ερευνητικούς φορείς για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, η δημιουργία 

ή/και ενίσχυση συμπράξεων στο «τρίγωνο της  γνώσης» με στόχο: 

 α) την προώθηση και ενδυνάμωση συγκεκριμένων τομέων έρευνας (σε 

συνέργεια με τους τομείς ΤΠΕ, Αγροδιατροφής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, 

Υγείας, Μεταφορών) σε εθνικό επίπεδο,  

 β) την ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού σε 

περιφερειακό επίπεδο, και  
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 γ) η από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα στρατηγικής προβολής ειδικών 

μορφών τουρισμού. Κύριες συνέργειες που θα αξιοποιηθούν σε εθνικό 

επίπεδο εντοπίζονται στα συμπλέγματα Τουρισμού–Πολιτισμού, 

Τουρισμού–Αγροδιατροφής και Τουρισμού–Περιβάλλοντος.  

 

Παράλληλα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής 

ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον θα υποστηριχθούν δράσεις ανθρώπινου 

δυναμικού για την ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε σχέση με 

περιβαλλοντικές/ ενεργειακές παρεμβάσεις στον τομέα τουρισμού, καθώς και 

δράσεις κοινωνικο-οικονομικών μελετών/ ερευνών που συμβάλλουν στη  

διαμόρφωση κοινωνικού marketing/ ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 

γύρω από τον τουρισμό. 

 

Σε ότι αφορά στον Πολιτισμό, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση, γίνεται ειδική αναφορά στον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο δύναται 

να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα και επιχειρηματική επιλογή για τη χώρα και 

ο στόχος είναι η προώθηση δράσεων για την παραγωγή αντιγράφων, ηλεκτρονικού 

υλικού, παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης, μουσικών οργάνων, σκηνικών, κ.ά.. Εξίσου 

σημαντική είναι η στήριξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών του 

Σύγχρονου Πολιτισμού (κινηματογράφος, οπτικοακουστικά μέσα, εκδόσεις, design, 

εικαστικές τέχνες, παραστατικές τέχνες- μουσική, χορός, θέατρο κ.λπ.) μέσω της 

ενθάρρυνσης νέων καλλιτεχνών για την ανάληψη επαγγελματικών πρωτοβουλιών 

στον χώρο των τεχνών. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής 

έρευνας και καινοτομίας, υπό την έννοια της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της 

διάδοσης επιτυχημένων εφαρμογών στο διεθνές επιστημονικό δυναμικό, σε 

εξειδικευμένα πεδία, όπως η αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων με τη 

χρήση καινοτόμων μεθόδων υψηλής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας.  

 

Ο πολιτισμός, αποτελεί συστατικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος που παρέχει 

η χώρα και η Κεντρική Μακεδονία και ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις και οι δράσεις 

που ενισχύονται στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων, 
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πρέπει να εκλαμβάνονται ως ποσοστό της συνολικής διάθεση πόρων για την 

ανάπτυξη και διαμόρφωση τουριστικών προϊόντων και σαφή στόχευση στον 

εμπλουτισμό του τουριστικού συστήματος και ιδιαίτερα στο σκέλος της 

«προσφοράς».  

 

2.5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020   
 

Το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠΑΑ) υιοθετεί το στρατηγικό στόχο της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μέσω των ΤΑΠΤΟΚ.   

 

Η Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ή  ΤΑΠΤΟΚ 

(CLLD)/LEADER, αποτελεί διακριτή προσέγγιση, η οποία καλείται να υποστηρίξει 

κατεξοχήν δράσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη πολύ-

λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών, ως προσέγγιση «από κάτω προς τα 

πάνω». Η στήριξη των ΤΑΠΤΟΚ/ LEADER στις περιοχές παρέμβασης του αγροτικού 

χώρου θα γίνει μέσω του Μέτρου 19 (LEADER).  

 

Προκειμένου να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές 

περιοχές, πέραν των περιοχών LEADER, ορίστηκαν οι Περιοχές Ολοκληρωμένης 

Αναπτυξιακής Παρέμβασης (ΠΟΑΠ) στις οποίες θα πραγματοποιηθούν 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, αλλά με top down προσέγγιση. Στις εν λόγω περιοχές 

θα εφαρμοστεί το υπομέτρο 6.4 και το μέτρο 7 πλην του υπομέτρου 7.3 του ΕΠΑΑ. 

Σημειώνεται, ότι για το μέτρο 7 η περιοχή παρέμβασης περιορίζεται στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα των ΠΟΑΠ με έως 10.000 κατοίκους. Η υποδράση 7.3.1 υλοποιείται 

στις «λευκές περιοχές» των ΠΟΑΠ, δηλαδή στις αγροτικές περιοχές στις οποίες δεν 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες 

επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

στο εγγύς μέλλον. 
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Συνεπώς, για τα προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ στις αγροτικές περιοχές LEADER 

σχεδιάσθηκε το Μέτρο 19 (Μ19) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη (σύμφωνα με το άρθρο 

35 του Κανονισμού 1303/2013).  

 

Μέσω της υποστήριξης των ΤΑΠΤΟΚ θα  επιδιωχθούν η ενίσχυση της τάσης 

επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, καινοτόμες κοινωνικές πρωτοβουλίες, η ενίσχυση 

βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, η 

διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το 

περιβάλλον, με απώτερο στόχο την αύξηση  της ανταγωνιστικότητας και 

βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. Τα ΤΑΠΤΟΚ θα βασίζονται στη συμμετοχή 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δύνανται να έχουν ολοκληρωμένο και 

πολυτομεακό χαρακτήρα με παρεμβάσεις για ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, 

υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» 

παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων, 

συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, καθώς και 

δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής 

προσέγγισης). 

 

Το Μέτρο 19 του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, 

όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα τυπολογία του ΟΟΣΑ. Οι περιοχές εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, από τις 

ΟΤΔ. Τα ΤΑΠΤΟΚ θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους 

αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό. Οι περιοχές 

αυτές οφείλουν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου 

δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός 

της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 

κατοίκους (εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων). 

 Να αποτελούνται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο των 

5.000 κατοίκων (με εξαίρεση τα μικρά νησιά). 
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 Να περιλαμβάνουν ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν 

(1257/1999)) περιοχές και έως 12% μη χαρακτηρισμένων («πεδινών») 

περιοχών. 

 Να παρουσιάζουν συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινές ή 

συμπληρωματικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. 

 Να αποδεικνύεται ο πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου. 

 

Συνολικά, θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 45 περιοχές για την εφαρμογή του 

παρόντος μέτρου οι οποίες συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν λιγότερο από το 60% 

των αγροτικών περιοχών της χώρας. Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα 

πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν εκπρόσωποι 

των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων 

(ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική 

διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες και για το συντονισμό στις 

περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών ΤΑΠΤΟΚ. Αρμόδιος φορέας για τον 

καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της διαδικασίας 

επιλογής είναι η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις 

είναι αρμόδιες για την ορθή υλοποίηση των έργων που θα εντάξουν στο τοπικό 

τους πρόγραμμα. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΔΑ Περιφερειών) είναι οι 

αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων 

τον τοπικών προγραμμάτων των ΟΤΔ. Παράλληλα, επιβλέπουν την ορθή υλοποίηση 

στο σύνολο του μέτρου. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη 

διενέργεια των πληρωμών. 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

προπαρασκευή και επιλογή των τοπικών προγραμμάτων, των περιοχών 

παρέμβασης και των ΟΤΔ, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί πριν και από την 

ολοκλήρωση των υφιστάμενων τοπικών προγραμμάτων LEADER. Κατά τον τρόπο 

αυτό οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις, οι οποίες υλοποιούν τοπικά προγράμματα στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 μπορούν παράλληλα να προετοιμάσουν την υποβολή 

του «νέου» τοπικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενες καινούριες 

ΟΤΔ μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 
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35 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013 οι όποιες σχετικές δράσεις είναι επιλέξιμες από την 1η 

Ιανουαρίου 2014. 

 

Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή 

εφαρμογής καθώς και τις κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος 

έργου, προϋπολογισμός έργου, τύπος δικαιούχων κλπ) που σκοπεύει να υλοποιήσει 

για την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι λοιποί φορείς (ΔΑ & ΕΦΔ του ΠΑΑ) 

προκηρύσσουν, τις κοινές με τις ΟΤΔ κατηγορίες έργων, στις περιοχές εποπτείας 

τους εκτός των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων. Για την καλύτερη 

διασφάλιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε ΟΤΔ, για την προετοιμασία 

και υλοποίηση του τοπικού τους προγράμματος, πρέπει να διαλέξει μία βασική 

θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης, καθώς και επιμέρους δευτερεύουσες 

θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες θα περιγράφουν δράσεις 

συμπληρωματικές της βασικής θεματικής κατεύθυνσης. Και η βασική αλλά και οι 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

συνδέονται άμεσα με την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την SWOT 

ανάλυση. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την στρατηγική του τοπικού 

προγράμματος. Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

έχει την μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό τους πρόγραμμα. Στις 

περιπτώσεις όπου δε θα επιλεγούν δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

απαιτείται ανάλογη τεκμηρίωση. Δεδομένου ότι η στρατηγική των τοπικών 

προγραμμάτων, και κατά συνέπεια και οι θεματικές κατευθύνσεις αυτών, πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020, οι θεματικές κατευθύνσεις 

ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω: 

 Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών δρώντων. 

 Τη διασύνδεση της υπαίθρου με τον αστικό χώρο. 

 Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας. 

 Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

και την καταπολέμηση της φτώχειας. 
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 Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 

κρατών. 

 Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

 Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτομίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας. 

 Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού. 

 Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το κλίμα και σχεδίων διαχείρισης για τις 

περιοχές Natura 2000. 

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης αυτών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δράσεις εμψύχωσης 

του τοπικού πληθυσμού, αλλά και στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών 

φορέων. Τα σημεία αυτά θα αποτελέσουν σημεία αξιολόγησης των τοπικών 

προγραμμάτων. Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και οι 

Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση 

μέσω κεντρικών δράσεων που θα αναπτύξουν. 

 

Το Μέτρο 19 του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη, διαιρείται σε υπομέτρα, όπως:  

 

Υπομέτρο 19.1: Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης 

 

Το παρόν υπομέτρο αφορά την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών και την 

ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τοπικές 

αναπτυξιακές στρατηγικές. Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω προς τα επάνω» 

σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων 

της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετοχής των τοπικών φορέων. Σκοπός είναι η 

προετοιμασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών, με 

στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η 

προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδιαγραφές» της συμμετοχής 

των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της. Δικαιούχοι για την 

προπαρασκευαστική περίοδο είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής Δράσης 
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(ΟΤΔ), ενώ η ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι τις 130.000 ευρώ. Καταβάλλεται από 

το ΕΓΤΑΑ εφόσον οι περιοχές παρέμβασης είναι περιοχές LEADER και το ΕΓΤΑΑ 

συμμετέχει στο ΤΑΠΤΟΚ με ποσοστό άνω του 50%. Μέσω του έργου δύνανται να 

χρηματοδοτηθούν δράσεις κατάρτισης για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση 

δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές 

κοινωνίες), δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής 

στρατηγικής, όπως η διαβούλευση με τους τοπικούς δρώντες, 

συμπεριλαμβανομένων μελετών της οικείας περιοχής, καθώς και δράσεις 

υποστήριξης για μικρά πιλοτικά έργα (άυλες ενέργειες όπως μελέτες και 

υποστήριξη εφαρμογής) που δρουν συνδυαστικά ή / και προσθετικά με το 

σχεδιαζόμενο τοπικό πρόγραμμα κ.α.  

 

Υπομέτρο 19.2:  Στήριξη για την εφαρμογή των παρεμβάσεων της στρατηγικής 

των ΤΑΠΤΟΚ  

 19.2.1 Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό. 

 

Το υπομέτρο 19.2.1 εστιάζει στη στήριξη έργων όπως είναι η βελτίωση 

(συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και 

επέκταση δημόσιων κτηρίων με σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος των 

πολιτών, η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου, η ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό 

πληθυσμό, έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 

αναψυχής, πολιτισμού για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής, ενέργειες 

προβολής που συνδέονται με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον, 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 

περιοχών ή περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι ΟΤΑ α΄ 

βαθμού της περιοχής παρέμβασης και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα, για έργα που θα αφορούν υπο-ενότητες τους 

(δημοτικά διαμερίσματα, κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών όπως ορίζονται στο 

ΠΑΑ, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
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εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των αντίστοιχων μέτρων. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 

€. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται 

στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. 

 

 19.2.2 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα 

 

Το υπομέτρο 19.2.2 ενισχύει επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της 

οικονομίας με σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της 

επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ενταχθούν έργα όπως η 

ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, η στήριξη της δημιουργίας, 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ, η διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 

δραστηριότητες, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων, ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης και η ενίσχυση 

καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της στήριξης είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ενώ η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή 

επιχορήγησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων 

μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € για έργα υποδομής και 100.000 € για άυλα έργα. 

Για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, ο 

συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. 

 

Υπομέτρο 19.3: Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) 

 

Με το υπομέτρο 19.3 υποστηρίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες 

που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών 

προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Οι διατοπικές / διακρατικές 

συνεργασίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων 

παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της 
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περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των 

κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς και στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και θα πρέπει να 

συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των 

εταίρων. 

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ΟΤΔ. Η ενίσχυση καθορίζεται σε 100% για την 

προπαρασκευαστική φάση και μέχρι 90% για την φάση υλοποίησης του σχεδίου 

συνεργασίας. Ο προϋπολογισμός της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 50.000 €. 

 

Υπομέτρο 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

 

Το υπομέτρο 19.4 στηρίζει τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που 

στοχεύουν στη στήριξη των ΟΤΔ, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση 

προγράμματος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές με 

ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Επιλέξιμες δράσεις είναι η υποστήριξη 

και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων,  η 

υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων, ο έλεγχος, η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των 

προγραμμάτων. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις όπως είναι η στελέχωση, οι 

μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της 

υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, ο εξοπλισμός και η 

μηχανοργάνωση των ΟΤΔ, η εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλης εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικών με 

το τοπικό πρόγραμμα, ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και 

την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, ενέργειες εμψύχωσης, η διοργάνωση 

εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράμματος, ενέργειες επιμόρφωσης των 

στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα 

με την υλοποίηση του προγράμματος. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% των 

επιλέξιμων δαπανών. Η υποστήριξη στο πλαίσιο του παρόντος υπο- μέτρου δεν 

μπορεί να υπερβεί το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται 
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στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων. Το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο-μέτρου θα πρέπει να 

αφορά δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού. 

 

Για το ΕΓΤΑΑ, η ΕΥΔ ΠΑΑ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ, 

τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  

 Τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη 

στρατηγική. 

 Την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και 

την SWOT ανάλυση. 

 Την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των 

ολοκληρωμένων και καινοτόμων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και 

ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για 

τις εκροές ή τα αποτελέσματα. 

 Την περιγραφή στοχευόμενων δράσεων, ποιοτικά – χωρικά – τομεακά. 

 Την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη 

της στρατηγικής. 

 Την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 

στρατηγικής που αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να 

υλοποιήσει τη στρατηγική και περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την 

αξιολόγηση. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα Μέτρα και οι κατηγορίες επιλέξιμων 

δράσεων  του ΠΑΑ 2014 - 2020 που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της 

χρηματοδότησης της στρατηγικής των CLLD για την Κεντρική Μακεδονία και 

δύναται να αξιοποιηθούν ως μέσο για τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου 

προϊόντος και την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού που βασίζονται στον 

πολιτισμό, το περιβάλλον κλπ, κατά τρόπο ολοκληρωμένο, πολυτομεακό και 

πολυταμειακό.  

 



 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ) 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

6.β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της μείωσης της 

φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στην 

προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 
 
 

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 
LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 

CLLD) (αρθ. 35 Καν ΕΕ 
No 1303/2013) 

19.1 Στήριξη για την 
προετοιμασία 

στρατηγικής της 
τοπικής ανάπτυξης 

19.1.1 Δράσεις 
προετοιμασίας 

στρατηγικής τοπικής 
Ανάπτυξης 

 Κατάρτιση για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση 
δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που 
εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες), 

 Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της 
τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με τους 
τοπικούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων μελετών της 
οικείας περιοχής, σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη, 

 Δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία και τη 
διοίκηση της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για 
προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό την 
προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα 
έργου, εμπλεκόμενα στελέχη), 

 Υποστήριξη για μικρά πιλοτικά έργα (άυλες ενέργειες 
όπως μελέτες και υποστήριξη εφαρμογής) που δρουν 
συνδυαστικά ή / και προσθετικά με το σχεδιαζόμενο 
τοπικό πρόγραμμα. 

6.β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της μείωσης της 

φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στην 

προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 
 

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 
LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 

CLLD) (αρθ. 35 Καν ΕΕ 
No 1303/2013) 

19.2 – Υποστήριξη 
εφαρμογής 

δράσεων 
στρατηγικής 

ΤΑΠΤΟΚ 

19.2.1 Παρεμβάσεις 
δημόσιου χαρακτήρα 

για τον τοπικό 
πληθυσμό. 

 

 Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων 
κτηρίων με σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος των 
πολιτών. 

 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, 

 Λοιπά έργα υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού 
πληθυσμού. 

 Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό. 

 Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών 

και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού για την αύξηση 

της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 Ενέργειες προβολής που συνδέονται με τον πολιτισμό 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ) 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ή / και το φυσικό περιβάλλον. 

 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών ή περιοχών 
με ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. 

6.β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της μείωσης της 

φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στην 

προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 
 

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 
LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 

CLLD) (αρθ. 35 Καν ΕΕ 
No 1303/2013) 

19.2 – Υποστήριξη 
εφαρμογής 

δράσεων 
στρατηγικής 

ΤΑΠΤΟΚ 

19.2.2 Επενδύσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα 

 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης ΜΜΕ 

 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων. 

 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης. 

 Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων. 

6.β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της μείωσης της 

φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στην 

προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 
LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 

CLLD) (αρθ. 35 Καν ΕΕ 
No 1303/2013) 

19.3 Στήριξη για την 
προπαρασκευή και 
την υλοποίηση της 

συνεργασίας 
(διακρατική και 

διατοπική) 

19.3.1 Παρεμβάσεις 
προώθησης σχεδίων 

συνεργασιών 

 Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ 

περιοχών (διατοπική) 

 Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ 

περιοχών (διακρατική) 

6.β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της μείωσης της 

φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στην 

προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 
LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 

CLLD) (αρθ. 35 Καν ΕΕ 
No 1303/2013) 

19.4 Στήριξη για τις 
λειτουργικές 

δαπάνες και την 
εμψύχωση 

19.4.1 Ενέργειες 
υποστήριξης λειτουργίας 

και ενδυνάμωσης 
δικαιούχων 

 Υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων 
δράσεων των τοπικών προγραμμάτων. 

 Υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών 
προγραμμάτων. 

 Έλεγχος, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων. 

 



 

3. Οδικός Χάρτης εξειδίκευσης δράσεων τουρισμού 

Κεντρικής Μακεδονίας – Το τουριστικό σύστημα και οι 

«άξονες προτεραιότητας» 

 

3.1 Το τουριστικό σύστημα  
 

Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται 

ανάλογα με το χρόνο και το χώρο και κατατάσσονται σε οικονομικές, κοινωνικές, 

ψυχολογικές, πολιτικές, οικολογικές, θεσμικές και τεχνολογικές. Η συσχέτιση των 

διαστάσεων αυτών δομεί μια μορφή «συστήματος τουρισμού», όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Το «σύστημα τουρισμός» 

αποτελείται από τα υποσυστήματα όπως «τουριστική περιοχή», «τουριστική 

επιχείρηση» και «τουριστική οργάνωση», τα οποία βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Επίσης, σημαντικό είναι ότι, το σύστημα 

«τουρισμός» εμφανίζει εξάρτηση από διάφορα άλλα υπερκείμενα περιβάλλοντα, 

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

τεχνολογικό και το πολιτικό. 

 

Διάγραμμα 2 Η δομή του τουριστικού συστήματος 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Συνεπώς, ο τουρισμός πρέπει να αναφέρεται ως σύστημα και όχι ως «βιομηχανία» 

ή κλάδος, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων των πολλών συνιστωσών του τουριστικού 

κυκλώματος. Το τουριστικό σύστημα τμηματοποιείται, κυρίως, σε τέσσερα μέρη: 

πρώτον την τουριστική αγορά, δεύτερον το τουριστικό ταξίδι, τρίτον τον τουριστικό 

προορισμό και τέταρτο το τουριστικό μάρκετινγκ. 

 

Διάγραμμα 3 Τα βασικά τμήματα του τουριστικού συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η γεωγραφική διάσταση του τουριστικού φαινομένου δίνει έμφαση σε τρία 

δυναμικά μέρη του τουρισμού: τις περιοχές προέλευσης ταξιδιωτών (TGR – Traveler 

Generating Regions), τις ροές μετακινήσεων (TR – Transit Routes) και περιοχές 

προορισμού των τουριστών (TDR – Tourist Destination Regions). Το μοντέλο του 

Leiper (1995) απεικονίζεται σχηματικά στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 4 Το γεωγραφικό μοντέλο για το σύστημα του τουρισμού  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Επιπροσθέτως, ο τουρισμός είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ένα 

δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε αντίθεση με τα κλειστά 

συστήματα όπου καμία αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον δε λαμβάνει 

χώρα. Από λειτουργικής απόψεως, οι βασικές συνιστώσες του τουρισμού είναι η 

ζήτηση και η προσφορά.  

