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ΔςσαπιζηΫερ 
 

 Θα Ϊαεδα ζα ελμαιβζηΪζξ ηθζ γ. Φξηρπθλδθ Γεσιήβθ ήβα ηΰζ εεπβζηθζςζΰ 

γαβ ηΰζ ζηΪιβηΰ ηθλ. ΔπΫζΰκ αα Ϊαεδα ζα ελμαιβζηΪζξ ηθλκ δβγθςκ εθλ 

αζαισπθλκ γαβ ηΰζ θβγθήΩζεβα εθλ, πθλ ζηΨαΰγαζ δΫπδα εθλ ζε ρδεκ ηβκ επβδθήΩκ 

πθλ Ωμξ γΨζεβ. 
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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Ν ηθλιβζερκ απθηεδεΫ εβα απρ ηβκ ζΰεαζηβγρηειεκ θβγθζθεβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ, 

ηρζθ ήβα ηβκ αζαπηλζζρεεζεκ μσιεκ ρζθ γαβ ήβα ηβκ αζαπηλήεΩζεκ. Ν ηθλιβζερκ 

απθηεδεΫ Ωζαζ ζΰεαζηβγρ γδΨδθ ηΰκ θβγθζθεβγΪκ διαζηΰιβρηΰηακ γαβ αθθιΨ ρδεκ 

ηβκ μσιεκ γαβ γιΨηΰ εΩδΰ ηΰκ Δ.Δ, αζαπρζπαζηθ γθεεΨηβ ηΰκ θπθΫακ εΫζαβ γαβ ΰ 

ΔδδΨδα. Ν ηθλιβζερκ ζηΰζ ΔδδΨδα ζλεέΨδδεβ ηα εΩήβζηα ζηΰζ αζηβεεησπβζΰ ηθλ 

ζλζαδδαήεαηβγθς πιθέδΪεαηθκ γαβ απθηεδεΫ εΫα απρ ηβκ γςιβεκ δλζΨεεβκ 

αζΨπηληΰκ γαβ δβαεθιθσζεβ ηΰ έΨζΰ ηΰκ πειβθειεβαγΪκ αζΨπηληΰκ ηΰκ ΔδδΨδακ.  

Ζ ζςήμιθζΰ αζΨπηληΰ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ έβθεΰμαζΫακ αεξιεΫηαβ ξκ ηθ έαζβγρ 

πδεθζΩγηΰεα πθλ ζλεέΨδδεβ Ψεεζα γαβ εε θιαηΨ ηα απθηεδΩζεαηα ζηΰζ 

πειβθειεβαγΪ αζΨπηληΰ ρπθλ δβαπβζησζθζηαβ αεηβγΩκ επβπησζεβκ ζηΰζ εβζιθΪ 

ζλζαδδΨήεαηθκ, ζηθ εβζρδΰεα, ζηΰ δΰεβθλιήΫα αΩζεξζ ειήαζΫακ, ζηΰ εεΫξζΰ ηξζ 

πειβθειεβαγσζ αζβζθηΪηξζ γαβ ζηΰζ πιθσαΰζΰ ηΰκ αζΨπηληΰκ ζε πθδδθςκ ηθεεΫκ 

ηΰκ θβγθζθεΫακ. 

Ραληρμιθζα ρεξκ Ωμεβ δβαπβζηξαεΫ ρηβ ΰ ιαήδαΫα αληΪ αζΨπηληΰ πθλ ζλζδλΨζηΰγε 

εε ηΰ εεήΨδΰ εεηαγΫζΰζΰ αζαισπξζ πιθκ ηβκ αζαπηλήεΩζεκ ηθλιβζηβγΨ πειβθμΩκ 

γαβ ηΰ εθζθεειΪ αζΨπηληΰ αλησζ ηξζ πειβθμσζ ζε ζμΩζΰ εε Ψδδεκ πειβθμΩκ 

θδΪήΰζε ζηΰζ εήγαηΨδεβνΰ ηξζ παιαδθζβαγσζ παιαήξήβγσζ δθεσζ, ζηΰζ 

ειΰεθπθΫΰζΰ ηξζ πειβθμσζ μξιΫκ ηθλιβζηβγρ εζδβαθΩιθζ, ζηΰζ 

απθέβθεΰμαζθπθΫΰζΰ ηξζ πειβθμσζ αλησζ αδδΨ γαβ ζηΰζ εηΨζηδΰζΰ ηξζ πριξζ 

γαβ γαηαζηιθθΪ ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ ζηβκ ηθλιβζηβγΩκ πειβθμΩκ. 

Ζ ΔδδΨδα δβααΩηεβ ζΰεαζηβγΨ πδεθζεγηΪεαηα ζηθζ ηθεΩα ηθλ ηθλιβζεθς πθλ 

επθιθςζ ζα αηβθπθβΰαθςζ γαηΨδδΰδα γαβ ζα ζλεέΨδδθλζ ζηΰζ αζΨπηληΰ ηΰκ ζε 

ρδθλκ ηθλκ ηθεεΫκ. Ξαιρδα αληΨ δβαπβζησζεηαβ ρηβ θβ ζςήμιθζεκ εηεδΫηεβκ ζηθ 

μσιθ ηθλ ηθλιβζεθς, ΰ πιθθπηβγΪ ηΰκ ΔλιξπαογΪκ θδθγδΪιξζΰκ, θβ αδδαήΩκ ηξζ 

ηθλιβζηβγσζ πιθηςπξζ γαβ ΰ ζΩα αζηΫδΰνΰ ήβα δβαγθπΩκ επβέΨδδθλζ ζηθζ 

επαζαπιθζδβθιβζερ ηΰκ πθδβηβγΪκ πθλ αγθδθλαεΫηαβ ήβα ηθζ ηθλιβζερ σζηε ζα 

εζαιεθζβζηεΫ εε ηα δβεαζΪ γαβ ελιξπαογΨ πιρηλπα εε ηΩηθβθ ηιρπθ πθλ ζα 

αζαδεβμαθςζ ζξζηΨ ηα βδβαΫηεια μαιαγηΰιβζηβγΨ ηΰκ ΔδδΨδακ μξιΫκ ζα αδδθβξαεΫ ΰ 

θλζβγΪ θεθιθβΨ γαβ ΰ ηαληρηΰηΨ ηΰκ γαβ ζα ζλζδεαεΫ εε ηΰζ εζξηειβγΪ δβαδβγαζΫα 

αζΨπηληΰκ ηΰκ εδδΰζβγΪκ πειβθΩιεβακ. 

Ζ ΔλιξπαογΪ Έζξζΰ πιθξαεΫ Ωζα ήεζβγρ πδαΫζβθ εε ζλήγεγιβεΩζθλκ ζηρμθλκ σζηε 

ζα δβαηΰιΰαεΫ ΰ Δλισπΰ ξκ γθιλθαΫθκ παήγρζεβθκ ηθλιβζηβγρκ πιθθιβζερκ γαβ ζα 

αζαπηλμαεΫ ζηθ ζςζθδρ ηΰκ ΰ ηθλιβζηβγΪ γΫζΰζΰ ζε θδργδΰιθ ηθζ ελιξπαογρ 

μσιθ. Ζ Δλισπΰ Ωμεβ πιθηεΫζεβ εζΩιήεβεκ σζηε ζα επβηελμαεΫ έεδηΫξζΰ ηΰκ 

αζηαήξζβζηβγρηΰηακ ηθλ ηθλιβζηβγθς γδΨδθλ ζηΰζ Δλισπΰ, πιθαήξήΪ ηΰκ 
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αζΨπηληΰκ εζρκ πθβθηβγθς ηθλιβζεθς εε έβσζβεθλκ γαβ λνΰδΪκ πθβρηΰηακ 

πιθθιβζεσζ. Πηα πδαΫζβα αλησζ ηξζ εζειήεβσζ Ωμθλζ ήΫζεβ γαβ θβ γαηΨδδΰδεκ 

εζΩιήεβεκ σζηε θ ηθλιβζερκ ζα εζηαμαεΫ ζηβκ πθδβηβγΩκ γαβ ηα μιΰεαηθδθηβγΨ εΩζα 

ηΰκ ΔΔ. Ζ ΔδδΰζβγΪ ΞθδβηβγΪ γαβ πβθ ζλήγεγιβεΩζα ηθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς γαβ 

Ρθλιβζεθς, ζηα πδαΫζβα ηξζ Δλιξπαογσζ γαηελαςζζεξζ γαβ πιθήιαεεΨηξζ, 

λδθπθβεΫ δβΨθθια πιθήιΨεεαηα ηα θπθΫα ζηθμεςθλζ ζηΰζ εζΫζμλζΰ ηξζ 

Ρθλιβζηβγσζ ΚΚΔ γαβ ηθζ εγζλήμιθζβζερ ηθλκ εε ζγθπρ ηΰζ πθβθηβγΪ αζαέΨαεβζΪ 

ηθλκ, εζσ εζβζμςεηαβ ΰ επβμεβιΰεαηβγρηΰηα ζηθζ ηθεΩα ηθλ Ρθλιβζεθς. 

Ζ παιαπΨζξ πθδβηβγΪ ήβα ζα εΫζαβ απθηεδεζεαηβγΪ γαβ παιαήξήβγΪ αα πιΩπεβ ζα 

ζλζδεαεΫ ηΰ ήεζβγρηειΰ θβγθζθµβγΪ, γθβζξζβγΪ γαβ πθδβηβζηβγΪ αζΨπηληΰ ηΰκ μσιακ 

µακ. Κε αληρζ ηθζ ηιρπθ θ ηθλιβζερκ αα δεβηθλιήΪζεβ ζλζδεηβγΨ εεηαης ρδξζ ηξζ 

ηθεΩξζ, αα πιθξαΪζεβ ηα πιθορζηα ηΰκ εδδΰζβγΪκ πειβθΩιεβακ γαβ αα ηα 

δβαθΰεΫζεβ δβεαζσκ αζθΫήθζηακ Ωηζβ ηβκ πριηεκ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ρδξζ ηξζ 

πδθληθπαιαήξήβγσζ ηθεΩξζ ηΰκ ΔδδΨδακ.  

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ απθηεδεΫ Ωζαζ αηβρδθήθ θλζβγρ γαβ πθδβηβζηβγρ πριθ 

ηΰκ ΔδδΨδακ πθλ Ωμεβ επΰιεαζηεΫ γαβ αληρκ απρ ηβκ παήγρζεβεκ αζαγαηαηΨηεβκ γαβ 

ηΰζ θβγθζθεβγΪ γιΫζΰ. Ζ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ πθλ ζλζηεδεΫηαβ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα 

Ωμεβ αιήθςκ ιλαεθςκ εζσ λπΨιμεβ εεήΨδΰ δβΨγιβζΰ εεηαης ηξζ εζθηΪηξζ ηΰκ. 

Γβαπβζησζεηαβ ρηβ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα λπΨιμεβ εβα Ωζηθζΰ γβζΰηβγρηΰηα απρ ηθλκ 

δΰερζβθλκ θθιεΫκ σζηε ζα αζαπηλμαεΫ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ γαβ ζα ήΫζεβ 

ηθλιβζηβγΨ αζηαήξζβζηβγΪ εζηρκ γαβ εγηρκ ΔδδΨδακ. δθπθβθςζηαβ πθδδΨ 

πιθήιΨεεαηα πθλ πιθζθΩιθλζ ζηΰζ αζΨπηληΰ ηξζ γαηΨδδΰδξζ λπθδθεσζ γαβ ηΰκ 

πιθσαΰζΰκ ηΰκ ελιςηειΰκ πειβθμΪκ εΩζξ πθδβηβζηβγσζ δισεεζξζ. εξκ ρδΰ 

αληΪ ΰ αζΨπηληΰ γαβ σαΰζΰ ζηβκ ηθλιβζηβγΩκ δλζΨεεβκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ πιΩπεβ ζα 

εζηαμαεΫ ζε Ωζα ζλζθδβγρ πιρήιαεεα πθλ αα επβθΩιεβ αζΨπηληΰ ζε ρδθλκ ηθλκ 

ηθεεΫκ εε εεήΨδθ μιθζβγρ θιΫίθζηα σζηε ζα Ωμεβ δβΨιγεβα γαβ πθβθηβγΪ εηΩδβηΰ. 

 

 

 

 

ΙΩξειρ ΘλειδιΨ: ΡθλιβζηβγΪ ΑζΨπηληΰ, ΝβγθζθεβγΪ γαβ ΞειβθειεβαγΪ ΑζΨπηληΰ, 

ΔδδΰζβγΪ ΝβγθζθεΫα, ΔλιξπαογΪ γαβ ΔδδΰζβγΪ ΞθδβηβγΪ, ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ 

  

https://www.espa.io/c/tourismos-epidotisi/
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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important economic activities, both for developing 

countries and for developed ones. Tourism is an important branch of economic 

activity and concerns all EU countries and Member States, an integral part of 

which is also Greece. Tourism in Greece contributes most to addressing the 

exchange rate and is one of the main developmental forces and forms the basis 

of Greece's regional development. 

The modern development of the tourism industry is seen as the main asset that 

directly and visibly contributes to regional development, where positive effects on 

foreign exchange inflows, income generation, job creation, the reduction of 

regional disparities and the promotion of growth in many sectors of the economy. 

At the same time, however, it has been observed that this rapid development, 

combined with the great movement of people towards the developed tourist areas 

and the unilateral development of these areas compared to other regions, led to 

the abandonment of traditional productive structures, the desertification of areas 

without tourist interest, de-industrialization of these areas but also the depletion 

of resources and destruction of the natural environment in tourist areas. 

Greece has significant tourism benefits that can be properly exploited and 

contribute to its development in all sectors. Nevertheless, current developments 

in the tourism sector, the prospect of European integration, changes in tourism 

standards and the new perception of holidays mean that the policy for tourism is 

redefined to bring it into line with international and European standards with such 

a way to properly highlight Greece's unique characteristics without altering its 

natural beauty and identity and linking itself with the internal process of 

development of the Greek region. 

The European Union is promoting a general framework with specific objectives to 

preserve Europe as a world-leading tourist destination and to develop as a whole 

the tourist movement throughout the European area. Europe has proposed 

actions to improve the competitiveness of the tourism industry in Europe, to 

promote the development of quality tourism with sustainable and high-quality 

destinations. Within the framework of these actions, appropriate actions have 

been taken to ensure that tourism is integrated into the EU's policies and financial 

instruments. Hellenic Policy and more specifically the Ministry of Culture and 

Tourism, in the framework of European guidelines and programs, implements 

various programs aim to enhance the Tourism Media and modernize it in order to 

improve its quality while enhancing entrepreneurship in the Tourism sector. 



12 

 

The above policy to be effective and productive should link the overall economic, 

social and cultural development of our country. In this way, tourism will work in 

connection with all sectors, promote the products of the Greek region and 

advertise them internationally, thus opening the doors for the development of all 

the productive sectors of Greece. 

The Peloponnese Region is a remarkable natural and cultural resource of Greece 

that has also been affected by global redeployment and the economic crisis. The 

tourist development that has taken place in recent years is slow and there is a 

great distinction between its sections. It is noted that in recent years there has 

been intense mobility by public bodies to develop the Region of Peloponnese and 

to become competitive in Greece and abroad. Many programs are being 

implemented to develop the appropriate infrastructures and promote the wider 

region through cultural events. However, all of this growth and impetus to the 

Region's tourism forces must be integrated into an overall program that will bring 

growth in all sectors over a long period of time in order to have a lasting and 

qualitative development. 

 

 

 

 

Keywords: Tourist Development, Economic and Regional Development, Greek 

Economy, European and Greek Policy, Peloponnese Region 
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ-ΡΝΟΗΠΚΝΠ 

ΞθδδΩκ εΫζαβ θβ πιθζπΨαεβεκ πθλ Ωμθλζ ήΫζεβ ήβα ζα δθαεΫ Ωζακ επαγιβέΪκ θιβζερκ 

ηθλ Ρθλιβζεθς. Απρ ηα γςιβα μαιαγηΰιβζηβγΨ ηθλ, πΩζηε επθιθςζ ζα 

εηαγιβέξαθςζ εζζθβθδθήβγΨ γαβ ζλήγεγιβεΩζα ηα εηΪκ (wikipedia): 

 Ν ηθλιβζερκ εΫζαβ απθηΩδεζεα εεεθζξεΩζΰκ Ϊ θεαδβγΪκ εεηαγΫζΰζΰκ 

αζαισπξζ ζε δβΨθθιθλκ ηθλιβζηβγθςκ πιθθιβζεθςκ γαβ ΰ δβαεθζΪ ηθλκ ζε 

αληθςκ επΫ ηθλδΨμβζηθζ Ωζα 24ξιθ εε ζγθπρ ηΰζ βγαζθπθΫΰζΰ ηξζ 

νλμαήξήβγσζ ηθλκ αζαήγσζ. 

 Νβ δβΨθθιεκ εθιθΩκ ηθλ ηθλιβζεθς πειβδαεέΨζθλζ απαιαΫηΰηα δςθ έαζβγΨ 

ζηθβμεΫα: Ρθ ηαηΫδβ ζηθζ ηθλιβζηβγρ πιθθιβζερ γαβ ηΰ δβαεθζΪ ζε αληρζ, 

ζλεπειβδαεέαζθεΩζθλ ηΰκ δβαηιθθΪκ. 

 Ρθ ηαηΫδβ γαβ ΰ δβαεθζΪ δαεέΨζθλζ μσια εγηρκ ηθλ ηρπθλ ηΰκ ερζβεΰκ 

δβαεθζΪκ ηξζ αζαισπξζ πθλ απθθαζΫίθλζ ζα εεηαγβζΰαθςζ ήβα ηθλιβζηβγθςκ 

δρήθλκ. 

 Ζ εεηαγΫζΰζΰ αζαισπξζ ζε δβΨθθιθλκ ηθλιβζηβγθςκ πιθθιβζεθςκ εΫζαβ 

πιθζξιβζθς γαβ έιαμλμιρζβθλ μαιαγηΪια, πθλ ζΰεαΫζεβ ρηβ πιραεζΪ ηθλκ 

εΫζαβ ζα επβζηιΩνθλζ ζηθζ ηρπθ ηΰκ ερζβεΰκ γαηθβγΫακ ηθλκ εΩζα ζε δΫήεκ, 

εΩιεκ έδθεΨδεκ Ϊ εΪζεκ. 

 Νβ Ψζαιξπθβ επβζγΩπηθζηαβ ηθλιβζηβγθςκ πιθθιβζεθςκ ήβα ηθλιβζηβγθςκ 

δρήθλκ, δΰδαδΪ ήβα δρήθλκ Ψδδθλκ απρ εγεΫζθλκ ηΰκ ερζβεΰκ δβαεθζΪκ ηθλκ Ϊ 

ηΰκ επαήήεδεαηβγΪκ απαζμρδΰζΪκ ηθλκ. 

Ρθ 1941 θβ γααΰήΰηΩκ Hunziker γαβ Krapf ηθλ ΞαζεπβζηΰεΫθλ ηΰκ ΒΩιζΰκ 

λπθζηΪιβηαζ ηΰζ Ψπθνΰ πξκ θ ηθλιβζερκ πιΩπεβ ζα θιβζηεΫ ζαζ ηθ ζςζθδθ ηξζ 

θαβζθεΩζξζ γαβ ζμΩζεξζ πθλ πιθγςπηθλζ απρ ηΰζ πιαήεαηθπθΫΰζΰ εζρκ ηαηβδβθς 

ζε Ωζαζ πιθθιβζερ γαβ ηΰ δβαεθζΪ ζε αληρζ εΰ ερζβεξζ γαηθΫγξζ ηθλ. 

Ρθ 1937 ΰ ΔπβηιθπΪ Δεπεβιθήζξερζξζ ηΰκ ΘθβζξζΫακ ηξζ Δαζσζ ζςζηΰζε ζηβκ 

μσιεκ-εΩδΰ ηΰκ ζα λβθαεηΪζθλζ Ωζαζ θιβζερ πθλ μαιαγηΪιβίε ηθζ ηθλιΫζηα ζαζ 

Ωζα Ψηθεθ πθλ ηαηβδεςεβ ήβα Ωζα μιθζβγρ δβΨζηΰεα 24 ξισζ Ϊ πειβζζρηειθ ζε εβα 

μσια δβαθθιεηβγΪ απρ εγεΫζΰ πθλ δβαεΩζεβ ερζβεα. 

Γλρεβζΰ δεγαεηΫεκ αιήρηεια, ηθ 1963 ΰ ΓβΨζγενΰ ηξζ ΖζξεΩζξζ Δαζσζ ήβα 

ΓβεαζΪ ΡαηΫδβα γαβ Ρθλιβζερ, πθλ πιαήεαηθπθβΪαΰγε ζηΰ Οσεΰ ζλεθσζΰζε θ ριθκ 

επβζγΩπηΰκ ζα πειβήιΨθεβ γΨαε Ψηθεθ πθλ επβζγΩπηεηαβ εΫα μσια δβαθθιεηβγΪ απρ 

εγεΫζΰ πθλ δβαεΩζεβ ερζβεα, ήβα θπθβθδΪπθηε δρήθ εγηρκ απρ εγεΫζθ ηΰκ Ψζγΰζΰκ 

εζρκ επαήήΩδεαηθκ ήβα ηθ θπθΫθ ζα αεεΫέεηαβ εε μιΰεαηβγθςκ πριθλκ ηΰκ μσιακ 
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ηΰζ θπθΫα επβζγΩπηεηαβ. Ν θιβζερκ αληρ γαδςπηεβ δςθ γαηΰήθιΫεκ επβζγεπησζ 

(wikipedia): 

 Ρθλκ ηοσρίζηες: Ψηθεα πθλ επβζγΩπηθζηαβ εβα μσια γαβ δβαεΩζθλζ ζε αληΪζ 

ηθλδΨμβζηθζ επΫ Ωζα 24ξιθ, γαβ ηξζ θπθΫξζ θβ δρήθβ επΫζγενΰκ εΫζαβ ηβκ 

πειβζζρηειεκ θθιΩκ δβαγθπΩκ, επαήήεδεαηβγθΫ, λήεΫακ, ζπθλδΩκ, ζλεεεηθμΪ ζε 

απθζηθδΪ Ϊ ζςζγενΰ Ϊ ζλζΩδιβθ, επΫζγενΰ θΫδξζ Ϊ ζλήήεζσζ, αιΰζγεληβγθΫ 

γαβ Ψαδΰζΰ. 

 Ρθλκ εκδρομείς: Ψηθεα πθλ επβζγΩπηθζηαβ εβα μσια γαβ δβαεΩζθλζ ζε αληΪ 

δβήρηειθ απρ Ωζα 24ξιθ. Πε αληθςκ πειβδαεέΨζθζηαβ θβ επβέΨηεκ 

γιθλαίβειρπδθβξζ, θβ επβζγΩπηεκ πθλ Ωιμθζηαβ γαβ θεςήθλζ ηΰζ Ϋδβα εΩια 

μξιΫκ ζα δβαζλγηειεςζθλζ, γαασκ επΫζΰκ γαβ ηα πδΰισεαηα πδθΫξζ, 

αειθπδΨζξζ γδπ. 

Ν Ξαήγρζεβθκ Νιήαζβζερκ Ρθλιβζεθς (ΞΝΡ-UNWTO) δΫζεβ ηθζ παιαγΨηξ θιβζερ: 

«Ν ηθλιβζερκ πειβδαεέΨζεβ ηβκ διαζηΰιβρηΰηεκ ηξζ αζαισπξζ πθλ ηαηβδεςθλζ γαβ 

δβαεΩζθλζ ζε πειβθιβζεθςκ γαβ πειβθμΩκ Ψδδεκ εγηρκ απρ αληΩκ πθλ απθηεδθςζ ηθ 

ζλζΰαβζεΩζθ πειβέΨδδθζ ηθλκ (πμ ηθζ ηρπθ ηΰκ ερζβεΰκ γαηθβγΫακ ηθλκ) γαβ ήβα 

μιθζβγρ δβΨζηΰεα πθλ δεζ ηεπειζΨ ηθζ Ωζα μιρζθ, εε ζγθπρ ηΰζ αζανλμΪ, ηΰζ 

βγαζθπθΫΰζΰ ηξζ επαήήεδεαηβγσζ ηθλκ αζαήγσζ γηδ.» (WORLD TRAVEL & 

TOURISM COUNCIL (WTTC), 2017) 

Ν δβεαζΪκ ηθλιβζερκ απθηεδεΫ Ωζαζ απρ ηθλκ εεήαδςηειθλκ γαβ πβθ δλζαεβγθςκ 

ηθεεΫκ ηΰκ παήγρζεβακ θβγθζθεΫακ. Έμεβ δβαπβζηξαεΫ ρηβ ζΰεεβσζεβ ζλζεμΪ Ψζθδθ 

εζσ λπΨιμεβ ζλζεμΪκ γβζΰηβγρηΰηα γαβ δβαθθιθπθΫΰζΰ ρζθζ αθθιΨ ηθλκ 

πιθθιβζεθςκ ζηθζ παήγρζεβθ ηθλιβζηβγρ μΨιηΰ. Αληρ απθιιΩεβ απρ ηΰζ 

θβγθζθεβγΪ αζΨπηληΰ γαβ ηΰζ Ψζθδθ ηθλ έβθηβγθς επβπΩδθλ ηξζ αζαισπξζ αδδΨ 

γαβ απρ ηΰ δβαιγΪ έεδηΫξζΰ ηξζ λπθδθεσζ γαβ ηξζ εεηαθθισζ πθλ γααβζηθςζ ηβκ 

εεηαγβζΪζεβκ πβθ εςγθδεκ γαβ θβγθζθεβγΩκ. Ζ εεηεηΩδβηΰ ηθλ ηθλιβζεθς επΰιεΨίεβ 

αβζαΰηΨ πδΩθζ ηΰζ γθβζξζβγΪ γαβ θβγθζθεβγΪ πιρθδθ ήβ‘ αληρ γαβ απθηεδεΫ πδΩθζ 

αζαπρζπαζηθ γθεεΨηβ ηθλ δβεαζθςκ εεπθιΫθλ.  
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Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ Ζ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΝ 

Ν ηθλιβζερκ εΫζαβ εβα ζΰεαζηβγΪ θβγθζθεβγΪ διαζηΰιβρηΰηα εζσ θβ πΰήΩκ ηΰκ 

ζςήμιθζΰκ εθιθΪκ ηθλ πΰήΨίθλζ ζηθζ 18θ γαβ 19θ αβσζα. Υκ Ωζζθβα ρεξκ 

πΰήΨίεβ απρ ηΰζ αιμαβρηΰηα. Νβ πισηθβ ηαηβδβσηεκ Ϊηαζ θβ επβζηΪεθζεκ γαβ θβ 

Ωεπθιθβ γαασκ δρήξ ηθλ επαήήΩδεαηρκ ηθλκ Ωπιεπε ζα γΨζθλζ εεήΨδα ηαηΫδβα. Νβ 

αιμαΫθβ Έδδΰζεκ γαβ θβ ΟξεαΫθβ ηαηΫδελαζ γαβ ήβα εεπθιβγθςκ αδδΨ γαβ ήβα 

βδβξηβγθςκ δρήθλκ. Νβ ΝδλεπβαγθΫ Αήσζεκ Ϊηαζ θβ πισηεκ θιήαζξεΩζεκ 

εγδΰδσζεβκ εε δβεαζΪ ζλεεεηθμΩκ γαβ εβδβγρ γΫζΰηιθ. Ν ηθλιβζερκ ζλζΪαξκ 

αθθιθςζε ηΰζ Ψιμθλζα ηΨηΰ γαβ ζμεηβίρηαζ εε ηθζ εδεςαειθ μιρζθ γαβ ηβκ 

διαζηΰιβρηΰηεκ εε ηβκ θπθΫεκ αζμθδθςζηαζ. Ζ εηΨπδξζΰ ηΰκ ΟξεαογΪκ 

ΑληθγιαηθιΫακ Ωθειε εεήΨδεκ αδδαήΩκ ζηα θδβγΨ δΫγηλα, ζηΰζ αζθΨδεβα γαηΨ ηΰ 

εεηαθθιΨ αδδΨ γαβ ζηΰζ εηεβδΫγελζΰ ηξζ ηθλιβζηβγσζ ηαηβδβσζ. ΞθδδΩκ πειβθμΩκ 

επβδΩήθζηαζ ξκ ηθλιβζηβγρκ πιθθιβζερκ ήβα αιΰζγεληβγθςκ γαβ πθδβηβζηβγθςκ 

δρήθλκ. Ρθ ΚεζαΫξζα θβ πειβζζρηειεκ εεηαγβζΪζεβκ ήΫζθζηαζ ήβα αιΰζγεληβγθςκ 

δρήθλκ, ήβθιηΩκ αδδΨ γαβ ήβα βαηιβγθςκ δρήθλκ. Ρα ηαηΫδβα έΩέαβα δεζ Ϊηαζ 

αζθαδΪ γαασκ πΨζηα λπΪιμε ΰ πειΫπηξζΰ ηΰκ δΰζηεΫακ αδδΨ γαβ ηΰκ πεβιαηεΫακ.  

Ρΰζ πειΫθδθ ηΰκ ΑζαήΩζζΰζΰκ ΰ ζθθηιθπΫα ηξζ ηαηβδβσζ Ψδδαηε γαασκ θβ ζΩθβ ηξζ 

αιβζηθγιαηβγσζ θβγθήεζεβσζ εζααιιςζθζηαζ ζα ηαηβδΩνθλζ σζηε ζα δβελιςζθλζ 

ηθλκ πζελεαηβγθςκ ηθλκ θιΫίθζηεκ γαβ ζα ήΫζθλζ πβθ εςγθδα δεγηθΫ ζηβκ έαζβδβγΩκ 

αλδΩκ. δα αληΨ έΩέαβα δΰεβθςιήΰζαζ γαβζθςιβεκ αζΨήγεκ θβ θπθΫεκ Ωπιεπε ζα 

γαδλθαθςζ. πΪιμε αζΨήγΰ αζΨπηληΰκ ηξζ λπθδθεσζ πθλ αα δΩμθζηαζ ηθλκ 

επβζγΩπηεκ, ρπξκ ηεζθδθμεΫα γαβ παζδθμεΫα εζσ Ωπιεπε ζα δΰεβθλιήΰαθςζ 

γαδςηεια εεηαθθιβγΨ εΩζα αδδΨ γαβ θδβγΨ δΫγηλα. ΞαιΨδδΰδα εε ηΰζ αζΨπηληΰ 

ηξζ θιήαζξεΩζξζ ηαηβδβσζ ζηΰζ Δλισπΰ Ψιμβζαζ γαβ θβ εεήΨδεκ εηειελζΪζεβκ ζε 

μσιεκ ρπξκ ΰ ΑεειβγΪ, ΰ ΑθιβγΪ, ΰ ΘΫζα γαβ Ψδδεκ. Ζ αζαγΨδλνΰ ζΩξζ μξισζ 

δβελιςζεβ ηθλκ πιθθιβζεθςκ ηξζ ηαηβδΫξζ γαβ πδΩθζ θβ επβζηΪεθζεκ, θβ Ωεπθιθβ 

αδδΨ αγρεα γαβ θβ βειαπρζηθδθβ αγθδθλαθςζ ηθλκ ααδαζζθπριθλκ ζε ζΩεκ μσιεκ 

γαβ πιθθιβζεθςκ εεηαθΩιθζηακ εαίΫ εε ηβκ απθζγελΩκ ηθλκ ηΰζ βζηθιΫα γαβ ηθζ 

πθδβηβζερ ηθλκ, ηΰζ επβζηΪεΰ γαβ ηΰ αιΰζγεΫα ηθλκ αδδΨ γαβ ηΰ ζθθηιθπΫα ηΰκ 

ίξΪκ ηθλκ. (ΡΠΑΟΡΑΠ, 1996). 

ΘαηΨ ηΰ δβΨιγεβα ηθλ ΚεζαΫξζα, επβγιαηθςζ δςθ εθιθΩκ ηθλιβζεθς: 

 Ν παζεπβζηΰεβαγρκ ηθλιβζερκ. Αληρκ εεθαζΫίεηαβ βδβαΫηεια αζαπηλήεΩζθκ 

ήςιξ απρ ηα παζεπβζηΰεβαγΨ γΩζηια ηΰκ Δλισπΰκ, ρπξκ ηθ ΞαιΫζβ, ηΰζ 

Νηθριδΰ, ηθ ΘΩεπιβηί γ.δπ.  

 Ν ηθλιβζερκ ηξζ εεήΨδξζ αιΰζγεληβγσζ ήεήθζρηξζ γαβ εθιησζ. Πηα ηΩδΰ 

ηθλ ΚεζαΫξζα ηα εδέεηβγΨ γαβ ηα ήειεαζβγΨ ηεζθδθμεΫα Ωμθλζ απθγηΪζεβ 
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εεήΨδΰ θΪεΰ, μΨιΰ ηξζ λπΰιεζβσζ πθλ παιεΫμαζ, εζσ ζηΰ ΓαδδΫα ΰ 

ήαζηιθζθεΫα ζλεέΨδδεβ ζηΰζ πειαβηΩιξ εηεβδΫγελζΰ ηθλ ηεζθδθμεβαγθς 

πιθορζηθκ ζλζδΩθζηακ γαη‘ αληρζ ηθζ ηιρπθ ηΰζ παιαεθζΪ εε ηΰζ 

νλμαήξήΫα. 

Αιήρηεια γαβ γαηΨ ηΰ δβΨιγεβα ηΰκ ΑζαήΩζζΰζΰκ, θ ηθλιβζερκ εεπδθληΫίεηαβ εε 

ζΩα γΫζΰηια. Νβ Ψζαιξπθβ πδΩθζ ηαηβδεςθλζ εε γςιβθ ζγθπρ ηΰζ ελμαιΫζηΰζΰ. Πηα 

πδαΫζβα ηξζ εγπαβδεληβγσζ εεηαγβζΪζεξζ ηξζ Άήήδξζ ελήεζσζ, δΰεβθλιήθςζηαβ 

ζηΰ ΓαδδΫα δςθ εβδσζ πειβΰήΪζεβκ: ΰ «εβγιΪ πειβΪήΰζΰ» (petit tour), πθλ 

πειβδΨεέαζε ηθ ΞαιΫζβ γαβ ηΰ ζθηβθδληβγΪ ΓαδδΫα, γαβ ΰ «εαγιΨ πειβΪήΰζΰ» (grand 

tour), πθλ, εγηρκ ηξζ παιαπΨζξ, ζλεπειβδΨεέαζε ηΰ ΒθλιήθλζδΫα, ηΰζ ζρηβα γαβ 

ηΰ ζθηβθαζαηθδβγΪ ΓαδδΫα. Νβ πειβΰήΰηΩκ ηθλ δεςηειθλ εΫδθλκ μαιαγηΰιΫζηΰγαζ 

αιήρηεια ξκ tourists, εβακ δΩηΰκ πθλ μαιαγηΪιβίε ηθλκ αζαισπθλκ πθλ ηαηΫδελαζ 

ήβα ελμαιΫζηΰζΰ.  

Ρθ 1839 εγδΫδθζηαβ θβ πισηθβ ηθλιβζηβγθΫ θδΰήθΫ ηθλ «Beadec- ker», θβ θπθΫθβ 

αζαθΩιθζηαβ ζηΰζ πιαήεαηθπθΫΰζΰ «εζρκ ηαηβδβθς ζηθ ΟΪζθ"  εζσ θ J. Murray 

εγδΫδεβ ζηΰζ ΑήήδΫα Ωζα «εήμεβιΫδβθ ήβα ηαηβδβσηεκ ζηΰζ ΔδέεηΫα». Ρθ 1841 ζηΰζ 

ΑήήδΫα, θ Thomas Cook θιήαζσζεβ ηθ πισηθ ηαηΫδβ εε θδΰήθςκ, εζσ ηθ 1845 

δΰεβθλιήεΫ ζηθ ΑΩβζεζηει ηθ ήιαθεΫθ ηαηβδβσζ «Thomas Cook & Son», πθλ ζηΰ 

ζλζΩμεβα αα βδιςζεβ λπθγαηαζηΪεαηα ζε 68 μσιεκ ηθλ γρζεθλ. Ραληρμιθζα 

αζαπηςζζθζηαβ γαβ ηα ηεζθδθμεΫα πθδληεδεΫακ ρπξκ ηθ Grand Hotel ηΰκ Οσεΰκ, ηθ 

Ritz ηθλ Ξαιβζβθς, ηθ Carlton ηθλ ΙθζδΫζθλ γηδ. 

Ν 19θκ αβσζακ λπΪιηε θ αβσζακ γαηΨ ηθζ θπθΫθζ θ ηθλιβζερκ ήζσιβζε ηειΨζηβα 

αζΨπηληΰ γαασκ εεθαζΫζηΰγε θ ζβδΰιρδιθεθκ αδδΨ γαβ ηθ αηερπδθβθ. Ρθ γρζηθκ 

ηΰκ εεηαθθιΨκ εεβσαΰγε γαβ ΰ εεηαγΫζΰζΰ Ωήβζε ήιΰήθιρηειΰ αδδΨ γαβ 

αζθαδΩζηειΰ. Ρρηε Ωγαζαζ ηΰζ εεθΨζβζΪ ηθλκ εηαβιεΫεκ πθλ αζαδΨεέαζαζ ηΰζ 

θιήΨζξζΰ ηθλ θεαδβγθς ηαηβδβθς πιθζθΩιθζηακ ηαληρμιθζα γβ Ψδδεκ λπΰιεζΫεκ 

ρπξκ ηθλιβζηβγθςκ γαηαδρήθλκ, γθλπρζβα ήβα ηεζθδθμεΫα γαβ ζλζαδδαήεαηβγΩκ 

δβελγθδςζζεβκ. ΞδΩθζ θ ηθλιβζερκ εΫζαβ Ωζα γαηαζαδξηβγρ αήααρ πθλ απελαςζεηαβ 

ζε πθδδθςκ. 

Ν 19θκ αβσζακ απθηεδεΫ ηΰ μιθζβγΪ πειΫθδθ – ζηααερ ήβα ηθζ ηθλιβζερ γαασκ ζηα 

πδαΫζβα ηΰκ έβθεΰμαζβγΪκ επαζΨζηαζΰκ Ψδδαηε ΰ εθιθθδθήΫα ηθλ γαβ 

εεθαζΫζηΰγαζ θβ πισηεκ ηΨζεβκ εαίβγθπθΫΰζΰκ γαβ εεπθιβγθπθΫΰζΪκ ηθλ. 

Ζ ηειΨζηβα αληΪ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς θθεΫδεηαβ ζε γΨπθβθλκ παιΨήθζηεκ πθλ 

εΫζαβ θβ εηΪκ: (ΡΠΑΟΡΑΠ, 1996). 

 Ζ πθδβηβγΪ γαβ θβγθζθεβγΪ ζηααειρηΰηα ζηβκ αζαπηλήεΩζεκ μσιεκ.  
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 Ζ αςηΰζΰ ηθλ εδεςαειθλ μιρζθλ γαβ ΰ παιΨδδΰδΰ αζΨπηληΰ ηθλ 

«γθβζξζβγθς γιΨηθλκ» ζηβκ αζαπηλήεΩζεκ μσιεκ.  

 ΓΰεθήιαθβγθΫ γαβ θβγθζθεβγθΫ παιΨήθζηεκ.  

 Ζ αζΨπηληΰ ηξζ εαίβγσζ εεηαθθιβγσζ εΩζξζ.  

 ΝιήαζξεΩζθκ ηθλιβζερκ: «δΰεθγιαηβγθπθΫΰζΰ» ηθλ δβγαβσεαηθκ ζηθζ 

ηθλιβζερ.  

 Ζ εεηαηιθπΪ ηθλ ηθλιβζεθς ζε γαηαζαδξηβγρ πιθορζ: δβαθθιθπθΫΰζΰ 

ηβεσζ γαβ εηεβδΫγελζΰ λπΰιεζβσζ.  

 Ν ηθλιβζερκ ήΫζεηαβ Ωζα «ζςήμιθζθ» γθβζξζβγρ αήααρ.  

 Ν ηθλιβζερκ πιθξαεΫηαβ απρ ηΰζ πθδβηβγΪ ηξζ εηαβιβσζ ηθλιβζεθς, ηξζ 

γιαησζ γαβ ηξζ θιήαζσζεξζ ηθλ γδΨδθλ.  

 Ν ηθλιβζερκ ξκ γθβζξζβγρ θαβζρεεζθ πθλ αζηαπθγιΫζεηαβ ζηα 

γαηαζαδξηβγΨ πιρηλπα πθλ αζαπηςζζθζηαβ ζηΰ εεηαπθδεεβγΪ πειΫθδθ. 

Ν ηθλιβζερκ αζαΫίεβ γαβ ηθζ 20θ αβσζα ΰ εεηαγΫζΰζΰ ρεξκ ηξζ ηθλιβζησζ αδδΨίεβ 

γαασκ ΰ μιΪζΰ ηθλ αληθγβζΪηθλ γαβ ηθλ αειθπδΨζθλ ήΫζθζηαβ ρδθ γαβ πβθ Ωζηθζΰ. 

ΛΩα θδβγΨ δΫγηλα αζαπηςμαΰγαζ δρήξ ηΰκ μιΪζΰκ ηξζ αληθγβζΪηξζ γβ αληρ 

ζλζΩέαδε πθδς ζηΰζ αςηΰζΰ ηθλ εζξηειβγθς ηθλιβζεθς. Ζ μιΰζβεθπθΫΰζΰ ηθλ 

αειθπδΨζθλ εΫζαβ ΰ έΨζΰ ζηΰζ θπθΫα ζηΰιΫμαΰγε ΰ εαίβγθπθΫΰζΰ ηθλ δβεαζθςκ 

ηθλιβζεθς βδβαΫηεια ηΰζ πειΫθδθ εεηΨ ηθ Β‘ Ξαήγρζεβθ πρδεεθ. Ζ εηΨπδξζΰ ηθλ 

ηθλιβζεθς Ωθειε εηεδΫηεβκ γαβ ζηβκ ηθλιβζηβγΩκ λπθδθεΩκ αδδΨ γαβ ζηΰζ 

απαζμρδΰζΰ ηξζ αζαισπξζ γαασκ δΰεβθλιήΪαΰγαζ ζΩεκ αΩζεβκ ειήαζΫακ. Ρα 

αζαπηλήεΩζα γιΨηΰ πιθξαθςζ ηθζ ηθλιβζερ γαασκ δβαπβζησζθλζ ηα θβγθζθεβγΨ 

θθΩδΰ απρ ηΰζ ηαμςηαηα αζαπηλζζρεεζΰ ζΩα «έβθεΰμαζΫα». 

Πηβκ αιμΩκ ηθλ 20θλ αβσζα, ηθ ηθλιβζηβγρ θαβζρεεζθ εεηαέΨδδεηαβ γαβ ζε αληρ 

ζλζηΩδεζαζ θβ δρήθβ πθλ αγθδθλαθςζ: 

• Ζ θβγθζθεβγΪ ζλήγλιΫα ηΰκ πειβρδθλ 1905 – 1914.  

• O A΄ Ξαήγρζεβθκ Ξρδεεθκ (1914-18), ρπθλ θβ αιβζηθγιΨηεκ γαβ θβ 

εθζΨιμεκ ηΰκ ΘεζηιβγΪκ γαβ ΑζαηθδβγΪκ Δλισπΰκ θλζβαζηβγΨ 

εηαθαζΫίθζηαβ.  

• Νβ πδΰαξιβζηβγΩκ ηΨζεβκ, πθλ αθαζΫίθλζ θδθγδΰιξηβγΨ ηθλκ εβζθδΰεαηΫεκ 

(rentiers), πθλ απθηεδθςζαζ ηΰζ touristy society ηθλ 19θλ αβσζα.  

• Ζ θβγθζθεβγΪ γιΫζΰ ηθλ 1929, ΰ θπθΫα γαηαζηιΩθεβ θλζβαζηβγΨ ηθζ 

αιβζηθγιαηβγρ ηθλιβζερ ηθλ 19θλ αβσζα.  
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Ζ ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ 

Ν ηθλιβζερκ επθιεΫ ζα ηαηβζθεΰαεΫ ζε πθδδΩκ γαηΰήθιΫεκ γαβ εε πθδδΨ γαβ 

δβαθθιεηβγΨ γΫζΰηια (Ιαήρκ, ΡθλιβζηβγΪ ΝβγθζθεβγΪ, 2005): 

1) Δήμσιβθ ηθλιβζερ (domestic tourism): εΫζαβ θ ηθλιβζερκ εζηρκ ηξζ θιΫξζ 

ηΰκ μσιακ ζηΰζ θπθΫα γαηθβγεΫ θ επβζγΩπηΰκ.  

2) Δηειμρεεζθ ηθλιβζερ (outbound tourism): ρηαζ θβ ερζβεθβ γΨηθβγθβ εΫακ 

μσιακ επβζγΩπηθζηαβ εΫα Ψδδΰ μσια.  

3) Δβζειμρεεζθ ηθλιβζερ (inbound tourism): θ ηθλιβζερκ ηξζ αζαισπξζ θβ 

θπθΫθβ ηαηβδεςθλζ ζε δεδθεΩζΰ μσια.  

4) ΓβεαζΪ ηθλιβζερ (international tourism): ηθ ζςζθδθ ηθλ εβζειμρεεζθλ γαβ 

ηθλ εηειμρεεζθλ ηθλιβζεθς.  

5) Δζξηειβγρ ηθλιβζερ (internal tourism): ηθ ζςζθδθ ηθλ εήμσιβθλ γαβ ηθλ 

εβζειμρεεζθλ ηθλιβζεθς.  

6) Δαζβγρ ηθλιβζερ: (national tourism): ηθ ζςζθδθ ηθλ εήμσιβθλ γαβ ηθλ 

εηειμρεεζθλ ηθλιβζεθς. 

Υζηρζθ, ΰ ηλπθπθΫΰζΰ γαβ ΰ δβΨγιβζΰ ηθλ ηθλιβζεθς εηαιηΨηαβ, γαηΨ γςιβθ δρήθ, 

απρ ηθλκ παιΨήθζηεκ πθλ πιθζδβθιΫίθλζ ηθ θαβζρεεζθ. Έηζβ δβαγιΫζεηαβ ζηβκ εηΪκ 

Ωηβ έαζβγΩκ γαηΰήθιΫεκ (ΖΓΝΚΔΛΑΘΖΠ, ΘΟΑΒΑΟΗΡΖΠ, & ΙΡΟΑΠ, 2000): 

1) Καίβγρκ ηθλιβζερκ: μαιαγηΰιΫίεηαβ απρ θεαδβγρηΰηα ζλεεεηθμΪκ ηξζ 

ηθλιβζησζ ζηβκ δβΨθθιεκ θΨζεβκ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ διαζηΰιβρηΰηακ, πδΰζ 

ρεξκ ζε γαεΫα πειΫπηξζΰ δεζ ζλζδΩεηαβ απθγδεβζηβγΨ εε ηθζ ηθλιβζερ 

δβαγθπσζ- αζανλμΪκ εαγιΨκ δβαεθζΪκ.  

2) Αηθεβγρκ ηθλιβζερκ: μαιαγηΰιΫίεηαβ απρ ηΰζ αζεηΨιηΰηΰ αηθεβγΪ 

θιήΨζξζΰ γαβ εγηΩδεζΰ ηθλ ηαηβδβθς εγ εΩιθλκ ηξζ ηθλιβζησζ.  

3) Δζξηειβγρκ ηθλιβζερκ: πιαήεαηθπθβεΫηαβ απρ ηθζ ζηρπβθ πδΰαλζερ εβακ 

μσιακ εΩζα πΨζηα ζηα θλζβγΨ ηΰκ ριβα, δΰδαδΪ εΩζα ζηΰζ επβγιΨηεβΨ ηΰκ.  

4) Δηξηειβγρκ ηθλιβζερκ: πιαήεαηθπθβεΫηαβ απρ Ψηθεα πθλ δβαεΩζθλζ ερζβεα 

ζε εβα μσια γαβ ηΰζ εήγαηαδεΫπθλζ πιθζξιβζΨ ήβα ζα επβζγεθηθςζ γΨπθβα 

Ψδδΰ Ϊ γΨπθβεκ Ψδδεκ μσιεκ ήβα ηθλιβζηβγθςκ δρήθλκ γαβ εε αληρζ ηθζ 

ηιρπθ ζα βγαζθπθβΪζθλζ ζλήγεγιβεΩζεκ ηθλιβζηβγΩκ αζΨήγεκ Ϊ επβαλεΫεκ 

ηθλκ. 

5) ΠλζεμΪκ ηθλιβζερκ: δβαιγεΫ ρδθ ηθ μιρζθ, πθλ ζΰεαΫζεβ ρηβ ζε γαεΫα 

πειΫπηξζΰ δεζ επΰιεΨίθζηαβ θβ διαζηΰιβρηΰηΩκ ηθλ απρ ηβκ γδβεαηθδθήβγΩκ 

ζλζαΪγεκ πθλ επβγιαηθςζ ζε ρδεκ ηβκ επθμΩκ, δΰδαδΪ ζε ρδΰ ηΰ δβΨιγεβα ηθ 

μιρζθλ.  

6) Δπθμβαγρκ ηθλιβζερκ: δεζ δβαιγεΫ ρδθ ηθ μιρζθ, πθλ ζΰεαΫζεβ ρηβ ζε 

αζηΫαεζΰ εε ηθ ζλζεμΪ ηθλιβζερ, θβ διαζηΰιβρηΰηΩκ ηθλ επΰιεΨίθζηαβ 

απθθαζβζηβγΨ 
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Ν ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

Έζακ απρ ηθλκ γεζηιβγθςκ πλδσζεκ αζΨπηληΰκ ηΰκ ΔδδΨδακ εΫζαβ θ ηθλιβζερκ. Ζ 

ΔδδΨδα ζλήγεζηισζεβ Ωζα ζςζθδθ βδβαΫηειξζ μαιαγηΰιβζηβγσζ γαβ εγπδΰγηβγΪκ 

θεθιθβΨκ πθλ ηΰζ γααβζηθςζ Ωζαζ απρ ηθλκ δΰεθθβδΩζηειθλκ πιθθιβζεθςκ ζε 

παήγρζεβα γδΫεαγα. ΚΨδβζηα θ ηθλιβζερκ ζλεέΨδδεβ αεηβγΨ ζηΰ εεΫξζΰ ηθλ 

εδδεΫεεαηθκ ηξζ ηιεμθλζσζ ζλζαδδαήσζ εαίΫ εε ηθζ ηθεΩα ηΰκ ζαληβδΫακ.  

Πςεθξζα εε ηθζ Δδδΰζβγρ Νιήαζβζερ Ρθλιβζεθς (ΔΝΡ) ΰ ΔδδΨδα ηθ 2009 

δβαηΰιθςζε ηΰ 16ΰ αΩζΰ ζηΰζ παήγρζεβα γαηΨηαηΰ μξισζ εε έΨζΰ ηθζ αιβαερ 

αθΫηεξζ ηθλιβζησζ, ζηΰζ θπθΫα εΫμε λπθμξιΪζεβ ηθ 2008, εε 14,9 εγ. αθΫηεβκ. Ρθ 

2010 ρεξκ ΰ μσια εακ, λπειέαΫζθζηακ εδΨμβζηα ηα 15 εγ. αθΫηεξζ (15.007.490), 

εγηθπΫζηΰγε απρ ηΰζ ΡαοδΨζδΰ, ζςεθξζα εε ηα πιθζξιβζΨ ζηθβμεΫα ηΰκ ΔΙΠΡΑΡ, 

γαβ Ωηζβ Ωμεβ έιεαεΫ πδΩθζ ζηΰ 17ΰ αΩζΰ ηΰκ παήγρζεβακ γαηΨηαηΰκ.  

Υκ πιθκ ηβκ εβζπιΨηεβκ (ζε δθδΨιβα), ΰ ΔδδΨδα λπθμσιΰζε ζηΰζ 15ΰ αΩζΰ ηθ 2009 

(απρ ηΰ 12ΰ πθλ γαηεΫμε ηθ 2008), εεηΨ ηθ Σθζήγ-Θθζήγ, ηΰζ ΡαοδΨζδΰ γαβ ηΰ 

ΚαδαβζΫα, παιθλζβΨίθζηακ ζΰεαζηβγΪ εεΫξζΰ ξκ πιθκ ηθ 2008 (-10,6%).4 Ρθ 

2010 ΰ μσια εακ εβζπιΨηηθζηακ ερδβκ 12,7 δβζεγ. δθδΨιβα Ωμεβ πδΩθζ λπθμξιΪζεβ 

εειβγΩκ αΩζεβκ αγρεΰ γαηεέαΫζθζηακ ζηΰζ 21ΰ αΩζΰ, αθθς, ζςεθξζα εε ηα 

ηεδεληαΫα ζηθβμεΫα, ηΰζ ηεπειζθςζ θ ΘαζαδΨκ, ΰ ΔδέεηΫα, ΰ ΗζδΫα γαβ ΰ Πβήγαπθςιΰ 

(ΣαηίΰδΨγΰκ, 2011). 

