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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν είναι το ενοποιημένο 1ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα
την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Για το σχεδιασμό του υλοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

1.

Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των
βασικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για το Σχέδιο

2.

Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων με στόχο τον προσδιορισμό της
περιοχής παρέμβασης, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξειδίκευση της αναπτυξιακής
στρατηγικής και των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

3.

Στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων διαβούλευσης με εμπλεκόμενους
φορείς, κοινωνικούς εταίρους και άλλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου.

4.

Συλλογή – επεξεργασία στοιχείων και προτάσεων φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων,
καθώς και των κοινωνικών εταίρων για θέματα τουριστικής Ανάπτυξης.

5.

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στους τομείς
που συνδέονται με την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.

6.

Διαμόρφωση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.

7.

Κατάρτιση σχεδίου δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη,
που θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του ΘΣ 6 και των άλλων συναφών ΘΣ του ΕΠΠΔΜ 2014-2020, την εξειδίκευση των ενδεικτικών παρεμβάσεων από τα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα,
καθώς επίσης την εξειδίκευση ενδεικτικών παρεμβάσεων από άλλες πιθανές χρηματοδοτικές πηγές. Το
σχέδιο θα λάβει υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων
τοπικών φορέων/οργανισμών

Το έργο περιλαμβάνει δύο Παραδοτέα:
Παραδοτέο 1: Υφιστάμενη Κατάσταση Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τα
περιεχόμενα 1, 2, 3 και 4
Παραδοτέο 2: Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, με τα περιεχόμενα
5 και 6.
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Για τις ανάγκες εκπόνησης του Σχεδίου διενεργήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι
απόψεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη στην οριστικοποίηση του Σχεδίου και στην εκπόνηση του παρόντος
ενοποιημένου Παραδοτέου. Η Ομάδα Εργου εκφράζει τις ευχαριστίες της στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη γόνιμη και αποτελεσματική
συνεργασία.
Ευχαριστεί επίσης όλους τους φορείς της Περιφέρειας για την συνεργασία τους και τη συνεισφορά τους.
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1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ

1.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια στο παρόν Παραδοτέο γίνεται υπό το πρίσμα της
αναζήτησης εκείνων των δυνατοτήτων της που μπορούν να αξιοποιηθούν για την τουριστική ανάπτυξη και
λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό παράγοντα που συνιστά η οικονομική κρίση. Μια νέα ολιστική και
λεπτομερής ανάλυση όλων των χαρακτηριστικών της δεν είναι σκόπιμη εφόσον αυτά έχουν διερευνηθεί και
αξιολογηθεί εκτεταμένα και σε βάθος, σε πληθώρα πρόσφατων μελετών, εκθέσεων και εφαρμοζόμενων
Προγραμμάτων. Αντιθέτως, είναι σκόπιμη η επισήμανση και διερεύνηση εκείνων των αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών της που κατά κύριο λόγο συνδέονται με τον τελικό στόχο της τουριστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως συνοψίζονται τα κύρια πορίσματα της ανάλυσης.
Η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη ελληνική περίκλειστη Περιφέρεια (με εξωτερικά σύνορα προς δύο χώρες και
έως πρόσφατα μία από τις δυσκολότερα προσπελάσιμες από τα κύρια οικονομικά κέντρα εσωτερικού και
εξωτερικού), με τον περισσότερο ορεινό και ημιορεινό πληθυσμό, με μικρό μέγεθος πληθυσμιακό και οικονομικό
και με ισχυρά χαρακτηριστικά «μονοδραστηριότητας», ως η κυριότερη ηλεκτροπαραγωγός Περιφέρεια της
χώρας. Οι παραπάνω είναι «ιστορικοί» παράγοντες διαμόρφωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της
κοινωνικής πραγματικότητας και καθορίζουν τις δυνατότητες της Περιφέρειας να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα
της, να αναστρέψει τις αδυναμίες της και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν. Στο παρελθόν, η
απομόνωση λειτουργούσε και ως προστασία για την τοπική οικονομία, ως κίνητρο για ανάπτυξη της ενδογενούς
επιχειρηματικότητας και ως αιτία για αναπτυξιακή παρέμβαση του κράτους, υπό τις νέες συνθήκες όμως άρσης
της απομόνωσης, έντασης του διεθνούς και δια-περιφερειακού ανταγωνισμού, περιορισμού της κρατικής
παρέμβασης και αλλαγών στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, το σημερινό περιορισμένο εύρος
κλαδικής εξειδίκευσης, η χαμηλή διασύνδεση μεταξύ παραγωγικών τομέων, η εξάρτηση από συμβατικούς
κλάδους, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η υστέρηση σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και οι χαμηλές
επιδόσεις σε υιοθέτηση καινοτομίας και σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που αν
δεν ανατραπεί δεν θα επιτρέψει στη Δυτική Μακεδονία να βγει από την κρίση παρά μόνον ελπίζοντας ότι τα
συνολικά εθνικά μεγέθη θα βελτιωθούν τόσο ώστε να την συμπαρασύρουν. Η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη
να αξιοποιήσει όλους τους εν δυνάμει πόρους και να στοχεύσει σε πιο ισορροπημένη σύνθεση δραστηριοτήτων,
απασχόλησης και εισοδήματος.
Η περιορισμένη «σημασία» της Περιφέρειας υπήρχε και προ κρίσης, με μια μακροπρόθεσμα σταθερή μείωση
του κ.κ. ΑΕΠ της σε σύγκριση με το μέσο όρο των πιό «πλούσιων» Περιφερειών της Ενωσης, υπό υψηλό
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κίνδυνο βιομηχανικής παρακμής και αποκομμένη από τους μητροπολιτικούς πόλους έλξης της Ευρώπης. Σε όλη
την περίοδο πριν από την εκδήλωση της κρίσης, η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε με κινητήρα
τον κλάδο Εξόρυξη – Ενέργεια, με δευτερεύουσα συμβολή του κλάδου της γουνοποιίας, με κατά περιόδους
επενδύσεις των ΜΜΕ στη μεταποίηση σε κλάδους απευθυνόμενους κυρίως στην εσωτερική ή και μόνο στην
τοπική αγορά υπό συνθήκες «προστασίας» που προσέφεραν η γεωγραφική απομόνωση και η νομοθεσία
κινήτρων, με μια σχετική έκρηξη στον κατασκευαστικό τομέα που προκάλεσαν η κυκλοφορία του εισοδήματος
που παρήγαγε ο ενεργειακός κλάδος και η εκτέλεση έργων υποδομής, χωρίς όμως δομική συνολική βελτίωση σε
ό,τι αφορά την απασχόληση. Σε όλη αυτήν την περίοδο, ο τουρισμός λειτούργησε περιθωριακά πολύ
περισσότερο που ήταν αποκλεισμένος από το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας «ήλιος+θάλασσα».
Ένα τέτοιο «πρότυπο» ανάπτυξης αναπόφευκτα θα έμπαινε σε κρίση όταν η περιφερειακή οικονομία θα
εισερχόταν σταδιακά στον ανταγωνισμό και σε περίπτωση που η γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση δεν θα
επέτρεπε την κρατική υποστήριξή της. Στην αρχική περίοδο της κρίσης (2008-2010), η Περιφέρεια υπέστη,
συγκριτικά με άλλες, μικρότερη αρνητική επίπτωση, αποδείχθηκε όμως ότι αυτή η αρχική «αντίσταση» ήταν
προσωρινή: στην επόμενη περίοδο η κρίση «χτύπησε» την Περιφέρεια εντονότερα από ό,τι το σύνολο της
χώρας επηρεάζοντας αρνητικά κατά κεφαλή ΑΕΠ και απασχόληση, διατηρώντας την στην πρώτη θέση μεταξύ
των περιφερειών της Ελλάδας στο ποσοστό ανεργίας και στη δεύτερη μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ27 στην
ανεργία των νέων. Η σημερινή παραγωγική διάρθρωση δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους κραδασμούς
από την κρίση, με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο και ισχυρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, υστέρηση σε
καινοτομία, επιχειρηματική κουλτούρα, ποιότητα θεσμών, ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση,
αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας. Ο αγροτικός τομέας εμφανίζει μείωση αξίας παραγωγής, αριθμού
εκμεταλλεύσεων και ακαθάριστων επενδύσεων, η μεταποίηση κυριαρχείται από μικρού μεγέθους και
οικογενειακού χαρακτήρα ΜΜΕ χωρίς δυναμισμό, ο τουρισμός διαθέτει λίγους τουριστικούς προορισμούς και οι
ενδο-περιφερειακές ανισότητες εντείνονται, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές που πλήττονται από σοβαρά
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα με μέσο όρο εισοδήματος κάτω από το όριο της φτώχειας και
δείκτη γήρανσης υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου.
Το μικρό μέγεθος της οικονομίας και η έλλειψη ισορροπίας στην κλαδική της σύνθεση, καταλήγουν σε μια
απασχόληση που συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δύο μόνο τομείς (γεωργία και εξόρυξη –
βιομηχανία – ενέργεια) και άρα απασχόληση και εισόδημα είναι συνεχώς ευάλωτοι σε κάθε αρνητική εξέλιξη σ΄
αυτούς τους τομείς. Με έναν κλάδο (γούνα- δέρμα– ένδυση) να δημιουργεί 70% των εξαγωγών, η εξωστρέφεια
παραμένει περιορισμένη και ευάλωτη και ο συνδυασμός μειούμενης εξωστρέφειας και περιορισμένης χρήσης /
υιοθέτησης / προσαρμογής καινοτομίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα συνεκτικό διατηρήσιμο σώμα
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση του πλήθους τους αμέσως με την έκρηξη της οικονομικής κρίσης.
Αναζητώντας ισορροπημένη σύνθεση δραστηριοτήτων, απασχόλησης, προϊόντος και εισοδήματος, η ανάπτυξη
του τουρισμού προκύπτει ως «προφανής» επιλογή χάρις και στους υπαρκτούς πόρους στην Περιφέρεια. Για
τη Δυτική Μακεδονία όμως ισχύει η ιδιαιτερότητα ότι από το τουριστικό προϊόν της αποκλείεται εξαρχής το
κυρίαρχο προϊόν «ήλιος και θάλασσα» που είναι το πιο άμεσα αξιοποιήσιμο καθώς υποστηρίζεται από διεθνώς
υψηλή ζήτηση. Αυτό συνεπάγεται ότι η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια:
(α) πρέπει να αναζητήσει και να στηριχθεί σε σχετικά καινοτόμους πόρους και δραστηριότητες στο σκέλος της
προσφοράς,
