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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σημανηικοί Όροι: ηοσριζμός, τρημαηοδόηηζη, επιδοηούμενα προγράμμαηα, ζσγτρημαηοδοηούμενα 

προγράμμαηα, Γήμος, ΟΤΑ α’ Βαθμού 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κείδνλνο ζεκαζίαο κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα θαη δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ εζληθή πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ ραξάζζεηαη  κέζσ ηεο Δζληθήο αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ 2014 – 2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ  θαη ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ.  

Γηα ην Γήκν Καζηνξηάο θχξηνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθφ θαη 

«απζεληηθφ» πξντφλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ελζσκαηψλεη ηελ εηθφλα ηεο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ζηελ εκπεηξία ηεο αλαςπρήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ν Γήκνο, είλαη 

αλαγθαίν λα πξνσζήζεη δξάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ 

αμηφινγνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ, κε θέληξν ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο. 

Οη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ  Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, πξνο φθεινο ηνπ 

ηνπξηζκνχ απφ ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ, πξνθχπηνπλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν πλνρήο (Σ) ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ)  ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), 

ην πξφγξακκα LIFE γηα ην πεξηβάιινλ, ην HORIZON 2020, ην COSME, ην Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή 

Δπξψπε θαη ην πξφγξακκα ERASMUS+.   

 

Σα έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην Γήκν Καζηνξηάο πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ηδηψηεο κέζσ ζπλέληεπμεο θαη πξνηείλεηαη αληίζηνηρα γηα θάζε έξγν ε δπλεηηθή 

πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, αθνχ πξψηα εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 
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Abstract 

 

Keywords: tourism, finance, funded programs, co-financed programs, Municipality  

 

Tourism is an economic activity of major importance with a very positive effect on economic growth and 

employment in Europe and Greece and plays a very important role in creating growth and jobs. 

National Tourism Policy is drawn by the National Development Strategy for Tourism 2014 - 2020 of the 

Ministry of Economic Development and Tourism and the Special Framework for Spatial Planning and 

Sustainable Development for Tourism. 

For the Municipality of Kastoria main objective is to create and provide an attractive and "authentic" 

product, which is linked to the identity of the region and incorporates the image, ensuring the quality of the 

experience of pleasure. In this direction the municipality is necessary to promote actions highlighting and 

exploiting the rich cultural heritage and remarkable natural environment, centered on the town of Kastoria. 

 

The possibilities for the use of Structural and Investment Funds for tourism by local authorities are obtained 

from the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the Cohesion 

Fund (CF), the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the European Maritime and 

Fisheries Fund (EMFF), LIFE Programme,  HORIZON 2020, COSME, Creative Europe Programme and the 

ERASMUS+ Programme. 

 

Finally, the projects proposed for the Municipality of Kastoria derived from a survey on members of the 

municipality and individuals through interview and for each project the potential source of financing is 

respectively proposed, provided that they were first be incorporated in the Business Plan of the 

Municipality. 
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Διζαγωγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ειιεληθψλ Γήκσλ απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 

2014 – 2020.  

Σα εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη  λα απαληεζνχλ αθνξνχλ ηε  ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ σο θιάδνπ αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ην Γήκν Καζηνξηάο, ηηο  πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηέινο πνηα έξγα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ απφ ην Γήκν θαη πνηεο είλαη  νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο.  

Σα εξσηήκαηα απηά είλαη ζεκαληηθφ λα απαληεζνχλ θαζψο ε  Καζηνξηά, εληάζζεηαη ζε δχν 

αλαπηπμηαθνχο άμνλεο: ηνλ «άμνλα ηεο γνχλαο» κε ην Άξγνο Οξεζηηθφ θαη ηε ηάηηζηα θαη ηνλ «άμνλα 

ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο» κε ηε ηάηηζηα θαη ηε Φιψξηλα. Έηζη ε Καζηνξηά έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα 

αλαδεηρζεί ζε αλαπηπμηαθφ πφιν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ραξαθηεξηζηηθά βηνηερληθνχ θέληξνπ (κε 

βάζε ηε γνχλα - δέξκα), εμσζηξεθνχο εκπνξηθνχ θέληξνπ (πχιε πξνο Αιβαλία), θέληξνπ βπδαληηλνχ θαη 

παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη θέληξνπ ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ο ηειεπηαίνο ξφινο αλαγλσξίδεηαη 

θαη είλαη ζχκθσλνο κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ ζην νπνίν ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο απνηειεί δψλε πνπ ππάγεηαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία Πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ησλ 

Αλαπηπζζφκελσλ ηνπξηζηηθά πεξηνρψλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν αλαπηπμηαθφο άμνλα ηεο γνχλαο ηεο 

πεξηνρήο εδψ θαη ρξφληα θζίλεη ε ζεκαζία ηνπ άμνλα ηνπ ηνπξηζκνχ, έρεη αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο πνπ καζηίδεη ηελ πεξηνρή (39,8 % γηα ην 2015, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ). 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα απαληψληαη  ζε έμη θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκφ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην Γήκν Καζηνξηάο, κε 

ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηέινο κε πξνηάζεηο έξγσλ γηα ην Γήκν 

Καζηνξηάο. 
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1. Ο κλάδορ ηος ηοςπιζμού ζηην Δςπωπαϊκή Ένωζη και ζηην Δλλάδα 

 

1.1 Ο  Τοςπιζμόρ ζηην Δςπωπαϊκή Ένωζη 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κείδνλνο ζεκαζίαο κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε. Χο δξαζηεξηφηεηα δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ - πνπ απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ – 

εθηηκάηαη φηη ζπλνιηθά ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ θαηά 8,4% ηνπ παλεπξσπατθνχ ΑΔγρΠ. Μία ζηηο 

επηά επηρεηξήζεηο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηνπ  

ηνπξηζκνχ. Απηά ηα 3,4 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ζπρλά εμππεξεηνχλ ηνπο ηνπξίζηεο, θαζψο θαη ηνπο 

ληφπηνπο θαη απαζρνινχλ θαη' εθηίκεζε 15,2 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. ε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, 

φπσο ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε ινβελία, ε Οπγγαξία, ε Βνπιγαξία, ε 

νπεδία, ε Δζζνλία ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ηνκέα  πξνο ην ΑΔΠ είλαη 

πάλσ απφ 10% (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ (UNWTO, 2014)  ην 2012, ε Δπξψπε 

αληηπξνζψπεπε ην 52% ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, πξνζειθχνληαο 534 

εθαηνκκχξηα δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, παξάγνληαο έζνδα 458 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε ην 43% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ.   
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Δικόνα 1. Oι πιο δημοθιλήρ ηοςπιζηικέρ πεπιοσέρ για ηο έηορ 2012, με βάζη ηον απιθμό ηων διανςκηεπεύζεων ζε ηοςπιζηικά καηαλύμαηα, ανά πεπιθέπεια 

NUTS επιπέδος 2                                                                                                                                                                                                                                                             

πηγή: Eurostat 

χκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπξηζκνχ είλαη λα 

εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη καθξνπξφζεζκα, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ «βηψζηκν» ραξαθηήξα ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ. 

Οη απαηηήζεηο γηα κηα θηιφδνμε επξσπατθή πνιηηηθή ηνπξηζκνχ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηελ άηππε ππνπξγηθή 

ζχλνδν γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ νξγαλψζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ηζπαληθήο πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 

15 Απξηιίνπ 2010. Μεηά ηε δηάζθεςε πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθφ ηνπξηζκφ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μαδξίηε, κηα πξαγκαηηθή «γεληθή ζπλέιεπζε» ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ, απηή ε 

άηππε ππνπξγηθή ζχλνδνο απνηέιεζε απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηε δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιάβεη ε Έλσζε θαη 

φια ηα θξάηε κέιε γηα έλαλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα πνπ λα είλαη αληαγσληζηηθφο, βηψζηκνο, ζχγρξνλνο θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλνο. Έηζη, νη ππνπξγνί ηνπξηζκνχ ηεο ΔΔ ζηήξημαλ ηε «Γήισζε ηεο Μαδξίηεο» ε νπνία 

θαζνξίδεη κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εληαίαο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπξηζκνχ, 

ππνγξακκίδεη φηη είλαη αλάγθε λα εληζρπζεί ε βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα απηνχ ηνπ ηνκέα θαη αλαγλσξίδεη 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ζεηηθά ηε δξάζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ κέζσ νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). 
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Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη δξάζεηο ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ ζε ηέζζεξεηο 

άμνλεο: 

(1) ελζάξξπλζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ Δπξψπε, 

(2) πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκνπ, ππεχζπλνπ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

(3) εδξαίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο Δπξψπεο σο ζπλφινπ βηψζηκσλ θαη πνηνηηθψλ 

πξννξηζκψλ, 

(4) κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Απηνί νη ηέζζεξηο άμνλεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ λένπ πιαηζίνπ δξάζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ ε Δπηηξνπή 

ζθνπεχεη λα εθαξκφζεη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο βαζηθνχο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. 

Ο ηνπξηζκφο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο ζεκαηηθφο ζηφρνο ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ Δπξσπατθψλ 

Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ), θαζψο ζπληζηά κέζν ή ηνκέα, παξά έλα ζηφρν. Χζηφζν 

νη θαλνληζκνί πξνβιέπνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα έμππλεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. 

Ο ηνπξηζκφο δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έλαλ ηνκέα θαη έλα 

κέζν θαη φρη έλα αληηθείκελν. Χζηφζν, νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ κπνξνχλ ππνζηεξηρζνχλ εάλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ κε έλα 

ζηνρεπκέλν ηξφπν θαη αλ ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηηο επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε. 

 Οη επελδχζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ππφθεηληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο ζρεηηθέο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο είλαη:  

 ε θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο αθνκνηψλνληαο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ηδίσο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο νη  

νπνίεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

 ε αλάπηπμε ηνπξηζκνχ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

ηνπξηζκφο πγείαο, αιιά ε πξνζέγγηζε εηδηθψλ νκάδσλ ζηφρσλ, φπσο νη ειηθησκέλνη, ν πνιηηηζηηθφο 

θαη πεξηβαιινληηθφο ηνπξηζκφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θιπ.  Απηφο ν ηνπξηζκφο 

κηθξήο θιίκαθαο ζπρλά ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά ή πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ είλαη ηθαλά λα πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζηηο πεξηθέξεηεο θαη επηηξέπνπλ ηελ επέθηαζε 

ηεο παξαδνζηαθήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (season) θαη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ πφξσλ 
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 ε ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο γηα λα μεπεξαζηεί ε εμάξηεζε απφ ηε ρακειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, πξνζσξηλή εξγαζία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ 

ην βηνκεραληθφ  ηνπξηζκφ θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ζηνλ αθηνπιντθφ 

ηνπξηζκφ, θαζψο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ  θξνπαδηέξαο). Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δπλαηφηεηεο 

γηα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζσ ηεο  ζχλδεζεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ κε ηελ ελδνρψξα 

 νη πην αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηθέξεηεο ζηελ Δπξψπε, ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηελ εμάξηεζε 

απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ ν νπνίνο είλαη ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, λα παξαηείλνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν (ζεδφλ) θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπο, 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαηνκεαθψλ ζπλεξγεηψλ θαζψο θαη 

ησλ αλαδπφκελσλ ηνκέσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε (π.ρ. γεσξγηθά πξντφληα 

δηαηξνθήο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, επηζηήκεο πγείαο θαη ηεο δσήο, λαπηηιηαθφ ηνκέα, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θ.ιπ.). 

 

1.2 Ο ηοςπιζμόρ ζηην Δλλάδα 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο αλάπηπμεο θαη 

εηζξνήο εζφδσλ. Έλαο ζηνπο πέληε θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο ζήκεξα, αζρνιείηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ηεξάζηηα, απνδεηθλχνληαο πσο ε 

ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ 

είρε θαη έρεη ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, έσο θαη ζήκεξα, ε Διιάδα έρεη εηζέιζεη ζε θάζε 

βαζηάο χθεζεο, απφ ηελ νπνία πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη. Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, πνπ παξά ηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ απηή πξνθαιεί, εμαθνινπζεί θαη είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε θχξηα θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ  αλαδηάξζξσζε, ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ έμνδν απφ ηελ χθεζε. 

 

Ζ  Διιάδα ην 2014, κε 22 εθ. αθίμεηο, θαηέιαβε ηελ 15
ε  

ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ρσξψλ κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ  (Υαηδεδάθεο, 2015).  

 

Ο Σνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 16% ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπλππνινγίδνληαο ηελ άκεζε 

(8%) θαη έκκεζε (8%) ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ζε εηήζηα βάζε. Ο Σνκέαο 

έρεη απμεζεί εδψ θαη κηα δεθαεηία, αιιά ην 70% απηήο ηεο αχμεζεο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε. 

Σν κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο, παξά ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ, 

παξακέλεη παξαδνζηαθφ θαη ζηξεβιφ (McKinsey&Company, 2011).  
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Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε αλέξρεηαη ζε 18,4% (έλαληη 26,1% ηεο Μάιηαο, 

19,6% ηεο Κχπξνπ θαη 8,1% ηεο Σνπξθίαο), ελψ ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ζηελ απαζρφιεζε 

αλέξρεηαη ζε 8,0% (έλαληη 14,0% ηεο Μάιηαο, 6,9% ηεο Κχπξνπ θαη 2,2% ηεο Σνπξθίαο). 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα θαη απφ 

ρψξεο φπσο ε Γαιιία (4,5%), ε Ηηαιία (3,7%) θαη ε Ηζπαλία (2,43%). Ζ ζπλεηζθνξά απηή αλαδεηθλχεη ηελ 

πςειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζπγθξηλφκελε κε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, κε ηαπηφρξνλε 

φκσο εμάξηεζε ηεο απαζρφιεζεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη εμάξηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Σνκέα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο «παξαδνζηαθέο» αγνξέο επηζθεπηψλ (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, 2013).   

 

Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ν δείθηεο «ηνπξηζηηθή έληαζε» 

(επηζθέπηεο αλά 1000 κφληκνπο θαηνίθνπο) δελ είλαη εμαηξεηηθά πςειφο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ 

ράξηε. 

 

Δικόνα 2 Σοςπιζηική ένηαζη ζηιρ εςπωπαϊκέρ πεπιθέπειερ  2006 – 2009                                                                                                                                                           

πηγή: Υποσργείο Τοσριζμού, 2013 
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Ο χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) ζχκθσλα κε ηελ έθζεζή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Σνπξηζηηθνχ Σνκέα ζηελ Διιάδα πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ ζηα 22 -24 εθαη. απφ 

ηα 17,5 εθ. πνπ είλαη ζήκεξα θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα κε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ 45 – 

48 εθαη. επξψ (ζε ζρέζε κε ην 2013, επηπιένλ 16 εθαη. επξψ) θαη έλα εθαηνκκχξην ζέζεηο εξγαζίαο 

(επηπιένλ 300.000). 