Ρσια πβθ πθδς απρ πθηΩ δβαπβζησζεηαβ ρηβ λπΨιμεβ αζΨήγΰ ζα αηβθπθβΰαθςζ ηα 

πδεθζεγηΪεαηα ηΰκ μσιακ σζηε ζα λπΨιηεβ εβα αζαπηληβαγΪ πιθθπηβγΪ ζηβκ 

εηαήξήΩκ πιθορζηξζ γαβ λπΰιεζβσζ αδδΨ γαβ ζηθζ ηθεΩα ηθλ ηθλιβζεθς θ θπθΫθκ 

γαδεΫηαβ ζα ζλζδιΨεεβ εζειήΨ πιθκ ηΰζ θβγθζθεβγΪ αζΨπηληΰ ηΰκ μσιακ εΩζα ζηθ 

βδβαΫηεια αζηαήξζβζηβγρ πειβέΨδδθζ ηΰκ ΚεζθήεΫθλ αδδΨ γαβ ήεζβγρηεια. 
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Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΡΖΛ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ 

Νβ δβΨθθιεκ θβγθζθεβγΩκ αζηβδΪνεβκ πθλ αθθιθςζαζ ηΰζ αζΨπηληΰ γαβ θβ δβΨθθιεκ 

πθδβηβγΩκ πθλ εθαιερζηΰγαζ ζηβκ αζαπηλζζρεεζεκ μσιεκ ηα ηεδεληαΫα 30 μιρζβα 

επΰιΩαζαζ γαβ ηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς. Έηζβ παιρδθ πθλ θ ηθλιβζερκ εΫζαβ 

απρ ηΰ θςζΰ ηθλ εβα διαζηΰιβρηΰηα εε απθγεζηιξηβγρ μαιαγηΪια εζηθςηθβκ ζε 

πθδδΩκ μσιεκ δε ήζσιβζε εβα θδθγδΰιξεΩζΰ γαβ βζθιιθπΰεΩζΰ αζΨπηληΰ. Νβ δρήθβ 

πθλ επΰιΩαζαζ αληΪ ηΰ δλζαζΨδθήΰ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς εΫζαβ πθδδθΫ γαβ 

δβαθθιεηβγθΫ. πΪιηε εβα εεήΨδΰ δλζαζαδθήΫα ξκ πιθκ ηΰζ πιθσαΰζΰ ηξζ 

ζΰζβξηβγσζ γαβ παιαααδΨζζβξζ πειβθμσζ Ωζαζηβ ηξζ ΰπεβιξηβγσζ πειβθμσζ 

γαασκ εγεΫ λπΪιηε εεήΨδΰ αζΨπηληΰ ηξζ λπθδθεσζ εε εεήΨδα ηεζθδθμεβαγΨ 

ζλήγιθηΪεαηα αδδΨ γαβ γαηαδςεαηα ρδξζ ηξζ έααεΫδξζ. Ζ δβαθθιΨ ηθλ γδΫεαηθκ 

έθΪαΰζε πθδς ηβκ ααδΨζζβεκ διαζηΰιβρηΰηεκ γαβ δΰεβθςιήΰζε ηθλιβζηβγΨ γΫζΰηια 

ηα θπθΫα ελζθΪαΰγαζ αγρεα πειβζζρηειθ απρ ηΰζ πθδβηβγΪ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ 

απθγΩζηιξζΰκ. Ν ζλήγεγιβεΩζθκ ρεξκ ηιρπθκ αζΨπηληΰκ ζε έΨαθκ μιρζθλ 

παιθλζΫαζε πθδδΨ πιθέδΪεαηα ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ πειβθμσζ εε δβαθθιεηβγΨ 

μαιαγηΰιβζηβγΨ αδδΨ γαβ θδργδΰιξζ μξισζ. Ρα πιθέδΪεαηα ηεγβζΨζε απρ ηΰζ 

λπθδθεΪ, ηΰζ θβγθζθεΫα, ηΰ μξιθηαηΫα, ηΰζ πειβθειεβαγΪ αζΨπηληΰ γαβ θηΨζθλζ 

ζηβκ ειήαζβαγΩκ ζμΩζεβκ γαβ ζηΰ ζμΩζΰ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ εε ηΰζ πθδβηβγΪ 

πθλ αγθδθλαθςζ θβ εεήΨδθβ ηαηβδβξηβγθΫ θιήαζβζεθΫ. 

δα αληΨ θδΪήΰζαζ ζε εεήΨδεκ γαβ Ωζηθζεκ πειβθειεβαγΩκ αζβζρηΰηεκ ξκ πιθκ ηΰζ 

ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ. Ρα αΫηβα εΫζαβ πθδδΨ γαβ δβαγιΫζθζηαβ ζε δςθ γαηΰήθιΫεκ 

(Ιαήρκ, ΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ 

ΑΛΑΞΡΜΖ, 1996): 

1) Πε αΫηβα πθλ θθεΫδθζηαβ ζε εηξήεζεΫκ γαβ εΨδδθζ αζεηΩδεήγηθλκ 

παιΨήθζηεκ ρπξκ ΰ θλζβγΪ γαβ ήεξήιαθβγΪ γαηΨζηαζΰ εβακ πειβθμΪκ αδδΨ 

γαβ βζηθιβγθΫ παιΨήθζηεκ γαβ δβεαζεΫκ γαβ θβγθζθεβγΩκ ζλήγλιΫεκ γαασκ γαβ 

ΰ πθδβηβγΪ ηξζ εεήΨδξζ δβεαζσζ ηαηβδβξηβγσζ θιήαζβζεσζ. 

2) Πε αΫηβα πθλ εΫζαβ απθηΩδεζεα ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ πθδβηβγΪκ γαβ ηθλ 

ζλήγεγιβεΩζθλ παιαήξήβγθς ζλζηΪεαηθκ πθλ αγθδθλαεΫ ΰ γΨαε μσια Ϊ 

πειβθμΪ. 

Ζ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ επβθΩιεβ θθΩδΰ αδδΨ γαβ γρζηΰ γαβ ζηΰ μσια αδδΨ γαβ 

εβδβγρηεια ζηΰζ πειβθμΪ ζηΰζ θπθΫα αζαπηςζζεηαβ. Πλζαζησζηαβ αιγεηΩκ δβαθθιΩκ 

αζΨεεζα ζηβκ αζαπηλήεΩζεκ γαβ ζηβκ πιθκ αζΨπηληΰ πειβθμΩκ. Νβ αζαπηλζζρεεζεκ 

πειβθμΩκ Ωμθλζ μαεΰδΨ επΫπεδα εβζθδΪεαηθκ, λνΰδΨ επΫπεδα αζειήΫακ, εεήΨδΰ 

εηΨιηΰζΰ απρ ηθζ πιξηθήεζΪ ηθεΩα γαβ λνΰδΨ επΫπεδα ηΩζΰκ βδβθγηΰζΫακ ζηθλκ 
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ηθεεΫκ ηΰκ έβθηεμζΫακ γαβ ηξζ επβμεβιΪζεξζ. ΞθδδΨ απρ αληΨ ηα μαιαγηΰιβζηβγΨ 

ζλζαζησζηαβ γαβ ζηβκ αζαπηλήεΩζεκ μσιεκ απδΨ επΰιεΨίθζηαβ απρ δβαθθιεηβγθςκ 

θβγθζθεβγθςκ παιΨήθζηεκ. 

Ζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς ζηβκ αζαπηλζζρεεζεκ μσιεκ πιθγαδεΫ ζΰεαζηβγΨ 

θβγθζθεβγΨ απθηεδΩζεαηα γλιΫξκ ζηβκ πειβθμΩκ πθλ ζλζηεδεΫηαβ, εζσ επΰιεΨίεηαβ 

απρ ηβκ πειβθμΩκ πιθΩδελζΰκ ηξζ ηθλιβζηβγσζ ιελεΨηξζ, ηθ ςνθκ ηξζ 

επεζδςζεξζ γαβ ηΰκ θβγθζθεβγΪκ αζΨπηληΰκ ηΰκ μσιακ αδδΨ γαβ ηα γαηαζαδξηβγΨ 

πιρηλπα. 

Ν ηθλιβζερκ παιθλζβΨίεβ Ψεεζα απθηεδΩζεαηα ήβ‘ αληρ θβ θβγθζθεΫεκ αλησζ ηξζ 

μξισζ ζηιΩθθζηαβ πιθκ ηΰζ αζΨπηληΰ ηξζ λπθδθεσζ πθλ αα λπθζηΰιΫηθλζ ηθ 

ηθλιβζηβγρ πδΪαθκ. ΞθδδΩκ θθιΩκ εΨδβζηα θ ηθλιβζερκ μιΰζβεθπθβεΫηαβ ήβα ηΰζ 

επΩγηαζΰ ηξζ εηαήξήσζ εζσ πθδδθΫ πβζηεςθλζ ρηβ ζλεέΨδδεβ ζηθ εεηαζμΰεαηβζερ 

εβακ παιαδθζβαγΪκ αήιθηβγΪκ θβγθζθεΫακ ζε έβθεΰμαζβγΪ γαασκ ηα Ωζθδα απρ ηθζ 

ηθλιβζερ επθιθςζ ζα μιΰζβεθπθβΰαθςζ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηΰκ έβθεΰμαζΫακ. 

Γεζβγρηεια ΰ πιθσαΰζΰ ηθλ ηθλιβζεθς ζλζβζηΨηαβ απρ ηθλκ εβδβγθςκ γαβ ηθλκ 

αζαπηληβθδρήθλκ γαασκ επθιεΫ ζα ζλεέΨδδεβ ζηΰζ θβγθζθεβγΪ αζΨπηληΰ αδδΨ γαβ 

ζα πειβθιΫζεβ ηθ πιρέδΰεα ηΰκ αζειήΫακ γλιΫξκ ζηΰζ πειβθΩιεβα γαβ εαγιθμιρζβα 

ζα παιΨζμεβ εβα λπθγαηΨζηαζΰ ηΰκ εδαζηβγρηΰηακ ηξζ ηβεσζ γαβ ηξζ εβζθδΰεΨηξζ 

ήβα παιαδθζβαγΩκ εηαήξήΩκ.  
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ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ 

Απρ ηθ ΓεγΩεέιβθ ηθλ 2009 θ ηθλιβζερκ Ωμεβ ηΰ δβγΪ ηθλ ζθεβγΪ έΨζΰ αζ γαβ δε 

δβααΩηεβ αγρεα αληρζθεΰ αΩζΰ ζηθζ πιθππθδθήβζερ ζηα πδαΫζβα ηξζ ζΩξζ 

δΰεθζβθζθεβγσζ πιθθπηβγσζ (2014-2020) 

Πηΰζ ΔλιξπαογΪ Έζξζΰ, θ ηθλιβζηβγρκ γδΨδθκ, αθθιΨ πειΫπθλ 1,8 εγαηθεεςιβθ 

επβμεβιΪζεβκ, γλιΫξκ εβγιθεεζαΫεκ (ΚΚΔ). ΠλεέΨδδεβ ζηθ ΑΔήμΞ γαβ ζηΰζ 

απαζμρδΰζΰ γαηΨ 5% γαβ 5,2%, αζηβζηθΫμξκ, ηθλ εζειήθς πδΰαλζεθς (πθζθζηρ 

πθλ αζηβζηθβμεΫ πειΫπθλ ζε 9,7 εγαηθεεςιβα Ψηθεα). ΔΨζ δΰθαεΫ λπρνΰ ΰ ζηεζΪ 

ζςζδεζΪ ηθλ εε Ψδδθλκ θβγθζθεβγθςκ ηθεεΫκ, ΰ ζλζεβζθθιΨ αληΪ εΫζαβ αγρεΰ 

εεήαδςηειΰ [πΨζξ απρ ηθ 10% ηθλ αγααΨιβζηθλ εήμσιβθλ πιθορζηθκ (ΑΔήμΞ) γαβ 

ηθλδΨμβζηθζ 12% πειΫπθλ ηΰκ ζλζθδβγΪκ απαζμρδΰζΰκ, πιΨεα πθλ αζηβζηθβμεΫ ζε 

13 εγαηθεεςιβα ειήαίρεεζθλκ].  

Ρθ 2014, θ δβεαζΪκ ηθλιβζερκ παήγθζεΫξκ αζΪδαε ζε 1,133 δβζεγαηθεεςιβα 

αθΫηεβκ (+4,3%) γαβ, ζηΰζ Δλισπΰ, αζηβπιθζσπελε 582 εγαηθεεςιβα αθΫηεβκ, Ϊηθβ 

51% ηΰκ αήθιΨκ (+3%). Έηζβ, ΰ Δλισπΰ (εε ηΰ ΓαδδΫα ζηΰζ 1ΰ αΩζΰ) 

επβέεέαβσζεβ ηΰ αΩζΰ ηΰκ ξκ πισηθλ ηθλιβζηβγθς πιθθιβζεθς παήγθζεΫξκ. 

ΑθεηΩιθλ, εβα δβειελζΰηβγΪ εεδΩηΰ ηξζ εαγιθπιραεζεξζ πιθθπηβγσζ απρ ηΰ ΓΝΔ 

(ΓβεαζΪ ΝιήΨζξζΰ ΔιήαζΫακ) πιθέδΩπεβ εβγιρηειΰ εεήΩαλζζΰ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰζ 

Δλισπΰ εζ ρνεβ ηθλ Ωηθλκ 2030, εγηβεσεεζΰ ζε 744 εγαηθεεςιβα ηθλιΫζηεκ 

(+1,8%), Ϊηθβ 41,1% ηΰκ αήθιΨκ. (European Parliament-Ratcliff, Christina, 2017) 

Απρ ηθ Δλιξπαογρ Πλεέθςδβθ ηΰκ 21ΰκ ΗθλζΫθλ 1999 εε αΩεα «Ρθλιβζερκ γαβ 

Απαζμρδΰζΰ», ΰ Έζξζΰ απθδΫδεβ πειβζζρηειΰ πιθζθμΪ ζηΰ ζλεέθδΪ ηθλ 

ηθλιβζεθς ζηΰζ απαζμρδΰζΰ ζηΰζ Δλισπΰ. Ρθ ΛθΩεέιβθ ηθλ 2001 δΰεθζβεςεβ ηΰζ  

αζαγθΫζξζΰ εε ηΫηδθ «ΞδαΫζβθ ζλζειήαζΫακ ήβα ηθ εΩδδθζ ηθλ ελιξπαογθς 

ηθλιβζεθς», ρπθλ ΰ ΔπβηιθπΪ πιρηεβζε Ωζα πδαΫζβθ διΨζΰκ γαβ εΩηια ήβα ηΰζ 

ηρζξζΰ ηΰκ ελιξπαογΪκ ηθλιβζηβγΪκ έβθεΰμαζΫακ. Κε ηθ νΪθβζεα ηθλ ΠλεέθλδΫθλ 

ηΰκ 21ΰκ Καΐθλ 2002 ΰ ΔπβηιθπΪ εθΨιεθζε θδργδΰιΰ ζεβιΨ εΩηιξζ γαβ διΨζεξζ. 

ΔζδεβγηβγΨ αζαθΩιθζηαβ θιβζεΩζεκ Ψεεζεκ ζλζΩπεβεκ ηΰκ ζηιαηΰήβγΪκ αληΪκ: 

 θβ δθιλθριθβ δθήαιβαζεθΫ ηθλιβζεθς (ΓΙΡ/CST) αζΨ γιΨηθκ εΩδθκ, πθλ 

θδθγδΰισαΰγαζ εε ηΰζ παιθλζΫαζΰ ηθλ πισηθλ ελιξπαογθς δθιλθριθλ 

δθήαιβαζεθς· 

 ΰ Ωζαιηΰ δεβηθλιήΫακ ηΰκ δβγηλαγΪκ πςδΰκ ήβα ηΰζ πιθσαΰζΰ ηΰκ Δλισπΰκ ξκ 

ηθλιβζηβγθς πιθθιβζεθς· 
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 ΰ δβεηαήξήΪ, απρ ηθ 2002 γαβ εεηΨ, εζρκ ελιξπαογθς θριθλε ήβα ηθζ 

ηθλιβζερ (ηθ 14θ θριθλε πθλ θιήαζσαΰγε ηθ 2015 ζηθ Ιθληεεέθςιήθ εΫμε 

ξκ αΩεα ηΰζ «νΰθβθπθΫΰζΰ ηθλ ηθλιβζεθς»). 

Κεηαης 2001 γαβ ΦεέιθλαιΫθλ 2014, ΰ ΔπβηιθπΪ δΰεθζΫελζε επηΨ αζαγθβζσζεβκ 

ζμεηβγΨ εε ηβκ πθδβηβγΩκ γαηελαλζηΪιβεκ ήιαεεΩκ ηΰκ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθεΩα 

ηθλ ηθλιβζεθς, εεηαης ηξζ θπθΫξζ (European Parliament-Ratcliff, Christina, 

2017):  

 ηΰζ αζαγθΫζξζΰ ηΰκ 19ΰκ ΝγηξέιΫθλ 2007, — ΑηίΩζηα ήβα Ωζαζ 

αεβθριθ γαβ αζηαήξζβζηβγρ ελιξπαογρ ηθλιβζερ  

 ηΰζ αζαγθΫζξζΰ ηΰκ 30Ϊκ ΗθλζΫθλ 2010, — Ζ Δλισπΰ, θ πισηθκ 

ηθλιβζηβγρκ πιθθιβζερκ ζηθζ γρζεθ — Ωζα ζΩθ πδαΫζβθ πθδβηβγΪκ ήβα 

ηθζ ελιξπαογρ ηθλιβζερ  

 ηΰζ αζαγθΫζξζΰ ηΰκ 7ΰκ ΛθεεέιΫθλ 2012, — ΔθαιεθήΪ γαβ αζΨπηληΰ 

ηΰκ γθβζΪκ πθδβηβγΪκ αεξιΪζεξζ εε ζηρμθ ηΰζ ηρζξζΰ ηΰκ αζΨπηληΰκ 

ζηΰζ ΔΔ ·  

 ηΰζ αζαγθΫζξζΰ ηΰκ 20Ϊκ ΦεέιθλαιΫθλ 2014, — Κβα ελιξπαογΪ 

ζηιαηΰήβγΪ ήβα ηΰζ ηρζξζΰ ηΰκ αζΨπηληΰκ γαβ ηΰκ απαζμρδΰζΰκ ζηθζ 

παιΨγηβθ γαβ ααδΨζζβθ ηθλιβζερ. 

Ραληρμιθζα αεζεθαεηΪαΰγαζ γαβ εβδβγΨ εΩηια: 

1. Γβα ηθλκ ηθλιΫζηεκ-ηαηβδβσηεκ γαβ/Ϊ παιααειβζηΩκ ζμεηβγΨ εε ηΰ δβΩδελζΰ 

ηξζ ζλζριξζ, ηΰζ πιθζηαζΫα ηΰκ λήεΫακ γαβ ηΰκ αζθΨδεβακ γαασκ γαβ ηξζ 

λδβγσζ ζλεθειρζηξζ ηξζ ηθλιβζησζ. Πηα εΩηια αληΨ ζλήγαηαδΩήθζηαβ ΰ 

πλιαζθΨδεβα ζηα ηεζθδθμεΫα, ΰ πιθζηαζΫα ηξζ γαηαζαδξησζ ξκ πιθκ 

θιβζεΩζεκ πηλμΩκ ηξζ ζλεέΨζεξζ μιθζθεειβζηβγΪκ εΫζαξζΰκ, ΰ πιθζηαζΫα 

ηξζ δβγαβξεΨηξζ ηξζ επβέαησζ ζε ρδθλκ ηθλκ ηθεεΫκ ηξζ εεηαθθισζ 

γαασκ γαβ ΰ πθβρηΰηα ηξζ λδΨηξζ γθδςεέΰζΰκ. 

Ζ ΔπβηιθπΪ διθεθδρήΰζε πθδδΩκ πιξηθέθλδΫεκ εε επΫγεζηιθ ηξζ 

ελιξπαογρ πθδβηβζερ.  

 Ζ πιξηθέθλδΫα Eden πθλ ζηθμεςεβ ηΰζ πιθσαΰζΰ εηεμρζηξζ 

ελιξπαογσζ ηθλιβζηβγσζ πιθθιβζεσζ πθλ ηΰιθςζ ηΰκ αιμΩκ ηΰκ 

έβξζβερηΰηακ.  

 Ζ διΨζΰ Calypso πθλ ζηθμεςεβ ζηΰζ πιθσαΰζΰ ηθλ γθβζξζβγθς 

ηθλιβζεθς ήβα ΰδβγβξεΩζθλκ , εΰ πιθζθεβθςμθλκ ζεαιθςκ εζΪδβγεκ, 

Ψπθιεκ θβγθήΩζεβεκ γαβ Ψηθεα πειβθιβζεΩζΰκ γβζΰηβγρηΰηακ. 
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 Νβ πιξηθέθλδΫεκ Ββσζβεθκ ηθλιβζερκ απθζγθπθςζ ζα πιθξαΪζθλζ ηΰ 

εεηαηιθπΪ ηθλ πισΰζ ζβδΰιθς παιαπεηΨζεαηθκ ζε δβαζλζθιβαγρ δΫγηλθ 

πθδΰδαηβγσζ Ϊ θδθβπθιβγσζ δβαδιθεσζ. 

 Ζ ΔπβηιθπΪ ζλήμιΰεαηθδθηεΫ επΫζΰκ δβαζλζθιβαγΨ Ωιήα έβσζβεθλ 

ηθλιβζεθς πθλ απθζγθπθςζ ζηθ ζα δβαθθιθπθβΪζθλζ ηΰζ ελιξπαογΪ 

ηθλιβζηβγΪ πιθζθθιΨ.  

 Πηθ πδαΫζβθ ηΰκ πιθπαιαζγελαζηβγΪκ διΨζΰκ «Ρθλιβζερκ γαβ 

πιθζέαζβερηΰηα ήβα ρδθλκ», Ϊδΰ απρ ηθζ ΦεέιθλΨιβθ 2014 γαβ ήβα 

δβΨζηΰεα 18 εΰζσζ, ΰ ΔπβηιθπΪ μιΰεαηθδρηΰζε Ωιήα πιθζέΨζβεξζ 

δβαδιθεσζ πθλ αθθιθςζ εβα δΩζεΰ πιθορζηξζ γαβ λπΰιεζβσζ λπΩι ηξζ 

αηρεξζ εε αζαπΰιΫα, ηξζ ΰδβγβξεΩζξζ ηαηβδβξησζ γαβ ηξζ αηρεξζ εε 

παιθδβγΨ πιθέδΪεαηα.  

 ΡΩδθκ, ζηθ πδαΫζβθ ηΰκ νΰθβθπθΫΰζΰκ ηξζ ηαηβδΫξζ γαβ ηθλ ηθλιβζεθς, 

ΰ ΔπβηιθπΪ εήγαβζΫαζε ηθζ ΚΨιηβθ 2015 εβα πδαηθριεα ήβα ηθζ 

νΰθβαγρ ηθλιβζερ, εε ζγθπρ ζα έεδηβσζεβ ηβκ βγαζρηΰηεκ ηξζ εβγισζ 

γαβ εεζαΫξζ ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ ζηθλκ ηθεεΫκ ηΰκ γαβζθηθεΫακ γαβ 

νΰθβθπθΫΰζΰκ. 

2. Γβα ηθζ ηθλιβζηβγρ γδΨδθ γαβ ηβκ πειβθΩιεβεκ γαβ ήβα ηθζ λπεςαλζθ ηθλιβζερ 

Πε εαζβγρ επΫπεδθ θβ πειβθΩιεβεκ αεξιθςζηαβ ξκ θβ πβθ ζηιαηΰήβγθΫ αεζεθΫ 

ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς. Ζ ΔπβηιθπΪ λπθζηΰιΫίεβ ηΰ δΰεβθλιήΫα 

εζρκ δβγηςθλ (NECSTouR, 2009) εεηαης ηξζ γλιβρηειξζ ελιξπαογσζ 

ηθλιβζηβγσζ πειβθειεβσζ σζηε ζα αζαπηλμαθςζ ζμΩζεβκ γαβ ζλζειήαζΫεκ, 

αζηαδδαήΪ ήζσζεξζ γαβ γαβζθηρεξζ δςζεξζ ζε αΩεαηα ηθλιβζεθς. 

ζθζ αθθιΨ ηΰ ζλεέθδΪ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰζ πειβθειεβαγΪ αζΨπηληΰ γαβ 

ζηΰζ απαζμρδΰζΰ ζηβκ ηθλιβζηβγΩκ πειβθμΩκ, ΰ Έζξζΰ δβααΩηεβ γαβ Ψδδεκ 

πΰήΩκ (European Parliament-Ratcliff, Christina, 2017):  

 ηθ ΔΡΞΑ ήβα ηΰ μιΰεαηθδρηΰζΰ έβσζβεξζ πιθήιαεεΨηξζ ζε ζμΩζΰ 

εε ηθζ ηθλιβζερ,  

 ηθ πιρήιαεεα Interreg,  

 ηθ ΡαεεΫθ ΠλζθμΪκ ήβα ηΰ μιΰεαηθδρηΰζΰ λπθδθεσζ ζηθλκ ηθεεΫκ 

ηθλ πειβέΨδδθζηθκ γαβ ηξζ εεηαθθισζ,  

 ηθ ΔΘΡ ήβα ηΰζ απαζμρδΰζΰ, ηθ πιρήιαεεα Leonardo da Vinci ήβα 

ηΰζ επαήήεδεαηβγΪ γαηΨιηβζΰ,  

 ηθ Feader ήβα ηΰ δβαθθιθπθΫΰζΰ ηΰκ αήιθηβγΪκ θβγθζθεΫακ,  
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 ηθ ΔΡΑ (Δλιξπαογρ ΡαεεΫθ ΑδβεΫακ) ήβα ηθζ αζαπιθζαζαηθδβζερ 

πιθκ ηΰζ γαηεςαλζζΰ ηθλ θβγθηθλιβζεθς, ηθ πιρήιαεεα-πδαΫζβθ ήβα 

ηΰζ γαβζθηθεΫα γαβ ηΰζ αζηαήξζβζηβγρηΰηα (CIP) γαβ ηθ 7o 

ελιξπαογρ πιρήιαεεα-πδαΫζβθ ήβα ηΰζ Ωιελζα γαβ ηΰζ αζΨπηληΰ 

(PCRD). 

Ρθ Δλιξπαογρ Θθβζθέθςδβθ ζηβκ 27 ΝγηξέιΫθλ 2011, εζΩγιβζε ζθεθαεηβγρ 

νΪθβζεα  πθλ αθθιΨ ηΰζ «γαηαπθδΩεΰζΰ ηΰκ ζεηθλαδβγΪκ εγεεηΨδδελζΰκ γαβ ηΰκ 

ζεηθλαδβγΪκ γαγθπθΫΰζΰκ παβδβσζ». 

Ξθδς πιβζ ηΰζ Ωζαιηΰ βζμςθκ ηΰκ ΠλζαΪγΰκ ηΰκ Ιβζαέρζακ, ηθ Δλιξπαογρ 

Θθβζθέθςδβθ εΫμε εήγιΫζεβ ζεβιΨ νΰθβζεΨηξζ επΫ αεεΨηξζ ηθλιβζεθς, θβ 

αηβθδθήρηειεκ εγ ηξζ θπθΫξζ εΫζαβ αληΩκ  

 ηΰκ 8ΰκ ΠεπηεεέιΫθλ 2005, ζμεηβγΨ εε ηβκ ζΩεκ πιθθπηβγΩκ γαβ πιθγδΪζεβκ 

ήβα ηΰζ έβξζβερηΰηα ηθλ ελιξπαογθς ηθλιβζεθς,  

 ηΰκ 29ΰκ ΛθεεέιΫθλ 2007, ζμεηβγΨ εε «Κβα αζαζεξεΩζΰ ελιξπαογΪ 

πθδβηβγΪ ήβα ηθζ ηθλιβζερ: ήβα εβα βζμλιρηειΰ ζςεπιαηΰ λπΩι ηθλ 

ελιξπαογθς ηθλιβζεθς»,  

 γαβ ηΰκ 16ΰκ ΓεγεεέιΫθλ 2008, ζμεηβγΨ εε ηβκ επβπησζεβκ ηθλ ηθλιβζεθς 

ζηβκ παιΨγηβεκ πειβθΩιεβεκ γαβ ηΰζ αζΨπηληΪ ηθλκ. (European Parliament-

Ratcliff, Christina, 2017) 

Πηβκ ΒιληΩδδεκ ηθζ Ηθςζβθ ηθλ 2010 θβ εγπιρζξπθβ ηΰκ Δλισπΰκ εε ζγθπρ ζα 

δβαηΰιΰαεΫ ΰ Δλισπΰ ξκ γθιλθαΫθκ παήγρζεβθκ ηθλιβζηβγρκ πιθθιβζερκ πιθηεΫζεβ 

21 εζΩιήεβεκ (MEMO/10/289) πθλ πειβδαεέΨζθλζ ( European Commission, 2010): 

1. ΒεδηΫξζΰ ηΰκ αζηαήξζβζηβγρηΰηακ ηθλ ηθλιβζηβγθς γδΨδθλ ζηΰζ Δλισπΰ. 

 Ζ γαβζθηθεΫα μιεβΨίεηαβ Ωζα εζβζμλαεΫ σζηε θ ηθεΩακ γαβ θβ επβμεβιΪζεβκ ζα 

επθιΩζθλζ ζα πιθζαιεθζηθςζ ζηβκ ζΩεκ ηΨζεβκ πθλ επβγιαηθςζ ζηΰ 

ζλεπειβθθιΨ ηθλ γαηαζαδξηΪ γαβ ζα ηεπειΨζθλζ ηα γααβειξεΩζα πιρηλπα 

ηθλ γδΨδθλ. Πηθ πδαΫζβθ αληρ, ΰ ΔλιξπαογΪ ΔπβηιθπΪ ζηΰιΫίεβ ηΰζ βδΩα 

εβακ γθβζΪκ «πδαηθριεακ ηθλιβζεθς ΡΞΔ» εεηαης ηξζ ζΰεαζηβγρηειξζ 

ζλζηεδεζησζ ηθλ γδΨδθλ (ηαηβδβξηβγΨ ήιαθεΫα, ηεζθδθμεΫα, γ.δπ. ). 

 ΔπβεΪγλζζΰ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ πειβρδθλ. Γβελγρδλζζΰ εβακ εθιθΪκ 

πιθήιαεεΨηξζ αζηαδδαήσζ ήβα ηθλκ ζΩθλκ, ηθλκ ΰδβγβξεΩζθλκ, ηβκ 

θβγθήΩζεβεκ εε θβγθζθεβγΩκ δλζμΩιεβεκ γαβ ηα Ψηθεα εε αζαπΰιΫα σζηε ζα 

ηαηβδεςθλζ γαηΨ ηΰ δβΨιγεβα ηΰκ μαεΰδΪκ πειβρδθλ. ΘαηΨ δεςηειθζ, Ωζακ 

εΰμαζβζερκ αζηαδδαήΪκ πδΰιθθθιβσζ ζε ελιξπαογρ επΫπεδθ αα επθιθςζε 
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ζα έθΰαΪζεβ. ζηθζ γαδςηειθ ζλζηθζβζερ ηξζ ζμθδβγσζ δβαγθπσζ εεηαης 

ηξζ γιαησζ εεδσζ. 

 ΒεδηΫξζΰ ηΰκ γθβζξζβγθ-θβγθζθεβγΪκ ήζσζΰκ ηθλ ηθλιβζεθς πθλ μιεβΨίεηαβ 

ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ γαδςηειθλ ζλζηθζβζεθς ηιεμθλζσζ ειελζΰηβγσζ 

διαζηΰιβθηΪηξζ ζηθ πεδΫθ ηθλ ηθλιβζεθς. Έζα εβγθζβγρ ελιξπαογρ 

παιαηΰιΰηΪιβθ ηθλιβζεθς αα επθιθςζε ζα παιΨζμεβ, ζε εεζθπιραεζεΰ 

έΨζΰ, Ωζα δΫγηλθ ήβα ηθ ζλζηθζβζερ γαβ ηΰζ αζΨδλζΰ ηΰκ Ωιελζακ ζηθζ 

ηθεΩα ηθλ ηθλιβζεθς, πθλ αα επθιθςζε επΫζΰκ ζα εζειήεΫ ξκ μσιθκ 

ζλήγΩζηιξζΰκ πδΰιθθθιβσζ ήβα θδργδΰιΰ ηΰζ ΔΔ αζαθθιβγΨ εε εηεδΫηεβκ 

ζηΰζ ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα. 

2. ΞιθαήξήΪ ηΰκ αζΨπηληΰκ έβσζβεθλ, λπεςαλζθλ γαβ πιθζαζαηθδβζεΩζθλ ζηΰζ 

πθβρηΰηα ηθλιβζεθς 

 Γβελγρδλζζΰ ηΰκ αζηαδδαήΪκ ηξζ έΩδηβζηξζ πιαγηβγσζ εεηαης 

ηξζ δβγηςξζ πειβθειεβαγσζ γαβ έβσζβεξζ πιθθιβζεσζ εε ζγθπρ ηΰζ 

αζΨπηληΰ δεβγησζ έβσζβεΰκ δβαμεΫιβζΰκ. 

 ΑζΨπηληΰ εζρκ ζΪεαηθκ «Ξθβθηβγρκ ηθλιβζερκ», ξκ αζηαεθβέΪ 

επβηελήεΨηξζ ζηθζ ηθεΩα ηΰκ έεδηΫξζΰκ ηΰκ πθβρηΰηακ ηξζ λπΰιεζβσζ πθλ 

παιΩμθζηαβ απρ ελιξπαογΩκ επβμεβιΪζεβκ γαβ πιθθιβζεθςκ. 

 Δγπρζΰζΰ εζρκ ζΪεαηθκ ζηΰ έΨζΰ δεβγησζ έβσζβεΰκ δβαμεΫιβζΰκ ήβα ηΰζ 

πιθαήξήΪ ηθλιβζηβγσζ πιθθιβζεσζ πθλ εθαιερίθλζ πειβέαδδθζηβγΨ, 

γθβζξζβγΨ γαβ θβγθζθεβγΨ γιβηΪιβα. 

 Ξιρηαζΰ εζρκ ΣΨιηΰ πθλ αα αεζπΫίεβ γιβηΪιβα έβσζβεθλ γαβ λπεςαλζθλ 

ηθλιβζεθς ζηΰ έΨζΰ ηθλ θπθΫθλ αα απθζΩεεηαβ Ωζα ελιξπαογρ έιαέεΫθ ζε 

ηθλιβζηβγΩκ επβμεβιΪζεβκ γαβ πιθθιβζεθςκ. 

3. ΞαήΫξζΰ ηΰκ εβγρζακ γαβ ηΰκ πιθέθδΪκ ηΰκ Δλισπΰκ ξκ ζλζρδθλ έβσζβεξζ γαβ 

λνΰδΪκ πθβρηΰηακ πιθθιβζεσζ 

 Ζ δΰεβθλιήΫα γαβ ΰ παιαήξήΪ εζρκ «ελιξπαογθς εεπθιβγθς ζΪεαηθκ», ζε 

ζηεζΪ ειήαζΫα εε ηα γιΨηΰ εΩδΰ αα έθΰαΪζεβ ζηΰζ ελμειΩζηειΰ δβΨγιβζΰ 

απρ Ψδδθλκ δβεαζεΫκ πιθθιβζεθςκ. 

 Ζ έεδηβξεΩζΰ ζλζειήαζΫα εε εαζβγθςκ θιήαζβζεθςκ γαβ ηΰζ ελιξπαογΪ 

ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα ήβα ηΰζ πιθαήξήΪ ηξζ ελιξπαογσζ ηθλιβζηβγσζ 

πιθορζηξζ εΩζξ ηΰκ δβγηλαγΪκ πςδΰκ visiteurope.com. 

 4. πθζηΪιβηΰ ηΰκ Ωζηαηΰκ ηθλ ηθλιβζεθς ζηβκ πθδβηβγΩκ γαβ ηα μιΰεαηθδθηβγΨ 

εΩζα ηΰκ ΔΔ 
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Ν ηθλιβζερκ αζαπρθελγηα δβαζλζδΩεηαβ εε Ψδδεκ πθδβηβγΩκ. Γβα ηθ δρήθ αληρ, ΰ 

ΔπβηιθπΪ αα έεδηβσζεβ ηΰζ εζζξεΨηξζΰ γαβ ηθζ ζλζηθζβζερ πθδβηβγσζ πθλ Ωμθλζ 

αζηΫγηλπθ ζηθζ ηθλιβζερ, ρπξκ ηα δβγαβσεαηα ηξζ ηαηβδβξησζ, ΰ πιθζηαζΫα ηθλ 

γαηαζαδξηΪ γαβ ΰ εζξηειβγΪ αήθιΨ. ( European Commission, 2010) 

ΚεηΨ ηΰζ Ωγδθζΰ ηΰκ ΑζαγθΫζξζΰκ ηΰκ ΔπβηιθπΪκ «ΑηίΩζηα ήβα Ωζαζ αεβθριθ γαβ 

αζηαήξζβζηβγρ Δλιξπαογρ Ρθλιβζερ» ηθζ Νγησέιβθ ηθλ 2007 γαβ ηΰζ Απρθαζΰ 

ηθλ Δλιξπαογθς ΘθβζθέθλδΫθλ  «ΑζαζεξεΩζΰ ΞθδβηβγΪ ήβα ηθζ Ρθλιβζερ ηΰκ 

ΔλιξπαογΪκ Έζξζΰκ» ηθ ΛθΩεέιβθ ηθλ 2007 παιθλζβΨίεηαβ εβα Ωζηθζΰ 

διαζηΰιβθπθΫΰζΰ ηθλ ΡεΪεαηθκ Ρθλιβζεθς ζμεηβγΨ εε ηΰ δβΨμλζΰ γαβ ηΰζ 

εθαιεθήΪ ηξζ πιθέδεπθεΩζξζ ζηα παιαπΨζξ γεΫεεζα. 

ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ EDEN 

Ζ ΔλιξπαογΪ ΔπβηιθπΪ, ζηθ πδαΫζβθ ηΰκ «ΑηίΩζηακ ήβα Ωζαζ Αεβθριθ γαβ 

Αζηαήξζβζηβγρ Δλιξπαογρ Ρθλιβζερ», ηεγΫζΰζε απρ ηθ 2007 ηθ πιρήιαεεα «ΔDEN 

- ΔλιξπαογθΫ ΞιθθιβζεθΫ ΑιβζηεΫακ» εε ζηρμθ ηΰζ αζΨδεβηΰ ζΩξζ ηθλιβζηβγσζ 

πιθθιβζεσζ, εΰ παιαδθζβαγσζ γαβ εΰ αζεπηλήεΩζξζ πθλ αζαπηςζζθζηαβ 

ηθλιβζηβγΨ ζςεθξζα εε ηβκ αιμΩκ ηΰκ έβσζβεΰκ αζΨπηληΰκ. 

ΘΨαε μιρζθ, ηα γιΨηΰ-εΩδΰ πθλ ζλεεεηΩμθλζ ζηθ Ξιρήιαεεα αζαδεβγζςθλζ 

ζβγΰηΪ Ωζαζ ζΩθ ηθλιβζηβγρ πιθθιβζερ, έΨζεβ αεεαηθδθήΫακ, ρπξκ Αήιθηθλιβζερκ, 

δΨηβζθκ ηθλιβζερκ, Ρθλιβζερκ γαβ Άλδΰ ΞθδβηβζηβγΪ ΘδΰιθζθεβΨ γηδ. (European 

Commission, 2018). Νβ ζβγΰηΩκ πιθθιβζεθΫ έιαέεςθζηαβ ζε εβδβγΪ εγδΪδξζΰ ηΰκ 

ΔλιξπαογΪκ ΔπβηιθπΪκ πθλ πιαήεαηθπθβεΫηαβ ηθ θαβζρπξιθ. 

ΚΩμιβ ζηβήεΪκ, απρ εδδΰζβγΪκ πδελιΨκ, Ωμθλζ αζαδεβμηεΫ ξκ ζβγΰηΩκ γαβ 

επβδαμρζηεκ πιθθιβζεθΫ αιβζηεΫακ θβ εηΪκ (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2017):  

1. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς «Αήιθηθλιβζερκ» ΰ ΞειβθΩιεβα ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ, 

ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα Φδσιβζακ (πισΰζ Λ.Α. Φδσιβζακ) (2007)  

2. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς  «Ρθλιβζερκ γαβ Άλδΰ ΞθδβηβζηβγΪ ΘδΰιθζθεβΨ» ΰ 

ΞειβθΩιεβα ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ, ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα Γιεέεζσζ (πισΰζ 

Λ.Α. Γιεέεζσζ) ήβα ηα "ΑζαγαηξζΨιβα" (2008) 

3. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς «Ρθλιβζερκ γαβ Ξιθζηαηελρεεζεκ ΞειβθμΩκ» ΰ 

ΞειβθΩιεβα ΒθιεΫθλ ΑβήαΫθλ, ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα ΙΩζέθλ (πισΰζ Λ.Α. 

ΙΩζέθλ) ήβα ηθ «ΑπθδβαξεΩζθ ΓΨζθκ» (2009)  

4. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς «δΨηβζθκ Ρθλιβζερκ» ΰ ΞειβθΩιεβα ΘεζηιβγΪκ 

ΚαγεδθζΫακ, ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα Πειισζ (πισΰζ Λ.Α. Πειισζ) ήβα ηΰ 

δΫεζΰ ΘειγΫζΰ γαβ ηβκ βαεαηβγΩκ πΰήΩκ ΑήγΫζηιθλ γαβ ΠβδΰιθγΨζηιθλ (2010)  
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a. 1θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηΰζ ΞειβθΩιεβα ΠηειεΨκ ΔδδΨδακ ήβα ηβκ 

ΗαεαηβγΩκ ΞΰήΩκ: ΓΪεθλ ΘαεΩζξζ Βθςιδξζ-ΗαεαηβγΩκ ΞΰήΩκ, 

ΙθληιΨ ΘθζβαέΫηΰ/ΓΪεθλ Καγιαγσεΰκ-ΗαεαηβγΨ ΙθληιΨ 

Ξδαηςζηθεθλ/ΓΪεθλ πΨηΰκ-ΙθληιΨ Όπαηΰκ/ΓΪεθλ ΓθιήθπθηΨεθλ-

ΗαεαηβγΩκ ΞΰήΩκ ΘαδδΫδιθεθλ/ΓΪεθλ ΠπειμεβΨδακ-ΞΰήΩκ ΗζΨμθλ, 

Ίζαμθκ Ξθηαερκ, Ξαιαπρηαεθκ ΟθλζηβαζΫηΰκ,   

b. 2θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηΰζ ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα 

ΑβηξδθαγαιζαζΫακ ήβα ηθ Δαζβγρ ΞΨιγθ Ιβεζθααδαζζσζ 

ΚεζθδθήήΫθλ-Αβηξδβγθς, γΨηξ ιθλ γαβ εγέθδσζ πθηαεσζ Αμεδσθλ 

γαβ Δςΰζθλ γαβ ζΪζξζ ΔμβζΨδξζ,  

c. 3θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηΰζ ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα ΘεζπιξηΫακ 

ήβα ηθ ΓΪεθ ΑμΩιθζηα - ΞειβθμΪ Πηεζσζ ηθλ Ξθηαεθς ΑμΩιθζηα 

ΞειβθμΪ Θθβζρηΰηακ ΠθλδΫθλ γαβ  

d. 4θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηθ ΓΪεθ ΞξήξζΫθλ (πισΰζ ΓΪεθ 

ΓεδέβζαγΫθλ ΗξαζζΫζξζ) ήβα ηθ Λειρελδθ ΟθήθίΫθλ δΫπδα ζηθζ 

πθηαερ Οθήρίΰ,  

5. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς «Ρθλιβζερκ γαβ ΑζΨπδαζΰ μσιξζ- πειβθμσζ» θ ΓΪεθκ 

Γεδθσζ ήβα ηθζ Νβγβζερ "ΣΨιεαβζα" - Ρα ΡαεπΨγβγα (2011)  

a. 1θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηΰζ ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα ΑζαηθδβγΪκ 

ΑηηβγΪκ, ΓΪεθκ ΙαλιεξηβγΪκ ήβα ηΰζ ΑζΨπδαζΰ ηθλ Ρεμζθδθήβγθς 

Ξθδβηβζηβγθς ΞΨιγθλ ΙαλιΫθλ (Ρ.Ξ.Ξ.Ι.), 

b.  2θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηθ ΓΪεθ Κβζσα ΞεδβΨδακ ήβα ηθ μξιβρ 

ΠεΨιβ,  

c. 3θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηθ ΓΪεθ ΑήΫθλ ΛβγθδΨθλ ήβα ηθζ 

ΓβαηΰιΰηΩθ  παιαδθζβαγρ θβγβζερκ "Ιβεζσζ" γαβ  

d. 4θ επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηΰζ ΞειβθειεβαγΪ Δζρηΰηα ΘεζπιξηΫακ 

ήβα ηΰζ ΗειΨ ΚθζΪ ΓΰιθεειΫθλ ηθλ ΓΪεθλ Φβδβαησζ  

6. ΘΩεα Γβαήξζβζεθς  «ΞιθζέΨζβεθκ Ρθλιβζερκ» θ ΓΪεθκ Καιαασζα (2013) 

ήβα ηθ Δαζβγρ ΞΨιγθ ΠμβζβΨ  

a. εε επβδαμρζηα πιθθιβζερ ηθ ΓΪεθ Κβζσα ΞεδβΨδακ ήβα ηθ 

πιρήιαεεα Θιΰηβγσζ Γβαδιθεσζ.  

Ζ ΔλιξπαογΪ ΔπβηιθπΪ Ωμεβ δΰεβθλιήΪζεβ Ωζαζ εβδβγρ βζηρηθπθ εε πδΰιθθθιΫεκ 

πιθγεβεΩζθλ ζα αζαδεΫηεβ ηθλκ πιθθιβζεθςκ αιβζηεΫακ. Απρ ηθ 2008 γαβ Ωπεβηα θβ 

ζβγΰηΩκ πιθθιβζεθΫ πιθζγδΪαΰγαζ ζα λπθήιΨνθλζ Ωζα Κζΰερζβo ΠλζειήαζΫακ εε 

αΩεα: «ΓβαγΪιληΰ ήβα Ωζα Δλιξπαογρ ΓΫγηλθ Ξιθθιβζεσζ ΑιβζηεΫακ ήβα ηθζ 

Ββσζβεθ Ρθλιβζερ» γαβ δεζεεςηΰγαζ ξκ πιθκ ηΰζ εεηαης ηθλκ ζλζειήαζΫα, γαασκ 

γαβ ηΰζ αζηαδδαήΪ πδΰιθθθιβσζ γαβ ήζσζεξζ ζε αΩεαηα ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ, 

ηΰ εεηΨδθζΰ ήζσζεξζ γαβ εεπεβιβσζ γαβ ηΰζ αζΨπηληΰ γθβζσζ διΨζεξζ ήβα ηΰζ 
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πιθσαΰζΰ ηθλ έβσζβεθλ ηθλιβζεθς. Δβδβγρηεια, ηθ δΫγηλθ EDEN αιβαεεΫ 

παζελιξπαογΨ πΨζξ απρ 200 πιθθιβζεθςκ.  

Ν Πςζδεζεθκ EDEN αζαπηςζζεβ επαθΩκ γαβ εε Ψδδθλκ θθιεΫκ ηΰκ παήγρζεβακ 

γθβζρηΰηακ, βδβξησζ γαβ θιήαζβζεσζ πθλ ειήΨίθζηαβ ήβα ηΰζ πιθσαΰζΰ ηθλ 

έβσζβεθλ ηθλιβζεθς. ΚΩδΰ ηθλ ΠλζδΩζεθλ επθιθςζ ζα ήΫζθλζ ζβγΰηΩκ γαβ 

επβδαμρζηεκ πιθθιβζεθΫ EDEN εε ηΰζ γαηαέθδΪ εηΪζβακ ζλζδιθεΪκ εΩδθλκ. O 

Πςζδεζεθκ EDEN παιΩμεβ λπθζηΪιβηΰ ζηΰζ αιερδβα ήβα ηθζ Ρθλιβζερ Γ/ζζΰ ηΰκ 

ΔπβηιθπΪκ, εΩζξ ηΰκ επβγαβιθπθΫΰζΰκ ηΰκ έΨζΰκ δεδθεΩζξζ ηξζ ζλεεεηεμρζηξζ 

ζηθ δΫγηλθ γαβ ζηθ Πςζδεζεθ, ηΰκ δβθιήΨζξζΰκ ζλζαζηΪζεξζ εε ηα εΩδΰ ηθλ γαβ 

ηΰ ζλζειήαζΫα ήβα ηΰ δβθιήΨζξζΰ ηΰκ εηΪζβακ ζλζΨζηΰζΰκ ηθλ δβγηςθλ EDEN 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2017). 

ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΦΝΟΝΚ ΓΗΑ ΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ 

ΒΨζεβ ηΰκ ΑζαγθΫζξζΰκ ηΰκ ΔλιξπαογΪκ ΔπβηιθπΪκ ηΰκ 13ΰκ ΛθεεέιΫθλ 2001 

«ΠλζειήαζΫα ήβα ηθ ΚΩδδθζ ηθλ Δλιξπαογθς Ρθλιβζεθς», ηθ 2002 

πιαήεαηθπθβΪαΰγε ζηβκ ΒιληΩδδεκ ηθ πισηθ Δλιξπαογρ Φριθλε Ρθλιβζεθς εε 

ζηρμθ ηΰ έεδηΫξζΰ ηΰκ δβαζςζδεζΰκ γαβ επβγθβζξζΫακ εεηαης ηξζ ελιξπαογσζ 

εζδβαθειθεΩζξζ ήβα ηθζ ηθλιβζερ γαβ εζ ήΩζεβ ηΰζ εζΫζμλζΰ ηθλ ελιξπαογθς 

ηθλιβζεθς. 

Έγηθηε, ηθ Δλιξπαογρ Φριθλε Ρθλιβζεθς θΩιζεβ ζε επαθΪ γθιλθαΫθλκ 

εγπιθζσπθλκ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ έβθεΰμαζΫακ, ηΰκ γθβζξζΫακ ηξζ πθδβησζ, ηξζ 

ελιξπαογσζ θιήΨζξζ, εαζβγσζ γαβ πειβθειεβαγσζ αιμσζ εε αιεθδβρηΰηα ζηθζ 

ηθλιβζερ γαασκ γαβ δβεαζσζ θιήαζβζεσζ πιθγεβεΩζθλ ζα ζλίΰηΪζθλζ ηβκ 

πιθγδΪζεβκ ηθλ ηθεΩα. ΘΨαε μιρζθ ηθ Φριθλε εζηβΨίεβ ζε ζλήγεγιβεΩζα αΩεαηα 

εζδβαθΩιθζηθκ, ρπξκ εΫζαβ ΰ πθβρηΰηα, ΰ έβξζβερηΰηα γαβ θ αζηαήξζβζερκ. 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2017) 

Ρθ Δλιξπαογρ Φριθλε Ρθλιβζεθς εΫζαβ Ωζα εηΪζβθ ήεήθζρκ πθλ ζλζδβθιήαζσζεηαβ 

εε ηΰ μσια πθλ αζγεΫ ηΰζ ΞιθεδιΫα ηθλ ΠλεέθλδΫθλ ηΰκ ΔλιξπαογΪκ Έζξζΰκ γαηΨ 

ηθ δεςηειθ εηΨεΰζθ ηθλ Ωηθλκ. Νβ ζηρμθβ ηθλ Φριθλε εΫζαβ πθδβηβγθΫ γαβ 

ζλζδΩθζηαβ ζλμζΨ εε Ψηλπΰ ζςζθδθ ηξζ πθλιήσζ Ρθλιβζεθς απρ μσιεκ ηΰκ ΔΔ. 

(European Commission, 2018) 

Ρα αΩεαηα ηθλ Δλιξπαογθς Φριθλε Ρθλιβζεθς ηξζ πειαζεΩζξζ εησζ Ϊηαζ: 

Limassol 2006: «Δλιξπαογρκ Ρθλιβζερκ: ΛΩεκ ΔλγαβιΫεκ» 

Algavre 2007: «Ββσζβεΰ ΓβαμεΫιβζΰ Ρθλιβζηβγσζ Ξιθθιβζεσζ» 
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Bordeaux 2008: «Ζ ΔλιξπαογΪ ΡθλιβζηβγΪ πιθζθθιΨ: Ξθβρηΰηα γαβ Ββξζβερηΰηα 

Ωζαζηβ ηξζ ΡΨζεξζ ηΰκ ΕΪηΰζΰκ» 

Brussels 2009: «Ρθλιβζερκ ζηΰζ ΔλιξπαογΪ Έζξζΰ γαβ ΝβγθζθεβγΪ Όθεζΰ: ΛΩεκ 

ΔλγαβιΫεκ ήβα Ωζα Ββσζβεθ ΚΩδδθζ πθλ αα ζλζηεδΩζεβ ζηΰζ ΔλΰεειΫα» 

Mellieha 2010: «ΔζΫζμλζΰ ηθλ Ορδθλ ηΰκ Δλισπΰκ ξκ Ξιθπθιελρεεζθλ 

Ρθλιβζηβγθς Ξιθθιβζεθς» 

Krakow 2011: «ΔζΫζμλζΰ ηΰκ Αζηαήξζβζηβγρηΰηακ ηθλ Δλιξπαογθς Ρθλιβζηβγθς 

ΡθεΩα» 

Nicosia 2012: «Ξιθσαΰζΰ ηΰκ Δλισπΰκ ξκ Ρθλιβζηβγθς Ξιθθιβζεθς» 

Vilnius 2013: «Ρθλιβζερκ, εθμδρκ θβγθζθεβγΪκ αζΨπηληΰκ, γθβζξζβγΪκ αδδαήΪκ γαβ 

ελΰεειΫακ». 