(β) υποχρεούται να στοχεύσει σε ειδικές κατηγορίες τουρισμού στο σκέλος της ζήτησης,
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(γ) απαιτεί μακροπρόθεσμο και ενδελεχή σχεδιασμό και επίμονη προσπάθεια υλοποίησης χωρίς να μπορεί
ενδιαμέσως να στηριχθεί σε μια ήδη ικανοποιητική δραστηριότητα.
Σημαντική μπορεί να είναι η συμπληρωματικότητα του τουρισμού με τον αγροτικό τομέα: είναι σκόπιμο πολλές
από τις εισροές του να καλύπτονται από την τοπική παραγωγή και επίσης ο τουρισμός μπορεί να συμπληρώνει
απασχόληση και εισόδημα στις περιοχές της υπαίθρου όπου εντοπίζονται οι κυριότεροι αξιοποιήσιμοι
τουριστικοί πόροι. Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη όσον αφορά τη σύνδεση με τον τομέα «εξόρυξη,
βιομηχανία, ενέργεια»: ο τουρισμός καλείται να λειτουργήσει εναλλακτικά ή συμπληρωματικά προς τον
κυρίαρχο αυτό τομέα αλλά δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει ως προς όγκο της απασχόλησης, ενώ και η
ύπαρξη μιας ευρύτατης «ζώνης εξόρυξης λιγνίτη» μπορεί να θέσει ζητήματα συμβατότητας δραστηριοτήτων και
χρήσεων.
Ως προς τους φυσικούς – περιβαλλοντικούς πόρους εντοπίζονται κατ’ αρχήν οι πολύ ενδιαφέροντες
Γεωλογικοί πόροι: α) γεώτοποι περί το Γεωπάρκο Γρεβενών - Κοζάνης "Γέννεση της Τηθύος" (ενδιαφέροντες
σχηματισμοί: Μπουχάρια – Νοχτάρια, Φαράγγι Σερβίων, Μηλιά Γρεβενών), το οποίο έχει προταθεί προς ένταξη
ως γεωπάρκο διεθνούς σημασίας στην UNESCO, β) συνολικά 63 σπήλαια. Ακολούθως, τα Φυσικά
οικοσυστήματα (Ορεινά συμπλέγματα, λίμνες): πλήθος κορυφών και ορεινών όγκων, 16 περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 μεταξύ των οποίων δύο Εθνικά Πάρκα (Πίνδου και Πρεσπών), οι περιοχές Βόρας – Βεγορίτιδα,
Βίτσι (Βέρνον)- Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη, Όρος Βούρινο, Στενά Αλιάκμονα – Πιέρια, Λίμνη Καστοριάς.
Συνολικότερα ως προς το Τοπίο, αναδεικνύονται 9 Ζώνες Τοπίων Αξίας.
Το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει μια αδιάλειπτη, συνεχή πορεία από
την προϊστορία ως της σύγχρονη εποχή και περιλαμβάνει ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά για τον ελληνικό,
βαλκανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό μνημεία σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, με συνολικά 500 κηρυγμένα
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προϊστορικό πολιτισμό εστιάζεται στις
περιοχές λιμνών Καστοριάς και Πετρών και στην Αυγή (Καστοριάς), με κυριότερο τον αρχαιολογικό χώρο του
Δισπηλιού, ενώ προϊστορικά ευρήματα έχουν βρεθεί στην περιοχή Βελβενδού και στην περιοχή του
Αρμενοχωρίου. Όσον αφορά την κλασική εποχή, στην Π.Ε. Κοζάνης βρίσκονται 60% των μνημείων με
επίκεντρο την αρχαία πόλη της Αιανής., στην Π.Ε. Φλώρινας υπάρχουν δύο αποκατεστημένοι και επισκέψιμοι
αρχαιολογικοί χώροι (Πέτρες, Φλώρινα). Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες περιλαμβάνουν ως
επί το πλείστον Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές, τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία Σερβίων, Βυζαντινούς οικισμούς
στο οικόπεδο Καμκούτη και στο Παλαιόκαστρο Καισάρειας. Παλαιότερη αξιολόγηση των αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων είχε αναδείξει 11 θέσεις για προώθηση έργων που θα διαμόρφωναν άμεσα ως επισκέψιμους
αρχαιολογικούς τόπους (Άγιος Αχίλλειος, Αιανή, Απιδέα, Δισπηλιό, Κνίδη, Πέτρες, Πολύμυλος, Πολυνέρι,
Σέρβια, Σισάνι, Φλώρινα) και 17 θέσεις που θα αποτελούσαν χώρους - σήματα. Οσον αφορά τα Μουσεία και
σχετικές υποδομές, στο σύνολο τους θεωρούνται "μικρού" μεγέθους και περιορίζονται σε προβολή τοπικών
ευρημάτων. Στην Περιφέρεια υπάρχει σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων αλλά μόλις 7
κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί ενώ καταγράφονται 40 αξιόλογοι, και ιδιαίτερα οι: Καστοριά, Σιάτιστα,
Νυμφαίο, Βλάστη, Φλώρινα (ιστορικό κέντρο), Βλαχοχώρια Γρεβενών, Μαστοροχώρια Βοϊου, Οικισμοί
Πρεσπών, Μαστοροχώρια Φλώρινας, Οικισμοί Κορεστείων. Πόλεις όπως η Καστοριά και η Σιάτιστα
αποτελούσαν σημαντικά αστικά και διοικητικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής κατά την Βυζαντινή και
μεταβυζαντινή περίοδο και περιλαμβάνουν σημαντικά μνημεία των περιόδων αυτών με ένα σημαντικός αριθμός
αρχοντικών της «Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής» στις δύο πόλεις και άλλα αστικά κέντρα και με Βυζαντινά
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Μοναστήρια. Αξιόλογα πέτρινα γεφύρια είναι πρωτεύον στοιχείο της περιοχής κυρίως Γρεβενών, ενώ τα
κηρυγμένα μνημεία της νεότερης εποχής συγκεντρώνονται κυρίως στην ΠΕ Καστοριάς.
Σημαντικούς ιστορικούς πόρους αποτελούν τοποθεσίες και μνημεία που αναφέρονται στο Μακεδονικό Αγώνα
καθώς και το πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο.
Ενδιαφέροντα τοπικά προϊόντα είναι ορισμένα γαστρονομικά (κρασί, μανιτάρια, λιμναία ψάρια, πιπεριές
Φλωρίνης, καραβίδα) και η γούνα, «σήμα κατατεθέν» για Καστοριά, Σιάτιστα, Άργος Ορεστικό και Κλεισούρα.
Η περιφέρεια διαθέτει ιαματικούς πόρους με χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης. Τέλος, διαθέτει εξαιρετικά
εκτεταμένο σύνολο τουριστικά αξιοποιήσιμων Εκδηλώσεων και Δρώμενων.
Η περίοδος του Χιονιού στις ορεινές κορυφές της Δυτικής Μακεδονίας διαρκεί από τα μέσα Νοεμβρίου ως τα
τέλη Μαρτίου / αρχές Απριλίου και για τον λόγο αυτό στην περιοχή λειτουργούν 3 χιονοδρομικά κέντρα: Εθνικό
Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, ΧΚ Πισοδερίου και ΧΚ Βιτσίου. Σχεδόν στο σύνολο των βουνών της
περιφέρειας, υπάρχουν μονοπάτια για περιήγηση και ορειβασία με ποιότητα και ασφάλεια που διαφέρουν
ανάλογα με την σπουδαιότητά τους και τη δραστηριοποίηση των φορέων διαχείρισης, με σημαντικότερα
μονοπάτια ή δίκτυα το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4-GR (Φυλάκιο Νίκης - Νυμφαίο –
Βεγορίτιδα - λίμνη Πολύφυτου ), το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 –GR (διασχίζει κατά μήκος τη
Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία φτάνει ως τις Λίμνες Πρεσπών και μέσω Καστοριάς καταλήγει στην
Ηγουμενίτσα). Σημαντική ανάπτυξη μονοπατιών υπάρχει στο Βόιο με 12 διαδρομές με ικανοποιητική
προεργασία οργάνωσής τους. Στα κυριότερα βουνά υπάρχουν καταφύγια, με στοιχειώδεις έως ικανοποιητικές
ανέσεις. Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης λειτουργούν στα δύο Εθνικά Πάρκα υπό
τους φορείς διαχείρισής τους. Στις κυριότερες Συνεδριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται το Εκθεσιακό
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – Κοίλα Κοζάνης, η Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού - Κοζάνη, το Πνευματικό
Συνεδριακό Κέντρο – Πτολεμαϊδας, το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων, η Νίκειος Σχολή συνεδριακό-εκπαιδευτικό
κέντρο – Νυμφαίο κ.α.. Σύμφωνα με τα μητρώα του ΕΟΤ καταγράφονται επίσης 10 γραφεία ενοικίασης
αυτοκινήτων (από δύο σε κάθε πρωτεύουσα Π.Ε.), 15 Τουριστικά λεωφορεία με έδρα εντός Περιφέρειας, 25
Τουριστικά γραφεία και 2 ξεναγοί.
Ως προς την τουριστική προσφορά, εντοπίζεται αύξηση της δυναμικότητας στην περίοδο 2005-2015,
ισχυρότερη από ό,τι στον εθνικό μέσο όρο, παρά ταύτα όμως η Δυτική Μακεδονία αντιπροσωπεύει μόνο 1,29%