 

Διάγραμμα 5 Το λειτουργικό σύστημα τουρισμού και οι κύριες συνιστώσες του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Traveler 

Generating 

Region 

Tourist 

Destination 

Region 

Transit Route 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Τουριστικοί Πόροι 

Μεταφορές 

Υπηρεσίες 

Προώθηση 

Πληροφόρηση 
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Η τουριστική προσφορά είναι η δεύτερη βασική συνιστώσα του τουριστικού 

συστήματος. Η προσφορά μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στη ζήτηση. Το τμήμα 

της «προσφοράς» του τουριστικού συστήματος, περιλαμβάνει κάθε σχεδιασμό και 

κάθε πρόγραμμα δράσεων που επιχειρείται και κινείται προς την κάλυψη των 

αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών – ταξιδιωτών. Στη γενικότερη μορφή 

της, διακρίνεται στην: πρωτογενή προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τους φυσικούς 

και ανθρωπογενείς πόρους που καθορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας και τη 

δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, και στην δευτερογενή ή 

απορρέουσα τουριστική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τις διάφορες υποδομές 

και ανωδομές που δημιουργήθηκαν μερικά ή ολικά από τον άνθρωπο για να 

διευκολυνθεί η εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων, ενεργοποιεί την τουριστική 

ζήτηση και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβολές της.  Το σύνολο των προϊόντων 

κάθε προορισμού που εκφράζονται μέσω της προσφοράς, οριοθετούν την έννοια 

του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελείται από τα αξιοθέατα που 

επισκέπτονται, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν και τις εγκαταστάσεις ή τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους, καθώς και από οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο συμπληρώνει ή διαμορφώνει τη συνολική τους εμπειρία. 

 

Στη συνολική τουριστική παραγωγική διαδικασία, όπως έχει γίνει αντιληπτό,  

μετέχουν άμεσα ή έμμεσα διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, πέραν του αμιγούς 

τουριστικού τομέα. Η συνθετότητα, λοιπόν του τουρισμού αλλά και του 

προσφερόμενου προϊόντος αυτού, σε συνδυασμό και με τις έντονες 

αλληλεξαρτήσεις του με άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας προσδίδουν 

στο τουριστικό προϊόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
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Διάγραμμα 6 Η οικονομία και η βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν την τουριστική προσφορά είναι 

δυνατόν να διακριθεί σε πολλές μορφές, εξεταζόμενη όμως από την πλευρά του 

σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, περιγράφεται ως ένα σύνολο 

διασυνδεδεμένων και αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων, όπως: τα αξιοθέατα – 

τουριστικούς πόρους,  τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, την πληροφόρηση και την 

προβολή – προώθηση.  

 

Χωρίς ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους και αξιοθέατα, ο τουρισμός δεν θα είχε 

την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Θα υπήρχε μικρή ανάγκη για υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, για μεταφορές, για διαμονή, για προβολή, για υποδομές κλπ. Το 

τουριστικό σύστημα ενεργοποιείται, ουσιαστικά από τους τουριστικούς πόρους και 

τα αξιοθέατα. Οι τουριστικοί πόροι είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού που 
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σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και ρυθμίστηκαν με βάση τα κίνητρα και τα ειδικά 

ενδιαφέροντα των δυνητικών επισκεπτών και επιτελούν δύο σημαντικές 

λειτουργίες: πρώτον, προσελκύουν, δελεάζουν ή παρακινούν τους επισκέπτες να 

ταξιδέψουν στον προορισμό και δεύτερον, διασφαλίζουν την ικανοποίηση των 

επισκεπτών και ολοκληρώνουν την εμπειρία τους. 

 

Σε επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης των τουριστικών πόρων που συνθέτουν τα 

αξιοθέατα ενός προορισμού, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη από τους 

φορείς διαμόρφωσης της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης ότι: αυτά είναι 

δυνατό να δημιουργηθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ζήτησης, η 

αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους προϋποθέτει τη χωρική τους συγκέντρωση, 

απαιτούν την ανάπτυξη και καλύτερη διασύνδεση με υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

   

Μεγάλα οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τον τουρισμό, μέσω των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των χρηματο-οικονομικών 

ροών του τουρισμού, προκύπτουν από τη δραστηριότητα διαφόρων κλάδων που 

παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, μεταφοράς, οργάνωσης ταξιδιών, καθώς 

και άλλων δευτερευουσών τουριστικών υπηρεσιών. Η ποσότητα, αλλά και η 

ποιότητα, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση ανταγωνιστικής τουριστικής προσφοράς. Κοινός στόχος των 

επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση των αναγκών – 

επιθυμιών των επισκεπτών και η οικονομική τους βιωσιμότητα μέσω της επίτευξης 

κερδών.  

 

Η μεταφορά των επισκεπτών είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος – 

συνιστώσα του τουριστικού συστήματος. Ουσιαστικά, αποτελεί το τμήμα εκείνο του 

κυκλώματος, το οποίο συνδέει την χώρα – τόπο προέλευσης με τον τόπο 

προορισμού. Ο ρόλος των μεταφορών είναι διττός, καθώς από τη μία λειτουργούν 

ως μοχλός για την πραγματοποίηση τουριστικών μετακινήσεων, από την άλλη δεν 

είναι λίγα τα παραδείγματα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, κατά τα οποία οι 

μεταφορές αποτέλεσαν παράγοντας έλξης για περιοχές οι οποίες είχαν μηδαμινή 

προσπελασιμότητα και επισκεψιμότητα. Κατά το σχεδιασμό των αεροπορικών, 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 73 από 195 

 

θαλάσσιων και οδικών μεταφορών αναγκαία είναι τα εξής: η ενσωμάτωση και της 

τουριστικής διάστασης, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός των 

συνδυασμένων μεταφορών, η αυξημένη περιβαλλοντική συνιστώσα και ευαισθησία 

στη διαδικασία χωροθέτησης μεταφορικών υποδομών, η προστασία των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων κ.α. 

 

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο του τουριστικού συστήματος, είναι αυτό της 

πληροφόρησης. Αναδεικνύεται, σταδιακά, σε καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος 

επηρεάζει την τουριστική ζήτηση μιας περιοχής. Πολλοί φορείς, κυρίως δημόσιοι, 

συγχέουν την έννοια της πληροφόρησης με την έννοια της προώθησης. Η ουσιώδης 

διαφορά των εννοιών, έγκειται στο ότι, η προώθηση – διαφήμιση στοχεύει στην 

προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει προορισμό, ενώ η 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι 

ταξιδιωτικές πληροφορίες ολοκληρώνουν την εικόνα των τουριστικών προορισμών 

και του προϊόντος που προσφέρουν και δημιουργούν κίνητρα για το ταξίδι. Η 

πληρότητα και η αξιοπιστία της πηγής πληροφόρησης και των πληροφοριών, καθ’ 

εαυτών, επηρεάζουν τόσο την απόφαση, όσο και την επιλογή του τύπου ταξιδίου. 

Σημαντική είναι και η πληροφόρηση κατά την διάρκεια του ταξιδίου, καθώς οι 

επισκέπτες βρίσκονται σε έναν προορισμό για μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει 

άμεσα και αποτελεσματικά να ενημερωθούν για μία σειρά από πληροφορίες, όπως 

για παράδειγμα τις διαδρομές, τα μέσα μεταφοράς, τις υπηρεσίες διαμονής και 

εστίασης, τους χώρους επίσκεψης, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κ.α. Η 

παροχή πληροφοριών γίνεται κυρίως μέσω κρατικών φορέων, σε διάφορα επίπεδα 

(εθνικής εμβέλειας τουριστικός οργανισμός, περιφερειακά γραφεία, τοπικά info-

points κ.α.), αλλά και ιδιωτικών φορέων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό 

αλλά και στο εσωτερικό, διεθνείς και εγχώριοι tour operators κ.α.). Η ορθότερη 

στρατηγική πληροφόρησης, περιλαμβάνει on-line πληροφόρηση (στο διαδίκτυο) 

αλλά και εστιασμένα σημεία παροχής πληροφοριών στις χώρες προέλευσης αλλά 

και στις χώρες προορισμού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των γραφείων παροχής 

πληροφοριών είναι η δυνατότητα να πραγματοποιούν εξατομικευμένη 

πληροφόρηση στους δυνητικούς πελάτες τους. 
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Τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και των προγραμματισμό της πολιτικής 

προώθησης εκ μέρους των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τα εξής: την καθοδήγηση του συστήματος από την κεντρική 

διοίκηση, τη θεματική τμηματοποίηση των πληροφοριών, τη οριοθέτηση και το 

διαχωρισμό των στόχων μεταξύ διαφήμισης και πληροφόρησης, τη συστηματική και 

συνδυασμένη χρήση μέσων και εργαλείων πληροφόρησης, τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων, την 

ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα φιλοξενίας κ.α. 

 

Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος συνδέεται στενά με κάθε ένα από τα 

υπόλοιπα συστατικά της τουριστικής προσφοράς, αποτελεί τη δυναμικότερη 

μεταβλητή ενός προγράμματος μάρκετινγκ, του οποίου η οργάνωση, προώθηση 

και διαχείριση αποτελεί στοιχείο μεσοπρόθεσμης σταθερότητας της τουριστικής 

ανάπτυξης κάθε προορισμού. Η προώθηση, μέσω μιας σειράς συνδυασμένων 

ενεργειών στοχεύει: 

 Στη συστηματική και όχι συγκυριακή προβολή του προορισμού στη διεθνή 

και εγχώρια αγορά με διάφορα μέσα όπως: εκθέσεις, διαφήμιση, 

συνεργασία με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, δημόσιες σχέσεις κ.α. 

 Στη δημιουργία ή συντήρηση μιας ιδιαίτερης εικόνας του προορισμού, ως 

αποτέλεσμα της εστίασης του προγράμματος στην ανάδειξη πόρων ως σήμα 

κατατεθέν της περιοχής. 

 Στη διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και ομάδων – στόχου που δυνητικά 

ενδιαφέρονται για τους προσφερόμενους στον τόπο προορισμού 

τουριστικούς πόρους. 

 Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κατοίκων, δημοσίων φορέων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τουριστική ανάπτυξη 

μιας περιοχής. 

 Κ.α. 
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Τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η προώθηση για να ανταποκριθεί στους 

στόχους της, είναι: η διαφήμιση, τα κίνητρα (εκπτώσεις, προσφορές), οι εκθέσεις, η 

δημοσιότητα, οι δημόσιες σχέσεις και άλλες ειδικές ενέργειες προώθησης. 

 

Οι προωθητικές πολιτικές δεν εφαρμόζονται μόνον από τους δημόσιους φορείς και 

οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε διεθνές, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Οι 

ενέργειες – τεχνικές που εφαρμόζουν ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Τη διαφήμιση, ο κύριος όγκος της γίνεται με πληρωμένες καταχωρήσεις στον 

τύπο και την τηλεόραση. 

 Τη δημοσιότητα, που συνήθως γίνεται χωρίς πληρωμή. 

 Τα κίνητρα, με την μορφή δώρων, εκπτώσεων και προσφορών. 

 Οι δημόσιες σχέσεις, οι οποίες πέραν των άλλων αναλαμβάνουν και μέρος 

των ενεργειών των υπολοίπων κατηγοριών. 

 

Αξίζει, να αναφερθεί  ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα προώθησης των 

προορισμών ενισχύονται σημαντικά από την διευρυμένη χρήση του διαδικτύου και 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία δίδουν μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης 

στην πληροφόρηση της περιοχής, στην πλευρά των δυνητικών επισκεπτών. 

  

Το τουριστικό σύστημα είναι ένα ανοικτό και δια-δραστικό σύστημα, το οποίο 

αναπτύσσεται, επηρεάζεται και επηρεάζει τα συν-λειτουργούντα περιβάλλοντα. Τα 

περιβάλλοντα αυτά αναφέρονται ως «εξωτερικοί παράγοντες» και συμβάλλουν 

καθοριστικά στη διαμόρφωση της τουριστικής προσφοράς. Οι παράγοντες αυτοί 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο τουρισμός, ιδιαίτερα από την 

πλευρά της προσφοράς και για το λόγο αυτό οι φορείς που διαμορφώνουν την 

τουριστική πολιτική και ανάπτυξη οφείλουν να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό 

τους, αυτές τις πολύ σημαντικές παραμέτρους, αλλά και να αξιολογήσουν τις 

επιδράσεις τους. Στους εξωτερικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το τουριστικό 

σύστημα,  περιλαμβάνονται οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι, η 

επιχειρηματικότητα, η χρηματοδότηση, η διαθεσιμότητα ανθρωπίνων πόρων, οι 
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συνθήκες ανταγωνισμού, η στάση και αντίληψη της τοπικής οικονομίας, η δημόσια 

(κρατική) αναπτυξιακή πολιτική, η ηγεσία.  

 

Διάγραμμα 7 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό σύστημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι μια δυναμική 

διαδικασία που επηρεάζεται και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες, ένας 

εκ των οποίων είναι οι τουριστικοί πόροι. Η αξιοποίησή τους και η προσέλκυση 

της ζήτησης είναι εφικτή μόνον και εφόσον υπάρχει παράλληλη σύμπραξη και 

προώθηση όλων των συνιστωσών του τουριστικού συστήματος. Η διαπίστωση 

αυτή είναι καθοριστική για την ανάλυση και τις στρατηγικές επιλογές που 

παρουσιάζονται στα παρακάτω. 

 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
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3.2 Η λογική της παρέμβασης και οι άξονες προτεραιότητας  
 

 

Η «λογική παρέμβασης» (intervention logic) ενός Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης των 

δράσεων για τον Τουρισμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

περιλαμβάνει την παρουσίαση του πλαισίου για την τουριστική ανάπτυξη στη 

μελετώμενη περιοχή, αναλυόμενη σε τρία επίπεδα: 

 Το πρώτο επίπεδο, αφορά στη διατύπωση και παρουσίαση των πυλώνων – 

αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας και βελτίωσης 

της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

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

«κατηγοριών παρέμβασης» ως επιμέρους στοχεύσεις ανά άξονα 

προτεραιότητας. Η ανάλυση των αξόνων του πρώτου επιπέδου, σε 

επιμέρους υποάξονες κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ιεράρχηση και ανάλυση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών 

πολιτικής (policy recommendations/ priorities). 

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

παρέμβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών, 

προκειμένου να είναι ευκολότερη η «ανάπτυξη» του Οδικού Χάρτη σε 

επιμέρους σχέδια δράσεων, που θα αναλύουν τον τρόπο επίτευξης των 

επιλεγμένων πολιτικών του προηγούμενου επιπέδου, ενώ παράλληλα 

δίδεται η δυνατότητα εξειδίκευσης των επενδυτικών και άλλων 

χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων με αναφορά στο διατιθέμενο 

προϋπολογισμό, τους δυνητικούς δικαιούχους των δράσεων, τις ενδεικτικές 

δράσεις που χρηματοδοτούνται και, τέλος, αναλυτική αναφορά στην πηγή 

χρηματοδότησης με παρουσίαση των εναλλακτικών πηγών (εφόσον 

υφίστανται).  

 

 

 



 



 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της τουριστικής οικονομίας της ΠΚΜ, η 

αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων και η αξιολόγηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος αναδεικνύουν μια «αλυσίδα» κρίσιμων ζητημάτων  

 

Διάγραμμα 8 Η «ΑΛΥΣΙΔΑ» ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΚΜ 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Οι 7 κρίσιμοι αναπτυξιακοί παράγοντες αποτελούν ταυτόχρονα δυνητική ευκαιρία 

και απειλή για την ανάπτυξη ή/ και ολοκλήρωση του περιφερειακού ή των υπο-

περιφερειακών τουριστικών προϊόντων και εννοιολογικά οδηγούν στην ανάδειξη 5 

βασικών «περιοχών παρέμβασης» - πέντε μεγάλους θεματικούς άξονες - στους 

οποίους η Κεντρική Μακεδονία θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειες της 

προκειμένου να επιτύχει τους ειδικούς στόχους για: 

 Την ενίσχυση και αναβάθμιση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος,  

 την ανάδειξη νέων τουριστικών πακέτων,  

 τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών 

εξυπηρέτησης, 

 την αναγκαία στήριξη της απασχολησιμότητας και  

 τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ανθρώπινο δυναμικό της 

Περιφέρειας.  

Ενίσχυση αστικού και 
άλλων μορφών 

τουρισμού 
(κρουαζιέρα, ορεινός 

κ.α.) 

Ενίσχυση 
επιχειρηματικότητας 

και τουριστικών 
επενδύσεων 

Ενιαίος τουριστικος 
προορισμός 12μηνης 

διάρκειας 

Ποιοτική αναβάθμιση 
και διασύνδεση με 

αλλους 
παραγωγικούς τομείς  

Διάχυση της 
τουριστικής 

ανάπτυξης σε όλες τις 
περιοχές της ΚΜ 

Πρόληψη κινδύνων 
από τον τουρισμό για 

το περιβάλλον 

Διείσδυση σε 
αναδυόμενες αγορές 

και ποιοτικό τουρισμό 
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Οι άξονες αυτοί αφορούν την τουριστική ανωδομή, τις δημόσιες υποδομές, την 

εκπαίδευση/ κατάρτιση, αλλά και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη υπό το πρίσμα της 

χωρικής συνοχής της Περιφέρειας με την ανάδειξη πολλαπλών τουριστικών πόρων 

και περιοχών στο σύνολο του χώρου της Περιφέρειας.  

 

 

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ 

διαρθρώνεται στους κάτωθι άξονες προτεραιότητας, όπως απεικονίζονται και 

διαγραμματικά παραπάνω: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και 

προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

o ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ (ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, 

ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ B2B), ΕΠΑΝΕΚ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΜΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ), ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) 
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 Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του 

τουριστικού τομέα  

o ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ,ΠΑΑ  

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων μορφών τουρισμού  

o ΠΑΑ, ΠΕΠ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο  

o ΠΕΠ (ΑΞΟΝΕΣ RIS3), ΕΠΑΝΕΚ  

 Άξονας Προτεραιότητας 5: Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 

o ΠΕΠ, ΕΠΑΝΑΔ 

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής 

Οδικού Χάρτη  

o ΠΕΠ ΚΜ, Διασυνοριακά προγράμματα, Πόροι τεχνικής υποστήριξης 

προετοιμασίας ΙΤΙ ή CLLD μέσω ΠΑΑ ή/ και ΠΕΠ ΚΜ 

 



 

 

Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

1 

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών 

υποδομών και 
προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

1.1 

Ανάπτυξη 
Επιχειρηματικότητας 

μέσω νέων 
καινοτόμων ιδεών 

στον τουρισμό 

1.1.1 
Ενίσχυση συμπράξεων Τουρισμού-Πολιτισμού-
Δημιουργικών Βιομηχανιών για την προώθηση  
της Έρευνας και Καινοτομίας  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 
171.714.730,00 € 

  ▬ ► ► ►         (ΕΠ 1 b)  

1.1.2 
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων  
ιδιαίτερα σε αναξιοποίητα θεματικά πεδία, με 
υψηλή προστιθέμενη αξία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 
18.339.896,00 € 

► ►               3a 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, 
διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης τους και 
εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 3γ 
123.640.377,00 € 

► ►               ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a)  

1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ του 
τουριστικού κλάδου για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών 
παραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων και στη διάθεση υπηρεσιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 3δ 

3.000.000,00 € 

► ►               

1.2 

Αναβάθμιση του 
επιπέδου 

επιχειρηματικής 
οργάνωσης και 
λειτουργίας των 

τουριστικών ΜΜΕ 

1.2.1 
Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών 
δραστηριοτήτων μέσω της εισαγωγής ή/και 
αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3c) 

45.736.151,00 € 

► ►               

1.2.2 
Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των 
επιχειρήσεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3c)     ► ► ► ▬       

1.3 

Διεθνοποίηση 
τουριστικών 

επιχειρήσεων- 
Εξωστρέφεια, 
προώθηση και 

προβολή τουριστικού 
προϊόντος  

1.3.1 
Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων για 
αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

37.902.113,00 € 

► ►               

1.3.2 
Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d) ► ►               

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας των τουριστικών  
προϊόντων στο εξωτερικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d)     ► ► ► ▬       

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και ανάπτυξη 
δικτύων τουριστικών  επιχειρήσεων που είναι 
ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα αξίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ     ► ► ►         

                400.333.267,00 €                   

  

2 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για 

τη στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

2.1 

Προώθηση της 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας σε 

τουριστικές περιοχές 
της  Περιφέρειας 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2.1.1 
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 4e 

7.000.000 € 
    ► ► ► ▬       

2.1.2 
Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη και την 
επέκταση της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας 
στον Θερμαϊκό κόλπο 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

3.000.000 € 
    ► ► ► ▬       

2.1.3 
Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων των αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΠ 
500.000 € 

► ►               

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της αστικής 
αναζωογόνησης και της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας μέσω παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα (λ.χ. στο πλαίσιο 
«Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

186.884.512 € 

    ► ► ► ▬       

2.1.5 
Εφαρμογή πολεοδομικού και αστικού 
σχεδιασμού για την ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities) ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

4.432.000 € 

          ► ► ► ► 

2.1.6 
Επενδύσεις στη διαχείριση επισκεπτών σε 
τουριστικούς προορισμούς  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ► ►               
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

2.1.7 
Ενίσχυση των «Αστικών Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic Partnerships) 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ▬ ► ► ►         

2.2 

Ολοκλήρωση έργων 
μεταφορικών 

υποδομών σχετικών 
με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
- ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΠΕΠ 7a 

119.700.000 € 
          ► ► ► ► 

2.2.2 

Αναβάθμιση διεθνών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, καθώς και της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το οδικό 
δίκτυο 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΡΓΟΣΕ ΤΟΜΕΑΚΟ 7i 186.884.512 €           ► ► ► ► 

2.2.3 
Αναβάθμιση υποδομών αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
(Π.Χ. ΥΠΑ, ΟΛΘ, 

ΔΗΜΟΣ) ΤΟΜΕΑΚΟ     ► ► ► ▬       

2.3 

Ολοκλήρωση 
ενδοπεριφερειακού 
οδικού δικτύου και 
σύνδεση αυτού με 

ΔΕΔ-Μ 

2.3.1 
Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών 
συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ                                 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 7b 

47.714.944 €           ► ► ► ► 

2.3.2 
Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών 
μεταφορικών δικτύων ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 7b 

20.449.262 € 
          ► ► ► ► 

2.3.3 Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

          ► ► ► ► 

2.4 

Βελτίωση υποδομών 
και υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικών 
υποδομών σε 

τουριστικές περιοχές 

2.4.1 
Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών 
και υποδομών υγείας ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 9a 

7.069.381 € 
          ► ► ► ► 

2.4.2 
Ενίσχυση των μικρών αποκεντρωμένων 
μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 9 

