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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμών
Οι προορισμοί που έχουν αναγνωριστεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν τον προορισμό «ομπρέλα» «Δυτική 
Μακεδονία», καθώς και τον υπο-προορισμό «Βουνά και λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας» που αποτελείται από τις λίμνες και τα ορεινά 
συμπλέγματα της Περιφέρειας.

Προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας

• O προορισμός «Δυτική Μακεδονία» 
περιλαμβάνει το σύνολο της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που 
αποτελείται από τις ΠΕ Κοζάνης (3.516 
τ.χλμ.) Γρεβενών (2.292 τ.χλμ.), 
Καστοριάς (1.720 τ.χλμ.) και Φλώρινας 
(1.925 τ.χλμ.)

• Ο προορισμός «Βουνά και λίμνες της 
Δυτικής Μακεδονίας» εστιάζει στους 
ορεινούς όγκους και στα συστήματα 
λιμνών της Περιφέρειας, καθώς και στις 
εναλλακτικές, θεματικές και ήπιες 
μορφές τουρισμού όπως ορίζονται από 
τα συμπληρωματικά τουριστικά 
προϊόντα του Αγροτουρισμού, του 
Οικοτουρισμού, του Sports & Activities
και του Γαστρονομικού Τουρισμού.

• Λόγω της ιδιαιτερότητας της 
Περιφέρειας (η μοναδική Περιφέρεια της 
χώρας δίχως θάλασσα) κρίνεται ότι οι 
προορισμοί της θα πρέπει να εστιάσουν 
στα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα, τα 
οποία θα πρέπει να ενοποιηθούν και να 
προβληθούν ως ενιαίο προϊόν.

Οι λίμνες της Δυτική Μακεδονίας περιλαμβάνουν τα υποσυστήματα: Αλιάκμονας – λίμνη Πολυφύτου, Λίμνες 
Βεγορίτιδας – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας, Λίμνη Καστοριάς, Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα που 
συμπεριλαμβάνονται και στην μελέτη Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λιμνών.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στους 
προορισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Έλλειψη πόρων και υποδομών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει ακτογραμμή

Sun & 
Beach

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Έλλειψη πόρων και υποδομών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει ακτογραμμή
• Δυνατότητα διασύνδεσης με τους προορισμούς «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» και «Χαλκιδική» σχετικά με το τουριστικό προϊόν Sun & Beach

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Δυνατότητα αξιοποίησης των θεματικών τουριστικών πόρων του προορισμού (Πολιτιστικός & Θρησκευτικός, Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Αθλητικός, Γαστρονομικός, 

Ευεξίας) για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του προϊόντος MICE της «Θεσσαλονίκης» - περιορισμένοι πόροι και υποδομές συνεδριακού τουρισμού μη κατάλληλες για 
τη φιλοξενία συνεδρίων εθνικής / διεθνούς εμβέλειας (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Έλλειψη πόρων και υποδομών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει ακτογραμμή

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη αστικών κέντρων με πόρους, υποδομές και σημεία ενδιαφέροντος (Καστοριά, Φλώρινα, Σιάτιστα κ.α.), αλλά χωρίς διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα που 

μπορούν να προσελκύσουν εσωτερικό τουρισμό και να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν τόσο του προορισμού «Δυτική Μακεδονία» όσο και του City Break της 
«Θεσσαλονίκης» (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν λόγω των πόρων και σημείων ενδιαφέροντος με κύρια στοιχεία το πλούσιο 
λαογραφικό κεφάλαιο, τους οικισμούς με το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και τα διατηρητέα κτίρια, τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και μόνες, τα κάστρα, τα 
γεφύρια, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους (προϊστορικός οικισμός του ΔισΠηλίου, ο αρχαιολογικός χώρος των Πετρών, η αρχαία Αιάνη κ.α.) και τα μουσεία 
(μικρού μεγέθους) που, όμως διαθέτουν, περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση – ανάγκη βελτιωμένης αξιοποίησης, προβολής και προώθησης (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξουν ή / 
και να ενισχύσουν περαιτέρω οι προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του 
Πολιτιστικού και Θρησκευτικού Τουρισμού, του City Break και του MICE.

• Υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες σε δημόσιους ή 
πολιτιστικούς χώρους (π.χ. Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Βουδούριο 
Πολιτιστικό Κέντρο, αίθουσες των τέως νομαρχιακών συμβουλίων 
και τα αμφιθέατρα των ΤΕΙ Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών) 
κατάλληλες μόνο για διοργάνωση μικρής έκτασης εκδηλώσεων και 
περιορισμένες δυνατότητες φιλοξενίας συνεδρίων εθνικού / 
διεθνούς βεληνεκούς, καθώς δεν διαθέτουν πολλαπλές αίθουσες 
για την υλοποίηση παράλληλων συνεδριάσεων

• 2 ξενοδοχειακές μονάδες στην Καστοριά με χώρους για συνέδρια 
μεσαίου μεγέθους αλλά περιορισμένη ζήτηση

• Το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ένα μικρού μεγέθους -
τοπικής σημασίας εκθεσιακό κέντρο με στεγασμένους 
εκθεσιακούς χώρους 4.000 τ.μ. και υπαίθριους εκθεσιακούς 
χώρους 8.000 τ.μ. που ως κύριο γεγονός φιλοξενεί την Έμπορο-
Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία 
διοργανώνεται από το 1986 και η οποία προσελκύει περίπου 
23.000 με 25.000 επισκέπτες και 120 εκθέτες και διαθέτει κυρίως 
«εσωστρεφή χαρακτήρα», καθώς εξυπηρετεί την έκθεση 
προϊόντων (τοπικών ή μη) προς το τοπικό κοινό, παρά προς 
εξωτερικές αγορές

• Δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιαίτερων τουριστικών πόρων του 
προορισμού «Δυτική Μακεδονία» (φυσικό περιβάλλον, 
πολιτιστικό, θρησκευτικό και λαογραφικό απόθεμα, γαστρονομία 
κ.α.) και των διαπεριφερειακών συνεργασιών (ένταξη σε ευρύτερα 
δίκτυα τουριστικής προσφοράς) για τον εμπλουτισμό του 
προϊόντος MICE της «Θεσσαλονίκης» (κυρίως για ταξίδια κινήτρων 
και εταιρικές εκδηλώσεις) με βιωματικά στοιχεία και εμπειρίες και 
την διάχυση τουριστικών ροών και δαπανών

• Αστικά κέντρα (Καστοριά, Φλώρινα, Σιάτιστα κ.α.) εντός του 
προορισμού που διαθέτουν πόρους και σημεία ενδιαφέροντος 
(κυρίως τοπία, αρχιτεκτονική παράδοση, λαογραφικό πλούτο) για 
την προσέλκυση εγχώριου τουρισμού:

− Καστοριά: πλαισιωμένη από δάση και αμφιθεατρικά χτισμένη 
σε χερσόνησο εντός της λίμνης Ορέστιας με αριστοκρατική 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική (γειτονιές Αποζάρι και Ντόλτσο), 
το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού στα Βαλκάνια και πάνω 
από 60 βυζαντινές εκκλησίες – ονομαστό είναι το έθιμό των 
Ραγκουτσαριών (6-8 Ιανουαρίου) με καταγωγή από την 
αρχαιότητα

− Φλώρινα: χτισμένη κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα με 
ιστορικό κέντρο, δείγμα μακεδονίτικης και νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής, με γαστρονομικό πλούτο, σε κοντινή 
απόσταση από το Αμύνταιο με την ονομαστή οινική παραγωγή 
και έθιμα (π.χ. Χριστουγεννιάτικες φωτιές) με παγανιστικές 
ρίζες 

• Πολυπληθείς εβραϊκές κοινότητες εντός της Καστοριάς και της 
Φλώρινας πριν το Ολοκαύτωμα που μπορούν να αποτελέσουν 
σημείο αναφοράς για την προσέλκυση τουριστικών ροών από το 
Ισραήλ

• Έλλειψη απευθείας διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας και 
σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα για το προϊόν City Break ως 
προς τις διεθνείς αγορές σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, το κύριο 
αστικό κέντρο του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας, 
αλλά δυνατότητα ανάπτυξης διαπεριφερειακών συνεργειών για 
τον εμπλουτισμό του City Break της «Θεσσαλονίκης» 

• Λαογραφικά, αρχαιολογικά, βυζαντινά και θεματικά μουσεία 
μικρού μεγέθους (π.χ. Μανιταριών στα Γρεβενά, 
Ενδυματολογίας Καστοριάς), μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι 
με σημαντικότερους μεταξύ άλλων τον λιμναίο προϊστορικό 
οικισμό του Δισπηλιού (λειτουργεί ως οικομουσείο από το 2000) 
στην ΠΕ Καστοριάς, τον αρχαιολογικό χώρο των Πετρών στη 
Φλώρινα, το Κάστρο των Σερβίων και την αρχαία Αιάνη (μαζί με 
το αρχαιολογικό της μουσείο) 

• Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και μονές (Καστοριά, 
Κοζάνη, Ζιαβόρδα, Σέρβια, Βελβεντό, Σιάτιστα), οθωμανικά 
μνημεία, κάστρα, παραδοσιακοί οικισμοί (π.χ. Νυμφαίο), τα 
μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα γεφύρια της Μακεδονίας 
στην περιοχή των Γρεβενών

• Αρχιτεκτονική κληρονομιά (οικίες / αρχοντικά «Μακεδονίτικης 
Αρχιτεκτονικής») με διατηρητέα στην Καστοριά, στη Φλώρινα, 
στη Σιάτιστα, στο Νυμφαίο, στα Μαστοροχώρια του Βοΐου κ.α.