των μονάδων και 0,7% των δωματίων και κλινών της χώρας. Η τουριστική ανωδομή παρουσιάζει σχεδόν
ομοιόμορφη κατανομή στις περιφερειακές ενότητες αλλά εμφανίζει σημαντικές διαφορές στα ποιοτικά στοιχεία
των μονάδων. Σε επίπεδο κλινών, 29% βρίσκεται στην Π.Ε. Κοζάνης, 33% στην Π.Ε. Καστοριάς, 19,2% στην
Π.Ε. Φλώρινας και 18,8% στην Π.Ε. Γρεβενών. Η Περιφέρεια όμως διαθέτει μόλις 3 μονάδες 5 αστέρων και 18
μονάδες 4 αστέρων. Υπάρχουν επιπλέον 106 μονάδες και 1.572 κλίνες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
και διατίθενται ηλεκτρονικώς 46 κατοικίες για τουριστικούς σκοπούς.
Στην Περιφέρεια το 2015 πραγματοποιήθηκαν κατά μ.ο. 2,3 διανυκτερεύσεις ανά επισκέπτη, με διακύμανση
σχεδόν αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Στο σύνολο της η Περιφέρεια εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή
επίδοση ως προς το ποσοστό πληρότητας (2015 μόλις στο 17%, τιμή που την κατατάσσει ουραγό σε εθνικό
Επίπεδο, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 49,1%). Τέλος, η μη ύπαρξη θάλασσας στην Περιφέρεια
επηρεάζει την χρονική κατανομή αφίξεων / διανυκτερεύσεων: η εποχικότητα είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με
αυτήν της χώρας και οι μήνες των θερινών διακοπών είναι αυτοί με την χαμηλότερη σχετική ζήτηση.
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Η τουριστική ζήτηση εξαρτάται κύρια από την εγχώρια αγορά: το 2015, 87,8% των διανυκτερεύσεων στην
Περιφέρεια ήταν Ελλήνων και μόνο 12,2% (συνολικά 34.830 διανυκτερεύσεις) αλλοδαπών. Η υψηλότερη
εξάρτηση από τον ημεδαπό τουρισμό εμφανίζεται στη Π.Ε. Γρεβενών και ακολουθεί η Π.Ε. Κοζάνης. Στην Π.Ε.
Φλώρινας, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στον Δήμο Νυμφαίου ανέρχονται στο 31,55% και στον Δήμο
Πρεσπών στο 36,51%. Η κρίση αποτέλεσε καμπή για την ζήτηση στην Περιφέρεια, λόγω της μεγάλης εξάρτησης
της από τον ημεδαπό τουρισμό. Ο ιδιότυπος δυϊσμός της ζήτησης μεταξύ Καστοριάς - Κοζάνης από την μία και
Φλώρινας - Γρεβενών από την άλλη, φαίνεται να οξύνεται και στις δύο περισσότερο δημοφιλείς Π.Ε. έχουμε μία
αντιστροφή της ζήτησης: στην Καστοριά καταγράφεται σταθερή πτώση, ενώ στην Κοζάνη υπάρχει οριακή αλλά
συνεχής άνοδος των διανυκτερεύσεων.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στους κλάδους των Καταλυμάτων και Εστίασης είναι ανάλογος του
οικονομικού μεγέθους του τομέα (περίπου 2% ως 2,8% της συνολικής απασχόλησης). Φορείς σχεδιασμού,
υλοποίηση και άσκησης Τουριστικής πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι η Περιφέρεια δια του
τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης δια βίου Μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού της ΓΔ Ανάπτυξης
της ΠΔΜ και των αντίστοιχων τμημάτων εμπορίου και τουρισμού των Π.Ε., η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής
Μακεδονίας που συστήθηκε το 1999 με έδρα την Καστοριά, οι τρεις Αναπτυξιακές Εταιρίες (ΑΝΚΟ, ΑΝΚΑΣ και
ΑΝΦΛΩ) που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τα τοπικά προγράμματα δράσης του ΠΑΑ (Leader), τα επιμελητήρια
και οι Ενώσεις Ξενοδόχων κάθε Π.Ε., οι Δήμοι και τα σχετικά νομικά τους πρόσωπα, οι διαχειριστές υποδομών
και πόρων, όπως οι ΕΦΑ, οι Φορείς Διαχείρισης των Ε.Π. κλπ. Τον Απρίλιο του 2017 εγκρίθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο Τουριστικής Προβολής.
Η ανάδειξη της Περιφέρειας σε «τουριστικό προορισμό» μπορεί να γίνει με την ανάδυση «αυτόνομων» πόλων
ζήτησης στο εσωτερικό ή και με σύνδεση αυτών των πόλων με ευρύτερα τουριστικά κυκλώματα με ισχυρή
ζήτηση και ισχυρό προϊόν. Προηγούμενη απόπειρα σχεδιασμού είχε τονίσει την ανάγκη σύνδεσης π.χ. της
Δυτικής με την Κεντρική Μακεδονία, μέσω ενιαίων κυκλωμάτων «ήλιος+θάλασσα+ νέες μορφές» και θεματικών
«δικτύων / διαδρομών». Ενδεικτική γι΄ αυτή την ανάγκη είναι η μεταβολή της ζήτησης στο «βόρειο τόξο» της
χώρας με τις όμορες Περιφέρειες να παρουσιάζουν σταθερά πολύ καλύτερες τάσεις από ό,τι η Δυτική
Μακεδονία. Ελλείψει πόρων για το προϊόν «ήλιος+θάλασσα», η σύνδεση του τουριστικού με τον πολιτιστικό
τομέα προκύπτει ως βασική στόχευση και η Περιφέρεια διαθέτει «συγκριτικό πλεονέκτημα» που πρέπει να
αξιοποιηθεί. Παρομοίως ως βασική στόχευση εμφανίζεται η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και
ειδικότερα μάλιστα του εκτεταμένου και αξιόλογου ποιοτικά και ποσοτικά συστήματος λιμνών.
Η ανάπτυξη του τουρισμού προκύπτει ως αξιόλογη μέσο- ή μακροπρόθεσμη επιλογή για την Περιφέρεια. Θα
πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι αυτή δεν μπορεί, άμεσα και βραχυπρόθεσμα, να υποκαταστήσει τις έως
τώρα κύριες δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τον όγκο της απασχόλησης και το εισόδημα, ξεκινώντας μάλιστα από
ένα σημερινό συγκριτικά πολύ χαμηλό επίπεδο προσφοράς και ζήτησης. Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί μια
"αφοσιωμένη" στρατηγική, η οποία θα πρέπει να συγκροτηθεί με προσοχή, χωρίς υπερφιλόδοξους στόχους,
οργανωμένη κατά στάδια, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, με τεκμηριωμένη επιλογή
δράσεων και παρεμβάσεων και με βάση μια λεπτομερή Ανάλυση Δυνατοτήτων – Αδυναμιών – Προοπτικών –
Απειλών. Αυτή συμβατικά προβλέπεται για το 2ο Παραδοτέο του έργου, στο παρόν κείμενο όμως κρίνεται
αναγκαίο να επισημανθούν, έστω προκαταρκτικά και χωρίς καμία προτεραιοποίηση, τα συγκεκριμένα ζητήματα
που εκτιμάται ότι ως προς αυτά πρέπει να γίνει η λεπτομερέστερη διερεύνηση, στα πλαίσια και της
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας.
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Τα κυριότερα συμπεράσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στα παρακάτω τέσσερα σημεία που αφορούν τις
Δυνατότητες, Αδυναμίες, Προοπτικές και Απειλές:
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
Πληθώρα αξιοποιήσιμων τουριστικών πόρων για τις «εναλλακτικές» μορφές τουρισμού.
Μικρές αποστάσεις μεταξύ πόρων και προσφοράς, που επιτρέπουν εύκολες συνδέσεις.
Έναρξη / συμπλήρωση / ολοκλήρωση των υποδομών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:
Απουσία πόρων για το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν «ήλιος+θάλασσα».
Ελλείψεις σε υποδομές - κρίκους της «αλυσίδας αξίας του τουρισμού».
Περιορισμένες συνολικές συνέργιες, ελλείψεις σε επιχειρηματική οργάνωση, σε ενδο- και δια-κλαδικές συνδέσεις, σε
υιοθέτηση καινοτομίας.
Προσανατολισμός - εξάρτηση από την εγχώρια ζήτηση.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:
Διεθνώς αύξηση της σημασίας των μορφών τουρισμού στις οποίες αντιστοιχούν οι τοπικά διαθέσιμοι αξιοποιήσιμοι
πόροι.
Εθνική στρατηγική ποιότητας.
Διεθνώς αύξηση της ζήτησης για το προϊόν που μπορεί να παράσχει η Περιφέρεια.
Δια-συνοριακές συνέργιες εξασφαλίζουν αυξημένη ζήτηση / αναγνωρισμότητα.
ΑΠΕΙΛΕΣ:
Ισχυρός ανταγωνισμός από όμορες Περιφέρειες και χώρες.
Αρνητική επίπτωση της κρίσης στην εσωτερική ζήτηση.
Ταχύτατη ανάπτυξη ίδιων αντίστοιχων επιχειρήσεων σε ανταγωνίστριες χώρες.
Καλύτερες προϋποθέσεις ή και υπάρχουσα εμπειρία στις επιχειρήσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό σε ανταγωνιστικούς
προορισμούς.