2.100.000 € 

          ► ► ► ► 

2.5 

Προώθηση των 
καθαρών αστικών και 

προαστιακών 
μεταφορών (Μετρό 

και Προαστιακός) στη 
μητροπολιτική 

περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 

2.5.1 

Δράσεις κατασκευής Μετρό σε αστικές 
περιοχές, όπως η κατασκευή της βασικής 
γραμμής Μετρό στη Θεσσαλονίκη και η 
επέκτασή της προς Καλαμαριά, για εξασφάλιση 
ενός μέσου καθαρών αστικών συγκοινωνιών 
υψηλής ποιότητας. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΜΕΑΚΟ 

268.223.034 €           ► ► ► ► 

2.5.2 
Δημιουργία προαστιακού σιδηροδρόμου στη 
Θεσσαλονίκη  

ΕΡΓΟΣΕ ΤΟΜΕΑΚΟ           ► ► ► ► 

            
    

667.073.133 € 
                  

  

3 

Ανάδειξη-
αξιοποίηση 

τουριστικών πόρων 
για την προώθηση 

νέων μορφών 
τουρισμού 

3.1 

Προστασία και 
ανάδειξη του 

οικοπολιτιστικού 
αποθέματος 

3.1.1 
Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
διεθνή εμβέλεια  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
4.450.000 

          ► ► ► ► 

3.1.2 
Ανάδειξη και ενίσχυση νέων τουριστικών 
προορισμών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
7.000.000 

  ▬ ► ► ►         

3.1.3 
Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για ενίσχυση 
των νέων αγορών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
2.500.000 

    ► ► ► ▬       

3.1.4 Οριζόντια δικτύωση προορισμών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
 - 

    ► ► ► ▬       

3.1.5 
Τουριστική αξιοποίηση μνημείων ορεινών 
όγκων  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
4.500.000 

    ► ► ►         

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
4.000.000 

  ▬ ► ► ►         

3.1.7 
Δημιουργία οικοπολιτιστικών διαδρομών και 
δικτύων 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
5.000.000 

    ► ► ►         
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

3.1.8 
Αειφορική διαχείριση καθιερωμένων 
προορισμών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 
3.800.000 

    ► ► ►         

3.2 

Βελτίωση και 
προστασία του 

φυσικού 
περιβάλλοντος με 

έμφαση στην 
προστασία της 

βιοποικιλότητας 

3.2.1 Αξιοποίηση περιοχών NATURA  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΚΟ 6d 

600.000 
    ► ► ► ▬       

3.2.2 
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -αναβάθμιση 
του τοπίου (καθαρισμός - εμπλουτισμός) 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 6d 

900.000 

► ►               

3.3 

Ανάπλαση και 
αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών και 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 

3.3.1 
Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης 
και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων σε αστικές 
περιοχές ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6e 

1.000.000 
    ► ► ► ▬       

3.3.2 
Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή 
αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 
περιοχών εντός των αστικών κέντρων ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6e 

3.500.000 

    ► ► ► ▬       

3.4 

Παρεμβάσεις 
δημόσιου χαρακτήρα 
στον ύπαιθρο χώρο – 

προβολή και 
προώθηση τοπικού 

τουριστικού 
προϊόντος  

3.4.1 
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

    ► ► ► ▬       

3.4.2 Τοπικές υποδομές και υπηρεσίες  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

    ► ► ► ▬       

3.4.3 

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και 
επέκταση δημόσιων κτηρίων με σκοπό την 
αξιοποίηση τους για τουριστικούς σκοπούς  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

          ► ► ► ► 

3.4.4 
Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που συνδέονται με τον 
πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

          ► ► ► ► 

3.4.5 
Βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας των 
τόπων   

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

    ► ► ► ▬       

3.4.6 Συντήρηση, δημιουργία ή επέκταση μονοπατιών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

► ►               

3.4.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

► ►               

3.5 

Επενδύσεις ιδιωτικού 
χαρακτήρα (μικρής 

κλίμακας) στον 
ύπαιθρο χώρο – 

προβολή και 
προώθηση τοπικών 

τουριστικών 
επιχειρήσεων  

3.5.1 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 
► ►               

3.5.2 
Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και 
επέκτασης ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 
► ►               

3.5.3 
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
αγροτικών προϊόντων  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 

  ▬ ► ► ► ▬       

3.5.4 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης (Β2Β)  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 
► ►               

3.5.5 Προώθηση και προβολή του τοπικού τουρισμού  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 
► ►               
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

3.5.6 Βελτίωση υποδομών διαμονής τουριστών  ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 81.500.000 
          ► ► ► ► 

                118.750.000                   

  

4 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στον τουριστικό 
κλάδο 

4.1 

Οριζόντιες 
τεχνολογίες 
εντοπισμού 

ανάδειξης, προβολής 
και ενεργοποίησης 
των πολιτιστικών 
πόρων της ΠΚΜ 

4.1.1 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση της οργάνωσης 
των επιχειρήσεων  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 

800.000 ► ►               

4.1.2 Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 260.000 ► ►               

4.1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 

 12.000.000 

► ►               

4.2 

Τεχνολογίες 
Διαχείρισης 

Περιεχομένου 
υποβοήθηση της 
επικοινωνιακής 

πολιτικής 

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 2c 
1.050.000 

► ►               

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για τουρισμό 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 2b 56.086.513 ► ►               

4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 2b ► ►               

4.3 

Επενδύσεις ΤΠΕ για 
ενίσχυση 

βιωσιμότητας και 
διαχείριση ροών  

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές ΤΠΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 350.000 ► ►               

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση επισκεπτών  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 2b 

465.000 

► ►               

4.4 

Εμπέδωση δικτύου 
διεπιχειρησιακών 
συνεργασιών και 

εισαγωγής 
οργανωτικών 
καινοτομιών 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ στον τουρισμό  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c 

34.302.113 

► ►               

4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τουρισμό  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c ► ►               

                93.313.626                   

  

5 

Στήριξη 
απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  
ανθρώπινου 
δυναμικού 

5.1 

Αύξηση αριθμού νέων 
πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii 
18.266.114 

► ►               

5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii ► ►               

5.2 

Ανάπτυξη νέων 
γνώσεων 

εξειδίκευσης και 
δεξιοτήτων σε τομείς 

υψηλού 
περιφερειακού 

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  

116.609.610 

► ►               
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

ενδιαφέροντος με 
έμφαση στον 

τουρισμό  
5.2.2 

Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού στον 
τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v    ▬ ► ► ► ▬       

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  ► ►               

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις αλλαγές  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  ► ►               

5.3 

Προώθηση 
επενδύσεων 

επιχειρήσεων 
κοινωνικής 
οικονομίας 

5.3.1 
Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στον 
τουρισμό  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v 

9.357.512 

► ►               

5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v ► ►               

5.3.3 Δημιουργία Clusters  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v ► ►               

5.3.4 Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΟΙ (ΣΕΤΕ), 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  
ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 

9v ► ►               

                144.233.236                   

  

6 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

εφαρμογής Οδικού 
Χάρτη 

6.1  

Δράσεις τεχνικής 
υποστήριξης δράσεων 

περιφερειακού και 
τοπικού χαρακτήρα 

6.1.1 Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

  
ΠΕΠ ΚΜ - 11α2 & 

12α2 

200.000 € ► ► 
  

► ► 
  

► ► ► 

6.1.2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

  
ΠΕΠ ΚΜ - 11α2 & 

12α2 

155.165 € 

  
► ► ► ► ► ► ► ► 

6.2 Δράσεις τεχνικής 6.2.1 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες  
  

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

872.565 € ►     ►     ►     
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

υποστήριξης 
εφαρμογής δράσεων 

τουριστικής 
επιχειρηματικότητας 

και προβολής  

6.2.2 
Υποστήριξη μηχανισμού παρακολούθησης και 
εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1   

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
  

6.2.3 
Υποστήριξη δικαιούχων – διασφάλιση 
επάρκειας    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1   ► ►   ► ►   ► ► 

6.2.4 
Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και 
δημοσιότητας    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1     ►     ►   ►   

6.2.5 
Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών 
δικαιούχων και της κοινής γνώμης    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1   ► ►             

6.2.6 
Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών 
Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης   

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1     

► ► 
          

6.2.7 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 
  

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1       ► ►         

6.3 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

εφαρμογής δράσεων 
ανθρώπινου 
δυναμικού  

6.3.1 Αξιολόγηση και Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες  

  
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

ΕΣ i 548.339 € 

► ► ► 
            

6.3.2 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

  
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

ΕΣ i       
► 

  
► 

  
► 

  

6.4 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

προπαρασκευαστικών 
ενεργειών για την 
ενσωμάτωση της 

διάστασης του 
τουρισμού στις υπο 

εκπόνηση 
στρατηγικές CLLD 

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1 

1.500.000 € 

► ► 

              

6.4.2 
Δράσεις/ ενέργειες προετοιμασίας και 
εδραίωσης διαβούλευσης  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1 

► ► 

              

6.4.3 
Δράσεις/ ενέργειες υποστήριξης για μικρά 
πιλοτικά έργα  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1     

► ► ► ► ► 

    

                3.276.069 €                   

  

      ΣΥΝΟΛΟ 1.426.979.331,00 € 

         



 

3.3 Το πλάνο χρηματοδότησης του Οδικού Χάρτη για τον 

τουρισμό στην ΠΚΜ  
 

 

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά το χρηματοδοτικό σχήμα του προτεινόμενου 

Οδικού Χάρτη για την προώθηση του τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών κατανομών ανα 

επενδυτική προτεραιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέτρων/ υπομέτρων του ΠΑΑ 2014-

2020, ελήφθησαν υπόψη τα δημοσιευμένα εγκεκριμένα ή υπο έγκριση 

προγράμματα έως και την υποβολή του παρόντος.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται υπο τη μορφή διαδοχικών πινάκων, η χρηματοδότηση 

του Οδικού Χάρτη. Η ανάλυση της χρηματοδότησης παρουσιάζεται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα ανα άξονα προτεραιότητας, κατηγορία παρέμβασης και 

τύπο δράσης, όπως αυτά ορίσθηκαν  και παρουσιάζονται στα ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

αναλυτικά.  

 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται διαδοχικά η χρηματοδοτική συνεισφορά κάθε 

προγράμματος/ πηγής χρηματοδότησης με αναφορά στο διαθέσιμο προυπολογισμό 

ανα επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα των ΕΔΕΤ, αλλά και και με αναφορά 

στον προτεινόμενο (με εκτίμηση και τεκμηριωμένες παραδοχές) προυόλγισμό που 

πρέπει να διατεθεί ανα τύπο δράσης και ανα επενδυτική προτεραιότητα. Ο τρόπος 

απεικόνισης της χρηματοδοτικής βαρύτητας κάθε επενδυτικής προτεραιότητας των 

προγραμμα΄των χρηματοδότησης, αναμέενται αν συμβάλει αποτελεσματικά στην - 

κατά τρόπον ολοκληρωμένο -   αντιστοίχηση κάθε προτεραιότητας με την δεδομένη 

και προσφορότερη χρηματοδοτική ροή.  

 

Οι προτεινόμενες κατανομές χρηματοδότησης, τόσο για το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό, όσο και για το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να κατευθυνθεί για τις 

περιγραφόμενες στον Οδικό Χάρτη δράσεις «τουρισμού», βασίστηκαν: 
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 Στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς/ κατανομές του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Τις εγκεκριμένες κατανομές ανα Θεματικό Στόχο και ανά επενδυτική 

προτεραιότητα των ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ ΚΜ 

 Τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. όπως αυτές 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται μέσα από την 3η Εγκύκλιο σχεδιασμού 

των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με βάση 

την οποία η περιφερειακή κατανομή πόρων προς την Κεντρική Μακεδονία 

(ως περιφέρεια «λιγότερο ανεπτυγμένη»), αντιστοιχεί στο 32% περίπου των 

πόρων που δεσμεύονται και κατευθύνονται στις 5 Περιφέρειες κατηγορίας 

«λιγότερο ανεπτυγμένες». Επίσης, στην περίπτωση αξόνων τομεακών που 

περιλαμβάνουν όλες τις περιφέρειες πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 

Στερεάς Ελλάδας, η κατανομή προς την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται στο 

20%.  

 Στην περίπτωση του άξονα της τεχνικής Βοήθειας, λήφθηκε υπόψη ως 

υπόθεση εργασίας και πραγματοποιήσιμη παραδοχή, η ανάγκη δέσμευσης 

ποσοστού 2% της ΤΒ κάθε προγράμματος για τις ανάγκες υποστήριξης 

εφαρμογής του οδικού Χάρτη.  
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3.3.1 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Σύνοψη κατανομής πόρων και πηγών 

 

 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δύναται να αποτελέσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα 

υλοποιηθεί το αναγκαίο πλέγμα παρεμβάσεων που προτείνονται στον Οδικό Χάρτη, 

ενώ παράλληλα ορίζει το πλαίσιο διεκδίκησης πόρων που πρέπει να κατανεμηθούν 

στην Κεντρική Μακεδονία συνολικά. 

 

Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 
1.1.1 Ενίσχυση συμπράξεων ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 1β Εκ των 536.608.534 € 
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Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Τουρισμού-Πολιτισμού-
Δημιουργικών Βιομηχανιών για 
την προώθηση  της Έρευνας και 
Καινοτομίας 

1.1.2 

Ίδρυση νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων  ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα θεματικά πεδία, 
με υψηλή προστιθέμενη αξία 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 3 3α 48.906.389 € 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών ιδεών, 
διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και 
εφαρμογή τους μέσω νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ 

1 
3 

3α 
3γ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 
ΠΕΠ-ΚΜ: 26.400.000 €  

1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου 
για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των 
συντελεστών παραγωγής στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων και στη 
διάθεση υπηρεσιών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 3 3δ 8.000.000 € 

1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών ΜΜΕ 

1.2.1 

Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων 
μέσω της εισαγωγής ή/και 
αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις 
ΜΜΕ 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

1.2.2 
Πιστοποίηση λειτουργιών και 
προϊόντων των επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 
προϊόντος 

1.3.1 

Υποστήριξη τουριστικών 
επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

 
1.3.2 

Βελτίωση ικανότητας 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων 
αγορών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας των 
τουριστικών  προϊόντων στο 
εξωτερικό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή / 
και ανάπτυξη δικτύων 
τουριστικών  επιχειρήσεων που 
είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή ανήκουν 
στην ίδια αλυσίδα αξίας 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ 

1 
3 

3δ 
3δ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

ΠΕΠ-ΚΜ: 9.600.000 € 
(Πεδίο Παρέμβασης 

074) 

 

2 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής 
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Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Μακεδονίας 

2.1.1 
Εφαρμογή έξυπνων 
συστημάτων για τη βελτίωση 
της αστικής κινητικότητας 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε 

8.400.000 € (ΠΠ 
42,43,44,90) 

2.1.2 

Δημιουργία υποδομών για την 
ανάπτυξη και την επέκταση της 
αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό 
κόλπο 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε 

2.1.3 

Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων των αστικών κέντρων 
περί πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε 

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και 
της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας μέσω 
παρεμβάσεων ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα (λ.χ. στο πλαίσιο 
«Σχεδίων Ολοκληρωμένης 
Αστικής Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 14 6iv 2.046.984.591 € 

2.1.5 

Εφαρμογή πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart 
Cities) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

13.850.000 € 
2.1.6 

Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισμούς 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.1.7 

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic 
Partnerships) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 
Ολοκλήρωση οδικών 
συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 
 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7α 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 

2.2.2 

Αναβάθμιση διεθνών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, 
καθώς και της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης του λιμένα 
Θεσσαλονίκης με το οδικό 
δίκτυο 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 1 7 i 330.879.783 € 

2.2.3 
Αναβάθμιση υποδομών 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 7 7 ii 85.294.118 € 

2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 

2.3.1 
Βελτίωση ή κατασκευή 
περιφερειακών συνδέσεων με 
τα ΔΕΔ-Μ 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7β 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 

2.3.2 
Βελτίωση ή επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών 
μεταφορικών δικτύων 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7β 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 
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Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

2.3.3 
Αναβάθμιση τοπικού οδικού 
δικτύου 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ    

2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές 

2.4.1 
Επέκταση και αναβάθμιση 
υφιστάμενων δομών και 
υποδομών υγείας 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 9 9α 
Εκ των 30.564.604 € 

του άξονα του ΠΕΠ 

2.4.2 
Ενίσχυση των μικρών 
αποκεντρωμένων μονάδων 
πρωτοβάθμιας υγείας 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 9 9α 
Εκ των 30.564.604 € 

του άξονα του ΠΕΠ 

2.5 
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη 
μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης 

2.5.1 

Δράσεις κατασκευής Μετρό σε 
αστικές περιοχές, όπως η 
κατασκευή της βασικής 
γραμμής Μετρό στη 
Θεσσαλονίκη και η επέκτασή 
της προς Καλαμαριά, για 
εξασφάλιση ενός μέσου 
καθαρών αστικών 
συγκοινωνιών υψηλής 
ποιότητας. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε 
Εκ των 838.196.982 €

του άξονα του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2.5.2 
Δημιουργία προαστιακού 
σιδηροδρόμου στη 
Θεσσαλονίκη 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε 
Εκ των 838.196.982 €

του άξονα του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 

3 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 

3.1.1 
Αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με διεθνή 
εμβέλεια 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ  

25.000.000 € 

3.1.2 
Ανάδειξη και ενίσχυση νέων 
τουριστικών προορισμών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.3 
Βελτίωση τουριστικού 
προϊόντος για ενίσχυση των 
νέων αγορών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.4 
Οριζόντια δικτύωση 
προορισμών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.5 
Τουριστική αξιοποίηση 
μνημείων ορεινών όγκων 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.6 
Βελτίωση και επέκταση 
μουσειακών υποδομών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.7 
Δημιουργία οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και δικτύων 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.1.8 
Αειφορική διαχείριση 
καθιερωμένων προορισμών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

3.2 
Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

3.2.1 Αξιοποίηση περιοχών NATURA ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6δ 

4.000.000 € 
3.2.2 

Επεμβάσεις για την 
αναμόρφωση -αναβάθμιση του 
τοπίου (καθαρισμός - 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6δ 
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εμπλουτισμός) 

3.3 
Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος 

3.3.1 

Προώθηση σχεδίων 
αναπλάσεων, ανάκτησης και 
αξιοποίησης ελευθέρων χώρων 
σε αστικές περιοχές 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6ε 

12.000.000 € 

3.3.2 

Ενίσχυση σχεδίων για 
αποκατάσταση ή αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών περιοχών εντός 
των αστικών κέντρων 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6ε 

3.4 
Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικού 
τουριστικού προϊόντος 

3.4.1 
Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3  

56.000.000 € 

(εκτίμηση για 

υλοποίηση 7 CLLD 

στην ΠΚΜ) 

3.4.2 
Τοπικές υποδομές και 
υπηρεσίες 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3 

3.4.3 

Βελτίωση 
(συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), 
αποκατάσταση και επέκταση 
δημόσιων κτηρίων με σκοπό 
την αξιοποίηση τους για 
τουριστικούς σκοπούς 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3 

3.4.4 

Ενέργειες προβολής, 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που 
συνδέονται με τον πολιτισμό ή 
/ και το φυσικό περιβάλλον 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3 

3.4.5 
Βελτίωση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας των τόπων 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3 

3.4.6 
Συντήρηση, δημιουργία ή 
επέκταση μονοπατιών 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 

19.2 – 19.3 

3.4.7 
Αξιοποίηση παραδοσιακών 
οικισμών 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 
19.2.1 – 19.3 

3.5 
Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (μικρής κλίμακας) στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση 
τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων 

3.5.1 
Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 

24.000.000 € 

(εκτίμηση για 

υλοποίηση 7 CLLD 

στην ΠΚΜ) 

3.5.2 
Στήριξη της δημιουργίας, 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης 
ΜΜΕ 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 

3.5.3 
Αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των τοπικών αγροτικών 
προϊόντων 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 

3.5.4 
Ενέργειες συνεργασίας και 
δικτύωσης (Β2Β) 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 

3.5.5 
Προώθηση και προβολή του 
τοπικού τουρισμού 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 

3.5.6 
Βελτίωση υποδομών διαμονής 
τουριστών 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 
ΠΡΟΤ. 