Naples 2014: «ΤΰθβθπθΫΰζΰ, γαβζθηθεΫα, έβσζβεΰ γβζΰηβγρηΰηα γαβ πιρζέαζΰ 

ζηθλκ πιθθιβζεθςκ, γαηΨιηβζΰ γαβ εγπαΫδελζΰ, διΨζεβκ ήβα ηΰζ πιθσαΰζΰ ηΰκ 

Δλισπΰκ» 

Luxembourg  2015: «ΤΰθβθπθΫΰζΰ ηθλ ηθλιβζεθς, πιθσαΰζΰ ηΰκ Δλισπΰκ εΩζξ 

δβαγιαηβγσζ γαβ παζελιξπαογσζ αεεαηβγσζ πιθορζηξζ, δεηβθηΪηξζ γαβ γαηΨιηβζΰκ 

γαβ απδθςζηελζΰ ηθλ ιλαεβζηβγθς γαβ δβθβγΰηβγθς πδαβζΫθλ ήβα ηθζ ηθλιβζερ» 

Bratislava 2016: «ΦθιθδθήΫα, ζλζειήαηβγΪ θβγθζθεΫα γαβ νΰθβαγρκ 

εεηαζμΰεαηβζερκ» 

Talin 2017: «νΰθβαγΪ γαβζθηθεΫα, ζλζδεηβγρηΰηα εεηαθθιΨκ, έβξζβερηΰηα ηθλ 

ηθλιβζεθς, βζθιιθπΫα εεηαης αζθΨδεβακ γαβ απιρζγθπηξζ ηαηβδβσζ ζηΰζ Δλισπΰ» 

(European Commission, 2018) 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ 

Ρθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς γαβ Ρθλιβζεθς ζηθ πδαΫζβθ ηθλ Δλιξπαογθς 

ΞιθήιΨεεαηθκ . «Αζηαήξζβζηβγρηΰηα γαβ Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα» 2007-2013 λδθπθβεΫ 

ηθ πιρήιαεεα ΞιΨζβζθκ Ρθλιβζερκ, ηθ θπθΫθ αθθιΨ επεζδςζεβκ ζε ηεζθδθμεβαγΨ 

γαβ ηθλιβζηβγΨ γαηαδςεαηα εζηρκ ηΰκ ΔδδΰζβγΪκ ΔπβγιΨηεβακ. (πθλιήεΫθ 

Ρθλιβζεθς, 2017) Ν ζλζθδβγρκ πιθππθδθήβζερκ πθλ αα δβαηεαεΫ εΩζξ ηΰκ ΞιΨηΰκ 

«ΞιΨζβζθκ Ρθλιβζερκ» γαβ πιθΩιμεηαβ απρ Γΰερζβα ΓαπΨζΰ αζΩιμεηαβ ζε 

12.904.207 €. Ζ Γΰερζβα ΓαπΨζΰ ηΰκ ΞιΨηΰκ ζλήμιΰεαηθδθηεΫηαβ απρ ηΰζ 

ΔλιξπαογΪ Έζξζΰ γαβ εβδβγρηεια απρ ηθ Δλιξπαογρ ΡαεεΫθ ΞειβθειεβαγΪκ 

ΑζΨπηληΰκ (ΔΡΞΑ) γαβ απρ εαζβγθςκ πριθλκ. (ΔΠΞΑ NEWS, 2018) 
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Ρθ πιρήιαεεα "ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ" Ωμεβ γεζηιβγρ ζηρμθ ηΰζ αζαέΨαεβζΰ ηξζ 

πιθζθειρεεζξζ λπΰιεζβσζ ηξζ ηθλιβζηβγσζ εθζΨδξζ, ηΰ έεδηΫξζΰ ηΰκ πθβρηΰηακ 

ηξζ παιεμρεεζξζ λπΰιεζβσζ γαβ ηξζ πειβέαδδθζηβγσζ ηθλκ επβδρζεξζ. Νβ 

γηβιβαγΩκ εήγαηαζηΨζεβκ πιΩπεβ ζα έεδηβξαθςζ ξκ πιθκ ηΰζ εζειήεβαγΪ 

απθδθηβγρηΰηα γαβ ηΰζ εηθβγθζρεΰζΰ εζΩιήεβακ ήεζβγρηεια γαασκ γαβ ηΰ ζξζηΪ γαβ 

λπεςαλζΰ δβαμεΫιβζΰ ηθλ ςδαηθκ γαβ ηξζ απθιιβεεΨηξζ σζηε ζα πδΰιθςζ ηα 

γιβηΪιβα θβγθδθήβγΪκ πβζηθπθΫΰζΰκ. ΡΩδθκ Ωμεβ ξκ ζηρμθ ηΰζ αζΨπηληΰ ηΰκ 

πειβέαδδθζηβγΪκ ζλζεΫδΰζΰκ γαβ ηΰκ εηαβιβγΪκ γθβζξζβγΪκ ελαςζΰκ ηξζ 

ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ. Έζα επβπδΩθζ γΫζΰηιθ απθηεδεΫ ΰ παήγρζεβα ηΨζΰ ηξζ 

ηθλιβζησζ αδδΨ γαβ ηξζ ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ πθλ Ωμθλζ ελαβζαΰηθπθβΰαεΫ ζε 

αΩεαηα πιθζηαζΫακ ηθλ πειβέΨδδθζηθκ γαβ πβζηθπθΫΰζΰκ ηθλιβζηβγσζ 

γαηαδλεΨηξζ.  (ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, 2018) 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ 

Ρθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς γαβ Ρθλιβζεθς ζηθ πδαΫζβθ ηθλ Δλιξπαογθς 

ΞιθήιΨεεαηθκ . «Αζηαήξζβζηβγρηΰηα γαβ Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα» 2007-2013 λδθπθβεΫ 

ηθ πιρήιαεεα Δζαδδαγηβγρκ Ρθλιβζερκ. Ν εζαδδαγηβγρκ ηθλιβζερκ πειβδαεέΨζεβ 

ηθ ζςζθδθ ηξζ ηθλιβζηβγσζ λπΰιεζβσζ, θβ θπθΫεκ δβαγιΫζθζηαβ αζΨδθήα εε ηβκ 

βδβαΫηειεκ αζΨήγεκ, ηβκ πιθηβεΪζεβκ γαβ ηα γΫζΰηια ηξζ ηθλιβζησζ, απελαςζθζηαβ 

ζε Ωζα εηεβδβγελεΩζθ γθβζρ, ηΰιθςζ ηβκ αιμΩκ ηΰκ έβσζβεΰκ αζΨπηληΰκ γαβ 

ζλεέΨδδθλζ ζηΰζ Ψεέδλζζΰ ηΰκ επθμβγρηΰηακ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ ίΪηΰζΰκ. Ν 

ζλζθδβγρκ πιθππθδθήβζερκ πθλ αα δβαηεαεΫ εΩζξ ηΰκ ΞιΨηΰκ «Δζαδδαγηβγρκ 

Ρθλιβζερκ» γαβ πιθΩιμεηαβ απρ Γΰερζβα ΓαπΨζΰ αζΩιμεηαβ ζε 20.000.000,00 € εε 

ζλήγεγιβεΩζΰ ήεξήιαθβγΪ γαηαζθεΪ (Γβα ηΰζ ΞειβθΩιεβα ηΰκ ΘεζηιβγΪκ 

ΚαγεδθζΫακ €938.490,00 γαβ ήβα ηΰζ ΞειβθΩιεβα ηΰκ ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ 

€930.498,00) (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2017). Ζ Γΰερζβα ΓαπΨζΰ ηΰκ ΞιΨηΰκ 

ζλήμιΰεαηθδθηεΫηαβ απρ ηΰζ ΔλιξπαογΪ Έζξζΰ γαβ εβδβγρηεια απρ ηθ Δλιξπαογρ 

ΡαεεΫθ ΞειβθειεβαγΪκ ΑζΨπηληΰκ (ΔΡΞΑ) γαβ απρ εαζβγθςκ πριθλκ. (ΔΠΞΑ NEWS, 

2018) 

Νβ ζηρμθβ ηθλ πιθήιΨεεαηθκ απθζγθπθςζ (ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ & 

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, 2018): 

 Πηΰ δβαθθιθπθΫΰζΰ γαβ ζηθζ εεπδθληβζερ ηθλ εδδΰζβγθς ηθλιβζηβγθς 

πιθορζηθκ εε ηΰζ επβμεβιΰεαηβγΪ αηβθπθΫΰζΰ εζαδδαγηβγσζ εθιθσζ 

ηθλιβζεθς. 

 Πηΰζ αζΨδεβηΰ γαβ ηθλιβζηβγΪ αηβθπθΫΰζΰ ηθλ θλζβγθς γαβ πθδβηβζεβγθς 

απθαΩεαηθκ. 

 Πηΰζ Ψεέδλζζΰ ηΰκ επθμβγρηΰηακ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ ίΪηΰζΰκ. 
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Πςεθξζα εε ηθ πιρήιαεεα αληρ αα εζβζμλαθςζ επεζδληβγΨ ζμΩδβα ηα θπθΫα αα 

ζλεέΨδδθλζ ζηΰζ αζΨπηληΰ εβακ Ϊ πειβζζρηειξζ εβδβγσζ Ϊ/γαβ εζαδδαγηβγσζ 

εθιθσζ ηθλιβζεθς, ρπξκ (ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, 2015): 

 Ααδΰηβγρκ ηθλιβζερκ αζανλμΪκ 

Ζ εθιθΪ ηθλ ηθλιβζεθς πθλ εζααιιςζεβ ηΰ ζλεεεηθμΪ ηθλ επβζγΩπηΰ ζε 

εεπεβιΫεκ πθλ ζλζδΩθζηαβ εε ηθζ ααδΰηβζερ ήβα δρήθλκ αζανλμΪκ. Νβ 

ααδΰηβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ αζανλμΪκ επθιθςζ ζα αζαπηςζζθζηαβ:  

- ζηΰ αΨδαζζα. 

- ζε δΫεζεκ – πθηΨεβα .  

- ζε θιεβζΩκ, ΰεβθιεβζΩκ, πεδβζΩκ Ϊ / γαβ αζηβγΩκ γαβ ΰεβαζηβγΩκ 

πειβθμΩκ. 

 ΘαδΨζζβθκ ηθλιβζερκ 

Ζ εθιθΪ ηθλ ηθλιβζεθς πθλ εζααιιςζεβ ηΰ ζλεεεηθμΪ ηθλ επβζγΩπηΰ ζε 

εεπεβιΫεκ πθλ ζλζδΩθζηαβ εε ηθ ααδΨζζβθ γαβ ηθ παιΨγηβθ πειβέΨδδθζ. 

ΑθθιΨ ζε διαζηΰιβρηΰηεκ πθλ ζλζδΩθζηαβ εε ααδΨζζβεκ πειβΰήΪζεβκ γαβ 

διαζηΰιβρηΰηεκ. 

 Ρθλιβζερκ λπαΫαιθλ 

Ζ εθιθΪ ηθλ ηθλιβζεθς πθλ εζααιιςζεβ ηΰ ζλεεεηθμΪ ηθλ επβζγΩπηΰ ζε 

εεπεβιΫεκ πθλ ζλζδΩθζηαβ εε ηθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ εηαβιθλεΩζξζ ηξζ 

αζηβγσζ, ηξζ ααδΨζζβξζ γαβ ηξζ παιΨγηβξζ πειβθμσζ. Νβ γλιβρηειεκ 

επβεΩιθλκ εθιθΩκ πθλ αζΪγθλζ ζηΰ ζλήγεγιβεΩζΰ γαηΰήθιΫα εΫζαβ 

εζδεβγηβγΨ: 

- Ν θλζβθδαηιβγρκ ηθλιβζερκ πθλ αζαπηςζζεηαβ ζηβκ 

μαιαγηΰιβίρεεζεκ «θλζβγΩκ» πειβθμΩκ εε ζγθπρ ζα απθγηΪζθλζ 

ήζσζεβκ ήβα ηΰ θςζΰ θβ ηθλιΫζηεκ.  

- Ν ηθλιβζερκ παιαηΪιΰζΰκ μδξιΫδακ γαβ παζΫδακ πθλ αζαπηςζζεηαβ 

ζε πειβθμΩκ πθλ δβααΩηθλζ Ψηβα παιαηΪιΰζΰκ μδξιΫδα Ϊ παζΫδα. 

- Ν πειβπαηΰηβγρκ ηθλιβζερκ πθλ αζαπηςζζεηαβ ζηα πειβπαηΰηβγΨ 

εθζθπΨηβα ηΰκ λπαΫαιθλ.  

- Ν πειβΰήΰηβγρκ ηθλιβζερκ ρηαζ ΰ πειβΪήΰζΰ Ϊ ΰ εγδιθεΪ ήΫζεηαβ 

ζηΰζ ςπαβαιθ. 

 Γαζηιθζθεβγρκ ηθλιβζερκ 

Ζ εθιθΪ ηθλ ηθλιβζεθς πθλ εζααιιςζεβ ηΰ ζλεεεηθμΪ ηθλ επβζγΩπηΰ ζε 

εεπεβιΫεκ πθλ ζλζδΩθζηαβ εε ηΰζ ηθπβγΪ γθλίΫζα γαβ ηΰζ αζΨδεβηΰ ηΰκ 

βδβαΫηειΰκ ήαζηιθζθεβγΪκ ηαληρηΰηακ εβακ ζλήγεγιβεΩζΰκ πειβθμΪκ. Νβ 

γλιβρηειεκ επβεΩιθλκ εζΩιήεβεκ πθλ αζΪγθλζ ζηΰ ζλήγεγιβεΩζΰ γαηΰήθιΫα 

εΫζαβ εζδεβγηβγΨ:  



33 

 

- ΓβαγιβηΪ εζζξεΨηξζΰ ηΰκ ηθπβγΪκ γθλίΫζακ ζηα πιθζθειρεεζα 

εδΩζεαηα.  

- ΓΰεβθλιήΫα Ϊ/γαβ δβΨμλζΰ ήαζηιθζθεβγσζ γαβ θβζθηθλιβζηβγσζ 

δβαδιθεσζ.  

- ΔπβζγΩνεβκ ζε εθζΨδεκ γαβ ειήαζηΪιβα παιαήξήΪκ γαβ εεηαπθΫΰζΰκ 

ηθπβγσζ πιθορζηξζ (παιαδθζβαγΨ εδαβθηιβέεΫα, αήιθγηΪεαηα, 

αεπεδθλιήβγΩκ ίσζεκ, θβζθπθβεΫα, ειήαζηΪιβα γ.δπ.).  

- ΓελζβήζξζΫα.  

- ΔγπαβδεληβγΩκ ηεζαήΪζεβκ.  

- ΔβδβγΩκ εγαΩζεβκ ερζβεθλ μαιαγηΪια.  

- ΔθαιεθήΩκ εβγθζβγΪκ πειβΪήΰζΰκ.  

- ΤλμαήξήβγΩκ εγδΰδσζεβκ. 

 Ρθλιβζερκ λήεΫακ γαβ ελεηΫακ 

Ζ εθιθΪ αληΪ απελαςζεηαβ ζε επβζγΩπηεκ πθλ επβαλεθςζ ζα ζλζδλΨζθλζ 

ηβκ δβαγθπΩκ ηθλκ εε λπΰιεζΫεκ πιρδΰνΰκ, δβαηΪιΰζΰκ Ϊ έεδηΫξζΰκ ηΰκ 

λήεΫακ ηθλκ εΩζξ πιθήιαεεΨηξζ θδβγΪκ αζαίξθήρζΰζΰκ γαβ μαδΨιξζΰκ ζε 

ζξεαηβγρ, πζελεαηβγρ γαβ ζλζαβζαΰεαηβγρ επΫπεδθ. Ζ εθιθΪ αληΪ αθθιΨ 

αγρεΰ ζε επβζγΩπηεκ θβ θπθΫθβ αζΪγθλζ ζηΰζ γαηΰήθιΫα ηξζ ΑεεΑ γαβ 

ζλήγεγιβεΩζα Ψηθεα εε γβζΰηβγΨ πιθέδΪεαηα, εε πιθέδΪεαηα ριαζΰκ Ϊ 

αγθΪκ, Ψηθεα ηιΫηΰκ ΰδβγΫακ γ.δπ.. Εΰηθςεεζθ εδσ εΫζαβ ΰ δβαζθΨδβζΰ 

λπθδθεσζ γαβ ζλζαΰγσζ πιθζέαζβερηΰηακ ήβα δβΨθθιεκ γαηΰήθιΫεκ ΑεεΑ 

ζηβκ εζαδδαγηβγΩκ ηθλιβζηβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ. (ΔΝΡ, 2018) 

ΡΝ ΛΔΝ ΔΠΞΑ 2014-2020 

Ρθ ΔΠΞΑ (Δηαβιβγρ Πςεθξζθ ήβα ηθ ΞδαΫζβθ ΑζΨπηληΰκ) 2014-2020 απθηεδεΫ ηθ 

έαζβγρ ζηιαηΰήβγρ ζμΩδβθ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηΰκ μσιακ εε ηΰ ζλζδιθεΪ 

ζΰεαζηβγσζ πριξζ πθλ πιθΩιμθζηαβ απρ ηα ΔλιξπαογΨ ΓβαιαιξηβγΨ γαβ 

ΔπεζδληβγΨ ΡαεεΫα (ΔΓΔΡ) ηΰκ ΔλιξπαογΪκ Έζξζΰκ. 

ΚΩζξ ηΰκ λδθπθΫΰζΰκ ηθλ ΔΠΞΑ επβδβσγεηαβ ΰ αζηβεεησπβζΰ ηξζ δβαιαιξηβγσζ 

αδλζαεβσζ ηΰκ μσιακ πθλ ζλζεηΩδεζαζ ζηΰζ εεθΨζβζΰ ηΰκ θβγθζθεβγΪκ γιΫζΰκ 

αδδΨ γαβ ηξζ πιθέδΰεΨηξζ, θβγθζθεβγσζ γαβ γθβζξζβγσζ, πθλ αληΪ δΰεβθςιήΰζε. 

ΔπΫζΰκ, ηθ ΔΠΞΑ 2014-2020 γαδεΫηαβ ζα ζλζδιΨεεβ ζηΰζ επΫηεληΰ ηξζ εαζβγσζ 

ζηρμξζ Ωζαζηβ ηΰκ ΠηιαηΰήβγΪκ «Δλισπΰ 2020». Πηρμθκ ηΰκ ΠηιαηΰήβγΪκ 

«Δλισπΰ 2020» εΫζαβ ΰ πιθαήξήΪ εβακ αζΨπηληΰκ: 

 Ωηλπζΰκ, εε απθηεδεζεαηβγρηειεκ επεζδςζεβκ ζηΰζ εγπαΫδελζΰ, ηΰζ Ωιελζα 

γαβ ηΰζ γαβζθηθεΫα, 
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 έβσζβεΰκ, μΨιΰ ζηΰζ απθθαζβζηβγΪ εεηΨέαζΰ ζε εβα θβγθζθεΫα μαεΰδσζ 

εγπθεπσζ Ψζαιαγα, γαβ 

 μξιΫκ απθγδεβζεθςκ, εε βδβαΫηειΰ Ωεθαζΰ ζηΰ δΰεβθλιήΫα αΩζεξζ ειήαζΫακ 

γαβ ζηΰ εεΫξζΰ ηΰκ θησμεβακ. 

Θααθιβζηβγρ ζηθβμεΫθ ζηθζ αζαπηληβαγρ ζμεδβαζερ ηΰκ πειβρδθλ 2014-2020 

απθηΩδεζε ΰ εγπρζΰζΰ ηΰκ εαζβγΪκ γαβ ηξζ πειβθειεβαγσζ Πηιαηΰήβγσζ Έιελζακ 

γαβ ΘαβζθηθεΫακ ήβα ηΰζ Έηλπζΰ ΔηεβδΫγελζΰ. Πε εαζβγρ επΫπεδθ Ωμθλζ 

πιθζδβθιβζηεΫ θγησ γδΨδθβ ζηθλκ θπθΫθλκ αα δθαεΫ πιθηειαβρηΰηα γαβ αζαεΩζεηαβ 

ζα Ωμθλζ εεήαδςηειΰ ζλεεεηθμΪ ζηΰζ θβγθζθεβγΪ εεήΩαλζζΰ. Νβ γδΨδθβ αληθΫ 

εΫζαβ θβ εηΪκ: 

 Αήιθ-δβαηιθθΪ 

 ήεΫα – θΨιεαγα 

 ΡεμζθδθήΫεκ πδΰιθθθιβγΪκ γαβ επβγθβζξζβσζ 

 ΔζΩιήεβα 

 ΞειβέΨδδθζ γαβ έβσζβεΰ αζΨπηληΰ 

 ΚεηαθθιΩκ 

 δβγΨ – γαηαζγελΩκ 

 Ρθλιβζερκ, πθδβηβζερκ, δΰεβθλιήβγΩκ έβθεΰμαζΫεκ 

Ρθ ΔΠΞΑ 2014-2020 απθηεδεΫηαβ απρ 20 ΞιθήιΨεεαηα, απρ ηα θπθΫα ηα 7 εΫζαβ 

ΡθεεαγΨ γαβ ηα 13 ΞειβθειεβαγΨ: 

 Ρα ΡθεεαγΨ ΞιθήιΨεεαηα αθθιθςζ Ωζα Ϊ πειβζζρηειθλκ ηθεεΫκ γαβ Ωμθλζ 

ξκ ήεξήιαθβγρ πεδΫθ εθαιεθήΪκ ρδΰ ηΰ μσια 

 Ρα 13 ΞειβθειεβαγΨ ΔπβμεβιΰζβαγΨ ΞιθήιΨεεαηα (ΞΔΞ), Ωζα ήβα γΨαε εΫα 

απρ ηβκ εδδΰζβγΩκ ΞειβθΩιεβεκ, πειβδαεέΨζθλζ διΨζεβκ πειβθειεβαγΪκ 

εεέΩδεβακ 

ΡομεακΨ ΔΞ 

Απρ ηα πιθήιΨεεαηα πθλ λδθπθβθςζηαβ ζηα πδαΫζβα ηθλ ΔΠΞΑ 2014-2020 ηθ 

πιρήιαεεα πθλ γαδςπηεβ ηθζ ηθεΩα ηθλ ηθλιβζεθς εΫζαβ ηθ Δπβμεβιΰζβαγρ 

Ξιρήιαεεα «Αζηαήξζβζηβγρηΰηα, Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα γαβ ΘαβζθηθεΫα» (ΔΞΑζΔΘ) 

Ρθ πιρήιαεεα αληρ μιΰεαηθδθηεΫ διΨζεβκ γαβ Ωιήα πθλ εζβζμςθζηαβ γλιΫξκ απρ ηθ 

ΔΡΞΑ (Δλιξπαογρ ΡαεεΫθ ΞειβθειεβαγΪκ ΑζΨπηληΰκ) αδδΨ γαβ απρ ηθ ΔΘΡ 

(Δλιξπαογρ Θθβζξζβγρ ΡαεεΫθ). Πηιαηΰήβγρκ ζηρμθκ ηθλ ΔΞΑζΔΘ εΫζαβ ΰ εζΫζμλζΰ 

ηΰκ αζηαήξζβζηβγρηΰηακ γαβ ηΰκ εηξζηιΩθεβακ ηξζ επβμεβιΪζεξζ, ΰ εεηΨέαζΰ ζηΰζ 

πθβθηβγΪ επβμεβιΰεαηβγρηΰηα, εε αβμεΪ ηΰζ γαβζθηθεΫα γαβ ΰ αςηΰζΰ ηΰκ εήμσιβακ 

πιθζηβαΩεεζΰκ αηΫακ. ΠΰεαηθδθηεΫ ηΰζ γςιβα ζηιθθΪ ζηθ ζΩθ αζαπηληβαγρ 

λπρδεβήεα πθλ αζαδεβγζςεβ ζε γεζηιβγρ ιρδθ παιαήξήβγθςκ, αζηαήξζβζηβγθςκ γαβ 
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εηξζηιεθεΫκ γδΨδθλκ, ρπξκ θ ηθλιβζερκ, θ αήιθδβαηιθθβγρκ ηθεΩακ, αδδΨ γαβ ΰ 

εεηαπθΫΰζΰ γαβ θβ λπΰιεζΫεκ λνΰδΪκ εήμσιβακ πιθζηβαΩεεζΰκ αηΫακ. (ΔΠΞΑ 2014-

2020, 2016) 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΚΔ ΓΗΑ ΡΝΛ 

ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝ ΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΗΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Ρθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς γαβ Ρθλιβζεθς ζηθ πδαΫζβθ ηθλ Δλιξπαογθς 

ΞιθήιΨεεαηθκ . «Αζηαήξζβζηβγρηΰηα, Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα γαβ ΘαβζθηθεΫα» 2014-

2020 λδθπθβεΫ ηθ πιρήιαεεα ΔζΫζμλζΰ Ρθλιβζηβγσζ ΚΚΔ ήβα ηθζ εγζλήμιθζβζερ 

ηθλκ γαβ ηΰζ πθβθηβγΪ αζαέΨαεβζΰ ηξζ παιεμθεΩζξζ λπΰιεζβσζ. Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα 

ηθ πιρήιαεεα αθθιΨ ζηθζ εγζλήμιθζβζερ ηΰκ λπθδθεΪκ γαβ ηΰκ δεβηθλιήΫακ ηθλκ, 

ηΰζ πθβθηβγΪ αζαέΨαεβζΰ ηθλκ γαβ ηθζ εεπδθληβζερ, ηΰζ αζαέΨαεβζΰ γαβ 

ηΰζ πβζηθπθΫΰζΰ ηξζ πιθζθειρεεζξζ πιθορζηξζ γαβ λπΰιεζβσζ, σζηε ζα 

έεδηβσζθλζ ηΰζ αΩζΰ ηθλκ ζηΰζ εζξηειβγΪ γαβ δβεαζΪ ηθλιβζηβγΪ αήθιΨ. 

Πλζθδβγρκ πιθππθδθήβζερκ Γΰερζβακ ΓαπΨζΰκ θηΨζεβ ηα 456 εγ. €  γαβ αθθιΨ ζε 

επεζδληβγΨ ζμΩδβα πθλ αα λδθπθβΰαθςζ ζηβκ 13 ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ μσιακ, ζηθλκ 

ζμεηβγθςκ Άηθζεκ ηξζ πΩζηε Ξειβθειεβαγσζ Δπβμεβιΰζβαγσζ ΞιθήιαεεΨηξζ 

(ΞΔΞ). (ΔΠΞΑ NEWS, 2018) 

Ζ ΓιΨζΰ ζλήμιΰεαηθδθηεΫηαβ απρ ηα ΞΔΞ: ΚαγεδθζΫακ – ΘιΨγΰκ, ΓληβγΪκ 

ΔδδΨδακ ΞεδθπθζζΪζθλ - ΗθζΫξζ ΛΪζξζ, ΘιΪηΰκ γαβ ΛΪζξζ ΑβήαΫθλ, ΘεζζαδΫακ - 

ΠηειεΨκ ΔδδΨδακ – ΖπεΫιθλ, ΑηηβγΪκ γαβ λδθπθβεΫηαβ απρ ηΰζ ΔβδβγΪ πΰιεζΫα 

ΓβαμεΫιβζΰκ ηθλ ΔΞ Αζηαήξζβζηβγρηΰηα γαβ Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα γαβ ηθζ ΔΦΔΞΑΔ. 

(ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, 2018) 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΊΓΟΠΖΠ ΘΑΗ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΛΔΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ» 

Ρθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς γαβ Ρθλιβζεθς ζηθ πδαΫζβθ ηθλ Δλιξπαογθς 

ΞιθήιΨεεαηθκ «Αζηαήξζβζηβγρηΰηα, Δπβμεβιΰεαηβγρηΰηα γαβ ΘαβζθηθεΫα» 2014-

2020 λδθπθβεΫ ηθ πιρήιαεεα «ΔζΫζμλζΰ ηΰκ Ίδιλζΰκ γαβ ΙεβηθλιήΫακ ΛΩξζ 

Ρθλιβζηβγσζ ΚβγιθεεζαΫξζ ΔπβμεβιΪζεξζ» γαβ αθθιΨ ζηΰζ εζΫζμλζΰ ηΰκ 

επβμεβιΰεαηβγρηΰηακ ζηθζ ηθεΩα ηθλ Ρθλιβζεθς, εΩζξ ηΰκ δΰεβθλιήΫακ ζΩξζ πθδς 

εβγισζ, εβγισζ γαβ εεζαΫξζ ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ ζε επβδεήεΩζθλκ ΘΑΓ 

https://www.espa.io/c/tourismos-epidotisi/
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διαζηΰιβρηΰηακ. (ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, 

2018) 

Πηθ πδαΫζβθ ηΰκ ΓιΨζΰκ «ΔζΫζμλζΰ ηΰκ Ίδιλζΰκ γαβ ΙεβηθλιήΫακ ΛΩξζ Ρθλιβζηβγσζ 

ΚβγιθεεζαΫξζ ΔπβμεβιΪζεξζ» εζβζμςθζηαβ Ξθδς ΚβγιΩκ, ΚβγιΩκ γαβ ΚεζαΫεκ 

ΔπβμεβιΪζεβκ πθλ αα διαζηΰιβθπθβΰαθςζ ζηθζ ηθεΩα ηθλ Ρθλιβζεθς γαβ αα 

δβααΩηθλζ επβδΩηβεθ ΘΑΓ επΩζδλζΰκ εΩμιβ γαβ ηΰζ πισηΰ εγηαεΫελζΰ ηΰκ 

επβμθιΪήΰζΰκ. Ν εζδεβγηβγρκ πιθππθδθήβζερκ ηΰκ διΨζΰκ «ΔζΫζμλζΰ ηΰκ Ίδιλζΰκ 

γαβ δεβηθλιήΫακ ΚβγιθεεζαΫξζ Ρθλιβζηβγσζ ΔπβμεβιΪζεξζ» αζΩιμεηαβ ζε 

120.000.000 € (δΰερζβα δαπΨζΰ) ήβα ηθ ζςζθδθ ηξζ πειβθειεβσζ ηΰκ μσιακ. 

(ΔΠΞΑ NEWS, 2018) 

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝΠ 

Πηθ πδαΫζβθ εθαιεθήΪκ ηθλ ΞιθήιΨεεαηθκ ΑήιθηβγΪκ ΑζΨπηληΰκ ηΰκ ΔδδΨδακ 

(ΞΑΑ), ηθ πθλιήεΫθ ΑήιθηβγΪκ ΑζΨπηληΰκ λδθπθβεΫ παιεεέΨζεβκ αήιθηβγθς 

ηθλιβζεθς γαβ ήεζβγρηεια ηθλιβζεθς, εΩζξ ηθλ Άηθζα 3 «Ξθβρηΰηα ίξΪκ ζηβκ 

αήιθηβγΩκ πειβθμΩκ γαβ δβαθθιθπθΫΰζΰ ηΰκ αήιθηβγΪκ θβγθζθεΫακ» γαβ ηθλ Άηθζα 4 

«ΔθαιεθήΪ ηΰκ πιθζΩήήβζΰκ Leader». (ΔΠΞΑ NEWS, 2018) 

Γεζβγρηεια θ Αήιθηθλιβζερκ ζλεέΨδδεβ ζηΰζ: 

 ζλεπδΪιξζΰ γαβ έεδηΫξζΰ ηθλ αήιθηβγθς εβζθδΪεαηθκ 

 έεδηΫξζΰ ηΰκ πθβρηΰηακ ίξΪκ γαβ ειήαζΫακ ηθλ αήιθηβγθς πδΰαλζεθς 

 ζλήγιΨηΰζΰ ηθλ αήιθηβγθς πδΰαλζεθς ζηθζ ηρπθ δβαεθζΪκ ηθλ 

 έεδηΫξζΰ γαβ δβΨαεζΰ ηξζ ηθπβγσζ αήιθηβγσζ γαβ έβθηεμζβγσζ πιθορζηξζ 

 πιθζηαζΫα ηθλ πειβέΨδδθζηθκ 

 δβαηΪιΰζΰ, πιθέθδΪ γβ αηβθπθΫΰζΰ ηΰκ αιμβηεγηθζβγΪκ γαβ πθδβηβζηβγΪκ 

γδΰιθζθεβΨκ 

 έεδηΫξζΰ ηΰκ εδγλζηβγρηΰηακ ηξζ αήιθηβγσζ πειβθμσζ 

 εζΫζμλζΰ ηΰκ επβμεβιΰεαηβγρηΰηακ 

 

 

   

https://www.espa.io/c/mikres-poly-mikres-epixeiriseis-epidotisi/
https://www.espa.io/c/mesaies-epixeiriseis-epidotisi/
http://www.minagric.gr/index.php/el/
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ΡΝΟΗΠΡΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ 

Ν Δδδΰζβγρκ Νιήαζβζερκ ηθλιβζερκ βδιςαΰγε ηθ 1950. Ζ γςιβα απθζηθδΪ ηθλ 

γιαηβγθς αληθς θθιΩα εΫζαβ ΰ θιήΨζξζΰ, αζΨπηληΰ γαβ πιθσαΰζΰ ηθλ ηθλιβζεθς 

ζηΰζ ΔδδΨδα εε ηΰζ αηβθπθΫΰζΰ ρδξζ ηξζ δλζαηθηΪηξζ ηΰκ μσιακ, αγθδθλασζηακ 

διΨζεβκ ηθλιβζηβγΪκ πιθέθδΪκ ηΰκ ΔδδΨδακ ζηθ εζξηειβγρ γαβ ηθ εηξηειβγρ, 

επθπηεΫακ γαβ εδΩήμθλ ηΰκ ήεζβγρηειΰκ ηθλιβζηβγΪκ αήθιΨκ, αδδΨ γαβ γΨαε Ψδδΰ 

διαζηΰιβρηΰηα πθλ γιΫζεηαβ απαιαΫηΰηΰ ήβα ηΰζ λπθζηΪιβηΰ γαβ πιθέθδΪ ηθλ 

εδδΰζβγθς ηθλιβζηβγθς πιθορζηθκ. 

Ν ΔΝΡ ζλζειήΨίεηαβ εε ηΰζ ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα γαβ ρδθλκ ηθλκ εεπδεγρεεζθλκ 

θθιεΫκ σζηε ζα αληΰαεΫ θ εβζειμρεεζθκ ηθλιβζερκ γαβ ηα Ωζθδα πθλ απθιιΩθλζ 

απρ αληρζ. Ν ΔΝΡ Ωμεβ πθδδΩκ αιεθδβρηΰηεκ γαασκ αζμθδεΫηαβ εε ζθεθαεηβγΩκ 

πιΨηεβκ, εε ηθζ ηθλιβζηβγρ ζμεδβαζερ γαβ ηΰζ αζΨπηληΰ ηΰκ λπθδθεΪκ εε 

ηαληρμιθζΰ πιθέθδΪ ηΰκ ΔδδΨδακ ζε εαζβγρ γαβ δβεαζΩκ επΫπεδθ. ΑζμθδεΫηαβ εε 

ηΰζ εγπαΫδελζΰ γαβ ηΰζ γαηΨιηβζΰ ρδξζ ηξζ εεπδεγθεΩζξζ αδδΨ γαβ εε ηΰζ 

Ωιελζα γαβ εγπρζΰζΰ εεδεησζ αγρεα γαβ εε ηΰ δβθιήΨζξζΰ πθδβηβζηβγσζ γαβ 

γαδδβηεμζβγσζ εγδΰδσζεξζ γηδ (Δδδΰζβγρκ Νιήαζβζερκ Ρθλιβζεθς, 2012). 

ΠΛ∆ΔΠΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

(ΠΔΡΔ)  

Ν ΠΔΡΔ βδιςαΰγε ηθ 1991γαβ εΫζαβ Ωζακ εΰ γΰέειζΰηβγρκ γαβ εΰ γειδθζγθπβγρκ 

θιήαζβζερκ. ΔγπιθζξπεΫ ηβκ παζεδδΪζβεκ γδαδβγΩκ εζσζεβκ ηθλιβζηβγσζ 

επβμεβιΪζεξζ γαασκ γαβ µεµθζξµΩζεκ επβμεβιΪζεβκ πθλ διαζηΰιβθπθβθςζηαβ 

ελιςηεια ζηΰζ ηθλιβζηβγΪ θβγθζθµΫα γαβ γαδςπηθλζ θδργδΰιθ ηθ θΨζµα ηξζ 

ηθλιβζηβγσζ διαζηΰιβθηΪηξζ. Ν ζγθπρκ ηθλ ζλήγεγιβεΩζθλ θθιΩα εΫζαβ ΰ ζλζεμΪκ 

εζΫζμλζΰ ηΰκ αζηαήξζβζηβγρηΰηακ γαβ ΰ αζΨδεβηΰ ηθλ πιξηαήξζβζηβγθς ιρδθλ ηθλ 

ηθλιβζµθς ζηΰζ εδδΰζβγΪ θβγθζθµΫα.  

O ΠETE εΫζαβ θ θθιΩακ πθλ επεζδςεβ ζηΰζ Ωιελζα, εεδΩηΰ γαβ αζΨδλζΰ ηξζ 

μαιαγηΰιβζηβγσζ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ θβγθζθεΫακ. ΚεδεηΨ ηΰζ επΫδιαζΪ ηθλ ζηΰζ 

εαζβγΪ θβγθζθεΫα γαβ πιθηεΫζεβ εΩηια ήβα ηΰζ πθβθηβγΪ αζαέΨαµβζΰ γαβ ηΰζ 

εζΫζμλζΰ ηΰκ αζηαήξζβζηβγρηΰηακ ηθλ ηθµΩα. ΞαιαγθδθλαεΫ ηβκ εηεδΫηεβκ ζηθζ 

ηθεΩα ηθλ ηθλιβζεθς γαβ αζαδςεβ ηβκ δβεαζεΫκ γαβ παήγρζεβεκ ηΨζεβκ.  

ΔπΫζΰκ, δβαδΫδεηαβ γαβ πιθέΨδδεηαβ µΩζξ εγδρζεξζ, ζεµβζαιΫξζ γαβ µΩζξ ηθλ 

δβαδβγηςθλ. Ν ΠΔΡΔ  δΫζεβ εεήΨδΰ ζΰεαζΫα ζηΰζ εγπαΫδελζΰ γαβ ηΰ ζλζεμΪ 
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γαηΨιηβζΰ ήβ‘ αληρ γαβ λπθζηΰιΫίεβ γαβ ζλζειήΨίεηαβ εε ηΰζ αγαδΰεαογΪ γθβζρηΰηα. 

ΚΨδβζηα Ωμεβ πιθηεΫζεβ ηΰζ Ϋδιλζΰ ηθλιβζηβγσζ ηεΰεΨηξζ ζηα εδδΰζβγΨ 

παζεπβζηΪεβα γαβ πιθΨήεβ ηΰζ Ωιελζα σζηε ζα γαηαήιαθθςζ ηα πιαήεαηβγΨ εεήΩαΰ 

αδδΨ γαβ θβ αζΨήγεκ ζηθ μσιθ ηθλ ηθλιβζεθς. Κε αληρζ ηθζ ηιρπθ ζλζηθζΫίεβ γαβ 

ηΰζ εγπαΫδελζΰ γαβ ηα δβΨθθια επΫπεδα ζπθλδσζ πθλ απελαςζθζηαβ πιθκ ρδθλκ 

ηθλκ θθιεΫκ, επβμεβιΰεαηΫεκ γαβ επαήήεδεαηΫεκ ηθλ ηθλιβζηβγθς μσιθλ (ΠΔΡΔ, 

2017). 

Ν ηθλιβζµρκ εΫζαβ ΰ µεήαδςηειΰ θβγθζθµβγΪ διαζηΰιβρηΰηα ζηθζ πδαζΪηΰ γαβ ηθ 

γαη‘ εηθμΪζ πεδΫθ Ψζγΰζΰκ ηθλ δβεαζθςκ αζηαήξζβζµθς. Ν ΠΔΡΔ εΫζαβ παισζ ζηα 

δβεαζΪ ηθλιβζηβγΨ δισµεζα.  

Ν ΠΔΡΔ:  

 εΫζαβ εΩδθκ ηθλ Ξαήγρζµβθλ Νιήαζβζµθς Ρθλιβζµθς (United Nations World 

Tourism Organization – UNWTO  

 ζλµµεηΩμεβ ζηθ Δπβμεβιΰµαηβγρ Πλµέθςδβθ ηθλ Ξαήγρζµβθλ Νιήαζβζµθς 

Ρθλιβζµθς (UNWTO Business Council.  

 ζλµµεηΩμεβ ζηΰζ ΔπβηιθπΪ ΠηαηβζηβγΪκ γαβ ΚαγιθθβγθζθµβγΪκ ΑζΨδλζΰκ ηθλ 

Ξαήγρζµβθλ Νιήαζβζµθς Ρθλιβζµθς  

 εΫζαβ ΚΩδθκ ηΰκ ∆βεαζθςκ Έζξζΰκ ΜεζθδθμεΫξζ γαβ ΔζηβαηθιΫξζ 

(International Hotel & Restaurant Association - IH&RA).  

 εΫζαβ εΩδθκ ηθλ TTPC (The Travel Partnership Corporation) 

 ζλµµεηΩμεβ ζε δβεαζεΫκ επβηιθπΩκ, θµΨδεκ ειήαζΫακ γαβ ζλµέθςδβα εΫηε ξκ 

ηαγηβγρ µΩδθκ εΫηε ξκ παιαηΰιΰηΪκ.  

Νβ θιήαζβζµθΫ γαβ θβ θθιεΫκ µε ηθλκ θπθΫθλκ ζλζειήΨίεηαβ θ ΠΔΡΔ εΫζαβ πθδδθΫ γαβ 

ζΰεαζηβγθΫ γαβ Ωμθλζ δβεαζΪ γαβ παήγρζεβα μαιαγηΰιβζηβγΨ. 

Ρα ΚΩδΰ ηθλ ΠΔΡΔ πιθΩιμθζηαβ απρ δςθ γςιβεκ γαηΰήθιΫεκ: 

 παζεδδΪζβεκ γδαδβγΩκ εζσζεβκ ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ γαβ 

 µεµθζξµΩζεκ επβμεβιΪζεβκ απρ ηΰζ ελιςηειΰ ηθλιβζηβγΪ θβγθζθµΫα 

Νβ αΩζεβκ ηθλ ΠΔΡΔ πιθξαθςζ ηΰζ αζΨδεβηΰ ηθλ θιβίρζηβθλ ιρδθλ ηθλ ηθλιβζµθς, 

ξκ ηθµΩα πθλ εγηεΫζεηαβ ζε ρδθ ηθ θΨζµα αζΨπηληΰκ επβμεβιΰµαηβγσζ 

διαζηΰιβθηΪηξζ. ζθζ αθθιΨ ηθ πειβέΨδδθζ αεξιθςζ απαιαΫηΰηΰ πιθππραεζΰ 

ηΰζ πιθζηαζΫα γαβ αζΨδεβηΰ ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ σζηε ζα εηαζθαδβζηεΫ ΰ 

έβξζβµρηΰηα ηξζ επβμεβιΪζεξζ γαβ ΰ αεβθθιΫα ηξζ ηθλιβζηβγσζ πιθθιβζµσζ. Ν 

εδδΰζβγρκ πθδβηβζερκ απρ ηΰζ Ψδδΰ εΫζαβ πΰήΪ δΰεβθλιήΫακ παήγρζεβξζ αηβσζ ήβ‘ 

αληρ γαβ θ ΠΔΡΔ πβζηεςεβ ρηβ θ ζεέαζµρκ, ΰ αζΨδεβηΰ γαβ ΰ δβΨδθζΪ ηθλ αα 

ζλεέΨδδεβ ηα µΩήβζηα ζηΰζ πιθέθδΪ ηΰκ μσιακ γαβ αα απθηεδΩζεβ βζμλιρ πρδθ 

Ωδηΰκ ηθλιβζησζ λνΰδθς γθβζξζβγθθβγθζθµβγθς επβπΩδθλ. 
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Ραληρμιθζα πιθξαεΫ ηΰζ πθβρηΰηα ζηθζ ηθλιβζερ γαασκ ήΫζεηαβ αζηβδΰπηΪ γαβ 

µεηιΪζβµΰ ζηΰ ζμΩζΰ ηβµΪκ γαβ πιθζθειρµεζΰκ πθβρηΰηακ γαβ αεξιεΫ ρηβ εΫζαβ 

αζεηΨιηΰηΰ µεήΩαθλκ επβμεβιΪζεξζ, γαηΰήθιΫακ, ηρπθλ γαβ μιρζθλ γαβ αθθιΨ 

θδργδΰιθ ηθ θΨζµα ηξζ ηθλιβζηβγσζ διαζηΰιβθηΪηξζ. ΡΩδθκ πβζηεςεβ ρηβ θ 

εδδΰζβγρκ ηθλιβζερκ πιΩπεβ ζα ζηΰιβμαεΫ ζε Ωζα ζηααειρ αεζµβγρ πδαΫζβθ πθλ 

γααθιΫίεηαβ απρ ηΰζ πδΪιΰ απεδελαΩιξζΰ ηΰκ αήθιΨκ, ηΰζ θιαθδθήβγθπθΫΰζΰ γαβ 

ηΰζ αζηαπθδθηβγρηΰηα ηΰκ θθιθδθήΫακ, ηΰζ πΨηαηΰ ηΰκ παιαθβγθζθµΫακ γαβ ηΰζ 

επβδεγηβγΪ εζαΨιιλζζΰ γαβ εζΫζμλζΰ πθβθηβγσζ γαβ γαβζθηρµξζ επεζδςζεξζ. 

Ν ΠΔΡΔ Ωμεβ επεζδςζεβ γαβ ζηθ ΓβαδΫγηλθ ρπθλ µΩζξ ηθλ δβαδβγηλαγθς ηθλ ηρπθλ 

επβμεβιεΫ ζα εζΰεεισζεβ ζξζηΨ γαβ Ωήγαβια ηθλκ ηθλιβζηβγθςκ επβμεβιΰµαηΫεκ γαβ 

επαήήεδµαηΫεκ, αδδΨ γαβ ηθλκ απδθςκ μιΪζηεκ πθλ εζδβαθΩιθζηαβ ήβα ηθζ 

ηθλιβζµρ. Ν ΠΔΡΔ δβθιήαζσζεβ γΨαε μιρζθ ζλζΩδιβα εε αΩεαηα ήςιξ απρ ηθζ 

ηθλιβζερ εε ζγθπρ ηθζ πιθέδΰεαηβζερ γαβ ηθ δβΨδθήθ εεηαης ηθλ βδβξηβγθς γαβ 

ηθλ δΰερζβθλ ηθεΩα σζηε ζα μαιαμαεΫ εβα µαγιθπιραεζµΰ ηθλιβζηβγΪ πθδβηβγΪ µε 

ζαθεΫκ πιθζαζαηθδβζµθςκ γαβ ζλήγεγιβµΩζθλκ ζηρμθλκ. (ΠΔΡΔ, 2017) 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ  

Ρθ Μεζθδθμεβαγρ ΔπβεεδΰηΪιβθ ΔδδΨδθκ βδιςαΰγε ηθ 1935 (µε ηΰ ζΰεειβζΪ εθιθΪ 

ηθ 1945)  

Πηθλκ ζγθπθςκ ηθλ ΔπβεεδΰηΰιΫθλ πειβδαεέΨζθζηαβ: 

 Ζ εεδΩηΰ, λπρδεβηΰ γαβ εθαιεθήΪ γΨαε εΩηιθλ πθλ ζλζηεδεΫ ζηΰζ 

αζΨπηληΰ ηΰκ ηεζθδθμεβαγΪκ έβθεΰμαζΫακ ηΰκ μσιακ 

 Ζ ζλεέθλδεληβγΪ ζηΪιβηΰ ρδξζ ηξζ εεδσζ ηθλ ζε αΩεαηα θβγθζθεβγΨ, 

ζθεβγΨ γαβ ειήαζβαγΨ 

 Ζ εγπρζΰζΰ εεδεησζ 

 Ζ παιθμΪ ζηαηβζηβγσζ ζηθβμεΫξζ ηθλ ηεζθδθμεβαγθς δλζαεβγθς ηΰκ μσιακ 

 Ζ Ωγδθζΰ εζΰεειξηβγσζ δεδηΫξζ 

 ΔεπειβζηαηξεΩζΰ πδΰιθθριΰζΰ ηθλ γαηαζαδξηΪ ηξζ ζηθβμεΫξζ γαβ ηξζ 

λπΰιεζβσζ ηξζ ηεζθδθμεβαγσζ εθζΨδξζ γαβ ηξζ camping 

 Ζ ζλεεεηθμΪ ζε δβεαζεΫκ ηθλιβζηβγΩκ εγαΩζεβκ 

 Ζ δβθιήΨζξζΰ ζλζεδιΫξζ ηεζθδθμεβαγθς εζδβαθΩιθζηθκ 

 Ζ ζλζειήαζΫα ηθλ ηεζθδθμεβαγθς γδΨδθλ εε ηθλκ Ψδδθλκ ηθεεΫκ ηΰκ 

ΔδδΰζβγΪκ θβγθζθεΫακ 
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Νβ έαζβγΩκ δεβηθλιήβγΩκ δβαδβγαζΫεκ πθλ πειβδαεέΨζθζηαβ ζηθ αζηβγεΫεεζθ 

διαζηΰιβρηΰηακ ηθλ ΜΔΔ εΫζαβ θβ αγρδθλαεκ: 

 ΞιθεήήιαθΪ ζε λπθνΪθβθ ηεζθδρμθ 

 Έήγιβζΰ επξζλεΫακ ζΩθλ ηεζθδθμεΫθλ 

 ΔήήιαθΪ ζΩθλ εΩδθλκ 

 ΔΫζπιαηΰ εβζθθισζ απρ ηα εΩδΰ 

 Έγδθζΰ έεέαβσζεξζ πιθκ ηα εΩδΰ 

 Έγδθζΰ δβαπβζηξηβγΪκ πιΨηΰκ ήβα μθιΪήΰζΰ ζςζηαηΰκ απρ αιερδβθ 

αζθαδβζηβγρ θθιΩα 

 Έδεήμθκ ηβεσζ ηεζθδθμεΫξζ γαβ camping 

 Νδΰήρκ ΜεζθδθμεΫξζ γαβ camping ρδΰκ ηΰκ μσιακ 

Δγηρκ απρ ηβκ εζξηειβγΩκ εΰμαζθήιαθΰεΩζεκ λπΰιεζΫεκ ηθλ, ηθ Μεζθδθμεβαγρ 

ΔπβεεδΰηΪιβθ πιθζθΩιεβ εβα ζεβιΨ απρ ΰδεγηιθζβγΩκ λπΰιεζΫεκ.  

Ζ ζΰεαζηβγρηειΰ λπΰιεζΫα πθλ πιθζθΩιεηαβ ζηθ ελις γθβζρ εΫζαβ ΰ δλζαηρηΰηα 

αζαίΪηΰζΰκ γαβ παιθλζΫαζΰκ ζηθβμεΫξζ ηεζθδθμεΫξζ, εΩζα απρ ηθζ Μεζθδθμεβαγρ - 

Ρθλιβζηβγρ Νδΰήρ. Ν Νδΰήρκ γαδςπηεβ ηα ηεζθδθμεΫα γαβ Camping ρδξζ ηξζ 

γαηΰήθιβσζ γαβ ηΨηεξζ ηΰκ ΔδδΨδακ. 

 ΚΩζα απρ ηΰ δβαδβγηλαγΪ ηθλ πςδΰ www.grhotels.gr, ηθ ΔπβεεδΰηΪιβθ 

παιΩμεβ ζΰεαζηβγΩκ λπΰιεζΫεκ ΰδεγηιθζβγΪκ εζΰεΩιξζΰκ γαβ 

πδΰιθθριΰζΰκ, ηρζθ ηξζ εεδσζ ηθλ, ρζθ γαβ θπθβθλδΪπθηε 

εζδβαθειρεεζθλ. Νβ λπΰιεζΫεκ αληΩκ πειβδαεέΨζθλζ: 

 ΔβδΪζεβκ γαβ εγδΰδσζεβκ απρ ηΰζ επβγαβιρηΰηα 

 ΞδΰιθθθιΫεκ ήβα δβαδβγαζΫεκ πθλ αθθιθςζ ζΩθλκ ηεζθδρμθλκ 

 Δζΰεειξηβγρ ΓεδηΫθ γαβ ΙΫζηεκ Ζδεγηιθζβγθς ΡαμλδιθεεΫθλ 

 ΖδεγηιθζβγΪ, πθδλαεεαηβγΪ έβέδβθαΪγΰ εήήιΨθξζ γαβ αιμεΫξζ 

 ΒβέδβθαΪγΰ ΡθλιβζηβγΪκ ΛθεθαεζΫακ γαβ Γβεαζσζ γεβεΩζξζ γαβ γαζθζβζεσζ 

 Ηζηθδρήβθ  

Γβα ηα εΩδΰ ηθλ, ηθ EπβεεδΰηΪιβθ εΩζα απρ ηΰ δβαδβγηλαγΪ ηθλ πςδΰ, πιθζθΩιεβ 

εβα ζεβιΨ εβδβγσζ ΰδεγηιθζβγσζ λπΰιεζβσζ, θβ θπθΫεκ πειβδαεέΨζθλζ: 

 ΖδεγηιθζβγΪ πδΰιξεΪ ζλζδιθεΪκ 

 Έγδθζΰ πβζηθπθβΰηβγσζ εζΰεειρηΰηακ 

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E68%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=68
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E68%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=68
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E68%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=68
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ePayment/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ePayment/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ePayment/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ePayment/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E65%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=65
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E65%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=65
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E65%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=65
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E65%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=65
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Pages/News.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Pages/News.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E43%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=43
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/NewsLetters/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Legislation/Pages/default.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E-1%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=-1
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Legislation/Pages/default.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E-1%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=-1
http://www.greekhotelsnet.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ePayment/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/Certificates/Pages/default.aspx
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 ΔζΰεΩιξζΰ ζηθβμεΫξζ ηεζθδθμεΫθλ 

 πθδθήβζεθςκ αεθβέΪκ ηεζθδθμθππαδδΪδθλ γαβ γαηΨηαηΰκ γαηαδςεαηθκ ζε 

αζηΩιβα 

 ΖδεγηιθζβγΪ νΰθθθθιΫα ήβα ηβκ εγδθήΩκ ηθλ ΜΔΔ, ΓβεηαήξήΪ 

ΓΰεθζγθπΪζεξζ 

ΡΩδθκ, ηρζθ ήβα ηα εΩδΰ ηθλ, ρζθ γαβ ήβα ηεζθδθμθππαδδΪδθλκ, ηθ ΜΔΔ δεβηθλιήεΫ 

ζηΰ δβαδβγηλαγΪ ηθλ λπΰιεζΫα δβαεεζθδΨέΰζΰκ ζηΰζ εςιεζΰ γαβ πιθζθθιΨ 

ειήαζΫακ (Μεζθδθμεβαγρ ΔπβεεδΰηΪιβθ ΔδδΨδθκ, 2008-2009). 

ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΒΙΔΤΔΥΛ 

(ΗΡΔΞ)  

Ρθ Ηζζηβηθςηθ Ρθλιβζηβγσζ Διελζσζ γαβ ΞιθέδΩνεξζ (ΗΡΔΞ) εΫζαβ εΰ 

γειδθζγθπβγρ ζξεαηεΫθ, πθλ βδιςαΰγε ηθζ Ηθςδβθ ηθλ 1996 εε πιξηθέθλδΫα ηθλ 

Μεζθδθμεβαγθς ΔπβεεδΰηΰιΫθλ ΔδδΨδθκ γαβ Ψδδξζ θθιΩξζ πθλ 

διαζηΰιβθπθβθςζηαβ ζηθ μσιθ ηθλ ηθλιβζεθς, γαβ Ωμεβ ξκ γςιβθ ζγθπρ ηΰ εεδΩηΰ 

ηθλ ηθλιβζηβγθς ηθεΩα ζηΰζ ΔδδΨδα γαβ ζε Ψδδεκ αζηαήξζΫζηιβεκ μσιεκ.  

Δβδβγρηεια ζηθμεςεβ ζηΰζ: 

 Δγπρζΰζΰ επβζηΰεθζβγσζ εεδεησζ πθλ αθθιθςζ ζηα πιθέδΪεαηα ηΰκ 

εδδΰζβγΪκ ηθλιβζηβγΪκ θβγθζθεΫακ, αδδΨ γαβ ηΰκ θβγθζθεΫακ ήεζβγρηεια, γαβ 

δβαηςπξζΰ πιθηΨζεξζ γαβ δςζεξζ πθλ αα ζλεέΨδθλζ ζηΰζ αζΨπηληΰ ηρζθ 

ηθλ ηθλιβζηβγθς ηθεΩα, ρζθ γαβ ηΰκ εδδΰζβγΪκ θβγθζθεΫακ. 

 Ξαιαγθδθςαΰζΰ ηξζ εαζβγσζ γαβ δβεαζσζ θβγθζθεβγσζ εηεδΫηεξζ γαβ 

εηΩηαζΰ ηξζ πβααζσζ επβπησζεξζ πθλ Ωμθλζ ζηθζ ηθλιβζηβγρ ηθεΩα. 

 Δγπρζΰζΰ εεδεησζ ήβα ηα δβαιαιξηβγΨ πιθέδΪεαηα ηΰκ θβγθζθεΫακ 

(αεζεβγΨ, ηεμζβγΨ, θβγθζθεβγΨ πιθέδΪεαηα γ.η.δ.). 