1.2. ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης συγκροτείται από:

- ένα «Όραμα» που συνθέτει τις βασικές αρχές, γύρω από το οποίο οργανώνεται όλη η στρατηγική ανάπτυξης
και το οποίο συνιστά τον τελικό κεντρικό στόχο όλου του Σχεδίου,

- τους Στρατηγικούς Στόχους που εξειδικεύουν το Όραμα έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά η αντιμετώπιση των
βασικών, καίριων, ζητημάτων ανάπτυξης και τους Ειδικούς Στόχους για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες
ανάγκες και να προκύψουν συγκεκριμένα ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα,

- τις ενδεικτικές ομάδες Δράσεων, μέσα από την υλοποίηση των οποίων παράγονται συγκεκριμένες επίσης
ποσοτικοποιήσιμες, εκροές (φυσικό αποτέλεσμα) έτσι ώστε να προκύψουν τα ζητούμενα αποτελέσματα.
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Στους στρατηγικούς στόχους αντιστοιχίζονται οι Άξονες Στρατηγικής του Σχεδίου, στους οποίους εντάσσονται
οργανικά οι Δράσεις του. Ως κεντρικό όραμα για την τουριστική ανάπτυξη ορίζεται το ακόλουθο:
Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ:
υψηλή ποιότητα, βιώσιμη και έξυπνη αξιοποίηση της φύσης και του πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του Οράματος, μορφές τουρισμού, πόροι - εκδηλώσεις και περιοχές / οικισμοί διακρίνονται και
οργανώνονται έτσι ώστε η Περιφέρεια να διαμορφωθεί σε έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό, πελατοκεντρικό
(δηλαδή με βάση τις απαιτήσεις της ζήτησης), που να παρέχει ενιαίο αλλά πολυσύνθετο προϊόν με δυνατότητα
κατά περίπτωση εξειδίκευσης της τουριστικής εμπειρίας στους επισκέπτες.
Με βάση την ανάλυση Δυνατοτήτων – Αδυναμιών – Προοπτικών – Απειλών, ορίζονται οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι
Αξονες Παρέμβασης και οι Ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων, σε αντιστοίχιση με τις επιμέρους ανάγκες που
εντοπίστηκαν, με τα αποτελέσματα που αναμένονται και με τις εκροές που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.

Προσανατολισμός στο πλαίσιο της οικονομίας των
επισκεπτών (visitors economy)

2.

Οργάνωση του προϊόντος με βάση δίκτυα και
συμπλέγματα – επικέντρωση σε μορφές συγκριτικών
πλεονεκτημάτων

3.

Ισχυρή παρέμβαση στις οριζόντιες αδυναμίες

4.
5.

►

Α.

Οργάνωση και προσανατολισμός
του περιφερειακού Προϊόντος

Έμφαση στις ενδο-περιφερειακές δια-κλαδικές και διατομεακές συνέργιες

►

Β.

Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης
του Τουρισμού

Έμφαση στις δια-περιφερειακές συνέργιες

►

Γ.

Ενίσχυση Γενικών Υποδομών

►

Δ.

Προώθηση και διασύνδεση με τις
εθνικές και διεθνείς αγορές

Σχεδιασμός και εγκατάσταση αποδοτικής και ισχυρής σε
αρμοδιότητες δομής διαχείρισης (DMO).
7. Επιλογή αποτελεσματικού Branding
6.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Οργάνωση και
προσανατολισμός
περιφερειακού
Προϊόντος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.1

Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.

1.2

Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).

1.3
► 1.4

Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας.
Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του ψηφιακού τουρισμού.

1.5

Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε
προστατευόμενες περιοχές.

1.6

Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

9

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οργάνωση και προςανατολισμός περιφερειακού Προϊόντος

2. Ενίσχυση της
Παραγωγικής
Βάσης του
Τουρισμού

3. Ενίσχυση Γενικών
Υποδομών

4. Προώθηση και
διασύνδεση με τις
εθνικές και
διεθνείς αγορές

►

►

►

1.7

Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και
εφαρμογή στρατηγικής για το Τοπίο.

1.8

Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.

2.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

2.2

Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων
(Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).

2.3

Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον τουρισμό.

2.4

Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων στον τουρισμό

2.5

Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της
άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος.

2.6

Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε επαγγέλματα τουρισμού

2.7

Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.

3.1

Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.

3.2

Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες για την διασύνδεση τουριστικών
περιοχών.

3.3

Ολοκλήρωση Μεταφορικών Υποδομών που εξυπηρετούν τουριστικές ροές.

4.1

Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

4.2

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος προώθησης / προβολής.

4.3

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές
εφαρμογές

Ακολουθεί συνοπτική περιγραγραφή των Ενδεικτικών Ομάδων Δράσης (Ε.Ο.Δ.):
Το Σχέδιο εντάσσεται στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από αυτό.
Οι Δράσεις του πρέπει να εναρμονίζονται με το προγραμματικό πλαίσιο, τους Θεματικούς Στόχους και τις
Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΕΠ, ενώ παράλληλα, πρέπει να συνεργούν με όλες τις άλλες σχετικές πολιτικές
που υλοποιούνται σε συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του Σχεδίου έχει ως εξής:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (Δημόσια δαπάνη) (* αιτούμενοι πόροι)
Άξονας Παρέμβασης ΣΟΤΑ
ΑΠ1

Οργάνωση και προσανατολισμός περιφερειακού Προϊόντος

ΑΠ2

ΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Λοιπά ΕΠ
ΕΣΠΑ 20142020 (*)