Κχξηα πξνηεξαηφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ. 

Σν ζρέδην πξνηείλεη κηα "ζεκαηηθή" πξνζέγγηζε, δειαδή κηα πξνζέγγηζε "αλά ηχπν" ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

επηθεληξψλνληαο θπζηθά ζηνπο ηχπνπο ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα εκθαλίδεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Οη 

ζεκαηηθέο απηέο είλαη: 

α) ν παξαζεξηζηηθφο ηνπξηζκφο, ηα city breaks (γηα Αζήλα – Θεζζαινλίθε) 

β) ν πλεδξηαθφο – Δθζεζηαθφο (MICE), 

γ) o πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

δ) ν Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

ε) ν ηνπξηζκφο πγείαο. 

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο κνξθέο πξνηείλνληαη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

- ειιείςεηο ζε ππνδνκέο 

- ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ 

- ελέξγεηεο πξνψζεζεο – πξνβνιήο 

- ξπζκηζηηθέο - θαλνληζηηθέο ελέξγεηεο 

 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνβιέςεηο πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ επφκελε 10εηία, ν Σνπξηζκφο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάηαζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, κε ζπγθεθξηκέλεο πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηδφζεηο ζε πεξηθεξεηαθή θιίκαθα θαη ηδίσο ζηελ απαζρφιεζε, ε νπνία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θξίζεο, έρεη πιεγεί ηδηαηηέξσο.  

 

Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα απνηειεί δηαξθή ζηφρν ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη θχξην κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Μέηξα ή δξάζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρνπλ 

πινπνηεζεί ζε φιεο ηηο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ πάληνηε εληαίν ζρεδηαζκφ ή 

δηαξθείο δνκέο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ έιιεηςε απηή πξνθαλψο επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ εθάζηνηε επηινγψλ θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηνκέα ν 

νπνίνο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ σο ζήκεξα Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ 

(Γεληθή Γξακκαηεία, Τθππνπξγείν, Τπνπξγείν). 
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1.2.1 Δθνική αναπηςξιακή Σηπαηηγική για ηον Τοςπιζμό 2014 – 2020 

 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 επηθεληξψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 

1. Αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ «ήιηνο - ζάιαζζα» κε παξάιιειε ρξνληθή δηεχξπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπξηζηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

2. Δκπινπηηζκφο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη αλάδεημε λέσλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ (Κξνπαδηέξαο θαη ζαιάζζηνο, πλεδξηαθφο, Ηακαηηθφο, Τγείαο – επεμίαο, City break, θ.α.). 

3. Αλάδεημε ηεο ζηξαηεγηθήο ζρέζεο κε ηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ρψξσλ αξραηνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη 

ηαπηφρξνλε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

4. Γηακφξθσζε θηιηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

5. Τινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ έρνπλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηνλ ηνπξηζκφ (κε έκθαζε ζηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα αεξνπνξηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ). 

6. Αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα, κέζα 

απφ ηε ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ, κε ηνκεαθή θαη ρσξηθή εμεηδίθεπζε. 

7. Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ κε παξάιιειε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

βαζηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

8. Πξνψζεζε ησλ ζπλεξγηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζε θιαδηθφ επίπεδν (κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ) φζν θαη κεηαμχ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. 

ζπλδεδεκέλσλ, ππεξγνιαβηθψλ, θ.ιπ.), θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ κε βάζε ηε 

δήηεζε θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ (2013) ε ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνχ 2014-2020 

απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ππιψλεο παξέκβαζεο: 

 

1. εκαληηθέο παξεκβάζεηο ζε αλαγθαίεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ππνδνκέο ηεο ρψξαο: 

 

Πεξηιακβάλνληαη έξγα ππνδνκήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο ππνδνκέο ηεξκαηηθψλ 

ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο, επελδχζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο, ε αλαβάζκηζε ησλ ππιψλ εηζφδνπ (αεξνδξνκίσλ θαη ιηκέλσλ) ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ζε 

βαζηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε αλαβάζκηζε κεηαθνξηθψλ θφκβσλ φπσο ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, 

ζηαζκνί ιεσθνξείσλ, νη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ σο πξνο ηελ ρξήζε ΑΠΔ γηα νινθιεξσκέλε 
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δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ξνψλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο, θ.ιπ. θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

2. Τπνδνκέο αμηνπνίεζεο θαη παξάιιειεο πξνζηαζίαο ησλ «ηνπξηζηηθψλ» θπζηθψλ πφξσλ: 

 

Αθνξά παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο δξάζεηο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαιπκάησλ, έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ ζε 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο εκπιεθνκέλσλ 

ζηειερψλ θ.α. Δπίζεο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ρψξσλ αξραηνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηνλ ππιψλα απηφ πξνβιέπεηαη ε 

ζχλδεζε κε πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ηε ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γηα ηνπξηζηηθή ρξήζε.  

 

3. Γξάζεηο Δλίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: 

 

ηνλ ππιψλα απηφ πεξηιακβάλνληαη ε ζηνρεπφκελε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κέζσ ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη ε δεκηνπξγία κφληκνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα πινπνηεί ηελ 

πνιηηηθή ελίζρπζεο βξαρππξφζεζκσλ επελδχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, κε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σο 

πξνο ηνλ αλαπηπμηαθφ Νφκν θαη ζα ζηεξίδεη εηδηθέο επελδχζεηο, βαζηζκέλν ζην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ 

Καλνληζκφ ή/θαη ζηνλ θαλνληζκφ De Minimis. 

 

4. Γξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 

α) Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ λα ελζσκαηψλνπλ λέεο 

κεζφδνπο εθκάζεζεο θαη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηηο φιν θαη πςειφηεξεο απαηηήζεηο ππεξεζηψλ 

θηινμελίαο, ηδηαίηεξα ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

β) Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζρνιψλ ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο καζεηείαο. 

 

5. Τπνδνκέο θαη δξάζεηο ελίζρπζεο δηθηχσλ γηα ηηο Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ: 

 

Ο ππιψλαο αθνξά δξάζεηο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ (clustering) κε ζηφρν ηε 

δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. Θα δνζεί έκθαζε 

θαηαξρήλ ζε εηδηθέο κνξθέο φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, επαγγεικαηηθφο (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο), 

αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο πγείαο επεμίαο. 
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6. Υσξηθά νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ππνδνκψλ θαη δξάζεσλ: 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο, πξφθεηηαη λα γίλεη ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλσλ πνιπηακεηαθψλ 

δξάζεσλ, γηα ηελ αλαδσνγφλεζε θαη αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε 

απφζπξζε παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπηθψλ θνξέσλ, ΟΣΑ, επηρεηξήζεσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηφζν ελδν- φζν θαη δηα-πεξηθεξεηαθά. Οη 

δξάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θξαηηθέο εληζρχζεηο, δξάζεηο ΣΠΔ, έξγα ππνδνκήο, δξάζεηο πξνψζεζεο 

θ.ιπ., ελψ ζα ζπλδένληαη θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ. 

 

7. Θεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο: 

 

Πεξηιακβάλνληαη ηφζν δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο φζν θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ αλαλέσζε 

ηνπ Μεηξψνπ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πηζηνπνίεζεο πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Λφγσ ηεο έληαμεο ηεο Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε 

αληηζηνίρηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ κε ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο ηεο λέαο 

πεξηφδνπ θαη κε ηηο λέεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ δελ είλαη νξαηή. ηνπο 

ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν  2014 -2020 έρνπλ εληαρζεί νη 

ζηφρνη θαη αλαγθαίνη ηχπνη παξεκβάζεσλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην δεζκεπηηθφ πιαίζην ηνπ 

ππνδείγκαηνο πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) πνπ παξέζρε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

Οη Πεξηθέξεηεο ζην πιαίζην ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ 2ε Δγθχθιην ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Πεξηφδνπ 2014-2020 έρνπλ ηνπνζεηεζεί σο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ζε κεγάιν ή κηθξφηεξν βαζκφ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν εχξνο ηεο αλαθνξάο ζηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη 

ε εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ εμαξηάηαη απφ ηελ βαξχηεηα πνπ ν ηνκέαο απηφο έρεη ζην 

ζπλνιηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη απφ ηηο πξννπηηθέο πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε βάζε ηνπο πφξνπο 

θάζε Πεξηθέξεηαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζε ζρεδφλ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο (πιελ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο) ν ηνπξηζκφο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην 

θαηάξηηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. Αλαιχνληαο ηελ ζηξαηεγηθή θάζε 

πεξηθέξεηαο θαη επηθεληξψλνληαο ζηηο αλαθνξέο - θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ, ε γεληθή 

εηθφλα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο νη αλαθνξέο ζε αλάγθεο ή πξννπηηθέο ηαπηίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο. Πιένλ 

εμεηδηθεπκέλεο, σο πξνο ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πεξηθέξεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο νη πιένλ ηνπξηζηηθέο ηεο ρψξαο (Κξήηε, Αηηηθή, Ηφληα). 
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 1.2.2 Χωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ 

 

χκθσλα κε ην ππ’αξηζ. ΦΔΚ 3155Β/12-12-2013 ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε, ηδίσο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

κεγάιεο αλεξγίαο πνπ δηαλχεη ε ρψξα αιιά θαη ζηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαζψο ππνινγίδεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε επεξεάδεη ην 60% ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο.  Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη έλα επηρεηξεζηαθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο ζηηο επηκέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηεπζέηεζε ησλ ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη 

ηδίσο, σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο. Ζ νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη αλαδεηθλχεη ηε ρψξα ζε ψξηκν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Με ηνλ θαηάιιειν 

ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ινηπψλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο είηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, ν εζληθφο ρψξνο πξνζεγγίδεηαη βάζεη 

θξηηεξίσλ: 

α. έληαζεο θαη είδνπο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

β. γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη 

γ. επαηζζεζίαο ησλ πφξσλ. 

Οη θαηεγνξίεο πεξηνρψλ απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα κε ηίηιν «Υάξηεο Βαζηθψλ Καηεπζχλζεσλ 

Υσξηθήο Οξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ». 
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Δικόνα 3  Υάπηηρ Βαζικών Καηεςθύνζεων Υωπικήρ Οπγάνωζηρ ηος ηοςπιζμού                                                                                                                     

πηγή: ΦΔΚ 3155Β/12-12-2013 

Ζ  ραξηνγξάθεζε απηή δελ ζπληζηά ρσξνζέηεζε, αιιά πξνζδηνξηζκφ επξχηεξσλ δσλψλ άζθεζεο 

πνιηηηθήο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ρσξνζέηεζε. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ν εζληθφο ρψξνο θαηαηάζζεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ:  

 

1. Πεπιοσέρ ηος εθνικού σώπος με βάζη ηο κπιηήπιο ηηρ ένηαζηρ και ηος είδοςρ ηηρ ηοςπιζηικήρ 

ανάπηςξηρ 

 

(Α) Αναπηςγμένερ και αναπηςζζόμενερ ηοςπιζηικά Πεπιοσέρ  

 

(Α1) Αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο.  

 ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά, πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλαβάζκηζε, βειηίσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

 (Α2) Αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο.  

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη ή εκθαλίδνπλ ζηαδηαθά ζεκαληηθή 

δπλακηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξννξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ ηνπξηζηηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ γηα νινθιεξσκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα. 

 

(Β) Πεπιοσέρ ενδεικνςόμενερ για ηην ανάπηςξη ειδικών − εναλλακηικών μοπθών ηοςπιζμού. 

 

Ζ θαηεγνξία απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

(Β1) Πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (λεζηά πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε θαη πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο) 

(Β2) Πφινη εληαηηθήο αλάπηπμεο εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πεξηνρέο εγθαηαζηάζεσλ ρηνλνδξνκηθψλ 

θέληξσλ, θαη νη νηθηζκνί πνπ ηα πεξηβάιινπλ θαη ινπηξνπφιεηο). 

 

 (Γ) Μηηποπολιηικέρ πεπιοσέρ 

Σαπηίδνληαη κε ηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ Αζήλαο (πιελ ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο 

Νεζησηηθήο Αηηηθήο) θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

2. Πεπιοσέρ ηος εθνικού σώπος με βάζη ηο κπιηήπιο ηων γεωμοπθολογικών σαπακηηπιζηικών. 

 

(Γ) Νηζιά και παπάκηιερ πεπιοσέρ. 

 

(Δ) Οπεινέρ πεπιοσέρ 

Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, θαζψο θαη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Δχβνηαο, πνπ εθηείλνληαη 

ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 800 κ. Απνηεινχλ δηαθξηηή θαηεγνξία πεξηνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνθαηεγνξία Β1. 

 

(ΣΤ) Πεδινέρ και ημιοπεινέρ πεπιοσέρ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ππνιεηπφκελε έθηαζε ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαζψο θαη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Δχβνηαο, 

πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Γ.2. «Παξάθηηεο πεξηνρέο» θαη Δ. «Οξεηλέο πεξηνρέο». 

 

3. Πεπιοσέρ ηος εθνικού σώπος με βάζη ηο κπιηήπιο ηηρ εςαιζθηζίαρ ηων πεπιβαλλονηικών και 

πολιηιζηικών πόπων 

 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο θαη νηθηζκνχο εηδηθνχ αξρηηεθηνληθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

(Ε) Πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηνπ λ. 3937/2011). 
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(Ζ) Πξνζηαηεπφκελνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί (νη ραξαθηεξηζκέλνη σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, 

άιινη νηθηζκνί πνπ πξνζηαηεχνληαη κε εηδηθά θαζεζηψηα θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 200 

θαηνίθσλ). 

 

(Θ) Αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηφπνη (νη ραξαθηεξηζκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα 

κλεκεία ηνπ Καηαιφγνπ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο θαη νη ηζηνξηθνί ηφπνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

Καηάινγν Μλεκείσλ Μείδνλνο εκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ). 

 

(Η) Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα (πεξηνρέο κε αμηφινγα ηνπία, ηδηαίηεξα γεσκνξθνινγηθά, αξρηηεθηνληθά, 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα Εαγνξνρψξηα, ην Πήιην, ε Μάλε, θ.ιπ.). 
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2. Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ  

 

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΓΜ) απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (ΠΔ): 

Κνδάλε, Γξεβελά, Καζηνξηά, Φιψξηλα θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 9.451 η.ρκ (7,16 % ηεο ρψξαο). Ο 

πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε 283.689 θαηνίθνπο (2,6% ηεο ρψξαο), ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε 

απνγξαθή ηεο ΔΤΔ (2011).  