• Πλούσιο και σημαντικό λαογραφικό κεφάλαιο με ρίζες στην 
αρχαιότητα με πλήθος τοπικών εθίμων (ντόπια, από τον Πόντο, 
την Καππαδοκία και την Μ. Ασία) και εορτών υπαίθρου με το 
δρώμενο των Μωμόερων να έχει αναγνωριστεί στον κατάλογο 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

• Σύγχρονα πολιτιστικά δρώμενα με κυριότερα τα φεστιβάλ 
Νεστορίου και Πρεσπών και τις «Γιορτές της Γης» στη Βλάστη 
Εορδαίας με πανελλήνια απήχηση και κοινό

• Σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση (χαμηλή 
επισκεψιμότητα και εισπράξεις) του υφιστάμενου πολιτιστικού 
και θρησκευτικού κεφαλαίου και περιορισμένη ενσωμάτωση 
αφήγησης σχετικά με την ιστορία του προορισμού στην 
προβολή και προώθηση του τουρισμού

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να 
αναπτυχθούν στους προορισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη αξιόλογων αγροτικών οικισμών / κοινοτήτων (είτε μεμονωμένων όπως το Νυμφαίο είτε σε συγκεντρώσεις όπως π.χ. Βλαχοχώρια, Μαστοροχώρια, 

Οικισμοί Πρεσπών) με αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κοντά σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής αξίας, ορισμένα 
αγροτουριστικά καταλύματα / ξενώνες και δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την αγροδιατροφική παραγωγή για την 
ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Υψηλά ορεινά συμπλέγματα και σύστημα λιμνών που αποτελούν φυσικούς / περιβαλλοντικούς πόρους υψηλής αξίας (προστατευόμενες περιοχές π.χ. ο 

Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών και ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου) με βιοποικιλότητα και δυνατότητα / ενδιαφέρον αξιοποίησης (μεταξύ των πιο 
σημαντικών στον ελλαδικό χώρο) σχετικά με ήπιες τουριστικές δραστηριότητες όπως η παρατήρηση της φύσης (χλωρίδα: συλλογή μανιταριών, πανίδα: 
παρατήρηση πουλιών στα λιμναία οικοσυστήματα και μεγάλων θηλαστικών στα δύο καταφύγια κ.α.) και ο γεωτουρισμός (βλέπετε επόμενη σελίδα) 

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό λόγω της καταλληλότητας των φυσικών πόρων του 
προορισμού (ορεινοί όγκοι, λίμνες, ποτάμια, βραχώδεις όγκοι, δασικές εκτάσεις κ.α.) για υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής και Τουρισμό 
Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ανεμοπτερισμός, kayak, rafting, ορειβασία, αναρρίχηση), καθώς και της ύπαρξης σχετικών υποδομών 
(που χρήζουν ωστόσο αναβάθμισης), όπως π.χ. χιονοδρομικά κέντρα, διαδρομές, καταφύγια – σχετικά περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση και προβολή 
και προώθηση των διαθέσιμων πόρων στις διεθνείς αγορές (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών όπως η παραδοσιακή γαστρονομία της υπαίθρου, τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, η υψηλού επιπέδου οινική παραγωγή 

(με επίκεντρο το Αμύνταιο), τα επισκέψιμα οινοποιεία, τα (παραδοσιακά) εστιατόρια ελληνικής κουζίνας και σχεδιασμός με βάση το Σχέδιο Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών για την δημιουργία οικοσυστήματος οινοτουρισμού στην Περιφέρεια - σχετικά περιορισμένη 
αξιοποίηση, προβολή και προώθηση και ενσωμάτωση του γαστρονομικού πλούτου στην ταυτότητα του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Ύπαρξη 3 Ιαματικών Φυσικών Πόρων που με κατάλληλη αξιοποίηση και επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα ενός ολοκληρωμένου δικτύου 

ιαματικών πηγών που εκτείνεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των 
λιγνιτικών περιοχών για την δημιουργία υπερσύγχρονης κλινικής αποκατάστασης στον προορισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες) 

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και θα πρέπει να αναπτύξουν ή 
/ και να ενισχύσουν περαιτέρω οι προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά 
προϊόντα του Αγροτουρισμού και του Οικοτουρισμού.

• Πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα και κορυφές μεταξύ των υψηλότερων στον ελλαδικό χώρο (π.χ. 
Σμόλικας | 2.637 μ., Βασιλίτσα | 2.249 μ.) με μοναδική αισθητική και βιολογική αξία 

• Πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο και σύστημα λιμνών που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 
των υπόλοιπων προορισμών της Ελλάδας λόγω ποιότητας και ποσότητας (7 φυσικές και 1 τεχνητή 
λίμνη) και πρόγραμμα ΟΧΕ για την προστασία, την ορθολογική τουριστική αξιοποίηση και την 
ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό οικοσύστημα του προορισμού (συνεργασία 
Περιφέρειας με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»)

• Το σύμπλεγμα των φυσικών πόρων του προορισμού που περιλαμβάνει 16 περιοχές του Δικτύου 
Natura  2000, έκτασης 179 χιλ. εκταρίων, μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
παρατήρησης της φύσης (παρατήρηση πουλιών, πεταλούδων, λουλουδιών και μεγάλων 
θηλαστικών και συλλογή μανιταριών) με κύρια επίκεντρα:

− το Διεθνές - Εθνικό Πάρκο Δρυμού των Πρεσπών, υγροβιότοπος προστατευόμενος από τη 
συνθήκη Ramsar, και το Εθνικό Πάρκο της Πίνδου (Εθνικός Δρυμός «Βάλια Κάλντα») που 
εκτείνεται και στην Περιφέρεια Ηπείρου, ένας βιότοπος με δασικό χαρακτήρα που φιλοξενεί 
μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγιδο και λύκος

− το σύμπλεγμα Βίτσι – λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάχαρη με τις εγκαταστάσεις περίθαλψης της καφέ 
αρκούδας (Αμύνταιο) και του λύκου (Αγραπιδιά) στις ανατολικές πλαγιές του Βιτσίου, πόλος 
έλξης επισκεπτών

− τη λίμνη Βεγορίτιδα, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη (συμπληρωματικά με το Καϊμακτσαλάν και 
τον Α. Αθανάσιο), το Όρος Βουρινός (Κοιλάδα Μεσιανού Νερού), τα  Στενά του Αλιάκμονα και 
την λίμνη της Καστοριάς.

• Σημαντικής αξίας γεωλογικοί πόροι (π.χ. Μηλιά Γρεβενών) που οργανώνονται υπό το Γεωπάρκο 
Γρεβενών-Κοζάνης «Γέννηση Τηθύος» με μοναδικής σπανιότητας γεωλογικά εκθέματα με αναφορά 
στη γέννηση της Ευρώπης και στην εποχή των παγετώνων (πρωτοβουλίες για ανάδειξη τους μέσα 
από την ένταξη στα Γεωπάρκα της UNESCO), καθώς και σπήλαια (~63 κηρυγμένα ή μη) όπως αυτό 
του Δράκου στην βόρεια πλευρά της πόλης της Καστοριάς (το πιο αναγνωρίσιμο), τα σπήλαια στην 
περιοχή Ζάκας των Γρεβενών, οι βραχώδεις σπηλιές της Φλώρινας και τα παραλίμνια σπήλαια των 
Πρεσπών (ασκητάρια ή καταφύγια κυνηγημένων στο παρελθόν) που μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων γεωτουρισμού

Οικοτουρισμός

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων σε κοντινή απόσταση από φυσικούς πόρους (λίμνες, 
βουνά, δάση) υψηλής αξίας με 40 οικισμούς χαρακτηρισμένους ως αξιόλογους από τους οποίους 
33 είναι ορεινοί (υψόμετρο 800-1.500 μ.), 23 βρίσκονται σε δασώδεις, 12 σε αγροτικές και 5 σε 
παραλίμνιες περιοχές

• 7 παραδοσιακοί οικισμοί αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δίπορο
και Καλλονή στην ΠΕ Γρεβενών, τμήμα της πόλης της Καστοριάς, Πεντάλοφος και Σιάτιστα στην ΠΕ 
Κοζάνης, Νυμφαίο και Ψαράδες στην ΠΕ Φλώρινας), αξιόλογες συγκεντρώσεις παραδοσιακών 
οικισμών τα Βλαχοχώρια Γρεβενών (Σαμαρίνα, Σμίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι κ.α.), τα Μαστοροχώρια
Βοΐου (Καλλονή, Πεντάλοφος, Τρίκορφο, Δοτσικό κ.α.), τα Μαστοροχώρια Φλώρινας (Φλάμπουρο, 
Λέχοβο, Δροσοπηγή), οι Οικισμοί Πρεσπών (Ψαράδες, Άγιος Γερμανός, Άγιος Αχίλλειος) και οι 
Οικισμοί των Κορεστείων (Γάβρος, Κρανιώνας, Μελάς κ.ά.) και ορισμένοι αγροτουριστικοί ξενώνες

• Νυμφαίο, ο πιο σημαντικός παραδοσιακός οικισμός του προορισμού με βάση το τουριστικό 
ενδιαφέρον, με επιβλητική εικόνα λόγω των λιθόστρωτων δρόμων και των κτιρίων από πέτρα με τις 
ιδιόμορφες στέγες από λαμαρίνα, κοντινή απόσταση από το Αμύνταιο με το οινοτουριστικό 
ενδιαφέρον και τα καταφύγια αρκούδας και λύκου της ΜΚΟ Αρκτούρος, σημαντικά αξιοθέατα της 
περιοχής και πόλος έλξης για εθελοντές και οικοτουρίστες, δραστηριότητες όπως πεζοπορία, 
ποδηλασία βουνού και ιππασία

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή του προορισμού με βασική 
εστίαση στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (κρασιά, κρόκος Κοζάνης κ.α.), την τοπική μεταποιητική 
δραστηριότητα (παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η μεταποίηση της γούνας), τις επισκέψιμες 
μονάδες, τους φυσικούς πόρους και τις αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την ανάπτυξη του 
Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

Αγροτουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και θα πρέπει να αναπτύξουν ή 
/ και να ενισχύσουν περαιτέρω οι προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά 
προϊόντα του Sports & Activities, του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας.

• Υποδομές Χιονοδρομικού Τουρισμού με 3 χιονοδρομικά κέντρα 
(Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας στην ΠΕ Γρεβενών, το 
Χιονδρομικό Κέντρο Πισοδερίου στην ΠΕ Φλώρινας, το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου στην Καστοριά) σε λειτουργία κατά 
την περίοδο του χιονιού (μέσα Νοεμβρίου – τέλη Μαρτίου / αρχές 
Απριλίου) 

• Βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού Τουρισμού 
αποτελούν η μακροχρόνια τάση μείωσης της περιόδου χιονιού 
λόγω κλιματικής αλλαγής (αποτρεπτικός παράγοντας για 
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων αναβάθμισης των 
υποδομών), ο διεθνής ανταγωνισμός από τις βαλκανικές χώρες 
(κυρίως Βουλγαρία) και η μείωση των διανυκτερεύσεων από 
Έλληνες επισκέπτες (λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
συνδεσιμότητας μέσω της Εγνατίας που επιτρέπει ημερήσιες 
εκδρομές) 

• Ορεινοί όγκοι που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για 
υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως η ορεινή ποδηλασία / 
τρέξιμο και ο αεροπτερισμός, με ορισμένες υποδομές, όπως 
μονοπάτια περιήγησης και ορειβασίας στο σύνολο των ορεινών 
όγκων του προορισμού με διαβαθμίσεις στην ποιότητα και την 
ασφάλεια, ορειβατικά καταφύγια με στοιχειώδεις / ικανοποιητικές 
παροχές και αναρριχητικά πεδία

• Ποικιλία υδάτινων διαδρομών, εναλλασσόμενα νερά, βραχώδεις 
όγκοι και φαράγγια που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες και 
περιβάλλον για δραστηριότητες kayak και rafting

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 
προβολή και προώθηση σε διεθνείς αγορές

Sports & Activities

• Προϊόντα αγροδιατροφικής παραγωγής ΠΟΠ / ΠΓΕ (τυριά, κρόκος 
Κοζάνης κ.α.) και παραδοσιακά προϊόντα / πρώτες ύλες, όπως 
πιπεριές Φλωρίνης, λιμναία ψάρια των Πρεσπών και καραβίδες 
που συχνά συνδέονται και με λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές 
υπαίθρου

• Πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού με κύρια στοιχεία τις 
ποικιλίες κρασιών ΠΟΠ Αμυνταίου (διεθνώς αναγνωρισμένες 
ποικιλίες και από τις κυριότερες ζώνες κρασιού ΠΟΠ στην Ελλάδα) 
και ΠΓΕ Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Σιάτιστας, Βελβεντού και 
Γρεβενών και τα επισκέψιμα οινοποιεία / αμπελώνες στη 
Διαδρομή των λιμνών (Αμπελώνας Καμκούτη, Κτήμα Άλφα, Κτήμα 
Βογιατζή, Κτήμα Δύο Φίλοι, Κτήμα Στεργίου) τμήμα των Δρόμων 
του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας

• Εστιατόρια στην ΠΕ Φλώρινας με διακρίσεις στον εθνικό θεσμό 
γαστρονομίας των Χρυσών Σκούφων (Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας: 
Θωμάς, Κοντοσώρος και Ναουμίδης) που παρέχουν στον 
επισκέπτη υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες, 
βασισμένες στην παραδοσιακή αλλά και μοντέρνα ελληνική 
κουζίνα, και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εστίασης σε ένα 
καλαίσθητο περιβάλλον

• Παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία που 
προσφέρουν πιάτα από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα (π.χ. 
πίτες, γάστρες, κρέατα, λιμναία ψάρια)

• Προτεινόμενη επένδυση €20-25 εκατ. για τη δημιουργία 
οικοσυστήματος οινοτουρισμού στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 
κατά τα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας με βάση το Σχέδιο Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση του υφιστάμενου 
γαστρονομικού πλούτου του προορισμού και περιορισμένη 
ενσωμάτωση γαστρονομικού storytelling στην τουριστική 
προβολή και προώθηση 

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Ύπαρξη 3 Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Νερό Γεώτρησης 
Αγραπιδιάς-Λιμνοχωρίου στην ΠΕ Φλώρινας κοντά στο Αμύνταιο 
και το Νυμφαίο, η Πηγή της Κιβωτού της ΠΕ Γρεβενών και τα 
Λουτρά της Αμμουδαράς στο Άργος Ορεστικό με υποδομές) 
αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, οι οποίοι 
θα μπορούσαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση / προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων και βελτίωση / ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών να 
αποτελέσουν τμήμα ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιαματικών 
πηγών που εκτείνεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Προτεινόμενη επένδυση €50-60 εκατ. για τη δημιουργία 
υπερσύγχρονης κλινικής αποκατάστασης στην Περιφέρεια Δ. 
Μακεδονίας με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
των λιγνιτικών περιοχών

Τουρισμός Ευεξίας



11

Αξιολόγηση προορισμών (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των προορισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.
Α/Α Κριτήρια Βάρος 

κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 1,3

• Αεροπορική: 1,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 0,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 2,0 / 5,0 
− Κομβική γεωγραφική θέση ως οδική πύλη εισόδου από τα Δυτικά Βαλκάνια 
− Δυνατότητα εξυπηρέτησης των προορισμών από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων «Βασιλιάς Πύρρος» - σχετικά μεγάλη 

χρονοαπόσταση από τα επίκεντρα των προορισμών
− Εγνατία Οδός, ο βασικός κεντρικός οδικός άξονας του προορισμού, που βελτιώνει το μεταφορικό της δίκτυο εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε οικιστικά κέντρα 

μικρότερης εμβέλειας και στα σημεία τουριστικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και διαπεριφερειακή και διαβαλκανική προσπελασιμότητα
− Οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εγνατίας Οδού (Α2), Εθνικής Οδού (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή, Φλώρινα, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη,

Καβάλα), Εθνικής Οδού 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα), Εθνικής Οδού 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη), Εθνικής Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-
Δράμα), Αυτοκινητόδρομου 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα), Αυτοκινητόδρομου 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη), 
Αυτοκινητοδρόμου Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας) 

− Ανάγκες αναβάθμισης του εσωτερικού οδικού δικτύου πρόσβασης στην δυτική πλευρά του προορισμού με εστίαση στη σύνδεση του εθνικού και επαρχιακού 
δικτύου με την Εγνατία Οδό και ανεπαρκές σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμα και στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,1

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο λαογραφικό κεφάλαιο, οικισμοί με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και διατηρητέα κτίρια, βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εκκλησίες και μόνες, κάστρα, γεφύρια, ορισμένα μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι όπως ο προϊστορικός οικισμός του ΔισΠηλίου και ο αρχαιολογικός 
χώρος των Πετρών και μουσεία (μικρού μεγέθους) με περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση

• City Break (0,25 / 1,0): αστικά κέντρα χωρίς απευθείας διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα και με πόρους και σημεία ενδιαφέροντος κατάλληλα για την προσέλκυση 
εγχώριου τουρισμού που μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά με το προϊόν City Break της «Θεσσαλονίκης»

• MICE (0,25 / 1,0): περιορισμένοι πόροι και υποδομές συνεδριακού τουρισμού μη κατάλληλες για τη φιλοξενία συνεδρίων εθνικής / διεθνούς εμβέλειας, αλλά 
δυνατότητα διασύνδεσης των τουριστικών πόρων του προορισμού με το προϊόν MICE της «Θεσσαλονίκης»

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,7

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): αξιόλογοι αγροτικοί οικισμοί με εγγύτητα στο φυσικό περιβάλλον και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον  (π.χ. παραδοσιακός οικισμός Νυμφαίου με 
τα καταφύγια αρκούδας και λύκου και τις υπαίθριες δραστηριότητες), ορισμένοι αγροτουριστικοί ξενώνες και δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την 
αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση μέσω επισκέψιμων μονάδων

• Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): ορεινοί όγκοι και λίμνες που αποτελούν φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους υψηλής αξίας, με τοπία ιδιαίτερου κάλλους και 
βιοποικιλότητα (π.χ. καταφύγια καφέ αρκούδας και λύκου μοναδικά στην Ελλάδα) που αποτελούν τη βάση για ήπια τουριστική αξιοποίηση και δραστηριότητες στη 
φύση

• Sports & Activities (0,6 / 1,0): φυσικοί πόροι κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας, καθώς και σχετικές υποδομές με σχετικά
περιορισμένη αξιοποίηση

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία της υπαίθρου, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, (παραδοσιακά) εστιατόρια ελληνικής κουζίνας, οινική παραγωγή 
(επίκεντρο η ζώνη ΠΟΠ κρασιού στο Αμύνταιο) και επισκέψιμα οινοποιεία, καθώς και σχεδιαζόμενη επένδυση €20-25 εκατ. για τη δημιουργία οικοσυστήματος 
οινοτουρισμού στον προορισμό με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών) – σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης και αναβάθμισης των 3 αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το Υπουργείο Τουρισμού
και σχεδιαζόμενη επένδυση €50-60 εκατ. σε υπερσύγχρονη κλινική αποκατάστασης στον προορισμό με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των 
λιγνιτικών περιοχών
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Αξιολόγηση προορισμών (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των προορισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.
Α/Α Κριτήρια Βάρος 

κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 1,0

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 1,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 1,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους προορισμούς με πολύ χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα (βλέπετε και τις μόλις 20 χιλ. διεθνείς αφίξεις στα καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2019).
• ~103 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του Tripadvisor για τον 

προορισμό «Δυτική Μακεδονία»
• Απουσία Μνημείου UNESCO στον προορισμό

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~152.498 αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 1,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~3.463 ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~15,8% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 1,3 / 5,0

Σημείωση: Οι προορισμοί «Δυτική Μακεδονία» και «Βουνά και λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας» δεν αξιολογούνται ξεχωριστά, καθώς το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το σύστημα των λιμνών της Περιφέρειας μπορεί να αποτελέσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα και 
κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δεδομένης και της έλλειψης παραθαλάσσιας ζώνης στην Περιφέρεια, κάτι το οποίο την διαφοροποιεί από το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο και το βασικό εθνικό τουριστικό προϊόν της χώρας.
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι οι προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Βαλκανικές χώρες (εστίαση 
σε Αλβανία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία) και χώρες της 
Ευρώπης (εστίαση σε 
Γερμανία)

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προορισμών, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι οι προορισμοί της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία) και χώρες της Ευρώπης 
(εστίαση σε Γερμανία)

Εστίαση του υπο-προορισμού «Βουνά 
και λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας»Εγχώρια αγορά
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση & ανάπτυξη προσπελασιμότητας και 
συνδεσιμότητας

• Αναβάθμιση και επέκταση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας με κυριότερες ενέργειες: Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής, τμήματος του κύριου 
δικτύου ΔΕΔ-Μ, Θεσσαλονίκη – Φλώρινα, ενεργοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αμύνταιου – Κοζάνης, ανάπτυξη διακρατικών 
συνδέσεων με τα σιδηροδρομικά δίκτυα των γειτονικών χωρών

• Βελτίωση και ανάπτυξη οδικού δικτύου: αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και νέων κάθετων αξόνων που τροφοδοτούν 
την Εγνατία Οδό (είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οδοποιίας στους κάθετους άξονες αλλά απαιτείται επέκταση των εργασιών 
σε περισσότερους άξονες) και αυξάνουν την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή και διαβαλκανική συνδεσιμότητά της περιοχής και των αστικών της 
κέντρων 

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σήμανσης, καθαριότητας και των υποστηρικτικών υποδομών της Εγνατίας (αύξηση αριθμού των ΣΕΑ, χώροι 
προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης, χώροι διημέρευσης / camper stops)

• Βελτίωση του αερολιμένα Καστοριάς για ενίσχυση της εσωτερικής συνδεσιμότητας του προορισμού
• Αναβάθμιση συνοριακών σταθμών με στόχο την προσέλκυση του ευρωπαϊκού οδικού τουρισμού
• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 

την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1.1.2. Περιορισμός της απομόνωσης σε στοχευμένες 

περιοχές
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου που διατρέχει τους ορεινούς όγκους και ανάπτυξη συνδέσεων με την Εγνατία Οδό 
• Ολοκληρωμένος σχεδιασμός περιφερειακής κινητικότητας με επαρκή σύνδεση των μικρότερων αστικών κέντρων και οικισμών με κόμβους ΔΕΔ-Μ
• Ανάπτυξη υποδομών υδροπλάνων σε υδάτινες επιφάνειες (λίμνες) της Περιφέρειας για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

1.1.3. Ανάπτυξη υποδομών φιλικών προς ΑμεΑ και 
άτομα τρίτης ηλικίας

• Παρεμβάσεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, συνεδριακά και πολιτιστικά κέντρα, καθώς και χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 
(μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ.) για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ (κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες, ράμπες κτλ.)