ΤΑΠΤΟΚ

14.400.000

12.300.000

Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης του Τουρισμού

4.700.000

250.000

ΑΠ3

Ενίσχυση Γενικών Υποδομών

1.000.000

800.000

13.420.000

ΑΠ4

Προώθηση και διασύνδεση με τις εθνικές και διεθνείς αγορές

3.200.000
14.400.000

13.420.000

Σύνολο ΣΟΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ (με τους αιτούμενους ή διαθέσιμους πρόσθετους πόρους)
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Το Σχέδιο, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενιαίου τουριστικού προορισμού, οργανώνεται χωρικά λαμβάνοντας
υπόψη τις Ευρύτερες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης του ΠΠΧΣΑΑ, τα σημαντικότερα Σημεία εισόδου των
τουριστών στην Περιφέρεια και την ποιότητα του δικτύου μεταφορών, τις Πυκνώσεις αξιοποιήσιμων πόρων και
την κατά περιοχές υφιστάμενη ανωδομή / υποδομή της προσφοράς. Η Χωρική Οργάνωση περιλαμβάνει:
1. Ένα σύνολο κόμβων με βάση τη σημερινή αναγνωρισιμότητα, την ύπαρξη θεματικών πυκνώσεων ή την
εγγύτητα σε αυτές, την προσβασιμότητά τους, τη δυνατότητα σύνδεσης με τις δευτερεύουσες πυκνώσεις
πόρων και το σημερινό επίπεδο της προσφοράς και τη δυνατότητα βελτίωσης της: το δίπολο Πρέσπες –
Φλώρινα, η Καστοριά, το Νεστόριο, το δίπολο Αμύνταιο – Νυμφαίο, τα Γρεβενά και ο σχηματισμός
Σιάτιστα – Κοζάνη – Αιανή – Λίμνη Πολυφύτου.
2. Ένα ενιαίο κύκλωμα «περιήγησης» σε όλους τους αξιοποιήσιμους πόρους με Άξονες που ορίζονται με
βάση την εύκολη διασύνδεση των «εκτός κόμβων» πόρων και ανωδομής και ειδικών υποδομών με τους
κόμβους και μεταξύ τους (ώστε κανείς πόρος να μη βρεθεί εκτός κυκλώματος), τα κύρια σημεία «εισόδου»
στην Περιφέρεια, τη διασύνδεση των κόμβων και την ελάχιστη αναγκαία (για τον τουρίστα) και μέγιστη
αποδοτική (για τους παρόχους υπηρεσιών) διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια: Άρνισσα - Αμύνταιο –
Φλώρινα – Πρέσπες, Πρέσπες - Καστοριά – Νεστόριο - Σιάτιστα – Γρεβενά, Αμύνταιο – Πτολεμαϊδα –
Κοζάνη – Πολύφυτο – Σέρβια, Πολύμυλος – Κοζάνη – Σιάτιστα - Γρεβενά, κεντρικός Άξονας της Εγνατίας
Οδού.
3. Οργάνωση επιχειρηματικών συστάδων περί κάθε Κόμβο, ανεξαρτήτως θεματικής μορφής τουρισμού.
4. Οργάνωση Θεματικών υποδομών κατά μήκος όλου του κυκλώματος περιήγησης.
Η οργάνωση θα εξειδικευθεί λεπτομερώς από τη Δομή που θα αναλάβει τη Διαχείριση της υλοποίησης του
Σχεδίου με βάση και τη Θεματική / Εποχική οργάνωση των ενδεικτικών ομάδων Δράσεων που προτείνεται.
Στην παρούσα φάση ιεραρχείται ως υψηλής προτεραιότητας η ενίσχυση επενδύσεων που θα αναβαθμίσουν την
προσφορά της τουριστικής εμπειρίας προκειμένου να τονωθεί η ελκυστικότητα της περιφέρειας ως προς ειδικές
ομάδες στόχους. Ωστόσο για να είναι αποτελεσματική η ενίσχυση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την
αντίστοιχη επένδυση στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπινους πόρους ώστε να καταστούν ικανοί να
αξιοποιήσουν την νέα αυτή δυναμική. Εξίσου σημαντική ως προτεραιότητα τίθεται η διαπεριφερειακή δικτύωση
και οργάνωση του χώρου προκειμένου να υποστηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη.
Πέρα από τη σωστή εκμετάλλευση των (χρηματοδοτικών) ευκαιριών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί
την τεκμηρίωση και την προετοιμασία των δράσεων σε ανταγωνιστικά πλαίσια για τη διεκδίκηση των αναγκαίων
πόρων, η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής εξαρτάται από την ικανότητα της δομής διοίκησης να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες / τάσεις (προσαρμόζοντας ανάλογα και τον σχεδιασμό) , αλλά και
να παρακολουθεί - αξιολογεί συνεχώς την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού.
Η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη
ιδιαίτερων δεξιοτήτων και σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων / stakeholders, μακροχρόνια
αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση, καθώς και κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και
υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Προτείνεται κατά συνέπεια η δημιουργία μιας Δομής Διαχείρισης
Προορισμού (κατά το πρότυπο των DMO) στην οποία ανατίθεται:


η επεξεργασία, αξιολόγηση, γνωμοδότηση και εισήγηση προτάσεων γύρω από ενέργειες για την ανάπτυξη
του τουρισμού και την ανάπτυξη του περιφερειακού προϊόντος,
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η εκπόνηση σχεδίων δράσης (marketing plan), η παραγωγή υλικού προβολής και η προώθηση της ενιαίας
ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος στις διεθνείς και εθνικές αγορές,



η ανάλυση, επεξεργασία, αξιολόγηση και σύνθεση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και επιχειρησιακών πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη του τουρισμού,



η συλλογή, μέτρηση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων για τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η παρακολούθηση της διακύμανσης των μεγεθών,



η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, των μεγεθών και των τάσεων της διεθνούς αγοράς, η ενημέρωση της
περιφερειακής κοινότητας (φορείς και επιχειρήσεις) για τις εξελίξεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η
ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών στην τοπική κοινότητα και η ανάπτυξη
του διαλόγου,



η διασύνδεση του προϊόντος με άλλους κλάδους του τουρισμού ή του τοπικού παραγωγικού συστήματος, η
συνεχής ενθάρρυνση για ενσωμάτωση καινοτομίας, βελτίωση και δημιουργίας νέων προϊόντων,



η συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη καινοτομιών στον τουρισμό,
καθώς και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, διοίκησης και τοπικής κοινότητας,



η διαχείριση και συμμετοχή σε έργα, δράσεις και προγράμματα που εξυπηρετούν τους παραπάνω
σκοπούς και η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Η Δομή προτείνεται να οργανωθει κατά τρία επίπεδα:


το Πολιτικό (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού)



το Διοικητικό (Υπηρεσίες Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας)



το Επιχειρησιακό (φορείς με σχετικές επιμέρους αρμοδιότητες και με κύριο στόχο την εφαρμογή της
στρατηγικής, την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση, προώθηση και προβολή του
τουριστικού προϊόντος, την καθοδήγηση, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μερών του (διοίκηση,
φορείς, επιχειρήσεις, κλπ).

Στο πλαίσιο του Σχεδίου καθορίζονται επίσης 2 συστήματα δεικτών. Το πρώτο σχετίζεται με την
παρακολούθηση της Στρατηγικής και επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των μεγεθών των στόχων που έχουν
τεθεί, με αφετηρία τους σχετικούς δείκτες του ΠΕΠ. Το δεύτερο αφορά την παρακολούθηση της βιωσιμότητας
της Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δεικτών Τουρισμού (ETIS) που
προτείνεται να υιοθετηθεί για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων.
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2.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

To Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένο να ενταχθεί στις δεσμεύσεις που ορίζουν
το εθνικό και Ενωσιακό πλαίσιο και είναι σκόπιμο να αξιοποιήσει τις κατευθύνσεις τους.

2.1. EΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το εθνικό πλαίσιο για το Σχέδιο περιλαμβάνει (α) την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό όπως αυτή
καθορίστηκε για την περίοδο 2014-20 από το Υπουργείο Τουρισμού, (β) την επιχειρησιακή της εξειδίκευση στο
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-20, (γ) το χωροταξικό σχεδιασμό για τη χώρα.

Εθνική στρατηγική για τον τουρισμό
Η απώλεια ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού εντοπίστηκε ως ανησυχητική από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο «Position Paper για την ανάπτυξη του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και τα προγράμματα της
Περιόδου 2014-20 για την Ελλάδα»1. Το κείμενο επισημαίνει μεταξύ άλλων την ανάγκη σύνδεσης της
αποδοτικότητας στη χρήση πόρων με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς νέες βόρειες περιοχές
αναμένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα τους ως προορισμοί («πράσινος» τουρισμός, ενεργειακή
αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και την ανάγκη συνεργιών μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού,
επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης και επένδυσης σε νέες τεχνολογίες για βελτίωση της αποδοτικότητας
(value for money) και τοποθέτηση της χώρας ως τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας προς βιώσιμους
τύπους τουριστικής ανάπτυξης, θέσεις που ενισχύουν μια συνολική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της
Περιφέρειας. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την
περίοδο 2014-202 που επικεντρώνεται σε 7 στρατηγικούς στόχους.
1. Αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα» με χρονική διεύρυνση της περιόδου και αύξηση του
ποσοστού τουριστών υψηλού εισοδήματος
2. Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη νέων και ειδικών μορφών

1 Πηγή: ΕΕ (2014), ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
2 Πηγή: BCS (2013), ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Yπουργείο Τουρισμού
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3. Ανάδειξη της στρατηγικής σχέσης με τους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και αναβάθμιση και τουριστική
αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση
περιβαλλοντικών πόρων
4. Διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος (υποστήριξη σύνθετων και οργανωμένων τουριστικών
επενδύσεων μέσω κατάλληλης χωροταξικής πολιτικής, άρσης εμποδίων)
5. Υλοποίηση ΚΑΙ στρατηγικής σημασίας έργων υποδομής (με έμφαση στην πολυτροπικότητα) ΚΑΙ δικτύων και
εδαφικά ολοκληρωμένων συνόλων
6. Ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση απασχολούμενων, επιχειρηματιών
και επιτηδευματιών ΚΑΙ χωρική εξειδίκευση, βελτίωση του υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού μέσω παρεμβάσεων
για απόσυρση παλαιών και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων
7. Προώθηση των συνεργιών των τουριστικών επιχειρήσεων, σε κλαδικό επίπεδο και δημιουργία ολοκληρωμένων
τουριστικών δικτύων με βάση τη ζήτηση και τους τουριστικούς προορισμούς.