 

Δικόνα 4. Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ  

Ζ ΠΓΜ είλαη ε κνλαδηθή ειιεληθή πεξηθέξεηα πνπ δελ βξέρεηαη απφ ζάιαζζα θαη κία απφ ηηο κηθξφηεξεο 

πιεζπζκηαθά Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζηα ΒΓ ζχλνξα. Ζ ΠΓΜ παξάγεη ην 2,3% ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ, πνπ 

πξνέξρεηαη θαηά 6,8% απφ ηελ Γεσξγία, θαηά 38,5% απφ ηελ Βηνκεραλία – Καηαζθεπέο (ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηνκείο ησλ κεηαιιείσλ – νξπρείσλ κε 9,8% θαη ηεο Δλέξγεηαο κε 18,6%) θαη θαηά 

54,7% απφ ηηο Τπεξεζίεο. 

ε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε κε επαξθήο αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαζψο θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζπκβάιινπλ ζην 

κεησκέλν αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θχξηα απφ αιινδαπνχο ηνπξίζηεο (Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΔΓΑ), 2014). 

 

Οη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο αλά θιάδν πνπ απνηππψλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (ρέδην 

RIS3) ηεο ΠΓΜ θαη κε αλαθνξά ζηε ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε είλαη:  

 

• Ο θιάδνο Δλέξγεηαο/ΑΠΔ-Σειεζέξκαλζεο (θπξίσο ζηηο ΠΔ Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο) 

• Ο θιάδνο ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ζε φιεο ηηο ΠΔ) 

• Οη παξαδνζηαθνί θιάδνη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Μεηαπνίεζεο:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A5%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
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 κεηαπνίεζε – ηππνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζε φιεο ηηο ΠΔ) 

 εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ - δεξκάηηλα πξντφληα (ζηηο ΠΔ Καζηνξηάο θαη Κνδάλεο) 

 ηξφθηκα, πνηά, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (ζε φιεο ηηο ΠΔ) 

• O θιάδνο ηνπ Σνπξηζκνχ (ζε φιεο ηηο ΠΔ). 

 

χκθσλα κε ηελ ΔΓΑ ΠΓΜ (2014) κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΠΓΜ είλαη ε πξνψζεζε θαη 

αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο θαη γηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηα 

έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δαπάλεο ησλ επηζθεπηψλ, ζπκκεηέρνληαο κφιηο θαηά 0,57% ζην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ δαπαλψλ ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν (ηα ζηνηρεία παξαηίζεληαη κε επηθχιαμε, 

θαζψο δελ απνηεινχλ επίζεκε ζηαηηζηηθή πεγή) (ΔΓΑ, 2015).  

Με βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηα έηε 2009-2011 πνπ αθνξνχλ ηνπο δείθηεο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ην ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηθέξεηαο αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία ζε επίπεδν πιήζνπο ελεξγψλ 

επηρεηξήζεσλ, δηαζέζηκσλ θιηλψλ θαη εηδηθά ζε αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ επηζθεπηψλ (ζπλνιηθή κεηαβνιή -

25% γηα ηα δχν έηε), σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ 

ηνπ ηνκέα εληφο ηεο ΠΓΜ. Οη αδπλακίεο απηέο αθνξνχλ: 

 ην ρακειφ επίπεδν γλψζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

 ην ρακειφ εηζφδεκα ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ  

 ηνλ κεησκέλν επαγγεικαηηζκφ θαηά ηελ παξαγσγή θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

 ην ρακειφ ζρεηηθά επίπεδν θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (ζηηο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο). 

Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θπξίσο ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ αλαςπρήο, ηνπ νηθνινγηθνχ 

θαη ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο. Σαπηφρξνλα πινπνηνχληαη ζην 

επίπεδν ηεο πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, δξάζεηο πξνζηαζίαο – αλάδεημεο κλεκείσλ (θπξίσο 

βπδαληηλψλ) θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαζψο επίζεο δεκηνπξγίαο λέσλ κνπζεηαθψλ ππνδνκψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ. Απνκέλεη ε πξνψζεζε ελεξγεηψλ νξζνινγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο δηθηχσλ – δηαδξνκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

πξνζπάζεηα ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί ζε πην ζπζηεκαηηθή βάζε αμηνπνίεζεο 

ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ζα 

ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο βηψζηκνπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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χκθσλα κε ην ρέδην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014 

– 2020 ζηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ ηα επφκελα ρξφληα 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε αλάγθε κεηάβαζεο απφ ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ, κνλνζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ πνηνηηθφ, 

δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιπζεκαηηθφ, 

β) ε αλάγθε πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

 

ηελ αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ν πξψηνο ζηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

επηιέμηκε σο ηφπνο πξννξηζκνχ, είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζθέξεη έλα δηαθξηηφ, ειθπζηηθφ θαη 

«απζεληηθφ» πξντφλ, ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα ελζσκαηψλεη ηελ εηθφλα 

ηεο, δηαζθαιίδνληαο πνηφηεηα ζηελ εκπεηξία ηεο αλαςπρήο. Δίλαη αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ν πνιηηηζκηθφο 

θαη πεξηβαιινληηθφο πινχηνο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν, θαζψο ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηελ ΠΓΜ. 

Θα επηρεηξεζεί ε πξνψζεζε δηαθνξνπνηεκέλσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, 

πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, βηνκεραληθφο, γαζηξνλνκηθφο, θπζηνιαηξηθφο, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο θιπ.), νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη θπζηνγλσκία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηελ άκβιπλζε 

ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ππφ ηνλ φξν πάληνηε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. Δπηδηψθεηαη ε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ζχλδεζε κε ηελ 

ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ε δηεχξπλζε ηεο κε απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο 

ζηελ ειιεληθή, βαιθαληθή θαη ππφ ζπλζήθεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Κεληξηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

πξνζέιθπζε ελφο θαιχηεξνπ κίγκαηνο ηνπξηζηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο αλά επίζθεςε, ε 

αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο  θαη ε δηάρπζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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3. Γήμορ Καζηοπιάρ  

 

3.1  Γενική Πεπιγπαθή 

 

Ο Γήκνο Καζηνξηάο αλήθεη ζην λνκφ Καζηνξηάο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

απνηειεί πεξηθεξεηαθή ελφηεηα (ΠΔ) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ππάγεηαη ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Ο λνκφο Καζηνξηάο αληηκεησπίδεη φια εθείλα ηα ηππηθά πξνβιήκαηα ηνπ νξεηλνχ επεηξσηηθνχ φγθνπ ηεο 

Διιάδαο, ζε ζρέζε κε ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ, ηε ζρεηηθή γεσγξαθηθή απνκφλσζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα νπνία επηηείλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ 

πζηέξεζε. 

πγρξφλσο φκσο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, εθφζνλ είλαη παξαδνζηαθά θαηεμνρήλ 

βηνκεραληθφο λνκφο, κε ηδηαίηεξε κάιηζηα θαη καθξαίσλε παξνπζία ζηνλ ρψξν ηεο κεηαπνίεζεο γνχλαο – 

δέξκαηνο –ελδχκαηνο πνπ απνηέιεζε γηα δεθαεηίεο ηνλ κνριφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο νιφθιεξνπ ηνπ 

λνκνχ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο κνλνθιαδηθήο νηθνλνκίαο. 

ε επίπεδν λνκνχ - Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν Γήκνο Καζηνξηάο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

πξσηνβάζκην ΟΣΑ ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ κφληκα πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (35.874 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011)).  

Ο Γήκνο παξνπζηάδεη αλαπηπμηαθή εμεηδίθεπζε θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ην εκπφξην γνχλαο θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνπξηζκφ 

ιφγσ ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο. ε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ αλαπηχζζνληαη θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη δεπηεξεπφλησο κε ηελ εμφξπμε 

νξπθηψλ πφξσλ θαη ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηα θαζφιηα θαη ηα κήια πνπ παξάγνληαη ζηνλ 

Γήκν απνηεινχλ πηζηνπνηεκέλα πξντφληα γεσγξαθηθήο έλδεημεο.  

Ζ Καζηνξηά, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα αμηφινγνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ θεθάιαην ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

πεξηιακβάλεη έλαλ ζπλδπαζκφ δαζηθψλ, αγξνηηθψλ θαη πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε εμέρνπζεο 

πεξηπηψζεηο ηε Λίκλε ηεο Καζηνξηάο, ηα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο θαη ηνπο γεψηνπνπο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ηνπξηζηηθνί πφινη ηνπ Γήκνπ είλαη ε ίδηα ε πφιε ηεο Καζηνξηάο θαη ην Υηνλνδξνκηθφ 

Κέληξν Βηηζίνπ. Σκήκα ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη ζε ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο φπσο ε Natura 2000 θαη 

ηα θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. 
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ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ- κλεκείσλ, θπξίσο 

ηεο βπδαληηλήο-κεηαβπδαληηλήο επνρήο, αιιά θαη ηεο λεφηεξεο επνρήο, θαζψο θαη αξθεηνί παξαδνζηαθνί-

αμηφινγνη νηθηζκνί. εκαληηθφηεξνο αξραηνινγηθφο ρψξνο είλαη ν ιηκλαίνο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ 

Γηζπειηνχ. Ζ πφιε ηεο Καζηνξηάο ζπγθεληξψλεη πιήζνο αμηφινγσλ βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ θαη ζεκαληηθφ 

αξηζκφ νηθηψλ- αξρνληηθψλ θαη ηδακηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κεγαινπξεπή αξρνληηθά ηεο Καζηνξηάο 

βξίζθνληαη ζηε ζπλνηθία Νηνιηζφ θαη είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα. Αμηφινγνη νηθηζκνί 

ηνπ Γήκνπ, απφ αξρηηεθηνληθήο θαη ιανγξαθηθήο ζθνπηάο, είλαη ν Πνιπθέξαζνο, ν νπνίνο είλαη κάιηζηα 

ραξαθηεξηζκέλνο σο ηζηνξηθφο ηφπνο, θαη ε Κιεηζνχξα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ε 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ σο επί ην πιείζηνλ νηθηζκψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Κνξεζηείσλ, ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

3.2 Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηο 

Γήμο Καζηοπιάρ 

 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο- εμεηδίθεπζεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Απξίιηνο 2015), ε Καζηνξηά νξίδεηαη σο 

πφινο αλάπηπμεο κε εηδηθφ εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ξφιν, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηεο σο θέληξνπ ελφο απφ ηνπο 

δπλακηθνχο εμαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (γνπλνπνηία) ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο φζν θαη ηεο Υψξαο. 

Δπηπιένλ εληάζζεηαη ζην δεχηεξν πνιππνιηθφ ζχκπιεγκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Καζηνξηάο, ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ, ηεο ηάηηζηαο θαη ησλ 

Γξεβελψλ, ηα ηξία εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, ελψ φια ζρεηίδνληαη 

επηπιένλ κε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, αξζξψλνληαη γχξσ απφ ηελ Δγλαηία Οδφ ή/θαη ηνλ Κάζεην Άμνλα 

ηάηηζηα - Κξπζηαιινπεγή θαη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ιεηηνπξγηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

 Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ ππφ αλαζεψξεζε ΠΠΥΑΑ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ηνπξηζκνχ, εμεηδηθεχνληαη γηα ην Γήκν Καζηνξηάο σο εμήο: 

 

Α. Χρ ππορ ηην αναπηςξιακή θςζιογνωμία.  

 

Απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αμηφινγνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πινχζηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ινηπψλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ινηπφο αγξνηηθφο ηνκέα, νξπθηά, γνπλνπνηία) κε ζηφρν ηελ αλάδεημε κηαο 

πνιπηνκεαθήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα: 

Δίλαη αλαγθαία ε πξνψζεζε δξάζεσλ αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηνπ αμηφινγνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, κε θέληξν ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο ζε έλαλ απφ 
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ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνπξηζηηθνχο πφινπο ηεο Πεξηθέξεηαο (καδί κε ηελ πεξηνρή Πξεζπψλ θαη ηελ πεξηνρή 

Βαζηιίηζαο-νξεηλψλ Γξεβελψλ). 

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απαηηείηαη ε πξνβνιή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ Βηηζίνπ θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην 

Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Πηζνδεξίνπ. Δπίζεο, είλαη επηζπκεηή ε αμηνπνίεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβίσζε 

ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ ησλ Κνξεζηείσλ, κε επαλάρξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηφο 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Β. Χρ ππορ ηο οικιζηικό δίκηςο, ηο πόλο ηων βαζικών οικιζηικών κένηπων και ηη ζσέζη πόληρ-

ςπαίθπος. 

 

Δίλαη αλαγθαία ε πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Λίκλε Καζηνξηάο) 

θαη ηνπ αμηφινγνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο (αξρνληηθά, εθθιεζίεο) ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο θαζψο θαη 

ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο ζηνλ θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί σο πφινο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο εζληθήο θαη δηαζπλνξηαθήο εκβέιεηαο. 

Βαζηθή θαη δηαξθήο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

θαη κλεκείσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε πνιπζεκαηηθά δίθηπα δηαπεξηθεξεηαθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Γηζπειηνχ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνβνιή θαη ε αλάδεημή ηνπ θαζψο θαη ε έληαμή ηνπ ζε δίθηπα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δηαπεξηθεξεηαθνχ 

επηπέδνπ. 

Πξνηείλεηαη ε ππαγσγή ζε θαζεζηψο εηδηθήο θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ησλ νηθηζκψλ ησλ Κνξεζηείσλ 

πνπ θξίλνληαη αμηφινγνη θαζψο θαη ηεο Κιεηζνχξαο θαη ε αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά ηνπο γλσξίζκαηα. 

Απαηηείηαη ε πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο εληαίσλ δηθηχσλ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε 

βαζηθνχο θφκβνπο ηε ιίκλε θαη ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Γηζπειηνχ, θαη ελ 

γέλεη ε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε αληίζηνηρα δίθηπα γεηηνληθψλ Γήκσλ. 