 Δγπρζΰζΰ εεδεησζ έβξζβερηΰηακ ήβα ηθλιβζηβγΩκ επβμεβιΪζεβκ. 

 ΞαιθμΪ ζλεέθλδεληβγσζ λπΰιεζβσζ πιθκ γιαηβγθςκ θθιεΫκ πθλ 

εεπδΩγθζηαβ ζηθζ ηθλιβζηβγρ ηθεΩα. 

 ΓβθιήΨζξζΰ πιθήιαεεΨηξζ εεηαπηλμβαγΪκ Ωιελζακ. 

 ΓβθιήΨζξζΰ δβεαζσζ ηθλιβζηβγσζ ζλζεδιΫξζ. 

 ΑιξήΪ ηθλ Ωιήθλ ηθλ Μεζθδθμεβαγθς ΔπβεεδΰηΰιΫθλ ΔδδΨδακ. 

Ρθ ΗΡΔΞ επβηλήμΨζεβ ηθλκ ζγθπθςκ ηθλ εε γΨαε ζρεβεθ εΩζθ πθλ δβααΩηεβ, γαβ 

εβδβγρηεια: 

http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/HotelData/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/SalaryCalculation/Pages/CalculatePay.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ClassCalculation/Pages/ChooseCategory.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/ClassCalculation/Pages/ChooseCategory.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/votingresultsgalops/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/votingresultsgalops/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/LaborIssues/Pages/default.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/MemberServices/LaborIssues/Pages/default.aspx
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 Κε ηΰζ πδΪιΰ Ϊ εειβγΪ απαζμρδΰζΰ εηεβδβγελεΩζθλ πιθζξπβγθς. 

 Κε ηΰζ απθζηθδΪ ζηθ εηξηειβγρ απθθθΫηξζ εδδΰζβγσζ παζεπβζηΰεΫξζ ήβα 

ζα γΨζθλζ εεηαπηλμβαγΩκ ζπθλδΩκ ζε ηθλιβζηβγΨ αΩεαηα. 

 Κε ηΰζ πιθγΪιληΰ έιαέεΫξζ ήβα ηΰ ζλήήιαθΪ εεδεησζ ζε εβδβγΨ αΩεαηα 

ηθλιβζηβγθς εζδβαθΩιθζηθκ. 

 Κε ηΰ ζλζειήαζΫα εε Ψδδα εδδΰζβγΨ γαβ ηΩζα βδιςεαηα. 

 Κε ηΰζ θιήΨζξζΰ εηεβδβγελεΩζΰκ έβέδβθαΪγΰκ γαβ έΨζΰκ πδΰιθθθιβσζ. 

 Κε ηΰζ Ωγδθζΰ εβδβγσζ εεδεησζ, γαασκ γαβ εβακ εηαεΰζβαΫακ Ωγαεζΰκ ήβα 

ηθζ ηθλιβζερ γαβ ηΰζ θβγθζθεΫα. 

Ρθ Ηζζηβηθςηθ Ρθλιβζηβγσζ Διελζσζ γαβ ΞιθέδΩνεξζ μιΰεαηθδθηεΫηαβ απρ θθιεΫκ 

ηθλ δΰερζβθλ ηθεΩα, ρπξκ εΫζαβ ηθ Μεζθδθμεβαγρ ΔπβεεδΰηΪιβθ ηΰκ ΔδδΨδακ, απρ 

θθιεΫκ ηθλ βδβξηβγθς ηθεΩα, ρπξκ εΫζαβ θβ ηιΨπείεκ, γαασκ γαβ Ψδδθλκ θθιεΫκ πθλ 

αζμθδθςζηαβ εε ηθζ ηθλιβζερ, γαβ απρ ηβκ ζλζδιθεΩκ ηξζ εεδσζ ηθλ. Ρθ 

Ηζζηβηθςηθ Ρθλιβζηβγσζ Διελζσζ γαβ ΞιθέδΩνεξζ απαζμθδεΫ πιθζξπβγρ πδΪιθλκ 

γαβ εειβγΪκ απαζμρδΰζΰκ, γαασκ γαβ εηξηειβγθςκ επβζηΰεθζβγθςκ ζλζειήΨηεκ, 

εβδβγελεΩζθλκ ζε αζηβγεΫεεζα πθλ εεπΫπηθλζ ζηθ πεδΫθ ηξζ ειελζΰηβγσζ 

εζδβαθειρζηξζ ηθλκ (ΗΡΔΞ, 2008-2009). 

ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ 

Ν Ξαήγρζεβθκ Νιήαζβζερκ Ρθλιβζεθς βδιςαΰγε ηθ 1946 (εε ηΰ ζΰεειβζΪ ηθλ 

εθιθΪ ηθ 1970) γαβ εδιεςεβ ζηΰ ΚαδιΫηΰ. 

Πηθλκ ζγθπθςκ ηθλ Ξαήγρζεβθλ Νιήαζβζεθς Ρθλιβζεθς πειβδαεέΨζθζηαβ: 

 Λα αζαπηςηεβ ηθζ ηθλιβζερ, σζηε ζα ζλεέΨδδεβ ζηΰζ θβγθζθεβγΪ αζΨπηληΰ, 

ζηΰ δβεαζΪ αδδΰδθγαηαζρΰζΰ, ζηΰζ εβιΪζΰ, ζηΰζ ελΰεειΫα γαβ ζηθζ 

παήγρζεβθ ζεέαζερ ηξζ έαζβγσζ αζαισπβζξζ εδελαειβσζ γαβ 

δβγαβξεΨηξζ, μξιΫκ δβΨγιβζΰ θςδθλ, ήδσζζακ Ϊ αιΰζγεΫακ 

 Γβα ηΰζ επΫηεληΰ αλησζ ηξζ ζηρμξζ θ θιήαζβζερκ μιΰεαηθδθηεΫ 

πιθήιΨεεαηα ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς εε ζηρμθ ηΰ έεδηΫξζΰ ηθλ 

έβθηβγθς επβπΩδθλ ηξζ αζαπηλζζρεεζξζ μξισζ 

ΞειβδαεέΨζεβ ηιεβκ γαηΰήθιΫεκ εεδσζ: 

 ΡαγηβγΨ εΩδΰ, 156 μσιεκ εεηαης ηξζ θπθΫξζ γαβ ΰ ΔδδΨδα 

 Πλζειήαίρεεζα εΩδΰ:Hong Kong,Macau, Madeira γηδ 
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 Πλζδερεεζα εΩδΰ: πΨζξ απρ 400 εΩδΰ πθλ εγπιθζξπθςζ ηθζ βδβξηβγρ 

ηθεΩα, εγπαβδεληβγΨ βδιςεαηα, ηθλιβζηβγΩκ εζσζεβκ γαβ ηθπβγΩκ ηθλιβζηβγΩκ 

αιμΩκ 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΛΥΠΖ ΑΔΟΝΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 

Ηδιςαΰγε ζηΰζ Θθςέα ηθ 1925 γαβ απθηεδεΫηαβ απρ 250 αειθπθιβγΩκ εηαβιεΫεκ απρ 

117 μσιεκ. 

Πγθπρκ ηΰκ Έζξζΰκ εΫζαβ  

 ΰ έεδηΫξζΰ ηξζ απθθΨζεξζ πθλ δαεέΨζθζηαβ απρ ηα γιΨηΰ-εΩδΰ γαβ 

αθθιθςζ ζηΰζ θιήΨζξζΰ ηξζ δβεαζσζ εεηαθθισζ 

 Ζ Ψεέδλζζΰ ηξζ ζλζαΰγσζ αζηαήξζβζεθς πθλ δΰεβθλιήθςζηαβ εεηαης 

ηθλκ 

 Ζ εγπιθζσπΰζΰ ηΰκ αειθπθιβγΪκ έβθεΰμαζΫακ 

Άδδεκ διαζηΰιβρηΰηεκ: 

 ΓβαπιαήεΨηελζΰ ηξζ ηβεσζ ηΰκ εεηαθθιΨκ 

 Θααθιβζερκ ηξζ ζλζαΰγσζ εεηαθθιΨκ ηξζ απθζγελσζ γαβ ηξζ 

εεπθιελεΨηξζ 

 Θααθιβζερκ ηξζ ζλζαΰγσζ εεηαθθιΨκ ηξζ επβέαησζ 

 ΓΰεβθλιήΫα εβακ λπΰιεζΫακ εβζπιΨηεξζ γαβ πδΰιξεσζ 

 Έήγιβζΰ ηξζ αδεβσζ ηξζ ήιαθεΫξζ ηαηβδΫξζ πθλ επβαλεθςζ ηΰζ Ωγδθζΰ 

εβζβηΰιΫξζ ήβα δθήαιβαζερ αειθπθιβγσζ εηαβιεβσζ 

ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΛΥΠΔΥΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 

ΓΟΑΦΔΗΥΛ  

Ηδιςαΰγε ηθ 1966 ζηΰζ ΗηαδΫα (εε ηΰ ζΰεειβζΪ ηΰκ εθιθΪ απρ ηθ 2003). 

Ξιργεβηαβ ήβα εβα εΰ γειδθζγθπβγθς μαιαγηΪια ζλζθεθζπθζδΫα δβεαζθςκ 

εεέΩδεβακ, ΰ θπθΫα αζηβπιθζξπεςεβ πειβθειεβαγΩκ θεθζπθζδΫεκ, πειβδαεέΨζθζηακ 

πειΫπθλ 80 εαζβγΩκ εζσζεβκ Υκ εΩδΰ ηΰκ Ωμεβ ηβκ εαζβγΩκ γαβ πειβθειεβαγΩκ εζσζεβκ 

ηθλιβζηβγσζ ήιαθεΫξζ γαβ ηαηβδβξηβγσζ πιαγηθιεΫξζ απρ γΨαε μσια. 

Ν ζγθπρκ ηΰκ ΝεθζπθζδΫακ εΫζαβ ΰ εγπιθζσπΰζΰ ηξζ ζλεθειρζηξζ ηξζ 

ηαηβδβξηβγσζ πιαγηριξζ γαβ tour operators ζε ερζβεΰ έΨζΰ εΩζα απρ ηΰζ ελαεΫακ 

πιρζέαζΪ ηθλκ ζε δβεαζεΫκ εζσζεβκ, ρπξκ εΫζαβ ΰ ΓβεαζΪκ Έζξζΰ Αειθπθιβγσζ 

Κεηαθθισζ (IATA), ΰ ΓβεαζΪκ Έζξζΰ ΜεζθδθμεΫξζ γαβ ΔζηβαηθιΫξζ (IH & RA), ΰ 
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ΓβεαζΪκ Έζξζΰ Πβδΰιθδιρεξζ (IUR), ΰ ΓβεαζΪκ ΝδβγΪ Έζξζΰ (IRU) γαβ ηθ ΓβεαζΩκ 

Δεπθιβγρ ΔπβεεδΰηΪιβθ (ICC).. 

Ζ UFTAA δεβηθλιήεΫ ξκ ζςεέθλδθκ ζηα ΖζξεΩζα Έαζΰ / ΚΘΝ / Νβγθζθεβγρ & 

Θθβζξζβγρ Πλεέθςδβθ γαβ ζλζειήΨίεηαβ ζηεζΨ εε Ψδδθλκ παήγρζεβθλκ θθιεΫκ, 

ρπξκ ΰ UNESCO γαβ ΰ WHO, θ Ξαήγρζεβθκ Νιήαζβζερκ Ρθλιβζεθς (WTO) γαβ ηθ 

Δπβμεβιΰεαηβγρ Πλεέθςδβθ (WTOBC). 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΑΙΙΝΗ ΦΝΟΔΗΠ ΞΝ ΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ ΚΔ 

ΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ ΔΗΛΑΗ: 

 ΞΝΜ: ΞαζεδδΪζβα ΝεθζπθζδΫα Μεζθδρμξζ (www.hhf.gr) 

 Δζσζεβκ Μεζθδρμξζ ζε επβεΩιθλκ ζθεθςκ γαβ πειβθμΩκ 

 City of Athens Conventions and Visitors Bureau 

(www.athensconvetionbureau.gr) 

 ASTA 

 Hellenic Association of Professional Congress Organizers (HAPCO) 

 Skal International Athens No 140 

 ΑγαδΰεΫα Ρθλιβζηβγσζ Διελζσζ Θαβ Κεδεησζ (Α.Ρ.Δ.Κ.) 

 ΓεζβγΪ ΞαζεδδαδβγΪ ΝεθζπθζδΫα ΔπβμεβιΪζεξζ Ρθλιβζεθς (ΓΔΞΝΔΡ) 

 ΓιαθεΫθ ΠλζεδιΫξζ Δπβζγεπησζ ΘεζζαδθζΫγΰκ 

 Δδδΰζβγρκ Πςζδεζεθκ Κεζβησζ γαβ Δεπεβιθήζξερζξζ Θαδαεΰήσζ (ΔΠΚΔΘ) 

 Δδδΰζβγρκ Πςδδθήθκ ΡθλιβζηβγΪκ ΣβθζθδιθεΫακ 

 Έζξζΰ Δδδΰζβγσζ ΓιαθεΫξζ ΔβζειμθεΩζθλ Ρθλιβζεθς 

 Έζξζΰ Δθθπδβζησζ ΑγηθπδθΫακ 

 Έζξζΰ Δθθπδβζησζ Δπβέαηΰήσζ ΞδθΫξζ (ΔΔΔΞ) 

 Έζξζΰ ΘΨεπβζήγ ΣαδγβδβγΪκ 

 Έζξζΰ ΜεζθδθμεΫξζ ΣαδγβδβγΪκ 

 Έζξζΰ Ξδθβθγηΰησζ Δδδΰζβγσζ Πγαθσζ Ρθλιβζεθς (ΔΞΔΠΡ) 

 Έζξζΰ Ρθλιβζηβγσζ ΘαηδλεΨηξζ Λ. ΣαζΫξζ 

 Έζξζΰ παδδΪδξζ πθδθμΪκ-ΘλιξιεΫθλ ΜεζθδθμεΫξζ "Ρα ΣιλζΨ ΘδεβδβΨ" 

ΔδδΨδθκ 

γαβ πθδδθΫ αγρεα (Δδδΰζβγρκ Νιήαζβζερκ Ρθλιβζεθς, 2012). 

 

 

  

http://www.hhf.gr/
http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
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http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies
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Ζ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

πξκ Ωμεβ απθδεβμαεΫ, ΰ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ εΫζαβ Ωζα απρ ηα πβθ απθηεδεζµαηβγΨ 

ειήαδεΫα ήβα ηβκ πειβθΩιεβεκ γαβ ηβκ μσιεκ πθλ πιθζπααθςζ ζα αΩζθλζ 

πιθηειαβρηΰηεκ ήβα ηΰ µεδδθζηβγΪ ηθλκ αζΨπηληΰ. ΚΩζα ζηβκ πιθηειαβρηΰηεκ αληΩκ 

πειβδαµέΨζθζηαβ θβγθζθµβγΨ θθΩδΰ ρπξκ ΰ δΰµβθλιήΫα γαβ δβαζθµΪ εβζθδΪµαηθκ µε 

γθβζξζβγΨ απθηεδΩζµαηα ηΰ δΰµβθλιήΫα ζΩξζ αΩζεξζ ειήαζΫακ γαβ ηΰ έεδηΫξζΰ ηΰκ 

πθβρηΰηακ ίξΪκ. (ΒαιέαιΩζθκ & ΠξηΰιβΨδΰκ, 2002) 

Ν ηθλιβζερκ έιΫζγεηαβ ζε ζηεζΪ εηΨιηΰζΰ απρ ηθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ γαβ εΨδβζηα, 

ζςεθξζα εε θιβζεΩζεκ εγηβεΪζεβκ, ζε πθζθζηρ 90%. Αληρ ζΰεαΫζεβ ρηβ ηθ θλζβγρ 

πειβέΨδδθζ απθηεδεΫ έαζβγΪ παιΨεεηιθ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ εβακ πειβθμΪκ, 

Ϊ, δβαθθιεηβγΨ, ηθ «γεθΨδαβρ» ηΰκ, ηθ θπθΫθ θ ηθλιβζερκ γαδεΫηαβ ζα αζαδεΫηεβ γαβ 

ζα αηβθπθβΪζεβ, εε ζγθπρ ζα παιαμαθςζ θβγθζθεβγΨ, γθβζξζβγΨ, πθδβηβζεβγΨ γαβ 

πειβέαδδθζηβγΨ θθΩδΰ. Ζ αεβθθιβγρηΰηα ζηβκ αζξηΩιξ πειβπησζεβκ επβηλήμΨζεηαβ 

ρηαζ θβ ζμΩζεβκ ηθλιβζεθς γαβ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ εΫζαβ αιεθζβγΩκ γαβ Ωμεβ 

επβηελμαεΫ εεηαης ηθλκ βζθιιθπΫα.  

Γεζβγρηεια θ ηθλιβζερκ επβθΩιεβ πειβέαδδθζηβγΩκ αδδαήΩκ. ΑληΩκ εζηθπΫίθζηαβ 

γλιΫξκ ζε αδδαήΩκ ζε ζλζθδβγΨ εεήΩαΰ ηΰκ πειβέαδδθζηβγΪκ δθεΪκ (δΫγηλθ 

θβγβζεσζ, ήεξιήβγΪ ήΰ, θλζβγΩκ παιΨγηβεκ ίσζεκ Ϊ ίσζεκ πιθζηαζΫακ γ.δ.π.) γαβ 

ζε θλζβγΩκ αδδαήΩκ ζηβκ μιΪζεβκ ήΰκ, ηα δΫγηλα λπθδθεΪκ, ηθ θλζβγρ Ϊ δθεΰεΩζθ 

πειβέΨδδθζ γαβ ηθ εβγιθγδΫεα. 

Ν ιρδθκ γαβ ΰ ζλεέθδΪ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰζ θβγθζθεΫα αηβθδθήεΫηαβ εε έΨζΰ ηΰζ 

πθζθζηβαΫα Ψεεζΰ ζλεεεηθμΪ ζε δβΨθθια εεήΩαΰ ρπξκ ηθ ΑΔΞ, ΰ απαζμρδΰζΰ, ΰ 

γαηαζαδξηβγΪ δαπΨζΰ, ηθ βζθίςήβθ πδΰιξεσζ, θβ επεζδςζεβκ γαβ ηα δΰερζβα 

Ωζθδα. πΨιμεβ έΩέαβα γαβ ΰ Ωεεεζΰ ζλεέθδΪ ηθλ ΰ θπθΫα επΰιεΨίεβ δβΨθθιθλκ 

γδΨδθλκ πθλ εεπδΩγθζηαβ εε ηθζ ηθλιβζερ. 

Πςεθξζα εε ηα ζηθβμεΫα ηθλ ΗΝΒΔ ήβα ηθ Ωηθκ 2017 ΰ ηρζξζΰ ηΰκ βδβξηβγΪκ 

γαηαζαδξηβγΪκ δαπΨζΰκ πιθΪδαε γλιΫξκ απρ ηΰζ πειαβηΩιξ γΨενΰ ηΰκ αζειήΫακ, 

εηαβηΫακ ηΰκ αςηΰζΰκ ηΰκ απαζμρδΰζΰκ ζε εηξζηιεθεΫκ εεηαπθβΰηβγθςκ γδΨδθλκ, 

ζηθζ Ρθλιβζερ αδδΨ γαβ ζηθ δΰερζβθ ηθεΩα. ΙαεέΨζθζηακ λπρνΰ ηθλκ παιΨήθζηεκ 

θβ θπθΫθβ επβδιθςζ ζηΰζ βδβξηβγΪ γαηαζΨδξζΰ αζαεΩζεηαβ Ϊπβα δβεςιλζζΪ ηΰκ, 

γαηΨ 1,4%.  Πηθζ εηξηειβγρ ηθεΩα ηΰκ θβγθζθεΫακ, ΰ ηΨζΰ ηξζ εβζπιΨηεξζ απρ 

ηθζ ηθλιβζερ αα εεηαζηιαθεΫ ζε αληΰηβγΪ γαβ εΨδδθζ αα δβελιλζαθςζ Ϊπβα ζηθ 

ζςζθδθ ηθλ Ωηθλκ. Πηθζ ηθεΩα ηΰκ απαζμρδΰζΰκ Ωμεβ δβαπβζηξαεΫ ρηβ ΰ αζειήΫα 

ζηθ πισηθ ηιΫεΰζθ ηθλ 2017 δβαεθιθσαΰγε ζηθ 23,3%, 1,6 πθζθζηβαΫεκ εθζΨδεκ 

μαεΰδρηεια απρ ρηβ ζηθ αζηΫζηθβμθ πειλζβζρ ηιΫεΰζθ γαβ 0,3% δβήρηειΰ απρ ηθ 

ηεδεληαΫθ ηιΫεΰζθ ηθλ 2016. ΞιθέδΩπεηαβ ρηβ ΰ δΰεβθλιήΫα αΩζεξζ απαζμρδΰζΰκ 
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ηθ 2017 αα πιθΩδαεβ γλιΫξκ απρ ηΰζ εζΫζμλζΰ ηΰκ εηαήξήβγΪκ ίΪηΰζΰκ γαβ 

αγθδθςαξκ ηΰκ διαζηΰιβρηΰηακ ζε εηξζηιεθεΫκ γδΨδθλκ, ρπξκ θιβζεΩζθβ 

εεηαπθβΰηβγθΫ γδΨδθβ γαβ θ Ρθλιβζερκ. 

Βαζβγρ μαιαγηΰιβζηβγρ ηΰκ εδδΰζβγΪκ θβγθζθεΫακ εΫζαβ ηθ Ωδδεβεεα ζηθ βζθίςήβθ 

αήαασζ γαβ ηθ πδερζαζεα ζηθ βζθίςήβθ λπΰιεζβσζ. Ρθ ζλζθδβγρ Ωδδεβεεα ζηθ 

βζθίςήβθ αήαασζ γαβ λπΰιεζβσζ γθιλθσαΰγε ηθ 2008. Πΰεαζηβγρ ιρδθ ζηΰ 

δβαεριθξζΰ ηθλ πδεθζΨζεαηθκ ζηθ βζθίςήβθ ηξζ λπΰιεζβσζ γαβ ζλζαγρδθλαα ζηθ 

βζθίςήβθ αήαασζ παΫίεβ ηθ ηαηβδβξηβγρ βζθίςήβθ ηθ θπθΫθ ζλζεβζθΩιεβ γαηΨ 73% 

ζηθ πδερζαζεα ηθλ βζθίλήΫθλ ηξζ λπΰιεζβσζ. 

Ζ ΡιΨπεία ηΰκ ΔδδΨδθκ αζαγθΫζξζε ζηθβμεΫα ηθλ ηαηβδβξηβγθς βζθίλήΫθλ αζΨ 

ΞειβθΩιεβα γαβ αζΨ μσια πιθΩδελζΰκ ηξζ επβζγεπησζ ήβα ηθ 1θ 6εΰζθ 2017. Ζ 

ζλήγΩζηιξζΰ γαβ επεηειήαζΫα ηαηβδβξηβγσζ ζηθβμεΫξζ αζΨ ΞειβθΩιεβα , ρπξκ αληΨ 

ζλδδΩήθζηαβ εΩζξ ηΰκ Έιελζακ Πλζριξζ, ηεγΫζΰζε ηθζ ΗαζθλΨιβθ ηθλ 2016 γαβ 

Ωγηθηε ΰ ΡηΔ ζλήγεζηισζεβ ζηθβμεΫα γαβ ήβα ηΰζ πειβθειεβαγΪ γαηαζθεΪ ηξζ 

Ραηβδβξηβγσζ ΔβζπιΨηεξζ, γαασκ γαβ ηξζ ΔπβζγΩνεξζ γαβ Γβαζλγηειεςζεξζ ηξζ 

εβζειμρεεζξζ ηαηβδβξησζ. 

Ζ ζλήγεγιβεΩζΰ εεδΩηΰ αζαδςεβ ηα ζηθβμεΫα ηθλ 1θλ 6εΪζθλ 2017 γαβ ηα ζλήγιΫζεβ 

εε ηα αζηΫζηθβμα ηθλ 1θλ 6εΪζθλ 2016 πιθγεβεΩζθλ ζα απθηλπσζεβ ηβκ ηΨζεβκ – 

αζΨ ΞειβθΩιεβα – αζαθθιβγΨ εε ηθζ αιβαερ ΔπβζγΩνεξζ, Γβαζλγηειεςζεξζ γαβ ηβκ 

ΔβζπιΨηεβκ, αδδΨ γαβ έαζβγθςκ δεΫγηεκ ρπξκ ΓαπΨζΰ αζΨ ΔπΫζγενΰ, ΓαπΨζΰ αζΨ 

ΓβαζλγηΩιελζΰ γαβ ΚΩζΰ ΓβΨιγεβα ΞαιαεθζΪκ. (ΙΨεπιθλ & Ίγγθκ, 2017) 

Ρα ΠλζθδβγΨ εεήΩαΰ αζΨ ΞειβθΩιεβα (Δβγρζα 1) εακ δΫζθλζ εβα ζλζθδβγΪ εβγρζα 

ζμεηβγΨ εε ηβκ εβζπιΨηεβκ, ηβκ επβζγΩνεβκ αδδΨ γαβ ηβκ δβαζλγηειεςζεβκ ρπξκ αληΩκ 

δβαεθιθσαΰγαζ ηθ 1θ εηΨεΰζθ ηθλ 2017 

 

Εηθόλα 1-Σπλνιηθά Μεγέζε αλά Πεξηθέξεηα Πεγή: Τξάπεδα Τεο Ειιάδαο 
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Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα δβαπβζησζθλεε ρηβ θβ ηαηβδβξηβγΩκ ΔβζπιΨηεβκ ηΰζ πειΫθδθ 

ΗαζθλαιΫθλ-ΗθλζΫθλ 2017 δβαεθιθσαΰγαζ ζηα 3.930 εγαη. ελισ. Ν γςιβθκ ρήγθκ 

ηξζ εβζπιΨηεξζ, πιαήεαηθπθβΪαΰγε ζηβκ αγρδθλαεκ πΩζηε ΞειβθΩιεβεκ:  

ΞειβθΩιεβα ΛθηΫθλ ΑβήαΫθλ, ΞειβθΩιεβα ΘιΪηΰκ, ΞειβθΩιεβα ΑηηβγΪκ, ΞειβθΩιεβα 

ΘεζηιβγΪκ ΚαγεδθζΫακ γαβ ΞειβθΩιεβα ΗθζΫξζ ΛΪζξζ.  

Πηθ ζςζθδθ ηξζ λπρδθβπξζ Ξειβθειεβσζ (ΞεδθπθζζΪζθλ, ΑζαηθδβγΪκ ΚαγεδθζΫακ 

γαβ ΘιΨγΰκ, ΘεζζαδΫακ, ΖπεΫιθλ, ΓληβγΪκ ΔδδΨδακ, ΠηειεΨκ ΔδδΨδακ, ΒθιεΫθλ 

ΑβήαΫθλ γαβ ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ) θβ ΔβζπιΨηεβκ δβαεθιθσαΰγαζ ζηα € 437 εγαη.  

Ρΰζ πειΫθδθ ΗαζθλαιΫθλ-ΗθλζΫθλ 2017 θβ ηαηβδβσηεκ πθλ επβζγΩθαΰγαζ ηΰζ 

ΔδδΨδα πιαήεαηθπθΫΰζαζ ζλζθδβγΨ 9.025 μβδ. ΔπβζγΩνεβκ ζηβκ 13 ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ 

μσιακ.  

 Ν εεήαδςηειθκ ρήγθκ ηξζ ΔπβζγΩνεξζ, ζε πθζθζηρ 87,7% ηθλ ζλζρδθλ, 

πιαήεαηθπθβΪαΰγε ζε Ωηβ πειβθΩιεβεκ ξκ εηΪκ:  

ΞειβθΩιεβα ΑηηβγΪκ, ΞειβθΩιεβα ΘεζηιβγΪκ ΚαγεδθζΫακ, ΞειβθΩιεβα ΛθηΫθλ ΑβήαΫθλ, 

ΞειβθΩιεβα ΘιΪηΰκ, ΞειβθΩιεβα ΗθζΫξζ ΛΪζξζ γαβ ΞειβθΩιεβα ΑζαηθδβγΪκ 

ΚαγεδθζΫακ γαβ ΘιΨγΰκ  

Πηθ ζςζθδθ ηξζ λπρδθβπξζ Ξειβθειεβσζ (ΖπεΫιθλ, ΞεδθπθζζΪζθλ, ΓληβγΪκ 

ΔδδΨδακ, ΘεζζαδΫακ, ΠηειεΨκ ΔδδΨδακ, ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ γαβ ΒθιεΫθλ ΑβήαΫθλ) 

πιαήεαηθπθβΪαΰγαζ 1.112 μβδ. επβζγΩνεβκ.  

Νβ Γβαζλγηειεςζεβκ ηαηβδβξησζ ζηΰζ ΔδδΨδα δβαεθιθσαΰγαζ ζηβκ 58.513 μβδ. γαβ 

ζςεθξζα εε ηΰζ γαηαζθεΪ ηξζ δβαζλγηειεςζεξζ ζηβκ 13 ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ μσιακ, 

ηθ 86,8% ηξζ δβαζλγηειεςζεξζ πιαήεαηθπθβΪαΰγε ζε πΩζηε ΞειβθΩιεβεκ ξκ εηΪκ:  

ΞειβθΩιεβα ΛθηΫθλ ΑβήαΫθλ, ΞειβθΩιεβα ΘιΪηΰκ, ΞειβθΩιεβα ΑηηβγΪκ, ΞειβθΩιεβα 

ΘεζηιβγΪκ ΚαγεδθζΫακ γαβ ΞειβθΩιεβα ΗθζΫξζ ΛΪζξζ  

Πηθ ζςζθδθ ηξζ λπρδθβπξζ Ξειβθειεβσζ (ΞεδθπθζζΪζθλ, ΑζαηθδβγΪκ ΚαγεδθζΫακ 

γαβ ΘιΨγΰκ, ΘεζζαδΫακ, ΖπεΫιθλ, ΒθιεΫθλ ΑβήαΫθλ, ΓληβγΪκ ΔδδΨδακ, ΠηειεΨκ 

ΔδδΨδακ γαβ ΓληβγΪκ ΚαγεδθζΫακ) πιαήεαηθπθβΪαΰγαζ 7.707 μβδ. Γβαζλγηειεςζεβκ. 

ΡΩζζειεβκ γςιβθβ ΞιθθιβζεθΫ γβζΪαΰγαζ αεηβγΨ γαβ ζηθλκ 3 δεΫγηεκ: 

 

Εηθόλα 2-Πξννξηζκνί κε ζεηηθνύο Δείθηεο 
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ΑζηΫαεηα, ηιεβκ ΞιθθιβζεθΫ εε πειβθιβζεΩζΰ γΫζΰζΰ γβζΪαΰγαζ αιζΰηβγΨ γαβ ζηθλκ 

3 δεΫγηεκ: 

 

Εηθόλα 3-Πξννξηζκνί κε αξλεηηθνύο Δείθηεο 

Πηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ ΰ MΩζΰ ΔΫζπιαηΰ αζΨ ΔπΫζγενΰ αζΪδαε ζε €435 γαβ αζΨ 

ΓβαζλγηΩιελζΰ ζε €67, εζσ ΰ ΚΩζΰ ΓβΨιγεβα ΞαιαεθζΪκ ζε 6,5 ζςμηεκ. 

ΞαιθλζβΨίθζηαβ ρεξκ ζΰεαζηβγΩκ δβαθθιθπθβΪζεβκ εεηαης ηξζ Ξειβθειεβσζ. Ζ 

λνΰδρηειΰ ΔΫζπιαηΰ αζΨ ΔπΫζγενΰ παιαηΰιεΫηαβ ζηθλκ γδαζζβγθςκ πιθθιβζεθςκ 

«Ήδβθκ γαβ ΘΨδαζζα» 

 

Εηθόλα 4-Είζπξαμε αλά Επίζθεςε 

εζσ ΰ λνΰδρηειΰ ΔΫζπιαηΰ αζΨ ΓβαζλγηΩιελζΰ παιαηΰιεΫηαβ γαβ πΨδβ ζηθλκ 

γδαζζβγθςκ πιθθιβζεθςκ «Ήδβθκ γαβ ΘΨδαζζα» Ξιθθιβζεθςκ γαβ ζηΰζ ΑηηβγΪ: 

 

Εηθόλα 5-Είζπξαμε αλά Δηαλπθηέξεπζε 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 
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ΘΔΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΡΖΛ 

ΔΙΙΑΓΑ 

Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα θ ηθλιβζερκ ζλεέΨδδεβ ζηΰ εεΫξζΰ ηΰκ αζειήΫακ εΩζξ ηξζ ζΩξζ 

αΩζεξζ ειήαζΫακ. ΚπθιεΫ ζα εζειήθπθβΪζεβ Ψεεζα αΩζεβκ ειήαζΫακ µΩζξ 

ηεζθδθμεΫξζ, εζηβαηθιΫξζ, μσιξζ δβαζγΩδαζΰκ, πξδΪζεξζ αζαεζΰζηβγσζ 

αζηβγεβεΩζξζ αδδΨ γαβ Ωεεεζα µε ηΰζ παιθμΪ αήαασζ γαβ λπΰιεζβσζ πθλ 

μιεβΨίθζηαβ απρ ηβκ επβμεβιΪζεβκ πθλ ζμεηΫίθζηαβ µε ηθζ ηθλιβζερ. Αληρ γιΫζεηαβ 

γααθιβζηβγρ βδβαΫηεια ήβα ηβκ ελαΫζαΰηεκ γθβζξζβγΩκ θεΨδεκ ρπξκ αληΩκ ηξζ ζΩξζ 

γαβ ηξζ ήλζαβγσζ (ΚαζηίθλιΨζΰ & ΡίβθΨγΰ, 2006). Γεζβγρηεια Ωζα εεήΨδθ 

πθζθζηρ ηξζ αΩζεξζ ειήαζΫακ ζηθ μσιθ ηθλ ηθλιβζεθς γαηαδαεέΨζθζηαβ απρ 

ήλζαΫγεκ, ζΩθλκ, γαβ θβγθζθµβγθςκ µεηαζΨζηεκ, γαασκ γαβ Ψηθµα µε μαµΰδρηειθ 

επΫπεδθ εηεβδΫγελζΰκ. Πε αληρ ζλεέΨδεβ θ λνΰδρκ έααµρκ επθμβγΪκ απαζμρδΰζΰκ 

γαβ θβ ελΩδβγηεκ ζλζαΪγεκ ειήαζΫακ. Ζ ελεδβηΫα αληΪ ηθλ ειήαηβγθς δλζαµβγθς 

πιΩπεβ ξζηρζθ ζα ζλζθδεςεηαβ απρ γαηΨδδΰδα εΩηια ήβα ηΰζ αζθΨδεβα ηΰκ αΩζΰκ 

ειήαζΫακ γαβ ηΰζ αζΨπηληΰ ηξζ δεηβθηΪηξζ ηθλ. Αληρ ηθ μαιαγηΰιβζηβγρ ζλζΨδεβ 

βδβαΫηεια µε ηβκ πθδβηβγΩκ ηΰκ ΔλιξπαογΪκ Έζξζΰκ, ΰ θπθΫα Ωμεβ ξκ ζηρμθ ζα 

εζβζμςζεβ γαβ ζα ξθεδΪζεβ ηβκ γθβζξζβγΩκ θµΨδεκ ηξζ ζΩξζ γαβ ηξζ ήλζαβγσζ 

(ΓεξιήΫθλ & ΘεδεεΩζΰ, 2012). 

Ξβθ πιρζθαηα ζηθβμεΫα γαασκ γαβ ζηαηβζηβγΨ πθλ αθθιθςζ ηθζ ηθλιβζερ ζηΰζ 

ΔδδΨδα ξκ πιθκ ηΰζ ζλζεβζθθιΨ ηθλ ζηθ ΑΔΞ, ζηβκ αΩζεβκ ειήαζΫακ, ζηβκ 

επεζδςζεβκ αδδΨ γαβ πιθέδΩνεβκ ήβα ηθ πσκ αα επθιθςζε ζα εηεδβμαεΫ εακ 

παιΩμθζηαβ απρ εβα πθδδΪ πιρζθαηΰ Ωγαεζΰ πθλ πιθΩιμεηαβ απρ ηθ Ξαήγρζεβθ 

Πλεέθςδβθ Ραηβδβσζ γαβ Ρθλιβζεθς (WTTC). Πςεθξζα δθβπρζ εε ηΰζ Ωγαεζΰ αληΪ 

ήεζβγΪ ζλζεβζθθιΨ 18,6% ζηθ ΑΔΞ ηΰκ μσιακ (32,8 δβζ. ελισ) εΫμε θ εδδΰζβγρκ 

ηθλιβζερκ ηθ 2016, πιθζθΩιθζηακ 860.500 αΩζεβκ ειήαζΫακ εζηρκ ζλζριξζ πθλ 

αζηβζηθβμεΫ ζηθ 23,4% ηΰκ ζλζθδβγΪκ απαζμρδΰζΰκ. Ζ Ψεεζΰ ζλεέθδΪ ηθλ 

ηθλιβζεθς ζηθ ΑΔΞ ηΰκ μσιακ αζΪδαε ζε 13,2 δβζ. ελισ, απθηεδσζηακ ηθ 7,5% 

ηθλ ΑΔΞ, πθζθζηρ πθλ ηθ 2017 αζαεΩζεηαβ ζα αληΰαεΫ γαηΨ 7,5% γαβ γαηΨ ηΰζ 

πειΫθδθ 2017-2027 ζα Ωμεβ εηΪζβα αςηΰζΰ 4,5%, θηΨζθζηακ ηα 22,1 δβζ. ελισ, 

δΰδαδΪ απθηεδσζηακ ηθ 9,6% ηθλ ΑΔΞ ηθ 2027. Ζ Ψεεζΰ ζλεέθδΪ ζηΰζ 

απαζμρδΰζΰ Ϊηαζ 423.000 αΩζεβκ ειήαζΫακ (ηθ 11,5% ηθλ ζλζρδθλ ηΰκ 

απαζμρδΰζΰκ ζηΰ μσια).  (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC), 2017) 

ΞαιΨδδΰδα, ΰ Ωγαεζΰ πιθέδΩπεβ ρηβ εαγιθπιραεζεα, ΰ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς 

αα ζλζεμΫζεβ ζα εΫζαβ βζμλιΪ -ηθ 2027 ηθ WTTC εγηβεΨ ρηβ ΰ ηθλιβζηβγΪ 

διαζηΰιβρηΰηα ζλζθδβγΨ αα ζλζεβζθΩιεβ ηθ 23,8% ηθλ ΑΔΞ- γαβ ζλζεπσκ, ΰ 

δΰεβθλιήΫα εζρκ πδαβζΫθλ έβσζβεΰκ αζΨπηληΰκ γιΫζεηαβ απαιαΫηΰηΰ. Ζ ήεζβγΪ 
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ζλζεβζθθιΨ ηθλ ηθλιβζεθς ζηθ ΑΔΞ ηΰκ μσιακ ηθ 2017 αζαεΩζεηαβ ζα 

παιθλζβΨζεβ αςηΰζΰ 6,9% εζσ εΩμιβ ηθ 2027 πιθέδΩπεηαβ αςηΰζΰ 4,6% ζε εηΪζβα 

έΨζΰ, ζηα 54,7 δβζ. ελισ. 

 

Ζ ήεζβγΪ ζλεέθδΪ ζηΰζ απαζμρδΰζΰ αα αληΰαεΫ γαηΨ 6,3% ηθ 2017 (914.500 

αΩζεβκ ειήαζΫακ) γαβ γαηΨ 3,4% εηΰζΫξκ εΩμιβ ηθ 2027 (1,273 εγαη. αΩζεβκ 

ειήαζΫακ). Ζ Ψεεζΰ ζλεέθδΪ αζαεΩζεηαβ ζα αληΰαεΫ γαηΨ 5,9% ηθ 2017 γαβ γαηΨ 

2,9% εηΰζΫξκ, ζηβκ 597.000 αΩζεβκ ειήαζΫακ εΩμιβ ηθ 2027. 

Πηΰζ Ϋδβα Ωγαεζΰ αζαθΩιεηαβ ζηβκ επεζδςζεβκ ζηθζ ηθλιβζερ, ρπθλ ηθ 2016 αληΩκ 

αζΪδααζ ζε 3,2 δβζ. ελισ, απθηεδσζηακ ηθ 15,7% ηθλ ζλζρδθλ ηξζ επεζδςζεξζ 

ζηΰ μσια. Ρθ 2017 αζαεΩζεηαβ ζα ζΰεεβξαεΫ αςηΰζΰ 6,6%, γαβ 5,1% εηΰζΫξκ 

εΩζα ζηΰζ ειμρεεζΰ 10εηΫα, θαΨζθζηακ ηα 5,5 δβζ. ελισ δΰδαδΪ ηθ 17,3% ηξζ 

ζλζθδβγσζ επεζδςζεξζ.  

 

ΔπβπδΩθζ, απρ ηα ζηθβμεΫα πιθγςπηεβ ρηβ ΰ ζλζθδβγΪ ζλεέθδΪ ηθλ ηθλιβζεθς ζηθ 

ΑΔΞ ηΰκ μσιακ εΫζαβ δβπδΨζβα ζε ζμΩζΰ εε ηΰζ Ψεεζΰ ζλεέθδΪ ηθλ. 
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Πε παήγρζεβθ επΫπεδθ, παιΨ ηβκ πιθγδΪζεβκ, ηθ 2017 ΰ Ψεεζΰ αζΨπηληΰ ΑΔΞ ζηθζ 

γδΨδθ Ραηβδβσζ γαβ Ρθλιβζεθς αζαεΩζεηαβ ζα δβαεθιθξαεΫ ζηθ +3,8%, Ωζαζηβ 

3,1% ηθ 2016. 

Γβαπβζησζθλεε δθβπρζ ρηβ θ ηθλιβζερκ Ωμεβ πθδς βζμλιΪ αΩζΰ ξκ πιθκ ηΰζ 

αζΨπηληΰ ζηΰζ ΔδδΨδα εζσ πιθζθΩιεβ πθβγβδρεθιθα ζε ρδθλκ ηθλκ ηθεεΫκ. Ν 

ηθλιβζερκ έθΰαΨ επΫζΰκ ζηΰζ πειβθΩιεβα εε ηΰ ζλήγιΨηΰζΰ ηθλ πδΰαλζεθς ζηβκ 

πειβθμΩκ πθλ δΩμθζηαβ επβζγΩπηεκ. Ζ δΰµθήιαθβγΪ εηΩδβηΰ ηξζ πειβθειεβσζ ηθλ 

εδδαδβγθς μσιθλ απθδεβγζςεβ Ωµπιαγηα ρηβ ζηβκ αζεπηλήµΩζεκ ηθλιβζηβγΨ 

πειβθμΩκ, ρμβ µρζθ ζλήγιαηεΫηαβ θ πδΰαλζµρκ ηθλκ αδδΨ δΩμθζηαβ γαβ Ωζα θδθΩζα 

αληαζρµεζθ αιβαµρ επθμβαγσζ ειήαησζ απρ ηΰζ λπρδθβπΰ μσια (Ιαήρκ, 2005) 

πΨιμθλζ εΨδβζηα γαβ Ωιελζεκ πθλ γαηαδεβγζςθλζ Ωεπιαγηα ηβκ ζλήγεγιβεΩζεκ 

δβαπβζησζεβκ. Πςεθξζα εε Ωιελζα ΰ Κςγθζθκ εΫζαβ Ωζα δβεαζσκ ήζξζηρ ηθλιβζηβγρ 

αΩιεηιθ, ρπθλ Ωμεβ ζΰεεβξαεΫ ιαήδαΫα ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ γαηΨ ηα ηεδεληαΫα 30 

μιρζβα. ΞαιΨδδΰδα εε ηΰζ επΩγηαζΰ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ έβθεΰμαζΫακ (γαηαδςεαηα, 

γΩζηια δβαζγΩδαζΰκ γ.α.) αληΪαΰγε γαβ θ πδΰαλζερκ ηΰκ ζΪζθλ ζε αζηΫαεζΰ εε 

Ψδδα εδδΰζβγΨ ζΰζβΨ, ηιβπδαζβΨίθζηακ ηθ εΩήεαθκ ηΰκ Σσιακ. Ζ Σσια πδΩθζ 

ζλήγεζηισζεβ ηθ 76% ηθλ ζλζθδβγθς πδΰαλζεθς, ΰ πιαήεαηβγΪ ρεξκ 

πδΰαλζεβαγΪ αςηΰζΰ, εΫζαβ πθδδαπδΨζβα, γαασκ θβ ηθλιβζηβγΩκ αθΫηεβκ αζΩιμθζηαβ 

ζε 60.000  (Γιαήγρκ, 2007).  

Πςεθξζα εε Ωιελζεκ ηθλ ΔΝΡ ζηΰζ πειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβαπβζησαΰγε ρηβ θ 

ηθλιβζερκ ζλζΩέαδε ζε µεήΨδθ έααµρ ηρζθ ζηΰζ θβγθζθµβγΪ πιρθδθ ηθλ 

πδΰαλζµθς ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ, δΰδαδΪ ηΰζ αςηΰζΰ ηθλ γαηΨ γεθαδΪζ 

εβζθδΪµαηθκ γαβ ηΰ µεΫξζΰ ηΰκ αζειήΫακ, ρζθ γαβ ζηΰ ζλήγιΨηΰζΰ ηθλ πδΰαλζµθς 

ζηΰζ πειβθΩιεβα, έθΰασζηακ Ωηζβ ζηΰζ αζΨζμεζΰ ηθλ γδΫµαηθκ αζηλθβδΫακ ηξζ 

δεγαεηβσζ ‘50 – ‘70 ηΰκ μσιακ µακ (ΓεξιήΫθλ & ΘεδεεΩζΰ, 2012).  Γεζβγρηεια θ 

ηθλιβζερκ ζλεέΨδδεβ ζηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθπβγθς πδΰαλζεθς. Αληρ ζλζηεδεΫηαβ γαβ 
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απρ ηΰζ πδΪιΰ εζαζμρδΰζΰ εε ηθζ ηθλιβζερ αδδΨ γαβ εε λπΰιεζΫεκ γαβ 

επαήήΩδεαηα πθλ λπθέθΰαθςζ ηθζ ηθλιβζερ. Έηζβ δΰεβθλιήθςζηαβ έαζβγΨ αδδΨ γαβ 

ζλµπδΰιξµαηβγΨ εβζθδΪµαηα ήβα ηβκ θβγθήΩζεβεκ εε απθηΩδεζεα θ γρζεθκ ζα 

παιαεΩζεβ ζηβκ εζηΫεκ ηθλ. Αληρ απθγηΨ βδβαΫηειΰ ζΰµαζΫα ζηβκ πειβθμΩκ πθλ 

αζηβµεηξπΫίθλζ ζΰµαζηβγΪ πδΰαλζµβαγΪ µεΫξζΰ γαβ δΰµθήιαθβγΪ ήΪιαζζΰ 

(ΚαζηίθλιΨζΰ & ΡίβθΨγΰ, 2006).  

Ζ ηθλιβζηβγΪ γΫζΰζΰ ζλεέΨδδεβ γαβ ζηΰζ αζΨπηληΰ Ωιήξζ λπθδθεΪκ ρπξκ θβ 

διρεθβ, ηα δβεΨζβα, ηα αειθδιρεβα, αδδΨ γαβ ήεζβγρηεια ζηΰζ αζΨπηληΰ γαβ 

έεδηΫξζΰ ηξζ εήγαηαζηΨζεξζ λήεΫακ γαβ ελΰεειΫακ πθλ δβελγθδςζθλζ ηρζθ ηθλκ 

ηθλιΫζηεκ ρζθ γαβ ηθλκ γαηθΫγθλκ ηΰκ πειβθμΪκ. Πε θδργδΰιθ ηξζ εδδαδβγρ μσιθ 

Ωμθλζ αζαπηλμαεΫ αιγεηΨ αληΩκ θβ λπθδθεΩκ αζ γαβ δεζ εζηθπΫίθζηαβ ζε ρδθλκ 

ηθλκ ζθεθςκ θβ Ϋδβθβ ιλαεθΫ αζΨπηληΰκ αδδΨ γαβ θβ Ϋδβθβ ηςπθβ λπθδθεσζ.  

Πηΰζ πειβθΩιεβα ζλζαζησζηαβ αγρεα γαβ δβµεζβγΩκ εήγαηαζηΨζεβκ λπθδθμΪκ γαβ 

ζηααµθΫ αζεθθδβαζµθς ήβα βδβξηβγΨ ζγΨθΰ αζανλμΪκ. Αληθς ηθλ εΫδθλκ θβ 

λπθδθµΩκ εζηθπΫίθζηαβ ζε ρδθλκ ηθλκ ζθµθςκ. ∆εζ παιΩμθλζ, ρµξκ, ρδεκ ηθ Ϋδβθ 

επΫπεδθ εηλπΰιεηΪζεξζ. πΨιμεβ ΰ αζΨήγΰ αζαέΨαµβζΪκ ηθλκ γαβ ΰ δΰµβθλιήΫα 

ζΩξζ. Έζα δαεπιρ παιΨδεβήεα ηθλιβζηβγσζ λπθδθεσζ εΫζαβ ΰ ΘιΪηΰ ΰ θπθΫα εΫζαβ 

µΫα απρ ηβκ ζΰµαζηβγρηειεκ ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ μσιακ γαβ Ωζακ θδθγδΰιξµΩζθκ 

ηθλιβζηβγρκ πιθθιβζµρκ, πθλ πιθζεδγςεβ εγαηθµµςιβα επβζγΩπηεκ γΨαε μιρζθ, 

ηΩζθλκ γαβ Ωδδΰζεκ. ΞιθζθΩιεβ Ωζαζ ζπΨζβθ ζλζδλαζµρ αΨδαζζακ, εζδθμσιακ γαβ 

θιεβζσζ ρήγξζ, εζσ θβ ηθλιβζηβγΩκ λπθδθµΩκ γαβ λπΰιεζΫεκ ηΰκ εΫζαβ απρ ηβκ 

γαδςηειεκ γαβ πδΰιΩζηειεκ ηΰκ Δλισπΰκ. Γεζ εζηθπΫίεηαβ έΩέαβα ζε ρδεκ ηβκ 

πειβθΩιεβεκ ΰ αζηΫζηθβμΰ αζΨπηληΰ ζηθζ ηθλιβζερ γαβ Ωζαζ εζδεβγηβγρ παιΨδεβήεα 

εΫζαβ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ πθλ εζσ δΩμεηαβ Ωζα πθδς εεήΨδθ αιβαερ 

ηθλιβζεσζ δεζ Ωμεβ αζαπηςηεβ πδΪιξκ ηβκ δλζαηρηΰηΩκ γαασκ δβααΩηεβ  Ωζηθζθ 

θιεβζρ αζΨήδλθθ μαιαγηΪια αδδΨ δεζ Ωμεβ ήΫζεβ αγρεα γΨπθβα επΩζδλζΰ ζε 

λπθδθµΩκ μεβµειβζσζ ααδΰµΨηξζ  (ΓεξιήΫθλ & ΘεδεεΩζΰ, 2012). 

Πηα πδαΫζβα αζΨπηληΰκ ηθλ ηθλιβζεθς ήΫζθζηαβ γβζΪζεβκ ηρζθ γιαηβγΩκ ρζθ γαβ 

βδβξηβγΩκ εε ζγθπρ ηΰζ απθγαηΨζηαζΰ γαβ αζΨδεβηΰ πθδβηβζηβγσζ ζηθβμεΫξζ. Ζ 

μσια γαβ θ πθδβηβζερκ ηΰκ πιθέΨδδθζηαβ εζσ ΰ βζηθιΫα ηΰκ γαβ θ ιρδθκ πθλ Ωπαβηε 

ζηΰ δΰεβθλιήΫα ηθλ παήγρζεβθλ πθδβηβζεθς ήζξζηθπθβθςζηαβ. Πςεθξζα εε ηθ 

ζςζηαήεα θιΫίθζηαβ ηα εηΪκ: «Ζ πιθζηαζΫα ηθλ θλζβγθς γαβ πθδβηβζηβγθς 

πειβέΨδδθζηθκ απθηεδεΫ λπθμιΩξζΰ ηθλ γιΨηθλκ γαβ δβγαΫξεα ηθλ γααεζρκ. Γβα ηΰ 

δβαθςδαηΪ ηθλ ηθ ΘιΨηθκ Ωμεβ λπθμιΩξζΰ ζα παΫιζεβ βδβαΫηεια πιθδΰπηβγΨ Ϊ 

γαηαζηαδηβγΨ εΩηια ζηθ πδαΫζβθ ηΰκ αιμΪκ ηΰκ αεβθθιΫακ…».  Ρθ ζςζηαήεα 

πειβήιΨθεβ ηθ πειβέΨδδθζ ξκ εΫα θζηρηΰηα, απθηεδθςεεζΰ απρ ηβκ επβεΩιθλκ 
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εθιθΩκ ηΰκ, ηΰ θλζβγΪ γαβ πθδβηβζηβγΪ εε ζγθπρ ηΰζ απθηεδεζεαηβγρηειΰ 

πιθζηαζΫα ηθλ. (Κεηαδδΰζθς, 2013) 

Πηθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ πειβδαεέΨζεβ:  

 ηΰ θλζβγΪ γδΰιθζθεβΨ (μδξιΫδα γαβ παζΫδα),  

 γαβ ηΰζ πθδβηβζηβγΪ γδΰιθζθεβΨ  

o ηα μξιβγΨ πθδβηβζηβγΨ αήααΨ, ηθ ζςζθδθ δΰδαδΪ ηξζ λδβγσζ 

ζηθβμεΫξζ πθλ ζλήγιθηθςζ ηΰ εαιηλιΫα ηΰκ αηθεβγΪκ γαβ ζλδδθήβγΪκ 

ςπαιηΰκ γαβ διαζηΰιβρηΰηακ ηθλ αζαισπθλ ζηθ μσιθ (ήβα 

παιΨδεβήεα γηΫιβα, πρδεβκ, θβγβζεθΫ). Πε αληΪζ ηΰζ γαηΰήθιΫα 

αζΪγθλζ γαβ ηα δβαηΰιΰηΩα γηΫζεαηα γαβ θβ παιαδθζβαγθΫ θβγβζεθΫ  

o ηα εΰ μξιβγΨ πθδβηβζηβγΨ αήααΨ, αληΨ δΰδαδΪ πθλ δεζ ζλζδΩθζηαβ 

εε ηθ μσιθ, ρπξκ ηα Ψλδα (εθλζβγΪ παιΨδθζΰ) Ϊ ηα γβζΰηΨ 

(εγαΩεαηα εθλζεβαγσζ ζλδδθήσζ) 

Κβα Ωιελζα ηθλ ΑιβζηθηΩδεβθλ ΞαζεπβζηΰεΫθλ πθλ αθθιΨ ηθλκ παιαδθζβαγθςκ 

θβγβζεθςκ ηΰκ ΔδδΨδακ ζλήγεζηισζεβ πδΰιθθθιΫεκ ήβα ηΰζ πιθζηαζΫα ηθλκ γαβ ηΰζ 

μξιθηαηβγΪ ηθλκ θιήΨζξζΰ. Νβ παιαδθζβαγθΫ θβγβζεθΫ θηΨζθλζ ηθλκ 920, απρ 

ηθλκ θπθΫθλκ θβ 420 γΰιςμαΰγαζ εε ηθ πιθεδιβγρ δβΨηαήεα ηθλ 1978 γαβ θβ 

λπρδθβπθβ 500 εε εεηαήεζΩζηεια πιθεδιβγΨ δβαηΨήεαηα μαιαγηΰιβζεθς. 