6 
ΜΕΤΡΟ 
19.2.2 
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4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

4.1 
Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών πόρων 
της ΠΚΜ 

4.1.1 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη 
βελτίωση της οργάνωσης των 
επιχειρήσεων 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β 5.000.000 € 

4.1.2 
Ολοκληρωμένες εφαρμογές 
ΤΠΕ 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ    

4.1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή ΕΠ-ΕΣ ΕΤΠΑ ΔΙΑΦ. ΔΙΑΦ. 
12.000.000 € 

(εκτίμηση) 

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 

4.2.1 
Ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
αγαθών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2γ 840.000 € 

4.2.2 
Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 175.270.355 € 

4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 175.270.355 € 

4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών 

4.3.1 
Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές 
ΤΠΕ 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 5.000.000 € 

4.3.2 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση 
επισκεπτών 

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 5.000.000 € 

4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών 

4.4.1 
Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ Εκ των 714.627.360 € 

4.4.2 
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ Εκ των 714.627.360 € 

 

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

5.1.1 
Επιχειρηματική ενεργοποίηση 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 
2 
8 

8 iii 
ΕΠΑΝΕΚ: εκ των 
49.467.619 € (Πεδίο 
Παρέμβασης 104) 
ΠΕΠ-ΚΜ: 6.497.270,4 € 

5.1.2 
Επιχειρηματική εκπαίδευση 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 
2 
8 

8 iii 

5.2 
Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό 

5.2.1 
Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 2 
8 

8 v 

ΕΠΑΝΕΚ:  
Εκ των 360.541.045 € 
(ΠΠ 106, 118, 119) 
ΠΕΠ-ΚΜ: 3.297.269 € 

5.2.2 
Βελτίωση ανθρώπινου 
δυναμικού στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 2 
8 

8 v 

5.2.3 
Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 2 
8 

8 v 

5.2.4 
Ενισχύσεις για προσαρμογή 
στις αλλαγές 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 2 
8 

8 v 

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

5.3.1 
Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

ΠΕΠ-ΚΜ 
EKT 

2 
9Β 

9 v ΕΠΑΝΑΔ: Εκ των 
27.367.228 € του ΠΠ 

113 
ΠΕΠ-ΚΜ: 2.000.000 € 5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

 
EKT 

2 
9Β 

9 v 
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5.3.3 Δημιουργία Clusters 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
ΠΕΠ-ΚΜ 

EKT 
2 

9Β 
9 v 

5.3.4 
Αναβάθμιση ανθρώπινου 
δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

ΠΕΠ-ΚΜ 
EKT 

2 
9Β 

9 v 

       

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

  
6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

6.1.1 Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες ΠΕΠ ΚΜ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α1 

Εκ των 17.758.236 € 

6.1.2 
Πληροφόρηση και 
Δημοσιότητα 

ΠΕΠ ΚΜ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α1 

6.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και προβολής  

6.2.1 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες 
και υπηρεσίες  

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

Εκ των 35.674.137 € 
του ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.2 

Υποστήριξη μηχανισμού 
παρακολούθησης και 
εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης  

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.2.3 
Υποστήριξη δικαιούχων – 
διασφάλιση επάρκειας  

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.2.4 
Ενέργειες πληροφόρησης, 
προβολής και δημοσιότητας  

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.2.5 
Ενέργειες ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων και της 
κοινής γνώμης  

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.2.6 

Εξειδίκευση και εφαρμογή 
Στρατηγικών Επικοινωνίας και 
Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.2.7 
Ενέργειες διάχυσης καλών 
πρακτικών. 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 & 

5.1) 

6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού  

6.3.1 
Αξιολόγηση και Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες  

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 
Εκ των 27.416.964 € 

που κατανέμονται στις 
«λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες» 

6.3.2 
Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 

6.4 
Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του τουρισμού στις υπο εκπόνηση στρατηγικές CLLD 

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης  ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 
Υπο-μέτρο 

19.1 
1.500.000 € (εκτίμηση 

βάσει ποσόστωσης 
1,8% επι του συνόλου 

της δυνητικής 
κατανομής 80 εκ € 
στην ΠΚΜ μέσω 7 

CLLD 

6.4.2 
Δράσεις/ ενέργειες 
προετοιμασίας και εδραίωσης 
διαβούλευσης  

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 
Υπο-μέτρο 

19.1 

6.4.3 
Δράσεις/ ενέργειες 
υποστήριξης για μικρά πιλοτικά 
έργα  

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 
Υπο-μέτρο 

19.1 
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* Προς χάριν συντομίας χρησιμοποιούνται τα αρκτικόλεξα των προγραμμάτων ως εξής: α) ΕΠΑΝΕΚ= 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», β) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ= 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», γ) ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2014 - 2020», δ) ΠΕΠ-ΚΜ= Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ε) ΕΠ-ΕΣ= 

Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, πχ  Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-ΠΓΔΜ., στ) ΠΑΑ= 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

** Τα αρκτικόλεξα των ΕΔΕΤ 2014-2020 και άλλων πηγών χρηματοδότησης  που χρησιμοποιούνται για χάριν 

συντομίας είναι: ΕΤΠΑ= Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΚΤ = Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, Τ.Σ.= 

Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ= Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΑΝ= Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων 

 

3.3.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020  
 

 

Πίνακας 8 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία 
Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη  

 

Α/Α 

ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ * 

ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

  

1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 

1.1.2 

Ίδρυση νέων 
τουριστικών 
επιχειρήσεων  
ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα 
θεματικά πεδία, με 
υψηλή προστιθέμενη 
αξία 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 3 3α εκ των 61.132.986 € 18.339.896 € 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση 
δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και 
εφαρμογή τους μέσω 
νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 3 3γ εκ των 31.000.000 € 9.300.000 € 
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1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων ΜΜΕ του 
τουριστικού κλάδου 
για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη 
χρήση των 
συντελεστών 
παραγωγής στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών 
πόρων και στη 
διάθεση υπηρεσιών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 3 3δ 
εκ των 22.000.000 € 

της 3δ  
3.000.000 € 

1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 
προϊόντος 

1.3.4 

Συνεργασίες, 
συμπράξεις ή / και 
ανάπτυξη δικτύων 
τουριστικών  
επιχειρήσεων που 
είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή 
ανήκουν στην ίδια 
αλυσίδα αξίας 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 3 3δ 
εκ των 22.000.000 € 

της 3δ  
3.600.000 € 

  

2 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2.1.1 

Εφαρμογή έξυπνων 
συστημάτων για τη 
βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 

10.500.000 € (ΠΠ 
42,43,44,90) 

7.000.000 € 

2.1.2 

Δημιουργία υποδομών 
για την ανάπτυξη και 
την επέκταση της 
αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας στον 
Θερμαϊκό κόλπο 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 3.000.000 € 

2.1.3 

Δράσεις ενημέρωσης 
& ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων των 
αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 500.000 € 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 

Ολοκλήρωση οδικών 
συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 7 7α 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 
119.700.000 

€ 

2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 

2.3.1 

Βελτίωση ή κατασκευή 
περιφερειακών 
συνδέσεων με τα ΔΕΔ-
Μ 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 7 7β 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 
47.714.944 € 

2.3.2 

Βελτίωση ή επέκταση 
των 
ενδοπεριφερειακών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 7 7β 
Εκ των 358.914.022 € 

του άξονα του ΠΕΠ 
20.449.262 € 
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μεταφορικών δικτύων 

2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές 

2.4.1 

Επέκταση και 
αναβάθμιση 
υφιστάμενων δομών 
και υποδομών υγείας 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 9 9α 
Εκ των 30.564.604 € 
του άξονα του ΠΕΠ 

7.069.381 € 

2.4.2 

Ενίσχυση των μικρών 
αποκεντρωμένων 
μονάδων 
πρωτοβάθμιας υγείας 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 9 9α 
Εκ των 30.564.604 € 
του άξονα του ΠΕΠ 

2.100.000 € 

  

3 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 

3.1.1 

Αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με 
διεθνή εμβέλεια 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ  

31.250.000 € 

4.450.000 € 

3.1.2 

Ανάδειξη και ενίσχυση 
νέων τουριστικών 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 7.000.000 € 

3.1.3 

Βελτίωση τουριστικού 
προϊόντος για 
ενίσχυση των νέων 
αγορών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 2.500.000 € 

3.1.4 
Οριζόντια δικτύωση 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ   

3.1.5 

Τουριστική αξιοποίηση 
μνημείων ορεινών 
όγκων 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.500.000 € 

3.1.6 

Βελτίωση και 
επέκταση μουσειακών 
υποδομών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.000.000 € 

3.1.7 

Δημιουργία 
οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και 
δικτύων 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 5.000.000 € 

3.1.8 

Αειφορική διαχείριση 
καθιερωμένων 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 3.800.000 € 

3.2 
Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

3.2.1 
Αξιοποίηση περιοχών 
NATURA 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6δ 

5.000.000 € 

600.000 € 

3.2.2 

Επεμβάσεις για την 
αναμόρφωση -
αναβάθμιση του 
τοπίου (καθαρισμός - 
εμπλουτισμός) 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6δ 900.000 € 

3.3 
Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος 

3.3.1 

Προώθηση σχεδίων 
αναπλάσεων, 
ανάκτησης και 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6ε 15.000.000 € 1.000.000 € 
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αξιοποίησης 
ελευθέρων χώρων σε 
αστικές περιοχές 

3.3.2 

Ενίσχυση σχεδίων για 
αποκατάσταση ή 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών 
περιοχών εντός των 
αστικών κέντρων 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 6 6ε 3.500.000 € 

  

4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

4.1 
Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών 
πόρων της ΠΚΜ 

4.1.1 

Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη 
βελτίωση της 
οργάνωσης των 
επιχειρήσεων 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 2 2β 
Εκ των 6.250.000 € 

800.000 € 

4.1.2 
Ολοκληρωμένες 
εφαρμογές ΤΠΕ 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 2 2β 260.000 € 

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 

4.2.1 
Ψηφιοποίηση 
πολιτιστικών αγαθών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 2 2γ 1.050.000 € 1.050.000 € 

4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών 

4.3.1 
Ενδοεπιχειρησιακές 
εφαρμογές ΤΠΕ 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 350.000 € 

4.3.2 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για 
διαχείριση επισκεπτών 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 465.000 € 

    

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

5.1.1 

Επιχειρηματική 
ενεργοποίηση στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 8 8 iii 

8.121.588 € 

1.000.000 € 

5.1.2 

Επιχειρηματική 
εκπαίδευση στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 8 8 iii 1.436.476 € 

5.2 
Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό 

5.2.1 

Συμβουλευτική 
στήριξη ΜΜΕ στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT  8 v 

4.121.587 € 

336.476 € 
8 

5.2.2 

Βελτίωση ανθρώπινου 
δυναμικού στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 8 8 v 300.000 € 

5.2.3 

Πιστοποίηση 
δεξιοτήτων στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 8 8 v 200.000 € 

5.2.4 

Ενισχύσεις για 
προσαρμογή στις 
αλλαγές 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 8 8 v 400.000 € 

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
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5.3.1 

Ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας 
στον τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 9Β 9 v 

2.000.000 € 

300.000 € 

5.3.3 
Δημιουργία Clusters 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 9Β 9 v 150.000 € 

5.3.4 

Αναβάθμιση 
ανθρώπινου 
δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΠΕΠ-
ΚΜ 

EKT 9Β 9 v 150.000 € 

                

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

  
Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες 

ΠΕΠ 
ΚΜ 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α2 

Εκ των 17.758.236 € 
200.000 € 

  
Πληροφόρηση και 
Δημοσιότητα 

ΠΕΠ 
ΚΜ 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α2 155.165 € 

                

 

 

Πίνακας 9 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανα Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη  

ΠΕΠ ΚΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με 

βάση εγκ. ΠΕΠ ΚΜ 
2014-2020 

(χρήση κλείδας 30% 
ή/και 100%  για  ΑΠ,  

2% για ΑΠ 6) 

ΑΠ 1 

3α 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

61.132.986 € 18.339.896 € 18.339.896 € 

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών 

31.000.000 € 9.300.000 € 9.300.000 € 

3δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

22.000.000 € 6.600.000 € 

Για 1.1.4: 3.000.000 
€ 

3δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

Για 1.3.4: 3.600.000 
€ 
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ΑΠ 2 

4ε 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη 
περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων 

10.500.000 € 10.500.000 € 10.500.000 € 

7α 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

119.700.000 € 119.700.000 € 119.700.000 € 

7β 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της ύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 

227.214.021 € 68.164.206 € 68.164.206 € 

9α 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην 
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, 
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω 
βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας 

30.564.604 € 9.169.381 € 9.169.381 € 

ΑΠ 3 

6γ 
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

31.250.000 € 31.250.000 € 31.250.000 € 

6δ 

Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, 
και των πράσινων υποδομών 

5.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 

6ε 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

15.000.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 

ΑΠ 4 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

6.250.000 € 1.875.000 € 1.875.000 € 

2γ 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 
ηλεκτρονικής υγείας 

1.050.000 € 1.050.000 € 1.050.000 € 

ΑΠ 5 

8iii 

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

8.121.588 € 2.436.476 € 2.436.476 € 

8v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

4.121.587 € 1.236.476 € 1.236.476 € 
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αλλαγές 

9v 

Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

2.000.000 € 600.000 € 600.000 € 

ΑΠ 6 
11α2 & 

12α2 

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
2014-2020 

17.758.236 € 355.165 € 355.165 € 

ΣΥΝΟΛΟ 592.663.023 € 286.576.601 € 286.576.601 € 

 

 

3.3.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  

 

 

Πίνακας 10 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία 
Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη  

Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜ
Η ΓΙΑ ΠΚΜ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ * 

ΤΑΜΕΙ
Ο ** 

ΑΞΟ
ΝΑΣ 
ΕΠ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ
Η 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑ 

  

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό  

1.1.1 Ενίσχυση συμπράξεων Τουρισμού-
Πολιτισμού-Δημιουργικών 
Βιομηχανιών για την προώθηση  της 
Έρευνας και Καινοτομίας 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 1β 
Εκ των 

536.608.534 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
171.714.73

0 € 

1.1.3 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και εφαρμογή τους 
μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3α 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
114.340.37

7 € 

1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών 
ΜΜΕ 

 

1.2.1 Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω 
της εισαγωγής ή/και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
45.736.151 

€ 
1.2.2 Πιστοποίηση λειτουργιών και 

προϊόντων των επιχειρήσεων 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 

1.3 Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή 
τουριστικού προϊόντος 

 

1.3.1 Υποστήριξη τουριστικών 
επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
34.302.113 

€ 
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εξωτερικού 

1.3.2 Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.3 Αναβάθμιση της εικόνας των 
τουριστικών  προϊόντων στο 
εξωτερικό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.4 Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και 
ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  
επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα αξίας 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 € 

  

4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής  

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 
175.270.355 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
56.086.513 

€ 4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β 

4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών 
καινοτομιών 

 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 
Εκ των 

714.627.360 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
34.302.113 

€ 
4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον 

τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 

  

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων  

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii 
ΕΠΑΝΕΚ: εκ των 

49.467.619 € 
(Πεδίο 

Παρέμβασης 104) 

ΕΚ ΤΩΝ 
15.829.638 

€ 
5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον 

τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii 

5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό 

 

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

Εκ των 
360.541.045 € 
(ΠΠ 106, 118, 

119) 

ΕΚ ΤΩΝ 
115.373.13

4 € 

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού 
στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις 
αλλαγές 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

 

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη  

6.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και 
προβολής  

 

6.2.1 

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και 
υπηρεσίες  

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 

Εκ των 
35.674.137 € του 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΚ ΤΩΝ  
872.565 € 
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6.2.2 Υποστήριξη μηχανισμού 
παρακολούθησης και εφαρμογής της 
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης  ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 
Υποστήριξη δικαιούχων – διασφάλιση 
επάρκειας  

6.2.3 
Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής 
και δημοσιότητας  

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 

6.2.4 
Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών 
δικαιούχων και της κοινής γνώμης  

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) Εξειδίκευση και εφαρμογή 
Στρατηγικών Επικοινωνίας και 
Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 

6.2.5 
Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 

6.2.6 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και 
υπηρεσίες  

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 

6.2.7 Υποστήριξη μηχανισμού 
παρακολούθησης και εφαρμογής της 
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης  

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΚΤ/Ε
ΤΠΑ 

4 & 5 
n/a (ΕΣ 4.1 

& 5.1) 

 

 

Πίνακας 11 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη  

ΕΠΑΝΕΚ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1-4-5-6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΠΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με βάση τα 

εγκ. ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 32% για 
ΑΠ 1,4,5 - 2% για ΑΠ 

6) 

ΑΠ 1 

1β 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ 

536.608.534 € 171.714.731 € 171.714.731 € 

3α 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

εκ των 714.627.360 € 
Εκ των 

228.680.755 € 
114.340.378 € 

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων κα υπηρεσιών 

εκ των 714.627.360 € 
Εκ των 

228.680.755 € 
45.736.151 € 
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3δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές 
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν 
σε διαδικασίες καινοτομίας 

εκ των 714.627.360 € 
Εκ των 

228.680.755 € 
34.302.113 € 

ΑΠ 4 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της 
ζήτησης για ΤΠΕ 

175.270.355 € 56.086.514 € 56.086.514 € 

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων κα υπηρεσιών 

εκ των 714.627.360 € 
Εκ των 

228.680.755 € 
34.302.113 € 

ΑΠ 5 

8 iii 

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και 
ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων 

49.467.619 € 15.829.638 € 15.829.638 € 

8 v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές 

360.541.045 € 115.373.134 € 115.373.134 € 

ΑΠ 6 
n/a (ΕΣ 

4.1 & 5.1) 

Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και 
διοίκησης που αφορά τους άξονες 
προτεραιότητας του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

43.628.246 € 872.565 € 872.565 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.165.515.799 € 588.557.337 € 588.557.337 € 

 

 

3.3.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2014-2020  

 

Πίνακας 12 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ανά Άξονα, 
Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

Α/Α 

ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * 
ΤΑΜΕΙΟ 

** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

  

2 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και 
της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας μέσω 
παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
(λ.χ. στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 14 6iv 2.046.984.591 € 

Εκ των 
186.884.512 
€ βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 

2.1.5 

Εφαρμογή πολεοδομικού 
και αστικού σχεδιασμού για 
την ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart 
Cities) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 13.850.000 € 4.432.000 € 
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2.1.6 

Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισμούς 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.1.7 

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban 
Strategic Partnerships) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.2 

Αναβάθμιση διεθνών 
σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, καθώς και της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης 
του λιμένα Θεσσαλονίκης με 
το οδικό δίκτυο 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 1 7 i 330.879.783 € 

Εκ των 
186.884.512 
€ βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 

2.2.3 

Αναβάθμιση υποδομών 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 7 7 ii 85.294.118 € 

Εκ των 
186.884.512 
€ βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 

2.5 
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη 
μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης 

2.5.1 

Δράσεις κατασκευής Μετρό 
σε αστικές περιοχές, όπως η 
κατασκευή της βασικής 
γραμμής Μετρό στη 
Θεσσαλονίκη και η 
επέκτασή της προς 
Καλαμαριά, για εξασφάλιση 
ενός μέσου καθαρών 
αστικών συγκοινωνιών 
υψηλής ποιότητας. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε 

Εκ των 
838.196.982 € 

του άξονα του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 268.223.034 
€ 

2.5.2 

Δημιουργία προαστιακού 
σιδηροδρόμου στη 
Θεσσαλονίκη 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε 

Εκ των 
838.196.982 € 

του άξονα του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

    

 

 

Πίνακας 13 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ  2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΠΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με 
βάση τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 32% για 
ΕΤΠΑ) Κατανομή 

Τ.Σ. βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 
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ΑΠ 2 

4e 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα 
τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό 
των επιπτώσεων 

838.196.982 € 268.223.034 € 268.223.034 € 

6e 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου 

13.850.000 € 4.432.000 € 4.432.000 € 

6iv 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου 

2.046.984.591 € 

186.884.512 € 

155.308.608 € 

7 i 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

330.879.783 € 25.104.477 € 

7 ii 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την 
προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας 

85.294.118 € 2.953.560 € 

ΣΥΝΟΛΟ 852.046.982 € 459.539.546 € 456.021.680 € 

 

 

3.3.4 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

2014-2020  
 

Πίνακας 14 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΠΗΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 
ΔΥΝΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ 

* 
ΤΑΜΕΙΟ 

** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΓΙΑ ΠΚΜ 

  

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας   

5.3.1 
Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

EKT 2 9 v 

Εκ των 
27.367.228 € του 

ΠΠ 113 
8.757.512 € 

5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
EKT 2 9 v 

5.3.3 Δημιουργία Clusters 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
EKT 2 9 v 

5.3.4 
Αναβάθμιση ανθρώπινου 
δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

EKT 2 9 v 

  

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη   

6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού    

6.3.1 
Αξιολόγηση και Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες  

ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 
Εκ των 

27.416.964 € 
548.339 € 

6.3.2 
Ενέργειες Πληροφόρησης 
και Επικοινωνίας 

ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 

                

 

Πίνακας 15 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 ανά Άξονα, 
Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 5 & 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με 
βάση τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 32% για 
ΑΠ 5 - 2% για ΑΠ 

6) 

ΑΠ 5 9v 

Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

27.367.228 € 8.757.513 € 8.757.513 € 

ΑΠ 6 
n/a  (ΕΣ 
i) 

Ενίσχυση των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του 
ΕΠANAΔ 

27.416.964 € 548.339 € 548.339 € 

ΣΥΝΟΛΟ 54.784.192 € 9.305.852 € 9.305.852 € 

  



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 110 από 195 

 

 

 

 

 

4. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση 

τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής 

επιχειρηματικότητας» 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 
ΚΠ 1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.1 

Ενίσχυση συμπράξεων 
Τουρισμού-Πολιτισμού-
Δημιουργικών Βιομηχανιών για 
την προώθηση  της Έρευνας και 
Καινοτομίας  

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων 
και ερευνητικών μονάδων για ανάπτυξη νέας 
γνώσης, την ενίσχυση και ανάδειξη της 
αριστείας σε τομείς εξειδίκευσης στις 
περιοχές σύγκλισης «τουρισμού-πολιτισμού» 
και την ενίσχυση της πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές και υποδομές 
καινοτομίας που συνδέονται με τον τουρισμό 
και τον πολιτισμό. Ενισχύονται επενδύσεις 
και έργα όπως: καινοτόμες εφαρμογές σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
spinoffs-startups, living labs σε προορισμούς 
υψηλής επισκεψιμότητας, ανάπτυξη και 

ΒΑΣ ΜΕΣ 

ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΦΕΣ  

ΕΠΑΝΕΚ  

(ΕΠ 1 b)  
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παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγίας και 
πολιτισμού, εργαλεία ψηφιακού 
περιεχομένου, ανάπτυξη εμπορικού 
ψυχαγωγικού λογισμικού, κ.α.   

1.1.2 

Ίδρυση νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων  ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα θεματικά πεδία, με 
υψηλή προστιθέμενη αξία 

Ενισχύεται η αξιοποίηση της γνώσης σε 
τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος βάσει 
και των προτεραιοτήτων της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, όπως ο 
τουρισμός. Εκτός από τους πόρους του ΕΤΠΑ, 
θα επιδιωχθεί και η ενεργοποίηση εργαλείων 
ιδιωτικών ενισχύσεων καθώς και εναλλακτικά 
χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΠΑΝΕΚ, 
ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής των 
καινοτόμων επιχειρήσεων. Σημαντική 
αναμένεται να είναι και η συνεισφορά των EL 
108 EL. 
Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ 
προβλέπεται η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, με την ίδρυση νέων 
επιχιερήσεων, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών, σε 
μη αξιοποιημένα τουριστικά πεδία, 
εξωστρεφή προσανατολισμό. 
 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΠΕΠ 

3a 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και εφαρμογή 
τους μέσω νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών  

Ενισχύσεις υφιστάμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων για την μετάβαση σε ένα 
σύνθετο μίγμα προϊόντος με υψηλή 
προστιθέμενη αξία που θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, με έμφαση στην ποιοτική 
αναβάθμιση, λαμβάνοντας υπόψη και την 
περιβαλλοντική αειφορία και στην προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ιαματικός 
–τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, 
πολιτιστικός-θρησκευτικός, συνεδριακός, 
θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break), 
Κλπ.   

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΠΕΠ  

3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a)  



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 113 από 195 

 

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες 
σε συνέργια με τουρισμό.  