 

Γ. Χρ ππορ ηα μεηαθοπικά δίκηςα και ηιρ λοιπέρ ηεσνικέρ ςποδομέρ 

Δίλαη αλαγθαία ε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχλδεζε ηεο 

Καζηνξηάο κε: α) ηελ Πηνιεκαΐδα, κέζσ ηεο ζήξαγγαο Κιεηζνχξαο, β) ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βηηζίνπ 

(ηνπξηζηηθφο άμνλαο) θαη γ) ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δλφηεηαο Γήκσλ Καζηνξηάο-

Νεζηνξίνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αμηφινγνπο θαη πην ηνπξηζηηθνχο. 
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3.3  Ο ηομέαρ ηος ηοςπιζμού ζηην Καζηοπιά  

 

ην Γήκν Καζηνξηάο δξαζηεξηνπνηνχληαη 58 επηρεηξήζεηο θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Πίνακαρ 1.  Καηαλύμαηα ζηο Γήμο Καζηοπιάρ                                                                                                                                                                             

Σχπνο θαηαιχκαηνο χλνιν Κλίνες 

Ξενοδοτεία/Δνοικιαζόμενα Γωμάηια/Καηαλύμαηα 

5*****  

2  90 

Ξενοδοτεία/Καηαλύμαηα 4**** 20 687 

Ξενοδοτεία/Καηαλύμαηα 3***  22 919 

Ξενοδοτεία/Καηαλύμαηα 2** 14 339 

Σύνολο 58 2.035 

(πηγή: Δπιτειρηζιακό Πρόγραμμα ηοσ Γήμοσ Καζηοριάς 2015 - 2019  Σηραηηγικός Στεδιαζμός) 

 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή πξφνδν ζην Γήκν Καζηνξηάο 

απνηειψληαο δηέμνδν ζηελ ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ηεο γνχλαο. Ο Γήκνο 

Καζηνξηάο δηαζέηεη εμαηξεηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, κλεκεία, 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θιπ) ηα νπνία θαη πξέπεη λα αμηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη πφιν έιμεο 

ηνπξηζηψλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θχξηα εζηία αλάπηπμεο. Οη θπζηθνί πφξνη θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο ζπκβάιινπλ ζηελ δπλακηθή αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο 

ν νηθνινγηθφο, θπζηνιαηξηθφο θαη πεξηεγεηηθφο ρσξίο σζηφζν λα απνθιείνληαη θαη άιιεο εηδηθέο κνξθέο ν 

πνιηηηζηηθφο, ν αζιεηηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν ζπλεδξηαθφο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο ηνπξηζκφο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ νπνίσλ πθίζηαληαη επλντθέο ζπλζήθεο. Με δεδνκέλε ηε δήηεζε πνπ εθδειψλεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα απνθηά 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. πλεπψο ε 

απμαλφκελε δήηεζε γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. πξνσζεί 

ηδηαίηεξα ηηο θαηεγνξίεο θνηλσληθνχ, αγξνηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο πνπ ν δήκνο ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί. ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζπλεξγαζίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ζε 

αληαγσληζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Άιιεο 

επθαηξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ 

ΣΠΔ γηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαζψο θαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ Ν.3389/2005 πεξί ΓΗΣ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ πξνψζεζεο ηνπξηζκνχ. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο 

ηδησηηθέο (θαηαιχκαηα, μελνδνρεία) θαη δεκφζηεο επελδχζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

Πίνακαρ 2. Ιδιωηικέρ επενδύζειρ αποκλειζηικά ζηον ηοςπιζμό                                                                                                                                                                          

Ππόγπαμμα Απιθμόρ ιδιωηικών 

επενδύζεων 

ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ 

δημόζιαρ δαπάνηρ 

''ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ'' ΣΟΤ 

ΔΠΑΝ ΗΗ 2011 

2 62.585,69 € 

ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΜΔΧ ΣΟΤ 

Ν.3299/2004 

6 5.187.423 € 

ΔΝΗΥΤΖ ΜΜΔ ΜΔΧ ΠΔΠ 2007-2013 9 947.159 € 

"ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER"  ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4  ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013» (ΠΑΑ) 

3 615.717,78 € 

ΤΝΟΛΟ 20 6.812.885,47 € 

πεγέο ΑΝΚΑ, ΑΝΚΟ, http://anaptyxi.gov.gr 

Ο Γήκνο Καζηνξηάο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2014 πινπνίεζε ηα παξαθάησ έξγα: 

Πίνακαρ 3.   Έπγα πος ςλοποίηζε ο Γήμορ Καζηοπιάρ για ηον ηοςπιζμό                                                                                                                                     

Ππόγπαμμα Σίηλορ έπγος  Έηορ  ςνοπηική πεπιγπαθή ςνολικόρ 

πποϋπολογιζμόρ  

Δλίζρπζε ΠΔΠ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

2007-2013 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΠΖΛΑΗΟΤ ΓΡΑΚΟΤ 

 

2007-2008 Γηάλνημε θαη δηακφξθσζε δηαδξνκήο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ Γξάθνπ ζηνλ Γήκν 

Καζηνξηάο, ψζηε λα θαηαζηεί επηζθέςηκν. 

Καηαζθεπή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπή ζην εμσηεξηθφ 

ηνπ ζπειαίνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

ππνδνκψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζηάζκεπζεο. 

2.630.000 € 

Δλίζρπζε ΠΔΠ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

2007-2013 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ - 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΗΣΗΟΤ 

 

2014-2015 Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιηνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Βηηζίνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα: Δξππζηηνθφξνπ 

κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο ρηνληνχ , νρήκαηνο 

απνρηνληζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,  

κνλάδσλ παξαγσγήο ηερλεηνχ ρηνληνχ γηα 

ηελ παξαγσγή ρηνληνχ ζηηο πίζηεο ηνπ 

ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 

720.330 € 

"ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

LEADER"  ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 4  ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΚΑΣΟΡΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΑ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ 

2014-2015 Δλέξγεηεο πξνβνιή θαη πξνψζεζεο ηνπ 

πειαίνπ ηνπ Γξάθνπ δεκηνπξγία 

ληoθηκαληεξ, θπιιάδηα θιπ θαη πξνκήζεηα 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο μελάγεζεο. 

71. 410 € 
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ΔΛΛΑΓΑ 2007-

2013» (ΠΑΑ) 

«ΟΡΔΣΗΑ» 

IPA Cross Border 

Program Greece 

Albania 2007 -2013 

 

SMARTCUL2RE / 

Valorization of New Media 

for the Promotion and 

Enhancement of Cultural 

Resources in the Cross–

border Area 

 

2012 Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ, one-stop ςεθηαθνχ 

απνζεηεξίνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

παξνρή εθαξκνγψλ γηα θηλεηά θαη ππεξεζηψλ 

ηφζν ζηνπο πνιίηεο κε πνιηηηζηηθά 

ελδηαθέξνληα φζν θαη ζηνπο ηνπξίζηεο ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο. 

 

384.719,19 € 

 

IPA Cross Border 

Program Greece 

Albania 2007 -2013 

 

TOUR ACT / Action Plan 

for the Promotion of the 

Cross-border Area as a 

Competitive Touristic 

Destination 

 

2012 Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Μάξθεηηλγθ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζκνχ κε 

βάζε ηα ηνπηθά πξντφληα ηα νπνία είλαη 

ηθαλά λα πξνσζεζνχλ ζηελ εζληθή θαη δηεζλή 

ηνπξηζηηθή αγνξά. 

421.467,82 € 

 

ΤΝΟΛΟ     4.227.927 € 

 

πεγέο: ΑΝΚΑ, http://anaptyxi.gov.gr, http://www.greece-albania.eu 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη απφ ηνπο δχν πίλαθεο φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

επελδχζεθαλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θεθάιαηα χςνπο 11.000.000 € ηφζν ζε δεκφζηεο φζν θαη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηελ πεξηνρή, θπξίσο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ηδησηψλ νη νπνίνη επέλδπζαλ ζρεδφλ 7.000.000 €, γηα ηελ αλαβάζκηζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ππνδνκψλ θαη φηη νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε επίπεδν ΟΣΑ α΄ βαζκνχ πζηεξνχλ ζεκαληηθά. 
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4. Γςναηόηηηερ σπημαηοδόηηζηρ έπγων 

 

Ζ ΔΔ ρξεκαηνδνηεί έλα επξχ θάζκα έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο: 

 πεξηθεξεηαθή θαη αζηηθή αλάπηπμε 

 απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή έληαμε 

 γεσξγία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε 

 ζαιάζζηα θαη αιηεπηηθή πνιηηηθή 

 έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ δηέπεηαη απφ απζηεξνχο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε 

δηάζεζή ηνπο παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ 76% θαη πιένλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο «θνηλήο δηαρείξηζεο», θαηά θχξην ιφγν κέζσ 5 κεγάισλ 

ηακείσλ, ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ. πιινγηθά, ηα ηακεία απηά βνεζνχλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 (http://ec.europa.eu/).  

 

Κάζε ρξφλν θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ν νπνίνο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε έλα πνιπεηέο 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην (ΠΓΠ). Σν ΠΓΠ είλαη έλα ζρέδην δαπαλψλ ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα κέγηζηα 

εηήζηα πνζά πνπ κπνξεί λα δαπαλήζεη ε ΔΔ γηα δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο επηά έηε). Γηακνξθψλεη ζπλεπψο ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

επφκελε επηαεηία. 

Γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν 2014-2020, ε ΔΔ επηζπκεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», εζηηάδνληαο ζηε δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ε Δπξψπε γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη δίλνληαο έκθαζε ζε ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζ’ απηφ. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ 

ππνβαζκηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε, σζηφζν έρνπλ εγθξηζεί πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Αλάκεζα ζηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΠΓΠ 2014-2020 ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

 Δζηίαζη ζηην ανάπηςξη, ηην απαζσόληζη και ηην ανηαγωνιζηικόηηηα κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο, θαη ελφο λένπ κεραληζκνχ «πλδένληαο ηελ 

Δπξψπε» ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε παλεπξσπατθψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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 Καλύηεπη ποιόηηηα δαπανών ράξε ζηε ζέζπηζε απινχζηεξσλ θαλφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ, ζηε ζαθή εζηίαζε ζε επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ απηά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ζηε 

δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ ζε πεξίπησζε πνπ κηα ρψξα δελ εθαξκφδεη πγηείο 

νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο. 

 Μεηαππύθμιζη ηηρ κοινήρ γεωπγικήρ πολιηικήρ γηα κηα πην αληαγσληζηηθή θαη νηθνινγηθή 

επξσπατθή γεσξγία. 

 Καηαπολέμηζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ, σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΔΔ, θαη δηάζεζε ηνπ 20 % ηνπ ΠΓΠ 2014-2020 ζε ζρεηηθέο δξάζεηο. 

 Αλληλεγγύη κε ηηο θησρφηεξεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο δηάζεζεο ζ’ απηέο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ηακείνπ γηα ηελ 

αλεξγία ησλ λέσλ. 

 Μείωζη ηων διοικηηικών δαπαλψλ ράξε ζηηο πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα. (http://ec.europa.eu/) 

 

4.1 Πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ για ηον κλάδο ηος ηοςπιζμού 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπαία Δπίηξνπν γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά, βηνκεραλία, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Elzbieta Bienkowska ν Δπξσπατθφο ηνπξηζκφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε 

πνιιέο πξνθιήζεηο, μεθηλψληαο απφ ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο θαηλνηνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα  πξέπεη γξήγνξα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε, ε νπνία εηζάγεη 

κε λένπο ηξφπνπο κάξθεηηλγθ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαπηχμεη λέα ειθπζηηθά 

πξντφληα κε βηψζηκν ηξφπν γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ην πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ηνκέαο 

ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφο. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο ηεο πνπ πνιιά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 2014-2020 είλαη αλνηθηά γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ  

Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, πξνο φθεινο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. 

4.1.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΣΠΑ) 

 

Σν  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) είλαη έλα απφ ηα πέληε Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

θαη Δπελδπηηθά Σακεία
1
  - ΔΓΔΣ (European Structural and Investment Funds - ESIF). χκθσλα κε ηνπο 

                                                           

1 Σα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) είλαη ηακεία πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή θαη γηα λα δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ «Δπξψπε 2020» γηα ηε δεκηνπξγία έμππλεο, βηψζηκεο θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο. Σα ελ ιφγσ ηακεία είλαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν πλνρήο (Σ), ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο 

θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ). 
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θαλφλεο ηνπ ΔΓΔΣ, ην θάζε θξάηνο κέινο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

πνπ λα δείρλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επελδπηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πεξίνδν 2014 -2020 γηα ηε 

ρξήζε απηψλ ησλ ηακείσλ. Μφιηο ζεκεησζνχλ νη παξαηεξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ιεθζνχλ 

επαξθψο ππφςε απφ ηη θξάηνο κέινο, ην ζρέδην απηφ γίλεηαη κηα «ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο». Σα θξάηε 

κέιε πξέπεη επίζεο λα θαηαξηίζνπλ «Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα» κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Σα "Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα» (ΔΠ) πινπνηνχληαη απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηα θξάηε κέιε (ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή άιιν επίπεδν). 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ΔΣΠΑ είλαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε γεθχξσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ. 

Σν ΔΣΠΑ επηθεληξψλεη ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (Θεκαηηθή 

Δπηθέληξσζε), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ α. Έξεπλα θαη θαηλνηνκία, β. ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην, γ. ηε ζηήξημε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) θαη δ. ηελ νηθνλνκία κε κεησκέλε ρξήζε άλζξαθα 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf ). 

Οη ζεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπξηζκνχ 

είλαη:  

 Έξεπλα θαη θαηλνηνκία (Ν ° 1) 

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Ν ° 2) 

 Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Ν ° 3) 

 Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (N ° 4) 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ (Ν ° 6) 

 Ζ απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν ° 8) 

 Δθπαίδεπζε, δεμηφηεηεο θαη δηά βίνπ κάζεζε (N ° 10) 

 

Σν ΔΣΠΑ δελ ππνζηεξίδεη κφλν πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Υξεκαηνδνηεί 

επίζεο θαη ην πξφγξακκα «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία - ΔΔ» (European Territorial Cooperation - 

ETC), ην νπνίν θαιχπηεη πξνγξάκκαηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο (γλσζηφ θαη σο Interreg Α), 7 

Γηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (γλσζηφ θαη σο Interreg Β, κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ απφ δηάθνξα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ) θαη πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο (γλσζηφ θαη σο Interreg C, πνπ 

εξγάδνληαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν).  

 

ην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο, ε Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία (ΔΔ) απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ρσξηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζην επξσπατθφ πιαίζην, αιιά θαη κε ηξίηεο ρψξεο 

θαη ζπληζηά κία απφ ηηο θχξηεο επηινγέο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. Ζ επξσπατθή εδαθηθή 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πινπνηείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζε 

δηκεξή θαη πνιπκεξή. 

 

Δδαθική ζςνεπγαζία - Γιμεπή ππογπάμμαηα 

Σα 5 δηκεξή πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηζάξηζκεο ρψξεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Διιάδα. 