• Αναβάθμιση των ιδιωτικών χώρων (εστίαση, καταλύματα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμεΑ και ανθρώπων τρίτης ηλικίας 
1.1.4. Επενδύσεις μετάβασης της Δυτικής 

Μακεδονίας στη μετα-λιγνιτική εποχή
• Νέες, σχεδιαζόμενες τουριστικές επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών που αναμένεται να 

βελτιώσουν το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας όπως π.χ. οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας με αναβάθμιση 
ιδιωτικών μονάδων παραγωγής και δημιουργία καταλυμάτων σε υπάρχοντα και νέα οινοποιεία καθώς και υπερσύγχρονη κλινική φυσικής
αποκατάστασης για την προσέλκυση τουρισμού και εισοδήματος από συνοδούς νοσηλευόμενων

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Δυτική Μακεδονία», ενώ προτείνεται 
η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη των 
υπό-προορισμών και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και 
προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας)

• Συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό για την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Περιφέρεια στον τομέα του οικοτουρισμού, του 
αγροτουρισμού, της γαστρονομίας και της αθλητικής δραστηριότητας σε υπαίθριους χώρους

• Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας του προορισμού και διατήρηση και ανάδειξη των αντιθέσεων και των διαφορετικών μορφών τουρισμού που 
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια. Διαμόρφωση μιας συνολικής ταυτότητας που αναδεικνύεται μέσω της αυθεντικής εμπειρίας, της ποιότητας, της 
επαφής με το φυσικό τοπίο (περιβαλλοντικό και πολιτιστικό) με εξατομικευμένες εμπειρίες που δεν υπόκεινται στον μαζικό τουρισμό

• Καλλιέργεια συνεργασιών και συνεργειών διαπεριφερειακού και διασυνοριακού επιπέδου, με τις Περιφέρειες Μακεδονίας και Ηπείρου για την 
ανάπτυξη ενός ενιαίου χαρτοφυλακίου προϊόντων

• Αξιοποίηση φυσικών τοπίων και ορεινών χωριών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για κινηματογραφικές παραγωγές (π.χ. χωριό Κρανιώνα, ΠΕ Καστοριάς)

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

(συνέχεια)

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης 
(συνέχεια)

• Ανάπτυξη σύνθετου προγράμματος τουριστικής προβολής που δεν θα περιορίζεται στον φυσικό πλούτο της Περιφέρειας, αλλά ταυτόχρονα  
αναδεικνύει τα αστικά κέντρα με ξεχωριστό ενδιαφέρον που μπορούν να αποτελέσουν προορισμούς - ενδεικτικά αναφέρεται η πόλη της Καστοριάς,
καθώς στα όρια του αστικού ιστού βρίσκεται η λίμνη Ορέστια κατάλληλη για πλήθος δραστηριοτήτων, όπως απλός περίπατος περιμετρικά της λίμνης, 
κανό, βαρκάδα και ορνιθοπαρατήρηση. Επιπλέον, η Καστοριά και η Φλώρινα διαθέτουν παραδοσιακούς οικισμούς με αρχοντικά που κατασκευάστηκαν 
κατά την περίοδο οικονομικής άνθισης (από τον 18ο έως και τον 20ο αιώνα) των πόλεων, δείγματα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής, και σημαντικούς 
χώρους πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. πινακοθήκη, μουσείο σύγχρονης τέχνης και λαογραφικό μουσείο). H ανάδειξη των πόλεων 
μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν του city break και MICE που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε προϊόντα με δυνατότητα 
εδραίωσης όπως ο πολιτισμός και ο οικοτουρισμός

• Προώθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ίδρυση film office για την ανάπτυξη κινηματογραφικού τουρισμού και την προσέλκυση 
κινηματογραφικών παραγωγών οι οποίες θα αυξήσουν την προβολή της Δυτικής Μακεδονίας

1.2.2. Δημιουργία διαφοροποιημένου μείγματος 
τουριστικών προϊόντων στον προορισμού

• Ανάπτυξη τουρισμού μετα-βιομηχανικού ενδιαφέροντος με την εκμετάλλευση βιομηχανικών / βιοτεχνικών χώρων που παραμένουν αναξιοποίητοι
• Ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών για την ανάδειξη ενιαίας ταυτότητας της Μακεδονίας στην τουριστική βιομηχανία και τη δημιουργία δικτύων 

για την προσφορά τουριστικών προϊόντων που θα καλύπτουν δραστηριότητες από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Μακεδονία (π.χ. σύνδεση λιμνών και 
ορεινών όγκων, συμπληρωματικές τουριστικές εμπειρίες στα προϊόντα Sun & Beach, City Break και MICE που προσφέρονται στην Κεντρική Μακεδονία)

• Αξιοποίηση ευκαιριών και προώθηση αλιευτικού τουρισμού στις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας
1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 

επισκεπτών 
• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού
• Βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών εντός της Περιφέρειας. Βελτίωση των συνδέσεων και των υποδομών ΚΤΕΛ
• Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ  τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 

αγροτουριστικού ενδιαφέροντος
• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 

σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση
• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των

υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Στρατηγική προώθησης ψηφιακής προβολής 
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες 
και επιχειρήσεις

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον 
επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. 
τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη.  
− Σαφής και κύρια ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει (αστικά 

κέντρα, χωριά, ορεινοί όγκοι, λίμνες)
• Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας με σχόλια επισκεπτών και καταγραφή εμπειριών

1.3.2. Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών με χρήση 
από τον ιδιωτικό τομέα και τους δημόσιους 
φορείς

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε επιλεγμένα, δημοφιλή κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel) από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και δημόσιους φορείς που προσφέρουν εμπειρίες τουρισμού (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.)

• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση και αποδοτικότητα ενεργειών προώθησης και προβολής

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφορικού 
περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα της Δυτικής 
Μακεδονίας 

• Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός του αστικού ιστού
• Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους και τα σχέδια 

απολιγνιτοποίησης
• Ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε 

επιχειρήσεις και οικίες
• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία
• Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση αστικών λυμάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων

1.4.2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και του υδάτινου πλούτου και 
των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων 
που βρίσκονται στην ύπαιθρο της Περιφέρειας

• Στρατηγική αειφόρου διαχείρισηςτου κλάδου των εξορύξεων σε πλήρη συμβατότητα με την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να προσφέρει η Περιφέρεια

• Προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας και των επισκεπτών

• Στρατηγικό πλάνο υδρονομικής εξοικονόμησης  και διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις περιοχές που προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
Περιφέρεια και δέχονται σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων που τους τροφοδοτούν

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του 
τουρισμού)

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου και του συστήματος 
κινήτρων

• Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος
• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων
• Πλαίσιο κινήτρων για την εργασιακή απορρόφηση ανέργων και την επιχειρηματικότητα των νέων

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος όπως αυτό προσδιορίζεται από τα αναπτυξιακά σχέδια της Περιφέρειας 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα καθώς και 
εξειδίκευσης στον τεχνολογικό τομέα που θα διενεργούνται εντός της Περιφέρειας ώστε να περιοριστεί η φυγή των νέων 

• Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών και 
όρων λειτουργίας

• Προγραμματισμός αναστήλωσης, αποκατάστασης και συντήρησης των διατηρητέων κτιρίων και ιδιαιτέρως των αρχοντικών που βρίσκονται σε 
παραδοσιακές συνοικίες της Καστοριάς, της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Φλώρινας, των Γρεβενών κ.α.

• Αξιοποίηση αρχιτεκτονικού αποθέματος για τη δημιουργία χώρων σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και φιλοξενία εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
χώρων (μουσεία, πινακοθήκες κτλ.)

• Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης σε χώρους πολιτισμού (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, 
εκκλησίες, μουσεία)

• Διευρυμένο ωράριο στους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος που συνάδει με το σύνηθες τουριστικό ημερήσιο πρόγραμμα σε αρχαιολογικούς 
χώρους που παρουσιάζουν επισκεψιμότητα όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Αιανής και του Ορεστικού

2.1.2. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και 
μνημείων

• Ανάπτυξη υποδομών και υλοποίηση απαραίτητων έργων για τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και τη μετατροπή τους σε επισκέψιμους χώρους

• Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής σε κεντρικό ερευνητικό κέντρο με επίκεντρο τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής και τις προεκτάσεις 
στο σύνολο του ελλαδικού χώρου και των πολιτισμών που επηρέασαν την περιοχή

• Περαιτέρω αξιοποίηση του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτιστικού αποθέματος, όπου τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας γνώρισαν σημαντική 
οικονομική και κοινωνική άνθιση ως εμπορικά και διαμετακομιστικά κέντρα, με τη δημιουργία ειδικής πολιτιστικής διαδρομής που θα διέρχεται από τα 
κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος των Περιφερειακών Ενοτήτων

• Στρατηγική αναβάθμιση των μουσείων που βρίσκονται εντός των πόλεων όπως το Λαογραφικό Μουσείου και το Μουσείο Ενδυματολογίας που
βρίσκονται στην Καστοριά και η Πινακοθήκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Φλώρινα

• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Επέκταση του δικτύου των παραδοσιακών οικισμών με την προσθήκη επιπλέον περιοχών που βρίσκονται στους ορεινούς όγκους και στις παραλίμνιες 
εκτάσεις που παρουσιάζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά

• Ανάδειξη της βυζαντινής ιστορίας ως τμήμα του ιστορικού πλαισίου της ευρύτερης περιοχής και των Βαλκανίων και ανάπτυξη διαπεριφερειακού 
δικτύου θρησκευτικού τουρισμού (Άγιος Όρος, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα)

• Στρατηγική ανάδειξης των θεματικών πολιτιστικών χώρων που διαθέτει η Περιφέρεια όπως το Πάρκο Εθνική Συμφιλίωσης του Ιδρύματος της Βουλής 
των Ελλήνων και το Δισπήλιο με τα ευρήματα του προϊστορικού οικισμού

• Στρατηγική ενίσχυσης, ανάδειξης και προώθησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας δύο παράλληλες στρατηγικές με την πρώτη να 
εστιάζει σε σύγχρονα φεστιβάλ που έχουν αποτελέσει καινοτόμα καλλιτεχνικά events της χώρας (π.χ. «Πρέσπεια» και River Party Nestorio) και την 
δεύτερη στις εκδηλώσεις και τα έθιμα που προέρχονται από την πλούσια παράδοση του τόπου (Ανακατωσάρια, Μπουμπουνές, Ραγκουτσάρια κ.α.) – η 
στρατηγική εκτός από σύγχρονα μέσα προώθησης καλείται να περιλαμβάνει χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα  καλύπτει την προσφορά ποιοτικών 
παροχών όπου είναι απαραίτητο (π.χ. River Party Nestorio) και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση των θεσμών / εθίμων

2.2.2. Σύνδεση του πολιτιστικού, λαογραφικού και 
ιστορικού πλούτου

• Δημιουργία ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού αφηγήματος όπως αυτό διαμορφώνεται στη μακραίωνη ιστορία της Περιφέρειας και παρουσιάζεται στα 
αρχαιολογικά μνημεία, στις βυζαντινές εκκλησίες, στην αρχιτεκτονική και στη συλλογική μνήμη 

• Aνάδειξη των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός αστικού ιστού (π.χ. συνοικίες Ντόλτσο και Απόζαρι στην Καστοριά) και αποτελούν σημεία 
μοναδικής αισθητικής και αρχιτεκτονικής καθώς και δείγμα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής

• Δημιουργία θεματικών διαδρομών που εστιάζουν στη ζύμωση των βαλκανικών λαών, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε σε ταραγμένες περιόδους όπως οι 
Μακεδονικοί Αγώνες, και σε συνθήκες ειρήνης και ευμάρειας, καθώς η Περιφέρεια αποτελούσε εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.3. Ενίσχυσης κουλτούρας συνεργασιών και 
ανάπτυξη δικτύων με άξονα την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Ανάπτυξη ευρείας συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων με στόχο να τεθούν ενιαίοι στρατηγικοί στόχοι και να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας 
των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων 