1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου για 
την βελτίωση της αποδοτικότητας 
στη χρήση των συντελεστών 
παραγωγής στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων και 
στη διάθεση υπηρεσιών 

Για την μείωση του κόστους παραγωγής των 
τουριστικών μονάδων και για την 
περιβαλλοντικά φιλικότερη αξιοποίηση των 
εισροών, όπως είναι η ενέργεια, το νερό και 
άλλοι πόροι, ενισχύονται νέες επενδύσεις 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ3δ  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

ΚΠ 1.2 
Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών 
ΜΜΕ 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 
ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  
ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.2.1 

Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων 
μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση 
της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

Υποστήριξη επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
προβούν στην απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων για τη μείωση 
των λειτουργικού κόστους. 
Εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης σχέσεων 
με προμηθευτές/πελάτες. Προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών (πχ. με 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ (3c)  
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προμηθευτές) μέσω αξιοποίησης των 
ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων. 
Ενίσχυση της διοικητικής πληροφόρησης των 
τουριστικών μονάδων.  

1.2.2 Πιστοποίηση λειτουργιών και 
προϊόντων των επιχειρήσεων 

Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης για την 
ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις 
και την αύξηση της αναγνωσιμότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

ΚΠ 1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 
προϊόντος  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.3.1 

Υποστήριξη τουριστικών 
επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

Στήριξη της εξωστρέφειας των τουριστικών 
επιχειρήσεων για τη διείσδυση τους σε νέες 
αγορές ταχέως αναπτυσσομένων χωρών, 
μέσω παρεμβάσεων όπως: οργάνωση και 
λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης και 
ενημέρωσης, μελέτες ανάλυσης και 
ανταγωνισμού, δημιουργία συνεργιών, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια 
στις χώρες στόχου κ.α.  

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 

(3d)  
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1.3.2 
Βελτίωση ικανότητας 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων 
αγορών 

Στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων για την περαιτέρω 
διείσδυση τους σε αγορές που ήδη 
δραστηριοποιούνται. 
Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι εξής: 
Παροχή επιτόπιων εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη της εξαγωγικής ωριμότητας, 
μελέτες αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης 
εξωστρεφούς μοντέλου λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης των απαιτήσεων 
ποιότητας, ανάπτυξη συστημάτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας με πελάτες 
του εξωτερικού, ανάπτυξη δικτύων και 
συνεργασιών. 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ  

(3d)  

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας των 
τουριστικών  προϊόντων στο 
εξωτερικό 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την διασφάλιση 
της ποιότητας και καθιέρωση των ελληνικών 
τουριστικών υπηρεσιών. 
Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι εξής: 
ανάπτυξη «έξυπνης εξειδίκευσης»,  
πιστοποίηση και 
σήμανση με υιοθέτηση διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων, προώθηση στις 
διεθνείς αγορές μέσω ενεργειών σχεδιασμού 
(π.χ. ενιαίου ‘concept’, premium brands), 
πραγματοποίηση συνδυαστικών δράσεων 
προβολής διαφορετικών κλάδων στο 
εξωτερικό (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, 
εστίαση), συμμετοχή σε δράσεις προβολής 
στο εξωτερικό (π.χ. αναγνωρισμένες 
εκθέσεις) κ.α.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 

(3d)  

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και 
ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  
επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα αξίας 

Συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς 
της αγοράς για την υλοποίηση από κοινού 
προγραμμάτων προβολής. Προώθηση της 
επιχειρηματικής συνεργασίας για την 

ΥΠ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ (3δ)  

ΠΕΠ 3δ  
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επίτευξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας για την 
αντιμετώπιση του κατακερματισμού της 
προσφοράς. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
άλλων τομέων που άμεσα συνεισφέρουν 
στην τουριστική δραστηριότητα για τη 
δημιουργία συνολικής εμπειρίας, και την 
ενίσχυση της ταυτότητας του τουριστικού 
προϊόντος. 
Ανάπτυξη Σχημάτων διεπαφής και 
συνεργασίας μεταξύ του τουριστικού τομέα 
και λοιπών τομέων/κλάδων της 
περιφερειακής οικονομίας που 
επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν 
όπως για παράδειγμα: πολιτισμός, υγεία, 
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, θαλάσσιες και 
λοιπές μεταφορές, εστίαση, με στόχο τόσο 
την ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας 
όσο και την αναβάθμιση των βασικών 
δεικτών ανταγωνιστικότητας.  

 



 

 

 

 

 

 

5. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της 

προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του 

τουριστικού τομέα» 
 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του τουριστικού τομέα» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.1 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.1.1 
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων 
για τη βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας  

Ενισχύσεις για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα 
μεταφορών (π.χ. Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας) - Προώθηση 
διαλειτουργικότητας μεταξύ Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) αλλά 
και διασύνδεση των ΜΜΜ με 
ήπιους τρόπους μεταφοράς και 

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 4 e 
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υποδομές της πόλης (στάθμευση, 
πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι κλπ).  
Μέσω των παρεμβάσεων 
αναμένεται βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας των επισκεπτών, 
βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, της εικόνας και της 
ελκυστικότητας της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, με θετικές 
επιπτώσεις στον τουρισμό της 
πόλης.  

2.1.2 

Δημιουργία υποδομών για την 
ανάπτυξη και την επέκταση της 
αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας 
στον Θερμαϊκό κόλπο 

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Αστικής 
Πολυτροπικής Κινητικότητας, η 
ενίσχυση εναλλακτικών 
μεταφορικών συστημάτων φιλικών 
προς το περιβάλλον θα συμβάλλει 
στην αποσυμφόρηση του Π.Σ. 
Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων 
αστικών κέντρων που μπορεί να 
έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Ο 
σχεδιασμός περιλαμβάνει και την 
αξιοποίηση - ανάπτυξη της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας στο 
Θερμαϊκό, ως ένα μέσο που θα 
εκτρέψει σημαντικό μέρος των 
οδικών μετακινήσεων μεταξύ του 
κέντρου της πόλης με τα ανατολικά 
προάστια, προς μια μορφή 
μετακίνησης χαμηλών εκπομπών 
ρύπου (θαλάσσια συγκοινωνία), 
άλλα και θα ενισχύσει την χρήση των 
εναλλακτικών μέσων αστικής 
μετακίνησης (σε συνδυασμό με 
ποδήλατο). Η θαλάσσια 
συγκοινωνία, κυρίως η σύνδεση του 
λιμανιού Θεσσαλονίκης με την 
Περαία, τους Νέους Επιβάτες, την 

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
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Αγία Τριάδα και τη Νέα Μηχανιώνα, 
θα δώσει διέξοδο στα 
συγκοινωνιακά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες, λόγω του έντονου 
κυκλοφοριακού φόρτου, και θα 
βοηθούσε στην τουριστική 
ανάπτυξη. Η σύνδεση θα μπορούσε 
να επεκταθεί προς τη Χαλκιδική και 
την Πιερία, βελτιώνοντας τις 
συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης με 
τις όμορες περιοχές και ενισχύοντας 
τις τουριστικές συνδέσεις.  

2.1.3 

Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
των αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή 
εφαρμογή των Σχεδίων Αστικής 
Κινητικότητας – με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών CO2 – μπορεί να 
παίξουν δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης των πολιτών των 
αστικών κέντρων, σχετικά με τη 
χρήση εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς, όπως π.χ. το 
λεωφορείο, το ποδήλατο, το 
περπάτημα, ώστε να μειωθεί η 
συχνότητα χρήσης ΙΧ και να 
αμβλυνθεί το πρόβλημα της 
στάθμευσης. Οι εν λόγω 
παρεμβάσεις θα είχαν θετικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, 
στην εικόνα και ελκυστικότητας της 
Θεσσαλονίκης.  

ΥΠ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΠΕΠ  

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
μέσω παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα (λ.χ. 

Μέσω της ενίσχυσης 
ολοκληρωμένων αστικών 
παρεμβάσεων θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν ολόκληρες περιοχές 
σε αστικά κέντρα και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) 

ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 
με τουριστικό προσανατολισμό. Σε 
κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική, 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική 
αναβάθμιση αστικών περιοχών θα 
είχε θετικές επιπτώσεις στην εικόνα 
και ελκυστικότητα της πόλης.  

2.1.5 

Εφαρμογή πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων 
Πόλεων» (Smart Cities) 

Η εφαρμογή στην οργάνωση και 
λειτουργία της πόλης των σύγχρονων 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών για τη δημιουργία μιας 
«έξυπνης πόλης» θα διευκόλυνε την 
ροή και διαχείριση των επισκεπτών, 
παρέχοντας τους γρήγορη και φθηνή 
πληροφόρηση για του τουριστικό 
προϊόν της πόλης και τους 
σημαντικούς προορισμούς.  

ΥΠ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

2.1.6 
Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισμούς  

Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις 
διαχείρισης επισκεπτών σε ιστορικά 
ή/και οικονομικά ή/και πολιτιστικά 
κέντρα πόλεων που εμφανίζουν 
αυξανόμενες τάσεις 
επισκεψιμότητας και συνδυάζουν 
τουριστικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες. 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

2.1.7 

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic 
Partnerships) 

Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ 
πόλεων στο πεδίο του τουρισμού για 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών,. Αλλά και για την από 
κοινού προβολή και συνεργασία στη 
διαχείριση επισκεπτών, στη 
διεκδίκηση μεγάλων γεγονότων κ.α.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
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ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 
ΚΠ 2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.2.1 
Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων 
ΔΕΔ-Μ 
 

Μέσω της ολοκλήρωσης των οδικών 
δικτύων ΔΕΔ-Μ (π.χ. ΠΑΘΕ, κάθετοι 
άξονες Εγνατίας), η Π.Κ.Μ. θα 
αξιοποιήσει την κεντροβαρή της 
θέση στο χώρο της νοτιανατολικής 
Ευρώπης, θα συνδεθεί καλύτερα με 
τις χώρες της ΕΕ και θα ενισχύσει την 
εξωστρέφεια της Περιφερειακής 
Οικονομίας και την 
προσπελασιμότητά της.  
Έτσι, αναμένεται να συνεχιστούν και 
ολοκληρωθούν οι βασικές 
μεταφορικές υποδομές της Π.Κ.Μ. 
που εντάσσονται στα ΔΕΔ-Μ και στις 
υπερ-περιφερειακές υποδομές και 
διευκολύνουν την κινητικότητα από 
και προς την Π.Κ.Μ. Η αύξηση της 
κινητικότητας θα βοηθήσει στην 
αύξηση των τουριστικών ροών.  

ΥΠ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ  

ΠΕΠ 7 a 

2.2.2 
Αναβάθμιση διεθνών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, 
καθώς και της σιδηροδρομικής 

Προβλέπεται η αναβάθμιση της 
υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής 
γραμμής και εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνησης στο διασυνοριακό 

ΥΠ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΡΓΟΣΕ  

 

ΤΟΜΕΑΚΟ 7 i 
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σύνδεσης του λιμένα 
Θεσσαλονίκης με το οδικό δίκτυο 

άξονα Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας 
που συνδέει σιδηροδρομικά την 
χώρα με τη Βουλγαρία και στη 
συνέχεια με τη Ρουμανία και τις 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και 
εντάσσεται στο Έργο Βασικού 
Δικτύου ‘Πολυτροπικός Διάδρομος 
Μεταφορών Ανατολής/Ανατολικής 
Μεσογείου - Orient/East- Med 
Corridor’.  Επίσης, σημαντικό έργο 
είναι και αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου 
προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης 
με το σιδηροδρομικό δίκτυο 
(ΠΑΘΕ/Π) και τη γραμμή 
Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας. 

2.2.3 Αναβάθμιση υποδομών 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

Η αναβάθμιση του αερολιμένα θα 
συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην 
εξυπηρέτηση και διαχείριση των 
τουριστικών αφίξεων/ αναχωρήσεων 
και σύνδεση με home-porting λιμένα 
κρουαζιέρας.  Αναμφισβήτητα, αυτό 
θα έδινε ώθηση στον τουρισμό 
κρουαζιέρας και ειδικά στην 
ανάπτυξη του Home porting, 
αξιοποιώντας και τις νέες οδικές και 
σιδηροδρομικές συνδέσεις με τις 
βαλκανικές χώρες.  

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
(Π.Χ. ΥΠΑ, ΟΛΘ, 
ΔΗΜΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΟ  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 
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ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.3.1 
Βελτίωση ή κατασκευή 
περιφερειακών συνδέσεων με τα 
ΔΕΔ-Μ                                 

Αναμένονται θετικά αποτελέσματα 
όπως είναι η επέκταση και βελτίωση 
των περιφερειακών οδών, η 
διασύνδεσή τους με τα ΔΕΔ-Μ και 
τελικά η μείωση του χρόνου των 
μετακινήσεων, με παράλληλη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
δίνουν τα έξυπνα συστήματα 
μεταφορών. Θετικές αναμένονται να 
είναι οι επιδράσεις στην 
προσπελασιμότητα των επισκεπτών 
από τις όμορες χώρες, αλλά και η 
μεγαλύτερη συνοχή της 
περιφερειακής τουριστικής αγοράς.  

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 7b 

2.3.2 
Βελτίωση ή επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών μεταφορικών 
δικτύων 

Μέσω της βελτίωσης των 
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων 
αναμένεται μείωση του χρόνου 
μετακινήσεων και αξιοποίηση των 
τουριστικών διαδρομών εντός της 
ΠΚΜ.  

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 7b 

2.3.3 Αναβάθμιση τοπικού οδικού 
δικτύου  

Αναμένονται μείωση του χρόνου 
μετακινήσεων και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στις μετακινήσεις, καθώς 
και ποιοτική αναβάθμιση των 
τουριστικών προορισμών.  Βελτίωση 
της προσπελασιμότητας και 

 ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΑΑ- ολοκληρωμένα  
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ανάδειξη νέων προορισμών.  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.4 
Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές 
περιοχές 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.4.1 
Επέκταση και αναβάθμιση 
υφιστάμενων δομών και 
υποδομών υγείας 

Η βελτίωση των υφιστάμενων 
μονάδων υγείας της ΠΚΜ θα 
συνέβαλε και στην εξυπηρέτηση του 
μεγάλου όγκου των επισκεπτών και 
θα βελτίωνε την ελκυστικότητα της 
περιοχής., Επίσης, θα μπορούσε να 
ενισχύσει τον τουρισμό υγείας.  

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 9 a 

2.4.2 
Ενίσχυση των μικρών 
αποκεντρωμένων μονάδων 
πρωτοβάθμιας υγείας  

Η ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας 
στις αγροτικές, παράκτιες και 
ορεινές τουριστικές περιοχές της 
ΠΚΜ, η αναδιοργάνωση των 
μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην 
μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και 
ο συντονισμός της παροχής 
υπηρεσιών υγείας μεταξύ της 

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΠΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 9 
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πρωτοβάθμιας και της 
νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, θα 
βελτίωνε την ελκυστικότητα των 
προορισμών και θα εξυπηρετούσε 
καλύτερα τους επισκέπτες.  

a 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.5 
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και 
Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.5.1 

Δράσεις κατασκευής Μετρό σε 
αστικές περιοχές, όπως η 
κατασκευή της βασικής γραμμής 
Μετρό στη Θεσσαλονίκη και η 
επέκτασή της προς Καλαμαριά, 
για εξασφάλιση ενός μέσου 
καθαρών αστικών συγκοινωνιών 
υψηλής ποιότητας. 

Η Ολοκλήρωση και εν συνεχεία 
επέκταση του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης θα βελτίωνε το αστικό 
περιβάλλον, θα μείωνε το χρόνο των 
μετακινήσεων και θα αναβάθμιζε 
την εικόνα της πόλης, με ιδιαίτερα 
θετικές επιδράσεις στην ροή 
επισκεπτών.  

ΒΑΣ ΜΑΚ  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
ΤΟΜΕΑΚΟ  

2.5.2 Δημιουργία προαστιακού 
σιδηροδρόμου στη Θεσσαλονίκη  

Δράση ανακαίνισης/ 
επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενου 

ΥΠ ΜΑΚ  ΕΡΓΟΣΕ  
ΤΟΜΕΑΚΟ  
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τμήματος μη ενεργού 
σιδηροδρομικού δικτυού του ΟΣΕ, 
για την προαστιακή σιδηροδρομική 
σύνδεση περιοχών της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης (Σίνδος, Κορδελιό, 
Εύοσμος, Σταυρούπολη, 
Αμπελόκηποι, Μενεμένη) με το 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης). Μέσω της 
δράσης θα βελτιώνονταν το αστικό 
περιβάλλον καθώς και η διαχείριση 
των ροών των επισκεπτών.  

 



 

 

 

 

 

 

6. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση 

τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού» 
 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 
ΚΠ 3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.1.1 Αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με διεθνή εμβέλεια  

Η δράση περιλαμβάνει επεμβάσεις 
στα μνημεία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (π.χ. 
μνημεία UNESCO όπως ο 
Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, τα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης, το Άγιο 
Όρος κ.α.). 

ΒΑΣ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6 c 

3.1.2 Ανάδειξη και ενίσχυση νέων 
τουριστικών προορισμών  

Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους 
πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. Όλυμπος, Βέροια,  Έδεσσα, 
Πέλλα κ.α.). 

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΠ 6c 

3.1.3 Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για 
ενίσχυση των νέων αγορών  

Επεμβάσεις σε προορισμούς που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
επισκεπτών προερχόμενων από τις 

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 
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νέες τουριστικές αγορές (βυζαντινά 
και μεταβυζαντινά μνημεία, 
θρησκευτικά μνημεία, μνημεία της 
οθωμανικής περιόδου, εβραϊκά 
μνημεία, εμπορική αγορά). 

3.1.4 
Οριζόντια δικτύωση προορισμών  

Ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος 
των οδικών και θαλάσσιων δρόμων 
(μεγάλοι οδικοί άξονες όπως η 
Εγνατία Οδός και η Π.Α.Θ.Ε., 
θαλάσσιες διαδρομές 
κρουαζιερόπλοιων, κλπ) με την 
προοπτική της λειτουργικής τους 
δικτύωσης. 

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.5 Τουριστική αξιοποίηση μνημείων 
ορεινών όγκων  

Ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων στους 
ορεινούς όγκους, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η 
άρση της απομόνωσής τους.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών 
υποδομών 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση ή 
επέκταση των μουσειακών 
υποδομών της ΠΜΚ και στη 
δημιουργία δικτύου μεταξύ αυτών, 
τόσο για τη διαχείριση επισκεπτών, 
όσο και για την προβολή τους.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.7 Δημιουργία οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και δικτύων 

Μέσω της δράσης αυτής αναμένεται 
αξιοποίηση του πλούσιου 
οικοπολιτιστικού αποθέματος της 
ΠΚΜ.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.8 Αειφορική διαχείριση καθιερωμένων 
προορισμών  

Επεμβάσεις στα μνημεία που 
αποτελούν καθιερωμένους 
τουριστικούς προορισμούς, 
προκειμένου να συνεχίσουν να 
αποτελούν πόλους προσέλκυσης του 
τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. 
Αρχαία Όλυνθος, Δίον, Άγιο Όρος, 
Σπήλαιο Πετραλώνων κλπ).                                                                                                                                

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 
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 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.2 
Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.2.1 
Αξιοποίηση περιοχών NATURA  

Ενίσχυση των πράσινων υποδομών 
για την αναβάθμιση των οικολογικών 
διαδρόμων και την βελτίωση της 
συνδεσιμότητας - συνεκτικότητας 
του δικτύου των περιοχών ΝATURA 
2000. Αειφορική διαχείριση 
επισκεπτών.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΚΟ  

6d 

3.2.2 
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -
αναβάθμιση του τοπίου (καθαρισμός 
- εμπλουτισμός) 

Διατήρηση και ανάδειξη των τοπίων 
ως πολιτιστικών αγαθών. Συνεχής 
φροντίδα και καθαρισμός για την 
αισθητική αναβάθμισή τους.  

ΥΠ ΒΡΑ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

6d  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 
ΚΠ 3.3 Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του 
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αστικού περιβάλλοντος 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.3.1 

Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, 
ανάκτησης και αξιοποίησης 
ελευθέρων χώρων σε αστικές 
περιοχές 

Αναμένεται βελτίωση της εικόνας και 
ελκυστικότητας των πόλεων και του 
αστικού τουρισμού.  Ευκαιρίες για 
επενδύσεις στους τομείς αναψυχής, 
διασκέδασης και εμπορίου.  

ΥΠ ΜΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
6

 
e 

3.3.2 

Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση 
ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών περιοχών εντός των 
αστικών κέντρων 

Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, αλλά και ευκαιρίες 
για τουριστική και πολιτιστική 
αξιοποίηση των κτιρίων. Ανάδειξη 
της βιομηχανικής κληρονομιάς.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

6 e  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.4 
Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικού 
τουριστικού προϊόντος  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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ΚΗ  ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΠ) 

3.4.1 
Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

Η διατήρηση και ανάδειξη της 
τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και 
των χαρακτηριστικών συνιστά 
σημαντικό τουριστικό πόρο, αυτός 
καθαυτός, αλλά συγχρόνως 
εμπλουτίζει και άλλα τουριστικά 
προϊόντα της περιοχής.  Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται δράσεις για 
ανάδειξη τοπικής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, διατήρηση οικιστικών 
τοπίων, ανάδειξη τοπικών σημείων 
ενδιαφέροντος, πολιτιστικά 
δρώμενα, λαογραφικά μουσεία κ.α.  

ΥΠ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ  

3.4.2 
Τοπικές υποδομές και υπηρεσίες  

Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή 
βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 
αναψυχής, πολιτισμού και 
τουρισμού για την αύξηση της 
ελκυστικότητας της περιοχής 

ΒΑΣ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ  

3.4.3 

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), 
αποκατάσταση και επέκταση 
δημόσιων κτηρίων με σκοπό την 
αξιοποίηση τους για τουριστικούς 
σκοπούς  

Σε πολλές περιοχές του ύπαιθρου 
χώρου υπάρχουν εγκαταλειμμένα 
δημόσια κτίρια, με αρχιτεκτονική 
αξία. Η μετατροπή τους σε 
τουριστικά ή πολιτιστικά κτίρια θα 
βελτίωνε την ελκυστικότητα των 
τόπων.  