Απφ ηηο ρψξεο απηέο νη ηξεηο απνηεινχλ κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Κχπξνο, Βνπιγαξία θαη Ηηαιία) θαη 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ, ελψ νη  δχν άιιεο είλαη  ππνςήθηα θξάηε-κέιε (Αιβαλία θαη 

πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Μεραληζκφ 

Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ). 

Σα δηκεξή Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ 

επξσπατθνχ ρψξνπ ζπλεξγαζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αιιά θαη ησλ δπηηθψλ θαη λνηίσλ 

ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. 

Σα δηκεξή πξνγξάκκαηα είλαη: 

1. Διιάδα - Βνπιγαξία  

2. Διιάδα - Ηηαιία  

3. Διιάδα - Κχπξνο  

4. Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή ∆εµνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο  

5. Διιάδα - Αιβαλία  

6. Βαιθαληθή – Μεζφγεηνο 

 

Δδαθική ζςνεπγαζία – πολςμεπή ππογπάμμαηα  

Ζ δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επξχηεξσλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ, (π.ρ. 

Βαιηηθή, Βφξεηα Θάιαζζα, Μεζφγεηνο,, Άιπεηο) θαη δηεπθνιχλεη ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθέο απαληήζεηο ζε 

θνηλέο πξνθιήζεηο, φπσο ε δηαρείξηζε πιεκκπξψλ, νη κεηαθνξέο, δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνί θαη εξεπλεηηθνί 

δεζκνί, αζηηθνί αλάπηπμε θηι. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ππεξπφληηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ 

(π.ρ. Ηλδηθφο Χθεαλφο, Καξατβηθή, Βφξεηα Πεξηθέξεηα θηι). 

Ζ δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ θνξέσλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κε ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηηο επξσπατθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα, ζηνρεχεη ζηελ 
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εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ιηγφηεξν έκπεηξσλ κε πην αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεηο, φπσο ε θαηλνηνκία, ε δεκνγξαθηθή αιιαγή, ε αγνξά ελέξγεηαο θαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

Σα πνιπκεξή Πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο, 

είλαη ηα εμήο: 

 Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ (δηαθξαηηθφ)  

 MED (δηαθξαηηθφ)  

 MED ENI CBC (δηαζπλνξηαθφ)  

 Black Sea basin ENI CBC (δηαζπλνξηαθφ)  

 INERREG EUROPE (δηαπεξηθεξεηαθφ) Balkan Meditteranean (δηαθξαηηθφ)  

Σέινο, ζηα πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ηα δίθηπα ζπλεξγαζηψλ URBACT θαη 

ESPON, θαζψο θαη ην INTERACT, ην νπνίν παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ΔΔ 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ θαη λα πινπνηεζνχλ απφ ΟΣΑ α βαζκνχ:  

 

 Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηάδσλ (clusters) (ζεξκνθνηηίδεο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, έξγα επίδεημεο, θιπ) 

 ε αλάπηπμε πξντφλησλ ΣΠΔ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, ηδίσο ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο θαη πεξηθεξεηαθέο 

πεξηνρέο κε ππαλάπηπθηεο βηνκεραληθέο δνκέο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

(λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, αμηνπνίεζε λέσλ ηδεψλ θιπ) 

  ε αλάπηπμε ησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο 

(ηνπξηζκφο πγείαο, ν ηνπξηζκφο γηα ειηθησκέλνπο, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, πνιηηηζηηθφο θαη 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, θιπ) κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπηθψλ πφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκβνιή ζηελ έμππλε πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε 
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  κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ ΜΜΔ 

  ε πξνζηαζία, πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

  κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκέο γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη βηψζηκν ηνπξηζκφ 

  κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ΜΜΔ θαη ησλ clusters 

 επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ 

 

4.1.2.ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ 

 

Όπσο θαη ζην ΔΣΠΑ θαη ζην Σακείν πλνρήο αλάινγα κε ην θξάηνο κέινο ηα έξγα επηιέγνληαη θαη 

πινπνηνχληαη, ζε πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν απφ ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζχκθσλα κε ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πνπ έρεη θαηαζέζεη.  

Σν Σακείν πλνρήο δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο 

Κνηλφηεηαο, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ 

Μεηαθνξψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Γηα ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ην Σακείν πλνρήο απεπζχλεηαη ζε θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα 

(ΑΔΔ) αλά θάηνηθν είλαη κηθξφηεξν απφ ην 90% ηεο κέζνπ φξνπ ησλ 17 κειψλ ηεο ΔΔ
2
.  

 

Κάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδεη ην ΔΚΣ είλαη ε α. ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, β. ε πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βάζεη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, γ. ε δηαηήξεζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απφδνζεο απφ πιεπξάο πφξσλ, δ. ε πξνψζεζε 

βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ, ε. ε 

ελίζρπζε ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο δεκφζησλ αξρψλ θαη ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/ ). 

 

                                                           
2 Δπηιέμηκα θξάηε κέιε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία θαη ινβελία. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
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Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Δμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε επηιέμηκνπ θξάηνπο κέινπο, φπσο νξίδεηαη ζην επηρεηξεζηαθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα.  

 

4.1.3. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) 

 

Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα δχν (ΔΣΠΑ, Σακείν 

πλνρήο) αλάινγα κε ην θξάηνο κέινο ηα έξγα επηιέγνληαη θαη πινπνηνχληαη, ζε πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ 

επίπεδν απφ ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πνπ έρεη 

θαηαζέζεη.  

 

 Σν ΔΚΣ έρεη ηέζζεξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο: 

• πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

• ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

• βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

• δεκηνπξγία αμηνπξεπνχο εξγαζίαο 

 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ αθνξνχλ: 

• ηελ πξφζβαζε ζε απαζρφιεζε, ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απην-απαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ηελ έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ελεξγφ γήξαλζε 

• ηελ ελεξγφ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ βνήζεηα πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

• ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ ίζε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Δπίζεο ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηνχκελα κέηξα βειηίσζεο ππεξεζηψλ γηα δεκφζηεο αξρέο θαη θνξείο πνπ εκ- 

πιέθνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο - δηά βίνπ κάζεζεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ζηε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γεληθφηεξα (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el).  

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Αλάινγα κε ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα ηα θξάηε κέιε  κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα δξάζεηο 

ζρεηηθέο κε: 

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
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  ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο λα απνθηήζνπλ θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο 

 ηελ ππνζηήξημε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ θαη ηεο δηάδνζεο θαη ηεο 

πξνψζεζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο 

 

 

4.1.4. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) 

 

Σν "Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο" (ΔΓΣΑΑ) ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σα θνλδχιηα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

δηαηίζεληαη απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηινγέο θάζε θξάηνπο κέινπο,  παξέρεηαη ζηήξημε γηα: 

 ε δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγψλ ζε κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ΜΜΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη αζρνινχληαη κε ηε βηψζηκε θαη 

ππεχζπλε ηνπξηζκνχ 

 ε απνθαηάζηαζε / αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ θαη ησλ 

αγξνηηθψλ ηνπίσλ. (http://enrd.ec.europa.eu/en)  

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Υξεκαηνδνηνχληαη νη επηιέμηκεο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά "Πξνγξάκκαηα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΠΑΑ) πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε. Αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ θάζε 

θξάηνπο, ην ΠΑΑ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/agrotourism/about-investing): 

 ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ δξάζεηο (καζήκαηα, εξγαζηήξηα, 

εθπαίδεπζε θιπ. γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην πψο λα αλαπηπρζεί ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο), νη 

δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

 ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο γεσξγνχο, ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο, άιινπο 

δηαρεηξηζηέο γεο θαη ησλ ΜΜΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο λα βειηηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

επηδφζεηο 

 ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δήκσλ θαη ρσξηψλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο 

http://enrd.ec.europa.eu/en
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotourism/about-investing
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotourism/about-investing
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 επελδχζεηο γηα δεκφζηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ππνδνκέο αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

κηθξήο θιίκαθαο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

 κειέηεο θαη επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ηνπνζεζίεο πςειήο 

θπζηθήο αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη 

δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα παξεκβάζεηο βειηίσζεο θαη 

αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (φπσο δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, πιαθνζηξψζεηο-

πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ). 

 πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ. 

 πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ 

 έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο: κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ 

πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

 ρψξνπο άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, φπσο θέληξα θξνληίδαο 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία. 

 

4.1.5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (ΔΣΘΑ) 

 
Σν Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) είλαη έλα  λέν ηακείν ζηε ζέζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Αιηείαο (ΔΣΑ) θαη έρεη κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

εδαθηθήο ζπλνρήο ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο επεηξσηηθέο θνηλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηελ 

πδαηνθαιιηέξγεηα. Μέζσ ηνπ ηακείνπ ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαηά κήθνο ησλ επξσπατθψλ αθηψλ 

(http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_el.htm).  

ε θάζε θξάηνο κέινο έρεη εθρσξεζεί έλα κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ ζε ζρέζε κε 

ην κέγεζνο ηεο αιηεπηηθήο βηνκεραλίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ην θξάηνο κέινο ζπληάζζεη έλα «επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα», κε ην νπνίν πεξηγξάθεη πσο ζθνπεχεη λα δαπαλήζεη ηα ρξήκαηα. Μφιηο ην πξφγξακκα 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ελαπφθεηηαη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ θάζε θξάηνο κέινο 

(ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

 

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Απφ ην ΔΣΘΑ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο φπσο: 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_el.htm
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 κειέηεο 

 ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, θαη εξγαζηήξηα 

 δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη δηάδνζε θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο φπσο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, εθδειψζεηο, ε αλάπηπμε θαη ε 

ζπληήξεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ, πιαηθφξκσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο λα πινπνηήζνπλ ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

 

4.1.6. LIFE 

 

Σν πξφγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην πεξηβάιινλ. Σν LIFE 

ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 

2020 θαη ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή άιισλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ην 

θιίκα. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ρξεκαηνδνηνχληαη κέηξα θαη έξγα κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία 

γηα ηα θξάηε-κέιε. ην πξφγξακκα LIFE γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο 2014-2020, 

θαζηεξψλνληαη δχν ππνπξνγξάκκαηα, ην πξψην γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ην δεχηεξν γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Γξάζε. 

Σν ζθέινο «Πεξηβάιινλ» ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο (75% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) θαιχπηεη ηξεηο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο: 

1. πεξηβάιινλ θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ 

2. θχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα 

3. πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε. 

Σν ζθέινο «Γξάζε γηα ην θιίκα» (25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) θαιχπηεη: 

κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

θιηκαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε 

Σν πξφγξακκα LIFE εθηφο απφ ηα «παξαδνζηαθά έξγα» φπσο έξγα πηινηηθά (θαηλνηφκα), επίδεημεο, 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, έξγα πιεξνθφξεζεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα λέα 

θαηεγνξία έξγσλ , ηα νινθιεξσκέλα έξγα , ηηο ζηξαηεγηθέο θαη έξγα γηα ην πεξηβάιινλ ή ην θιίκα, ηα 

νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ ζε εθηεηακέλε εδαθηθή θιίκαθα θαη πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνχ κε 

ηνπιάρηζηνλ κία αθφκε ζρεηηθή ρξεκαηνδνηηθή πεγή. Δπίζεο πεξηιακβάλεη έξγα ηερληθήο βνήζεηαο, έξγα 

νηθνδφκεζεο δπλακηθνχ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθά έξγα (http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm). 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

Οη ζρεηηθφηεξεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην 

ησλ ιεγφκελσλ «παξαδνζηαθψλ έξγσλ», νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=59

&projectList): 

 πηινηηθά έξγα  πνπ αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο κεζφδνπ / πξνζέγγηζεο ε νπνία είλαη 

θαηλνχξγηα ή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ πιαίζην (γεσγξαθηθέο, νηθνινγηθέο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ)  ή πνπ  ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο δξάζεο κε απηά πνπ παξάγνληαη απφ ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε κέζνδνο πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα 

(δειαδή ζε έλα έξγν επίδεημεο) 

 έξγα επίδεημεο ηα νπνία εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ κηα κέζνδν / πξνζέγγηζεο ε νπνία είλαη λέα ή έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην,  ελεκεξψλνπλ ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ελδερνκέλσο, λα ηνπο ελζαξξχλεη λα εθαξκφζεη απηέο ηηο κεζφδνπο / πξνζεγγίζεηο 

  έξγα βέιηηζηεο πξαθηηθήο ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηηο θαηάιιειεο, νηθνλνκηθέο απνδνηηθέο ηερληθέο, 

κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηνπ έξγνπ 

  έξγα πιεξνθφξεζεο, επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. 

  

4.1.7. HORIZON 2020 

 

Σν HORIZON 2020 είλαη ην λέν πξφγξακκα πιαίζην γηα ηηο επελδχζεηο ηεο ΔΔ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε βηνκεραληθή ππεξνρή. Καιχπηεη έλα επξχ θάζκα εξεπλεηηθψλ πεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

απηή ζπλήζσο ιακβάλεη ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ γηα ηε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ. Σν λέν πξφγξακκα HORIZON 2020 γηα επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ θαηλνηνκία 

ελζσκαηψλεη ηε ζηελφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/). 

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Σν πξφγξακκα είλαη ρσξηζκέλν ζε ηκήκαηα ηα νπνία νλνκάδνληαη επίζεο "ππιψλεο" νη νπνίνη δηαηξνχληαη 

ζε ππν-ελφηεηεο. Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο: 

 

1. «Δπηζηήκε αξηζηείαο» 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=59&projectList
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=59&projectList
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Ζ ππν-ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο Marie Skłodowska-Curie γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξεπλεηψλ - κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο θαηλνηνκίαο - ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο, κέζσ ηεο παγθφζκηαο θαη δηαηνκεαθήο θηλεηηθφηεηαο. 

2. «Βηνκεραληθή ππεξνρή» 

Ζ ππν-ελφηεηα απηή Leit - "Leadership in Enabling and Industrial Technologies" (Τπεξνρή ζηηο επξείαο 

εθαξκνγήο θαη βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο), κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη δξάζεηο, γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηνκέσλ κε ηελ ηφλσζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηηο ΣΠΔ ζηηο ΜΜΔ. 

3. «Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο»  

Ζ ππν-ελφηεηα απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε ζε έλαλ κεηαβαιιφκελν θφζκν - ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

θαηλνηφκεο θαη ζηνραζηηθή θνηλσλίεο", κε ηίηιν Reflective θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θπξίσο ηα δεηήκαηα 

ησλ αλακλήζεσλ, ηαπηνηήησλ, ηελ αλνρή θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

4. «Μέζν γηα ηηο ΜΜΔ»  

Αθνξά ηηο ΜΜΔ κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά. 