Απθηεδθςζ ερδβκ ηθ 6,94% ηθλ ζλζρδθλ ηξζ θβγβζεσζ ηΰκ Σσιακ. Ρθ 30% ηξζ 

θβγβζεσζ αλησζ ζλήγεζηισζεηαβ ζηθλ ζθεθςκ ΘλγδΨδξζ γαβ ΙαγξζΫακ, πθζθζηρ 

πθλ ηθλκ ηθπθαεηεΫ ζηΰζ γαηΰήθιΫα ζθεσζ εε ηθλκ πειβζζρηειθλκ παιαδθζβαγθςκ 

θβγβζεθςκ, εζσ εεηΨ απρ αληθςκ αγθδθλαθςζ θβ ζθεθΫ Οεαςεζΰκ, ΗξαζζΫζξζ, 

ΚαήζΰζΫακ γ.α.  Πε επΫπεδθ πειβθΩιεβακ, ηα εεήαδςηειθ πθζθζηΨ ηθλ πδΪαθλκ ηξζ 

παιαδθζβαγσζ θβγβζεσζ παιαηΰιθςζηαβ ζε αληΩκ ηθλ ΛθηΫθλ ΑβήαΫθλ (25,10%) γαβ 

ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ (18,70%). Ζ εεδΩηΰ δβαπβζησζεβ ρηβ θ πδΰαλζερκ ηξζ 

παιαδθζβαγσζ θβγβζεσζ ρδξζ ηξζ ηΨηεξζ εεήΩαθλκ παιθλζβΨίεβ εεήΨδΰ εεΫξζΰ, 

εγηρκ ηξζ θβγβζεσζ ηξζ 10.000 Ωξκ 50.000 γαηθΫγξζ ζηθλκ θπθΫθλκ παιαηΰιεΫηαβ 

αςηΰζΰ εε πθζθζηρ 17,58%. (Κεηαδδΰζθς, 2013).   

Έζα παιΨδεβήεα αληΪκ ηΰκ πιθζπΨαεβακ ηθλ εδδΰζβγθς γιΨηθλκ ήβα ηΰζ αζΨδεβηΰ 

γαβ ζλζηΪιΰζΰ ηξζ παιαδθζβαγσζ θβγβζεσζ εΫζαβ ηθ πιρήιαεεα ηθλ ΔΝΡ. Ρθ 

πιρήιαµµα πειβεδΨµέαζε αιμβγΨ Ωηβ θβγβζµθςκ: ηΰ ΒΨαεβα ζηΰ ΚΨζΰ 

(Ξεδθπρζζΰζθκ), ηΰ ΒλίΫηζα (ΞΪδβθ), ηα ΚεζηΨ (ΣΫθκ), ηΰζ ΝΫα (ΠαζηθιΫζΰ), ηθ 

ΞΨπβήγθ (Ήπεβιθκ) γαβ ηθ ΦβζγΨιδθ (ΘεθαδδθζβΨ). Δγηρκ απρ ηθλκ θβγβζµθςκ 

αληθςκ αζαζηΰδσαΰγαζ γαβ µεµθζξµΩζα γηΫιβα ζε Ψδδεκ πειβθμΩκ, Αιερπθδΰ, 

ΑιζαΫα, ΘαιλζμΨδεκ, ΚαγιλζΫηζα, ΚΰδβΩκ, ΚθζεµέαζβΨ, ΤαιΨ, ΘιαζΨΰ ηθλ 

ΓλαεΫθλ, ζηΰ ∆ΰµΰηζΨζα, ζηΰζ Θςαζθ, ζηβκ ΞβζαγΨηεκ. Ρθ Ωιήθ αληρ Ωμεβ 

αζαήζξιβζηεΫ δβεαζσκ µε έιαέεΫα γαβ δβαγιΫζεβκ: ΒιαέεΫθ ηΰκ Europa Nostra ηθ 
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1980 ήβα ηβκ αζαζηΰδσζεβκ ζηΰζ ΝΫα ηΰκ ΠαζηθιΫζΰκ γαβ ηθ 1989 ήβα ηθ ΞΨπβήγθ 

ηΰκ ΖπεΫιθλ, έιαέεΫθ ηΰκ ΚπβεζΨδε ΑιμβηεγηθζβγΪκ ηΰκ Πρθβακ ήβα ηΰζ ΝΫα ηθ 

1986, έιαέεΫθ "Σιλζρ ΚΪδθ" ηθλ ∆βεαζθςκ ΠλζδΩζµθλ ∆ΰµθζβθήιΨθξζ Ρθλιβζµθς 

ήβα ηΰζ αηβθπθΫΰζΰ ηξζ θβγβζµσζ ηθλ ΞΰδΫθλ. ηΩγηθζεκ Ξ. ΚπθίβζΩγΰ –∆βδσζΰ γαβ 

Λ. Αήιβαζησζΰκ Ζ πιξηθέθλδΫα ηθλ ΔΝΡ Ωδξζε παιαδεΫήµαηα ζηΰζ βδβξηβγΪ 

πιξηθέθλδΫα. ΠΪµεια, ΰ αζαίξθήρζΰζΰ ηθλ παδβθς, παιαδθζβαγθς θβγβζµθς εΫζαβ 

ήεήθζρκ. Νβ ζηρπβθβ δεζ µεηαζαζηεςθλζ θςηε αζαήγΨίθζηαβ ζα εήγαηαδεΫνθλζ ηα 

ζπΫηβα ηθλκ ήβα ζα ήΫζθλζ ζαληβγθΫ, θβ ηβµΩκ ηΰκ ήΰκ Ωμθλζ εγηθηελαεΫ, εζσ θβ ζΩεκ 

μιΪζεβκ ήΰκ απεβδθςζ ζα γαηαζηιΩνθλζ ηθζ παιαδθζβαγρ βζηρ γαβ ηΰζ 

ήιαθβγρηΰηα. Έηζβ, ΰ ΝΫα αζηβµεηξπΫίεβ γΫζδλζθ ηαζΨ, αληΪ ηΰ θθιΨ ρμβ δρήξ 

ειΪµξζΰκ, αδδΨ εηαβηΫακ ηΰκ αζΨπηληΰκ (ΚπθίβζΩγΰ-Γβδσζΰ) 

Έζα αγρεα αεηβγρ πδεθζΩγηΰεα εΫζαβ ρηβ θ ηθλιβζερκ έθΰαΨ ζηΰζ επαθΪ γαβ 

ήζξιβεΫα αζαισπξζ εε δβαθθιεηβγρ πθδβηβζερ γαβ ζλζΪαεβεκ γαβ ζηΰζ αζΨπηληΰ 

ζλζαβζαΰεΨηξζ ρπξκ ζεέαζερκ, αδδΰδθεγηΫεΰζΰ, ζλζαδΩδθξζΰ αδδΨ γαβ 

αδδΰδεήήςΰ.  
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ΑΟΛΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΡΖΛ 

ΔΙΙΑΓΑ 

Ν ηθλιβζερκ εΫζαβ εβα διαζηΰιβρηΰηα πθδς αζεπηλήεΩζΰ ζηθζ εδδαδβγρ μσιθ. 

ΑπθηεδεΫ εΫα απρ ηβκ εεήαδςηειεκ πΰήΩκ πδθςηθλ ήβα ηΰ μσια γαβ εΫζαβ ζΰεαζηβγρ 

ήβα ηΰζ θβγθζθεΫα ζα γαηαθΩιθλεε ζα ηθζ δβαηΰιΪζθλεε αγεαΫθ. 

Ξαιρδα αληΨ θ ηθλιβζερκ Ωμεβ επβπησζεβκ ζε πθδδΨ επΫπεδα γαασκ γαβ ζηθλκ 

αζαισπθλκ πθλ αζμθδθςζηαβ εε αληρζ. 

Γβαπβζησζθλεε ρηβ επβθΩιεβ αδδαήΩκ ζηΰζ γθβζξζΫα γαβ ηθζ πθδβηβζερ. Ζ γθβζξζβγΪ 

δθεΪ αδδΨίεβ γαασκ θβ παιαήξήβγΩκ ζμΩζεβκ εεηαέΨδδθζηαβ γαβ 

ηθλιβζηβγθπθβθςζηαβ. Έηζβ παιαηΰιθςζηαβ θαβζρεεζα Ωζηθζΰκ αζηβγθπθΫΰζΰκ, 

γλιΫξκ ζηΰζ πειΫπηξζΰ ηθλ εαίβγθς ηθλιβζεθς, επβδισζηακ αιζΰηβγΨ πΨζξ ζηΰζ 

γθλδηθςια γαβ ηθζ πθδβηβζερ εβακ πειβθμΪκ.  

ΑδδαήΩκ δβαπβζησζθζηαβ γαβ ζηβκ γθβζξζβγΩκ ζμΩζεβκ, ηα Ϊαΰ γαβ ηα Ωαβεα ηξζ 

ηθπβγσζ πδΰαλζεσζ επΰιεΨίθζηαβ απρ ηΰ ζλεπειβθθιΨ ηξζ ηθλιβζησζ, εζσ 

αδδΨίθλζ Ϊ αηθζθςζ θβ ζμΩζεβκ εεηαης ηξζ γαηθΫγξζ. ΝιβζεΩζεκ ζλζΪαεβεκ Ωμθλζ 

αδδΨηεβ ρπξκ πμ θβ δβαηιθθβγΩκ. Ρα πειβζζρηεια εζηβαηριβα πιθξαθςζ ηΰ δβεαζΪ 

παιΨ ηΰζ ηθπβγΪ γθλίΫζα. Νβ ζηρπβθβ εβεθςζηαβ ηθζ ηιρπθ ίξΪκ γαβ ηβκ ζλζΪαεβεκ 

ηξζ ηΩζξζ λπθηβεσζηακ ηΰζ πθδβηβζηβγΪ ηθλκ γδΰιθζθεβΨ, ζλεπειβθθιΨ πθλ 

Ωιμεηαβ ζε αζηΫαεζΰ εε ηΰζ βδβθζλήγιαζΫα γαβ ηΰ νλμθζςζαεζΰ ηξζ γαηθΫγξζ. Νβ 

γΨηθβγθβ απθεαγιςζθζηαβ απρ ηβκ παιαδρζεβκ ηθλ ηρπθλ ηθλκ Ϊ θδΰήθςζηαβ ζηΰζ 

εεπθιελεαηθπθΫΰζΰ, εε ζγθπρ ηθ θβγθζθεβγρ ρθεδθκ, γαασκ θ ζΩθκ ηιρπθκ ίξΪκ 

ηθλκ ζηΰιΫίεηαβ ζηθζ γαηαζαδξηβζερ γαβ ηΰζ παήγθζεβθπθΫΰζΰ.  

Έμεβ παιαηΰιΰαεΫ αγρεα ρηβ ΰ ζλζαζαζηιθθΪ γαβ ζηεζΪ επαθΪ ηξζ γαηθΫγξζ ηθλ 

ζΰζβθς εε ηθλκ ηθλιΫζηεκ γΨπθβεκ θθιΩκ Ωμεβ αιζΰηβγΩκ επβιιθΩκ. Έμεβ δβαπβζηξαεΫ 

ρηβ  ΰ εήγδΰεαηβγρηΰηα Ωμεβ αληΰαεΫ ζΰεαζηβγΨ γαβ πβθ ζλήγεγιβεΩζα ΰ ζεαζβγΪ 

παιαέαηβγρηΰηα, ΰ εεπθιΫα, δβαγΫζΰζΰ γαβ μιΪζΰ ζαιγξηβγσζ Ωμθλζ ήΫζεβ ζλμζρκ 

πθζθγΩθαδθκ ζηβκ ηθπβγΩκ αιμΩκ. ΔπΫζΰκ, θ ηθλιβζερκ Ωμεβ εεήεαςζεβ Ψδδα 

γθβζξζβγΨ πιθέδΪεαηα ρπξκ ΰ πθιζεΫα γαβ θ ηίρήθκ. ΡΩδθκ δβαπβζησζεηαβ αγρεα 

ρηβ ΰ αηΫα ηΰκ εριθξζΰκ, γλιΫξκ ζηβκ ηθλιβζηβγΩκ πειβθμΩκ, παιαήγξζΫίεηαβ δρήξ 

ηξζ ελγαβιβσζ πθλ λπΨιμθλζ ήβα εςγθδθ πδθληβζερ. 

Πηθζ ηθεΩα ηΰκ θβγθζθεΫακ Ωμεβ δβαπβζηξαεΫ ρηβ θ πδΰαξιβζερκ αζεέαΫζεβ. 

ΝιβζεΩζθβ Ψζαιξπθβ ήΫζθζηαβ αβζμιθγειδεΫκ γβ Ψπδΰζηθβ, δβρηβ εγεεηαδδεςθζηαβ 

ηθλκ ηθλιΫζηεκ, ηθλκ θπθΫθλκ έδΩπθλζ ζαζ πΰήΪ εζρδξζ γβ αληΨζθλζ λπειέθδβγΨ 

ηβκ ηβεΩκ ήβα ζα πΨιθλζ ρζθ ήΫζεηαβ πειβζζρηεια μιΪεαηα. ΞαιΨδδΰδα 

παιαηΰιεΫηαβ αςηΰζΰ ηθλ γρζηθλκ ίξΪκ ζε ηθπβγρ επΫπεδθ. Έζα μαιαγηΰιβζηβγρ 
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παιΨδεβήεα εΫζαβ ΰ Κςγθζθκ γαβ ΰ παιαδθζβαγΪ ελγθζβΨηβγΰ θβδθηεζΫα ΰ θπθΫα 

πειβθιΫζηΰγε, ηθ Ϋδβθ γαβ θ παιαδθζβαγρκ ηιρπθκ ίξΪκ δβρηβ θ ηθλιβζερκ 

αεξιΪαΰγε γλιΫξκ θβγθζθεβγΨ επξθεδΪκ διαζηΰιβρηΰηα (Γιαήγρκ, 2007). Αγρεΰ 

ΰ εεθΨζβζΰ ηθλ θαβζθεΩζθλ ηΰκ εθζθγαδδβΩιήβακ ήβα ηΰζ  γΨδλνΰ ηξζ 

εηεβδβγελεΩζξζ αζαήγσζ ηξζ ηθλιβζησζ εβακ πειβθμΪκ εΫζαβ γαβ Ωζα Ψδδθ ίΪηΰεα 

ηθ θπθΫθ επθιεΫ ζα πιθγαδΩζεβ εε ηΰζ ζεβιΨ ηθλ δβΨθθια πιθέδΪεαηα ζηθλκ 

γαηθΫγθλκ ρπξκ εΫζαβ ΰ αζειήΫα γαβ εεΫξζΰ ηθλ εβζθδΪεαηθκ ηξζ γαηθΫγξζ ηΰκ 

πειβθμΪκ γαβ θ θβγθζθεβγρκ εαιαζερκ ζε πειβρδθλκ εεβξεΩζΰκ Ψθβηΰκ ηθλιβζησζ. 

(ΚβδηβΨδθλ & ΞΩηιθλ, 2012) 

Νβ επβπησζεβκ αήήΫίθλζ αγρεα γαβ ηθ πειβέΨδδθζ. Νβ πειβθμΩκ εε Ωζηθζθ ηθ 

ζηθβμεΫθ ηθλ ηθλιβζεθς έβσζθλζ εβα γαηαζηιθθΪ ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ. 

Κθδςζθζηαβ θβ παιαδΫεκ, ηθ ζειρ, θ αΩιακ γαβ ΰ ήΰ εζσ γαηαζηιΩθθζηαβ έβρηθπθβ 

εε ηθ μηΫζβεθ ζςήμιθζξζ ηεζθδθμεβαγσζ εθζΨδξζ δβαηαιΨζζθζηακ Ωηζβ ηΰζ 

θβγθδθήβγΪ βζθιιθπΫα. Νβ ζλήγιθςζεβκ ήβα ηΰ μιΪζΰ ηΰκ ήΰκ εΫζαβ Ωζηθζεκ γαασκ θβ 

Ϋδβεκ εγηΨζεβκ δβεγδβγθςζηαβ ήβα ηθλιβζηβγΩκ εήγαηαζηΨζεβκ γαβ λπθδθεΩκ πθλ 

λπθζηΰιΫίθλζ ηθζ ηθλιβζερ αδδΨ γαβ ξκ ήεξιήβγΩκ, γηΰζθηιθθβγΩκ αγρεα γαβ 

δαζβγΩκ αδδΨ γαβ ήεζβγρηεια θλζβγθς πδθςηθλ γαβ θεθιθβΨκ. 

Έζα Ψδδθ πθδς ζΰεαζηβγρ ζΰεεΫθ ζηβκ ζθέαιΩκ επβπησζεβκ ηθλ ηθλιβζεθς εΫζαβ γαβ 

ΰ δβαμεΫιβζΰ ήεζβγρηεια ηξζ θβγβζηβγσζ ζλζρδξζ γαβ ΰ εεηαηιθπΪ θβγβζηβγσζ 

ζλζρδξζ Ϊ μξιβγσζ εζθηΪηξζ ζε ηθλιβζηβγθςκ πριθλκ. Πε πθδδΩκ πειβπησζεβκ 

απθζπαζεαηβγΩκ επεεέΨζεβκ ζηθζ γηβζεΩζθ μσιθ γαβ Ωδδεβνΰ απθηεδεζεαηβγΪκ 

πιθζηαζΫακ ηΰκ παιαδθζβαγΪκ αιμβηεγηθζβγΪκ Ωμθλζ ξκ απθηΩδεζεα ηΰζ 

λπθέΨαεβζΰ ηΰκ παιαδθζβαγΪκ θλζβθήζξεΫακ πθλ πθδδθΫ παιαδθζβαγθΫ θβγβζεθΫ 

εεθαζΫίθλζ ζΪεεια. Αζαπρθελγηα, θβγβζεθΫ θβ θπθΫθβ Ωμθλζ ηθ πιθζρεβθ ζα 

ζλήγιαηθςζ µρζβµθ πδΰαλζερ γαβ ζα εεθαζΫίθλζ Ωζηθζΰ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ 

Ωμθλζ λπθζηεΫ Ϊδΰ ηΰ εεήαδςηειΰ αδδθΫξζΰ ηΰκ ηθπβγΪκ, παιαδθζβαγΪκ ηθλκ 

θλζβθήζξεΫακ. Νβ αιζΰηβγΩκ επβπησζεβκ ηΰκ αδρήβζηΰκ γαβ μξιΫκ εΩηιθ ηθλιβζηβγΪκ 

εγεεηΨδδελζΰκ πιθθιβζεσζ µε αηβρδθήΰ πθδβηβζηβγΪ γδΰιθζθεβΨ θδΪήΰζε δβεαζεΫκ 

θιήαζβζεθςκ ρπξκ θ ΝΖΔ µΩζξ ηΰκ UNESCO ζα ζμεδβΨζθλζ γαβ ζα πιθηεΫζθλζ Ωζα 

πθδβηβζεβγρ γεζηιβγρ εθζηΩδθ έβσζβεΪκ αζΨπηληΰκ, επαζαπιθζδβθιΫίθζηακ ηβκ 

Ωζζθβεκ ηΰκ αζΨπηληΰκ γαβ ηθλ πθδβηβζεθς. Πςεθξζα µε αληρ, θ πθδβηβζηβγρκ 

ηθλιβζερκ θθεΫδεβ ζα αζαπηλμαεΫ εΩζα ζε αλζηΰιΨ θιβθαεηΰεΩζα πδαΫζβα γαβ ζα 

επβηςμεβ πιθζδβθιβζεΩζθλκ γαβ ηεγΨααιθλκ ζηρμθλκ. ΠλήγεγιβεΩζα ζηΰζ ΣΨιηα 

Ξθδβηβζηβγθς Ρθλιβζεθς αζαθΩιεηαβ ρηβ ‗‘Ζ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ γαβ ηα Ωιήα 

λπθδθεΪκ πιΩπεβ ζα δαεέΨζθλζ λπρνΰ ηβκ αβζαΰηβγΩκ, γθβζξζβγΩκ γαβ πθδβηβζηβγΩκ 

δβαζηΨζεβκ, ηα μαιαγηΰιβζηβγΨ ηξζ θλζβγσζ γαβ πθδβηβζηβγσζ ηθπΫξζ, ηΰ 

έβθπθβγβδρηΰηα γαασκ γαβ ηΰζ ελιςηειΰ θπηβγΪ εβγρζα ηξζ ηρπξζ µε πθδβηβζηβγΪ 
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γδΰιθζθεβΨ. Θα πιΩπεβ ζα πιθηβεΨηαβ ΰ μιΪζΰ ηθπβγσζ λδβγσζ γαβ ζα δαεέΨζεηαβ 

λπ‘ ρνΰ θ ηθπβγρκ αιμβηεγηθζβγρκ μαιαγηΪιακ Ϊ ηθ ηθπβγΨ θεβδθςεεζθ 

παιαδθζβαγρ βδΫξεΨ. (Θβθςζΰκ, 2015) 
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ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 

Νβ επβπησζεβκ ηξζ αδδαήσζ πθλ επΩθειε θ ηθλιβζερκ έΩέαβα εΫζαβ εεθαζεΫκ. Ζ 

ιαήδαΫα αζηβγθπθΫΰζΰ Ωμεβ αδδΨηεβ ηΰζ γθβζξζβγθ-θβγθζθεβγΪ δθεΪ γαβ ηθζ ηθπβγρ 

πθδβηβζερ. Ζ ήεξιήΫα, ΰ ζαληβδΫα γαβ ηθ εεπριβθ, ηθ θπθΫθ λπθζηΪιβίε εβα εΩηιβα 

ηθπβγΪ θβγθζθεΫα, Ωδξζαζ ηΰ αΩζΰ ηθλκ ζηΰζ αζαθςζα ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα, 

πιθγαδσζηακ Ωηζβ εβα δβαδεδθεΩζξζ απσδεβα ήεξιήβγΪκ ήΰκ. Ζ παιαδθζβαγΪ 

θβδθηεζΫα πειβθιΫζηΰγε, ηθ Ϋδβθ γαβ θ παιαδθζβαγρκ ηιρπθκ ίξΪκ, δεδθεΩζθλ ρηβ ρ 

ηθλιβζερκ αεξιΪαΰγε γλιΫξκ θβγθζθεβγΨ επξθεδΪκ διαζηΰιβρηΰηα. Ρα Ϊαΰ γαβ ηα 

Ωαβεα ζε Ωζαζ έααερ αηβθπθβΪαΰγαζ απρ ηθλκ ζηρπβθλκ ξκ δβαηΪιΰζΰ ηΰκ 

πθδβηβζεβγΪκ ηαληρηΰηακ αδδΨ ζε πθδδΩκ πειβπησζεβκ ΰ αζαέΫξζΰ ήβθιησζ γαβ 

εαΫεξζ Ωήβζαζ ήβα ηΰζ πιθζΩδγλζΰ ηξζ ηθλιβζησζ. ΝιβζεΩζεκ ζλζΪαεβεκ ρπξκ θβ 

δβαηιθθβγΩκ, Ωμθλζ αδδΨηεβ. Ρα πειβζζρηεια εζηβαηριβα πιθξαθςζ ηΰ δβεαζΪ 

γθλίΫζα γαβ ρμβ ηΰζ ηθπβγΪ, γαασκ πβζηεςεηαβ ρηβ αληρ εΫζαβ πβθ έθδβγρ ήβα ηθλκ 

ηθλιΫζηεκ. Πλεθριΰζΰ, Ωδδεβνΰ μσιξζ ζηΨαεελζΰκ, λνΰδρηεια πθζθζηΨ 

εήγδΰεαηβγρηΰηακ, λδαηβγΪ γαβ εδαθβγΪ ιςπαζζΰ, δαεέΨζθλζ μσια εβδβγΨ γαηΨ 

ηΰζ αβμεΪ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ πειβρδθλ. 

Αζαγεθαδαβσζθζηακ, θ ηθλιβζερκ ήβα εβα μσια δεζ Ωμεβ ερζθ αεηβγΨ αδδΨ γβ 

αιζΰηβγΨ, ήεήθζρκ ηθ θπθΫθ βζμςεβ γαβ ήβα ηθζ ηθλιβζερ ζηΰζ ΔδδΨδα. εξκ εε 

ζξζηΪ δεβηθλιήΫα γβ θιήΨζξζΰ ηθλ γιΨηθλκ, εε γαηΨδδΰδεκ λπθδθεΩκ αδδΨ γαβ εε 

αλζηΰιθςκ ζρεθλκ αα επθιθςζαεε ζα ζλεέΨδδθλεε γβ εεεΫκ ζηΰζ ελειήεηβγΪ 

επΫδιαζΰ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰ μσια εακ. 

Πςεθξζα εε δεδθεΩζα πθλ πιθΩιμθζηαβ απρ ηθζ ΔΝΡ (ΣαηίΰδΨγΰκ, 2011) θβ 

δβεαζεΫκ αθΫηεβκ αιήΨ αδδΨ ζηααειΨ δεΫμζθλζ ηΨζεβκ αζθδβγΪκ πθιεΫακ εε ηθζ 

γλιβρηειθ ρήγθ ηθλιβζησζ ζα πιθΩιμεηαβ απρ ηΰζ Δλισπΰ. Ραληρμιθζα ρεξκ θ 

αιβαερκ ηξζ δβαζλγηειεςζεξζ εεβσαΰγε εζσ ΰ πδΰιρηΰηα ηξζ ηεζθδθμεΫξζ 

λπΪιηε εβγιρηειΰ. Ζ ηθλιβζηβγΪ πειΫθδθκ ζλιιβγζσαΰγε ζε πεζηΨεΰζΰ πειΫθδθ εε 

απθηΩδεζεα ηα αζηΫζηθβμα πιθορζηα ζα εΫζαβ πβθ αγιβέΨ γαβ ΰ αζηαήξζβζηβγΪ αΩζΰ 

ηΰκ ΔδδΨδακ πδΩθζ ζα γβζδλζεςεβ αβζαΰηΨ. Ξιθκ αζηβεεησπβζΰ αληθς ηθλ 

θαβζθεΩζθλ αα πιΩπεβ ζα αιμΫζθλζ ζα λβθαεηθςζηαβ απρ ηΰζ ΔδδΨδα δβαθθιεηβγΩκ 

εθιθΩκ ηθλιβζεθς πθλ πιθζθΩιθλζ ζλζδλαζηβγΨ πθδλπθδβηβζεβγΩκ 

διαζηΰιβρηΰηεκ, ααδΰηβγΩκ εγδΰδσζεβκ, ήαζηιθζθεβγΩκ εεπεβιΫεκ, πιθήιΨεεαηα 

λήεΫακ, αιΰζγεληβγθςκ πιθθιβζεθςκ γηδ. 

Ν αήιθηθλιβζερκ εΫζαβ Ωζα εΫδθκ Ϊπβθλ ηθλιβζεθς πθλ ηαβιβΨίεβ ζηΰζ εδδΰζβγΪ 

βδβθζλήγιαζΫα γαβ ΰ μσια δβααΩηεβ ρδα ηα μαιαγηΰιβζηβγΨ ήβα ζα ηθζ λπθζηΰιΫηεβ. 

Αληρ έΩέαβα επθιεΫ ζα ήΫζεβ ερζθ εε ζξζηρ ζμεδβαζερ ηρζθ απρ ηθ γιΨηθκ ρζθ γαβ 

απρ ηΰζ βδβξηβγΪ πιξηθέθλδΫα. Γεζβγρηεια ελειήεηβγΩκ αεξιθςζηαβ γαβ θβ 
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επβπησζεβκ ηθλ αήιθηθλιβζεθς ζηθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ, ζηθζ πθδβηβζερ, ζηΰζ 

θβγθζθεΫα αδδΨ γαβ ζηΰζ γθβζξζΫα εβακ μσιακ. Ν αήιθηθλιβζερκ πειβδαεέΨζεβ 

διαζηΰιβρηΰηεκ ζηθζ αήιθηβγρ ηθεΩα εε απθηΩδεζεα ζα παιθλζβΨίθζηαβ γαβ ζα 

δβαθΰεΫίθζηαβ ηα ηθπβγΨ πιθορζηα γαβ ΰ εθζαδβγρηΰηΨ ηθλκ, πθδβηβζηβγΩκ 

πειβΰήΪζεβκ πθλ πιθέΨδδθλζ εθλζεΫα, εγγδΰζΫεκ, αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ, 

δβΨθθια εααΪεαηα ρπξκ εααΪεαηα μθιθς, ήαζηιθζθεΫακ ηΰκ εδδΰζβγΪκ γθλίΫζακ, 

ήελζβήζξζΫακ γαβ πθδδΩκ Ψδδεκ πθλ αζαδεβγζςθλζ ηθ θλζβγρ πδθςηθ ηΰκ μσιακ 

μξιΫκ λπειέθδβγΩκ παιεεέΨζεβκ γαβ ζθέαιΩκ επβπησζεβκ (ΚβδηβΨδθλ & ΞΩηιθλ, 

2012). 

Έζα Ψδδθ εΫδθκ ηθλιβζεθς εΫζαβ θ θβγθηθλιβζερκ θ θπθΫθκ έαζΫίεηαβ ζηθ θλζβγρ 

πειβέΨδδθζ, εΫζαβ θβγθζθεβγΨ απθηεδεζεαηβγρκ, πιθξαεΫ ηΰζ πειβέαδδθζηβγΪ 

εγπαΫδελζΰ γαβ δβαμεβιΫίεηαβ ηθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ εε έβσζβεθ ηιρπθ. ΠλεέΨδδεβ 

ζηΰζ θδθγδΰιξεΩζΰ πειβέαδδθζηβγΪ δβαμεΫιβζΰ εβακ πειβθμΪκ παιεεέαΫζθζηακ γαβ 

δβαεθιθσζθζηακ ηβκ ηΨζεβκ γαβ ηα μαιαγηΰιβζηβγΨ ηξζ ηθπβγσζ θθιΩξζ, ηξζ 

επβμεβιΰεαηβσζ γαβ ηξζ επβζγεπησζ. Ρθ εΫδθκ αληρ ηθλ ηθλιβζεθς αζαθΩιεηαβ ζε 

εβγιΩκ γαβ θιήαζξεΩζεκ θεΨδεκ ηθλιβζησζ γβ Ωηζβ πεηλμαΫζεηαβ ΰ αζΨδεβηΰ εΫακ 

πειβθμΪκ μξιΫκ Ωζηθζα παιεεέαηβγΨ ζηθβμεΫα (ΚαζηίθλιΨζΰ & ΡίβθΨγΰ, 2006).Θαβ 

αληρ ηθ εΫδθκ ηθλ ηθλιβζεθς επθιεΫ ζα εζαιεθζβζηεΫ εε ηθ πειβέΨδδθζ γαβ ηθ ςθθκ 

ηΰκ ΔδδΨδακ γαβ ζα επβθΩιεβ εγπδΰγηβγΨ απθηεδΩζεαηα ζηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ 

ηθλιβζεθς γαβ ζηΰ ζξζηΪ δβαμεΫιβζΰ ηξζ πριξζ ηΰκ εδδΰζβγΪκ θςζΰκ γαβ ηθλ 

εδδΰζβγθς πδθςηθλ ήεζβγρηεια. 

Ν ηθλιβζερκ επθιεΫ ζα απθδεβμηεΫ Ωζα win-win ζεζΨιβθ ήβα ηΰζ ΔδδΨδα πθλ 

αήξζΫίεηαβ ζα ηεθςήεβ απρ ηΰζ γιΫζΰ. Πηΰζ πιθζπΨαεβα αληΪ μιεβΨίεηαβ ζα 

ζλζηιαηεληθςζ ρδθβ ρζθβ ζλεεεηΩμθλζ Ψεεζα Ϊ Ωεεεζα ζηΰζ αδλζΫδα ηθλ 

ηθλιβζεθς. Νβ πιθππθαΩζεβκ λπΨιμθλζ αδδΨ ζαθσκ μιεβαίρεαζηε εβα 

ζλήγιθηΰεΩζΰ, εαγιθμιρζβα εαζβγΪ ζηιαηΰήβγΪ. Έζα ζΩθ εθζηΩδθ αζΨπηληΰκ, ζηθ 

θπθΫθ θ ηθλιβζερκ αα παΫίεβ ηθζ πιξηαήξζβζηβγρ ιρδθ πθλ ηθλ αζαδθήεΫ. ΚαγιβΨ 

απρ εςαθλκ γαβ πιθγαηαδΪνεβκ, πΨζηα εε ιεαδβζερ γαβ αδΪαεβεκ. 
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ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ απθηεδεΫ ηθ ζθηβρηειθ μειζαΫθ Ψγιθ ηΰκ Δλισπΰκ γαβ 

γαδςπηεβ ηθ 11,7% ηΰκ ζλζθδβγΪκ Ωγηαζΰκ ηΰκ ΔδδΨδακ. ΗδβαΫηειθ μαιαγηΰιβζηβγρ 

ηΰκ απθηεδεΫ ηθ Ωζηθζθ αζΨήδλθθ ηθλ εδΨθθλκ ηΰκ γαασκ γλιβαιμθςζ θβ θιεβζθΫ 

ρήγθβ εζσ Ωζα εβγιρ πθζθζηρ αζΪγεβ ζε πεδβζΩκ εγηΨζεβκ, ρπξκ θ Αιήθδβγρκ γαβ θ 

Θθιβζαβαγρκ γΨεπθκ. Ξθδς ζΰεαζηβγρ εΫζαβ ηθ ήεήθζρκ ρηβ ΰ ΞειβθΩιεβα ηΰκ 

ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηεβ εεήΨδθ εΪγθκ αγηθήιαεεΪκ ζε ζμΩζΰ εε ηβκ λπρδθβπεκ 

ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ ΔδδΨδακ. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ μξιΫίεηαβ ζε πΩζηε εζρηΰηεκ: Ξ.Δ. ΑιήθδΫδθκ, Ξ.Δ. 

ΑιγαδΫακ, Ξ.Δ. ΘθιβζαΫακ, Ξ.Δ. ΙαγξζΫακ γαβ Ξ.Δ. ΚεζζΰζΫακ. 

Ν πδΰαλζερκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ ζςεθξζα εε ηΰζ ηεδεληαΫα 

απθήιαθΪ ηθλ 2011 αζΩιμεηαβ ζε 577.903 γαηθΫγθλκ πθλ αζηβζηθβμεΫ ζηθ 5,34% 

ηθλ ζλζθδβγθς πδΰαλζεθς ηΰκ μσιακ. 

 

Εηθόλα 6-Πιεζπζκηαθή δηαθύκαλζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Νβ πβθ πθδλπδΰαεΫκ εζρηΰηεκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ εΫζαβ ηΰκ ΚεζζΰζΫακ εε 159.954 

γαηθΫγθλκ γαβ ηΰκ ΘθιβζαΫακ εε 145.082 γαηθΫγθλκ. 

 

Εηθόλα 7-Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θαη ππθλόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

ΠλήγιΫζθζηακ ηθ 2011 εε ηθ 2001 θαΫζεηαβ πξκ θ ερζβεθκ πδΰαλζερκ εεβσαΰγε 

γαηΨ 5%. Πε ρδεκ ηβκ πειβθμΩκ παιαηΰιεΫηαβ εεΫξζΰ ηΰκ ηΨηΰκ ηθλ 3-5%, εγηρκ 

απρ ηΰζ ΖδεΫα πθλ εεθαζΫίεβ εεΫξζΰ γαηΨ 13% γαβ ηΰζ ΘθιβζαΫα ρπθλ θ 

πδΰαλζερκ παιΩεεβζε αεεηΨέδΰηθκ. (ζλεπειβδαεέΨζθζηαβ Αμαΐα γαβ ΖδεΫα γαασκ 
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αζΪγθλζ ήεξήιαθβγΨ ζηΰζ Ϋδβα πειβθμΪ) ( ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 2015) 

 

Εηθόλα 8-Καηαλνκή Πιεζπζκνύ αλά Πεξηνρή 

H εεήαδςηειΰ ΰδβγβαγΪ θεΨδα εΫζαβ εεηαης 40 – 59 εησζ, αζηβπιθζξπεςθζηακ ηθ 

28% ηθλ πδΰαλζεθς γαβ αγθδθλαεΫ ΰ ΰδβγβαγΪ θεΨδα 20 – 39 εησζ (25%). Νβ δςθ 

αληΩκ ΰδβγβαγΩκ θεΨδεκ αζηβπιθζξπεςθλζ ηθ 53% ηθλ πδΰαλζεθς ηΰκ 

ΞεδθπθζζΪζθλ. ( ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 2015) 

 

Εηθόλα 9-Ηιηθηαθή Καηαλνκή Πιεζπζκνύ ζηελ Πεινπόλλεζν 

 

ΘΙΗΚΑ ΘΑΗ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ 

Πηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζλζαζησζηαβ εΩιΰ εε ααδΨζζβθ εεζθήεβαγρ γδΫεα 

εε γςιβα μαιαγηΰιβζηβγΨ ηβκ πθδδΩκ έιθμΩκ γαβ ηθλκ Ϊπβθλκ μεβεσζεκ, εΩιΰ εε 

μειζαΫθ εεζθήεβαγρ ηςπθ ρπθλ επβγιαηεΫ Ωζηθζΰ ΰδβθθΨζεβα, δΫήεκ έιθμΩκ γαβ 

ήεζβγρηεια ηθ γδΫεα εΫζαβ ηΰιρ γαβ εΩιΰ θιεβζΨ ρπθλ ηθ θιεβζρ γδΫεα δΫζεβ 

παήεηθςκ γαβ Ψθαθζα μβρζβα. Ζ Ξεδθπρζζΰζθκ παιθλζβΨίεβ εεήΨδΰ γδβεαηβγΪ 

πθβγβδΫα.  

Ζ εθιθθδθήΫα ηθλ εδΨθθλκ Ωμεβ Ωζηθζθ θιεβζρ γαβ ΰεβθιεβζρ μαιαγηΪια εε 

απθηΩδεζεα ζα δΰεβθλιήθςζηαβ δβαθθιθπθβΪζεβκ ξκ πιθκ ηθζ ηιρπθ πιθζπΩδαζΰκ 

ηξζ πειβθμσζ γαβ ζε επΫπεδθ ζθεσζ αδδΨ γαβ ξκ πιθκ ηξζ επβεΩιθλκ πειβθμσζ 
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ηθλκ. Νβ πειβζζρηειεκ δλζγθδΫεκ πιθζπΩδαζΰκ εζηβΨίθζηαβ γλιΫξκ ζηβκ θιεβζΩκ γαβ 

ζρηβεκ πειβθμΩκ γαβ εζηεΫζθζηαβ δρήξ ηΰκ εδδβπΪκ δβαζςζδεζΰκ εε ηα αζηβγΨ γΩζηια 

ηΰκ ΞειβθΩιεβακ αδδΨ γαβ εεηαης ηθλκ. 

Ρθ θδβγρ δΫγηλθ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ βδβαΫηεια εγηεηαεΩζθ, δρήξ 

ηΰκ Ωγηαζΰκ γαβ ηθλ αζΨήδλθθλ ηθλ εδΨθθλκ ηΰκ. Ρθ εαζβγρ δΫγηλθ εγηεΫζεηαβ ζε 

εΪγθκ 1.250 km., εζσ ηθ επαιμβαγρ θδβγρ δΫγηλθ ζε εΪγθκ 4.600 km. πειΫπθλ. Νβ 

γλιβρηειθβ θδβγθΫ Ψηθζεκ πθλ απαζησζηαβ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα εΫζαβ:  

 ΑζαηθδβγΪ Νδρκ ΞεδθπθζζΪζθλ: Θριβζαθκ-ΡιΫπθδΰ-ΘαδαεΨηα  

 Θριβζαθκ-ΞΨηια  

 ΘαδαεΨηα–ΘλπαιβζζΫα–ΞΨηια‐ΟΫθ/ΑζηΫιιβθ. 

Πηΰζ αζαέΨαεβζΰ ηθλ έθιεΫθλ εΩιθλκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ 

ζλζηεδΩζεβ γααθιβζηβγρ ιρδθ ΰ δεβηθλιήΫα ηθλ Ξιθαζηβαγθς Πβδΰιθδιρεθλ πθλ 

ζλζδΩεβ ηΰζ ΑηηβγΪ εε ηθ ΘβΨηθ (εζρηΰηα ΘθιΫζαθλ). Ρθ λπρδθβπθ ζβδΰιθδιθεβγρ 

δΫγηλθ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ Ωμεβ εήγαηαδεβθαεΫ. 

Ρα ζΰεαζηβγρηεια δβεΨζβα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ρζθζ αθθιΨ ηβκ ααδΨζζβεκ εεηαθθιΩκ 

εΫζαβ ηα δβεΨζβα ηΰκ ΘαδαεΨηακ, πθλ ηθλκ γαδθγαβιβζθςκ εΪζεκ ζλζδΩεβ ηΰζ ζρηβα 

ΔδδΨδα εε Θςαΰια γαβ ΘιΪηΰ, γαβ ηθλ ΛαλπδΫθλ. ΚΨδβζηα ηα ηεδεληαΫα μιρζβα Ωμεβ 

δβαπβζηξαεΫ αληΰεΩζΰ γΫζΰζΰ ηξζ γιθλαίβειρπδθβξζ ζηθ δβεΨζβ ηΰκ ΘαδαεΨηακ γαβ 

ηθ ηεδεληαΫθ δβΨζηΰεα γαβ ζηθ δβεΨζβ ηθλ ΓλαεΫθλ γαασκ θβ ειήαζΫεκ αζαέΨαεβζΪκ 

ηθλ Ωμθλζ θδθγδΰιξαεΫ. Νβ ζΰεαζηβγρηειεκ εαιΫζεκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ 

ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ ηΰκ ΘαδαεΨηακ, ηθλ ΜλδθγΨζηιθλ γαβ ΰ εαιΫζα ηΰκ Ξςδθλ 

πθλ γαηαζγελΨζηΰγε πιρζθαηα. 

Πηΰζ ΞειβθΩιεβα γαηαήιΨθθζηαβ επΫζΰκ δςθ αειθδιρεβα. Έζα ζηιαηβξηβγρ ηθ θπθΫθ 

εδιεςεβ ζηΰζ Ξιξηεςθλζα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ (ΡιΫπθδΰ) γαβ Ωζα πθδβηβγρ εε Ωδια ηΰζ 

ΘαδαεΨηα (ΓβεαζΪκ ΑειθδβεΩζακ ΘαδαεΨηακ). ( ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 

ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 2015) 
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Εηθόλα 10-Υπνδνκέο- Κύξηα Σεκεία Πξόζβαζεο 

ΑΠΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ 

Ρα αζηβγΨ γΩζηια ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ θβ Ωδιεκ ηξζ ζθεσζ γαασκ 

γαβ ηθ Άιήθκ εε ηθ ΙθληιΨγβ. ΓεζβγΨ, θβ δεβηθλιήΫεκ ηξζ αζηβγσζ γΩζηιξζ 

αθθιθςζ ζε δβθβγΰηβγΩκ, θβγθζθεβγΩκ, πθδβηβζεβγΩκ γαβ γθβζξζβγΩκ, ζε 

ζλεπδΰιξεαηβγΩκ ρπξκ αζανλμΪκ γαβ Ψδδεκ πθλ αζαπηςζζθζηαβ, εΫηε ζηθζ 

πθδεθδθεβγρ βζηρ, εΫηε ζηθζ πειβέΨδδθζηα μσιθ. Παθσκ γαβ λπΨιμθλζ 

δβαθθιθπθβΪζεβκ εεηαης ηξζ αζηβγσζ γΩζηιξζ γαασκ ηθ εΩήεαθκ εΫζαβ δβαθθιεηβγρ 

ρπξκ γαβ ηθ επΫπεδθ εηλπΰιεηΪζεξζ. ΔπΫζΰκ δβαθθιθπθβΪζεβκ λπΨιμθλζ γαβ ζηΰζ 

αγηΫζα επβιιθΪκ αδδΨ γαβ ζηΰζ παιαήξήβγΪ εηεβδΫγελζΰ ηθλκ. 

Ρα αζηβγΨ γΩζηια εε παιαήξήβγΪ γαηεςαλζζΰ πιθκ ηθζ ηθλιβζερ εΫζαβ ηθ Λαςπδβθ 

γαβ ηθ ΙθληιΨγβ ρπθλ θ ηθλιβζερκ απθηεδεΫ ηΰζ γλιΫαιμΰ θβγθζθεβγΪ 

διαζηΰιβρηΰηα. Ρθ Λαςπδβθ εΨδβζηα Ωμεβ αεζεθαεηΰαεΫ ξκ βζηθιβγρκ ηρπθκ γαασκ 

Ωμεβ πδθςζβα βζηθιΫα, εζσ Ωμεβ μαιαγηΰιβζηεΫ ξκ δβαηΰιΰηΩα πρδΰ γαβ εΫζαβ εΫα απρ 

ηβκ ζΰεαζηβγρηειεκ πρδεβκ ηΰκ ΔδδΨδακ. Πηΰ ζλζΩμεβα αγθδθλαθςζ ΰ ΘαδαεΨηα γαβ 

ΰ ΠπΨιηΰ ρπθλ λπΨιμεβ εβα αζθδβγΪ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ αδδΨ δεζ απθηεδεΫ ηΰζ 

γλιΫαιμΰ γαασκ ζλζαζησζηαβ γαβ Ψδδεκ θβγθζθεβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ. Υκ πρδθκ 

Ωδηΰκ ηξζ αζηβγσζ γΩζηιξζ απθηεδθςζ θβ αηβρδθήθβ πθδβηβζηβγθΫ γαβ θλζβγθΫ πριθβ 

πθλ δβααΩηθλζ.  

Ζ ΘαδαεΨηα Ωμεβ ήζξιΫζεβ Ωζηθζΰ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ γαασκ πδΩθζ Ωμεβ 

απθγηΪζεβ ηβκ γαηΨδδΰδεκ δβαζλζδΩζεβκ ηρζθ εε ηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ 

ρζθ γαβ εε ηβκ λπρδθβπεκ πειβθμΩκ ηΰκ μσιακ. ΓβααΩηεβ ηβκ γαηΨδδΰδεκ λπθδθεΩκ 

αδδΨ γαβ ζε εεήΨδθ αιβαερ γαβ ζε ζλζδλαζερ εε ηθ πδθςζβθ πθδβηβζηβγρ 

πειβέΨδδθζ  γαβ ηθλκ θλζβγθςκ πριθλκ πθλ δβααΩηεβ ΰ πειβθμΪ ΰ ΘαδαεΨηα 

απθηεδεΫ ζΰεαζηβγρ ζΰεεΫθ εηριεΰζΰκ γαβ πρδθκ Ωδηΰκ πθδδσζ επβζγεπησζ. Ζ 

ΠπΨιηΰ έιΫζγεηαβ ζε Ωζα γθεέβγρ ζΰεεΫθ γαασκ ήςιξ απρ αληΪζ λπΨιμθλζ 
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ζΰεαζηβγΨ εζΰεεΫα ηΰκ αιμαΫακ, ηΰκ έλίαζηβζΪκ γαβ ηΰκ εεηαέλίαζηβζΪκ πειβρδθλ 

ηθλ ζθεθς. ΡΩδθκ ηθ ΙθληιΨγβ απθηεδεΫ παιαδθζβαγΨ ηΰζ ηθλιβζηβγΪ επβδθήΪ ηξζ 

ΑαΰζαΫξζ αδδΨ γαβ ηξζ ήςιξ πειβθμσζ γαασκ εΫζαβ Ψιηβα θιήαζξεΩζθ γαβ 

πιθζθΩιεβ πθδδΩκ δλζαηρηΰηεκ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΦΠΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΑΘΡΔΠ 

Ρθ ζλζθδβγρ εΪγθκ ηΰκ αγηθήιαεεΪκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ αζΩιμεηαβ ζε 

1.200 μδε. εζσ ρδθβ θβ ΛθεθΫ ηΰκ Ωμθλζ πιρζέαζΰ ζηΰ αΨδαζζα. Ρθ εεήαδςηειθ 

εΪγθκ αγηθήιαεεΪκ Ωμεβ θ ζθερκ ΚεζζΰζΫακ. Απρ ηθλκ Λθεθςκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ηθ 

εβγιρηειθ εΪγθκ γαηΨδδΰδξζ αγησζ ήβα γθδςεέΰζΰ Ωζαζηβ ηθλ ζλζθδβγθς εΪγθλκ 

αγηθήιαεεΪκ γαηΩμεβ θ Λ. ΙαγξζΫακ. Έζα πθδς εεήΨδθ πθζθζηρ απρ αληΩκ ηβκ 

αγηΩκ Ωμθλζ μαιαγηΰιβζαεΫ ξκ Ψιβζηεκ γαβ εΨδβζηα Ωμθλζ απθηεδΩζεβ απρ ερζεκ 

ηθλκ Ωζα ζΰεαζηβγρ πδεθζΩγηΰεα ήβα ηΰζ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ ηΰκ γΨαε πειβθμΪκ. 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΡΝΞΗΑ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΦΠΗΘΝ ΘΑΙΝΠ 

Ξιργεβηαβ ήβα πειβθμΩκ εεήΨδΰκ αβζαΰηβγΪκ αηΫακ γαβ μιΪίθλζ πιθζηαζΫακ. 

Ξιργεβηαβ ήβα Ωζα θλζβγρ ηθπΫθ, εΫηε ήβα Ωζα θλζβγρ ζςζθδθ ρπξκ ηθ ριθκ 

Ραάήεηθκ εΫηε αγρεα γαβ θβγβζηβγΨ ζςζθδα ρπξκ ΰ πειβθμΪ ηΰκ Θαιδαεςδΰκ ζηΰ 

ΚεζζΰζβαγΪ ΚΨζΰ. Ρα ηθπΫα αληΨ πιθζδΫδθλζ Ωζαζ βδβαΫηειθ μαιαγηΪια ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα γαβ πιθζθΩιθζηαβ ήβα αζανλμΪ γαβ αζΨπηληΰ ηθλιβζηβγσζ 

διαζηΰιβθηΪηξζ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΑΗΠΘΖΡΗΘΑ ΓΑΠΖ 

Ρα ΑβζαΰηβγΨ δΨζΰ εΫζαβ εβα γαηΰήθιΫα πιθζηαηελρεεζξζ θλζβγσζ πειβθμσζ πθλ θ 

ζγθπρκ ςπαιηΰκ ηθλκ εΫζαβ ΰ αζαισπβζΰ αζανλμΪ γαβ γαηΨ δεςηειθ δρήθ ΰ 

πιθζηαζΫα ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ.  

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ 2 αβζαΰηβγΨ δΨζΰ, ηθ ΓΨζθκ ΞελγβΨκ ηΰκ 

πειβθμΪκ ΜλδθγΨζηιθλ ζηΰζ πειβθΩιεβα ΘθιβζαΫακ γαβ ηθ ΓιλθδΨζθκ Κθήήθζηθς 

ΘθιβζαΫακ. 

Ρθ ΓΨζθκ ΞελγβΨκ εΫζαβ Ωζα παιαδβαγρ πελγθδΨζθκ ζε εΪγθκ 1760 ε. παιΨδδΰδα 

εε ηΰζ αγηΪ γαβ πδΨηθκ πθλ γλεαΫζεηαβ απρ 80 Ωξκ 220 ε. Ξιργεβηαβ ήβα θλζβγρ 

πελγθδΨζθκ μαδεπΫθλ πεςγΰκ ΰδβγΫακ 140 εησζ. ΘαηΨ γαβιθςκ ρεξκ Ωήβζαζ 

ζλεπδΰιξεαηβγΩκ αζαδαζσζεβκ εε αληρμαθζα αδδΨ γαβ ηεζβγΨ εΫδΰ. ΘλιΫαιμΰ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE
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εζηςπξζΰ εΫζαβ ρηβ πιργεβηαβ ήβα θλζβγρ δΨζθκ. ΓεζβγΨ θ μσιθκ επθπηεςεηαβ γαβ 

δεβηθλιήεΫ βγαζθπθβΰηβγΨ. (Δαζβγρ Κεηζρέβθ ΞθδληεμζεΫθ) 

Ρθ ΓΨζθκ Κθήήθζηθς αζΪγεβ ζηθ δΪεθ ΜλδθγΨζηιθλ. Ζ πιθζηαηελρεεζΰ Ωγηαζΰ 

εΫζαβ 5200 ζηι. Αζαγΰιςμηΰγε αβζαΰηβγρ δΨζθκ ηθ 1977. Ρθ δΨζθκ, εΫζαβ 

απθεεβζΨιβ ηξζ απΩιαζηξζ δαζσζ έεδαζβδβΨκ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ γαβ αζΨεεζα ζηα 

αβξζρέβα δΩζηια διλσζ θβδθηεζεΫ πδΪαθκ εβδσζ μδξιΫδακ γαβ παζΫδακ. Ζ ήςιξ 

πειβθμΪ γαδςπηεηαβ απρ αεπεδσζεκ εζσ ζηΰζ γθιλθΪ ηθλ πιθζθΩιεβ λπΩιθμΰ αΩα 

ζηΰζ παιαδβαγΪ μσια γαβ ηβκ πδαήβΩκ ηΰκ ΕΪιεβακ. (ΔπβεεδΰηΪιβθ ΘθιβζαΫακ, 2018) 

ΓΗΑΡΖΟΖΡΔΑ ΚΛΖΚΔΗΑ ΦΠΖΠ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ ζα επβδεΫηεβ 14 εζΰεεΫα θςζΰκ ηα θπθΫα ζλζΪαξκ 

εΫζαβ εεεθζξεΩζα δΩζηια Ϊ ζλζηΨδεκ δΩζηιξζ εε βδβαΫηειΰ παδαβθζηθδθήβγΪ, 

ήεξεθιθθδθήβγΪ γαβ βζηθιβγΪ αηΫα. Ζ ζλεέθδΪ ηθλκ ζηΰ δβαεριθξζΰ ηθλ θλζβγθς 

ηθπΫθλ έΩέαβα εΫζαβ εβγιΪ γαασκ εΫζαβ εβγιΪκ Ωγηαζΰκ εζΰεεΫα θςζΰκ. (πθλιήεΫθ 

Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΒΗΝΡΝΞΝΗ CORINE 

Νβ έβρηθπθβ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ αιβαεθςζ 42, ζςεθξζα εε ηΰζ 

απθήιαθΪ ηξζ έβθηρπξζ CORINE ηΰζ πειΫθδθ 1985-1990, γαβ απθηεδθςζ πρδθ 

Ωδηΰκ επβζγεπησζ γαασκ εεήΨδθκ αιβαερκ απρ αληθςκ εΫζαβ επβζγΩνβεθκ γαβ Ωμθλζ 

εζηαμαεΫ ζε δΫγηλα πειβΪήΰζΰκ πειβέαδδθζηβγθς εζδβαθΩιθζηθκ. (πθλιήεΫθ 

Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΓΟΝΒΗΝΡΝΞΝΗ 

Πηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ λπΨιμθλζ 32 λήιθέβρηθπθβ. Ζ ζΰεαζΫα ηθλκ εΫζαβ 

ζΰεαζηβγΪ γαασκ ζλζηεδθςζ ζηΰ δβαηΪιΰζΰ ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ, ζηΰ 

δβαθςδαηΰ ηξζ θλζβγσζ πριξζ αδδΨ γαβ ζηΰ δβαεριθξζΰ ηθλ θλζβγθς πδθςηθλ 

ηΰκ πειβθμΪκ. Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηεβ πδθςζβθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ ηθ 

θπθΫθ αληΨζεβ ηΰζ εδγλζηβγρηΰηα εβακ πειβθμΪκ γαασκ ζλζδΩεηαβ εε ηβκ ζΩεκ 

εθιθΩκ ηθλιβζεθς. Πηΰζ Ξεδθπρζζΰζθ λπΨιμεβ ηθ Νβγθδθήβγρ ΞΨιγθ ηθλ ιθλκ 

ΞΨιζξζα – ήιθηρπθλ Κθλζηθς, πθλ Ωμεβ ζλζθδβγΪ Ωγηαζΰ 1.150.000 ζηιΩεεαηα. 

( ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 

2015) 



66 

 

ΞΔΟΗΝΣΔΠ NATURA 2000 

Νβ πειβθμΩκ Natura απθηεδθςζ Ωζα δΫγηλθ εβδβγσζ ίξζσζ δβαηΪιΰζΰκ πθλ ηεδθςζ 

λπρ γααεζησκ πιθζηαζΫακ ζςεθξζα εε ηΰζ θδΰήΫα 92/43/EEC. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ εζηΨηεβ 26 πειβθμΩκ ζηθ δΫγηλθ Natura. Νβ 

πειβθμΩκ αληΩκ Ωμθλζ βδβαΫηεια ζΰεαζηβγΨ μαιαγηΰιβζηβγΨ ξκ πιθκ ηΰ δβαηΪιΰζΰ 

ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ. Ζ αζΨπηληΰ ηθλιβζηβγσζ διαζηΰιβθηΪηξζ ζε αληΩκ 

ηβκ πειβθμΩκ εΫζαβ πειβθιβζεΩζεκ Ϊ αγρεα γαβ απαήθιεληβγΩκ γαασκ ΰ πιθζηαζΫα 

ηθλκ εΫζαβ βδβαβηΩιξκ ζΰεαζηβγΪ. Πε γΨπθβεκ πειβπησζεβκ επβηιΩπεηαβ ΰ αζΨπηληΰ 

Ϊπβξζ ηθλιβζηβγσζ διαζηΰιβθηΪηξζ πθλ Ωμθλζ εγπαβδεληβγρ Ϊ θλζβθδαηιβγρ 

μαιαγηΪια. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΘΑΡΑΦΓΗΑ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ 

Ρθ πθλιήεΫθ ΓεξιήΫακ Ωμεβ θιΫζεβ πειβθμΩκ πθλ απθηεδθςζ γαηαθςήβα αΰιαεΨηξζ 

σζηε ζα πιθζηαηελαθςζ ηα ίσα ηΰκ Ψήιβακ παζΫδακ. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηεβ αιγεηΩκ ηΩηθβεκ πειβθμΩκ γαασκ Ωμεβ Ωζηθζθ 

θιεβζρ μαιαγηΪια γαβ πδθςζβθ θλζβγρ πειβέΨδδθζ. ΚειβγΩκ απρ ηβκ 

ζΰεαζηβγρηειεκ πειβθμΩκ εΫζαβ θβ θιεβζΩκ πειβθμΩκ ζηΰ Β. ΘλζθλιΫα, ηθ ριθκ 

ΚαΫζαδθ, ΰ δΫεζΰ ΡΨγα, ΰ δΫεζΰ ΠηλεθαδΫα, ηθ ριθκ Ραάήεηθκ ηθ ζΰζΫ ΠαπβΩζηία 

γαβ ΰ δβεζθαΨδαζζα ηΰκ ΓβΨδθέακ. ΑιγεηΩκ απρ αληΩκ επθιθςζ ζα εζηαμαθςζ ζε 

δΫγηλα θλζβθδαηιβγσζ πειβΰήΪζεξζ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΠΞΖΙΑΗΑ 

Πηθ Λθερ ΙαγξζΫακ λπΨιμεβ Ωζα απρ ηα πβθ ρεθιθα ζπΪδαβα ζηΰζ ΔδδΨδα αδδΨ 

γαβ ζηθζ γρζεθ, ηθ ζπΪδαβθ ηθλ Γβιθς.  

Ρθ ΠπΪδαβα ΒδλμΨδα Γβιθς εΫζαβ Ωζα απρ ηα ξιαβρηεια ζπΪδαβα γαβ έιΫζγεηαβ ζηα 

δληβγΨ παιΨδβα ηΰκ ΙαγξζβγΪκ ΣειζθζΪζθλ, ζηθζ ιεθ ηθλ Γβιθς. ΚΩμιβ ζΪεεια 

Ωμθλζ μαιηθήιαθεΫ 14.700 εΩηια δβαδιθεσζ. Ρθ εεήαδςηειθ ηεΪεα ηθλ ΠπΰδαΫθλ 

έιΫζγεηαβ γΨηξ απρ ηΰζ επβθΨζεβα ηξζ λδΨηξζ. Ρθ εΩήβζηθ έΨαθκ ηθλ ΠπΰδαΫθλ 

Ωμεβ εζηθπβζηεΫ εγηρκ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ δβαδιθεΪκ γαβ θηΨζεβ ηα 80 εΩηια. ΚΩζα ζηθ 

ζπΪδαβθ Ωμθλζ έιεαεΫ απθδβαξεΩζα θζηΨ ίσξζ γαβ ηθ εεήαδςηειθ γθΫηαζεα θζησζ 

βππθπρηαεξζ ζηΰζ Δλισπΰ. Ζ ηθλιβζηβγΪ δβαδιθεΪ Ωμεβ ζλζθδβγρ εΪγθκ 1.500 

εΩηια απρ ηα θπθΫα ηα πισηα 1.200 εΫζαβ δβεζαΫα γαβ ΰ πειβΪήΰζΪ ηθλκ δβαιγεΫ 

πειΫπθλ 25 δεπηΨ. Νβ πριηεκ ηθλ ζπΰδαΫθλ Ψζθβηαζ ήβα πισηΰ θθιΨ ήβα ηθλκ 

επβζγΩπηεκ ηθ 1967. ΠΰεαζηβγΨ αζαιξπθδθήβγΨ ελιΪεαηα απρ ηΰ ζεθδβαβγΪ επθμΪ 

εγηΫαεζηαβ ζηθ εθλζεΫθ πθλ έιΫζγεηαβ δΫπδα ζηΰζ εΫζθδθ ηθλ ζπΰδαΫθλ αληθς. 

(ΡΚΖΚΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΡΑΓ Α.Δ., 2016) 
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πΨιμθλζ γβ Ψδδα ζΰεαζηβγΨ ζπΪδαβα ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΙαγξζΫακ ρπξκ αληρ ηΰκ 

ΘαζηαζβΨκ Βθβσζ. Πηθ Λθερ ΑιγαδΫακ έιΫζγεηαβ γαβ ηθ ζπΪδαβθ ΘΨνβακ. Ρα 

πειβζζρηεια ζπΪδαβα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ δεζ εΫζαβ αγρεα ζξζηΨ 

θιήαζξεΩζα γαβ ηεδθςζ λπρ αηβθπθΫΰζΰ σζηε ζα λπθδεμηθςζ επβζγΩπηεκ. 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΗ ΝΗΘΗΠΚΝΗ 

Ρθ πθλιήεΫθ Ξθδβηβζεθς αδδΨ γαβ ηθ ΞΔΣΥΓΔ Ωμθλζ αεζπΫζεβ ζε θδργδΰιΰ ηΰζ 

εδδΰζβγΪ πειβθΩιεβα Ωζαζ εεήΨδθ αιβαερ παιαδθζβαγσζ θβγβζεσζ. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζηΰιΫίεηαβ ζηθλκ παιαδθζβαγθςκ θβγβζεθςκ ηΰκ ήβα ηΰ 

δβΨζξζΰ ηΰκ αιμβηεγηθζβγΪκ γδΰιθζθεβΨκ ηΰκ. Νβ παιαδθζβαγθΫ θβγβζεθΫ ηΰκ 

ζλήγεγιβεΩζΰκ πειβθΩιεβακ εΫζαβ ελιΩξκ ήζξζηθΫ γαβ δβεαζσκ γαβ απθηεδθςζ ηθλκ 

αηβθδθήρηειθλκ πθδβηβζηβγθςκ πριθλκ ηΰκ. ΚΨδβζηα απθηεδθςζ γαβ ηΰ έΨζΰ ήβα ηΰζ 

αζΨπηληΰ ηθλ θιεβζθς ηθλιβζεθς πθλ ήζξιΫίεβ αζΨπηληΰ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα. Κε 

ελαςζΰ ηθλ ΞΔΘΑ (πισΰζ ΞΔΣΥΓΔ) 830 θβγβζεθΫ Ωμθλζ μαιαγηΰιβζαεΫ ξκ 

παιαδθζβαγθΫ. Ζ εεήαδςηειΰ ζλήγΩζηιξζΰ παιαδθζβαγσζ θβγβζεσζ παιαηΰιεΫηαβ 

ζηΰ ΙαγξζβγΪ ΚΨζΰ εζσ αγθδθλαθςζ ΰ θιεβζΪ ΓθιηλζΫα ζηΰζ ΑιγαδΫα αδδΨ γαβ ΰ 

ΚεζζΰζβαγΪ ΚΨζΰ. ΒΩέαβα παιαδθζβαγθΫ θβγβζεθΫ λπΨιμθλζ ζε ρδΰ ηΰζ πειβθμΪ 

ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ αδδΨ ζε εβγιρηεια εεήΩαΰ Ϊ αγρεα γαβ εεεθζξεΩζθβ. 

(πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ ζα επβδεΫηεβ εειβγΨ απρ ηα ζΰεαζηβγρηεια 

εζΰεεΫα ηθλ εδδΰζβγθς πθδβηβζεθς ηξζ αιμαΫξζ μιρζξζ εε παήγρζεβα εεέΩδεβα 

γαβ εηΩμθλζα πθδβηβζηβγΪ αηΫα. 

Ρα ζΰεαζηβγρηεια εζΰεεΫα εζηθπΫίθζηαβ ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΑιμαΫακ Δπβδαςιθλ αδδΨ 

γαβ ζηβκ ΚλγΪζεκ. Ζ ΑιμαΫα Θριβζαθκ, ΰ πειβθμΪ ηΰκ ΡΫιλζαακ αδδΨ γαβ ΰ ΑιμαΫα 

ΚεζζΪζΰ γαβ ΰ ΑιμαΫα ΠπΨιηΰ Ωμθλζ ζα παιθλζβΨζθλζ εζΰεεΫα εεήΨδΰκ 

πθδβηβζηβγΪκ αηΫακ. Πηα εζΰεεΫα αληΨ Ωμθλζ ήΫζεβ Ωιήα αζαζηΪδξζΰκ ηα θπθΫα 

ρεξκ δεζ Ωμθλζ θδθγδΰιξαεΫ δρήξ ηθλ εεήΨδθλ ρήγθλ ηθλκ. Νβ αιμαβθδθήβγθς 

μσιθβ ηΰκ πειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ αζΩιμθζηαβ ζηθλκ 60 γαβ απθηεδθςζ 

αζαπρζπαζηθ γθεεΨηβ ηΰκ αζΨπηληΰκ ηθλ ηθλιβζεθς γαασκ απθηεδθςζ πρδθ Ωδηΰκ 

επβζγεπησζ εζηρκ γαβ εγηρκ θιΫξζ ΔδδΨδακ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 
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ΚΝΠΔΗΑ 

Νβ αζαζγαθΩκ ζηθλκ αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ 

θΩιεβ ζηθ θξκ ελιΪεαηα βδβαΫηειΰκ αηΫακ απρ ρδεκ ηβκ βζηθιβγΩκ πειβρδθλκ. ΞθδδΨ 

απρ αληΨ θλδΨζζθζηαβ μξιΫκ ζα λπΨιμεβ ΰ δλζαηρηΰηα ΩγαεζΪκ ηθλκ. Ν ζλζθδβγρκ 

αιβαερκ εθλζεΫξζ εΫζαβ 20 γαβ πειβδαεέΨζεβ αιμαβθδθήβγΨ, έλίαζηβζΨ, δαθήιαθβγΨ 

γαβ αεεαηβγΨ εθλζεΫα γαβ ζλδδθήΩκ. Ρα ζπθλδαβρηεια αιμαβθδθήβγΨ εθλζεΫα εΫζαβ 

ηΰκ Δπβδαςιθλ, ηθλ ΛαλπδΫθλ, ηΰκ ΘθιΫζαθλ, ηΰκ ΛεεΩακ , ηΰκ ΠπΨιηΰκ γαβ ηΰκ 

ΡιΫπθδΰκ αδδΨ γαβ ηΰκ ΚεζζΪζΰκ γαβ ηΰκ Ξςδθλ. Ρα ζΰεαζηβγρηεια έλίαζηβζΨ 

εθλζεΫα εΫζαβ αληΨ ηθλ ΚλζηιΨ αδδΨ γαβ ηΰκ ΚθζεεέΨζβακ εζσ δαθήιαθβγΨ ηθλ 

ΛαλπδΫθλ, ηΰκ ΘθιΫζαθλ, ηθλ ΓλαεΫθλ γαβ ηΰκ ΘαδαεΨηακ. πΨιμθλζ γαβ αεεαηβγΨ 

εθλζεΫα ηα θπθΫα εΫζαβ αηβρδθήα γαβ εζηθπΫίθζηαβ ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΓΰεΰηζΨζακ εε 

αΩεα ηΰζ διθγΫζΰζΰ γαβ ηΰκ ΘαδαεΨηακ εε αΩεα ηθ Πβδΰιρδιθεθ. 

Ρα εθλζεΫα εεπδθληΫίθλζ ηθλκ πθδβηβζηβγθςκ πριθλκ, δεβηθλιήθςζ 

ζλεπδΰιξεαηβγΨ ξκ πιθκ ηΰζ αζΨδεβηΰ ηθλ ηιρπθλ ηΰκ ίξΪκ γαβ ηθλ πθδβηβζεθς 

ηΰκ γΨαε πειβθΩιεβακ γαβ ηΰ ήζσζΰ ηΰκ βζηθιΫακ ηΰκ πειβθμΪκ. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ εβα απρ ηβκ πειβθΩιεβεκ εε εεήΨδΰ 

επβζγενβερηΰηα γαασκ δβααΩηεβ Ωζαζ πθδς εεήΨδθ αιβαερ αιμαβθδθήβγσζ μσιξζ 

αδδΨ γαβ εθλζεΫξζ.  

Ζ επβζγενβερηΰηα ζε ΚθλζεΫα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ μαιαγηΰιΫίεηαβ εεζαΫα εε ηθ 

εεήαδςηειθ εζδβαθΩιθζ ζα εζηθπΫίεηαβ ζηβκ εζρηΰηεκ ΑιήθδΫδακ, ΙαγξζΫακ γαβ 

ΚεζζΰζΫακ. 

 

Εηθόλα 11-Επηζθέπηεο ζε Μνπζεία/ Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 2010-2016 

 

ΑζηΫαεηα, ΰ επβζγενβερηΰηα ζε αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ εεθαζΫίεηαβ ζα εΫζαβ 

αζΨεεζα ζηβκ ηιεβκ λνΰδρηειεκ ηΰκ μσιακ. ΠλήγεγιβεΩζα, ηΰζ λνΰδρηειΰ 

επβζγενβερηΰηα εεθαζΫίεβ ΰ εζρηΰηα ΑιήθδΫδακ ζλζεπβγθλιθςεεζεκ απρ ηβκ 

εζρηΰηεκ ΘθιΫζαθλ, ΙαγξζΫακ γαβ ΚεζζΰζΫακ. Ζ εθζαδβγΪ εζρηΰηα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ 
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πθλ εεθαζΫίεβ μαεΰδΪ επβζγενβερηΰηα ηρζθ ζηα ΚθλζεΫα ρζθ γαβ ζηθλκ 

Αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ εΫζαβ ΰ ΑιγαδΫα.  

 

Εηθόλα 12-Επνρηθόηεηα επηζθέςεσλ ζηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Π Πεινπνλλήζνπ 

(2014) 

Ρθ ήιΨθΰεα απθηλπσζεβ ηθ θαβζρεεζθ ηΰκ επθμβγρηΰηακ, ζηΰζ επβζγενβερηΰηα 

ηξζ εθλζεΫξζ πθλ δεζ εεθαζΫίεβ βδβαΫηειεκ δβαγλεΨζζεβκ γαασκ δεζ λπΨιμεβ 

εεήΨδΰ επβζγενβερηΰηα αδδΨ ρζθζ αθθιΨ ηΰζ επβζγενβερηΰηα ζηθλκ 

αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ δβαπβζησζεηαβ εβα εεήΨδΰ δβαγςεαζζΰ βδβαΫηεια ηθλκ 

εΪζεκ ΚΨιηβθ-ΠεπηΩεέιβθ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΒΕΑΛΡΗΛΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΕΑΛΡΗΛΑ ΚΛΖΚΔΗΑ 

Ζ πθδβηεΫα Ωμεβ αζαγΰιςηεβ ξκ πιθζηαηελρεεζα εεήΨδθ αιβαερ αηβρδθήξζ 

εζΰεεΫξζ απρ ηΰ έλίαζηβζΪ γαβ εεηαέλίαζηβζΪ πειΫθδθ. Ρα έλίαζηβζΨ εζΰεεΫα 

αθθιθςζ γλιΫξκ εγγδΰζΫεκ, βειΩκ εθζΩκ, γΨζηια, θιθςιβα, θμλιξεαηβγΨ ηεΫμΰ 

πρδεξζ, θβγβζεθςκ γαβ πςιήθλκ. 

Ζ πειβθμΪ ηΰκ ΙαγξζΫακ δβααΩηεβ ηΰζ πβθ πδθςζβα ζλδδθήΪ εε έλίαζηβζΨ γαβ 

εεηαέλίαζηβζΨ εζΰεεΫα. Ζ γαζηιθπθδβηεΫα ηθλ ΚλζηιΨ, ΰ μειζρζΰζθκ ηΰκ 

ΚθζεεέΨζβακ, ηθ γΨζηιθ γαβ θβ εγγδΰζΫεκ ηθλ ΓειαγΫθλ αδδΨ γαβ θβ πςιήθβ ηΰκ 

ΚΨζΰκ απθηεδθςζ γθζεΪεαηα ηΰκ ζλδδθήΪκ αληΪκ εε δβεαζΪ γαβ παήγρζεβα 

αζαήζξιβζβερηΰηα. ΔπΫζΰκ ζΰεαζηβγΨ εζΰεεΫα απθηεδθςζ ηθ γΨζηιθ ηθλ 

Ξαδαεΰδβθς ζηΰζ πειβθμΪ ηθλ ΛαλπδΫθλ αδδΨ γαβ ηΰκ Θαιςηαβζακ ζηθ ζθερ 

ΑιγαδΫακ. Ν ζθερκ ΘθιΫζαθλ Ωμεβ ζα επβδεΫηεβ ηΰζ Αγιθγριβζαθ γαβ θ ζθερκ 

ΚεζζΰζΫακ ηΰ Κεασζΰ, ηΰζ Θθισζΰ γαβ ηΰζ Ξςδθ.  

Πε αληΨ ηα αηβρδθήα εζΰεεΫα Ωιμθζηαβ ζα πιθζηεαθςζ γαβ ηα αιΰζγεληβγΨ εζΰεεΫα, 

εγγδΰζΫεκ γαβ εθζΩκ, εθζαδβγΨ δεΫήεαηα ηΰκ έλίαζηβζΪκ αιμβηεγηθζβγΪκ γαβ 

ηεμζθηιθπΫακ. ΓζξζηΩκ ήβα ηΰ εθζαδβγΪ αιμβηεγηθζβγΪ ηθλκ εΫζαβ θβ εγγδΰζΫεκ ηΰκ 

γαζηιθπθδβηεΫακ ηθλ ΚλζηιΨ γαβ ηΰκ ΚθζεεέΨζβακ εε εγγδΰζΫεκ εθζαδβγΪκ 

αιμβηεγηθζβγΪκ, ρπξκ ΰ ΚθζΪ ΞαζηΨζαζζακ ΚλζηιΨ γαβ ΰ ΑήΫα ΠθθΫα 
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ΚθζεεέαζΫακ. ΔπΫζΰκ θβ έλίαζηβζΩκ εγγδΰζΫεκ γαβ ΚθζΩκ πθλ εζηθπΫίθζηαβ ζηθ 

έθλζρ ΞΨιζξζακ εΫζαβ εθζαδβγΪκ θεθιθβΨκ γαβ αιμβηεγηθζβγΪκ. Ρα αηβρδθήα αληΨ 

εζΰεεΫα ζλήγαηαδΩήθζηαβ ζηα ζΰεαζηβγρηεια ηΰκ μσιακ γβ Ωμθλζ δβεαζΪ εεέΩδεβα 

γαασκ εεήΨδθκ αιβαερκ επβζγεπησζ ζλιιΩεβ απρ ρδθ ηθζ γρζεθ γαα‘ ρδΰ ηΰ 

δβΨιγεβα ηθλ μιρζθλ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΓΗΑΡΖΟΖΡΔΑ ΚΛΖΚΔΗΑ ΘΑΗ ΚΛΖΚΔΗΑ ΡΔΣΛΖΠ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηεβ Ωζαζ εεήΨδθ αιβαερ εζΰεεΫξζ ηΰκ ζεσηειΰκ 

βζηθιΫακ. Ρα εζΰεεΫα αληΨ αθθιθςζ δΰερζβα γηΫιβα γαβ θβγΫεκ επβθαζσζ πιθζσπξζ 

εε εεήΨδΰ βζηθιβγΪ γαβ αιμβηεγηθζβγΪ αηΫα. Ρα εζΰεεΫα αληΨ ζλζαζησζηαβ γαβ 

εεεθζξεΩζα αδδΨ γαβ ξκ θβγβζηβγΨ ζςζθδα ρπξκ ηθ Λαςπδβθ, ηθ Γςαεβθ γαβ ΰ 

Ξςδθκ. Ζ παιθλζΫα ηξζ βζηθιβγσζ αλησζ εζΰεεΫξζ αληΨζθλζ ηΰζ εδγλζηβγρηΰηα 

ηΰκ ελιεΫακ πειβθμΪκ γαβ αληΨζθλζ ζΰεαζηβγΨ ηθλκ πθδβηβζηβγθςκ πριθλκ ηΰκ 

πειβθμΪκ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΡΝΞΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ-ΔΝΟΡΔΠ 

Νβ πθδβηβζηβγΩκ εγδΰδσζεβκ ζλήγεζηισζθλζ δβεαζΩκ εζδβαθΩιθζ εζσ 

παιαηΰιθςζηαβ γαβ ζλεεεηθμΩκ γαβ απρ μσιεκ ηθλ εηξηειβγθς. 

Πηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δαεέΨζθλζ μσια εειβγΩκ απρ ηβκ πβθ αηβρδθήεκ 

πθδβηβζηβγΩκ εγδΰδσζεβκ ηΰκ μσιακ εε πβθ δΰεθθβδΪ γαβ παήγρζεβα αγηβζθέθδΫα ηθ 

ΦεζηβέΨδ ηΰκ Δπβδαςιθλ ρπθλ δβθιήαζσζεηαβ ζηθ αιμαΫθ αΩαηιθ ηΰκ Δπβδαςιθλ. 

Άδδα ζΰεαζηβγΨ θεζηβέΨδ εζηθπΫίθζηαβ ζηθ Λαςπδβθ γαβ ζηθ Άιήθκ. ΔπΫζΰκ πθδς 

εεήΨδΰ αζαήζξιβζβερηΰηα Ωμθλζ ηθ θεζηβέΨδ ηΰκ ΡιΫπθδΰκ «Αιγαδβγρ», ηθ 

«ΠπΨιηααδθζ» ζηΰ ΠπΨιηΰ αδδΨ γαβ ηθ δβεαζΩκ ΦεζηβέΨδ μθιθς ζηΰζ ΘαδαεΨηα. 

Δγηρκ απρ αληΨ ηα ΦεζηβέΨδ ζηΰζ ελιςηειΰ πειβθμΪ δβθιήαζσζθζηαβ γαβ Ψδδεκ 

εγδΰδσζεβκ εε αθθιεΪ αιΰζγεληβγΩκ ήβθιηΩκ γαβ εαζβγΩκ επεηεΫθλκ. Νβ εγδΰδσζεβκ 

αληΩκ Ωμθλζ ηθπβγρ μαιαγηΪια αδδΨ δεζ εΫζαβ δΫήεκ θβ θθιΩκ πθλ ζλήγεζηισζθλζ 

εεήΨδθ αιβαερ επβζγεπησζ γαασκ Ωμθλζ γαβ παιαδθζβαγρ μαιαγηΪια γαβ 

εζζξεαησζθλζ γθεεΨηβα ηΰκ ηθπβγΪκ γθλδηθςιακ πθλ πιθγαδθςζ ηθ εζδβαθΩιθζ 

ζε πθδδθςκ αζαισπθλκ γαβ γλιΫξκ επβζγΩπηεκ Ψδδξζ μξισζ. 

ΔπΫζΰκ δβθιήαζσζθζηαβ εγδΰδσζεβκ αεεαηβγθς μαιαγηΪια, ρπξκ ήβθιηΩκ δαδβθς γβ 

εδβΨκ, πθιηθγαδβθς, εεδβηίΨζακ, γιαζβθς αδδΨ γαβ Ψδδξζ ηθπβγσζ πιθορζηξζ. 

Νβ πθδβηβζηβγΩκ εγδΰδσζεβκ Ωμθλζ Ωζηθζα ηα παιαδθζβαγΨ γαβ πθδβηβζηβγΨ 

μαιαγηΰιβζηβγΨ ηθλ γΨαε ηρπθλ γαβ επθιθςζ ζα εζζξεαηξαθςζ ζηθ ηθλιβζηβγρ 

πιθορζ γαασκ επθιθςζ ζα ηθ εεπδθληΫζθλζ γαβ ζα ηθ δβαθθιθπθβΪζθλζ αδδΨ γαβ 

ζα ζλεέΨδδθζ ζηΰζ αζαέΨαεβζΰ γαβ δβαθΪεβζΰ ηξζ ηθπβγσζ πιθορζηξζ. Έμεβ 
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παιαηΰιΰαεΫ εβα πιθζπΨαεβα εζζξεΨηξζΪκ ηθλκ ζηα πδαΫζβα γβ Ψδδξζ 

πθδβηβζηβγσζ εγδΰδσζεξζ αδδΨ γαβ πιθέθδΪκ ηθλκ σζηε ζα ήΫζθλζ ήζξζηΨ ζε 

εεήαδςηειθ πδΪαθκ αζαισπξζ γαβ ήεζβγρηεια επβζγεπησζ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 

2013) 

ΓΗΘΡΑ ΞΝΙΔΥΛ 

Ρα ΓΫγηλα Ξρδεξζ εΫζαβ Ωζακ ζΩθκ αεζερκ πθλ αζαπηςζζεηαβ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα. 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δεζ Ωμεβ αγρεα αζαπηςηεβ αληρ ηθ γθεεΨηβ γαασκ 

ζλζθδβγΨ ζλεεεηΩμθλζ ζ‘ αληρζ ηθ αεζερ ερζθ θβ πρδεβκ ηθλ Άιήθλκ, ηΰκ 

ΡιΫπθδΰκ, ηΰκ ΠπΨιηΰκ, ηΰκ ΚεζζΪζΰκ γαβ ηΰκ ΘαδαεΨηακ. Κεήαδςηειΰ ζλεεεηθμΪ 

παιαηΰιεΫηαβ ζηθ αεζερ ηΰκ αδεδθθπθΫΰζΰκ εε 16 πρδεβκ ζε εβα εθιθΪ 

πθδβηβζηβγΪκ ζλζειήαζΫακ γαβ αζηαδδαήΪκ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

(Ξ.Ν.Ρ.Α) 

Πηΰζ ΔδδΨδα Ωμθλζ πιθήιαεεαηβζηεΫ δςθ πβδθηβγΨ Ωιήα δβαθθιθπθΫΰζΰκ ηθλ 

εδδΰζβγθς ηθλιβζηβγθς πιθορζηθκ. Πηΰζ πειβθμΪ ηθλ ζθεθς ΚεζζΰζΫακ πιθέδΩπεηαβ 

ΰ δΰεβθλιήΫα εβακ ΞειβθμΪκ ΝδθγδΰιξεΩζΰκ ΡθλιβζηβγΪκ ΑζΨπηληΰκ ρπθλ αα 

απθηεδεΫ εβα ηθπβγΪ αήθιΨ λνΰδΪκ ζηΨαεΰκ εε πθβθηβγΨ μαιαγηΰιβζηβγΨ 

πιθζαζαηθδβζεΩζα ζε εβδβγΩκ εθιθΩκ ηθλιβζηβγθς πιθθιβζεθς. Ζ επβδθήΪ ηξζ 

πειβθμσζ ζηΰιΫμαΰγε ζηΰζ ςπαιηΰ αηβρδθήξζ θλζβγσζ, πθδβηβζηβγσζ γαβ 

αζαισπβζξζ πριξζ ζηΰζ ελιςηειΰ πειβθμΪ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΣΗΝΛΝΓΟΝΚΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ Ωζηθζθ θιεβζρ μαιαγηΪια ζε ρδΰ ηΰκ ηΰζ 

Ωγηαζΰ. πΨιμθλζ ηιΫα μβθζθδιθεβγΨ γΩζηια, πθλ δεβηθλιήθςζ ηθλκ μεβεειβζθςκ 

εΪζεκ, εε αιγεηΨ βγαζθπθβΰηβγρ πθζθζηρ μβθζθγΨδλνΰκ ήβα ηα εδδΰζβγΨ δεδθεΩζα.  

πΨιμεβ ηθ Σβθζθδιθεβγρ ΘΩζηιθ ΕΪιεβακ ζηα ΡιΫγαδα ΘθιβζαΫακ ζε λνρεεηιθ 

1500 εΩηια ρπθλ πιθζθΩιθζηαβ πθδδΩκ εζδβαθΩιθλζεκ διαζηΰιβρηΰηεκ ζηθλκ 

επβζγΩπηεκ. ΑζΨεεζα ζ‘ αληΩκ εΫζαβ γαβ εθζθπΨηβα πείθπθιΫακ πθλ θδΰήθςζ ζηΰ 

ΚβγιΪ γαβ ΚεήΨδΰ ΕΪιεβα, εζσ λπΨιμεβ δλζαηρηΰηα επΫζγενΰκ ζηθ ζπΪδαβθ ηθλ 

αεθς ΔιεΪ, ζηΰζ απρηθεΰ μαιΨδια ηΰκ ΦδαεπθλιΫηζακ γαβ ζηΰζ παζΩεθιθΰ δΫεζΰ 

ΓαζΫθλ.  
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Έζα απρ ηα πβθ ρεθιθα μβθζθδιθεβγΨ γΩζηια ηΰκ ΔδδΨδακ, ΰ ΝζηιαγΫζα έιΫζγεηαβ 

ζηθ ΚαΫζαδθ ζε λνρεεηιθ 1700 εΩηιξζ εε διαζηΰιβρηΰηεκ ήβα αιμΨιβθλκ αδδΨ γαβ 

πιθμξιΰεΩζθλκ ζγβΩι. Ρθ εεήαδςηειθ μβθζθδιθεβγρ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ ηθ 

Σβθζθδιθεβγρ ΘΩζηιθ Σεδεθς πθλ έιΫζγεηαβ ζηα  ΘαδΨέιληα ζε λνρεεηιθ 1700 

εΩηιξζ. Ξειβζζρηειθβ απρ 100.000 επβζγΩπηεκ Ωιμθζηαβ γΨαε μιρζθ ζηα 

ΘαδΨέιληα ήβα ζγβ Ϊ snowboard. Ν Σεδερκ δβααΩηεβ πθδδΪ γαδΪ θιήΨζξζΰ γαβ θβ 

πιθζθειρεεζεκ λπΰιεζΫεκ εΫζαβ λνΰδΪκ πθβρηΰηακ.(Infopeloponnisos.gr, 2018) 

ΒΩέαβα λπΨιμεβ πθδς εεήΨδθκ μσιθκ έεδηΫξζΰκ ζηθ μσιθ ηξζ μεβεειβζσζ 

ααδΰεΨηξζ, εζσ επθιθςζ ζα ήΫζθλζ επεζδςζεβκ ζε λπθδθεΩκ μεβεειβζσζ 

ααδΰεΨηξζ γαασκ λπΨιμθλζ πθδδΩκ πειβθμΩκ πθλ επθιθςζ ζα αηβθπθβΰαθςζ πιθκ 

αληΪζ ηΰζ γαηεςαλζζΰ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΝΟΔΗΛΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ 

Έμθζηακ θιεβζρ μαιαγηΪια ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ εζδεΫγζληαβ ήβα 

θιεβέαηβγΩκ δβαδιθεΩκ. ΞθδδΩκ απρ αληΩκ ηβκ δβαδιθεΩκ πειβδαεέΨζθλζ γαβ 

ζηθβμεΫα πθδβηβζηβγθς μαιαγηΪια ήβ‘ αληρ γβ Ωμθλζ αληΰεΩζθ εζδβαθΩιθζ απρ 

πειβΰήΰηΩκ. Νβ γλιβρηειεκ θιεβζΩκ δβαδιθεΩκ πθλ αγθδθλαθςζ θβ θιεβέαηβγθΫ 

ζςδδθήθβ έιΫζγθζηαβ ζηΰ ΕΪιεβα, ζηθ ΚαΫζαδθ, ζηθζ Ραάήεηθ γαβ ζηθζ ΞΨιζξζα 

αδδΨ γαβ ζηα ΓθιηλζβαγΨ ΒθλζΨ. Ζ αζΨπηληΰ ηθλ θιεβζθς ηθλιβζεθς αα θΩιεβ εβα 

εηβζθιιρπΰζΰ ηθλ ηθλιβζηβγθς ιεςεαηθκ ηθ θπθΫθ πδΩθζ δε αα πειβθιΫίεηαβ ζηβκ 

παιΨδβεκ γαβ ζε εεεθζξεΩζεκ πειβθμΩκ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

RAFTING ΘΑΗ KAYAK 

Ρθ Rafting γαβ ηθ Kayak εΫζαβ δςθ ζΩεκ διαζηΰιβρηΰηεκ ζηα πδαΫζβα ηθλ 

εζαδδαγηβγθς ηθλιβζεθς γαβ ήζξιΫίεβ αζΨπηληΰ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα ζηΰζ ΔδδΨδα. 

Νβ διαζηΰιβρηΰηεκ αληΩκ ζλζδλΨίθλζ ηΰζ Ψαδΰζΰ αδδΨ γαβ ηΰ θςζΰ. 

Πηΰζ ΞειβθΩιεβα ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ θβ ζΩεκ αληΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ ζλζαζησζηαβ 

ερζθ ζηθ ζθερ ΑιγαδΫακ γαασκ εγεΫ θιήαζσζθζηαβ ηΩηθβθλ εΫδθλκ δβαδιθεΩκ ζηθλκ 

πθηαεθςκ Ιθςζβθ γαβ Αδθεβρ, ρπθλ γαβ ζλήγεζηισζθζηαβ επβζγΩπηεκ απρ δβΨθθια 

ζΰεεΫα ηΰκ ΔδδΨδακ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΗΑΚΑΡΗΘΔΠ ΞΖΓΔΠ 

ΗαεαηβγΩκ πΰήΩκ λπΨιμθλζ ζε αιγεηΩκ πειβθμΩκ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ ρεξκ δεζ εΫζαβ 

αζεπηλήεΩζεκ αιγεηΨ. ΝιήαζξεΩζεκ λπθδθεΩκ βαεαηβγθς ηθλιβζεθς λπΨιμθλζ ζηθ 

ΙθληιΨγβ ηθλ ζθεθς ΘθιβζαΫακ γαβ απθηεδθςζ Ωζαζ απρ ηθλκ δρήθλκ πθλ ηθ 
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ΙθληιΨγβ εΫζαβ ηρζθ δβαδεδθεΩζθ γαβ ήζξιΫίεβ ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ. (πθλιήεΫθ 

Ρθλιβζεθς, 2013) 

ΚΑΟΗΛΔΠ – ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΑΓΘΟΝΒΝΙΗΑ 

δθβ θβ ζθεθΫ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηθλζ δβεεζβγΩκ εήγαηαζηΨζεβκ λπθδθμΪκ γαβ 

ζηααεθςκ αζεθθδβαζεθς ήβα ηα βδβξηβγΨ ζγΨθΰ αζανλμΪκ. Κβα εεδΩηΰ πθλ Ωήβζε 

ήβα δθήαιβαζερ ηθλ πθλιήεΫθλ ΑζΨπηληΰκ Ωδεβηε ρηβ λπΨιμθλζ πθδδΩκ εδδεΫνεβκ 

γαβ μιεβΨίθζηαβ αζαέααεΫζεβκ ζηβκ παιεμρεεζεκ λπΰιεζΫεκ γαβ ζε πθδδΩκ 

πειβπησζεβκ μιεβΨίεηαβ γαβ γαηαζγελΪ ζΩξζ λπθδθεσζ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 

2013) 

ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΘΑΡΑΓΠΔΥΛ 

Κβα ζΩα διαζηΰιβρηΰηα πθλ γειδΫίεβ ζλζΩμεβα Ωδαθθκ εΫζαβ γαβ ΰ εδεςαειΰ 

γαηΨδλζΰ. Ν θλζβγρκ ααδΨζζβθκ πδθςηθκ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ επθιεΫ ζα γαδςνεβ 

διαζηΰιβρηΰηεκ αληθς ηθλ ηςπθλ ζε πθδδΩκ πειβθμΩκ. Ζ ΔθθιεΫα ΔζΨδβξζ 

ΑιμαβθηΪηξζ Ωμεβ απθδεζεεςζεβ αιγεηΩκ πειβθμΩκ ρπθλ πδΩθζ επβηιΩπεηαβ ΰ 

εδεςαειΰ γαηΨδλζΰ. ΞειβθμΩκ ρπξκ ηθ Πηεζρ ζηΰζ ΑιήθδΫδα, ζηθζ γρδπθ 

Δπβδαςιθλ ΙβεΰιΨκ, ζηθζ γρδπθ ηΰκ ΘαδαεΨηακ γηδ. (πθλιήεΫθ Ρθλιβζεθς, 2013) 
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ΚΑΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 

Ζ θβγθζθεΫα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ απρ ηθ 2004 εΩμιβ ηθ 2008 

παιθλζβΨίεβ εβα ζΰεαζηβγΪ αςηΰζΰ (24,6%) ζηθ αγααΨιβζηθ εήμσιβθ πιθορζ ηΰκ 

(ΑΔΞ). απρ ηΰζ Ωζαιηΰ ηΰκ γιΫζΰκ ζηΰζ ΔδδΨδα ηθ 2009 Ωξκ γαβ ηθ 2011, 

παιαηΰιθςεε εβα πησζΰ ηθλ ΑΔΞ (12,3%). 

 

Εηθόλα 13- ΑΕΠ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο 2004-2011 (εθαη. €, ηξέρνπζεο ηηκέο) 

Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα ζε ρδεκ ηβκ εζρηΰηεκ ηΰκ Ξ. ΞεδθπθζζΪζθλ ηΰζ Ϋδβα πειΫθδθ 

παιαηΰιθςεε ρηβ ηΰζ εεήαδςηειΰ εεΫξζΰ ήβα ηα Ωηΰ 2009-2011 λπΩζηΰ ΰ εζρηΰηα 

ΑιγαδΫακ (17,4%) γαβ ΑιήθδΫδακ (15,6%), εζσ ηΰζ εβγιρηειΰ ΰ εζρηΰηα 

ΚεζζΰζΫακ (7,9%). 

 

Εηθόλα 14-ΑΕΠ Ελνηήησλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 2004-2011 (εθαη. €, ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ηΰζ πειΫθδθ 2009-2011, εεθαζΫίεβ ηθ 5θ εβγιρηειθ 

πθζθζηρ εεΫξζΰκ ηθλ ΑΔΞ (12,3%) 
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Εηθόλα 15- Εμέιημε ΑΕΠ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ζπλόινπ Ειιάδαο από 2004-2011 (ζε εθ. €) 

Γβα ηΰζ απθηΫεΰζΰ ηθλ γαηΨ γεθαδΪ ΑΔΞ, μιΪζβεΰ εΫζαβ γαβ ΰ απθηςπξζΪ ηθλ ζε 

ΚθζΨδεκ ΑήθιαζηβγΪκ Γςζαεΰκ. Πηθ αγρδθλαθ ΓιΨθΰεα, απθηλπσζεηαβ 

δβαμιθζβγΨ ΰ εηΩδβηΰ ηθλ γαηΨ γεθαδΪ ΑΔΞ ήβα γΨαε ΞειβθΩιεβα ζε ΚθζΨδεκ 

ΑήθιαζηβγΪκ Γςζαεΰκ ήβα ηΰζ πειΫθδθ 2005–2011.  

 

Εηθόλα 16- Καηά θεθαιήλ ΑΕΠ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο 2005-2011 (ζε ΜΑΔ) 

Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ παιθλζβΨίεβ εβα αςηΰζΰ ηΰκ ηΨηΰκ 

ηθλ 19,5% εΩμιβ ηθ 2008 γαβ ζηΰ ζλζΩμεβα παιαηΰιεΫηαβ εεήΨδΰ εεΫξζΰ πθλ 

λπθδΰδσζεβ εεΫξζΰ ηθλ ιρδθλ γαβ ηΰκ ζλεεεηθμΪκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ζηΰ ζλζθδβγΪ 

θβγθζθεβγΪ διαζηΰιβρηΰηα ηΰκ μσιακ.  
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Εηθόλα 17-Καηά θεθαιήλ ΑΕΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ ζπλόινπ 

 

ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ-ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Ν ΝβγθζθεβγΨ Δζειήρκ Ξδΰαλζερκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ (ΰδβγΫακ απρ 15 

Ωξκ 64 εησζ) αζΩιμεηαβ ζε 259.400 γαηθΫγθλκ ήβα ηθ 2013. 

ΑγθδθλαεΫ ηθ ζλζθδβγρ πθζθζηρ ηθλ ΝβγθζθεβγΨ Δζειήθς Ξδΰαλζεθς γΨαε 

ΞειβθΩιεβακ. 

 

Εηθόλα 18-Μεξίδην ησλ Πεξηθεξεηώλ ζηνλ ΟΕΠ ηεο ρώξαο, 2013 

Πηΰ ζλζΩμεβα παιθλζβΨίθζηαβ ηα ζηθβμεΫα ήβα ηθλκ απαζμθδθςεεζθλκ αζΨ ηθεΩα 

θβγθζθεβγΪκ διαζηΰιβρηΰηακ ήβα ηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζε ζμΩζΰ εε ηθ 

ζςζθδθ ηΰκ μσιακ. 
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Εηθόλα 19-Απαζρνινύκελνη αλά ηνκέα νηθ. δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Π.Π. θαη ηελ 

Ζ απαζμρδΰζΰ ζηθζ πιξηθήεζΪ ηθεΩα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ θηΨζεβ ηθ 32,3% , 

αζηβαΩηξκ θ δεληειθήεζΪκ ηθεΩακ εεθαζΫίεβ εβγιρηειθ πθζθζηρ απαζμρδΰζΰκ ζε 

ζςήγιβζΰ εε ηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ (12,1% Ωζαζηβ 15,5%), εζσ θ ηιβηθήεζΪκ 

ηθεΩακ απαζμθδεΫ ερδβκ ηθ 55,6% ηξζ ειήαίθεΩζξζ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ αιγεηΨ 

εβγιρηειθ απρ ηθ 70,7% ηΰκ μσιακ.  

Γεζβγρηεια παιαηΰιεΫηαβ εεΫξζΰ ηθλ ΑΔΞ ηΰκ ηΨηΰκ ηθλ 19% απρ ηθ 2008 Ωξκ ηθ 

2012, εβγιρηειΰ ζε ζμΩζΰ εε ηΰ ζλζθδβγΪ εεΫξζΰ ηΰκ μσιακ πθλ θηΨζεβ ηθ 25%. 

Νβ γδΨδθβ πθλ αθθιθςζ ζε πιξηθήεζΪ παιαήξήΪ γαβ εεηαπθΫΰζΰ αήιθηβγσζ 

πιθορζηξζ εεθαζΫίθλζ δλζαεβγρηΰηα, ζε αζηΫαεζΰ εε ηθζ γδΨδθ ηθλ ηθλιβζεθς 

πθλ εεθαζΫίεβ εεΫξζΰ ηθλ γςγδθλ ειήαζβσζ. 

 

Εηθόλα 20-ΑΕΠ Πεξηθέξεηαο (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο-εθαηνκκύξηα Επξώ) 

Ν αγρδθλαθκ ΞΫζαγακ παιθλζβΨίεβ ηΰζ εηΩδβηΰ ηξζ πθζθζησζ αζειήΫακ ηξζ 

Ξειβθειεβσζ ηΰκ Σσιακ απρ ηθ 2008 Ωξκ γαβ ηθ 2013. Ζ πθιεΫα ηΰκ αζειήΫακ ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ απρ ηΰζ Ωζαιηΰ ηΰκ θβγθζθεβγΪκ γιΫζΰκ γαβ εεηΨ 

εεθαζΫίεηαβ αληΰηβγΪ, αδδΨ ηα πθζθζηΨ αζειήΫακ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ 

εΫζαβ αβζαΰηΨ εβγιρηεια ζε ζςήγιβζΰ εε ηα πθζθζηΨ πθλ εεθαζΫίθζηαβ ζηθ ζςζθδθ 

ηΰκ μσιακ.  
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Εηθόλα 21-Εμέιημε ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, 2008-2013 

Ζ εηΩδβηΰ ηξζ πθζθζησζ αζειήΫακ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζε ζλζΨιηΰζΰ 

εε ηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ απρ ηθ 2008- 2013 δεΫμζεβ αζθδβγΪ πθιεΫα ήβα Ψηθεα Ψζξ 

ηξζ 15 εησζ γαασκ αληΪαΰγε γαηΨ 212,85% εζσ ηθ αζηΫζηθβμθ εΩζθ πθζθζηρ ήβα 

ηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ αζΪδαε ζηθ 253%. 

 

Εηθόλα 22- Εμέιημε ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

Ξβθ ζλήγεγιβεΩζα θβ ΓεΫγηεκ αζειήΫακ ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ Αμαΐακ (δεζ αζΪγεβ ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ αδδΨ αζΪγεβ ήεξήιαθβγΨ ζηΰζ Ϋδβα πειβθμΪ) 

εεθαζΫίθλζ διαεαηβγΪ αςηΰζΰ ηΰκ αζειήΫακ, απρ πειΫπθλ 14% ηθ 2010 ζε 39% ηθ 

2014. ΑζηΫαεηα ΰ ΙαγξζΫα γαβ ΰ ΖδεΫα (επΫζΰκ αζΪγεβ ήεξήιαθβγΨ ζηΰζ πειβθμΪ 

αδδΨ ρμβ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ) εεθαζΫίθλζ πθδς μαεΰδΨ πθζθζηΨ 

αζειήΫακ ζλήγιβηβγΨ εε ηβκ λπρδθβπεκ πειβθμΩκ. Ζ αςηΰζΰ ηΰκ αζειήΫακ θθεΫδεηαβ 
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ζηΰζ θβγθζθεβγΪ γιΫζΰ. ( ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 2015) 

 

Εηθόλα 23-Δείθηεο αλεξγίαο 

 

ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ 

ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ 

Γβα ηΰζ εδδΰζβγΪ θβγθζθεΫα, θ ηθλιβζερκ απθηεδεΫ γεζηιβγρ πλδσζα αζΨπηληΰκ εε 

ζΰεαζηβγΪ ζλζεβζθθιΨ ζηθ ΑγααΨιβζηθ Δήμσιβθ Ξιθορζ, ζηΰζ απαζμρδΰζΰ γαβ 

ζηβκ επεζδςζεβκ. ΠλήγεγιβεΩζα, ΰ ζλζεβζθθιΨ ηθλ ηθλιβζεθς ζηθ ΑΔΞ ηΰκ μσιακ 

Ψεεζα γαβ Ωεεεζα λπθδθήΫίεηαβ ζηθ 20,5% ήβα ηθ 2014.  Ζ μσια εακ δβαγιΫζεηαβ 

ξκ Ωζακ απρ ηθλκ δΰεθθβδΩζηειθλκ ηθλιβζηβγθςκ πιθθιβζεθςκ γαασκ δβααΩηεβ 

εεήΨδΰ πθδβηβζηβγΪ γδΰιθζθεβΨ, εγηεηαεΩζΰ αγηθήιαεεΪ γαβ θλζβγρ πειβέΨδδθζ. 

Ρθ πιθορζ Ήδβθκ & ΘΨδαζζα απθηεδεΫ ηΰζ ΛαλαιμΫδα ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ 

διαζηΰιβρηΰηακ ηΰκ μσιακ εακ, γαασκ απθηεδεΫ ηθ 60% ηθλ ζλζρδθλ ηξζ δβεαζσζ 

αθΫηεξζ. Ρθ ζλήγεγιβεΩζθ πιθορζ έθΰαΨ γαβ ζηΰζ αςηΰζΰ ηθλ ΑΔΞ γαβ ζηΰζ 

πειβθειεβαγΪ αζΨπηληΰ  πιθζθΩιθζηακ αςηΰζΰ ζηΰζ θβγθζθεβγΪ διαζηΰιβρηΰηα 

αδδΨ γαβ εεΫξζΰ ζηΰζ αζειήΫα.  

Ζ ζλεεεηθμΪ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ ζηβκ ζλζθδβγΩκ αθΫηεβκ αζΩιμεηαβ 

δβαμιθζβγΨ ζηθ 6% εε 7% παιΨ ηΰ δβαιγΪ ζμεηβγΪ αςηΰζΰ ηξζ αθΫηεξζ ζηβκ 

ηεζθδθμεβαγΩκ εθζΨδεκ. Ζ ηθλιβζηβγΪ διαζηΰιβρηΰηα ζηΰζ πειβθμΪ αζαπηςζζεηαβ 

εε αιήθςκ ιλαεθςκ 

Ρθ ηθλιβζηβγρ πιθορζ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ επβγεζηισζεηαβ γλιΫξκ ζηθ γλιΫαιμθ Ήδβθκ 

γαβ ΘΨδαζζα πθλ επβγιαηεΫ γαβ ζηβκ λπρδθβπεκ ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ μσιακ. Δγηρκ ηθλ 

γλιΫαιμθλ πιθορζηθκ Ήδβθλ γαβ ΘΨδαζζακ, ΰ ΞειβθΩιεβα δβααΩηεβ ζΰεαζηβγΨ 

ζλήγιβηβγΨ πδεθζεγηΪεαηα αζΨπηληΰκ γαβ Ψδδξζ εζαδδαγηβγσζ εθιθσζ ηθλιβζεθς 
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ρπξκ: θιεβζθΫ ρήγθβ, ηθπΫα βδβαΫηειθλ θλζβγθς γΨδθλκ, έβρηθπθλκ, πειβθμΩκ 

NATURA, πθδβηβζηβγΪ γδΰιθζθεβΨ γαβ εθζαζηΪιβα. 

ΠλζθδβγΨ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα εζηθπΫίθζηαβ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ, 2015):  

 ΞειβθμΩκ σιβεΰκ ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ  

 ΓλζαεβγΩκ ηθλιβζηβγΨ πειβθμΩκ ζε θιεβζΩκ ίσζεκ  

 ΞειβθμΩκ εζηαήεΩζεκ ζε δΫγηλα πειβΪήΰζΰκ-δβΰεΩιελζΰκ-επΫζγενΰκ Άδδεκ 

θιεβζΩκ πειβθμΩκ ρπθλ γλιβαιμεΫ θ πειβΰήΰηβγρκ γαβ θλζβθδαηιβγρκ 

ηθλιβζερκ, πθλ Ωμεβ Ωζηθζα πθβθηβγΨ μαιαγηΰιβζηβγΨ γαβ ζλήγεζηισζεβ 

επβζγΩπηεκ εε εβδβγΨ ηαηβδβξηβγΨ εζδβαθΩιθζηα  

 Αζαιιβμΰηβγρκ ηθλιβζερκ – Αζαιιβμΰηβγρ πΨιγθ ΙεξζβδΫθλ  

 ΞαιΨ ηθ Ωζηθζθ αζΨήδλθθ δεζ λπΨιμθλζ λπθδθεΩκ μβθζθδιθεβγθς 

ηθλιβζεθς, εε εηαΫιεζΰ ηθ μβθζθδιθεβγρ γΩζηιθ ΚαβζΨδθλ γαβ ηθ 

μβθζθδιθεβγρ γΩζηιθ ζηΰζ θιεβζΪ ΘθιβζαΫα. 

ΠλζθδβγΨ, ΰ ηθλιβζηβγΪ διαζηΰιβρηΰηα ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ 

μαιαγηΰιΫίεηαβ απρ δλβζερ:  

 Νιεβζθς–παιαααδΨζζβθλ ηθλιβζεθς, πθλ ΰ εεηαης ηθλκ ζμΩζΰ εΫζαβ 

αδςζαεΰ Ωξκ αζςπαιγηΰ. 

 Δζξηειβγθς ηθλιβζεθς γαβ ηθλιβζεθς αδδθδαπσζ. 

 Ρθλιβζεθς Παέέαηθγςιβαγθλ γαβ ηθλιβζεθς δβαγθπσζ. 