ΥΠ ΜΑΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.4 

Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που συνδέονται 
με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό 
περιβάλλον 

Μέσω των ενεργειών αυτών θα 
αναβαθμιζόταν το τοπικό τουριστικό 
προϊόν, θα ενεργοποιείτο 
αποτελεσματικότερα η τοπική 
κοινωνία στην κατεύθυνση ντου 
τουρισμού και θα εντάσσονταν οι 
τόποι στην τουριστική αλυσίδα.  

ΒΑΣ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
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3.4.5 Βελτίωση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας των τόπων   

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά περιοχών ή 
περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία, 
καθώς και περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση 

ΥΠ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.6 Συντήρηση, δημιουργία ή επέκταση 
μονοπατιών  

Ανάδειξη και Προώθηση 
υφιστάμενων ορειβατικών 
μονοπατιών υψηλής 
περιβαλλοντικής και τουριστικής 
σημασίας  

ΒΑΣ  ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών  

Τουριστική προβολή παραδοσιακών 
οικισμών - Σήμανση παραδοσιακών 
οικισμών και δημιουργία τοπικών 
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(info kiosks) 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.5 
Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (μικρής κλίμακας) στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και 
προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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3.5.1 Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

Ενίσχυση των τοπικών τουριστικών 
επενδύσεων για τη βελτίωση του 
τουριστικού προϊόντος με τη 
δημιουργία τουριστικών υποδομών .  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.2 
Στήριξη της δημιουργίας, 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ 

Ενισχύσεις στις τουριστικές ΜΜΕ της 
περιοχής, κίνητρα για τη δημιουργία 
νέων, καθώς για τον εκσυγχρονισμό 
ή επέκταση των υφιστάμενων. 
Διεύρυνση της τοπικής τουριστικής 
προσφοράς.  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.3 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων  

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση 
της τοπικής παραδοσιακής 
παραγωγής και η διασύνδεση της με 
το τοπικό τουριστικό κύκλωμα. 

ΥΠ ΜΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ  

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.4 Ενέργειες συνεργασίας και 
δικτύωσης (Β2Β)  

Ενισχύσεις για δικτύωση με άλλους 
τουριστικούς προορισμούς αλλά και 
απευθείας με επιχειρήσεις του 
τουριστικού συστήματος για την 
προσέλκυση και διαχείριση 
επισκεπτών.  

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.5 Προώθηση και προβολή του τοπικού 
τουρισμού  

Υλοποίηση προγράμματος προβολής 
και προώθησης τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  (συμμετοχή σε 
εκθέσεις, διαφημιστικές καμπάνιες) 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.6 Βελτίωση υποδομών διαμονής 
τουριστών  

Ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων 
ήπιας δραστηριότητας - Δημιουργία 
δικτύου τουριστικών ξενώνων 

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΙΔΙΩΤΕΣ 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

 



 

7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 4 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον 

τουριστικό κλάδο» 
 

Όπως αναφέρεται και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS3) της Κεντρικής Μακεδονίας, «ο τομέας τουρισμού χαρακτηρίζεται ως τομέας 

χαμηλής έντασης τεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τεχνολογικά πεδία με 

μεγάλη εφαρμογή σε επιχειρήσεις των κλάδων που σχετίζονται με τον τουριστικό 

τομέα, με κυριότερο εξ αυτών τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Μικρότερη ή μεγαλύτερη διείσδυση έχουν επιτύχει εφαρμογές προσέλκυσης 

και διαχείρισης πελατών, διαχείρισης και προώθησης τουριστικού/ πολιτιστικού 

περιεχομένου, περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών 

προορισμών και καταλυμάτων, κ.ά». 

 

Υπό το πρίσμα του συμπληρωματικού-υποστηρικτικού χαρακτήρα των ΤΠΕ στην 

ανάπτυξη του τουρισμού, οι βασικές επιδιώξεις προς την κατεύθυνση της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων και εφαρμογών της τεχνολογικής καινοτομίας και της 

πληροφορικής, συνοψίζονται και ορίζονται ως Κατηγορίες Παρέμβασης («Κ.Π.») 

στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης δράσεων τουρισμού για την ΠΚΜ, και 

αφορούν: 

 ΚΠ 4.1 «Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης και ενεργοποίησης 

των πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ» 

 ΚΠ 4.2 «Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της 

επικοινωνιακής πολιτικής» 

 ΚΠ 4.3 «Οριζόντιες Τεχνολογίες ενίσχυσης και προβολής του τουριστικού 

προϊόντος και νέων μορφών τουρισμού» 

 ΚΠ 4.4 «Εμπέδωση δικτύου συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών 

καινοτομιών» 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 

ΚΠ 4.1 
Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των 
πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση 
της οργάνωσης των επιχειρήσεων  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων του τουρισμού-
πολιτισμού για την εισαγωγή 
διεργασιών, οργανωτικών ή 
προωθητικών καινοτομιών, 
υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b 

4.1.2 
Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ  

Ενίσχυση επενδύσεων για 
ολοκληρωμένες εφαρμογές 
πληροφόρησης και επικοινωνιών 
από τουριστικές επιχειρήσεις της 
ΠΚΜ.  

ΥΠ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b  

4.1.3 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή  

Οριζόντιες τεχνολογικές εφαρμογές 
ενίσχυσης και προβολής του 
τουριστικού προϊόντος και νέων 
μορφών τουρισμού (DMO – 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ  
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εφαρμογές διαχείρισης προορισμού) 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 
ΚΠ 4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
αγαθών  

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού 
περιεχομένου με σκοπό να 
αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις 
ολοκληρωμένης τουριστικής 
προβολής. 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΠ 2c  

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για 
τουρισμό  

Ανάπτυξη Συστημάτων και 
Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάπτυξη, 
διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση 
και προβολή δραστηριοτήτων σε 
επιμέρους τουριστικούς-
πολιτιστικούς προορισμούς της 
Κεντρικής Μακεδονίας 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ 2b  

4.2.3 
Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet 

Υποστήριξη της αφομοίωσης των 
ΤΠΕ από τους πολίτες και τους 
επισκέπτες μέσω παροχής ανοιχτής 
πρόσβασης στο Internet σε ιστορικά 
και εμπορικά κέντρα και τερματικούς 
σταθμούς, μέσω πολιτικών «Co-

ΥΠ ΒΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ 2b  
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design» των εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις 
διοικητικές διαδικασίες που έχουν 
ευρεία απήχηση και εφαρμογή 
(επισκέπτες, ΑΜΕΑ, σχέσεις με 
τοπικές υπηρεσίες κ.λπ.) 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 
ΚΠ 4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών  
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές 
ΤΠΕ  

Στήριξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) 
για την παραγωγή, προμήθεια και τη 
χρήση ενδοεπιχειρησιακών 
τεχνολογικών λύσεων (υποστήριξη 
των Επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
της βιωσιμότητάς τους, με την χρήση 
των ΤΠΕ) 

ΥΠ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b  

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση 
επισκεπτών  

Ανάπτυξη Συστημάτων και 
Εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση 
των ροών επισκεπτών σε περιοχές 
υψηλής επισκεψιμότητας ή ροής 
τουριστών 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 2b  
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 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 

ΚΠ 4.4 
Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών 
καινοτομιών 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ 
στον τουρισμό  

Υποστήριξη της παραγωγής 
τεχνολογικών λύσεων για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, με την 
αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα από νέες επιχειρήσεις και 
συνεργατικά σχήματα, που 
αποσκοπούν στην κάλυψη 
εξειδικευμένων αναγκών της 
τουριστικής περιφερειακής 
οικονομίας. 

ΥΠ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c  

4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον 
τουρισμό  

Ανάπτυξη και διάδοση νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων και 
υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, 
είτε B2C (υπηρεσίες για τους 
καταναλωτές) ή B2B (business 
υπηρεσίες προς τουριστικές 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c  
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επιχειρήσεις και νέους τουριστικές 
επιχειρηματίες) 

 



 

 

 

 

 

8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 5 «Στήριξη 

απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  

ανθρώπινου δυναμικού» 
 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση 
στον τουρισμό  

Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και 
παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών 
επιχειρήσεων, για την υλοποίηση 
καινοτόμων ιδεών στον τομέα του 
τουρισμού 

ΥΠ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ  

 ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8iii 

5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον 
τουρισμό  

Προγράμματα εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση 
και διοίκηση, εκπόνηση Business 
plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, 
οικονομική επιχειρηματικότητα) 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙΠΕΠ 8iii 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 144 από 195 

 

ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό  
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον 
τουρισμό  

Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από 
ομάδες ειδικών συμβούλων 
επιχειρήσεων σε θέματα όπως 
διαχείριση καινοτομίας και 
τεχνολογίας, διεθνοποίησης, 
συνεργασίας και δικτύωσης, 
χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, κ.α. 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8 v  

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού 
στον τουρισμό  

Κατάρτιση και εκπαίδευση των 
εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 
τεχνολογίες και στις ΤΠΕ 

ΥΠ   
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v  

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον 
τουρισμό  

Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και επαγγελματικών προσόντων 
εργαζομένων βάσει 
αναγνωρισμένων προτύπων 

ΒΑΣ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v 

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις 
αλλαγές  

Ενημέρωση/εκπαίδευση των 
επιχειρηματιών για τις αναγκαίες 
διορθωτικές και τεχνολογικές 
προσαρμογές 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  
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ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.3.1 Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας στον τουρισμό  

Ενημέρωση, κινητοποίηση, 
υποστήριξη για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στον 
τουρισμό/ μεταφορά καλών 
πρακτικών 

ΒΑΣ ΒΡΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.2 
Προώθηση της δικτύωσης  

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας στον 
τουρισμό – δημιουργία οριζόντιων 
και κάθετων δικτυώσεων  

ΥΠ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.3 
Δημιουργία Clusters  

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων 
συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (clusters) στον τουρισμό 

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.4 
Αναβάθμιση ανθρώπινου 

δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ  

Ενίσχυση της κατάρτιση στελεχών 
κοινωνικών επιχειρήσεων στον 
τουρισμό 

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

(ΣΕΤΕ),  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 
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9. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6 «Πρόγραμμα τεχνικής 

υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη»
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 
ΚΠ 6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

6.1.1 
Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες 
περιφερειακού και τοπικού 
χαρακτήρα   

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΕΠ ΚΜ 

6.1.2 
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Ενέργειες δημοσιότητας και 
πληροφόρησης σε επίπεδο 
περιφερειακό  

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΕΠ ΚΜ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

ΚΠ 6.2 
Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας 
και προβολής 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΗΓΗ 
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ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

  
ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

6.2.1 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και 

υπηρεσίες  

Αφορούν στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης 
και οδηγών εφαρμογής, σε 
ενέργειες προπαρασκευής, 
ωρίμανσης, εξειδίκευσης, 
οργάνωσης, βελτιστοποίησης της 
εφαρμογής, αξιολόγησης, 
αποτίμησης των παρεμβάσεων, 
έρευνες και στατιστικά στοιχεία 
και ιδίως νέα θέματα που 
προκύπτουν στην 
προγραμματική περίοδο 2014-
2020 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.2 

Υποστήριξη μηχανισμού 

παρακολούθησης και εφαρμογής 

της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

Εκπόνηση εξειδικευμένων 
μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών, 
υποστήριξη δομών και 
διαδικασιών, τεχνολογικές 
πλατφόρμες, τομεακά 
συμβούλια, δράσεις ενημέρωσης 
για την χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ, δράσεις 
υποστήριξης ενεργειών 
δικτύωσης και εξεύρεσης 
εταίρων, δράσεις διάχυσης 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 
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καλών πρακτικών σε τομείς 
προτεραιότητας μέσω 
ενημέρωσης και επιδεικτικών 
προγραμμάτων, εκπαίδευση 
στελεχών κλπ 

6.2.3 
Υποστήριξη δικαιούχων – 

διασφάλιση επάρκειας  

Παρεμβάσεις για την εστιασμένη 
υποστήριξη δικαιούχων, για την 
ενίσχυση της διοικητικής τους 
ικανότητας, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες 
υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο 
αυτό, μπορούν επίσης να 
υλοποιούνται μεμονωμένες 
παρεμβάσεις για την διακρίβωση 
αναγκών και την ενίσχυση ης 
διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων. 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.4 
Ενέργειες πληροφόρησης, 

προβολής και δημοσιότητας  

Περιλαμβάνει ενέργειες 
δημοσιότητας των επιμέρους 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ που 
απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και 
λοιπές δημόσιες αρχές, 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι, επαγγελματικές 
οργανώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ 
κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.5 Ενέργειες ενημέρωσης των 

δυνητικών δικαιούχων και της 

Αφορά ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησης των 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 
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κοινής γνώμης  παρεμβάσεων, τη δυνατότητα 
πρόσβασης και συμμετοχής σε 
αυτές, την σύσταση και 
παρακολούθηση της εταιρικής 
σχέσης κλπ. 

6.2.6 

Εξειδίκευση και εφαρμογή 

Στρατηγικών Επικοινωνίας και 

Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 

Σκοπό έχει τη δημοσιοποίηση 
στους πολίτες της χώρας και της 
ΕΕ του ρόλου και των 
επιτευγμάτων ή/και των 
επιμέρους παρεμβάσεών του, 
στην Ελληνική οικονομία και 
κοινωνία. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.7 
Ενέργειες διάχυσης καλών 

πρακτικών. 

Μελέτες και δράσεις εντοπισμού 
και προβολής καλών πρακτικών – 
ανάδειξη καλών πρακτικών στον 
τουρισμό και σύνδεση με 
ποιοτικό τουριστικό προϊόν  

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 
ΚΠ 6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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6.3.1 
Αξιολόγηση και Μελέτες, 

Εμπειρογνωμοσύνες  

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για 
εξειδίκευση δράσεων ανθρώπινου 
δυναμικού 

ΥΠ. ΒΡΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΕΠΙΜΕΗΤΗΡΙΑ 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

6.3.2 
Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας 

Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας δράσεων 

ανθρώπινου δυναμικού 

ΥΠ. ΒΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

ΚΠ 6.4 
Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του τουρισμού στις υπο εκπόνηση στρατηγικές CLLD 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης  

Αφορά τοπικούς φορείς (μέλη ή 
διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών 
συλλογικών φορέων που 
εκπροσωπούν τις τοπικές 
κοινωνίες) προκειμένου να 
ενημερωθούν και καταρτισθούν 
για τη διαδικασία επίτευξης 
τοπικής εταιρικής σχέσης και 
μεθοδολογίας υλοποίησης 
Στρατηγικής CLLD που θα 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 
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εφαρμοστεί   

6.4.2 

Δράσεις/ ενέργειες 

προετοιμασίας και εδραίωσης 

διαβούλευσης  

Ενέργειες που συνδέονται με την 
εκπόνηση της τοπικής 
στρατηγικής όπως η 
διαβούλευση με  τους τοπικούς 
δρώντες, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών της οικείας περιοχής, 
σχετικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέλη 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 

6.4.3 
Δράσεις/ ενέργειες υποστήριξης 

για μικρά πιλοτικά έργα  

Εκπόνηση πιλοτικών μελετών – 
ερευνών (άυλες ενέργειες όπως 

μελέτες και υποστήριξη 
εφαρμογής) που δρουν 

συνδυαστικά ή / και προσθετικά 
με το σχεδιαζόμενο τοπικό 

πρόγραμμα 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 
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10. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα 

τουριστικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας   
 

 

Στα πλαίσια μιας πιο ολοκληρωμένης και προσαρμοσμένης στις ευκαιρίες αλλά και 

τις δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του χώρου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν προταθεί μέσα από ειδική μελέτη του 

Marketing Greece και του ΙΝΣΕΤΕ, τρία παραδείγματα διακριτών και συνάμα 

δυναμικών τουριστικών προϊόντων, τα οποία ωστόσο στοχεύουν στη συνδυαστική 

ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας στο διεθνές αλλά και εθνικό τουριστικό 

περιβάλλον. Τα προϊόντα αυτά είναι:  

1. Η Χαλκιδική ως προορισμός «Ήλιος & Θάλασσα»: το πρώτο 

διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν αφορά την Περ. Ενότητα Χαλκιδικής, 

και ειδικότερα το παραλιακό της κομμάτι το οποίο και αποτελεί 

κορυφαίο προορισμό, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των 

επισκεπτών από τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες της περιοχής. 

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση επισκεπτών 

προερχόμενων από παραδοσιακές αγορές (π.χ. Γερμανία και Μ. 

Βρετανία), ενώ αξιοσημείωτη είναι η προσέλευση από Βουλγαρία και 

Τουρκία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Εκτός αυτών στις ήδη υπάρχουσες 

αγορές γίνονται συστηματικές προσπάθειες προσθήκης νέων, όπως η 

Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. 

2. Η Θεσσαλονίκη ως προορισμός «City Break»: Το δεύτερο 

διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας αφορά την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στην ενίσχυση του τουρισμού ολιγοήμερων 

αποδράσεων, προσφέροντας εξαιρετικές δυνατότητες ψυχαγωγίας, 

εστίασης, διαμονής και εξορμήσεων προς την υπόλοιπη Περιφέρεια (π.χ. 

Χαλκιδική και Πιερία). Τα παραπάνω έχουν καταστήσει τη Θεσσαλονίκη 

σημαντικό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών τόσο από τα Βαλκάνια όσο και 

από την Ευρώπη. Μάλιστα σημαντική είναι η αύξηση της προσέλκυσης 

Ρώσων επισκεπτών των τελευταίων χρόνων, στην οποία έχουν 
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συμβάλλει και οι συνδέσεις του αεροδρομίου «Μακεδονία» με τη 

Μόσχα. 

3. Η Πιερία (Όλυμπος) ως προορισμός «Βουνό & Θάλασσα»: Το τρίτο 

διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας αφορά τόσο τον 

ορεινό όγκο του Ολύμπου όσο και το παραλιακό τμήμα της Περ. 

Ενότητας Πιερίας. Συνδυάζοντας σε μικρή απόσταση βουνό και θάλασσα 

διαμορφώνει ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν για όλες τις εποχές του 

χρόνου αλλά και καλύπτοντας κάθε προτίμηση. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι τουριστικές δυνατότητες που 

αυτή προσφέρει στους επισκέπτες της την καθιστούν προσφιλή 

προορισμό ταξιδιωτών τόσο από τις Βαλκανικές χώρες όσο και από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.  

 

Χάρτης 10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ (2015), Ιδία επεξεργασία 
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Στην ανάλυση που ακολουθεί για τα τουριστικά προιόντα ανα Περιφερειακή 

Ενότητα, επισημαίνεται ότι η χρηματοδοτική ανάλυση και κατανομή της 

χρηματοδοτικής βαρύτητας κάθε δράσης, δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους 

εμπλεκομένους φορείς στο πλαίσιο του δημοκρατικού και συμμετοχικού 

προγραμματισμού που προτείνεται να ακολουθηθεί. Επίσης, η επιμέρους 

κατανομή του προϋπολογισμού αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης και  

συνεργασίας με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων.  
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10.1   Τουριστικό προϊόν «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ»  
 

Ως βασική επιδίωξη για τον προορισμό Χαλκιδική ορίστηκε η επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου. Οι ειδικοί στόχοι, που τίθενται στο πλαίσιο μιας πολύ-

επίπεδης στρατηγικής είναι:  

 Η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης  

 Η προσαρμογή του ξενοδοχειακού προϊόντος  

 Η ολοκληρωμένη εμπορική πολιτική  

 Ο συνδυασμός Θεσσαλονίκης ως «citybreak» προορισμού μαζί με την 

Χαλκιδική  

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος (ήλιος και θάλασσα) με στοιχεία 

από τις εξής κατηγορίες:  

o Πολιτισμός και Ιστορικός Τουρισμός  

o Θρησκευτικός τουρισμός  

o Φύση και Οικολογία  

o Γαστρονομία /αγροτουρισμός  

o Yachting  

o Γκολφ  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας  

 The Green Concept: ενσωμάτωση της οικολογίας στο τουριστικό προϊόν και 

στην προβολή  

 

Στον παρακάτω πίνακα συσχετίζονται οι παραπάνω στόχοι με τους άξονες 

προτεραιότητες και τις κατηγορίες παρέμβασης του Οδικού Χάρτη. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών υποδομών 

και προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων 
μορφών τουρισμού 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στον τουριστικό 

κλάδο 

Στήριξη απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και ενίσχυση 
του  ανθρώπινου δυναμικού 

Ενίσχυση των αεροπορικών 
συνδέσεων στο αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκης 
 ▼    

Προσαρμογή του ξενοδοχειακού 
προϊόντος 

▼  ▼ ▼ ▼ 

Ολοκληρωμένη εμπορική πολιτική ▼   ▼ ▼ 
Συνδυασμός Θεσσαλονίκης ως 

«citybreak» προορισμού μαζί με την 
Χαλκιδική 

▼ ▼ ▼   

Εμπλουτισμός του τουριστικού 
προϊόντος (ήλιος και θάλασσα) με 
στοιχεία από τις άλλες κατηγορίες 

τουρισμού 

▼  ▼  ▼ 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
επικοινωνιακής στρατηγικής και 

καμπάνιας 
▼   ▼ ▼ 

TheGreenConcept ▼ ▼ ▼   
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Project: Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου  

1 

Δράσεις εμπλουτισμού του υφιστάμενου 
τουριστικού προϊόντος (ήλιος και θάλασσα) με 
στοιχεία από τις άλλες κατηγορίες τουρισμού 
όπως του πολιτισμού και της ιστορίας, του 
αγροτουρισμού, yachting κ.α. 

3 3.1 3.1.3 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 

● ● ● 
   

2 
Δημιουργία έργων υποδομής όπως Golf και 
μαρίνες 

1 1.1 1.1.3 
ΠΕΠ 3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 
3a) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
   

● ● 
  

3 

Δημιουργία πακέτων για την κοινή προώθηση 
των τουριστικών προϊόντων Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής (συνδυασμένος τουρισμός: City 
Break – ήλιος και θάλασσα) 

1, 3 και 
6 

1.3, 3.1 
και 6.1 

1.3.4,  
3.1.4 
και 

6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d)                          

ΠΕΠ 3δ και 
6c 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

● ● ● 
    

4 

Προώθηση αναγκαίων υποδομών σε ξενοδοχεία 
της περιοχής (π.χ. εσωτερικές / θερμαινόμενες 
πισίνες, κλειστοί χώροι για άθληση), ώστε να 
υποστηριχτεί η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου 

1 1.1 1.1.2 
ΠΕΠ 
3a 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● ● ● 
  

5 

Εποχική τιμολόγηση: προσφορές κατά τις 
χαμηλές περιόδους με σκοπό τόσο την αύξηση 
της επισκεψιμότητας όσο και την διάρκεια 
διαμονής. 