 

4.1.8. COSME 

 

Σν COSME είλαη ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). Απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ ζε ηέζζεξηο ηνκείο 

(https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en): 

− λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ «Γηεπθφιπλζε εγγχεζεο 

δαλείσλ» θαη ηελ «δηεπθφιπλζε θεθαιαίνπ γηα ηελ αλάπηπμε» 

− βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο (θπξίσο ράξε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην δίθηπν 

Enterprise Europe Network) 

− ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Έλσζεο, θπξίσο ράξε ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ Σνπξηζκνχ 

− πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, θπξίσο ράξε ζην Erasmus 

γηα πξφγξακκα αληαιιαγήο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
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Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν γηα ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ 

πιαηζίνπ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Έλσζεο 

κέζσ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Σνπξηζκνχ
3
 

επηδηψθνληαη κέζσ ησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Οη πξνζθιήζεηο απηέο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ: 

 ηελ αλάπηπμε ή / θαη ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ δηαθξαηηθψλ ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

(φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη επξσπατθέο δηαδξνκέο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θαη βηνκεραληθήο καο θιεξνλνκηάο, κνλνπάηηα πνδειαζίαο, νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, ησλ ζαιάζζησλ 

θαη ελάιησλ πεξηνρψλ, θιπ). 

 ηελ αλάπηπμε ή / θαη ηελ πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ αμηνπνηψληαο ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν (π.ρ. επξσπατθή δηαδξνκή 

πνιπηειψλ (high-end) πξντφλησλ) 

 ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθξαηηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο (π.ρ. ειηθησκέλνπο θαη λένπο) γηα ηελ 

αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρακειήο θαη 

κεζαίαο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ 

 πξνγξάκκαηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα νπνία νη δηαρεηξηζηέο πξννξηζκψλ, νη 

επηρεηξεκαηίεο θ.α. κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο απφ έκπεηξνπο θαη επηηπρεκέλνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα δεκηνπξγήζνπλ ζπλέξγεηεο κε άιινπο θνξείο θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ζα δηεξεπλήζνπλ λέεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο ηνπξηζκνχ. 

 

4.1.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΤΡΧΠΗ (CREATIVE EUROPE PROGRAMME) 

 

Σν Πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνκέα πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα 

(https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/): 

 

• ρξεκαηνδφηεζεο ζε θαιιηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ εθηφο ζπλφξσλ, 

• κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε δηαθξαηηθέο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο εληφο θαη εθηφο ΔΔ, θαη 

• δαλεηνδφηεζεο κε εγγπήζεηο γηα ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα. 

Σν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

                                                           
3 Γηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο βησζηκφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ησλ 

δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο,  βειηίσζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο γλψζεο ηνπ ηνκέα. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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− Σν "ππν-πξφγξακκα Πνιηηηζκφο" γηα ηελ πνιηηηζηηθφ θαη ηνπ δεκηνπξγηθφ ηνκέα 

− Σν  "ππν-πξφγξακκα Media» γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή βηνκεραλία 

− Σελ Γηαηνκεαθή πληζηψζα γηα θνηλά έξγα κεηαμχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνκέα θαη 

ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ βηνκεραληψλ. 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

ρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

Σν "ππν-πξφγξακκα Πνιηηηζκφο" ρξεκαηνδνηεί δηαθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε θαη ηε δηαηήξεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ελζαξθψλνπλ πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή ή άιιε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Πεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή 

ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ε νξγάλσζε δηεζλψλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο εθδειψζεηο 

πεξηνδείεο, εθζέζεηο, αληαιιαγέο θαη θεζηηβάι. 

Δπξσπατθά δίθηπα 

Σν "ππν-πξφγξακκα Πνιηηηζκφο» ππνζηεξίδεη επξσπατθά δίθηπα (δειαδή δνκεκέλεο νκάδεο νξγαληζκψλ) 

πνπ εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνκέα ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

δηαθξαηηθά θαη δηεζλψο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αιιαγή θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία. 

Πνιηηηζηηθέο Πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο 

Ο ηίηινο «Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο» απνλέκεηαη θάζε ρξφλν ζε κηα πφιε ζε δχν θξάηε κέιε, 

ζχκθσλα κε κηα ρξνλνινγηθή ιίζηα ησλ επηιέμηκσλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2020-2033 (Κξναηία θαη ηελ 

Ηξιαλδία ην 2020, Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα ην 2021 θ.ν.θ). Οη πφιεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έηνο. Σν "ππν-πξφγξακκα Πνιηηηζκφο» ππνζηεξίδεη ηελ 

πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έρεη λα αλαδείμεη ηνλ πινχην θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. 

Γηαηνκεαθή πληζηψζα 

Ζ Γηαηνκεαθή πληζηψζα δηεπθνιχλεη ηα δάλεηα γηα ηελ πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν πνιηηηθήο ζε 

φιεο ηηο πνιηηηζηηθνχο, δεκηνπξγηθνχο θαη νπηηθναθνπζηηθνχο ηνκείο, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε λέα επηρεηξεκαηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά κνληέια. 
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4.1.10 ERASMUS + 

 

Σν ERASMUS+ είλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε 

λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο 

θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, ρνιηθή Δθπαίδεπζε, δξαζηεξηφηεηεο λενιαίαο, θ.η.ι.). 

Σν λέν πξφγξακκα ζπλδπάδεη φια ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηε λενιαία φπσο, κεηαμχ άιισλ, ην νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (LLP) (Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ην πξφγξακκα «Νενιαία ζε Γξάζε» θαη πέληε πξνγξάκκαηα 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink). 

 

Γπάζειρ ζσεηικέρ με ηον ηοςπιζμό πος είναι επιλέξιμερ για σπημαηοδόηηζη 

 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm): 

 επθαηξίεο κάζεζεο κέζσ ησλ ζρεδίσλ θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θνηηεηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ, έλα ζχζηεκα εγγχεζεο δαλείσλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο  εθπαηδεπνκέλσλ ΔΔΚ 

(Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο) θαη ην Πξνζσπηθφ ηνπο. 

 ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ θαη ησλ ΜΚΟ, θπξίσο κέζσ θνηλψλ Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηξαηεγηθέο 

πλεξγαζίεο (επηηξέπνληαο ζηνπο νξγαληζκνχο απφ δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο ηνκείο 

λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαδψζνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε πςειήο 

πνηφηεηαο δηδαζθαιία, ηελ θαηάξηηζε, ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία ησλ λέσλ), ζπκκαρίεο γλψζεο 

(γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, 

ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ δηεπθνιχλνπλ ε αληαιιαγή, ε ξνή θαη ζπλ-δεκηνπξγία γλψζεο 

κεηαμχ ζπκκαρίεο ηνκέσλ δεμηνηήησλ (γηα λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη θνηλά πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο / θαηάξηηζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

κάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία, παξέρνληαο ηνπο καζεηέο κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο) θαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο). 

 κε-θεξδνζθνπηθέο Δπξσπατθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αζιεηηζκφ θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm
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5.  Πποηεινόμενα έπγα για ηο Γήμο Καζηοπιάρ 

5.1. Έπεςνα  

Γηα ηελ αλάγθε ηεο θαιχηεξεο θαηαγξαθήο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ γηα ην Γήκν θξίζεθε αλαγθαία ε 

δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ κέξνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  Πεδίν έξεπλαο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο  

απνηειεί ν Γήκνο Καζηνξηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηεξεχλεζε ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη θνξείο ηνπ Γήκνπ 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία,  είλαη ε εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε. Οη 

ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην θνηλά αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ 

ή κε πην απιά ιφγηα, ε ζπλέληεπμε είλαη έλαο απφ ηνπο πην θνηλνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. ε ζρέζε κε ην βαζκφ ηππνπνίεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο, ε ζπλέληεπμε  κπνξεί λα θαηαηαρζεί  ζηελ απζηεξά ηππνπνηεκέλε ή 

θαηεπζπλφκελε ή πιήξσο δνκεκέλε, ζηελ νπνία νη εξσηήζεηο θαη νη  δπλαηέο απαληήζεηο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο  θαη ζηε κε  δνκεκέλε ή ειεχζεξε ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο θαη ην ππνθείκελν 

δηεμάγνπλ ηε ζπλέληεπμε επηιέγνληαο ειεχζεξα ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο αλάινγα, ζην πιαίζην κηαο 

γεληθήο πεξηνρήο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν άθξσλ είλαη ε εκηδνκεκέλε ή 

εκηθαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε θαηά ηελ νπνία ην ππνθείκελν έρεη αξθεηή ειεπζεξία ζηηο απαληήζεηο ηνπ, 

ελψ κέιεκα ηνπ εξεπλεηή είλαη λα θξνληίδεη λα θαηεπζχλεη ηε ζπλέληεπμε πξνο ην  ζέκα ηεο έξεπλάο ηνπ , 

αιιά κε φζν ην  δπλαηφλ ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο (Denzin Ν. &Y.S. Lincoln, 2011). Ο ηχπνο ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη ε κείσζε ηνπ απζνξκεηηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε 

κείσζε ηνπ θίλδπλνπ λνεκαηηθήο δηαζπνξάο θαη ε κείσζε ηεο «επαηζζεζίαο» ηεο ζπλέληεπμεο σο πξνο ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ.  

Χο δείγκα επηιέρζεθαλ αηξεηνί θαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ μελνδφρσλ. πγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ ν 

Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνχ, ν Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, δχν ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ, ν δηεπζπληήο Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ν πξφεδξνο θαη έλαο ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινχο 

επηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ (ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην πήιαην Γξάθνπ Καζηνξηάο θαη ην 

ηνπξηζηηθφ πινηάξην Οξεζηηάο), ε Αληηπξφεδξνο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ (ε νπνία δηαρεηξίδεηαη 

ην ππαίζξην νηθνκνπζείν ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ, ην Δλπδξείν γιπθνχ λεξνχ θαη ην ηνπξηζηηθφ 

πινηάξην Οιπκπία) θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ μελνδφρσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Οη ζπλεληεχμεηο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν 

ηνπ εθάζηνηε εξσηψκελνπ θαη δηήξθεζαλ απφ 30 έσο 45 ιεπηά. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε 

εηδηθφ έληππν πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

 

5.2. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ  

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξσηψκελσλ νη αηξεηνί ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

(Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνχ,  Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ, ε Αληηπξφεδξνο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ), νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ (δχν ππάιιεινη ηνπ 

Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ θαη ν δηεπζπληήο Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, έλαο ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινχο 

επηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ) θαη ε ηξίηε νκάδα είλαη ν εθπξφζσπνο ησλ μελνδφρσλ. 

 

5.2.1. Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον ηοςπιζμό 

 

Οη κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζεσξνχληαη πην πξνζηηέο γηα αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο είλαη ν 

ζξεζθεπηηθφο θαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ν πεξηβαιινληηθφο θαη ν 

πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ελψ ν επνρηαθφο ηνπξηζκφο θαη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζεσξνχληαη νη 

ιηγφηεξν πξνζηηέο κνξθέο. Οη απαληήζεηο απηέο ζχκθσλα κε ηελ αηηηνιφγεζε ησλ εξσηψκελσλ νθείινληαη 

ζην ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο ηεο Καζηνξηάο, ζην αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, 

ζηελ χπαξμε αμηφινγσλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ, ζηηο θαιέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία νκάδσλ (θσπειαζία, πνδφζθαηξν) θαη ηέινο ζηηο ζεκαληηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηε ιίκλε πνπ έρνπλ εδψ θαη ρξφληα θαζηεξσζεί (π.ρ. πξσηαζιήκαηα θσπειαζίαο). 

Σα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο είλαη ζρεδφλ 

νκφθσλα ηα θαηαιχκαηα, ην νδηθφ δίθηπν θαη ην θπζηθφ ηνπίν θαη αθνινπζεί ν πνιηηηζκφο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή. Σν νδηθφ δίθηπν ζεσξείηαη σο ην δπλαηφηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο θαζψο ε νινθιήξσζε ηνπ 

θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ε χπαξμε ηνπ αεξνδξνκίνπ έρνπλ βνεζήζεη πνιχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηα θαηαιχκαηα, ν αξηζκφο ησλ  θιηλψλ ζην λνκφ είλαη κεγάινο θαη ζε πνιχ θαιή 

θαηάζηαζε. Σν θπζηθφ ηνπίν είλαη ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα γηα ηελ πφιε, ελψ ν πνιηηηζκφο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή είλαη δπλαηά ζεκεία εμαηηίαο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο ηεο πφιεο αιιά θαη ησλ αμηφινγσλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (Απφθξηεο, Ραγθνπηζάξηα) πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε.  

Απφ ηελ άιιε αδπλακίεο γηα ηελ πεξηνρή ζπληζηνχλ θπξίσο ε θνπιηνχξα ηεο θηινμελίαο ε νπνία δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα δηεζλέο θαη πςειφ επίπεδν, ην γεγνλφο φηη ν 

πνιηηηζκφο ησλ αγξνηηθψλ θαη κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ δελ παξνπζηάδεηαη σο έλα θνηλφ ηνπξηζηηθφ 
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πξντφλ, ν κεησκέλνο επαγγεικαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε ειιηπήο 

επηθνηλσλία – ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ – επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ε 

αλεπαξθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ιηγφηεξν ε πξφζβαζε ζηελ 

πεξηνρή κε ηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο, ε έιιεηςε κεγάισλ μελνδνρείσλ, θαη ε έιιεηςε ηνπηθψλ 

επελδπηψλ κε επαξθείο πφξνπο γηα λα επελδχζνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Απφ ηε ζπδήηεζε γεληθά πξνέθπςε πσο 

ηα ζέκαηα πξνο επίιπζε είλαη πνιιά, αιιά απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε αιιαγή θνπιηνχξαο ζε δεκνζίνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ πεξηνρή πζηεξεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο δελ 

ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπξηζκνχ θαη νη θνξείο κεηαμχ ηνπο δελ ζπλεξγάδνληαη. Πξέπεη λα 

δηαθπιαρηεί ε ηνπξηζηηθή εηθφλα έρεη ρηηζηεί κέρξη ζήκεξα, κε αιιαγή λννηξνπίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ  ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ. 