• Συνεργασία ιδιωτικών πρωτοβουλιών με δημόσιους φορείς, ώστε να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί το πολιτιστικό προϊόν (καθοδήγηση ιστορικών 
και φιλόλογων για τη δημιουργία των πολιτιστικών διαδρομών κ.α.) καθώς και να συνδεθεί με οικοτουριστικές διαδρομές και δραστηριότητες

• Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά ινστιτούτα πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος γειτονικών χωρών που μοιράζονται με την Περιφέρεια 
κοινά ιστορικά γεγονότα

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για  την ενίσχυση του Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, 
βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική 
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

• Αναβάθμιση ή δημιουργία των ιστοτόπων και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ώστε να αποκτήσουν 
αυτόνομη ψηφιακή παρουσία όπου θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους, τις συλλογές και τα εκθέματα και να αναπτύξουν διάλογο με το 
ενδιαφερόμενο κοινό

2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους

• Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τους δημοφιλείς πολιτιστικούς χώρους 

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

2.4.1. Ενιαία πολιτική προστασίας και αειφορίας του 
φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος 

• Προστασία των πολιτιστικών μνημείων εντός του αστικού ιστού από την αλλοίωση που προκαλεί η ανθρώπινη παρέμβαση, η αστική μόλυνση και οι 
ρύποι 

• Στρατηγική προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ρύπων και ειδικότερα των 
επιβαρυμένων περιοχών λόγω της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας

2.4.2. Βιώσιμη διαχείριση και συντήρηση των ορεινών 
οικισμών

• Αναπαλαίωση και συντήρηση των οικιών που βρίσκονται σε ορεινούς όγκους και έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον όπως τα 
πλινθόκτιστα οικήματα 

• Συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών που διαθέτουν οι οικισμοί που αφορούν π.χ. διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακή εξοικονόμηση    
Ενίσχυση δεξιοτήτων &

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση προσωπικού
• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του 

περιβάλλοντος
• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση του 

θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
• Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ανάπτυξη υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής Αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος 
παραδοσιακού τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, αμπελώνες και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και υλικοτεχνικών 
υποδομών που επιτρέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης αγροτικών εργασιών

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων (π.χ. ιππασία με άλογα που εκτρέφονται εντός της 
μονάδας)

• Ανάπτυξη υποδομών μεταποίησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του Αγροτουρισμού
• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που

απευθύνονται σε παιδιά
Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

3.2.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Ανάπτυξη και προώθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Περιφέρεια ώστε να δημιουργήσει ένα τουριστικό προϊόν διεθνούς επιπέδου σύμφωνα με 
τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του Αγροτουρισμού  με ανάδειξη της βιοποικιλότητας - Το Νυμφαίο και οι Πρέσπες αποτελούν ιδανικά 
σημεία ανάπτυξης αγροτουριστικών μονάδων, καθώς περιβάλλονται από οικοσυστήματα που αποτελούν προστατευόμενες περιοχές και εθνικούς 
δρυμούς με πλούσια βιοποικιλότητα και μοναδικά είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ στις εκτάσεις τους αναπτύσσεται αγροτική καλλιέργεια σε πλήθος 
προϊόντων (οι δυνατότητες των εθνικών δρυμών μπορούν να καλύψουν την επιθυμία των επισκεπτών για οικολογικές και φυσιολατρικές 
δραστηριότητες)

3.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος που θα παρέχει ένα μείγμα εμπειριών με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη των επισκεπτών για επαφή 
με τη φύση και προσωπικό χρόνο - το σύνθετο προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα και παροχή υπηρεσιών ευεξίας, 
υγείας, αθλητισμού και φυσιολατρίας

• Προώθηση εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας, που δεν θα 
περιορίζεται σε αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά εντάσσει τον επισκέπτη στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας την επίγνωση ότι ο Αγροτουρισμός 
λειτουργεί υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τους κατοίκους και την επαφή με τον τρόπο ζωής του -
στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να συμμετέχει σε και βιωματικές εμπειρίες εκτός αγροτικής ζωής όπως τα 
πανηγύρια και τα τοπικά έθιμα

• Προώθηση του αγροτουρισμού και της σύνδεσης με τον πολιτιστικό πλούτο και την αρχιτεκτονική των ορεινών χωριών και των παραδοσιακών οικισμών  
που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικό πλούτο όπως στις ΠΕ Γρεβενών και Καστοριάς και σε κοντινή απόσταση από  Εθνικούς Δρυμούς, όπως στις 
Πρέσπες και το Νυμφαίο

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής του επισκέπτη με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία την ήπια 
αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στον περιορισμό της κατανάλωσης

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε τμήματα πελατείας όπως οι Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του Αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του Αγροτουρισμού

Αγροτουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές,θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε 
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

3.4.2. Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα
υπαγορεύει τη λειτουργία των 
αγροτουριστικών μονάδων

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 
• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
κ.α.)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης 
(π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα
3.5.2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 

αγροτουριστικών μονάδων
• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 
• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 

και γαστρονομίας
3.5.3 Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 

ανάπτυξης συνεργασιών
• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 

αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών
• Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της

Περιφέρειας
• Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και 

ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Αγροτουρισμού, του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος και της  Ένωσης Αγροτουρισμού Δυτικής Μακεδονίας)

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης
• Συνεργασία των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αγροτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών στις περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και προσαρμογή του στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να 
διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής

• Ευκρινής και πολύγλωσση οδική σήμανση στους οδικούς άξονες που οδηγούν στις περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Αναβάθμιση των ορεινών καταφυγίων με προδιαγραφές ποιοτικών καταλυμάτων

• Παρεμβάσεις στις υποδομές με στόχο να καμφθούν οι περιορισμοί πρόσβασης σε ΑμεΑ και ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ειδικές υποδομές που θα 
επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε οικοτουριστικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και για θεραπευτικούς σκοπούς

• Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των καταλυμάτων και των χώρων εστίασης που βρίσκονται στις οικοτουριστικές περιοχές με άξονα τη βιώσιμη 
διαχείριση 

• Δημιουργία πρότυπων οικο-ξενοδοχείων 

4.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων 
που προσφέρονται στις περιοχές 
οικοτουρισμού και αγροτουρισμού

• Δημιουργία υποδομών όπως ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ, αναψυκτήρια και προβλήτες στις λίμνες και στα ποτάμια

• Βελτίωση υποδομών ναυταθλητικών εγκαταστάσεων (κανό-καγιάκ, κωπηλασία, βαρκάδα κ.α.) και υποδομών υπαίθριων δραστηριοτήτων στις ακτές των 
λιμνών (σύμπλεγμα λιμνών Αμύνταιου κ.α.)

• Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης, οικομουσείων και μουσείων φυσικής ιστορίας που θα εκτείνονται στις λίμνες και τους ορεινούς 
όγκους της περιφέρειας, θα αναπτύσσουν συνέργειες και θα βρίσκονται σε άρρηκτη συνεργασία με τα παρατηρητήρια άγριας ζωής και τα
ορνιθοπαρατηρητήρια (Πρέσπες, Νυμφαίο, σύμπλεγμα λιμνών Αμύνταιου κ.α.)

• Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

• Αναβάθμιση διαδρομών-μονοπατιών με κοινή σήμανση επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης

• Σαφής διαχωρισμός των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές 
για μηχανές βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα

• Επέκταση των ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων διαδρομών Ε4 και Ε6

• Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Σχέδιο Δράσης | Οικοτουρισμός (1)
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον 
οικοτουρισμό και των αγροτουρισμό

• Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού, απαλαγμένου απο την ταύτιση της περιοχής με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ 
και τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον, και συντονισμένες ενέργειες προώθησης με συμπληρωματικότητα μεταξύ των προορισμών της Περιφέρεια 
που θα λειτουργήσει ως ταυτότητα αναγνώρισης των προορισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

• Σύνδεση των υπαίθριων δραστηριοτήτων με εξειδικευμένες εμπειρίες όπως η σπηλαιολογία και η γεω-παρατήρηση (η Περιφέρεια διαθέτει το διεθνούς 
σημασίας Γεωπάρκο Γρεβενών - Κοζάνης "Γέννεση της Τηθύος") με επιστημονική και εκπαιδευτική αξία, η παρατήρηση της χλωρίδας (ενδεικτικά 
αναφέρεται το παραλίμνιο δάσος της λίμνης Ορέστιας) που παρουσιάζει πυκνή βλάστηση και ποικιλία υδρόφιλων δέντρων

• Εδραίωση των λιμνών της Περιφέρειας ως κέντρο ναυταθλητικών εγκαταστάσεων με τη διοργάνωση διεθνών διαγωνισμών
• Προώθηση συμπληρωματικής λειτουργίας μεταξύ των Εθνικών Δρυμών και των παραποτάμιων και λιμναίων περιοχών με στόχο την προσφορά ενός

ολοκληρωμένου οικοτουριστικού προϊόντος που θα συνδυάζεται με τα καταφύγια και τις ορεινές περιπατητικές διαδρομές και τα χιονοδρομικά κέντρα, 
ώστε ο προορισμός να υποστηρίξει τον οικοτουρισμό σε μία διευρυμένη τουριστική περίοδο 

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό και τη γεωργία με κεντρικούς άξονες τις μοναδικές, σε διεθνές επίπεδο, καλλιέργειες
όπως ο κρόκος Κοζάνης, οι πιπεριές Φλώρινας, τα φασόλια, η αλιεία στα λιμναία οικοσυστήματα και η οινοποιία – οργάνωση των κοινών 
δραστηριοτήτων σε θεματικές διαδρομές που θα περιλαμβάνουν γνωριμία με παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, όπως ο νερόμυλος και ο 
παραδοσιακός τρόπος ψαρέματος, οι οινο-γαστρονομικές επισκέψεις, η συμμετοχή σε γευσιγνωσία και εργαστήρια οίνου, καθώς και επαφή με τη 
βιολογική και βιώσιμη αγροτική καλλιέργεια

4.2.2. Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα τουριστικά 
προϊόντα για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εμπειρίας που 

• Σύνδεση της οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής - ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι λίμνες τις 
Καστοριάς διαθέτουν προϊστορικά μνημεία, καθώς εκεί διασώζεται ο προϊστορικός οικισμός Δισπήλιο, οι λίμνες Πρεσπών περιβάλλονται από 
παραδοσιακούς οικισμούς με παραδοσιακά πλινθόκτιστα οικήματα και εκκλησίες που χρονολογούνται στον 10ο αιώνα

• Εμπλουτισμός των βιωματικών τουριστικών εμπειριών με γαστρονομικά προϊόντα παρασκευασμένα από την τοπική πρωτογενή παραγωγή και 
φιλοξενία σε εστιατόρια που βρίσκονται εντός των οικοτουριστικών περιοχών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας τοπική κουζίνα