Ολοι οι στόχοι πλην του ‘7» συνεργούν αμέσως με τους στόχους που θα έθετε η Περιφέρεια για την τουριστική
ανάπτυξη της. Η στρατηγική συγκροτείται κατά 7 Πυλώνες Παρέμβασης.
1. Σημαντικές παρεμβάσεις σε αναγκαίες για την τουριστική ανάπτυξη υποδομές (μεταξύ των οποίων και: αναβάθμιση
πυλών εισόδου και μεταφορικών κόμβων, βελτίωση εικόνας μεγάλων αστικών κέντρων) και παράλληλα, ενίσχυση
έρευνας και καινοτομίας με διασύνδεση επιχειρήσεων με κέντρα Έρευνας και ΑΕΙ, ανάπτυξη δικτύωσης (clusters)
και ευφυούς εξειδίκευσης (smart specialization).
2. Υποδομές αξιοποίησης και παράλληλης προστασίας τουριστικών φυσικών πόρων (ενεργειακή διαχείριση
τουριστικών εγκαταστάσεων, διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε προορισμούς, περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και κατάρτιση, τουριστικές διαδρομές σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ανάδειξη
προορισμών με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον και πράσινων υποδομών, ήπιας μορφής αξιοποίηση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αναβάθμιση επισκεψιμότητας χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, «πολιτιστικά
μονοπάτια»)
3. Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων (σε μορφές μεταξύ άλλων: φύσης – οικοτουρισμού, αθλητικού, πολιτιστικού,
συνεδριακού / εκθεσιακού, θρησκευτικού, αγροτικού, αποκατάστασης / αξιοποίησης παραδοσιακών κτισμάτων) με
ειδικό καθεστώς για Ολοκληρωμένα Προγράμματα και πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας.
4. Δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (μεταξύ άλλων: καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης
απασχόλησης ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αναδιοργάνωση υφιστάμενων σχολών τουριστικής
εκπαίδευσης και ενίσχυση του συστήματος μαθητείας)
5. Υποδομές και δράσεις ενίσχυσης Δικτύων για τις Ειδικές μορφές τουρισμού.
6. Χωρικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υποδομών και δράσεων (αναζωογόνηση και ανάπλαση υποβαθμισμένων
περιοχών, απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων, διαδρομές, περίπτερα σε προορισμούς, ανάδειξη τοπικού
τουριστικού αποθέματος, δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών, υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης, συμμετοχή
τοπικών φορέων, ΟΤΑ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων).
7. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας.

Οι Πυλώνες 2, 3, 5 και 6 και εμμέσως οι λοιποί, στηρίζουν την τουριστική στρατηγική της Περιφέρειας.
Επιπλέον, προβλέπεται ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, ορίζοντας: (α) Οργανωμένους Υποδοχείς
τουριστικών δραστηριοτήτων (ΠΟΤΑ του ν. 2545/1997, ΠΟΑΠΔ τουρισμού του ν. 2742/1999, ΠΕΡΠΟ του ν.
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2508/1997, ΕΣΧΑΔΑ του ν. 3986/2011, ΕΣΧΑΣΕ του ν. 3894/2010, (β) Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές, μαζικού τουρισμού, (γ) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού / εναλλακτικού
τουρισμού, είτε ευρύτερες είτε ως Πόλοι ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, (δ) τις Μητροπολιτικές περιοχές
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, (ε) Περιοχές με ειδικά γεωμορφολογία χαρακτηριστικά: νησιά (παράκτιος χώρος,
ορεινές περιοχές), (ση) Περιοχές με βάση την ευαισθησία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων (Εθνικό
Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, Προστατευόμενοι / εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, Αρχαιολογικοί χώροι,
μνημεία και ιστορικοί τόποι Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ιστορικοί τόποι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Μνημείων
Μείζονος Σημασίας του Υπουργείου Παιδείας, Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα). Κατά περιοχές οι παρεμβάσεις
θα πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις του χωροταξικού σχεδιασμού, Ειδικού και Περιφερειακού, και
μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στη Χωρική Ανάπτυξη, ενώ με
τη μορφή των δικτύων μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ειδικές μορφές τουρισμού. Η Στρατηγική επιλέγει
συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και προτείνει συγκεκριμένους τύπους δράσεων
για καθεμία (θα αξιοποιηθούν στο 2ο Παραδοτέο).
Θ.Σ. 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Π.Ε.
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ
Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση (e-government), μάθηση (e-learning), ένταξη (e-inclusion),
πολιτισμό (e-culture) και υγεία·(e-health)
Θ.Σ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη διεθνοποίηση
Ενίσχυση δημιουργίας και επέκτασης προηγμένων δυνατοτήτων για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών»
Θ.Σ. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Προώθηση ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΜΜΕ
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
Θ.Σ. 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών
σχετικών με το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών
Δράση για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων και μείωση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Θ.Σ. 7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)», και Ε.Π. «Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ
Θ.Σ. 8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων τοπικών πρωτοβουλιών για απασχόληση και υποστήριξη κινητικότητας εργαζομένων
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή
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Θ.Σ. 9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων·και
περιοχών» και Ε.Π. «Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις
Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης
Θ.Σ.10. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Βελτίωση πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων μαθητευόμενων, αύξηση της σύνδεσης συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Θ.Σ.11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών με
στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη χρηστή διακυβέρνηση

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης εντάσσει πολυδιάστατα την διατυπωμένη παραπάνω εθνική στρατηγική για την
τουριστική ανάπτυξη, συσχετίζοντας την και με τους τρεις πυλώνες παρέμβασης της έξυπνης, βιώσιμης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Κύρια στόχευση αποτελεί η απεξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή
συγκυρία και η επικέντρωση του στην υψηλής ποιότητας ζήτηση, η διασύνδεση νέων μορφών τουρισμού με το
κυρίαρχο πρότυπο, η άμβλυνση της εποχικότητας και η σύνδεση με πολιτισμό και περιβαλλοντικούς πόρους, η
διασφάλιση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και η αποτροπή των κινδύνων από την κλιματική
αλλαγή.
Ο τουρισμός αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια αναγέννησης της Ελληνικής οικονομίας με
ισχυρές διατομεακές συνέργειες (ειδικότερα δε με έμφαση σε καινοτομικές παρεμβάσεις στα συμπλέγματα
«τουρισμού – πολιτισμού, τουρισμού αγροδιατροφής και τουρισμού – περιβάλλοντος) και συγκεκριμένες
πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε περιφερειακή κλίμακα, ιδιαίτερα στην απαχόληση.