 Οη ηνπξηζηηθέο παξνρέο θξίλνληαη θπξίσο σο επαξθείο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο θαιήο πνηφηεηαο θαηαιπκάησλ 

ζηελ πεξηνρή. Παξφια απηά αξθεηνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο εληνπίδνπλ κεγάιν έιιεηκκα ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε θελά ζηηο ππνδνκέο απφ 

πιεπξάο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ έιιεηςε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πψιεζε πνηθίισλ παθέησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηεξνχλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ 

εζσηεξηθνχ θαη ε κηθξφηεξε δηάξθεηα παξακνλήο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. εκαληηθφ πξφβιεκα 

επίζεο, είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ γεληθά αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπγθεθξηκέλα,  ε νπνία 

νδεγεί ζε ειιηπή αλάδεημε ησλ κλεκείσλ θαη ειιηπή αλάδεημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ βεβηαζκέλε 

ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ιφγσ Καιιηθξάηε πξνθάιεζε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη θελά, κε απνηέιεζκα  ηελ αδπλακία εληαίνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 

γεληθφηεξα πφξσλ, πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά ηνπξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζε έλα κφλν θνξέα 

ψζηε λα αζθεζεί θνηλή πνιηηηθή θαη έλα εληαίν ζρέδην δξάζεο. Σέινο, νη ζπλερείο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ε κεησκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ νδεγνχλ ζε αλεπαξθέο 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη φξακα, απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

Οη εξσηψκελνη απάληεζαλ πσο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ ζηελ πεξηνρή 

ζα ζπκβάιιεη ε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο (νδηθή θαη πνιηηηζηηθή), ηα θπιιάδηα κε ζπγθεθξηκέλε  ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά (ηνπξηζηηθά παθέηα), νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νη ζπλαληήζεηο θαη νη ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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 5.2.2. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα επιδοηούμενα ππογπάμμαηα 

 

Σα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ πνπ γλσξίδνπλ νη θνξείο είλαη ηα LEADER, 

INTERREG, ERASMUS, ΔΠΑ, ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΠΓΤΜ), EUROPE FOR CITIZENS, 

LIFE, ελψ απηά ζηα νπνία έρεη εληαρζεί ν θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ν θάζε εξσηψκελνο είλαη ηα  

INTERREG, ERASMUS, ΔΠΑ, ΠΔΠΓΤΜ, EUROPE FOR CITIZENS, LEADER, ΠΔΠ Δλίζρπζε ΜΜΔ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην κεηαπνίεζε, ηνπξηζκφ, ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα βνήζεζε αξθεηά ην θνξέα λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα γίλεη πην αληαγσληζηηθφο.  

Οη κηζνί πεξίπνπ εξσηψκελνη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζηαζεξά θαη νη ππφινηπνη πεξηζηαζηαθά κε θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο (espa.gr, e-kepa.gr, antagonistikotita.gr, θιπ), κέζσ ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ ζχκβνπισλ επηρεηξήζεσλ.  

Σα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ην αζαθέο λνκηθφ 

πιαίζην, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ε ρακειή εηνηκφηεηα ππεξεζηψλ, 

πξνβιεκαηηθφο ζπληνληζκφο εηαίξσλ ηνπ έξγνπ, ην δχζθνιν θαζεζηψο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ε εμάξηεζε 

απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θαη ηέινο νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

απνπιεξσκήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ησλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ νη θνξείο πξνηείλνπλ ηε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο θαη απνπιεξσκήο, ηελ 

απηνλνκία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ  πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ ζηνπο ΟΣΑ. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ αιεζηλή νηθνλνκία θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ηδησηψλ, λα πξνζαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθή θνηλσλίαο, ψζηε νη 

θνξείο λα πινπνηνχλ δξάζεηο αλαγθαίεο θαη φρη ππνρξεσηηθέο, λα βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία , ζε επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνηάζεθε αθφκε νη πξνζθιήζεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ λα είλαη αλνηθηέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ππάξρεη ε πξνυπφζεζε γηα 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο, λα ππάξρεη ζπρλφηεξε θαη θαιχηεξε ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ζαθείο, 

ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

Όζνη θνξείο ζπκκεηείραλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ε επηδφηεζε αθνξνχζε θπξίσο 

επελδχζεηο ζρεηηθέο κε παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ / εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θηηξηαθά / 

εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ ρψξσλ, άιιεο δαπάλεο πξνψζεζεο (πρ έληππα, 

θαηαρσξήζεηο, θιπ) θαη δεπηεξεπφλησο ηελ πιεξνθνξηθή (hardware, software, ππεξεζίεο), Web-site / 
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portal / e-shop. Μφλν ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ θνξέσλ επηδνηήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ / δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο.  

ηελ εξψηεζε αλ κπνξνχζαηε λα ζρεδηάζεηε έλα επηδνηνχκελν πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ γηα ηνλ 

θνξέα ζαο, πνηεο αλάγθεο ζα ζέιαηε απηφ λα θαιχςεη, νη θνξείο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ απηφ λα θαιχςεη 

θφζηε κηζζνδνζίαο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ / δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αγνξά ηερλνγλσζίαο, έμνδα παηεληψλ, θαηνρχξσζε brand name, δαπάλεο πιεξνθνξηθήο 

(hardware, software, ππεξεζίεο), κεηαθνξηθά κέζα, θηηξηαθά / εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ 

& εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 

Σα έξγα πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη ν Γήκνο Καζηνξηάο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ  ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ είλαη: 

  

Έξγα ππνδνκήο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο βφξεηαο (νδφο Οξεζηείσλ) θαη λφηηαο παξαιίαο ηεο ιίκλεο (Γηνηθεηήξην -ηαπξφο) φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη θαηαιχκαηα, ε αλάπιαζε ηεο παιηάο πφιεο, ε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο ιίκλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο (πξνβιήηεο γηα αζιήκαηα, 

νξγαλσκέλεο πιαδ, ε αλάπιαζε εηζφδνπ ηεο πφιεο, ε δεκηνπξγία παξαιίκληνπ πεδφδξνκνπ, αλαπιάζεηο 

νξεηλψλ νηθηζκψλ, ε αμηνπνίεζε – αλαβάζκηζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Βηηζίνπ, ε δεκηνπξγία 

θνιπκβεηεξίνπ, ε ζήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ δεκηνπξγία πξνπνλεηηθνχ θέληξνπ πνδνζθαίξνπ, 

δεκηνπξγία δηαγσληζηηθήο πίζηαο Enduro, δεκηνπξγία camping γηα ηξνρήιαηα νρήκαηα. 

Μειέηεο –Τπεξεζίεο 

Υαξηνγξάθεζε δηαδξνκψλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ, κειέηε γηα ην citybranding,  δεκηνπξγία brand name ηνπ 

θαη δηαδηθηπαθή πξνψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ, δεκηνπξγία ηνπηθνχ ζπκθψλνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, 

θαζαξηφηεηα, πεξηπνίεζε πξαζίλνπ. 

Αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

 Ζ θαιχηεξε θαη ζηνρεπφκελε πξνβνιή ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, νξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πξνκήζεηα ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ θαη ηξέλνπ γηα μελαγήζεηο, 

αλάδεημε νηθηζκνχ πιίλζηλσλ ζηα Κνξέζηεηα, πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (μελαγνί, θαπεηάληνο 

γηα ηνπξηζηηθφ πινηάξην), αμηνπνίεζε θπζηνιαηξηθνχ ηνπξηζκνχ κε αλάδεημε ησλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ 

βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηεο πφιεο. 

Δθδειψζεηο 

Αλάδεημε Ραγθνπηζαξηψλ, θεζηηβάι ηέρλεο ζηνλ ηζηνξηθφ ηφπν ηνπ νηθηζκνχ Κάησ Κξαληψλα Κνξεζηείσλ. 

Δξγαδφκελνη  

Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ. 

Πνιηηηθή 

Υάξαμε εληαίαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ θνξέσλ, ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπγρψλεπζε θνξέσλ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηα ΠΔΠΓΤΜ (BAA, OXE), ΔΠΑ, 

LEADER, INTERREG. 

 

5.3 Πποηάζειρ έπγων  

 

Οη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ζχκθσλα κε ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηνπ αθνξνχλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γνχλαο θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ κε έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

ε έλα γεληθφ πιαίζην, ν Γήκνο Καζηνξηάο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ γηα:  

 Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

 Γεκηνπξγία βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 

 Γξάζεηο θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ Γεκνηηθνχ ΚΔΚ 

 Γξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο  

 Γξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ 

 
 

Σα πξνηεηλφκελα έξγα ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη ηα θαηαιχκαηα, ην νδηθφ δίθηπν θαη ην θπζηθφ ηνπίν, ν 

πνιηηηζκφο θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη λα θαηεπζχλνληαη ζηηο πην πξνζηηέο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο κε 

βάζε ηελ έξεπλα είλαη ν ζξεζθεπηηθφο, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηβαιινληηθφο θαη ν πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο. Αμηνπνηψληαο ηα δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα (Balkan Med, Interreg Διιάδα Αιβαλία 2014 -2020, 

Balkan Med), ην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε, ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ πξνηάζεηο πνπ λα 

αθνξνχλ ηελ ελνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ κηαο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο θαη δεκηνπξγία δηθηχσλ, φπσο:  

 ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, γηα ηελ Καζηνξηά πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ  είλαη ηα κήια θαη 

θαζφιηα, ελψ έρεη θαη αμηφινγε ακπεινπξγηθή παξαγσγή  

 ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, πρ βπδαληηλά κλεκεία (κφλν κέζα ζηελ πφιε ππάξρνπλ 72 

βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη βπδαληηλά ηείρε) 

 δεκηνπξγία δηθηχνπ πφιεσλ κε ιίκλεο θαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ λα αλαδεηρηνχλ ηα πνιηηηζηηθά, 

ηζηνξηθά θαη νηθνινγηθά ζηνηρεία κε θνηλφ ζηνηρείν ηηο ιίκλεο 
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Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Cosme κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κνλνπάηηα πνδειαζίαο θαη νηθνινγηθνχ 

ηνπξηζκνχ ελψ ην πξφγξακκα LIFE κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, θαζψο 

ηκήκα ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη ζε ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο φπσο ε Natura 2000 θαη ηα θαηαθχγηα 

άγξηαο δσήο. 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο γηα ηελ πεξηνρή νη νπνίεο είλαη θπξίσο ε θνπιηνχξα ηεο 

θηινμελίαο ε νπνία δελ έρεη αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα δηεζλέο θαη πςειφ 

επίπεδν θαη ν κεησκέλνο επαγγεικαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ν Γήκνο Καζηνξηάο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

αμηνπνηψληαο ην ΔΣΠΑ ην πξφγξακκα ERASMUS θαη ην πξφγξακκα COSME γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε, ζε θνηλά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ / 

επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ ησλ δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο δηαζέηεη Γεκνηηθφ ΚΔΚ θαη 

κπνξεί λα πινπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο.   

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο COSME είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθξαηηθψλ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο 

νκάδεο (π.ρ. ειηθησκέλνπο θαη λένπο) γηα ηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρακειήο θαη κεζαίαο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα ππνδνκήο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο θνξείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη αξθεηά απφ απηά βξίζθνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Γηα κηθξήο 

θιίκαθαο ππνδνκέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ην ΔΣΠΑ ΔΣΓΑ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο (νδηθή θαη πνιηηηζηηθή), ε δηακφξθσζε ηεο βφξεηαο (νδφο Οξεζηείσλ) 

θαη λφηηαο παξαιίαο ηεο ιίκλεο (Γηνηθεηήξην - ηαπξφο) φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη 

θαηαιχκαηα, ε αλάπιαζε ηεο παιηάο πφιεο, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αμηνπνίεζε 

ηεο ιίκλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο (πξνβιήηεο γηα αζιήκαηα, νξγαλσκέλεο πιαδ, ε αλάπιαζε εηζφδνπ ηεο 

πφιεο, ε δεκηνπξγία παξαιίκληνπ πεδφδξνκνπ, αλαπιάζεηο νξεηλψλ νηθηζκψλ, ε αμηνπνίεζε – αλαβάζκηζε 

ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Βηηζίνπ, δεκηνπξγία δηαγσληζηηθήο πίζηαο Enduro, δεκηνπξγία camping γηα 

ηξνρήιαηα νρήκαηα. 

Οη κειέηεο – ππεξεζίεο φπσο ε ραξηνγξάθεζε δηαδξνκψλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ, ε κειέηε γηα ην 

citybranding, ε  δεκηνπξγία brand name ηνπ θαη ε δηαδηθηπαθή πξνψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ, ε δεκηνπξγία 

ηνπηθνχ ζπκθψλνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο θνξείο, αθνχ πξψηα ελζσκαησζνχλ ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΓΑ, ΔΣΠΑ, Interreg. 
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Γηα ηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ε αλάδεημε Ραγθνπηζαξηψλ θαη ην θεζηηβάι 

ηέρλεο ζηνλ ηζηνξηθφ ηφπν ηνπ νηθηζκνχ Κάησ Κξαληψλα Κνξεζηείσλ, ηα νπνία πξνηάζεθαλ απφ ηνπο 

θνξείο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε θαη ην πξφγξακκα Interreg. 
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6. ςμπεπάζμαηα 

 

Σα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ απνηεινχλ ην πξψην θαη ίζσο ην θπξηφηεξν ζχκα, ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο. Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο δήκνπο, έρεη ζρεδφλ εμαυισζεί. 

Οη απηνδηνηθήζεηο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ θαη ηελ αλάιεςε νπζηαζηηθήο δξάζεο ζην ζρεδηαζκφ, 

πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη ηελ απεπζείαο δηαρείξηζε θαη δηάζεζε πφξσλ ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο. 

Ζ νξζή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηεο ΔΔ απνηειεί πιένλ αλάγθε θαη βαζηδφκελε ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηφπνπ θαη ζηνλ 

νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ νη ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 

2020.  

Ο ηνπξηζκφο είλαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κείδνλνο ζεκαζίαο κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, κηαο 

θαη  δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

Ζ πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζε εζληθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηνλ Σνπξηζκφ 2014-2020, ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ην Σνπξηζκφ. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  

(ΔΠ) πινπνηνχληαη απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, απφ ην ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ 

ρεδηαζκφ ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο θαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ελψ ζε επίπεδν Γήκνπ απφ ηνλ ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ.  

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ην  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ην πνίν πεξηιακβάλεη ηα Δπηρεηξεζηαθφ Πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη ηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία κέζσ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ πξνγξακκάησλ, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Σακείν πλνρήο (Σ) ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ)  ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), ην πξφγξακκα LIFE γηα ην 

πεξηβάιινλ, ην HORIZON 2020, ην COSME, ην Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε θαη ην πξφγξακκα 

ERASMUS+.  