• Προβολή σε διεθνές επίπεδο της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας που προσφέρεται στον Νυμφαίο, καθώς διαθέτει τις υποδομές και τη 
μοναδικότητα για να υποστηρίξει τη διεθνή παρουσία – η ευρύτερη περιοχή συνδυάζει έντονο πολιτιστικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον λόγω του 
πλήθος των μοναστηριών και των εκκλησιών και του ομώνυμου διατηρητέου παραδοσιακού οικισμού, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον που προσφέρεται για πλήθος δραστηριοτήτων, καθώς στην περιοχή βρίσκονται τα καλά οργανωμένα περιβαλλοντικά κέντρα ενημέρωσης 
της οργάνωσης Αρκτούρος για την προστασία των αρκούδων και των λύκων

4.2.3 Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών • Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κτλ.)
• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που εξειδικεύονται στον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και αναζητούν εμπλουτισμό του κυρίαρχου 

τουριστικού προϊόντος
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού
• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 

ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 
• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 

τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό που θα περιλαμβάνει έξυπνες εφαρμογές όπως η αναγνώριση με 
χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των οικοσυστημάτων

Σχέδιο Δράσης | Οικοτουρισμός (2)
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Σύνδεση του οικοτουρισμού με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική 
συμμετοχικότητα

• Σύνδεση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης με κεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για την καλλιέργεια οικοτουριστικής κουλτούρας και κουλτούρας υπαίθριων δρσατηριοτήτων αναψυχής, στηρίζοντας την στροφή της τοπικής κοινωνίας 
στη μετα-λιγνιτική περίοδο και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με την απαραίτητη νοοτροποία που να συμβαδίζει με τον οικολογικό πλούτο της 
Περιφέρειας

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

4.4.2. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη των 
περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και 
συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

• Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων λόγω της διοχέτευσης ρύπων από τις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής σε συνδυασμό με 
βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων που τροφοδοτούν τις λίμνες 

• Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας

• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και των ήπιων μορφών ενέργειας

• Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων - ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό 
τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς 
και την αναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής

• Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη 
διαχείριση (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση

• Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη
Ενίσχυση δεξιοτήτων &

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν τοπικά και οικολογικά προϊόντα / τρόφιμα και οικολογική γαστρονομία με γνώμονα τη συμβολή τους στη 
διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας 

• Συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Οικοτουρισμού όπως (π.χ. Ναυτικός
Όμιλος Κοζάνης)

4.5.2. Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς.

• Καλλιέργεια και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. ψηφιακό marketing)

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και εκπαιδευτών, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και 
εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες

Σχέδιο Δράσης | Οικοτουρισμός (3)
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Βελτίωση υποδομών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων

• Βελτίωση υποδομών στα τρία χιονοδρομικά της Περιφέρειας με εστίαση στις συμπληρωματικές παροχές όπως σαλέ και εστιατόρια
• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμεΑ
• Προσέλκυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη υποδομών και ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης ερασιτεχνικής και επαγγελματικής 

ιππασίας 
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Προώθηση και προβολή Sports & Activities • Διοργάνωση αθλητικών διαγωνισμών σκι, κωπηλασίας και αθλητικής και ερασιτεχνικής αλιείας με διεθνές ενδιαφέρον 
• Προσέλκυση αθλητικών ναυτικών ομάδων για οργανωμένες προπονήσεις στις λίμνες της Περιφέρειας, καθώς το κλίμα προσφέρει ιδανικές συνθήκες 

για προ-αγωνιστικές προπονήσεις
• Εξειδίκευση του προορισμού σε ναυταθλητικές δραστηριότητες (διαγωνισμοί κωπηλασίας και αθλητικής και ερασιτεχνικής αλιείας)
• Διοργάνωση εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές εκδηλώσεις

5.2.2. Σύνδεση Aθλητικού Tουρισμού με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

• Σύνδεση του Sports & Activities και του τουρισμού περιπέτειας με άλλες μορφές τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός, μέσω της διοργάνωσης κοινών 
εκδηλώσεων και προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε ερασιτέχνες αθλητές που αναζητούν υψηλού επιπέδου εμπειρία, σύγχρονες παροχές και
ενασχόληση με υπαίθρια αθλήματα που συνδυάζουν την ανάγκη επαφής και γνωριμίας με τη φύση (π.χ. ερασιτέχνες αθλητές σκι, ορειβάτες, 
περιπατητές)  

• Σύνδεση του Sports & Activities και του τουρισμού Περιπέτειας με τη γαστρονομία, ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο προϊόν αθλητικής 
εμπειρίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής, που εκτός από τη σωματική άσκηση θα εστιάζει στην υγιεινή διατροφή 

• Αξιοποίηση της υπερσύγχρονης κλινικής φυσικής αποκατάστασης, που προβλέπεται να δημιουργηθεί  στην περιοχή κατά τη μετα-λιγνιτική περίοδο, για 
αθλητές που διανύουν την περίοδο αποκατάστασης μετά από τραυματισμό και συνδυάζουν φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα με ήπια άθληση

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Αξιοποίηση διεθνών ιστοτόπων και ανθρώπων επιρροής σε συγκεκριμένους αθλητικούς κλάδους και δραστηριότητες περιπέτειας (π.χ ορειβασία) που 
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργούν τάσεις σε ερασιτέχνες αθλητές 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Βιώσιμη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος που αξιοποιείται για τον Sports 
& Activities και των υποδομών

• Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον (χιονόπτωση, διατήρηση του υδατικού βάθους στους λιμένες κ.α.) και 
προσαρμογή του σχεδίου δράσης

• Ολοκληρωμένη ερευνητική διαδικασία για τις επιπτώσεις δραστηριοτήτων, όπως η επαγγελματική αλιεία και το κυνήγι στην πανίδα της περιοχής, με 
άξονα την αειφορία 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και 
αειφορίας και υποστήριξη των αθλητικών 
οργανισμών που διαχειρίζονται τις υποδομές ή 
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα 
events / δραστηριότητες  Sports & Activities για 
την απόκτηση αυτών

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. σύλλογοι ορειβασίας, ναυτικοί όμιλοι, 
ιππικοί όμιλοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων
• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ
• Πιστοποιημένες αθλητικές εκδηλώσεις από αθλητικές ακαδημίες, ώστε η συμμετοχή αθλητών να συνοδεύεται από το ανάλογο κύρος και οι νίκες να 

λαμβάνονται υπόψιν σε παγκόσμιες κατατάξεις

Sports & Activities
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Ανάπτυξη υποδομών παραγωγής και διάθεσης 
τοπικών προϊόντων

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων με έμφαση στην πλούσια τοπική παραγωγή, στην εξέλιξη της πρωτογενούς παραγωγής, στα μέσα και στα σκεύη 
μαγειρικής και στις διεθνείς (διαβαλκανικές) επιρροές της παραδοσιακής γαστρονομίας της Περιφέρειας

• Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις καλλιέργειας, οι κτηνοτροφικές 
μονάδες, τα οινοποιεία και οι δασικές περιοχές όπου εκτρέφονται μανιτάρια

• Αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών οινοτουρισμού και οινογαστρονομίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

6.2.1. Προβολή του γαστρονομικού πλούτου και της 
τοπικής κουζίνας

• Σύνδεση της γαστρονομίας με την πλούσια άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας (φεστιβάλ, εκδηλώσεις με παράδοση αιώνων κ.α.)

• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού

• Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας με έμφαση στις διαδρομές οίνου και στη βιολογική καλλιέργεια και σύνδεση της τοπικής παραγωγής 
με τα πολιτιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά των προορισμών

• Προβολή ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας με βάση την πλούσια παραγωγή πρώτων υλών, τις γαστρονομικές επιρροές και τους ποιοτικούς χώρους 
εστίασης που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες που διαφοροποιούνται από τις πρακτικές του μαζικού τουρισμού

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας σε συνδυασμό με 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού κ.α.)

6.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Προώθηση εκδηλώσεων / εορτασμών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα προϊόντα / εδέσματα  (π.χ. φεστιβάλ μανιταριών στα Γρεβενά)

• Δημιουργία θεματικών διαδρομών που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο και οργανώνονται ως αποτέλεσμα
συνεργείων των αρμόδιων φορέων, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων

• Σύνδεση της γαστρονομίας με τη διαδικασία παραγωγής και συλλογής πρώτων υλών, όπως το κυνήγι τρούφας, η συλλογή μανιταριών και η παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων 

• Γνωριμία του επισκέπτη με τα λιμναία ψάρια και με παραδοσιακούς τρόπους ψαρέματος (νταούλια) με «πλάβες» (τοπικός τύπος βάρκας)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για την ενίσχυση του 
Γαστρονομικού Τουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για 
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events, δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού, επιχειρήσεων εστίασης κ.α.  και τη διευκόλυνση των 
κρατήσεων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Βιώσιμη διαχείριση των τοπικών καλλιεργειών 
και των πρώτων υλών

• Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής και μονοκαλλιέργειας 

• Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και της βιοποικιλότητας ώστε να διατηρηθεί ο παραδοσιακός τρόπος 
παραγωγής προϊόντων (με υψηλή θρεπτική και γευστική αξία), βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της 
Περιφέρειας

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζουν την αειφορία και ποιότητα των προϊόντων

6.4.2. Αειφόρος ανάπτυξη του αγροδιατροφικού 
τομέα

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων 
παραγωγών με επιχειρήσεις του τριτογενή 
τομέα που εντάσσονται στον τομέα του 
Τουρισμού

• Συνεργασίες προώθησης των τοπικών πρώτων υλών και των γαστρονομικών παρασκευών με μονάδες καταλύματος, με στόχο την προσφορά καταλόγων 
που βασίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές και την παροχή τυποποιημένων προϊόντων της περιοχής προς πώληση 

• Σύμπνοια του περιβάλλοντος με τη γαστρονομία μέσω των συνεργασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός δικτύου ποιοτικού street food 
βασισμένου στην τοπική παραγωγή

• Καλλιέργεια συνεργασίας των μονάδων εστίασης που βρίσκονται στις πόλεις με τις τοπικές αγροτικές και μεταποιητικές μονάδες με στόχο την 
προσφορά υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών εντός των αστικών κέντρων

• Αξιοποίηση των εξαγώγιμων προϊόντων της περιφέρειας (π.χ. κρόκος Κοζάνης) με στόχο την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας

6.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων

• Προώθηση σήματος πιστοποίησης για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων

• Παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε επιχειρήσεις εστίασης / σίτισης για την επέκταση του δικτύου βραβευμένων εστιατορίων από εθνικούς / διεθνείς 
φορείς (π.χ. Χρυσοί Σκούφοι)

• Πρόγραμμα προβολής πιστοποιημένων επιχειρήσεων

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και της παροχής κινήτρων στον μεταποιητικό κλάδο για την 
αλλαγής της κουλτούρας σχετικά με την τυποποίηση 

6.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα μαγειρικής, γευσιγνωσίας και διατροφής για τους τουρίστες συνήθως από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευμένους 
tour operators ή τοπικούς φορείς 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση 
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν
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Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση                        
Στρατηγικών Δράσεων
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Δυτικής Μακεδονίας», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο 
«Ωριμότητα /Κόστος»:

 Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από  3,5  
 Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από  3,5
 και Mακροπρόθεσμο, αν  ο βαθμός είναι μικρότερος από  2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας Υλοποίησης

1
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στις 
βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων  
(π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξίδια φιλοξενίας δημοσιογράφων) και χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας)

Βραχυπρόθεσμο 

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Βελτίωση του αερολιμένα Καστοριάς για ενίσχυση της εσωτερικής συνδεσιμότητας του προορισμού Μεσοπρόθεσμο 

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, σήμανσης, καθαριότητας και των υποστηρικτικών υποδομών της Εγνατίας (αύξηση αριθμού των ΣΕΑ, 
χώροι προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης, χώροι διημέρευσης / camper stops, πολύγλωσση σήμανση) καθώς και προσαρμογή στις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

Μεσοπρόθεσμο 

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Βελτίωση και ανάπτυξη οδικού δικτύου: αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και νέων κάθετων αξόνων που 
τροφοδοτούν την Εγνατία Οδό (είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οδοποιίας στους κάθετους άξονες αλλά απαιτείται 
επέκταση των εργασιών σε περισσότερους άξονες) και αυξάνουν την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή και διαβαλκανική συνδεσιμότητά της 
περιοχής και των αστικών της κέντρων καθώς και του εσωτερικού οδικού δικτύου που διατρέχει τους ορεινούς όγκους και περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος όπως υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος, εκτάσεις καλλιέργειας, κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία κτλ.