6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ 
 

● ● ● ● ● ● ● 

6 Προσφορές σε ομαδικές κρατήσεις. 6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ 
  

● 
 

● 
 

● 
 

7 
Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων και 
φεστιβάλ τις περιόδους χαμηλής κίνησης 

1 και 3 
1.3 και 

3.5 

1.3.3 
και 

3.5.5 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d),     ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● 
 

● 
 

● 
 

8 
Ανάπτυξη θεματικών προσφορών κατά τη 
χαμηλή περίοδο (ξενοδοχείο + δραστηριότητες 
όπως εκδρομές κλπ ). 

6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ 
  

● 
 

● 
 

● 
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9 Προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών. 3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● 
  

10 
Αύξηση συχνοτήτων των υπαρχόντων 
δρομολογίων. 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● 
    

11 Σύνδεση με νέους προορισμούς. 3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● ● ● 

12 
Επιμήκυνση της διάρκειας των δρομολογίων 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
  

● ● ● ● ● 

13 
Συνέχιση των δρομολογίων την χειμερινή 
περίοδο. 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
  

● ● ● ● ● 

14 
Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
τουριστικών φορέων. 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
● ● ● ● ● ● ● 

15 

Εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας στην παροχή 
υπηρεσιών εκτός περιόδου αιχμής (πχ 
διατηρώντας ανοιχτά καταστήματα, εστιατόρια, 
μουσεία κτλ). 

5 5.1 5.1.2 
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ 

ΠΕΠ 8iii 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
● ● ● ● ● ● 
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16 
Δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων (π.χ. σε 
θέρετρο 5*, σε ένα μικρό οικογενειακό 
ξενοδοχείο, all inclusive πακέτο κτλ). 

       
● ● ● ● 

 

17 Σχεδιασμός B2B πακέτων. 3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
● ● ● 

    

18 

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας / βάσης 
δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα B2B πακέτα 
που θα λειτουργεί σαν ‘one stop shop’ για την 
B2B αγορά. 

1 1.1 1.1.3 
ΠΕΠ 3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 
3a) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● 
    

19 

Διερεύνηση και προσδιορισμός βασικών 
αγορών, δυνητικών συνεργατών, δυνατότητας 
κοινών ενεργειών marketing και απαιτούμενου 
budget 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ - ● 
      

20 
Δημιουργία προωθητικού υλικού και online 
προβολή 

1, 3 και 
6 

1.3, 3.4 
και 6.1 

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 
και 

6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d), ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
    

21 
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (trade fairs – 
roadshows) 

1 1.3 
1.3.1 
και 

1.3.3 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● 
 

● 
 

● 
 

22 
Συστήματα Ελέγχου (auditing): ικανοποίηση του 
πελάτη , απόδοση των προϊόντων/ πακέτων, 
αποτελεσματικότητα ενεργειών marketing 

4 4.1 4.1.1 ΠΕΠ 2b ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● 
 

● 
 

● 
 

● 

23 
Μarketing plan & Branding του προϊόντος (για 
παράδειγμα Concept Green Ecology) 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
● ● 

     

24 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● 
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10.2 Τουριστικό προϊόν «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

Το κύριο προϊόν της Θεσσαλονίκης είναι το City break. Το προϊόν αυτό στηρίζεται, 

κυρίως, σε δραστηριότητες όπως shopping, φεστιβάλ, νυχτερινή ζωή, θέατρα και 

παραστάσεις, διασκέδαση, city tours. Οι βασικές υποστηρικτικές κατηγορίες του city 

breakείναι η ιστορία και ο πολιτισμός της πόλης, η γαστρονομία και η θρησκεία. Στο 

πλαίσιο της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του City breakδίδεται 

προτεραιότητα στους εξής στόχους:  

 Προώθηση φουτουρισμού MICE (Meeting, Incentives, Conferences, 

Exhibitions) ως δευτερεύοντος προϊόντος  

 Ανάπτυξη του τουρισμού νεολαίας (Thessaloniki: Young at Heart) ως μία 

κατηγορία κύριου προϊόντος, με έμφαση στο νεανικό προφίλ της πόλης  

 Περαιτέρω προώθηση του κύριου προϊόντος city break στην Τουρκία  

 

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται η συσχέτιση των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων της Θεσσαλονίκης με τους άξονες προτεραιότητες και τις δράσεις 

του Οδικού Χάρτη.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών υποδομών 

και προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για την 
προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον 
τουριστικό κλάδο 

Στήριξη απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και ενίσχυση 
του  ανθρώπινου δυναμικού 

Ανάπτυξη του τουρισμού 
νεολαίας (Thessaloniki: 

YoungatHeart) ως μία 
κατηγορία κύριου 

προϊόντος 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Περαιτέρω προώθηση του 
κύριου προϊόντος 

citybreak στην Τουρκία 
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Προώθηση του τουρισμού 
MICE (Meeting, Incentives, 
Conferences, Exhibitions) 

ως δευτερεύοντος 
προϊόντος 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 City Break 

1.1 
Δημιουργία 2-3 εκδηλώσεων/ έτος, που θα 
λειτουργήσουν ως πόλος έλξης των 
επισκεπτών. 

1 και 3 
1.3 και 

3.5 
1.3.3 και 

3.5.5 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d),     
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 

1.2 Δημιουργία ενός ημερολογίου εκδηλώσεων. 1 και 3 
1.3 και 

3.5 
1.3.3 και 

3.5.5 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d),     
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● 
     

1.3 
Δημιουργία μιας city card, η οποία θα 
παρέχει πληροφορίες και εκπτώσεις σε 
διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα. 

4 
4.1 και 

4.4 
4.1.2 και  

4.4.2 
ΠΕΠ 2b και 
ΕΠΑΝΕΚ 3c 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● ● 
    

1.4 
Βελτίωση αστικής κινητικότητας και αστικού 
περιβάλλοντος 

2 2.1 
2.1.1 και 

2.1.4 

ΠΕΠ 4e και           
ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡ
ΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
   

● ● ● ● ● 

1.5 
Περαιτέρω ανάπτυξη χαμηλού κόστους 
αεροπορικών συνδέσεων σε εύρος 2-4 
ωρών. 

1 και 3 
1.3 και 

3.5 
1.3.2 και 

3.5.4 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d) και 

ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
  

● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1.6 
Βελτίωση των υποδομών των ξενοδοχείων 
1-4 αστέρων. 

1 1.1 1.1.2 
ΠΕΠ 
3a 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
   

● ● ● ● ● 

1.7 
Πακέτα City Breaks τα οποία συνδυάζουν τη 
Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική. 

1 και 3 
1.3 και 

3.1 
1.3.4 και 

3.1.4 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d)                          

ΠΕΠ 3δ και 
6c 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  

● ● ● 
   

1.8 

Θεματικές διαδρομές (βασισμένες στην 
ιστορία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία, 
εναλλακτικές διαδρομές για φαγητό, 
γκράφιτι, νυχτερινή ζωή, διαδρομές 
κρασιού). 

3 3.1 3.1.7 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
   

● ● ● 
  

1.9 
Ευρυζωνικότητα – WIFI στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 

4 4.2 4.2.3 
ΕΠΑΝΕΚ 

2b 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

  
● ● ● 

   

1.10 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας στις αγορές 
ενδιαφέροντος (Ευρωπαϊκές χώρες, Ρωσία, 
Βαλκάνια, Τουρκία, Ισραήλ). 

1 1.3 
1.3.1 και 

1.3.3 
ΕΠΑΝΕΚ 

(3d) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
● ● 

     

2 Περαιτέρω προώθηση του προϊόντος city break στην Τουρκία 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

2.1 

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση στις 
συνοριακές γραμμές και στα σημεία ελέγχου 
και μετάβασης των τουριστών προς την 
Ελλάδα 

4 4.3 4.3.3 ΠΕΠ 2b ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

● ● ● 
    

2.2 
Ανάδειξη τζαμιών και οθωμανικών 
μνημείων 

3 3.1 3.1.1 
ΠΕΠ 6c και 

ΠΑΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
   

● ● ● ● ● 

2.3 
Θεματικές διαδρομές σχεδιασμένες για τους 
Τούρκους επισκέπτες 

3 
3.1 και 

3.4 
3.1.7 και 

3.4.6 

ΠΕΠ 6c και         
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

  
● ● ● 

   

2.4 
Προετοιμασία προωθητικού υλικού στα 
Τουρκικά 

1, 3 
και 6 

1.3, 3.4 
και 6.1 

1.3.1, 
1.3.3, 

3.4.4 και 
6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d), ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 

● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

2.5 
Προσαρμογή ξενοδοχειακού προϊόντος / 
υπηρεσιών (π.χ. το προσωπικό να μιλάει 
τουρκικά) 

5 5.2 
5.2.2 και 

5.2.3 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΚΑΙ ΠΕΠ 8 

v 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
● ● ● 

    

3 MICE τουρισμός 

3.1 
Mεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς (CVB, 
PCO, Δήμος κτλ). 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● 
    

3.2 Ενίσχυση  του CVB Θεσσαλονίκης 3 3.5 
3.5.4 και 

3.5.5 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● 
     

3.3 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για συνέδρια. 3 3.5 3.5.5 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 

3.4 
Σύνδεση του διοργανωτή της εκδήλωσης με 
τους τοπικούς φορείς που είναι αναγκαίοι 
για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

3 3.5 3.5.4 
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

3.5 
Παροχή πληροφοριών για τα ξενοδοχεία, 
τους συνεδριακούς χώρους, τα εστιατόρια, 
την διασκέδαση, κ.α. 

1 1.3 1.3.4 
ΕΠΑΝΕΚ 

(3d)                          
ΠΕΠ 3δ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● ● ● ● ● ● 

3.6 
Trade activities, fam trips, συμμετοχή σε 
εκθέσεις, σύναψη συμφωνιών και νέες 
συνεργασίες 

1 1.3 
1.3.1 και 

1.3.3 
ΕΠΑΝΕΚ 

(3d) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

3.7 
Σχεδιασμός Μarketing plan & Branding του 
MICE Προϊόντος 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

● ● 
     

3.8 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● 
     

3.9 Ψηφιακή προβολή 4 4.1 4.1.3 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙ

ΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   
● ● ● ● 

  

 
 

 

 

 



 

10.3 Τουριστικό προϊόν «ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ»  
 

Το μυθικό βουνό του Ολύμπου έχει όλα εκείνα τα στοιχεία να προβληθεί ως ενιαίος 

προορισμός με διακριτή ταυτότητα. Οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης πρέπει να γίνει 

με απόλυτο σεβασμό στο μύθο και την ιστορία του και με μεγάλη περιβαλλοντική 

ευαισθησία. Αναμφισβήτητα, ο Όλυμπος αποτελεί για τη χώρα μας ένα μοναδικό 

οικοπολιτιστικό μνημείο με παγκόσμια εμβέλεια, με τεράστιες δυνατότητες 

περαιτέρω τουριστικής αξιοποίησης. Ειδικότερα, ο Όλυμπος προσφέρεται για την 

ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο ορειβατικός, περιηγητικός, 

περιπατητικός, οικολογικός, βιωματικός, ακραίων αθλημάτων, πολιτιστικός, 

μυθολογικός, δασικός κ.α. Επίσης, δύναται να αποτελέσει κύριο συστατικό της 

διεθνούς προβολής του συνολικού τουρισμού της Πιερίας. Η τουριστική ανάπτυξη 

του Ολύμπου θα πρέπει, όμως, να στηριχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

αειφόρου τουρισμού, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ταυτότητά του και να 

προστατευτεί το οικοπολιτιστικό απόθεμά του.  

 

Η στρατηγική για την τουριστική αξιοποίηση του Ολύμπου σε συνέργεια με τον ήδη 

αναπτυγμένο παραθαλάσσιο τουρισμό έχει ως ειδικούς στόχους:  

1. Την περαιτέρω διαμόρφωση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 

(π.χ. τουριστικές υποδομές, υποδομές προσπελασιμότητας, ανάδειξη 

μνημείων της περιοχής, νέες μορφές τουρισμού)  

2. Η τουριστική προβολή σε ειδικά κοινά μέσω της προώθησης του δυνατού 

Brand «Όλυμπος»  

3. Η αξιοποίηση του μοναδικού συνδυασμού βουνού και θάλασσας μέσω της 

εντονότερης διασύνδεσης μεταξύ παραθαλάσσιου και ορεινού τουρισμού  

4. Η δημιουργία ειδικών θεματικών διαδρομών στον Όλυμπο και στις 

παρολύμπιες περιοχές . 

 

Στους παρακάτω πίνακες επιχειρείται η συσχέτιση των παραπάνω ειδικών στόχων 

για το προϊόν της Πιερίας και του Ολύμπου, με τους άξονες προτεραιότητες και τις 

κατηγορίες παρέμβασης του Οδικού Χάρτη. 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΟΛΥΜΠΟ-ΠΙΕΡΙΑ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών υποδομών 

και προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων 
μορφών τουρισμού 

Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στον 

τουριστικό κλάδο 

Στήριξη 
απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  
ανθρώπινου 
δυναμικού 

Περαιτέρω διαμόρφωση και 
εμπλουτισμός του τουριστικού 

προϊόντος (π.χ. τουριστικές υποδομές, 
υποδομές προσπελασιμότητας, 

ανάδειξη μνημείων της περιοχής, νέες 
μορφές τουρισμού) 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Τουριστική προβολή σε ειδικά κοινά 
μέσω της προώθησης του δυνατού 

Brand «Όλυμπος» 
 

▼   ▼  

Αξιοποίηση του μοναδικού συνδυασμού 
βουνού και θάλασσας μέσω της 

εντονότερης διασύνδεσης μεταξύ 
παραθαλάσσιου και ορεινού τουρισμού 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Δημιουργία δικτύων και ειδικών 
διασυνδέσεων με άλλους κλάδους της 

οικονομίας 
▼  ▼ ▼  

 

 

 

 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 170 από 195 

 

 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 
Βελτίωση και συντήρηση του  οδικού και δασικού 
δικτύου στον Όλυμπο 

2 2.3 2.3.3 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

  
● ● ● ● ● 

2 Δημιουργία ειδικών διαδρομών 3 
3.1 και 

3.4 

3.1.7 
και 

3.4.6 

ΠΕΠ 6c και         
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

  
● ● ● 

  

3 
Δημιουργία Μουσείου φυσικής ιστορίας και 
Παρατηρητηρίου (Πλανητάριο) στον Όλυμπο 

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   
● ● 

   

4 

Ανάδειξη των τοπίων φυσικού κάλλους με την 
άσκηση ήπιας μορφής τεχνικών παρεμβάσεων (π.χ. 
εγκατάσταση καθιστικών και λοιπών υποδομών 
αναψυχής ) 

3 
3.1 και 

3.2 

3.1.5,  
3.1.8 
και 

3.2.2 

ΠΕΠ 6c και 6d 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 
● ● 

    

5 

Δημιουργία, συντήρηση, σήμανση σύνδεση  και 
αξιοποίηση υποδομής (π.χ. δασικό 
χωριό/καταφύγια υποδοχής για επισκέπτες, πίστες, 
διάδρομοι προσγείωσης, κατασκηνώσεις, 
καταφύγια ανάγκης, διάδρομοι προσγείωσης κ.α. ) 

3 3.4 
3.4.2 
και 

3.4.3 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

6 
Βελτίωση, επέκταση και ανάδειξη μονοπατιών 
(ειδικά του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και του 
εθνικού 02) 

3 3.4 3.4.6 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● ● 

  

7 
Αναβάθμιση ξενοδοχειακού προϊόντος στα παράλια 
της Πιερίας 

1 1.1 1.1.2 
ΠΕΠ 
3a 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  

● ● ● ● ● 

8 
Δημιουργία ήπιας αγροτουριστικής υποδομής στην 
παρολύμπια περιοχή για τη διαμονή των 
επισκεπτών 

3 3.5 3.5.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ    
● ● ● 

 

9 

Αναπλάσεις και επεμβάσεις στα οικιστικά σύνολα, 
ειδικά στους παραδοσιακούς οικισμούς, με στόχο 
την ανάδειξη και  διατήρηση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής π.χ. των Παλαιών Πόρων, του 
Παλαιού Παντελεήμονα, της Παλαιάς Σκοτίνας,  της 
Παλαιάς Βροντού, της Παλαιάς Λεπτοκαρυάς, του 
Λιτόχωρου, του Δίον κτλ. 

3 
3.3 και 

3.4 

3.3.1 
και 

3.4.7 

ΠΕΠ 6e, ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   

● ● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

10 
Ίδρυση σχολών ορειβασίας, αναρρίχησης, 
αλεξίπτωτου πλαγιάς κ.α. 

5 5.1 5.1.1 
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
● ● 

    

11 

Προώθηση θρησκευτικού τουρισμού μέσω των 
μοναστηριών και εκκλησιών του Ολύμπου (π.χ. Ιερά 
Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω,  Ιερά Μονή 
Πέτρας, Ιερός Ναός της Αγίας Κόρης, Ιερά Μονή 
Κανάλων, Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Ο Άγιος 
Νικόλαος της Βροντούς,  κ.α. 

3 και 6 
3.5 και 

6.1 

3.5.5 
και 

6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

● ● ● ● 
   

12 
Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων γύρω 
από τον Όλυμπο (π.χ. Δίον, Πίμπλεια, Λείβηθρα, 
Δολίχη, Άζωρος κ.α.) 

3 3.1 
3.1.1 
και 

3.1.5 
ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

● ● ● 
   

13 
Διαφύλαξη και αποκατάσταση των νεροτριβών, των 
νερόμυλων, πετρόστρουγκων, ασβεστοκάμινων κλπ. 

3 3.4 3.4.1 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   
● ● ● 

  

14 
Οργάνωση νέων αθλητικών  γεγονότων, π.χ. να 
καθιερωθεί ποδηλατικός γύρος Ολύμπου 

3 3.5 3.5.5 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

 
● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

15 
Κατάρτιση προσωπικού για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού 

5 
5.2 και 

5.2 

5.2.2 
και 

5.2.3 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v    

● ● ● ● 
 

16 Ανάπτυξη και προβολή του brand Όλυμπος 6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● 
     

17 
Δημιουργία ειδικού φορέα προβολής και για την 
αξιοποίηση του Ολύμπου και της παρολύμπιας 
περιοχής 

3 
3.1 και 

3.4 

3.1.8 
και 

3.4.5 

ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

● ● 
     

18 
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων, 
υπηρεσιών και εκδηλώσεων 

4 
4.1 και 

4.2 

4.1.3 
και 

4.2.1 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
και ΠΕΠ 2c 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

● ● 
    

19 Έκδοση τουριστικού οδηγού Ολύμπου 
1, 3 

και 6 

1.3, 
3.4 και 

6.1 

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 
και 

6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

● 
     

20 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
 

● ● ● 
    



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 174 από 195 

 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

21 
Ενιαίο branding – ενιαία προβολή θαλάσσιου και 
ορεινού τουρισμού 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● 
     

22 
Διαμόρφωση και προσφορά μικτών πακέτων (για 
παραθαλάσσιο και ορεινό τουρισμό) 

1, 3 
και 6 

1.3, 
3.1 και 

6.1 

1.3.4, 
3.1.4 
και 

6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ και 6c 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  

● ● ● 
  

23 
Βελτίωση προσπελασιμότητας από τη θάλασσα στο 
βουνό και αντιστρόφως 

2 2.3 2.3.2 ΠΕΠ 7b ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
   

● ● ● ● 

24 
Ενημέρωση παραθαλάσσιων επισκεπτών για τα 
τουριστικά προϊόντα του Ολύμπου 

1, 3 
και 6 

1.3, 
3.4 και 

6.1 

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 
και 

6.1.2 

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
    

25 

Δημιουργία ενιαίου δικτύου φορέων, επιχειρήσεων 
και συλλόγων που ασχολούνται με τον εναλλακτικό 
τουρισμό, την ορειβασία, τα αθλήματα βουνού, τον 
πολιτισμό κ.α. 

1 1.3 1.3.4 
ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          

ΠΕΠ 3δ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

26 
Ανάπτυξη συνεργειών-δικτύων μεταξύ όμοιων ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων του τουριστικού 
τομέα 

1 1.3 1.3.4 
ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          

ΠΕΠ 3δ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
● ● ● 

   

27 Διασύνδεση τοπικών προϊόντων με τουρισμό 3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

 
● ● ● ● ● ● 



 

10.4 Τουριστικό προϊόν Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ  
 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 
Βελτίωση και επέκταση των τουριστικών 
υποδομών, ειδικά των εγκαταστάσεων διαμονής 

3 3.5 
3.5.2 
και 

3.5.6 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ   

● ● ● ● 
 

2 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
(αγροτουρισμός, θρησκευτικός, ιαματικός, 
περιηγητικός, οικοτουρισμός,  ορεινός, 
γαστρονομικός κ.α.) 