Αλαθνξηθά κε ην Γήκν Καζηνξηάο ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν επελδχζεθαλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θεθάιαηα χςνπο 11.000.000 € ηφζν ζε δεκφζηεο φζν θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηελ πεξηνρή, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηψλ νη νπνίνη 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
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επέλδπζαλ ζρεδφλ 7.000.000 €, γηα ηελ αλαβάζκηζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη φηη νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο ζε επίπεδν ΟΣΑ α΄ βαζκνχ πζηεξνχλ ζεκαληηθά. 

ηελ έξεπλα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απνηππψζεθαλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη σο πην πξνζηηέο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καζηνξηάο αλαδείρζεθαλ ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ εζσηεξηθνχ θαη ε κηθξφηεξε δηάξθεηα 

παξακνλήο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. εκαληηθφ πξφβιεκα επίζεο, είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

γεληθά αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπγθεθξηκέλα 

Δπίζεο, νη ζπλερείο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ε κεησκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ νδεγνχλ ζε αλεπαξθέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη φξακα, απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

Σα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ πνπ γλσξίδνπλ νη θνξείο είλαη πεξίπνπ ηα κηζά 

απφ απηά πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην ηέζζεξα θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πιεξέζηεξε θαη έγθπξε 

ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ησλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ νη θνξείο πξνηείλνπλ ηε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο θαη απνπιεξσκήο, ηελ 

απηνλνκία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ  πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ ζηνπο ΟΣΑ. 

Οη θνξείο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ έλα επηδνηνχκελν πξφγξακκα γηα ηνλ ηνπξηζκφ λα θαιχςεη θφζηε 

κηζζνδνζίαο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ή ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αγνξά ηερλνγλσζίαο, ηελ θαηνρχξσζε brand name, δαπάλεο πιεξνθνξηθήο (hardware, 

software, ππεξεζίεο), κεηαθνξηθά κέζα, θηηξηαθά / εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ & 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ.  

 

Σα έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην Γήκν Καζηνξηάο πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα κέζσ ζπλέληεπμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ζε έλαλ εθπξφζσπν ησλ μελνδφρσλ. Σα έξγα 

θαηεγνξηνπνηεζήθαλ ζε έξγα ππνδνκήο, κειέηεο – ππεξεζίεο , έξγα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, εθδειψζεηο, έξγα ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη πξνηείλεηαη 

αληίζηνηρα γηα θάζε έξγν ε δπλεηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, αθνχ πξψηα εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

Σα δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα (Balkan Med, Interreg Διιάδα Αιβαλία 2014 -2020, Balkan Med) θαη ην 

πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε ζα κπνξνχζαλ αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

ηεο πεξηνρήο κέζσ κηαο θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη δεκηνπξγία δηθηχσλ. Σν πξφγξακκα Cosme θαη ην 

πξφγξακκα LIFE κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ελψ αμηνπνηψληαο ην ΔΣΠΑ 
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ην πξφγξακκα ERASMUS θαη ην πξφγξακκα COSME γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ην ΔΣΠΑ, ΔΣΓΑ θαη νη κειέηεο – ππεξεζίεο φπσο ε ραξηνγξάθεζε δηαδξνκψλ 

βπδαληηλψλ κλεκείσλ, ε κειέηε γηα ην citybranding θιπ, πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο θνξείο, κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΓΑ, ΔΣΠΑ, Interreg. 

Σέινο, γηα ηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ε αλάδεημε Ραγθνπηζαξηψλ θαη ην 

θεζηηβάι ηέρλεο ζηνλ ηζηνξηθφ ηφπν ηνπ νηθηζκνχ Κάησ Κξαληψλα Κνξεζηείσλ, είλαη δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγηθή Δπξψπε θαη Interreg. 
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7. Παπάπηημα 

 

 

Διαπανεπιςτθμιακό Διατμθματικό  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

«Τοπικι και Περιφερειακι Ανάπτυξθ και Αυτοδιοίκθςθ» 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

Ονοματεπϊνυμο ςυνεντευξιαηόμενου: 
Φορζασ:  

Θζςθ ςτο φορζα/επιχείρθςθ: 

Τθλζφωνο / fax / e-mail: 

 

Τα ςτοιχεία είναι εμπιςτευτικά και αφοροφν μόνο τουσ ςκοποφσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. 
 

1. Ποια μορφι τουριςμοφ κεωρείτε πιο προςιτι για ανάπτυξθ ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ: 

  

Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ  

Ακλθτικόσ τουριςμόσ  

Εποχιακόσ τουριςμόσ  

Περιβαλλοντικόσ τουριςμόσ  

Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ & κραςιοφ  

Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ  

Ιςτορικόσ τουριςμόσ  

Άλλο:  

 
Αιτιολογιςτε:  

 
 
 
 
 
 

 

2. Οι τουριςτικζσ παροχζσ, ςφμφωνα με τθν άποψι ςασ, πωσ μποροφν  να χαρακτθριςτοφν: 

Απολφτωσ επαρκείσ  

Ικανοποιθτικά επαρκείσ  

Επαρκείσ  

Ανεπαρκείσ  

Απολφτωσ ανεπαρκείσ  
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Σχόλια:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Αναφορικά με τον τουριςμό, είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα δυνατά ςθμεία τθσ περιοχισ:  

  

Το οδικό δίκτυο (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ)  

Τα καταλφματα (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα κλπ)  

Ο πολιτιςμόσ (ζκιμα, παραδόςεισ, διάλεκτοσ κλπ)  

Η κουηίνα (παραδοςιακά γεφματα)  

Τα τοπικά προϊόντα τθσ γθσ   

Η ιςτορία τθσ περιοχισ  

Η αρχιτεκτονικι  

Το φυςικό τοπίο   

Οι αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία  

Η κουλτοφρα  

Ο επαγγελματιςμόσ του κλάδου του τουριςμοφ  

Το ενδιαφζρον των Δθμόςιων φορζων  

Το ενδιαφζρον των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό για τθν αξιοποίθςθ και χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ 

 

Άλλο:  

 
Σχόλια:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Αναφορικά με τον τουριςμό, επιλζξτε, ποιεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ οι αδυναμίεσ τθσ περιοχισ: 
 

Η πρόςβαςθ ςτθν περιοχι με τα διάφορα μζςα μεταφοράσ   

Η ζλλειψθ μεγάλων ξενοδοχείων  

Η τοπικι κουηίνα, θ οποία προςφζρεται ςε κακι ποιότθτα με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ και θ ζλλειψθ 
εναλλακτικϊν  προτάςεων. 

 

Τα τοπικά προϊόντα τθσ περιοχισ τα οποία προςφζρονται ςτουσ τουρίςτεσ ςτθ μθ αναμενόμενθ ποιότθτα και τα  
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οποία δεν είναι διεκνϊσ αναγνωρίςιμα.  

Η ιςτορία τθσ περιοχισ δεν προβάλλεται ςωςτά (ωσ υπθρεςία του τουριςμοφ)  

Οι επιςκζψιμοι χϊροι (μουςεία, ςπιλαιο κλπ) διακζτουν ελλιπείσ υποδομζσ και παροχζσ   

Κακισ ποιότθτασ υποδομζσ (εγκαταλελειμμζνα κτίρια, κακισ ποιότθτασ δρόμοι, πάρκα, παραλίεσ, κλπ)   

Η κουλτοφρα τθσ φιλοξενίασ δεν ζχει αναπτυχκεί ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε ζνα διεκνζσ και 
υψθλό επίπεδο 

 

Ο πολιτιςμόσ των αγροτικϊν και μθτροπολιτικϊν περιοχϊν δεν παρουςιάηεται ωσ ζνα κοινό τουριςτικό προϊόν  

Ο επαγγελματιςμόσ του προςωπικοφ που αςχολείται με τον τουριςμό ακόμα υςτερεί  

Η γλϊςςα επικοινωνίασ (ελλειπισ γνϊςθ και χριςθ τθσ αγγλικισ)  

Η ζλλειψθ τοπικϊν επενδυτϊν με επαρκείσ πόρουσ για να επενδφςουν ςτον τουριςμό  

Η ελλειπισ επικοινωνία – ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων – επιχειριςεων που δραςτθριοποιουνται ςτον 
τουριςμό 

 

Η ανεπαρκισ ςυνεργαςία μεταξφ του δθμοςίου και των ιδιωτικϊν φορζων  

Ο ανεπαρκισ ζλεγχοσ από το δθμόςιο ωσ προσ τθν παροχι ποιοτικισ υπθρεςίασ από τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ 
που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό 

 

Η ανεπαρκισ εκμετάλλευςθ διαφόρων πθγϊν χρθματοδότθςθσ και θ χαμθλι απορρόφθςθ των διατικζμενων 
κονδυλίων 

 

Άλλο:  

 
Σχόλια:  

 

 
5. Περιγράψτε ςυνοπτικά τα πιο ςθμαντικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ επιχείρθςι / φορζασ ςασ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Ποια από τα παρακάτω πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να εφαρμοςτοφν, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ πακζτου ςτθν περιοχι: 

  

Η δθμιουργία ιςτοςελίδων των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό  

Η ςιμανςθ τθσ περιοχισ (οδικι και πολιτιςτικι)  

Φυλλάδια ςτοχευμζνα ςτθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ τουριςμοφ που ζχει επιλεγεί να προωκθκεί  

Φυλλάδια με ςυγκεκριμζνθ  τουριςτικι προςφορά (τουριςτικά πακζτα)  

Φυλλάδια με ολοκλθρωμζνα πακζτα τουριςτικϊν προςφορϊν για τθν περιοχι  

Δθμοςιεφςεισ κειμζνων για τθν ιςτορία και τα ζκιμα τθσ περιοχισ  

Ηλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων με τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ  

Συναντιςεισ μεταξφ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ  

Συμβάςεισ μεταξφ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ  
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Διαςκζψεισ μεταξφ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ.  

 
7.  Ποια χρθματοδοτικά προγράμματα γνωρίηετε; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Σε ποια επιδοτοφμενα προγράμματα ζχει ενταχκεί θ επιχείρθςι ςασ/φορζασ. 
 
Σχόλια  

 
 
 
 
 
 

 
 
9. Ο φορζασ / επιχείρθςι ςασ ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που προκφπτουν από επιδοτοφμενα 
προγράμματα 
 
Ναι, ςτακερά     ……      Περιςταςιακά       ………          Όχι    ………… 
 
10. Ποιεσ είναι οι πθγζσ πλθροφόρθςθσ που ζχετε;  
 
……….. Σχετικζσ ιςτοςελίδεσ (espa.gr, e-kepa.gr, antagonistikotita.gr, κλπ) 
……… Μζςω ςχετικισ αλλθλογραφίασ του Διμου 
……….Επιμελθτιριο / κλαδικοί φορείσ 
……….Σφμβουλοι επιχειριςεων 
……….Λογιςτισ 
………Εφθμερίδεσ, τφποσ 
………Άλλο 
 
 
11. Ποια είναι τα μεγαλφτερα εμπόδια ςυμμετοχισ ςε ζνα ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Γράψτε λίγα λόγια για το πϊσ κατά τθ γνϊμθ ςασ κα μποροφςε να βελτιωκεί το ςφςτθμα των επιδοτοφμενων 
προγραμμάτων. Κατακζςτε προτάςεισ 
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13 . Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ / φορζασ  ζχει επιδοτθκεί, τι είδουσ επενδφςεισ αφοροφςε θ επιδότθςθ? 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Βάλτε Χ ςε 
όςα 

ταιριάηει 

Κτιριακά / εγκαταςτάςεισ / διαμορφϊςεισ εςωτερικϊν & εξωτερικϊν χϊρων  

Παραγωγικό εξοπλιςμό / εξοπλιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν  

Λοιπό υποςτθρικτικό εξοπλιςμό: πχ εξοπλιςμό ποιοτικοφ ελζγχου, ζρευνασ και ανάπτυξθσ, κλπ  

Μεταφορικά μζςα  

Πλθροφορικι (hardware, software, υπθρεςίεσ)  

Web-site / portal / e-shop  

Συμμετοχι ςε εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό  

Άλλεσ δαπάνεσ προϊκθςθσ (πχ ζντυπα, καταχωριςεισ, κλπ)  

Αγορά τεχνογνωςίασ, ζξοδα πατεντϊν, κατοχφρωςθ brand name  

Κατάρτιςθ των εργαηομζνων  

Πρόςλθψθ προςωπικοφ / διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ  

Άλλο:………………………………………………………………………………….  

 

14. Αν μποροφςατε να ςχεδιάςετε ζνα επιδοτοφμενο πρόγραμμα ςχετικά με τον τουριςμό για τον φορζα /επιχείρθςι ςασ, 
ποιεσ ανάγκεσ κα κζλατε αυτό να καλφψει. Αξιολογείςτε με βάςθ τθν παρακάτω κλίμακα, βάηοντασ Χ ςτα κελιά. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 1 

(πολφ 
ςθμαντικό)   

2 

(αρκετά 
ςθμαντικό) 

3  

(δευτερεφουςασ 
ςθμαςίασ) 

Κτιριακά / εγκαταςτάςεισ / διαμορφϊςεισ εςωτερικϊν & εξωτερικϊν 
χϊρων 

   

Παραγωγικό εξοπλιςμό / εξοπλιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν    

Μεταφορικά μζςα    

Ζπιπλα και γραφεία    

Πλθροφορικι (hardware, software, υπθρεςίεσ)    

Web-site / portal / e-shop    

Συμμετοχι ςε εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό    

Άλλεσ δαπάνεσ προϊκθςθσ (πχ ζντυπα, καταχωριςεισ, κλπ)    
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Συςτιματα ποιότθτασ, ISO, κλπ    

Αγορά τεχνογνωςίασ, ζξοδα πατεντϊν, κατοχφρωςθ brand name    

Κατάρτιςθ των εργαηομζνων    

Κόςτθ μιςκοδοςίασ για πρόςλθψθ προςωπικοφ / διατιρθςθ κζςεων 
εργαςίασ 

   

Κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων (ενοίκια, ενεργειακά κόςτθ, 
τθλεπικοινωνιακά κόςτθ,, κλπ) 

   

Άλλο:……………………………………    

 
15. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ςυμμετοχι ςε επιδοτοφμενα προγράμματα βοικθςε τθν επιχείρθςι /φορζασ ςασ να καλφψει τισ 
ανάγκεσ τθσ και να γίνει πιο ανταγωνιςτικι? 

Πολφ           Αρκετά          Λίγο Κακόλου 

16. Ποια ζργα που μπορεί να υλοποιιςει ο Διμοσ Καςτοριάσ, κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του  
τουριςτικοφ τομζα κατά τθ γνϊμθ ςασ. Κατακζςτε προτάςεισ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
17. Ποια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα ςθμαντικότερα επιδοτοφμενα προγράμματα τα οποία μποροφν αξιοποιθκοφν για τον 
τομζα του τουριςμοφ; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθ ςυμμετοχι. 
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