Μακροπρόθεσμο 

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2.

Αναβάθμιση διαδρομών-μονοπατιών με κοινή σήμανση επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης που θα συνοδεύεται από τις ανάλογες 
διεθνείς πιστοποιήσεις, καθώς και σαφής  διαχωρισμός των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές που αφορούν λοιπές 
εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές για μηχανές βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα

Μεσοπρόθεσμο 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (1) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας Υλοποίησης

6
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.2. Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως: Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία 
καταλύματος, Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

Βραχυπρόθεσμο 

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2.
Στρατηγική προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ρύπων και ειδικότερα των 
επιβαρυμένων περιοχών λόγω της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας και των περιοχών Νatura 2000 με στόχο τη διάσωση της σπάνιας πανίδας και 
χλωρίδας

Μεσοπρόθεσμο 

8
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Δράσεις καλλιέργειας συνεργασιών και συνεργειών διαπεριφερειακού και διασυνοριακού επιπέδου, με τις περιφέρειες Μακεδονίας και Ηπείρου 
για την ανάπτυξη ενός ενιαίου χαρτοφυλακίου προϊόντων και τη δημιουργία δικτύων που θα καλύπτουν δραστηριότητες σε όλο το εύρος των 
περιφερειών (π.χ. σύνδεση λιμνών και ορεινών όγκων, συμπληρωματικές τουριστικές εμπειρίες στα προϊόντα Sun & Beach, City Break και MICE 
που προσφέρεται στην Κεντρική Μακεδονία)

Βραχυπρόθεσμο 

9
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.2.
Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

Βραχυπρόθεσμο 

10 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον 
επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. 
τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη.  
Σαφής και κύρια ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει 
(αστικά κέντρα, χωριά, ορεινοί όγκοι, λίμνες)
Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας με σχόλια επισκεπτών και καταγραφή εμπειριών

Μεσοπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (2) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας Υλοποίησης

11
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Επέκταση του δικτύου των παραδοσιακών οικισμών με την προσθήκη επιπλέον περιοχών που βρίσκονται στους ορεινούς όγκους και στις 
παραλίμνιες εκτάσεις που παρουσιάζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά

Βραχυπρόθεσμο 

12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.2.
Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων - ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με 
σκοπό τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης 
ενέργειας και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμο 

13
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Ανάπτυξη σύνθετου προγράμματος τουριστικής προβολής που δεν θα περιορίζεται στον φυσικό πλούτο της Περιφέρειας, αλλά ταυτόχρονα θα 
αναδεικνύει τα αστικά κέντρα καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν προορισμούς - ενδεικτικά αναφέρεται η πόλη της Καστοριάς, καθώς στα 
όρια του αστικού ιστού βρίσκεται η λίμνη Ορέστια κατάλληλη για πλήθος δραστηριοτήτων, όπως απλός περίπατος περιμετρικά της λίμνης, κανό, 
βαρκάδα και ορνιθοπαρατήρηση. Επιπλέον, η Καστοριά και η Φλώρινα διαθέτουν παραδοσιακούς οικισμούς με αρχοντικά που κατασκευάστηκαν 
κατά την περίοδο οικονομικής άνθισης (από τον 18ο έως και τον 20ο αιώνα) των πόλεων, δείγματα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής, και 
σημαντικούς χώρους πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. πινακοθήκη, μουσείο σύγχρονης τέχνης και λαογραφικό μουσείο). H 
ανάδειξη των πόλεων μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν του city break και MICE που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε 
προϊόντα με δυνατότητα εδραίωσης όπως ο πολιτισμός και ο οικοτουρισμός

Βραχυπρόθεσμο 

14
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.2.
Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες κ.α.)

Μεσοπρόθεσμο 

15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2. Στρατηγική αειφόρας διαχείρισης του κλάδου των εξορύξεων σε πλήρη συμβατότητα με την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να προσφέρει η Περιφέρεια

Μεσοπρόθεσμο 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (3) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



34

Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας Υλοποίησης

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1. Δράσεις διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων εντός των αστικών κέντρων της 
Περιφέρειας

Μεσοπρόθεσμο 

17
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2.

Στρατηγικό πλάνο υδρονομικής εξοικονόμησης  και διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις περιοχές που προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία  
στην Περιφέρεια και δέχονται σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων που τους τροφοδοτούν. 
Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων λόγω της διοχέτευσης ρύπων από τις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής σε συνδυασμό με 
βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων που τροφοδοτούν τις λίμνες 

Μεσοπρόθεσμο 

18 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2.

Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης, οικομουσείων και μουσείων φυσικής ιστορίας που θα εκτείνονται στις λίμνες και τους 
ορεινούς όγκους της περιφέρειας, θα αναπτύσσουν συνέργειες και θα βρίσκονται σε άρρηκτη συνεργασία με τα παρατηρητήρια άγριας ζωής και 
τα ορνιθοπαρατηρητήρια (Πρέσπες, Νυμφαίο, σύμπλεγμα λιμών Αμύνταιου κ.α.)

Μακροπρόθεσμο 

19
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1. Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση αστικών λυμάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων βασισμένη στην κυκλική οικονομία Μακροπρόθεσμο 

20
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.1.1.
Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης σε χώρους πολιτισμού (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα 
κτίρια, εκκλησίες, μουσεία) καθώς και διευρυμένο ωράριο σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους που παρουσιάζουν υψηλη
επισκεψιμότητα

Βραχυπρόθεσμο 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (4) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

21 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3. Δράσεις ποιοτικής αναβάθμισης της διαμονής στον προορισμό: Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού

22 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2. Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

23 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 4.4.2.

Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και συστήματος δεικτών για τη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

24 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 5.4.1.

Ολοκληρωμένη ερευνητική διαδικασία για τις επιπτώσεις δραστηριοτήτων, όπως η επαγγελματική αλιεία και το κυνήγι στην πανίδα της περιοχής, με άξονα την αειφορία καθώς 
και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον (χιονόπτωση, διατήρηση του υδατικού βάθους στους λιμένες κ.α.) και προσαρμογή του σχεδίου δράσης

25 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Βελτίωση υποδομών στα τρία χιονοδρομικά της Περιφέρειας με εστίαση στις συμπληρωματικές παροχές όπως σαλέ και εστιατόρια

26 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και 
εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (5) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

27 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1. 

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και 
ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 
Αγροτουρισμού

28 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2. Επέκταση των ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων διαδρομών Ε4 και Ε6

29 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και 
ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

30 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών - η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες του 
Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

31 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 6.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους 
συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events, 
δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού, επιχειρήσεων σίτητης κ.α.  και τη διευκόλυνση των κρατήσεων

32 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας με κυριότερες ενέργειες: Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής, τμήματος του  κύριου δικτύου ΔΕΔ-
Μ, Θεσσαλονίκη – Φλώρινα, ενεργοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αμύνταιου – Κοζάνης, ανάπτυξη διακρατικών συνδέσεων με τα σιδηροδρομικά δίκτυα 
των γειτονικών χωρών

33 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης όπως: υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε 
επιχειρήσεις και οικίες καθώς και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους και τα 
σχέδια απολιγνιτοποίησης 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (6) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

34 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 4.4.1.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενημέρωση για τα 
είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

35
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.3.
Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα 
καθώς και εξειδίκευσης στον τεχνολογικό τομέα που θα διενεργούνται εντός της Περιφέρειας ώστε να περιοριστεί η φυγή των νέων 

36 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Παρεμβάσεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, συνεδριακά και πολιτιστικά κέντρα, καθώς και χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί 
χώροι κτλ.) για βελτίωση της προσβασιμότητας και αξιοποίηση από ΑμεΑ (κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες, ράμπες κτλ.)

37 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2 Ανάπτυξη υποδομών και υλοποίηση απαραίτητων έργων για τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και τη μετατροπή τους σε επισκέψιμους χώρους

38 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Αναβάθμιση συνοριακών σταθμών με στόχο την προσέλκυση του ευρωπαϊκού οδικού τουρισμού

39 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 4.4.1.

Σύνδεση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης με κεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια 
οικοτουριστικής κουλτούρας και κουλτούρας υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, στηρίζοντας την στροφή της τοπικής κοινωνίας στη μετα-λιγνιτκή περίοδο 

40 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής σε κεντρικό ερευνητικό κέντρο με επίκεντρο τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής και τις προεκτάσεις στο σύνολο του 
ελλαδικού χώρου και των πολιτισμών που επηρέασαν την περιοχή

41 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

Περαιτέρω αξιοποίηση του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτιστικού αποθέματος, όπου τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας γνώρισαν σημαντική οικονομική και κοινωνική 
άνθιση ως εμπορικά και διαμετακομιστικά κέντρα, με τη δημιουργία ειδικής πολιτιστικής διαδρομής που θα διέρχεται από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τους προορισμούς Δ. Μακεδονίας (7) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Προϊόν και Προώθηση

Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

• Σημαντικές και για τα δύο κριτήρια αξιολόγησης των στρατηγικών δράσεων κρίνονται οι 
δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας (2, 3 και 4). Η βελτίωση του 
αεροδρομίου Καστοριάς ως προς την εσωτερική συνδεσιμότητά του θα συμβάλλει στην 
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής (δράση 2). 

• Με δεδομένο ότι ο προορισμός αποτελεί έναν από τους πιο απομακρυσμένους, ενώ 
προσφέρεται για την ανάπτυξη του οδικού τουρισμού είναι σημαντικές οι δράσεις 
βελτίωσης του οδικού δικτύου και η βελτίωση της οδικής συνδεσιμότητας με επιπλέον 
πύλες εισόδου όπως οι μεθοριακοί σταθμοί και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (δράσεις 3 και 
4). Η δράση 32 (επέκτασης της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας) μπορεί βελτιώσει την 
ελκυστικότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού.

• Συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού αποτελεί το πλήθος των οικοτουριστικών και 
αγροτουριστικών δυνατοτήτων που διαθέτει καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά. Συνεπώς, 
δράσεις που αναβαθμίζουν τα εν λόγω τουριστικά προϊόντα λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία. 
Όπως η δράση 5 για την αναβάθμιση των μονοπατιών και περιπατητικών διαδρομών, η 
δράση 9 που εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία των αγροτουριστικών μονάδων, η δράση 18 
που αφορά σε παρατηρητήρια φύσης και οικομουσεία και δράση 20 για την αναβάθμιση 
των υποδομών των πολιτιστικών χώρων.

• Η ανάπτυξη των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων οφείλει να συνοδεύεται από σαφές 
πλαίσιο και δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στόχευση που είναι 
σύμφωνη με τις σύγχρονες αειφορικές αρχές του τουρισμού ενώ αυξάνουν την τουριστική 
εμπειρία του επισκέπτη (δράσεις 7,12 και15).

• Οι άμεσες ενέργειες προώθησης και ανάδειξης του προορισμού στοχεύουν στην αξιοποίηση 
των στρατηγικών συνεργασιών με κοντινούς προορισμούς και στην δημιουργία ψηφιακής 
ταυτότητας και παρουσίας που επιτρέπει στον προορισμό να αναδείξει τα τουριστικά 
προϊόντα που διαθέτει και να εδραιωθεί στον τουριστικό χάρτη (δράσεις 8,10,13). Η 
δημιουργία του DMO (δράση 1) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα προς αυτή την κατεύθυνση.
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Προϊόν Περιοχή-Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.2. Ανάπτυξη υποδομών υδροπλάνων σε υδατικές επιφάνειες (λίμνες) της Περιφέρειας για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.4.
Νέες, σχεδιαζόμενες τουριστικές επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών που αναμένεται να βελτιώσουν το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας όπως 
π.χ. οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας με αναβάθμιση ιδιωτικών μονάδων παραγωγής και δημιουργία καταλυμάτων σε υπάρχοντα και νέα οινοποιεία καθώς και 
υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης για την προσέλκυση τουρισμού και εισοδήματος από συνοδούς νοσηλευόμενων

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1. Προώθηση συμπληρωματικής λειτουργίας μεταξύ των Εθνικών Δρυμών και των παραποτάμιων και λιμναίων περιοχών με στόχο την προσφορά ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού προϊόντος που θα 

συνδυάζεται με τα καταφύγια και τις ορεινές περιπατητικές διαδρομές και τα χιονοδρομικά κέντρα , ώστε ο προορισμός να υποστηρίξει τον Οικοτουρισμό σε μία διευρυμένη τουριστική περίοδο 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού, απαλλαγμένου από την ταύτιση της ταυτότητας της περιοχής με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και τις επιπτώσεις αυτών στο 
περιβάλλον, και συντονισμένες ενέργειες προώθησης με συμπληρωματικότητα μεταξύ των προορισμών της Περιφέρεια που θα λειτουργήσει ως ταυτότητα αναγνώρισης των προορισμών της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τους προορισμούς της Δ. Μακεδονίας 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και διακριτής τουριστικής ταυτότητας με εστίαση στους φυσικούς πόρους των προορισμών, στους ορεινούς όγκους και στο μοναδικό στον ελλαδικό χώρο 

σύστημα λιμνών, καθώς και στην ενοποιημένη προβολή και προώθηση των εναλλακτικών / συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Αθλητικού και Γαστρονομικού 
Τουρισμού) και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού ως ενιαίο σύνολο, και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών

• Διείσδυση σε υφιστάμενες / νέες αγορές-στόχους αξιοποιώντας την βελτιωμένη οδική συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα του προορισμού και την γεωγραφική εγγύτητα με τις χώρες των Βαλκανίων
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων 

μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών 
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των 

υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και 
οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τους προορισμούς 
«Δυτική Μακεδονία» και «Βουνά και λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του 
Σχεδίου Δράσης.
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Δ. Μακεδονία και βουνά και λίμνες της Δ. Μακεδονίας».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά 

αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής 

Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος  – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / 

διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου 
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης 
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αττικής 6.412.591
2. Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» Κρήτη 3.302.223
3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κεντρική Μακεδονία ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2.341.743
4. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.343.299
5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» Ιόνια Νησιά 1.457.420
6. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 1.178.287
7. Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Κρήτη 1.141.434
8. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» Ιόνια Νησιά 856.538
9. Αεροδρόμιο Σαντορίνης Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 519.999

10. Αεροδρόμιο Μυκόνου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 474.081
11. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» Ιόνια Νησιά 330.329
12.
13.

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

14. Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» Πελοπόννησος 153.364
15. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» Βόρειο Αιγαίο ✔

✔
137.153

16. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 122.892
17. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 99.085
18. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Δυτική Ελλάδα 84.454
19. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» Βόρειο Αιγαίο ✔ 58.818
20. Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Θεσσαλία 23.898
21. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» Ήπειρος 14.776
22. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» Κρήτη 12.153
23. Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» Βόρειο Αιγαίο 10.323
24. Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου Στερεά Ελλάδα 3.100
25. Κρατικός Αερολιμένας Πάρου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.564
26. Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» Αττική 2.116

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Προορισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα των προορισμών της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.

• Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση
και χρόνος πρόσβασης προς επιλεγμένα αστικά κέντρα του 
προορισμού
− Καστοριά: 221 χλμ. | 2h 26’ 
− Φλώρινα: 223 χλμ. | 2h 24’
− Γρεβενά: 195 χλμ. | 2h 7’
− Κοζάνη: 156 χλμ. | 1h 50’

• Διεθνής Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλιάς Πύρρος»: απόσταση
και χρόνος πρόσβασης προς επιλεγμένα αστικά κέντρα του 
προορισμού
− Καστοριά: 162 χλμ. | 2h 
− Φλώρινα: 217 χλμ. | 2h 30’
− Γρεβενά: 97 χλμ. | 1h 21’
− Κοζάνη: 139 χλμ. | 1h 48’

• Μεθοριακοί σταθμοί: Νίκη και Κρυσταλλοπηγή εντός της ΠΕ του 
προορισμού, Προμαχώνας, Εύζωνες και Δοϊράνη στην ΠΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Εξοχή στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Κακαβιάς στην ΠΕ Ηπείρου

• Οι κρατικοί αερολιμένες Καστοριάς «Αριστοτέλης» και Κοζάνης 
«Φίλιππος» απαιτούν σημαντικές βελτιώσεις των υφιστάμενων 
υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών επιβατών και 
εμφανίζουν περιορισμένη κίνηση.

Πύλες εισόδου

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Επίκεντρο:
Καστοριά Γρεβενά Βασιλίτσα Πισοδέρι Πρέσπες Κοζάνη Νυμφαίο Φλώρινα Λίμνη 

Βεγορίτιδα Βεργίνα Αγ. Αθανάσιος

Απόσταση 68 χλμ. + 53 χλμ. από 
Γρεβενά 47 χλμ. 46 χλμ. 72 χλμ. 36 χλμ. 69 χλμ. 88 χλμ. 131 χλμ. 103

Χρόνος 50' + 1h 30' από 
Γρεβενά 50' 52' 56' 1h 6' 1h 15' 1h 30' 1h 30' 1h 41

Επίκεντρο:
Γρεβενά

Βασιλίτσα
Χιονοδρομικό Βέρμιο Πρέσπες

Απόσταση 47 χλμ. 88 χλμ. 108 χλμ.

Χρόνος 1h 1h 40' 1h 25'

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
• Εθνική Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)
• Εθνική Οδός 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη)
• Εθνική Οδός 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα),
• Αυτοκινητόδρομος 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα)
• Αυτοκινητόδρομος 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη)
• Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Σιδηρόδρομος: Γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα (διέρχεται από 
τις παρακάτω στάσεις εντός του προορισμού Άγ. Παντελεήμων, 
Αμύνταιο, Ξινό Νερό, Βεύη, Σιταριά, Μεσονήσι, Φλώρινα

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα (1)
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του γεωγραφικού διαμερίσματος της 
Μακεδονίας.

Πύλες εισόδου

• Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση και χρόνο πρόσβασης με το 
αυτοκίνητο προς:
− Θεσσαλονίκη 16 χλμ. | 19’
− Βεργίνα 100 χλμ. | 1h 13’
− Νικήτη (Σιθωνίας) 89 χλμ. | 1h 7’
− Ν. Φώκαια (Κασσάνδρας) 70 χλμ. | 49
− Έδεσσα 115 χλμ. | 1h 33’
− Νάουσα 123 χλμ. | 1h 32’
− Καστοριά 221 χλμ. | 2h 26’
− Φλώρινα 223 χλμ. | 2h 24‘
− Κατερίνη 101 χλμ. | 1h 10‘
− Πλαταμώνας 137 χλμ. | 1h 33‘
− Σέρρες 104 χλμ. | 1h 15‘
− Δράμα 165 χλμ. | 1h 54‘
− Καβάλα 172 χλμ. | 1h 56'

• Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» : απόσταση και χρόνος πρόσβασης προς:
− Δράμα 68 χλμ. | 56’
− Καβάλα 31 χλμ. | 27’
− Σέρρες 120 χλμ. | 1h 39’

− Θεσσαλονίκη 183 χλμ. | 2h 1’
• Μεθοριακοί σταθμοί: Προμαχώνας, Εύζωνες, Δοϊράνη, Εξοχή, Νίκη, Κρυσταλλοπηγή

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-

Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη-

Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
• Εθνικής Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)
• Εθνικής Οδός 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη)
• Εθνικής Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα),
• Αυτοκινητόδρομος 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα)
• Αυτοκινητόδρομος 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη)
• Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)
• Αυτοκινητόδρομος 24 (Α24 | Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά-Κασσανδρεία/Καλλιθέα)
• Αυτοκινητόδρομος 16 (Α16 | Θεσσαλονίκη-Πολύγηρος-Ιερισσός-Αρναία)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Σιδηρόδρομος: Γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα, Γραμμή Θεσσαλονίκη-
Αλεξανδρούπολη, Γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα

• Ακτοπλοΐα: 
− Σύνδεση λιμένα Κεραμωτής με Θάσο: 6 ναυτικά μίλια (14 χλμ.) | 40’ 
− Σύνδεση λιμένα Καβάλας με Λήμνο: 69 ναυτικά μίλια (128 χλμ.) | ~4h

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Μακεδονία
Τα “brand names” Θεσσαλονίκη και Όλυμπος είναι δημοφιλέστερα από το “brand name” Μακεδονία με βάση τα αποτελέσματα 
αναζήτησης στην πλατφόρμα της Google κατά την τελευταία πενταετία. 
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους 
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Η παραπάνω σύγκριση περιλαμβάνει όρους αναζήτησης και θέματα αναζήτησης (για 
την περίπτωση της Χαλκιδικής).

ΧαλκιδικήΌλυμποςΑθήνα Θεσσαλονίκη Μακεδονία
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