Ζ απαζμρδΰζΰ απρ ηβκ διαζηΰιβρηΰηεκ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ηΰκ 

ΞεδθπθζζΪζθλ ήβα ηα Ωηΰ 2010-2016 Ωμεβ γαηαήιΨνεβ αληΰηβγθςκ ιλαεθςκ 

(ΔΙΠΡΑΡ, 2017) 
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ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ –ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΑ 

ΓΥΚΑΡΗΑ- ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΘΑΗ 

ΔΞΑΙΔΗΠ-ΘΑΚΞΗΛΓΘ 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζλήγεζηισζεβ ηθ 6,71% ηθλ ζλζθδβγθς 

ηεζθδθμεβαγθς δλζαεβγθς ηΰκ μσιακ γαβ δβαγιΫζεηαβ ξκ εηΪκ (ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ, 2016): 

 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ γαηΩμεβ ηθ 4,6% ηθλ ζλζρδθλ ηξζ εζθβγβαίρεεζξζ 

δξεαηΫξζ πθλ γαηαήιΨθθζηαβ ζηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ. 
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Εηθόλα 24-Καηαλνκή ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 2017 

Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβααΩηεβ ηθ 6,5% ηξζ ζλζθδβγσζ ηθλιβζηβγσζ 

επβπδξεΩζξζ γαηθβγβσζ πθλ γαηαήιΨθθζηαβ ζηθ ζςζθδθ ηΰκ μσιακ. ΠλήγεγιβεΩζα, 

δβααΩηεβ 1.160 δξεΨηβα γαβ 4.283 γδΫζεκ. Ζ γαηαζθεΪ ηξζ επβπδξεΩζξζ γαηθβγβσζ 

αζΨ εζρηΰηα απθηλπσζεηαβ ζηθζ αγρδθλαθ πΫζαγα ρπθλ γαβ δβαπβζησζεηαβ ρηβ θ 

ζθερκ ΚεζζΰζΫακ Ωμεβ ηθ εεήαδςηειθ πθζθζηρ ζε επβπδξεΩζεκ γαηθβγΫεκ εζσ ΰ 

ΘθιβζαΫα γαβ ΰ ΑιγαδΫα ηα εβγιρηεια. (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ, 2015) 

 

Εηθόλα 25-Καηαλνκή επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ ηεο Π.Π., 2015 

Πςεθξζα εε ηα ζηθβμεΫα ηθλ Μεζθδθμεβαγθς ΔπβεεδΰηΰιΫθλ ΔδδΨδακ ηα γΨεπβζήγ 

ζηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ εζηθπΫίθζηαβ γλιΫξκ ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΑιήθδΫδακ 

εζσ γΨεπβζήγ 4* δβααΩηεβ ερζθ ΰ πειβθμΪ ηΰκ ΙαγξζΫακ. 
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(ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ, 2016) 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΗΛΖΠΖ 

Νβ αθΫηεβκ εΰ γαηθΫγξζ ζηΰ μσια γαηαήιΨθθζηαβ απρ ηΰζ Έιελζα Πλζριξζ ηΰκ 

ΡιΨπείακ ηΰκ ΔδδΨδθκ ΰ θπθΫα πειβδαεέΨζεβ αειθδιρεβα, δβεΨζβα, ζβδΰιθδιθεβγρ 

γαβ θδβγρ δΫγηλθ. 

Πηθ αειθδιρεβθ ηΰκ ΘαδαεΨηακ γαηαήιΨθΰγαζ θβ αγρδθλαεκ δβεαζεΫκ αθΫηεβκ. ΔΫζαβ 

ζαθΩκ ρηβ θβ δβεαζεΫκ αθΫηεβκ αληΪαΰγαζ ζΰεαζηβγΨ ηθ 2013 γαβ ηθ 2014.  

 

Απρ ηθ 2009 Ωξκ ηθ 2014 λπΪιηε ζλζθδβγΪ αςηΰζΰ ηξζ αθΫηεξζ ηΰκ ηΨηΰκ ηθλ 

259%.  
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Γβα ηθ Ωηθκ 2014 παιαηΰιΪαΰγε ζηβκ δβεαζεΫκ αθΫηεβκ ρηβ ΰ ΓειεαζΫα Ϊηαζ ΰ γςιβα 

αήθιΨ αγθδθλαθςεεζΰ απρ ηθ ΖζξεΩζθ ΒαζΫδεβθ. Νβ δςθ αληΩκ αήθιΩκ 

αζηβπιθζσπελαζ ηθ 53% ηθλ ζλζρδθλ ηξζ δβεαζσζ αθΫηεξζ.  

 

Ρθ 2014 ΰ εδδΰζβγΪ αειθπθιβγΪ εηαβιεΫα Aegean Airlines εεηΩθειε ηθλκ 

πειβζζρηειθλκ επβέΨηεκ απρ ηθ εηξηειβγρ, γαηΩμθζηακ ηθ 21% ηΰκ αήθιΨκ. 

ΑγθδθλαεΫ ΰ εηαβιεΫα μαεΰδθς γρζηθλκ easyJet εε εειΫδβθ αήθιΨκ Ϋζθ εε 11%. 

 

Απρ ηα ζηθβμεΫα ηΰκ πΰιεζΫακ ΞθδβηβγΪκ ΑειθπθιΫακ πιθγςπηεβ ρηβ ηθ 68% ηξζ 

δβεαζσζ αθΫηεξζ ηθ 2014 ζΰεεβσαΰγε εεηαης ΗθλζΫθλ γαβ ΠεπηεεέιΫθλ εζσ γαα‘ 

ρδΰ ηΰζ πειΫθδθ 2009 – 2014 θβ αθΫηεβκ εζξηειβγθς παιθλζβΨίθλζ γθιςθξζΰ 

ηθλκ εΪζεκ Ηθςδβθ γαβ Αςήθλζηθ. Κε έΨζΰ αληΨ ηα ζηθβμεΫα δβαπβζησζθλεε Ωζηθζα 
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ρηβ ΰ ηθλιβζηβγΪ πειΫθδθκ δεζ εγηεΫζεηαβ ζε θδργδΰιθ ηθ μιρζθ αδδΨ ερζθ ηβκ 

γαδθγαβιβζΩκ πειβρδθλκ. 

 

(ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 

2015) 

ζθζ αθθιΨ ηΰζ ηθλιβζηβγΪ γΫζΰζΰ ζηα δβεΨζβα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ ηα 

ηεδεληαΫα μιρζβα γαηαήιΨθεηαβ εβα ζηααειΨ αζθδβγΪ πθιεΫα ζε ρδα ηα δβεΨζβα ηΰκ 

ΞειβθΩιεβακ. 

 

 

 

Ζ γιθλαίβΩια απρ ηΰζ Ψδδΰ γειδΫίεβ ζλζεμσκ Ωδαθθκ παιρδθ πθλ εΫζαβ αγρεα ζηα 

αιμβγΨ ζηΨδβα γαβ δεζ Ωμεβ αζαπηλμαεΫ πδΪιξκ. ΔπΫζΰκ ΰ ΞειβθΩιεβα 
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ΞεδθπθζζΪζθλ δε δβααΩηεβ αγρεα εεήΨδθ αιβαερ εαιΫζξζ πθλ ζα επθιθςζ ζα 

λπθζηΰιΫηθλζ πδΪιξκ ηβκ αζΨήγεκ αλησζ ηξζ ζγαθσζ. 

 

 

(ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΗΛΠΔΡΔ), 

2015) 

Ζ εηΩδβηΰ ηξζ δβαζλγηειεςζεξζ ηρζθ ζηΰζ ΔδδΨδα ρζθ γαβ ζηΰζ πειβθΩιεβα 

ΞεδθπθζζΪζθλ ήζσιβζε δβΨθθιεκ δβαγλεΨζζεβκ ηα ηεδεληαΫα μιρζβα εε γςιβεκ 

αβηΫεκ ηΰζ Ωδδεβνΰ πιθσαΰζΰκ ηθλ ηθλιβζηβγθς πιθορζηθκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ αδδΨ 

γαβ ηΰζ θβγθζθεβγΪ γιΫζΰ. 
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ζθζ αθθιΨ ηα πθζθζηΨ πδΰιρηΰηακ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ έιΫζγεηαβ ζηβκ 

ηεδεληαΫεκ αΩζεβκ ηΰκ γαηΨηαηΰκ εεηαης ηξζ Ψδδξζ πειβθειεβσζ ηΰκ ΔδδΨδακ. 

Πςεθξζα εε ηα ζηθβμεΫα ηΰκ ΔΙΠΡΑΡ ηθ πθζθζηρ πδΰιρηΰηακ ήβα ηΰζ ΞειβθΩιεβα 

ΞεδθπθζζΪζθλ Ωθηαζε ήβα ηθ 2013 ηθ 25,3% απρ 23,2% ηθ 2012  

 

Ζ ΡιΨπεία ηΰκ ΔδδΨδακ Ωδξζε ηα ζηθβμεΫα ήβα ηβκ δαπΨζεκ αζΨ επΫζγενΰ, ηβκ 

δαπΨζεκ αζΨ δβαζλγηΩιελζΰ γαβ ηβκ ΰεΩιεκ δβαεθζΪκ αζΨ δβθβγΰηβγΪ ΞειβθΩιεβα ηΰκ 

μσιακ γαασκ γαβ ηΰζ πθζθζηβαΫα απργδβζΰ αλησζ ηξζ εεήεασζ απρ ηθζ εΩζθ ριθ 

ηΰκ επβγιΨηεβακ. 
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Ζ εΩζΰ δαπΨζΰ ηξζ ηθλιβζησζ αζΨ επΫζγενΰ ζηΰζ ΞειβθΩιεβα αζΪδαε ζηα 523,1€, 

ήεήθζρκ ηθ θπθΫθ ηΰζ γαηαηΨζζεβ ζηΰζ πΩεπηΰ αΩζΰ εε ηΰ εεήαδςηειΰ εΩζΰ 

δαπΨζΰ αζΨ ηθλιΫζηα. Νβ δαπΨζεκ αζΨ δβαζλγηΩιελζΰ θηΨζθλζ ηα 60,8€, 

γαηαηΨζζθζηακ ηΰζ ζηΰζ 7ΰ αΩζΰ εζσ ζηβκ ΰεΩιεκ δβαεθζΪκ αζΨ ηθλιΫζηα ΰ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ έιΫζγεηαβ ζηΰζ Ωγηΰ αΩζΰ εε 8,6 ΰεΩιεκ ζε ζμΩζΰ ζηβκ 

λπρδθβπεκ πειβθΩιεβεκ.  
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ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΔΠ - ΓΟΑΠΔΗΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΘΙΑΓΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 

Πηα πδαΫζβα αζΨπηληΰκ γαβ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμθλζ ήΫζεβ δβΨθθιεκ 

εζΩιήεβεκ σζηε ζα έεδηβξαεΫ γαβ ΰ ηθλιβζηβγΪ γΫζΰζΰ γαβ ζα επεγηααεΫ ΰ ηθλιβζηβγΪ 

πειΫθδθκ. Πε ρδεκ ηβκ ΞειβθειεβαγΩκ Δζρηΰηεκ γαβ ζε ζλζδλαζερ εε ηθλκ ηθπβγθςκ 

πθδβηβζηβγθςκ ζλδδρήθλκ ήΫζθζηαβ πιθζπΨαεβεκ παιθλζΫαζΰκ ηΰκ ηθπβγΪκ 

γθλδηθςιακ, βζηθιΫακ γαβ παιΨδθζΰκ, αζΨδεβηΰκ ηξζ πθδβηβζηβγσζ εζΰεεΫξζ γαβ 

ηξζ αιμαβθδθήβγσζ μσιξζ αδδΨ γαβ ηΰζ αζΨδεβηΰ ζΰεεΫξζ πθδβηβζεθς. Ξβθ 

ζλήγεγιβεΩζα (ΗΛΠΔΡΔ, 2015): 

ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΚΝΠΗΘΖΠ ΛΑΞΙΗΝ 

Ρθ ΦεζηβέΨδ ΛαλπδΫθλ Ωμεβ αζαήζξιβζηεΫ ξκ Ωζακ απρ ηθλκ πβθ ζλζεπεΫκ γαβ 

επβηλμΰεΩζθλκ αεεαηβγθςκ αεζεθςκ ηΰκ εδδΰζβγΪκ πειβθΩιεβακ. ΔΫζαβ Ωζα απρ ηα 

πβθ ήζξζηΨ ΦεζηβέΨδ ζηΰζ Δλισπΰ γαβ ηθ εθζαδβγρ αληθς ηθλ εΫδθλκ ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ. Ρθ ΦεζηβέΨδ αηβθπθβεΫ ρδθλκ ηθλκ εζΰεεβσδεβκ μσιθλκ 

ηΰκ πρδΰκ ηθλ ΛαλπδΫθλ – απρ ηθ επβέδΰηβγρ ΞαδαεΪδβ εΩμιβ ηΰζ βζηθιβγΪ γαβ 

θβδρηεζΰ αΫαθλζα ηθλ Βθλδεληβγθς – εζσ πιθέΨδεβ ηθ Λαςπδβθ εΩζα απρ δΩγα 

δβαθθιεηβγΩκ ζλζαλδΫεκ. Ρθ ΦεζηβέΨδ θβδθηεζεΫ ζΰεαζηβγθςκ εγπιθζσπθλκ ηθλ 

ελιξπαογθς γαβ εδδΰζβγθς πεζηαήιΨεεθλ. ΘαηΨ ηΰζ πθδλεηΪ παιθλζΫα ηθλ αεζεθς 

Ωμθλζ ηβεΰαεΫ γιΨηΰ εε ηειΨζηβα ζλεθξζβγΪ παιΨδθζΰ ρπξκ ΰ ΑλζηιΫα, ΰ 

ΓειεαζΫα, ΰ ΓαζΫα, ΰ ΛθιέΰήΫα, ηθ ΒΩδήβθ γαβ ΰ ΡζεμΫα ηα θπθΫα ηβεθςζ ηθ 

θεζηβέΨδ εε ηΰζ παιθλζΫα γθιλθαΫξζ ζθδβζησζ ηθλκ. Ρθ ΦεζηβέΨδ ΛαλπδΫθλ Ωμεβ 

γαηαθΩιεβ μιρζβα ησια ζα ζηιΩνεβ ηα θσηα ηΰκ εθλζβγΪκ Δλισπΰκ αδδΨ γαβ 

θδργδΰιΰκ ηΰκ ΔδδΨδακ πιθκ ηΰζ πισηΰ πιξηεςθλζα ηΰκ ΔδδΨδακ. (ΓΪεθκ 

ΛαλπδβΩξζ, 2017) 

ROCK FESTIVAL ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΗΑ ΡΖΠ ΘΑΟΑΘΥΛΑΠ ΠΡΝ 

ΛΑΞΙΗΝ  

Πηθ πδαΫζβθ ηξζ δβαθριξζ πθδβηβζηβγσζ εγδΰδσζεξζ ηΰκ Ξςδΰκ Ξθδβηβζεθς, εΫζαβ 

γαβ ηθ Rock Festival, πθλ δβθιήαζσζεηαβ απρ ηθ 2009 γΨαε γαδθγαΫιβ ζηΰ παιαδΫα 

ηΰκ Θαιαασζακ γαβ εΫζαβ μσιθκ Ωγθιαζΰκ ήβα γαδδβηΩμζεκ απρ ηΰζ ελιςηειΰ 

πειβθμΪ ηΰκ ΑιήθδΫδακ γαασκ γαβ θβδθηεζθςεεζξζ απρ Ψδδα εΩιΰ ηΰκ ΔδδΨδακ, ζε 

δβγΩκ ηθλκ αδδΨ γαβ ηΩζεκ ζλζαΩζεβκ. 
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ΓΗΝΟΡΖ ΡΠΑΘΥΛΗΘΖΠ ΚΔΙΗΡΕΑΛΑΠ ΙΔΥΛΗΓΗΝ 

Ν ΓΪεθκ Λρηβακ ΘλζθλιΫακ εε ηΰ ζλεέθδΪ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ 

πιαήεαηθπθβεΫ γΨαε μιρζθ ηΰ ΓβθιηΪ Ρζαγσζβγΰκ ΚεδβηίΨζακ ζηθ δβεΨζβ ηΰκ 

ΞδΨγακ ΙεξζβδΫθλ. Ξιργεβηαβ ήβα εβα ήβθιηΪ – αεζερ ηΰκ πειβθμΪκ εε αθεηΰιΫα ηθ 

1996. Ζ ήβθιηΪ αληΪ πθλ απθηεδεΫ θιρζΰεθ ηθλ εςθθιθλ δεξζβδβσηβγθλ γΨεπθλ,  

αζαδεβγζςεβ γαβ λπθζηΰιΫίεβ ηΰζ πειΫθΰεΰ ηζαγσζβγΰ εεδβηίΨζα, ηθ βδβαΫηειθ αληρ 

πιθορζ πθλ γαδδβειήεΫηαβ ζηθ ΙεξζΫδβθ. Έμεβ μαιαγηΰιβζηεΫ ξκ Ξιθορζ 

Ξιθζηαηελρεεζΰκ ΝζθεαζΫακ ΞιθΩδελζΰκ (Ξ.Ν.Ξ.) απρ ηθ ΚΨιηΰ ηθλ 1996, 

γαηθμλισζθζηακ ζηθλκ παιαήξήθςκ ηθλ ΙεξζβδΫθλ ηΰζ απθγδεβζηβγρηΰηα 

γαδδβΩιήεβακ ηΰκ ζλήγεγιβεΩζΰκ πθβγβδΫακ εεδβηίΨζακ λπρ ηΰζ ηΪιΰζΰ αλζηΰισζ 

πιθδβαήιαθσζ παιαήξήΪκ.  

Ρθ Ξιρήιαεεα ηΰκ ΓβθιηΪκ πειβδαεέΨζεβ δβαήξζβζερ εαήεβιβγΪκ εε θαήΰηΨ γαβ 

ήδλγΨ εε έΨζΰ ηΰζ ηζαγσζβγΰ εεδβηίΨζα, εδδΰζβγθςκ παιαδθζβαγθςκ μθιθςκ, 

δβΨθθια εθλζβγΨ δισεεζα, ζλζαλδΫα εε ήζξζηθςκ γαδδβηΩμζεκ, γΩιαζεα εβγισζ 

εδεζεΨηξζ εε έΨζΰ ηΰζ ηζαγσζβγΰ εεδβηίΨζα, δεβηθλιήΫα λπαΫαιβακ αήθιΨκ εε 

ηθπβγΨ πιθορζηα γαβ Ωγαεζΰ θξηθήιαθΫακ. (ΓΪεθκ Λρηβακ ΘλζθλιΫακ, 2017) 

ΡΠΑΘΥΛΗΘΝ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΚΔΙΗΡΕΑΛΑΠ ΠΡΝ ΙΔΥΛΗΓΗΝ  

Ρθ θεζηβέΨδ ΚεδβηίΨzz ΙεξζβδΫθλ εΫζαβ εβα πθδςμιξεΰ, πθδλεαζβγΪ ζλζεςιεζΰ 

πθδβηβζεσζ, ζηΰζ πιξηεςθλζα ηΰκ ΡζαγξζβΨκ. ΞιθζγεγδΰεΩζθβ γαδδβηΩμζεκ γαβ 

chef εεηαθΩιθλζ ηΰζ αηερζθαβια ηξζ ηρπξζ ηθλκ, ζλζεβζθΩιθζηακ ζηΰ ήβθιηΪ εε 

εθλζβγΪ, μθιρ, πθδβηβζερ γαβ ήεςζεβκ. ΓβΨζπαιηεκ εγδΰδσζεβκ απδσζθζηαβ ζηα 

ζθγΨγβα, ηβκ πδαηεΫεκ γαβ ηα πλιήρζπβηα ηθλ παιαδθζβαγθς ήιαθβγθς θβγβζεθς ηθλ 

ΙεξζβδΫθλ, ζλζαλδβαγΩκ ζγΰζΩκ διρεθλ ζηΪζθζηαβ ζε ρδΰ ηΰζ πρδΰ ηθλ ΙεξζβδΫθλ.   

ΑθθιεΪ γαβ θδΰήρκ ΰ πειΫθΰεΰ Ξ.Ν.Ξ. ηζαγσζβγΰ εεδβηίΨζα ΙεξζβδΫθλ. Ρθ 

ΙεξζΫδβθ γαβ ΰ ΡζαγξζβΨ ήβθιηΨίθλζ, πιθέΨδδθζηακ ηβκ ζπΨζβεκ βδβρηΰηΩκ ηθλκ, 

ηΰζ ηζαγσζβγΰ ήδσζζα εε ηα αεεΩδβΨ ηΰκ ζηΰ δξιβγΪ δβΨδεγηθ, ηθζ ηζαγσζβγθ 

μθιρ εε ηβκ ιΫίεκ ηθλ ζηθλκ εςαθλκ ηθλ Απρδδξζα, ηΰζ ηθπβγΪ παιΨδθζΰ γαβ 

θβδθηεζΫα αδδΨ γαβ ηθ εηαβιεηβγρ θλζβγρ πειβέΨδδθζ. 

Ζ αεεαηθδθήΫα ηθλ θεζηβέΨδ, εεπζερεεζΰ απρ ηθλκ θβδθηεζθςεεζθλκ ηρπθλκ, 

πειβδαεέΨζεβ απρ ιεεπΩηβγθ, oriental, flamenco γαβ ζΩιέβγα μΨδγβζα, εΩμιβ gypsy 

swing, jazz, έαδγαζβγΨ, γλπιβαγΨ, ηαιαζηΩδα, θπειΩηα, latin, samba, tango, salsa, 

capoeira, maculele γαβ πθδδΨ Ψδδα. (ΓΪεθκ Λρηβακ ΘλζθλιΫακ, ΑζαπηληβαγΪ 

ΞΨιζξζα ΑΔ, 2017) 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ 

ΡΟΑΓΝΓΗΝ ΠΡΑ ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΑΟΘΑΓΗΑΠ  

Ν Γβαήξζβζερκ Γΰεθηβγθς Ριαήθλδβθς γαβ ΚθλζβγΪκ βδιςαΰγε ηθ 1973 απρ ηθζ 

δαήγαδβζρ δθήθηΩμζΰ ΣιΪζηθ ΛβγΪηα, ηθζ επθζθεαίρεεζθ ΠηιαηθδΨηΰ, ζηΰζ ΑήΫα 

ΞαιαζγελΪ ΙαήγαδΫξζ εε ηΰζ ελγαβιΫα ηΰκ εθιηΪκ ηΰκ ΑήΫακ ΞαιαζγελΪκ γαβ ηΰκ 

εεήΨδΰκ εεπθιθπαζΪήλιΰκ πθλ απθηεδθςζε ζΰεαζηβγρ ήεήθζρκ ήβα εγεΫζΰ ηΰζ 

επθμΪ. Γΰεβθςιήΰζε Ωζα έΪεα Ωγθιαζΰκ ηΰκ δαογΪκ εθλζβγΪκ παιΨδθζΰκ, Ωζα 

έΪεα ζηθλκ ειαζβηΩμζεκ εθλζβγθςκ γαβ ηιαήθλδβζηΩκ ζα δεΫηθλζ ηθ ηαδΩζηθ ηθλκ 

γαβ εβα εζηΫα αζαεεΩζΰ πθλ γιαηΨ ηθ ηιαήθςδβ ηΰκ παιΨδθζΰκ εακ ίξζηαζρ.  

Ξιργεβηαβ ήβα εΫα δβθιήΨζξζΰ ΰ θπθΫα επΫ ζαιΨζηα ηΩζζεια ζλζαπηΨ Ωηΰ 

πιθζεδγςεβ ηθ εζδβαθΩιθζ ηξζ αζμθδθλεΩζξζ εε ηθ δΰεθηβγρ ηιαήθςδβ γαβ αζΪγεβ 

πδΩθζ ζηΰζ πθδβηβζηβγΪ γδΰιθζθεβΨ ηθλ ηρπθλ εακ. Ν ΓΪεθκ ΓθιηλζΫακ γαβ ΰ 

ΓΰεθηβγΪ ΘθβζξθεδΪκ ΔπβμεΫιΰζΰ ΓθιηλζΫακ(ΓΖΘΔΓ), ζηθ πδαΫζβθ ηξζ 

πιθζπααεβσζ πθλ γΨζθλζ ήβα ηΰζ αζΨδεβηΰ ηθλ δαογθς πθδβηβζεθς, δβθιήαζσζθλζ 

ηθζ ΞαζεδδΪζβθ Γβαήξζβζερ Γΰεθηβγθς Ριαήθλδβθς γαβ ΚθλζβγΪκ, θ θπθΫθκ εΫζαβ ΰ 

εεήαδςηειΰ πθδβηβζηβγΪ εγδΪδξζΰ ζηΰ ΓθιηλζΫα, ηθζ Ηθςδβθ ζηΰζ ΑήΫα ΞαιαζγελΪ 

ΙαήγαδΫξζ ΓθιηλζΫακ. Ν δβαήξζβζερκ απελαςζεηαβ ζε εΰ επαήήεδεαηΫεκ 

ειεΰζεληΩκ δΰεθηβγσζ ηιαήθλδβσζ, αδδΨ γαβ εθλζβγθςκ, ζθδΫζηεκ παιαδθζβαγσζ 

θιήΨζξζ γαβ εθλζβγΨ ζςζθδα. (ΓΪεθκ ΓθιηλζΫακ, 2016) 

ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΠΑΦΛΝΞΝΙΔΗΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ  

Ρθ θεζηβέΨδ ήΫζεηαβ γΨαε μιρζθ απρ ηθζ Ηθςζβθ Ωξκ ηθζ ΠεπηΩεέιβθ ζηθ 

Παοζθπθςδεβθ αεθβαΩαηιθ ζηΰ ΠπΨιηΰ ΙαγξζΫακ γαβ πειβδαεέΨζεβ πθβγΫδεκ 

γαδδβηεμζβγΩκ εγδΰδσζεβκ. Ρθ Παοζθπθςδεβθ Ίδιλεα ηθλ δΪεθλ ΠπΨιηΰκ 

δβθιήαζσζεβ γΨαε μιρζθ απρ ηθ 1997 ζε ζλζειήαζΫα εε ηθ δΪεθ ΠπΨιηΰκ γαβ 

Ψδδθλκ θθιεΫκ ηθ ΦεζηβέΨδ ηθλ ΠαοζθπθλδεΫθλ βδιςεαηθκ ζηα πδαΫζβα ηξζ 

εγδΰδσζεξζ «Ξθδβηβζηβγρ ΘαδθγαΫιβ» ηθλ δΪεθλ εε ζηρμθ ηΰζ παιαήξήΪ 

πθδβηβζεθς ζηΰ ΙαγξζΫα. Ρθ θεζηβέΨδ πειβδαεέΨζεβ πθβγΫδεκ γαδδβηεμζβγΩκ 

εγδΰδσζεβκ ρπξκ αεαηιβγΩκ παιαζηΨζεβκ (αιμαΫθ γαβ ζςήμιθζθ αΩαηιθ), εθλζβγΩκ 

ζλζαλδΫεκ γαβ παιαζηΨζεβκ μθιθς αδδΨ γαβ δβΨθθιεκ γαδδβηεμζβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ 

ηθπβγσζ θθιΩξζ ηΰκ ΙαγξζΫακ. Νβ εγδΰδσζεβκ ήΫζθζηαβ ρδθ ηθ γαδθγαΫιβ (Ηθςζβθκ-

ΠεπηΩεέιβθκ) ζηθ Παοζθπθςδεβθ λπαΫαιβθ αεθβαΩαηιθ. (Παοζθπθςδεβθ ΑεθβαΩαηιθ, 

2016) 
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ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΛΡΝΘΗΚΑΛΡΔΟ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ  

Ξιργεβηαβ ήβα ΦεζηβέΨδ ηαβζβσζ ζηθγβεαζηΩι εε Ωεθαζΰ ζηθ ελιξπαογρ 

ζηθγβεαζηΩι εε αθβεισεαηα, παιΨδδΰδεκ εγδΰδσζεβκ, εγπαβδεληβγΪ ίσζΰ, 

ζεεβζΨιβα γαβ masterclasses. Ρθ γλιΫξκ θεζηβέΨδ δβεηΨήεηαβ ηθ ηεδεληαΫθ 

δεγαΪεειθλ ηθλ ΗαζθλαιΫθλ ζηΰζ ΘαδαεΨηα γαβ εΩιθκ ηθλ πιθήιΨεεαηθκ 

πιθέΨδδεηαβ γαβ ζε Ψδδεκ 4 πρδεβκ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ ηΰζ ΡιΫπθδΰ, ηΰ ΠπΨιηΰ, ηΰ 

Κεήαδρπθδΰ γαβ ηΰζ ΑεαδβΨδα.  

Πηθ θεζηβέΨδ πιθέΨδδθζηαβ ζηθγβεαζηΩι απρ ηΰζ ΔδδΨδα γαβ Ψδδεκ 14 μσιεκ εε 

ζηρμθ ζα Ωιαεβ ηθ εΰ ελΰεΩζθ γθβζρ ζε επαθΪ εε ηθ γβζΰεαηθήιαθβγρ εΫδθκ ηθλ 

ζηθγβεαζηΩι. Ξιθηειαβρηΰηα εΫζαβ ηθ ζεαζβγρ γθβζρ ζα Ωιαεβ ζε επαθΪ εε ηθ 

ζηθγβεαζηΩι γαβ ζα αζμθδΰαεΫ εζειήΨ γαβ δΰεβθλιήβγΨ εε αληρ δΫζθζηακ ηθλ ηθ 

αιμβγρ γΫζΰηιθ σζηε ζα δΰεβθλιήΪζεβ δβγΩκ ηθλ παιαήξήΩκ. Ρθ πιρήιαεεα ηθλ 

ΦεζηβέΨδ ΞεδθπθζζΪζθλ πειβδαεέΨζεβ αθβεισεαηα ζε ηΩζθλκ ζγΰζθαΩηεκ, δβεαζσκ 

πιθέεέδΰεΩζθλκ, θβ θπθΫθβ ζλεεεηΩμθλζ εε ηΰζ θλζβγΪ ηθλκ παιθλζΫα αδδΨ γαβ εε 

ηΰ δβεηαήξήΪ ζεεβζαιΫξζ, εε ζηρμθ ζα απθηεδΩζθλζ πρδθ Ωδηΰκ ήβα πθδδθςκ 

δΰεβθλιήθςκ γαβ ζπθλδαζηΩκ γβζΰεαηθήιαθβγσζ ζμθδσζ απρ ρδΰ ηΰζ ΔδδΨδα.  

ΚΩιθκ ηθλ εγπαβδεληβγθς πιθήιΨεεαηθκ πειβθδεςεβ ζε ζμθδεΫα ηΰκ ΚεζζΰζΫακ, 

ΑιήθδΫδακ γαβ ΑιγαδΫακ γαηΨ ηθλκ εΪζεκ ΦεέιθλΨιβθ γαβ ΚΨιηβθ. .Γβα ηΰζ 

εγπαβδεληβγΪ ίσζΰ ηθ ΦεζηβέΨδ ΛηθγβεαζηΩι ΞεδθπθζζΪζθλ ζλζειήΨίεηαβ εε ηΰζ 

Γβεςαλζζΰ ΞιξηθέΨαεβακ γαβ ΓεληειθέΨαεβακ ΔγπαΫδελζΰκ γαβ εε ηΰζ ΔδδΰζβγΪ 

ΔηαβιεΫα ΞειβέΨδδθζηθκ γαβ Ξθδβηβζεθς, ηθ ΘΩζηιθ ΘθβζξζΫακ, ΔπβζηΪεΰκ γαβ 

ΡΩμζΰκ CAID γαβ ηθ θεζηβέΨδ αιμαβθδθήβγθς- βζηθιβγθς ζηθγβεαζηΩι «Αήσζ».  

Ρθ ΦεζηβέΨδ δβθιήαζσζεηαβ απρ ηθ ΘΩζηιθ Γΰεβθλιήβγθς ΛηθγβεαζηΩι ΘαδαεΨηακ, 

γαδδβηεμζβγΪ αζηβγΪ εΰ γειδθζγθπβγΪ εηαβιεΫα πθλ βδιςαΰγε εε ζηρμθ ηΰζ 

πιθσαΰζΰ γαβ πιθέθδΪ ηΰκ ηΩμζΰκ ηθλ ζηθγβεαζηΩι, ηΰ δβθιήΨζξζΰ θεζηβέΨδ 

ζηθγβεαζηΩι, εγπαβδεληβγσζ πιθήιαεεΨηξζ, γαδδβηεμζβγσζ αζηαδδαήσζ γαασκ γαβ 

ηΰ δεβηθλιήΫα ειήαζηΰιΫθλ παιαήξήΪκ ζηθγβεαζηΩι. ΚΩδΰ ηθλ εΫζαβ γλιΫξκ Ψηθεα 

ηθλ γβζΰεαηθήιαθβγθς μσιθλ γαβ εγπαβδεληβγθΫ. (ΓβεαζΩκ ΦεζηβέΨδ ΛηθγβεαζηΩι 

ΞεδθπθζζΪζθλ, 2018) 

ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΠΡΝ ΙΝΡΟΑΘΗ 

Ρθ ΦεζηβέΨδ αζμθδεΫηαβ εε αΩεαηα πθλ ζμεηΫίθζηαβ εε ηθ ζμεδβαζερ ηθλ δΰερζβθλ 

μσιθλ ξκ Ωζα εΩιθκ ηΰκ ζλδδθήβγΪκ ίξΪκ. Πηα πδαΫζβα ηθλ ΦεζηβέΨδ πιθηεΫζθζηαβ 

ζΩεκ βδΩεκ πθλ έεδηβσζθλζ ηΰζ γαηΨζηαζΰ λπαιμθλζσζ αζηβγσζ δθεσζ. Ν ζηρμθκ 

εΫζαβ ΰ παιαήξήΪ πιθηΨζεξζ ήβα ηΰ έεδηΫξζΰ ηΰκ εεδδθζηβγΪκ πθβρηΰηακ ίξΪκ γαβ 
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ήβα ηβκ δβαδβγαζΫεκ εεηαζμΰεαηβζεθς εβακ ζΩακ αζηβγΪκ ζλζθμΪκ .Ρθ ΦεζηβέΨδ αα 

ζλζθδεςεηαβ απρ δβαδΩηεβκ γαβ θεβδΫεκ πθλ αα πιαήεαηθπθβθςζηαβ απρ 

εεπεβιθήζσεθζεκ, απρ πιθέθδΩκ γαβ εγπαβδεληβγΩκ εγδιθεΩκ. (ΓγείειδΪκ & 

Ξαπαδΰεΰηιρπθλδθκ, 2018) 

ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΣΝΟΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Ρθ ΦεζηβέΨδ βδιςαΰγε ηΰζ Ψζθβηΰ ηθλ 1995 εε αζηβγεΫεεζθ ηΰζ πιθσαΰζΰ ηΰκ 

μθιεληβγΪκ ηΩμζΰκ γαβ εε Ψηθζεκ ηΰζ Ωιελζα, ηΰζ εγπαΫδελζΰ γαβ ηΰζ γαδδβηεμζβγΪ 

διΨζΰ γαβ παιαήξήΪ. Ρθ ΓβεαζΩκ ΦεζηβέΨδ Σθιθς ΘαδαεΨηακ απθηεδεΫ Ωζα 

βδβαΫηειθ πθδβηβζηβγρ ήεήθζρκ, ζηθζ ηθεΩα ηθλ ζςήμιθζθλ μθιθς ζηΰζ ΔδδΨδα εε 

απΪμΰζΰ γαβ ζηθ εηξηειβγρ, γαασκ αεξιεΫηαβ απρ ηβκ πβθ ζΰεαζηβγΩκ μθιεληβγΩκ 

δβθιήαζσζεβκ ηΰκ Δλισπΰκ. 

ΘΨαε Ηθςδβθ, ήβα Ωζα δεγαΪεειθ πειΫπθλ, ήΫζεηαβ πρδθκ Ωδηΰκ εζρκ γθβζθς πθλ 

πειβδαεέΨζεβ, εγηρκ απρ πθδδθςκ γαηθΫγθλκ ηΰκ ΚεζζΰζΫακ, επβζγΩπηεκ απ‘ ρδΰ 

ηΰζ ΔδδΨδα, πιθζξπβγρηΰηεκ απρ ηθζ πθδβηβγρ, γαδδβηεμζβγρ, αγαδΰεαογρ γαβ 

επβμεβιΰεαηβγρ γρζεθ, γαδδβηεμζβγθςκ ΓβελαλζηΩκ Ψδδξζ Γβεαζσζ ΦεζηβέΨδ 

Σθιθς, γαδδβηεμζσζ, εηεβδβγελεΩζξζ Ξαζεπβζηΰεβαγσζ γαβ γθβζθς απρ ηθ 

εηξηειβγρ. 

Πηα 20 μιρζβα ηΰκ δΰεβθλιήβγΪκ ηθλ πθιεΫακ παιθλζΫαζε πθδδΩκ ηΩζεκ θεΨδεκ 

μθιθς. Πγθπρκ ηθλ ΦεζηβέΨδ εΫζαβ ΰ αζΨδεβηΰ ηθλ ζςήμιθζθλ εδδΰζβγθς μθιθς, 

αδδΨ γαβ ΰ δΰεβθλιήΫα εζρκ δβαςδθλ επβγθβζξζΫακ εεηαης εήμσιβακ γαβ δβεαζθςκ 

ζγΰζΪκ. (ΔΝΡ, 2017) 

ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ - 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ «ΓΔΦΟΔΠ»  

Ρθ ΓβεαζΩκ Θβζΰεαηθήιαθβγρ ΦεζηβέΨδ ΞεδθπθζζΪζθλ «ΓΔΦΟΔΠ» βδιςαΰγε ηθ 

2008 ζηθ πδαΫζβθ ηξζ εθιηαζηβγσζ εγδΰδσζεξζ ήβα ηα 150 μιρζβα απρ ηΰζ Ϋδιλζΰ 

ηΰκ πρδΰκ ηΰκ ΘθιΫζαθλ. Ζ δβθιήΨζξζΰ πιαήεαηθπθβΪαΰγε λπρ ηΰζ αβήΫδα ηθλ 

λπθλιήεΫθλ Κεηαθθισζ γαβ Δπβγθβζξζβσζ γαβ λδθπθβΪαΰγε ζε ζλζειήαζΫα εε ηθ 

Ξζελεαηβγρ ΘΩζηιθ ηΰκ ΘθιΫζαθλ. Ρθ πιρήιαεεα, πΩια απρ ηβκ πιθέθδΩκ ζηΰζ 

γαηΰήθιΫα Ξαζριαεα, ηθ Γβαήξζβζηβγρ αδδΨ γαβ ηβκ λπρδθβπεκ γαηΰήθιΫεκ, 

πειβεδΨεέαζε επΫζΰκ γαβ ηΰζ πιθέθδΪ επβδεήεΩζξζ ηαβζβσζ απρ ηθ Cine Fantom, 

εβδβγΨ ήβα ηθ ΓβεαζΩκ Θβζΰεαηθήιαθβγρ ΦεζηβέΨδ ΞεδθπθζζΪζθλ.  

Ρθ ΓβεαζΩκ ΦεζηβέΨδ ΘβζΰεαηθήιΨθθλ ―ΓΩθλιεκ‖ ζηθμεςεβ εε ηΰζ πΨιθδθ ηξζ 

μιρζξζ: 
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α) ζηΰζ πιθσαΰζΰ γαβ ζηΪιβηΰ ΔδδΪζξζ ζΩξζ ζγΰζθαεησζ, 

έ) ζηΰ δΰεβθλιήΫα εζρκ ζΰεαζηβγθς εηΪζβθλ ιαζηεέθς ζλζΨζηΰζΰκ ΔδδΪζξζ γαβ 

δβεαζσζ γβζΰεαηθήιαθβζησζ, ζβζεθΫδ, ηΰκ ηθπβγΪκ γθβζξζΫακ γαβ Ψδδξζ 

πθδβηβζηβγσζ θθιΩξζ, 

ή) ζηΰζ αζΨδεβηΰ ηξζ πρδεξζ πθλ γΨζεβ πιθέθδΩκ γαηΨ ηΰ δβΨιγεβα δβεηαήξήΪκ 

ηθλ, ξκ ζΰεαζηβγθςκ γβζΰεαηθήιαθβγθςκ ηαηβδβξηβγθςκ πιθθιβζεθςκ, 

δ) ζηΰ δΰεβθλιήΫα city brand ήβα ηΰζ πρδΰ πθλ γαη‘ επαζΨδΰνΰ αα θβδθηεζΪζεβ ηθ 

ΓβεαζΩκ ΦεζηβέΨδ ΘβζΰεαηθήιΨθθλ ―ΓΔΦΟΔΠ‖.  

Πηθ θεζηβέΨδ πιθέΨδδθζηαβ ηαβζΫεκ εβγιθς γαβ εεήΨδθλ εΪγθλκ απρ ηΰζ ΔδδΨδα 

γαβ απρ ηθ εηξηειβγρ. (ΓΔΦΟΔΠ-ΓΗΔΘΛΔΠ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ, 2015) 

ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΡΔΣΛΥΛ ΘΝΟΥΛΖΠ  

Ρθ ΦεζηβέΨδ δβθιήαζσζεβ εθλζβγΩκ εγδΰδσζεβκ λνΰδθς γαδδβηεμζβγθς επβπΩδθλ, 

εε ζΰεαζηβγΨ θζρεαηα ηΰκ δβεαζθςκ ζγΰζΪκ. Ρθ θεζηβέΨδ Ρεμζσζ Θθισζΰκ, 

δβεηΨήεηαβ ζηΰζ Θθισζΰ ΚεζζΰζΫακ ηθζ Ηθςδβθ γαβ Αςήθλζηθ. ΙαεέΨζεβ μσια ζηθζ 

Αςδεβθ μσιθ ηΰκ εγγδΰζΫακ «ΞαζαήΫα ΰ ΔδεΪζηιβα» (γΨηξ απρ ηθ Δζεηβγρ γΨζηιθ). 

Ρθ θεζηβέΨδ ηΰκ Θθισζΰκ πειβδαεέΨζεβ γδαζβγΪ ΚθλζβγΪ – πεια – ζςήμιθζΰ 

γαβ παιαδθζβαγΪ εθλζβγΪ, πθΫΰζΰ, μθιρ, αΩαηιθ γαβ εγαΩζεβκ εβγαζηβγσζ ηεμζσζ. 

Απελαςζεηαβ ζε Έδδΰζεκ γαβ ηΩζθλκ. Πηρμθκ ηθλ ΦεζηβέΨδ εΫζαβ ΰ αζΨπηληΰ γΨαε 

διαζηΰιβρηΰηακ πθλ ζηθμεςεβ ζηΰ δβαθςδαηΰ γαβ δβΨδθζΰ ηΰκ παιΨδθζΰκ ηθλ 

ηρπθλ γαβ ηθλ γθβζθς Δλιξπαογθς πθδβηβζεθς. (ΦεζηβέΨδ Ρεμζσζ Θθισζΰκ, 2017) 

ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΠΡΖΛ ΓΗΔΘΛΖ ΔΘΘΔΠΖ 

ΡΝΟΗΠΚΝ WTM  

Ζ World Travel Market απθηεδεΫ γθιλθαΫθ παήγρζεβθ ήεήθζρκ ήβα ηΰζ ηαηβδβξηβγΪ 

γαβ ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα, αθθς εΫζαβ εΫα απρ ηβκ εγαΩζεβκ πθλ ζλήγεζηισζεβ γΨαε 

μιρζθ ηα έδΩεεαηα γαβ ηθ εζδβαθΩιθζ ηθλ ζλζρδθλ ηΰκ παήγρζεβακ ηθλιβζηβγΪκ 

έβθεΰμαζΫακ. Πηθ πδαΫζβθ ηΰκ WTM ΙθζδΫζθ θβ εγπιρζξπθβ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ 

ΞεδθπθζζΪζθλ εΫμαζ επαθΩκ εε εγπιθζσπθλκ ηΰκ British Airways ρπθλ ήβα ηθ 

2016 δεΫμζθλζ σιβεεκ θβ ζλζαΪγεκ ζα ηεγβζΪζθλζ 2 απελαεΫακ πηΪζεβκ 

εέδθεαδβαΫξκ απρ ΙθζδΫζθ πιθκ ηθ αειθδιρεβθ ηΰκ ΘαδαεΨηακ. ΓεδθεΩζΰ πιΩπεβ 

ζα αεξιεΫηαβ γαβ ζΩα πηΪζΰ charter απρ ΠδθέεζΫα εβα θθιΨ ηΰζ εέδθεΨδα πιθκ ηθ 

αειθδιρεβθ ηΰκ ΘαδαεΨηακ απρ ηθζ ειμρεεζθ Ηθςζβθ.  
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ΑζηΫζηθβμα Ωήβζαζ ζλζαζηΪζεβκ ειήαζΫακ εε ηθζ εγπιρζξπθ ηξζ ζΰεαζηβγσζ 

ηθλιβζηβγσζ ήιαθεΫξζ ζηΰ ΠγαζδβζαέβγΪ αήθιΨ Primera Travel Group γαβ Brava 

πθλ ζμεδβΨίθλζ αζΨπηληΰ ζλζειήαζΫακ ζηΰ πειβθμΪ ηΰκ ΚεζζΰζΫακ γαβ ηθλ Ρθδθς. 

Ζ ζλήγεγιβεΩζΰ ζλζειήαζΫα ζε ζλζδλαζερ εε tour operator εηεβδβγελεΩζθ ζηβκ 

εβδβγΩκ εθιθΩκ απρ ηθ ΓγΩηεεπθιήγ αα εζβζμςζθλζ ζΰεαζηβγΨ ηΰζ πηΪζΰ ηΰκ 

Aegean απρ ηΰζ ΠγαζδβζαέΫα, εεηΨ ηΰζ απρθαζΰ ζΰεαζηβγθς εδέεηβγθς ήιαθεΫθλ 

ηθ θπθΫθ δβαμιθζβγΨ ζηΪιβίε ηΰζ πηΪζΰ, ζα γδεΫζεβ ηθ παιΨιηΰεα ηΰκ 

ΠγαζδβζαέΫακ. (Ζ ΰδεγηιθζβγΪ πςδΰ ηΰκ ΑιήθδΫδακ, 2015) 

Πηθ πδαΫζβθ ηΰκ WTM ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δβθιήΨζξζε γαδδβηεμζβγΪ 

Ωγαεζΰ θξηθήιαθΫακ εε επβδεήεΩζεκ αειθθξηθήιαθΫεκ απρ ηΰζ Ξεδθπρζζΰζθ, εε 

ζηρμθ ηΰζ αζΨδεβηΰ ηξζ αζηαήξζβζηβγσζ πδεθζεγηΰεΨηξζ ηθλ πιθθιβζεθς γαβ ηΰζ 

πιθέθδΪ ηΰκ απαιΨεβδδΰκ θεθιθβΨκ ηξζ ηθπΫξζ ηξζ πΩζηε πειβθειεβαγσζ 

εζθηΪηξζ. Ζ ζλήγεγιβεΩζΰ Ωγαεζΰ αειθθξηθήιαθΫακ εε ηΫηδθ 

«Mythical Peloponnese-As Seen bythe Gods» Ωδαέε μσια ζηθ Δδδΰζβζηβγρ γΩζηιθ 

ηθλ ΙθζδΫζθλ, ζηΰζ γαιδβΨ ηΰκ πρδΰκ. 

Ρα απθηεδΩζεαηα ηΰκ ζλεεεηθμΪκ ζηΰζ WTM, γιΫζθζηαβ αεηβγΨ, γαασκ λπΪιηε 

εεήΨδΰ επβζγενβερηΰηα γαβ εζδβαθΩιθζ ήβα ηθζ πιθθιβζερ, ήεήθζρκ πθλ 

απθδεβγζςεβ ηΰζ απθηεδεζεαηβγρηΰηα ηξζ ζηθμελεΩζξζ διΨζεξζ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ 

ΞεδθπθζζΪζθλ. Ρα απθηεδΩζεαηα ηΰκ ζλεεεηθμΪκ ζηΰζ WTM, γιΫζθζηαβ αεηβγΨ, 

γαασκ λπΪιηε εεήΨδΰ επβζγενβερηΰηα γαβ εζδβαθΩιθζ ήβα ηθζ πιθθιβζερ, ήεήθζρκ 

πθλ απθδεβγζςεβ ηΰζ απθηεδεζεαηβγρηΰηα ηξζ ζηθμελεΩζξζ διΨζεξζ ηΰκ 

ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ. (Arcadia Spot, 2017) 

 

ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΠΛΔΓΟΗΝ ΡΖΠ  ATBA  

H ABTA, ηθ ζλζΩδιβθ ηΰκ Έζξζΰκ Βιεηαζσζ Ρθλιβζηβγσζ Ξιαγηριξζ,  επΩδεηε ηΰζ 

Ξεδθπρζζΰζθ γαβ ζλήγεγιβεΩζα ηΰζ Ξςδθ ζηθ γθιλθαΫθ αΩιεηιθ ηΰκ πειβθμΪκ ηθ 

Costa Navarino ήβα ηΰ δβεηαήξήΪ ηθλ ζλζεδιΫθλ ηΰκ, Ωζα απρ ηα γθιλθαΫα 

ηθλιβζηβγΨ ήεήθζρηα παήγθζεΫξκ. Πηθ ζλζΩδιβθ ζλεεεηεΫμαζ πειβζζρηειθβ απρ 

550 ηθλιβζηβγθΫ πιΨγηθιεκ απρ ηΰζ ΒιεηαζΫα, θβ θπθΫθβ απρδαλζαζ ηΰζ θεθιθβΨ 

ηΰκ ΚεζζΰζβαγΪκ ήΰκ ζηΰζ θβδρηεζΰ ΞειβθΩιεβα ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ. (iefimerida, 

2015) 
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ΈΘΘΔΠΖ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΓΑΟΝ.  

Ν ΓΪεθκ Δπβδαςιθλ ζε ζλζειήαζΫα εε ηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζλζεμΫίθλζ 

ηβκ πιθζπΨαεβεκ ηθλ ήβα πιθέθδΪ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ γαβ δβθιήαζσζθλζ ηΰζ 

Έγαεζΰ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΓΑΟΝ ζηΰζ ΞαιαδΫα ΑιμαΫακ Δπβδαςιθλ ηθλκ 

γαδθγαβιβζθςκ εΪζεκ. (www.olivenews.gr, 2013) Ζ Ωγαεζΰ Ωμεβ ζλεεεηθμΩκ απρ 

ρδΰ ηΰζ Ξεδθπρζζΰζθ απρ παιαήξήθςκ εε πθλ αζμθδθςζηαβ εε: 

 Ριρθβεα-ΞθηΨ-ΰδςπθηα  

 Ξιθορζηα ηΩμζΰκ, μεβιθηεμζΫακ γαβ θβγθηεμζΫακ   

 Παπθςζβα γαβ γαδδλζηβγΨ.  

 Δγδρζεβκ, ήγιαέθςιεκ, ηθλιβζηβγθΫ θδΰήθΫ, θξηθήιαθβγΨ γαβ δθβπΨ 

δελγσεαηα πθλ αθθιθςζ: Δδδΰζβγθςκ πιθθιβζεθςκ γαβ ηαηΫδβα, ηΰζ 

ΔδδΰζβγΪ βζηθιΫα γαβ ηθζ πθδβηβζερ, ηΰ δαογΪ ηΩμζΰ γαβ παιΨδθζΰ, ζηρπβεκ 

ήεςζεβκ, παιαδθζβαγΨ πιθορζηα γαβ εδδΰζβγΪ γθλίΫζα.  

 ΘαδδξπβζηβγΨ εεζθήεβαγΨ θληΨ, γΰπεληβγΨ, ζπριθβ απρ θλησιβα γαβ 

αζαθπξδεΫα (παιαήξήθΫ).  

 ΜεζθδθμεβαγΨ γαηαδςεαηα, ζςδδθήθβ, εζσζεβκ, εηαβιεΫεκ, ζςζδεζεθβ 

ζλζαθεΫκ εε ηθζ αήιθηθλιβζερ γαβ ηθζ εζαδδαγηβγρ ηθλιβζερ. 

(ypaithros.gr, 2017) 

Ν ΓΪεθκ Δπβδαςιθλ γαβ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ εΩζξ αληΪκ ηΰκ εγδΪδξζΰκ 

πιθξαθςζ ηθζ Ξθδβηβζερ γαβ ηΰζ Ξαιαήξήβγρηΰηα ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ. 

ΓΗΝΟΡΖ ΤΑΟΑ ΠΡΝΛ ΡΟΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ. 

Ν ΓΪεθκ Λρηβακ ΘλζθλιΫακ, ΰ ΓΰεθηβγΪ ΘθβζξθεδΪκ ΔπβμεΫιΰζΰ Λρηβακ ΘλζθλιΫακ, 

θ Αδβεληβγρκ Πςδδθήθκ Ρλιθς γαβ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ γΨαε ΠεπηΩεέιβθ 

ζηθζ Ρλιρ δβθιήαζσζθλζ ηΰ  ήβθιηΪ ηΰκ αΨδαζζακ ηξζ Λαληβγσζ γαβ ηξζ 

ναιΨδξζ ήβα ζα ηβεΰαθςζ ρδθβ αληθΫ πθλ ειήΨζηΰγαζ-ειήΨίθζηαβ γαβ Ωδξζαζ ηΰζ 

ίξΪ ηθλκ αζγσζηακ ηθ ζαληβγρ επΨήήεδεα. 