3 και 6 
3.5 και 

6.1 

3.5.5 
και 

6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

● ● 
     

3 
Βελτίωση οδών εναλλακτικών τουριστικών 
προορισμών 

2 2.3 2.3.3 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

  
● ● ● 

  

4 
Ανάπτυξη ήπιων τουριστικών υποδομών στη Λίμνη 
Κερκίνη 

3 3.5 3.5.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ  
● ● ● ● 

  

5 
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου/δημιουργία 
Μουσείου και Μαρίνας στην Αμφίπολη 

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● ● ● 
  

6 
Έργα προσβασιμότητας για την από κοινού 
ανάδειξη του προϊόντος: Σπήλαιο Αλιστράτης-
Φαράγγι Αγγίτη-Ποταμός Αγγίτης 

2 2.3 2.3.3 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

7 
Έργα για την αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών 
της περιοχής (Άγγιστρο-Σιδηρόκαστρο-Νιγρίτα) 

3 
3.4 και 

3.5 

3.4.2 
και 

3.5.2 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● ● 

  

8 
Τουριστικό θέρετρο στο χιονοδρομικό και στο 
δάσος Λαϊλιά 

1 1.1 1.1.2 
ΠΕΠ 
3a 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● ● ● 
  

9 Δημιουργία μοναστηριακής διαδρομής 3 
3.1 και 

3.4 

3.1.7 
και 

3.4.6 

ΠΕΠ 6c και         
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● 

   

10 
Αναστήλωση και αξιοποίηση παλαιού τζαμιού στην 
πόλη των Σερρών 

3 3.1 3.1.1 ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
   

● ● 
  

11 Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών 3 3.4 3.4.7 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
  

● ● ● 
  

12 
Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον 
τουρισμό 

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

 
● ● ● ● ● 

 

13 
Ένταξη Σερρών στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

14 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OTA ● ● 
     

15 
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

4 4.1 4.1.3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
● ● 

     

 



 

10.5 Τουριστικό προϊόν Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ 

 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο 
θρησκευτικός, ο ιαματικός, ο κυνηγετικός, ο 
εκπαιδευτικός, ο αθλητικός και ο πολιτιστικός 
τουρισμός 

3 και 
6 

3.5 και 
6.1 

3.5.5 
και 

6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● ● 
 

2 
Βελτίωση προσβασιμότητας τουριστικών 
προορισμών 

2 2.3 2.3.3 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ    
● ● ● 

 

3 
Αναβάθμιση-επέκταση τουριστικών υποδομών 
διαμονής σε περιοχές εναλλακτικού τουρισμού 

1 1.1 1.1.2 
ΠΕΠ 
3a 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  

● ● ● 
  

4 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προϊόντος στο όρος 
Πάϊκος (οινοτουρισμός στη Γουμένισσα, 
μοναστηριακή διαδρομή, περιηγητικός-
οικολογικός τουρισμός) και η η δημιουργία ενός 
brand name με βάση τα στοιχεία του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
● ● ● ● 

   

5 
Περαιτέρω προώθηση οικοτουρισμού στην 
οροσειρά των Κρουσίων και στη λίμνη Δοϊράνη 

3 και 
6 

3.5 και 
6.1 

3.5.5 
και 

6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή Χρηματο-

δότησης 

Εμπλεκό- 
μενοι φορείς 
υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

6 
Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομίας του Κιλκίς (δημιουργία φεστιβάλ 
και εκδηλώσεων) 

3 3.1 3.1.1 ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
  

● ● ● 
  

7 
Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον 
τουρισμό 

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

 
● ● ● ● 

  

8 
Ένταξη Κιλκίς στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
 

● ● 
     

9 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● 
     

10 
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

4 4.1 4.1.3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

● ● 
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10.6 Τουριστικό προϊόν Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 Βελτίωση ποιότητας υποδομών διαμονής 3 3.5 
3.5.2 και 

3.5.6 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ   

● ● ● 
  

2 
Τουριστική προβολή και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου Βεργίνας 

3 3.1 
3.1.1 και 

3.1.5 
ΠΕΠ 6c και 

ΠΑΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
    

3 
Τουριστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων (3-
5 Πηγάδια, Σέλι) 

3 3.1 3.1.2 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
    

4 Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό 3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

  
● ● ● ● ● 

5 
Αξιοποίηση της οινικής παράδοσης της Νάουσας 
(επισκέψιμα οινοποιία, διαδρομές κρασιού) 

3 
3.1 και 

3.5 
3.1.7 και 

3.5.3 
ΠΕΠ 6c, ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● 
  

6 
Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. 
αγροτουρισμός, μοναστηριακός τουρισμός, 
οινολογικός, γαστρονομικός, οικοτουρισμός) 

3 και 
6 

3.5 και 
6.1 

3.5.5 και 
6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● ● ● 
 

7 
Προώθηση αστικού (city break) τουρισμού σε Βέροια 
και Νάουσα 

3 και 
6 

3.5 και 
6.1 

3.5.5 και 
6.1.2 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

8 
Κατάρτιση στελεχών σε θέματα χιονοδρομικού 
τουρισμού 

5 
5.2 και 

5.2 
5.2.2 και 

5.2.3 
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ 

ΠΕΠ 8 v   
● ● ● 

   

9 

Δημιουργία ειδικών θεματικών διαδρομών π.χ. 
αρχαιολογικής (Βεργίνα-μακεδονικοί τάφοι-σχολή 
Αριστοτέλη-μουσεία Βέροιας)  θρησκευτικής (Βήμα 
Αποστόλου Παύλου-μοναστήρια και βυζαντινές 
εκκλησίες), κ.α. 

3 
3.1 και 

3.4 
3.1.7 και 

3.4.6 
ΠΕΠ 6c και         

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

● ● ● ● ● ● 
 

10 
Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού σε Βέροια και 
Νάουσα 

1 1.3 1.3.4 
ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          

ΠΕΠ 3δ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  
● ● ● 

  

11 

Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας της Ημαθίας και από 
κοινού προώθηση και προβολή των υφιστάμενων 
αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
θρησκευτικών εκδηλώσεων πέρα από τα τοπικά 
όρια, προσδίδοντάς τους έναν περιφερειακό, εθνικό 
ακόμα και διεθνή χαρακτήρα (θρησκευτικές 
εκδηλώσεις «Παύλεια», μουσικό φεστιβάλ «Βέροια 
Εύηχη Πόλη»,  Αγώνας δρόμου «Φιλίππειος 
Δρόμος», «Rally Φίλλιπος», «Γιορτή Κρασιού, 
Τσίπουρου και Μούστου» κ.α.) 

1 και 
3 

1.3 και 
3.5 

1.3.3 και 
3.5.5 

ΕΠΑΝΕΚ (3d),     
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

● ● ● ● 
   

12 
Σηματοδότηση και ανάδειξη πεζοπορικών-
περιηγητικών μονοπατιών σε Βέρμιο και Πιέρια 

3 3.4 3.4.6 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

13 
Ένταξη Ημαθίας στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
 

● ● ● 
    

14 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
 

● ● ● 
    

15 
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

4 4.1 4.1.3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
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10.7 Τουριστικό προϊόν Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΛΛΑΣ  

 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

1 
Βελτίωση οδικής σύνδεσης με Θεσσαλονίκη 
(Εγνατία) 

2 2.2 2.2.1 ΠΕΠ 7a 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ - 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 
 

● ● ● ● ● ● 

2 

Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαιολογικού 
χώρου και του μουσείου Πέλλας, και 
δημιουργία ολοκληρωμένης αρχαιολογικής 
διαδρομής 

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● 
    

3 

Βελτίωση και αξιοποίηση τουριστικών 
υποδομών εναλλακτικού τουρισμού, εδικά 
στις ορεινές, παραλίμνιες και παραποτάμιες 
περιοχές της Πέλλας 

3 
3.4 
και 
3.5 

3.4.2 
και 

3.5.2 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
● ● ● 

   

4 

Βελτίωση υποδομών διαμονής στα Λουτρά 
Πόζαρ και σύνδεση ιαματικού τουρισμού 
Πόζαρ με αξιοθέατα όπως το φαράγγι των 
Λουτρών, το Λαογραφικό-παλαιοντολογικό 
Μουσείο, το σπηλαιολογικό πάρκο της 
περιοχής και το Μεικτό δάσος Προμάχων – 
Λυκοστόμου (Μαύρο δάσος) 

3 3.5 
3.5.2 
και 

3.5.6 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ   

● ● 
   

5 
Βελτίωση υποδομών χιονοδρομικού κέντρου 
Καϊμακτσαλάν (Βόρας) για επιμήκυνση 
τουριστικής περιόδου 

3 3.4 3.4.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● ● ● ● 
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ 
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Β΄ εξ. 
2015 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

6 
Ανάδειξη και  διατήρηση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στον Άγιο Αθανάσιο 

3 3.1 3.1.7 ΠΕΠ 6c 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
  

● ● ● ● 
 

7 

Ανάδειξη και ενοποίηση τουριστικών 
προορισμών Έδεσσας (π.χ. καταρράκτες, 
μουσείο νερού, μύλοι, αρχαιολογικός Χώρος 
του Λόγγου, παλιά πόλη κ.α.) 

1 και 
3 

1.3 
και 
3.1 

1.3.4 
και 

3.1.4 

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ και 6c 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

● ● ● ● 
  

8 

Δημιουργία κοινού Branding για προώθηση 
και προβολή των ειδικών θεματικών 
τουριστικών διαδρομών (Δρόμοι του Νερού, 
Δρόμοι του Αλέξανδρου, Δρόμοι του 
Κερασιού, Δρόμοι της Γαστρονομίας του 
Καϊμακτσαλάν) 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
● ● 

     

9 
Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον 
τουρισμό 

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

  
● ● ● ● 

 

10 
Ένταξη Πέλλας στα τουριστικά πακέτα των 
tour operators 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
  

● ● ● ● 
  

11 
Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καμπάνιας 

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ 
 

● ● 
     

12 
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

4 4.1 4.1.3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

● ● 
     

   



 

11. ΟΧΕ «ΕΠΙΜΥΚΗΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ   
 

 

Στον τουρισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυριαρχεί ο παραθαλάσσιος 

τουρισμός της Χαλκιδικής και κατά δεύτερο λόγο της Πιερίας. Η εποχικότητα 

συνιστά βασικό πρόβλημα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων της περιοχής. Για το λόγο αυτό, βασική επιδίωξη της 

περιφερειακής, σε αντιστοιχία με την εθνική, τουριστικής πολιτικής είναι η 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στον παράκτιο χώρο, στον οποίο είναι 

εγκατεστημένη η βαριά τουριστική υποδομή της ΠΚΜ. Η επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου στις παράκτιες περιοχές είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το 

οποίο προϋποθέτει αφενός της σύμπραξη μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης, της 

Περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των τουριστικών επιχειρήσεων όλων 

των κατηγοριών, των τοπικών συλλόγων και των πολιτών, αφετέρου παρεμβάσεις 

σε πάρα πολλούς τομείς  (πολυθεματικές).  

 

Συνεπώς, προκειμένου η περιφερειακή και τοπική οικονομία να αντλήσουν τα 

οφέλη της επιμήκυνσης κατά τους μήνες Νοέμβριος-Μάρτιος, θα πρέπει να 

εφαρμόσουν μια συνεκτική και στοχευμένη πολιτική και μία δέσμη δράσεων και 

έργων. Σημαντικό μέρος των αναγκαίων έργων δύναται να λάβει τη μορφή μιας 

ΟΧΕ. 

 

Στα παρακάτω διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου σε πιλοτικό επίπεδο στη Χερσόνησο της Κασσάνδρας 

Χαλκιδικής. Η επιλογή της περιοχής έγινε στη βάση των κάτωθι κριτηρίων:  

 Αποτελεί των προορισμό με τη μεγαλύτερη τουριστική υποδομή και κίνηση 

της ΠΚΜ. 

 Βρίσκεται πλησιέστερα σε μεγάλη αστική συγκέντρωση (Θεσσαλονίκη), μία 

από τις βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών τους 

χειμερινούς μήνες 
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 Έχει συγκριτικά ευνοϊκή προσβασιμότητα (εγγύτητα στο αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης, κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου  Θεσσαλονίκη-

Μουδανιά –Κασσάνδρεια) 

 Διαθέτει σημαντική έκταση, οικισμούς και μόνιμο πληθυσμό 

 Υπάρχει σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων  

 Διαθέτει αξιόλογη τοπική παραγωγή και γαστρονομία  

 Κ.α.  

 

Χάρτης 11 ΖΩΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΧΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Οι προτάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη τα επιτυχή μοντέλα άλλων χωρών (π.χ. Ισπανία, Κύπρος) και 

ιδίως τα εξής:  

 Η αγορά στόχου είναι τουρίστες, κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, 

Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

 Πρόκειται κυρίως για τουρίστες άνω των 50 ετών, με το 20%-30% εξ αυτών 

να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς παιδιά 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σελίδα 188 από 195 

 

 Κύριος λόγος επίσκεψης είναι ο ήλιος, σε συνδυασμό με φυσικές ομορφιές 

και τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισμού 

 Η μέση διάρκεια παραμονής είναι 14 ημέρες, ενώ ξοδεύουν έως και 30% 

περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού 

 Προτίμηση σε ξενοδοχεία all inclusive  

 Καθολική απαίτηση των επισκεπτών αυτών είναι η προσφορά ευρύτατης 

γκάμας υπηρεσιών και εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. 

θερμαινόμενη πισίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 

αναζωογόνησης και αναψυχής, θεματικές βραδιές με παραδοσιακή μουσική 

και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς με ορχήστρα, έμφαση στην 

τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριμίας μεταξύ των πελατών, κλπ. 

 Προτίμηση σε προγράμματα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 

εκδρομές, πολιτισμός, ψώνια, κλπ). 

 

Στη βάση όλων των παραπάνω, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη 

Χαλκιδική, προτείνεται η εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων 

θα μπορούσε να συμπεριλάβει χρηματοδοτικά κίνητρα μέσω ενός ΟΧΕ της ΠΚΜ, σε 

συνεργασία με το ΕΠΑΝΕΚ, για επενδύσεις, έργα και παρεμβάσεις όπως:  

 Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων) με 

έμφαση στη δημιουργία πρόσθετων υποδομών όπως σκέπαστρα, 

θερμαινόμενες πισίνες, day spa, γυμναστήρια, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 

κ.α.) 

 Βελτίωση ή δημιουργία συνεδριακών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη του 

συνεδριακού τουρισμού  

 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γηπέδων γκολφ, μίνι γκολφ, 

ποδοσφαίρου, τένις, πίστες Go Kart κ.α. 

 Κατασκευές υποδομών σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία 

ενδιαφέροντος για αντιμετώπιση κακών καιρικών συνθηκών  

 Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού για τη συμπλήρωση του κύριου 

προϊόντος και διασύνδεση αυτών μέσω θεματικών διαδρομών όπως 

αρχαιολογικών-πολιτιστικών και θρησκευτικών 
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 Βελτίωση-δημιουργία μονοπατιών για πεζοπορία και ποδηλατοδρόμιων  

 Στήριξη και αναβάθμιση της τοπικής παραγωγής αγροδιατροφικών, 

κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και ενσωμάτωση αυτής στο 

τουριστικό κύκλωμα – ένταξη τοπικής κουζίνας στα ξενοδοχεία  

 Στήριξη τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψηφιοποίηση τοπικού 

πολιτισμού  

 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και χρήσης εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας  

 Προώθηση συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις  

 Οδικά έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των προορισμών  

 Κατάρτιση προσωπικού για την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων και 

για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παραπάνω δράσεις, οι οποίες συνιστούν 

μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή και μπορούν να είναι επιλέξιμες στο 

πλαίσιο μιας ΟΧΕ, με τους αντίστοιχους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς.  

Δράσεις – Προτεραιότητες 
«σημαία» 

Ενδεικτική 
δημόσια 
δαπάνη 
(ΕΣΠΑ) 
ευρώ 

Ενδεικτική 
μόχλευση 
Ιδιωτικής 
δαπάνης 

ευρώ 

Χρονικό 
διάστημα 

υλοποίηση
ς 

(έτη) 

Φορέας 
υλοποίησης 

Προτεραι
ότητα 

Α=υψηλή 
Β=μέση 

Αναβάθμιση ξενοδοχειακής 
υποδομής (ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων) με έμφαση στη 
δημιουργία πρόσθετων 
υποδομών όπως σκέπαστρα, 
θερμαινόμενες πισίνες, day spa, 
γυμναστήρια, εγκαταστάσεις 
ψυχαγωγίας κ.α.) 

5.000.000 €  2 Επιχειρήσεις Α 

Βελτίωση/αναβάθμιση 
συνεδριακών εγκαταστάσεων 
για την ανάπτυξη του 
συνεδριακού τουρισμού 

 
1.000.000 € 

2.000.000 € 2 Επιχειρήσεις Α 

Κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων όπως γηπέδων 
γκολφ, μίνι γκολφ, 
ποδοσφαίρου, τένις, πίστες Go 
Kart κ.α. 

5.000.000 € 19.000.000 € 4 
Επιχειρήσεις/Ο

ΤΑ 
Β 

Κατασκευές υποδομών σε 
αρχαιολογικούς χώρους και 
άλλα σημεία ενδιαφέροντος για 
αντιμετώπιση κακών καιρικών 
συνθηκών 

1.000.000 €  2 
Υπουργείο 
Πολιτισμού 

Β 

Ενίσχυση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού για τη 
συμπλήρωση του κύριου 
προϊόντος και διασύνδεση 
αυτών μέσω θεματικών 
διαδρομών όπως 
αρχαιολογικών-πολιτιστικών 
και θρησκευτικών 

2.000.000 € 2.000.000 € 2 

Επιχειρήσεις/σ
υνεταιρισμοί/σ

ύλλογοι/ 
υπουργείο 

πολιτισμού/εκκ
λησία 

Β 

Βελτίωση-δημιουργία 
μονοπατιών για πεζοπορία και 
ποδηλατοδρόμιων 

1.000.000 €  2 
ΟΤΑ/δασική 

υπηρεσία 
Β 

Στήριξη και αναβάθμιση της 
τοπικής παραγωγής 
αγροδιατροφικών, 
κτηνοτροφικών και αλιευτικών 
προϊόντων και ενσωμάτωση 
αυτής στο τουριστικό κύκλωμα 

1.000.000 € 1.000.000 €  
Επιχειρήσεις/σ
υνεταιρισμοί 

Α 
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– ένταξη τοπικής κουζίνας στα 
ξενοδοχεία 

Στήριξη τοπικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και ψηφιοποίηση 
τοπικού πολιτισμού 

500.000 €   
ΟΤΑ/πολιτιστικ

οί φορείς 
Β 

Βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων και χρήσης 
εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας 

2.000.000 € 2.000.000 €  Επιχειρήσεις Β 

Προώθηση συμπαραγωγής 
θερμότητας-ηλεκτρισμού σε 
μεγάλες ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις 

2.000.000 € 2.000.000 €  Επιχειρήσεις Β 

Μικρά οδικά έργα βελτίωσης 
της προσβασιμότητας των 
προορισμών 

3.000.000 €   
Περιφέρεια/ΟΤ

Α 
Α 

Κατάρτιση προσωπικού για την 
εξυπηρέτηση των νέων 
εγκαταστάσεων και για την 
προσαρμογή τους στις νέες 
συνθήκες 

500.000 €   
Επιχειρήσεις/Κ

ΕΚ/ΟΤΑ 
Α 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000 € 38.000.000 €    

 

Πέραν των επενδύσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με βάση 

την εμπειρία άλλων χωρών, ως αναγκαία μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα 

κάτωθι:  

 Η  ύπαρξη αεροπορικών δρομολογίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε η μείωση ή κατάργηση των τελών του 

αεροδρομίου.   

 Η μείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια 

αυτή. 

 Η μείωση των εισφορών προς τα διάφορα ταμεία των εργαζομένων. 

 Η μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ. 

 Μείωση φόρου καυσίμων θέρμανσης. 

 Μείωση τιμών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 Μείωση Δημοτικών Τελών στις επιχειρήσεις που θα μείνουν ανοικτές για τον 

σκοπό αυτό 

 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από ΟΤΑ και άλλους φορείς  
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– ΕΔΑ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2014 

– ΕΔΑ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 2014 (εγκεκριμένο) 

– ΥΠΕΚΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας-Φαση α' - Σταδιο Α2, 2013 

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», 2014 (εγκεκριμένο)  

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020», 2014 (εγκεκριμένο) 

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», 

2014  (εγκεκριμένο) 

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», (Interreg V-A) EL-BG - Greece-Bulgaria, 2014 (ενδιάμεση 

υποβολή)  

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», IPA II CBC PROGRAMME GREECE- THE FORMER YUGOSLAV 

REPUBLIC OF MACEDONIA, 2014(ενδιάμεση υποβολή) 

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 2020, 2014 (ενδιάμεση 

υποβολή) 

– ΣΕΤΕ, Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός - Οδικός Χάρτης Υλοποίησης, 2014 

(διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

http://sete.gr/fileadmin/SETE_Conferences/2013/presentations/Tourism%20Strateg

y%20Plan_SETE%20Conference_Updated.pdf) 

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020,  (μη εγκεκριμένο σχέδιο – 

διαθέσιμο μέσω  www.espa.gr)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΕΔΕΤ ΒΑΣΕΙ 3ΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΑΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-

2020 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

€ % € % € % 

ΕΠΑΝΕΚ   3.735.085.423 € 18,89%         

ΥΠΟΔΟΜΩΝ   4.361.588.892 € 22,06%         

ΕΠΑΝΑΔ   2.152.201.141 € 10,88%         

ΜΕΤΑΡΥΘΜ   386.425.295 € 1,95%         

ΑΜΘ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 416.069.729 € 2,10% 416.069.729 € 9,04% 416.069.729 € 16,81% 

ΚΜ 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

790.667.716 € 4,00% 790.667.716 € 17,17% 790.667.716 € 31,94% 

ΘΕΣ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 328.710.978 € 1,66% 328.710.978 € 7,14% 328.710.978 € 13,28% 

ΗΠΕΙΡ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 267.016.991 € 1,35% 267.016.991 € 5,80% 267.016.991 € 10,78% 

ΔΥΤ ΕΛΛ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 402.343.182 € 2,03% 402.343.182 € 8,74% 402.343.182 € 16,25% 

ΔΥΤ ΜΑΚ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 271.022.397 € 1,37% 271.022.397 € 5,89% 271.022.397 € 10,95% 

ΣΤΕ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 97.338.435 € 0,49% 97.338.435 € 2,11%     

ΠΕΛ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 221.537.609 € 1,12% 221.537.609 € 4,81%     

ΙΟΝ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 185.955.002 € 0,94% 185.955.002 € 4,04%     

ΒΟΡ ΑΙΓ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 247.203.968 € 1,25% 247.203.968 € 5,37%     

ΚΡΗΤ 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 356.369.237 € 1,80% 356.369.237 € 7,74%     

ΑΤΤ 
Περισσότερο 

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

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓ 
Περισσότερο 

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

ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ   4.195.972.284 € 21,22%         

ΤΒ   338.960.169 € 1,71%         

ΣΥΝΟΛΟ   

19.774.769.703 
€ 100,00% 4.604.536.499 € 100,00% 2.475.830.993 € 100,00% 
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Η αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής της έκθεσης βαραίνει τους συγγραφείς της 
και δεν αντιπροσωπεύει δεσμευτικά τις απόψεις του ΙΝΣΕΤΕ.  

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΤΕ 

Οδικός Χάρτης 
Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα 
Τουρισμού 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 