Ν ΓΪεθκ Ρλιθς θ Δεπθιβγρκ Πςδδθήθκ Ρλιθς γαβ θ Αδβεληβγρκ Πςδδθήθκ Ρλιθς 

πΪιαζ ηΰζ πιξηθέθλδΫα ήβα ηΰζ γαηαζγελΪ εζρκ εζΰεεΫθλ ζηθ μσιθ ηθλ δβεΩζα 

Ρλιθς πιθκ ηβεΪ ρδξζ αλησζ ηξζ αζαισπξζ πθλ λπΰιΩηΰζαζ ηΰζ ΔδδΰζβγΪ 

ζαληβδΫα ζε ρδθλκ ηθλκ γδΨδθλκ αδδΨ γαβ ήβα αληθςκ πθλ μΨαΰγαζ ρδα αληΨ ηα 

μιρζβα ζηβκ αΨδαζζεκ ηθλ γρζεθλ. (tyrosnews, 2015) 

Ζ εγδΪδξζΰ πειβδαεέΨζεβ  επβεζΰερζλζΰ δΩΰζΰ γαβ γαηΨαεζΰ ζηεθΨζθλ, 

μαβιεηβζεθςκ, έιαέεςζεβκ αζαισπξζ πθλ Ωμθλζ πιθζθΩιεβ ζηθζ Ρλιρ, 

παιαδθζβαγθςκ μθιθςκ, ζλζαλδΫα γαβ δισεεζα πθλ Ωμθλζ ζμΩζΰ  εε ηΰ αΨδαζζα 
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γαβ ηΰ εθλζβγΪ. Πηρμθκ ηΰκ ήβθιηΪκ εΫζαβ ΰ αζΨδεβηΰ ηΰκ γαηεηθμΪζ ζαληβγΪκ 

πειβθμΪκ, γαασκ γαβ ηΰζ ελαβζαΰηθπθΫΰζΰ ηξζ πθδβησζ ήβα ηΰ δβαηΪιΰζΰ ηξζ 

γαααισζ αγησζ γαβ ααδαζζσζ ηΰκ ΔδδΨδακ. (arcadiaportal, 2015) 

ΦΔΠΡΗΒΑΙ ”ΘΑΙΔΠΚΑ ΠΡΝ ΡΑΧΓΔΡΝ” ΠΡΝ ΜΖΟΝΘΑΚΞΗ 

ΙΑΘΥΛΗΑΠ 

Ν Ξθδβηβζηβγρκ Πςδδθήθκ ΜΰιθγαεπΫθλ βδιςαΰγε ηθ 1981 γαβ Ωγηθηε 

διαζηΰιβθπθβεΫηαβ  ζε ρ,ηβ Ωμεβ ζμΩζΰ εε ηθζ πθδβηβζερ. Απρ ηθ 2006 δβθιήαζσζεβ 

ηθ γαδθγαβιβζρ θεζηβέΨδ "ΘΨδεζεα ζηθζ Ραάήεηθ" εε ηΰ ζλεπαιΨζηαζΰ ηθλ ΓΪεθλ 

ΠπΨιηΰκ, ηθλ Λ.Ξ. Ξθδβηβζεθς γαβ ΞειβέΨδδθζηθκ ηθλ ΓΪεθ ΠπΨιηΰκ. Ρθ θεζηβέΨδ 

αληρ πιαήεαηθπθβεΫηαβ γΨαε μιρζθ απρ Ηθςδβθ εΩμιβ εΩζα Αλήθςζηθλ γαβ απθηεδεΫ 

αεζερ ήβα ηΰ ΓΰεθηβγΪ Δζρηΰηα ΦΨιβδθκ γαβ ηΰζ ελιςηειΰ πειβθμΪ ηθλ Λθεθς 

ΙαγξζΫακ. 

Ζ ρδΰ πιθζπΨαεβα, ΰ θπθΫα ζηΰιΫίεηαβ ζηθζ εαεδθζηβζερ γαβ ζηΰζ ζλεεεηθμΪ ηξζ 

εεδσζ γαβ θΫδξζ, γαδδβηεμζσζ γαβ εΰ, αδδΨ γαβ ηξζ δθβπσζ ζλδδρήξζ, επβδβσγεβ 

ζα θΩιεβ γθζηΨ ζηθζ γρζεθ εγδΰδσζεβκ γαβ διΨζεβκ. Πηθ πιρήιαεεα 

ζλεπειβδαεέΨζθζηαβ ζεεβζΨιβα εθλζβγΪκ, γθλγδθαΩαηιθλ, γαηαζγελΪκ εθλζβγσζ 

θιήΨζξζ, αγιθέαηβγσζ γαβ ηζΫιγθλ γαβ αεαηιβγρ παβμζΫδβ. ΔπΫζΰκ δβθιήαζσζθζηαβ 

διΨζεβκ εε πειβέαδδθζηθδθήβγρ μαιαγηΪια γαβ ηεζαήΪζεβκ ζηα εθζθπΨηβα ηθλ 

ΡαπήΩηθλ, ήζξιβεΫα εε ηα ζπΨζβα ηθπβγΨ έρηαζα γαβ ηΰζ ηθπβγΪ γθλίΫζα. 

Ραληρμιθζα θιήαζσζθζηαβ αεαηιβγΩκ παιαζηΨζεβκ, εθλζβγΨ δισεεζα γαβ 

ζλζαλδΫεκ εε γαηαηβξεΩζθλκ γαδδβηΩμζεκ. Πηα πδαΫζβα ηθλ θεζηβέΨδ ηθπβγθΫ 

παιαήξήθΫ επθιθςζ ζα εγαΩζθλζ ηα πιθορζηα ηθλκ. Νβ εγδΰδσζεβκ αληΩκ Ωμθλζ ξκ 

ζηρμθ ζα απθηεδΩζθλζ παιΨδεβήεα εθζηΩδθλ ηθπβγΪκ αζΨπηληΰκ πθλ έαζΫίεηαβ 

ζηθζ πθδβηβζηβγρ ηθλιβζερ γαβ ηθζ αήιθηθλιβζερ, δΫζθζηακ έιαμλπιραεζεα γαβ 

εαγιθπιραεζεα εβα θβγθζθεβγΪ αζΨζα επβέΫξζΰκ ζηΰζ ηθπβγΪ θβγθζθεΫα. 

(Ξθδβηβζηβγρκ Πςδδθήθκ ΜΰιθγαεπΫθλ, 2015) 

ΑΓΝΠΡΗΑΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΠΡΑ ΚΛΖΚΔΗΑ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΛΑΞΙΗΔΥΛ 2016 

Ζ δβθιήΨζξζΰ ηθλ ΓΪεθλ ΛαλπδβΩξζ ―Αςήθλζηθκ γαβ ΚζΰεεΫα‖ ζε ζλζειήαζΫα εε 

ηΰζ ΔθθιΫα ΑιμαβθηΪηξζ ΑιήθδΫδακ γαβ ηθζ  ΓΝΞΞΑΡ θβδθηεζεΫ πθβγΫδεκ 

εγδΰδσζεβκ ζηθλκ αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ ηΰκ πειβθειεβαγΪκ εζρηΰηακ. 

(Pelopolitismos, 2015) 

http://www.report24.gr/festival-kalesma-sto-ta%CE%B0geto-sto-xirokampi-lakwnias.htm
http://www.report24.gr/festival-kalesma-sto-ta%CE%B0geto-sto-xirokampi-lakwnias.htm
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Πηβκ εγδΰδσζεβκ ζλεπειβδαεέΨζθζηαβ ζλζαλδΫεκ γαβ αεαηιβγΩκ παιαζηΨζεβκ εζσ θ 

ζηρμθκ ηξζ εγδΰδσζεξζ εΫζαβ θβ δΰερηεκ γαβ θβ επβζγΩπηεκ ζα ήΫζθλζ γθβζξζθΫ ηθλ 

πθδβηβζεθς ηθλ ΓΪεθλ γαβ ηΰκ βζηθιΫακ ηθλ. (Ξεδθπθζζΰζβαγρ ΞιαγηθιεΫθ 

ΔβδΪζεξζ, 2015) 
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ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΑΓΛΑΚΗΔΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ  

ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ 

Ρα πιθηειΪεαηα ηθλ ηθλιβζηβγθς ηθεΩα ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ εΫζαβ 

πθδδΨ γαβ βδβαΫηεια γαβ επθιθςζ ζα ηΰ έθΰαΪζθλζ ζα ηεμξιΫζεβ Ωζαζηβ ηθλ 

αζηαήξζβζεθς. 

 Ζ ήεξήιαθβγΪ ηΰκ αΩζΰ (ήεβηζΫαζΰ εε ηΰζ ΑαΪζα) 

 Όπαιηΰ εεήΨδξζ θδβγσζ αηρζξζ, δβεαζβσζ γαβ αειθδιθεΫθλ γαβ ηαγηβγΪ 

ζςζδεζΰ εΩζξ Ξιθαζηβαγθς Πβδΰιρδιθεθλ εε ηΰζ ΑαΪζα ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ 

ΘθιΫζαθλ 

 ΔζδβαθΩιθζ αζΨήδλθθ ηθπΫθ, εε ζλζςπαιηΰ θιεβζσζ ρήγξζ, πεδβζσζ 

εγηΨζεξζ γαβ βδβαΫηειξζ αγησζ αβζαΰηβγΪκ αηΫακ  

 Αηβρδθήθβ θλζβγθΫ γαβ πθδβηβζηβγθΫ πριθβ. 

Ν ηθλιβζηβγρκ ηθεΩακ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ αζηβεεηξπΫίεβ ρεξκ γαβ 

βδβαΫηεια πιθέδΪεαηα ηα θπθΫα εΫζαβ ζΰεαζηβγΨ γαβ πιΩπεβ ζα έεδηβξαθςζ σζηε ΰ 

αζΨπηληΰ ζα επθιΩζεβ ζα επεγηααεΫ ζε θδργδΰιΰ ηΰζ ΞειβθΩιεβα. Γβ‘ αληρ ηθ δρήθ 

πιΩπεβ ζα διθεθδθήΰαθςζ ζθέαιΨ εΩηια έεδηΫξζΰκ (ΗΛΠΔΡΔ, 2015): 

 Ρθ θδβγρ δΫγηλθ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ Ωμεβ εεήΨδεκ δβαθθιΩκ εεηαης πεδβζσζ γαβ 

θιεβζσζ πειβθμσζ εζσ ζηΰ ζρηβεκ πειβθμΩκ λπΨιμεβ εεήΨδθ πιρέδΰεα 

ζςζδεζΰκ εε ηα αζηβγΨ γΩζηια. 

 ΑζαέΨαεβζΰ ηξζ δβεαζβσζ γαβ ηξζ εαιΫζξζ γαβ ζε γΨπθβεκ πειβπησζεβκ γαβ 

δΰεβθλιήΫα ζΩξζ λπθδθεσζ. 

 Έδδεβνΰ αειθπθιβγσζ γαβ ααδΨζζβξζ ζλζδΩζεξζ εε Ψδδεκ πειβθμΩκ ηΰκ 

μσιακ.  

 ΣαεΰδΪ πθβρηΰηα ηθλιβζηβγσζ λπθδθεσζ γαβ εδδεΫνεβκ ζηθζ μξιθηαηβγρ γαβ 

ζηθζ πθδεθδθεβγρ ζμεδβαζερ. 

 Σαεΰδρ επΫπεδθ εγπαΫδελζΰκ αζαισπβζθλ δλζαεβγθς. 

 Έδδεβνΰ δβαθθιθπθΫΰζΰκ ηθλ ηθλιβζηβγθς πιθορζηθκ γαβ Ωδδεβνΰ ζςζαεηξζ 

ηθλιβζηβγσζ πιθορζηξζ. 

Ρα πιθέδΪεαηα αληΨ επθιθςζ ζα αζηβεεηξπβζηθςζ εε ζλζηθζβζεΩζεκ πιθζπΨαεβεκ 

ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ γαβ ηξζ ηθπβγσζ παιαήρζηξζ.  

Θα πιΩπεβ ζα επεγηααθςζ γαβ ζα έεδηβξαθςζ θβ δβεεζβγΩκ λπθδθεΩκ σζηε ζα 

επθιθςζ ζα εηλπΰιεηΪζθλζ πειβζζρηειθλκ επβζγΩπηεκ. ζθζ αθθιΨ ηβκ 

αειθεεηαθθιΩκ γαβ ήβα ηΰζ επΫηεληΰ αςηΰζΪκ ηθλκ αα μιεβαζηεΫ ζα εγζλήμιθζβζηεΫ 
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ηθ αειθδιρεβθ ηΰκ ΘαδαεΨηακ γαβ ζα δΰεβθλιήΰαθςζ ηαγηβγΨ διθεθδρήβα αδδΨ γαβ 

ζα αηβθπθβΰαεΫ ηθ αειθδιρεβθ ηΰκ ΡιΫπθδΰκ.  

Ζ αηβθπθΫΰζΰ ηξζ θιεβζσζ ρήγξζ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ επθιεΫ ζα ήΫζεβ 

εε ηΰ δΰεβθλιήΫα δβαδιθεσζ αδδΨ γαβ εθζθπαηβσζ εε επβζηΰεθζβγρ γαβ θβγθδθήβγρ 

εζδβαθΩιθζ ζε ζλζδλαζερ εε ηΰζ αζΨδεβηΰ ηξζ πειβθμσζ θλζβγΪκ θεθιθβΨκ γαβ 

ηΰκ ζπΨζβακ μδξιΫδακ γαβ παζΫδακ πθλ θβδθηεζθςζ. ΡΩδθκ ήβα ηΰζ αζΨδεβηΰ ηΰκ 

πθδβηβζηβγΪκ γδΰιθζθεβΨκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ γαβ ηξζ αιμαβθδθήβγσζ 

μσιξζ επθιθςζ ζα αζαπηλμαθςζ πθδβηβζηβγΨ γαβ εγπαβδεληβγΨ πιθήιΨεεαηα γαα‘ 

ρδΰ ηΰ δβΨιγεβα ηθλ μιρζθλ εε ζγθπρ ηΰζ αζΨδεβηΰ πθδβηβζηβγσζ πηλμσζ γαβ 

πιθαήξήΪ ηΰκ αιμαΫακ, έλίαζηβζΪκ γαβ εεηαέλίαζηβζΪκ βζηθιΫακ. 

Ζ δΰεβθλιήΫα δβγηςθλ εεηαης ηθπβγσζ αήιθηβγσζ παιαήξήσζ γαβ 

ηεζθδθμεΫξζ/εζηβαηθιΫξζ ήβα ηΰ μιΪζΰ πθβθηβγσζ ηθπβγΨ παιαήρεεζξζ πιθορζηξζ, 

δΰεβθλιήΫα γδεβζηΪκ αήθιΨκ έβθδθήβγσζ ηθπβγσζ πιθορζηξζ, μιΪζΰ ηθπβγσζ 

πιθορζηξζ ζηΰ δβαγρζεΰζΰ ηξζ ηθλιβζηβγσζ επβμεβιΪζεξζ γαβ ζηθλκ εηθπδβζεθςκ 

επθιεΫ ζα έεδηβσζεβ ηΰ ζμΩζΰ εεηαης πιξηθήεζΪ, δεληειθήεζΪ γαβ ηιβηθήεζΪ 

παιΨήθζηα γαβ ζα έεδηβξαθςζ ρδθβ θβ πδθληθπαιαήξήβγθΫ ηθεεΫκ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ. 

Ζ εζΫζμλζΰ ηξζ εΰμαζβζεσζ πδΰιθθριΰζΰκ ηθλ γθβζθς, αδδΨ γαβ δΰεβθλιήΫα 

εΰμαζβζεσζ ήβα ηΰζ απθηεδεζεαηβγΪ παιθμΪ Ωήγλιξζ γαβ Ωήγαβιξζ πδΰιθθθιβσζ 

ζηθλκ επβζγΩπηεκ γαβ εηεβδβγελεΩζεκ πδΰιθθθιΫεκ επθιθςζ ζα έεδηβσζθλζ ηΰζ 

εβγρζα ηΰκ πειβθμΪκ γαβ ζα ηΰζ γΨζθλζ ελιΩξκ ήζξζηΪ. 

δεκ αληΩκ θβ παιεεέΨζεβκ γαβ ήεζβγρηεια θβ πιθηΨζεβκ πιΩπεβ ζα ζλεπειβδΰθαθςζ 

ζε Ωζα πιρήιαεεα εε ζλζεπΩκ μιθζθδβΨήιαεεα λδθπθΫΰζΰκ δβρηβ θβ θπθβεζδΪπθηε 

γααλζηειΪζεβκ αα επβθΩιθλζ επβέαιςζζεβκ ζηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ ηθλιβζεθς ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ πθλ Ωηζβ γβ αδδβσκ Ωμεβ αιήθςκ ιλαεθςκ αζΨπηληΰκ ζε 

ζςήγιβζΰ εε ηβκ λπρδθβπεκ πειβθΩιεβεκ ηΰκ ΔδδΨδακ. 

Νβ παιεεέΨζεβκ αληΩκ Ωμθλζ έΩέαβα δβαθθιεηβγΪ Ωγηαζΰ ζε γΨαε εζρηΰηα ηΰκ 

ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ. ΘΨαε εζρηΰηα Ωμεβ ηα δβγΨ ηΰκ μαιαγηΰιβζηβγΨ ηα 

θπθΫα επθιθςζ ζα δεβηθλιήΪζθλζ αεηβγΨ γαβ ζα αληΪζθλζ ηΰζ ηθλιβζηβγΪ γΫζΰζΰ 

αζ πιθξαΰαθςζ επαιγσκ απρ ηθλκ αιερδβθλκ.  

Νβ παιεεέΨζεβκ πιΩπεβ ζα ήΫζθλζ εε ήζσεθζα ηΰζ αζαέΨαεβζΰ ηξζ αζηβγσζ 

γΩζηιξζ εε ζηρμθ ηΰζ αζηβεεησπβζΰ μιρζβξζ πιθέδΰεΨηξζ (γλγδθθθιβαγρ, 

λπειζλήγΩζηιξζΰ διαζηΰιβθηΪηξζ γθγ) γαβ ηΰ δβΨμλζΰ ηξζ παιεεέΨζεξζ ζε ρδθ 

ηθζ θβγβζηβγρ βζηρ ηξζ πρδεξζ. Ραληρμιθζα αα πιΩπεβ ζα ζμεδβαζηεΫ ΰ αςηΰζΰ ηΰκ 

δεβηθλιήβγρηΰηακ ηθλ ζλζρδθλ ηθλ γΨαε αζηβγθς γΩζηιθλ γαβ ΰ δβαδεβηθλιήβγρηΰηΨ 

ηθλ εε ηθζ πειβαζηβγρ βζηρ Ϊ/γαβ εε ελιςηειεκ πειβθμΩκ ηΰκ ΞειβθειεβαγΪκ 

Δζρηΰηακ. δεκ θβ παιεεέΨζεβκ αα πιΩπεβ ζα ζμεδβαζηθςζ εε ηΩηθβθ ηιρπθ σζηε ζα 
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γαδςπηθλζ εεδδθζηβγΩκ επεγηΨζεβκ αδδΨ γαβ ζα ζλεπειβδΨέθλζ ηΰζ 

πειβέαδδθζηβγΪ δβΨζηαζΰ , εΫηε λπρ ηΰζ Ωζζθβα ηΰκ πιθζηαζΫακ, εΫηε λπρ ηΰζ 

Ωζζθβα ηΰκ έεδηΫξζΰκ ηθλ θλζβγθς πειβέΨδδθζηθκ 

Πηα πδαΫζβα ηΰκ έεδηΫξζΰκ ηΰκ αζηαήξζβζηβγρηΰηακ γαβ ηΰκ εηξζηιΩθεβακ ηξζ 

ηθπβγσζ επβμεβιΪζεξζ επθιθςζ ζα ζηΰιβμαθςζ εε δβΨθθιεκ διΨζεβκ ρπξκ εε 

εεδΩηεκ αηβθδρήΰζΰκ ηΰκ εεπθιβγρηΰηακ ζΩξζ πιθορζηξζ γαβ λπΰιεζβσζ εε ηΰζ 

ηεμζβγΪ γαβ επβζηΰεθζβγΪ λπθζηΪιβηΰ ηξζ επβμεβιΪζεξζ εΩζξ ζΩξζ εεαρδξζ 

θιήΨζξζΰκ, εε πβζηθπθΫΰζΰ πιθορζηξζ γαβ λπΰιεζβσζ εε αήθιΨ εηθπδβζεθς γαβ 

γαηαζγελΪ ζΩξζ εήγαηαζηΨζεξζ αδδΨ γαβ εε δβΨθθιεκ πιθξαΰηβγΩκ εζΩιήεβεκ.  

Έζακ Ψδδθκ ηθεΩακ πθλ πιΩπεβ ζα έεδηβξαεΫ εΫζαβ θ ηθεΩακ ηΰκ απαζμρδΰζΰκ εε 

ηΰζ πιθσαΰζΰ ηξζ Ϋζξζ ελγαβιβσζ γαβ εζΫζμλζΰ ηξζ δεηβθηΪηξζ ηξζ 

απαζμθδθλεΩζξζ. Θα πιΩπεβ ζα θιήαζξαθςζ διΨζεβκ εε ζηρμθ ηΰζ γαηΨιηβζΰ 

αδδΨ γαβ απργηΰζΰ ειήαζβαγΪκ – επαήήεδεαηβγΪκ εεπεβιΫακ, αδδΨ γαβ εε πιαγηβγΪ 

Ψζγΰζΰ ζηβκ γςιβεκ θβγθζθεβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ ηΰκ ηθπβγΪκ / πειβθειεβαγΪκ 

θβγθζθεΫακ, πιθγεβεΩζθλ ζα εζδλζαεξαεΫ ΰ απαζμθδΰζβερηΰηα ηξζ ξθεδθςεεζξζ. 

Πηα πδαΫζβα ηΰκ απαζμρδΰζΰκ αα πιΩπεβ ζα ζλεπειβδΰθαθςζ γαβ Ψηθεα πθλ 

απεβδθςζηαβ απρ θησμεβα γαβ γθβζξζβγρ απθγδεβζερ σζηε ζα εζααιιλζαεΫ ΰ 

ζλεεεηθμΪκ ηξζ γθβζξζβγσζ εηαΫιξζ γαβ ηΰκ γθβζξζΫακ ηξζ πθδβησζ ζηΰζ 

εζδλζΨεξζΰ ηΰκ απαζμθδΰζβερηΰηακ ηξζ ξθεδθςεεζξζ. (ΗΛΠΔΡΔ, 2015) 

Νβ ηθεεΫκ ηθλ ηθλιβζεθς γαβ ηθλ πθδβηβζεθς επθιθςζ ζα ξθεδΰαθςζ απρ ηΰζ 

αηβθπθΫΰζΰ ηξζ ΡΞΔ γαασκ έεδηβσζθλζ ηΰζ παιθμΪ λπΰιεζβσζ εζσ ζλεέΨδδθλζ 

ζηΰ δβαθΪεβζΰ γαβ πιθσαΰζΰ ηΰκ επβμεΫιΰζΰκ αδδΨ γαβ ηΰκ πειβθμΪκ ήεζβγρηεια. 

Νβ μσιθβ θλζβγΪκ γαβ πθδβηβζηβγΪκ γδΰιθζθεβΨκ επθιθςζ ζα αζαδεβμαθςζ αγρεα 

πειβζζρηειθ αζ εζβζμλαεΫ ΰ δεβηθλιήβγρηΰηΨ ηθλκ ρζθζ αθθιΨ ηθλκ μσιθλκ 

ζηΨαεελζΰκ αδδΨ γαβ δΰεβθλιήΫα / επΩγηαζΰ επβζγΩνβεξζ μσιξζ γαβ θιήΨζξζΰ 

εζρκ δβγηςθλ εε πειβθμΩκ εε Ϋδβα μαιαγηΰιβζηβγΨ πθλ ζλζαΩηθλζ ρδεκ εαίΫ εβα 

εεήΨδΰ πθδβηβζεβγΪ εβγρζα. Αληρ επθιεΫ ζα ήΫζεβ εΩζξ ηΰκ δβαθθιθπθΫΰζΰκ ηθλ 

ηθλιβζηβγθς πιθορζηθκ γαβ εε δβεςιλζζΰ ηΰκ αδλζΫδακ σζηε ζα έεδηβξαεΫ θδργδΰιΰ 

ΰ πειβθμΪ. δα αληΨ πειβδαεέΨζθλζ εζΩιήεβεκ ηθλιβζηβγΪκ αζΨδεβηΰκ ηξζ 

πθδβηβζηβγσζ πριξζ, ηθλ αιμαβθδθήβγθς απθαΩεαηθκ γαβ ηΰκ βζηθιβγΪκ 

γδΰιθζθεβΨκ ζε ζλζδλαζερ εε ηΰ ήαζηιθζθεΫα γαβ ηβκ δβελιλεΩζεκ επβδθήΩκ 

δβαζγΩδαζΰκ, αζανλμΪκ, δβαεθζΪκ γθγ. ΔπΫζΰκ πειβδαεέΨζθζηαβ διΨζεβκ 

ζςήμιθζθλ πθδβηβζεθς, παιαηΰιΰηΪιβα, πιΨζβζεκ λπθδθεΩκ, ηθλιβζηβγΪ πιθέθδΪ, 

γαηαθςήβα & αήγλιθέρδβα ηθλιβζηβγσζ ζγαθσζ, γΩζηιθ πδΰιθθθιβσζ, δθγβεΪκ 

γαβ δβΨαεζΰκ γαβ αζΨπηληΰκ ηθπβγσζ πθβθηβγσζ πιθορζηξζ γ.α. 

Γεζβγρηεια εβα πειβθμΪ επθιεΫ ζα αζαέααεβζηεΫ ρηαζ λπΨιμεβ εΩιβεζα ήβα ρδεκ ηβκ 

ελπααεΫκ θεΨδεκ πθλ επθιθςζ ζα έθΰαΰαθςζ εΩζξ ηΰκ εγπαΫδελζΰκ, ηΰκ 
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εζΰεΩιξζΰκ γαβ ηΰκ απαζμρδΰζΰκ. ΔπΫζΰκ πθδς ζΰεαζηβγρ εΫζαβ γαβ ΰ δΰεβθλιήΫα 

δβγηςθλ ΞιθζηαζΫακ ήεΫακ ηθλ Ξδΰαλζεθς εε πιθήιΨεεαηα αήξήΪκ γαβ 

πιθαήξήΪκ λήεΫακ, γαασκ γαβ διΨζεβκ Ϋδιλζΰκ γαβ δεβηθλιήΫακ δθεσζ 

αζηβεεησπβζΰκ ηΰκ θησμεβακ.  

δεκ αληΩκ ηβκ εζΩιήεβεκ πιΩπεβ ζα ηβκ λδθπθβΪζεβ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ ζηα 

πδαΫζβα εζρκ ζμεδΫθλ γαβ αα πιΩπεβ ζα αζααΩζεβ αληρ ηθ Ωιήθ ζε ζλήγεγιβεΩζθλκ 

θθιεΫκ (ηθπβγΪ αληθδβθΫγΰζΰ, εεηαθθιΩκ, ΞθδβηβζεβγΩκ, ααδΰηβγΩκ θιήαζσζεβκ, 

Μεζθδθμεβαγρκ ηθεΩακ, ΡθεΩακ εζηΫαζΰκ/νλμαήξήΫακ γηδ) εε ζλήγεγιβεΩζθ 

μιθζθδβΨήιαεεα. Ζ ζλζειήαζΫα εε ηβκ Ψδδεκ ΞειβθΩιεβεκ ηΰκ ΔδδΨδακ εΫζαβ 

επβέεέδΰεΩζΰ γαασκ εΫζαβ αιγεηΩκ αληΩκ πθλ δβααΩηθλζ ήζσζΰ, εεπεβιΫα αδδΨ γαβ 

ηεμζθήζξζΫα. Ν ιρδθκ ηθλ ΗΛΠΔΡΔ αα Ωήγεβηαβ ζηΰζ ελαβζαΰηθπθΫΰζΰ ηξζ 

αιερδβξζ γαβ Ψεεζα εεπδεγρεεζξζ θθιΩξζ ήβα ηΰζ λδθπθΫΰζΰ ηθλ αζξηΩιξ 

ζμεδβαζεθς σζηε ζα επβηελμαθςζ βγαζθπθβΰηβγΨ απθηεδΩζεαηα. (ΗΛΠΔΡΔ, 2015) 

Ρθ ΗΛΠΔΡΔ θδθγδΪιξζε εΫα εεδΩηΰ ήβα ηΰζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ «Νδβγρκ 

ΣΨιηΰκ ΔηεβδΫγελζΰκ ΓιΨζεξζ ΡθεΩα Ρθλιβζεθς ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ» 

ρπθλ ΰ έαζβγΪ απθζηθδΪ ηθλ εΫζαβ ζα απθηεδΩζεβ Ωζα ζηιαηΰήβγρ ειήαδεΫθ 

επβμεβιΰζβαγθς ζμεδβαζεθς, πθλ ζα ζλεέΨδεβ ζηθζ πειβθειεβαγρ δβΨδθήθ ήβα ηΰ 

έβσζβεΰ γαβ εαγιθμιρζβα ηθλιβζηβγΪ αζΨπηληΰ. 

Ζ εεδΩηΰ ηθλ θδβγθς μΨιηΰ εΫζαβ Ωζα πδΪιεκ επβμεβιΰζβαγρ ζμΩδβθ γαβ πδΨζθ ήβα 

ηβκ πειβθειεβαγΩκ γαβ ηθπβγΩκ αιμΩκ, αδδΨ γαβ ηθλκ εεπδεγρεεζθλκ θθιεΫκ ζηΰζ 

ηθλιβζηβγΪ θβγθζθεΫα, πιθγεβεΩζθλ ζα πιθαμαεΫ θ πειβθειεβαγρκ δβΨδθήθκ ήβα ηθ 

έΩδηβζηθ ζμεδβαζερ γαβ δβεγδΫγΰζΰ πριξζ ήβα ηΰζ «ηθλιβζηβγΪ έβθεΰμαζΫα» ηΰκ 

ΞεδθπθζζΪζθλ, σζηε αληΪ ζα ζλζεμΫίεβ ζα πιθζθΩιεβ ζηα εβζθδΪεαηα ηξζ 

γαηθΫγξζ γαβ ζηΰ ζλζθδβγΪ αζΨπηληΰ ηΰκ πειβθμΪκ. 

ΞιθηεΫζθζηαβ δβΨθθια ζμΩδβα διΨζΰκ αζΨ ηθλιβζηβγρ πιθορζ. Ρθ πιρηλπθ «Ήδβθκ-

ΘΨδαζζα» εγηβεΨηαβ ρηβ αα ζλζεμΫζεβ ζα εΫζαβ γλιΫαιμθ γαασκ ηα θλζβγΨ ζηθβμεΫα 

ηθλ απθηεδθςζ ζΰεαζηβγΨ ζλήγιβηβγΨ πδεθζεγηΪεαηα ηξζ πειβθμσζ ηΰκ 

ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ. εξκ ΰ μξιβγΪ Ωγθιαζΰ ηθλ πιθηςπθλ αληθς, πθλ 

ζλζδΩεηαβ γαηΨ γαζρζα εε εαίβγρ ηθλιβζερ, επθιεΫ ζηαδβαγΨ ζα απθεαγιλζαεΫ απρ 

ηθ ήζξζηρ πιρηλπθ ηξζ ηεζθδθμεβαγσζ γαηαδλεΨηξζ πθλ δθεθςζηαβ ζε εγηρκ 

ζμεδΫθλ πειβθμΩκ, γαβ ζα ζηιαθεΫ γαβ πιθκ Ωζα ζΩθ πιρηλπθ ηθλιβζηβγΪκ 

αζΨπηληΰκ, πθλ αα λδθπθβεΫηαβ (γαηΨ πιθηειαβρηΰηα) ζε πιθζδβθιβζεΩζεκ ίσζεκ 

ηθλιβζεθς-αζανλμΪκ, Ϊ ζε θιήαζξεΩζθλκ λπθδθμεΫκ. Πηΰζ Ξεδθπρζζΰζθ Ϊδΰ Ωμεβ 

λδθπθβΰαεΫ ζηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΘαδαεΨηακ ηθ πισηθ ΞΝΡΑ θπρηε λπΨιμεβ ΰ εεπεβιΫα 

γαβ ΰ ήζσζΰ σζηε ζα επβδεμαθςζ γβ Ψδδεκ πειβθμΩκ πθλ επθιεΫ ζα εθαιεθζηεΫ ηθ 

ζΩθ πιρηλπθ  Ρθ ζΩθ αληρ πιρηλπθ ζλζδλΨίεβ ηα ηεζθδθμεβαγΨ γαηαδςεαηα εε 

εήγαηαζηΨζεβκ αζανλμΪκ ζε εζβαΫθ μσιθ έΨζεβ εζρκ ζλζθδβγθς πθδεθδθεβγθς, 
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αιμβηεγηθζβγθς γαβ πειβέαδδθζηβγθς ζμεδβαζεθς δαεέΨζθζηακ λπρνΰ ηθλ ηβκ 

ζςήμιθζεκ ηΨζεβκ παιααειβζεθς γαβ δβαγθπσζ. 

ΚΫα Ψδδΰ γαηεςαλζζΰ αζΨπηληΰκ ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ διαζηΰιβρηΰηακ εΫζαβ ΰ 

πιθσαΰζΰ ηθλ ζλζεδιβαγθς ηθλιβζεθς. Ν ζλζεδιβαγρκ ηθλιβζερκ επθιεΫ ζα 

λδθπθβΰαεΫ ζηα αζηβγΨ γΩζηια ηΰκ πειβθΩιεβακ εε επαιγΪ πιθζέαζβερηΰηα 

(αειθπθιβγΪ γαβ θδβγΪ) γαβ δλζαηρηΰηεκ διαζηΰιβθηΪηξζ ήβα ηθλκ ζλζΩδιθλκ γαβ 

ηθλκ ζλζθδθςκ ηθλκ. Ζ ελιςηειΰ πειβθμΪ ηΰκ ΘθιΫζαθλ, ηθ Άιήθκ γαβ ηθ Λαςπδβθ 

γαασκ γαβ ΰ ΠπΨιηΰ επθιθςζ ζα αηβθπθβΰαθςζ πιθκ αληΪζ ηΰζ γαηεςαλζζΰ γαασκ 

θ ζλζεδιβαγρκ ηθλιβζερκ επθιεΫ ζα μιΰζβεθπθβΪζεβ ηβκ λθβζηΨεεζεκ λπθδθεΩκ γαβ 

εήγαηαζηΨζεβκ (ςπαιηΰ ΑΔΗ, ειελζΰηβγσζ γΩζηιξζ, βζηθιβγθΫ ηρπθβ, πθδβηβζηβγΩκ 

εγδΰδσζεβκ γηδ) Ϊ ζα δΰεβθλιήΪζεβ ζΩεκ γαβ ζα ζλζδεαεΫ εε ηθλκ βζηθιβγθςκ 

ηρπθλκ ρπξκ ΰ ΑιμαΫα ΔπΫδαλιθκ γαβ Θριβζαθκ γαασκ γαβ ΰ ΑιμαΫα ΠπΨιηΰ ζηα 

πδαΫζβα εζΫζμλζΰκ ηΰκ επβζγενβερηΰηΨκ ηθλκ γαβ πιθσαΰζΰκ ηξζ πθδβηβζηβγσζ 

μαιαγηΰιβζηβγσζ ηθλκ. Ν ζλζεδιβαγρκ ηθλιβζερκ επθιεΫ ζα ζλζδεαεΫ γαβ εε Ψδδεκ 

εθιθΩκ ηθλιβζεθς γαβ ζα επβθΩιεβ αζΨπηληΰ ζηθζ ηθλιβζερ ηΰκ πειβθμΪκ.  

Ρθ ηθλιβζηβγρ πιθορζ City Break λπθζηΰιΫίεβ ηθ ιρδθ ηξζ πρδεξζ ξκ αληρζθεξζ 

πιθθιβζεσζ ζςζηθεΰκ δβΨιγεβακ. Αληρ ζλζεπΨήεηαβ αζαέΨαεβζΰ ηξζ ΚΩζξζ 

ΚαίβγΪκ ΚεηαθθιΨκ γαβ έεδηΫξζΰ ηΰκ γλγδθθθιΫακ γαβ αζθΨδεβακ ηξζ πείσζ. Ρα 

αζηβγΨ γΩζηια αα πιΩπεβ ζα εζηαμαθςζ ζε εαζβγΨ γαβ δβεαζΪ δΫγηλα έΨζεβ 

αεεαηβγσζ εζθηΪηξζ ρπξκ γθβζΪ βζηθιΫα, αιμβηεγηθζβγΪ, ηθπβγΨ πιθορζηα γηδ γαβ 

ηαληρμιθζα ζα αζαδεΫηθλζ γαβ ζα αζαέααεΫζθλζ βζηθιβγΨ γΩζηια, εζΰεεΫα, 

αιμαβθδθήβγθςκ μσιθλκ γαβ Ψδδα αηβρδθήα ζηθβμεΫα θλζβγθς γαβ πθδβηβζηβγθς 

πειβέΨδδθζηθκ ηα θπθΫα πιΩπεβ ζα πδαβζβσζθζηαβ εε γαηΨδδΰδεκ εγδΰδσζεβκ γαβ 

διΨζεβκ. Πηα πδαΫζβα ηΰκ αζαέΨαεβζΰκ αα πιΩπεβ ζα εζηαμαεΫ γαβ ΰ γαδςηειΰ 

ζΪεαζζΰ, πιρζέαζΰ αδδΨ γαβ ΰ εζΰεΩιξζΰ ηξζ επβζγεπησζ ήβα ηβκ αΩζεβκ γαβ ηθ 

πειβεμρεεζθ ηξζ ηθλιβζηβγσζ πριξζ. δα αληΨ έΩέαβα αα πιΩπεβ ζα 

λπθζηΰιβμαθςζ γαβ εε ηβκ γαηΨδδΰδεκ ηεζθδθμεβαγΩκ λπθδθεΩκ γαβ θιήαζξεΩζθλκ 

μξιβγθςκ λπθδθμεΫκ ζηΰζ ελιςηειΰ πειβθμΪ. Γβα ηΰζ πειβθμΪ ηΰκ ΞεδθπθζζΪζθλ 

δεζ Ωμεβ ήΫζεβ γΨπθβα βδβαΫηειΰ εεδΩηΰ ζμεηβγΨ εε αληρ ηθ πιθορζ αδδΨ δεδθεΩζξζ 

ηξζ μαιαγηΰιβζηβγσζ ηΰκ λπΨιμεβ πθδςκ μσιθκ αζΨπηληΰκ γαβ εεδδθζηβγσζ 

ζμεδΫξζ. 

Πηα πδαΫζβα ηθλ Ξθδβηβζηβγθς Ρθλιβζεθς πιθηεΫζεηαβ ξκ ήεζβγΪ γαηεςαλζζΰ ΰ 

αηβθπθΫΰζΰ ηξζ αιΰζγεληβγσζ ηρπξζ ηΰκ ΞειβθΩιεβακ ΞεδθπθζζΪζθλ, ρπξκ ΰ Η.Κ 

ΚαδεέΪκ ηΰκ ΞΔ ΑιγαδΫακ, ηξζ εθζσζ ΡαδαζηΫθλ, Αλήθς γαβ Αήζθςζηθκ ηΰκ ΞΔ 

ΑιήθδΫδθκ, ηΰκ ΗΚ ΑήΫξζ ΡεζζαιΨγθζηα ηΰκ ΞΔ ΙαγξζΫακ γαασκ γαβ Ψδδξζ 

πθδδσζ αιΰζγεληβγσζ ηρπξζ ζε ρδεκ ηβκ πειβθμΩκ. ΞιθέδΩπεηαβ ΰ έεδηΫξζΰ ηΰκ 

πιθζέαζβερηΰηακ αδδΨ γαβ ηξζ εεηαης ηθλκ ζλζδΩζεξζ, ΰ αζαέΨαεβζΰ γαβ 
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αζΨδεβηΰ ηξζ δαηιεληβγσζ μσιξζ αδδΨ γαβ ηξζ ζλζθδσζ εήγαηαζηΨζεξζ 

δβΰεΩιελζΰκ γαβ δβαεθζΪκ γαασκ γαβ ηθλ πειβέΨδδθζηα μσιθλ, ΰ δβαθςδαηΰ ηξζ 

αιμβηεγηθζβγσζ μαιαγηΰιβζηβγσζ ηξζ εθζαζηΰιβσζ, ΰ ζηΪιβηΰ διΨζεξζ πθλ 

αθθιθςζ ζηΰζ θιήΨζξζΰ ζμεηβγσζ εγδΰδσζεξζ αδδΨ γαβ ΰ πιθσαΰζΰ 

πιθήιαεεΨηξζ αζηαδδαήΪκ επβζγΩνεξζ εεηαης αιΰζγεληβγσζ εζθηΪηξζ. 

(Ηζζηβηθςηθ ΠλζδΩζεθλ Δδδΰζβγσζ Ρθλιβζηβγσζ ΔπβμεβιΪζεξζ, 2015) 

Ν Λαληβγρκ Ρθλιβζερκ Ωμεβ ζΰεαζηβγΨ πειβασιβα αζΨπηληΰκ γαβ αηβθπθΫΰζΰκ ζηΰζ 

ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ δρήξ ηξζ εηαβιεηβγΨ πδθςζβξζ πριξζ ηΰκ, ρπξκ θβ 

έλαβζεΩζεκ πρδεβκ ζηθ ΞαλδθπΩηιβ ΙαγξζΫακ γαβ, θβ εζΨδβεκ επβζγΩνεβκ ηξζ 

αιμαβθδθήβγσζ μσιξζ ηΰκ Κεασζΰκ γαβ ηθ ΛαλαιΫζθ. Ν ηθλιβζερκ γιθλαίβΩιακ 

επθιεΫ ζα αζαπηλμαεΫ επαιγσκ εε ηΰζ θδθγδΪιξζΰ ηξζ λπθδθεσζ λπθδθμΪκ 

γιθλαίβειρπδθβξζ ζηθ Λαςπδβθ, ζηθ Γςαεβθ, ζηΰζ ΘαδαεΨηα γαβ ζηΰζ Ξςδθ. ζθζ 

αθθιΨ ηθζ ηθλιβζερ εε ζγΨθΰ αζανλμΪκ πιθηεΫζεηαβ ΰ δβειεςζΰζΰ λδθπθΫΰζΰκ 

ηθλιβζηβγσζ γαηαθλήΫξζ ζε Άζηιθκ γαβ ΙεξζΫδβθ, Γςαεβθ γαβ Ξδςηια Αζξπθς, ΰ 

θδθγδΪιξζΰ ηξζ εαιΫζξζ ζε Λαςπδβθ, Διεβρζΰ, Ξριηθ Όδια, ΛΩακ Δπβδαςιθλ, 

ΘθιΫζαθλ, Μλδργαζηιθλ, ΙθληιαγΫθλ, ΚθζεεέαζβΨκ  γαβ δΰεβθλιήΫα ζΩξζ εε 

ηαληρμιθζΰ πιρέδενΰ επαιγθςκ μειζαΫθλ μσιθλ ήβα λπθζηΰιβγηβγΩκ γαβ δθβπΩκ 

διαζηΰιβρηΰηεκ. ΔπΫζΰκ πιθηεΫζεηαβ ΰ θιήΨζξζΰ ηθλ ααδΨζζβθλ μσιθλ ζε Εσζεκ 

Λαλζβπδθΐακ ΑζανλμΪκ έΨζεβ ήεξήιαθβγσζ μαιαγηΰιβζηβγσζ, εεηεξιθδθήβγσζ 

ζλζαΰγσζ γηδ. ΠμεηβγΨ εε ηθζ αδβεληβγρ ηθλιβζερ πιθηεΫζεηαβ ΰ έεδηΫξζΰ ηξζ 

αδβεληβγσζ γαηαθλήΫξζ ζηβκ ΞΔ ΑιγαδΫακ γαβ ΑιήθδΫδακ γαβ λδθπθΫΰζΰ 

διαζηΰιβθηΪηξζ ζε ααδΨζζβθλκ μσιθλκ γαβ ζε εζξηειβγΨ επβθαζεβαγΨ ςδαηα 

(πθηΨεβα, δΫεζεκ, λθΨδελια θβγθζλζηΪεαηα) ρπθλ επβηιΩπεηαβ ΰ αδβεΫα ζηα πδαΫζβα 

αεζεβγσζ δεζεεςζεξζ πθλ αθθιθςζ εβδβγΨ γααεζησηα πιθζηαζΫακ (ΔαζβγΨ 

ΘαδΨζζβα ΞΨιγα, 2000/NATURA) εΫηε εβδβγΩκ δεζεεςζεβκ ρπξκ πιθζηαζΫα 

λδιρέβξζ θιήαζβζεσζ. . (Ηζζηβηθςηθ ΠλζδΩζεθλ Δδδΰζβγσζ Ρθλιβζηβγσζ 

ΔπβμεβιΪζεξζ, 2015) 

Πηα πδαΫζβα ηθλ Ηαηιβγθς Ρθλιβζεθς γαβ ηΰκ αζΨπηληΪκ ηθλ Ωμθλζ πιθηααεΫ πιθκ 

αηβθπθΫΰζΰ ΰ πειβθμΪ ηΰκ ΘειεβζΫακ ΑιήθδΫδακ, ΰ αζαέΨαεβζΰ ηξζ λπθδθεσζ γαβ 

ηξζ πιθζθειρεεζξζ λπΰιεζβσζ ηΰκ πειβθμΪκ ΙθληιαγΫθλ ΘθιβζαΫακ αδδΨ γαβ ΰ 

δβειεςζΰζΰ ηξζ δλζαηθηΪηξζ αηβθπθΫΰζΰκ ηξζ Ιθληισζ ηΰκ ΥιαΫακ ΔδΩζΰκ ζηΰζ 

πειβθμΪ ηΰκ ΘθιΫζαθλ. Πηα πδαΫζβα ηΰκ αζΨπηληΰκ αληΪκ εγηρκ απρ ηβκ 

ηεζθδθμεβαγΩκ εήγαηαζηΨζεβκ γαβ ηβκ ζλζαθεΫκ εήγαηαζηΨζεβκ αζανλμΪκ γαβ 

ααδΰηβζεθς πιθέδΩπεηαβ ΰ δΪνΰ εΩηιξζ ήβα ηΰ δβαζθΨδβζΰ ηθλ θλζβγθς πριθλ 

απρ ηΰ ιςπαζζΰ γαβ γΨαε εΫδθλκ λπθέΨαεβζΰ, ΰ ζλζεμΪκ παιαγθδθςαΰζΰ απρ 

επβζηΰεθζβγρ πιθζξπβγρ ηΰκ πθβρηΰηακ ηξζ βαεαηβγσζ εΩζξζ ζε ζλζδλαζερ εε 

εθαιεθζεΩζεκ ηεμζβγΩκ αδδΨ γαβ ΰ δΰεβθλιήΫα γΩζηιξζ αειαπεληβγθς ηθλιβζεθς 
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εε Ωεθαζΰ ζηθ ζλζδλαζερ πιρδΰνΰκ/αειαπεΫακ-απθγαηΨζηαζΰκ, αζανλμΪκ γαβ 

παιααειβζεθς. 

ΡΩδθκ ζηα πδαΫζβα ηΰκ ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ ηΰκ Ξ. ΞεδθπθζζΪζθλ πιθξαθςζηαβ 

γαβ Ψδδα εΫδΰ ηθλιβζεθς ρπξκ θ ααδΰηβγρκ ηθλιβζερκ-ήεξηθλιβζερκ, θ 

μβθζθδιθεβγρκ ηθλιβζερκ γαβ θ ηθλιβζερκ λπαΫαιθλ. Γβα ηβκ ΞΔ ΑιγαδΫακ γαβ 

ΑιήθδΫδακ πιθηεΫζεηαβ ΰ αζΨπηληΰ δθβπσζ εθιθσζ εζαδδαγηβγθς ηθλιβζεθς, 

εζδεβγηβγΨ: αβξιθπηειβζερκ, ήεξηθλιβζερκ (π.μ. ζπΪδαβθ ΘΨνβα γαβ ΦδΨήμαβ) γδπ. 

Γβα ηβκ ΞΔ ΙαγξζΫακ γαβ ΚεζζΰζΫακ πιθηεΫζεηαβ αζηΫζηθβμα ΰ αζΨπηληΰ εζδεβγηβγΨ 

αβξιθπηειβζεθς, αζαιιΫμΰζΰκ, ήεξηθλιβζεθς, γ.δπ., αδδΨ γαβ πβθ ζλήγεγιβεΩζα ΰ 

αζαέΨαεβζΰ ηξζ μσιξζ λπθδθμΪκ γαβ ελιςηειΰκ πειβθμΪκ ηξζ ζπΰδαΫξζ Γλιθς 

πθλ αζαεΩζεηαβ ζα ζλεέΨδεβ πιθκ ηΰζ γαηεςαλζζΰ ηΰκ αζΨπηληΰκ ηθλ 

ήεξηθλιβζεθς. (Ηζζηβηθςηθ ΠλζδΩζεθλ Δδδΰζβγσζ Ρθλιβζηβγσζ ΔπβμεβιΪζεξζ, 

2015) 

Γβα ηΰζ ΞΔ ΑιγαδΫακ πιθηεΫζεηαβ ηρζθ ΰ έεδηΫξζΰ ηξζ λπθδθεσζ ρζθ γαβ ΰ 

έεδηΫξζΰ ηΰκ πιθζέαζβερηΰηακ ηθλ Σβθζθδιθεβγθς γΩζηιθλ ΝζηιαγΫζακ ΚαβζΨδθλ. 

Δγηρκ αληθς πιθηεΫζεηαβ ΰ αζΨπηληΰ πειβΰήΰηβγθς-θιεβζθς ηθλιβζεθς γαηΨ 

πιθηειαβρηΰηα ζηθλκ θιεβζθςκ ρήγθλκ ηθλ ΚαβζΨδθλ γαβ ΞΨιζξζα, ΰ θιβθαΩηΰζΰ 

πειβπαηΰηβγσζ εθζθπαηβσζ ζςζδεζΰκ εε ηΰζ θιεβζΪ ΘθιβζαΫα γαβ ΰ ζςζδεζΰ εε ηθ 

εθζθπΨηβ Δ4. ΑζηΫζηθβμα γαβ ζηβκ λπρδθβπεκ ΞΔ πιθηεΫζεηαβ ΰ αζΨπηληΰ ηΰκ 

ζλήγεγιβεΩζΰκ εθιθΪκ ηθλιβζεθς γαηΨ πιθηειαβρηΰηα ζηθλκ θιεβζθςκ ρήγθλκ ηΰκ 

δληβγΪκ ΑιήθδΫδακ (ΑιηεεΫζβθ, Ιςιγεβθ, ΦαιεαγΨκ), ηΰκ δληβγΪκ ΘθιβζαΫακ 

(Φεζερκ, ΡιΫγαδα ΘθιβζαΫακ), ηΰκ ΙαγξζΫακ (Ραάήεηθκ, ΞΨιζξζακ) γαβ ηΰκ 

αζαηθδβγΪκ ΚεζζΰζΫακ (Ραάήεηθκ). Υκ ήεζβγΪ γαηεςαλζζΰ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ ηθλ 

ηθλιβζεθς λπαΫαιθλ πιθηεΫζεηαβ ΰ αηβθπθΫΰζΰ ηξζ πειβθμσζ Natura γαβ Ψδδξζ 

πιθζηαηελρεεζξζ πειβθμσζ ήβα ηΰζ αζΨπηληΰ Ϊπβξζ εθιθσζ ηθλιβζεθς γαβ πβθ 

ζλήγεγιβεΩζα αήιθηθλιβζεθς. Ζ ζλήγεγιβεΩζΰ ηθλιβζηβγΪ εθιθΪ δςζαηαβ ζα 

εζβζμλαεΫ απρ ηΰζ αζΨπηληΰ αζηαήξζβζηβγσζ πδεθζεγηΰεΨηξζ ζηΰζ αήιθηβγΪ 

παιαήξήΪ ηαληρμιθζα εε ηΰζ αζΨπηληΰ δβγηςξζ εζαδδαγηβγσζ ηθλιβζηβγσζ 

δβαδιθεσζ. ΡΩδθκ, ήβα ηΰζ ΞΔ ΘθιβζαΫακ πιθηεΫζεηαβ ΰ πιθσαΰζΰ δθβπσζ εθιθσζ 

εζαδδαγηβγθς ηθλιβζεθς (π.μ. πειΫ ηα αζηειθζγθπεΫα ΘιλθζειΫθλ γαβ ΠηεθαζΫθλ). 

Γβα ηΰζ ΞΔ ΘθιβζαΫακ πιθηεΫζεηαβ επΫζΰκ ΰ αηβθπθΫΰζΰ πειβθμσζ πθλ ζλζδλΨίθλζ 

βδβαΫηεια αζαπηληβαγΨ, πειβέαδδθζηβγΨ, πθδβηβζηβγΨ, ηθπβαγΨ, ήεξδθήβγΨ γαβ δθβπΨ 

μαιαγηΰιβζηβγΨ, πιθγεβεΩζθλ ζα αζαπηλμαθςζ, εεηΨ απρ εβδβγΪ αζαπηληβαγΪ 

εεδΩηΰ, ξκ ζςζαεηθβ πρδθβ ηθλιβζεθς, αζανλμΪκ, ααδΰηβζεθς γαβ πειβέαδδθζηβγΪκ 

εγπαΫδελζΰκ (εζδεβγηβγΨ αζαθΩιθζηαβ θβ ελιςηειεκ πειβθμΩκ Γβσιλήακ Ηζαεθς, 

θιΨήεαηθκ Φεζεθς, θιΨήεαηθκ Αζξπθς). (Ηζζηβηθςηθ ΠλζδΩζεθλ Δδδΰζβγσζ 

Ρθλιβζηβγσζ ΔπβμεβιΪζεξζ, 2015)  
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Γβαπβζησζεηαβ ρηβ ΰ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ Ωμεβ ηειΨζηβεκ δλζαηρηΰηεκ 

ηθλιβζηβγΪκ αζΨπηληΰκ γαασκ γΨαε εΫα απρ ηβκ εζρηΰηΩκ ηΰκ Ωμεβ βδβαΫηεια 

μαιαγηΰιβζηβγΨ γαβ δλζαηρηΰηεκ. Ζ ΞειβθΩιεβα ΞεδθπθζζΪζθλ απθηεδεΫ ηθλιβζηβγρ 

πιθθιβζερ εε αζαηβθπθΫΰηθ δλζαεβγρ, ηθ θπθΫθ εε γαηΨδδΰδεκ παιεεέΨζεβκ: 

δβαεριθξζΰκ πιθορζηθκ, δβαηΪιΰζΰκ γαβ επαςηΰζΰκ ηΰκ «εβγρζακ», αδδΨ γαβ 

ζλζδλαζεΩζθ γαβ απθηεδεζεαηβγρ ζμΩδβθ επβγθβζξζΫακ, δςζαηαβ ζα αζαπηςηεβ 

ζΰεαζηβγΨ ηα πθζθζηΨ δβαζλγηειεςζεξζ, αδδΨ γαβ ζλζθδβγρηειθλ ΑΞΑ ζηθζ 

ηθλιβζηβγρ γδΨδθ.  

Ζ πιθσαΰζΰ ηΰκ αζΨπηληΰκ, εε Ωεθαζΰ ζηθζ Ξθδβηβζερ γαβ ηΰζ ΑήιθδβαηιθθΪ γαβ 

εε παιΨδδΰδΰ Ωεθαζΰ ζηθ πθβθηβγρ θλζβγρ πειβέΨδδθζ δΰεβθλιήθςζ ζΰεαζηβγΩκ 

πιθθπηβγΩκ αζΨπηληΰκ ζηθ εΩδδθζ. Υζηρζθ, απαβηεΫηαβ ζηθμελεΩζΰ παιΩεέαζΰ γαβ 

δβΨαεζΰ ηξζ πριξζ ζε επεζδςζεβκ εε πιθζηβαΩεεζΰ αηΫα γαασκ γαβ πιθσαΰζΰ γαβ 

δβαθΪεβζΰ ζηβκ δβεαζεΫκ αήθιΩκ απρ ρδθλκ ηθλκ θθιεΫκ πθλ εεπδΩγθζηαβ εε ηβκ 

ηθλιβζηβγΩκ διαζηΰιβρηΰηεκ. 
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