Το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020
Η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό κατά το μέγιστο μέρος υλοποιείται δια του ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020. Το
ΕΠΑΝΕΚ3, για τον γενικό του στόχο «ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με συνδυασμό φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και ανθρώπινου δυναμικού σε συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή
ποιότητα σε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων διακριτών
προϊόντων και θα εξασφαλίζει ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών» ορίζει ως προτεραιότητες:
1. Ανάπτυξη ειδικών μορφών, αναβάθμιση ή / και διαφοροποίηση παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα»
2. Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας
3. Συντονισμένη προώθηση του τουριστικού προϊόντος με εστιασμένο σχεδιασμό
4. Κατάρτιση απασχολουμένων, παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματίες, αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης
5. Βελτίωση δημόσιων κυρίως υποδομών και υπερδομών, αλλά και ιδιωτικών, με καινοτόμες παρεμβάσεις ανάδειξης
και επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών

3 Από: ΕΥΔ ΕΠΑΕ (2014), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020
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Η προτεραιότητα «1» αφορά άμεσα την Περιφέρεια, οι λοιπές δια της οριζόντιας εφαρμογής τους. Δεν
υφίσταται ειδικό «υποπρόγραμμα» για τον τομέα, αλλά αυτός εντάσσεται στις ακόλουθες Επενδυτικές
Προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ.
1β

«Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και ...». Ειδικότερα:
Tουρισμός, Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες: Διασύνδεση του τουρισμού ως στρατηγικού τομέα
αναπτυξιακής προτεραιότητας της χώρας με τον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των συνεργιών με τη
δημιουργική βιομηχανία και τη βιομηχανία εμπειρίας, ώστε να μεγεθυνθεί, μέσω ενίσχυσης της ζήτησης
και εφαρμογής Ε&Κ, η διεθνής ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού.
1. Προβλέπεται η ενίσχυση συμπράξεων για ανάπτυξη νέας γνώσης, η ενίσχυση και ανάδειξη αριστείας

σε τομείς εξειδίκευσης στις περιοχές σύγκλισης «τουρισμού – πολιτισμού» και η ενίσχυση πρόσβασης
σε ερευνητικές υποδομές και υποδομές καινοτομίας που συνδέονται με τουρισμό και πολιτισμό.
2. Προωθείται η διενέργεια προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων για ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς

ανταγωνιστικών εφαρμογών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ενθαρρύνοντας την καινοτομία
και επιχειρηματικότητα στα σημεία σύγκλισης ΤΠΕ –Τουρισμός – Πολιτισμός.
3. Ενθαρρύνεται η ανοικτή καινοτομία, με επιδεικτικά έργα, με δράσεις ενίσχυσης spinoffs – startups και

ανάπτυξης υπηρεσιών καινοτομίας που αξιοποιούν και διαχέουν ερευνητικά αποτελέσματα.
4. Προωθούνται διεπιστημονικές συνεργασίες και συμπράξεις σε living labs σε προορισμούς υψηλής

επισκεψιμότητας, παρέχοντας κίνητρα για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε δράσεις πολιτιστικού
τουρισμού (σε συνδυασμό με Θ.Σ. 3).
5. Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγίας και

πολιτισμού και εργαλείων ψηφιακού περιεχομένου.
6. Ανάπτυξη εμπορικού ψυχαγωγικού λογισμικού για διεθνείς αγορές, ενσωματώνοντας εγχώριο

πολιτιστικό περιεχόμενο. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας π.χ. για νέες τεχνολογίες Κοινωνικής
Δικτύωσης.
7. Ανάπτυξη δημιουργικού περιεχομένου όπως καλλιτεχνικό περιεχόμενο, κινηματογράφο, μουσική-ήχο,

κόσμημα, βίντεο - animations, 3D modelling, texturing, gaming. Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων
τεχνικών gamification.
8. Σε περιφερειακό επίπεδο θα αναπτυχθούν δράσεις συσχετιζόμενες με την περαιτέρω οργάνωση και

προώθηση του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος.
3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών
και στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».
Ειδικότερα («ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών εφαρμογής στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας):
Τουρισμός: Μετάβαση σε ένα σύνθετο μίγμα προϊόντος με υψηλή προστιθέμενη αξία που θα έχουν σαν
αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, λαμβάνοντας
υπόψη και την περιβαλλοντική αειφορία, και στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως: (α)
ιαματικός-τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, (β) γαστρονομικός, πολιτιστικός - θρησκευτικός, συνεδριακός,
(γ) θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break), κλπ.
3δ

«Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας». Ειδικότερα:
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Τουρισμός: Συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς της
αγοράς για υλοποίηση από κοινού προγραμμάτων προβολής. Προώθηση επιχειρηματικής συνεργασίας
για επίτευξη συνεργιών και συμπληρωματικότητας για αντιμετώπιση του κατακερματισμού της προσφοράς.
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων άλλων τομέων που άμεσα
συνεισφέρουν στην τουριστική δραστηριότητα για δημιουργία συνολικής εμπειρίας, και ενίσχυση της
ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος.
Η εξειδίκευση του ΕΠΑΝΕΚ είναι ακόμη περιορισμένη (η πρόοδος της θα ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του
Σχεδίου στο 2ο Παραδοτέο).

Χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό
Το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παραμένει ασαφές, καθώς το μεν εθνικού επιπέδου ΕΙΔΙΚΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ έχει απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το δε
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (όπως και όλων των
Περιφερειών) δεν έχει θεσμοθετηθεί. Οι προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (στο 2ο Παραδοτέο), εκτιμώντας ότι μετά και την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης του δεν θα υπάρξουν νεώτερες αλλαγές. Για το Ειδικό Πλαίσιο δεν μπορούν να γίνουν
εκτιμήσεις. Ακολούθως παρουσιάζεται ο βασικός χάρτης του, με την επισήμανση ότι η Δυτική Μακεδονία
ορίζεται ως «αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού»,
δηλαδή ως περιοχή που έχει αποκτήσει ή εμφανίζει σταδιακά σημαντική δυναμική τουριστικής ανάπτυξης και
έχει περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού αλλά δεν διαθέτει ισχυρή τουριστική ταυτότητα, χαρακτηρίζεται
από χαμηλότερη ένταση τουριστικής ανάπτυξης και προορίζεται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων
δραστηριοτήτων για ολοκληρωμένες και οργανωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Περιθώρια για ανάπτυξη ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού εντοπίζονται ειδικότερα στη ζώνη Καστοριά –
Φλώρινα – Πρέσπες.
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Παλαιότερο ΕΠ ΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4

4 ΥΠΕΚΑ (2007)
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2.2. EΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το γενικό πλαίσιο
Ο Τουρισμός έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ καθώς ως ο τρίτος μεγαλύτερος οικονομικός τομέας της, έχει
ευρεία επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη. H πολιτική της ΕΕ
για τον τουρισμό έχει ως στόχο να διατηρήσει τη θέση της Ευρώπης ως κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως,
μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη και την απασχόληση και την προώθηση
της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, κυρίως μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
Η αρμοδιότητα της Επιτροπής στον τομέα του τουρισμού είναι η υποστήριξη και ο συντονισμός για τη
συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών. Αναγνωρίζονται τέσσερις τομείς παρέμβασης, στους οποίους
αναφέρονται οι κύριες προκλήσεις. Αυτές είναι:


Η ασφάλεια και σιγουριά : η διασφάλιση της περιβαλλοντικής, πολιτικής και κοινωνικής ασφάλειας στον
τουρισμό, η ασφάλεια (επάρκεια) στην εστίαση και φιλοξενία, η αντιμετώπιση των κοινωνικο-πολιτιστικών
απειλών της βιωσιμότητας.



Η οικονομική ανταγωνιστικότητα: η άμβλυνση της εποχικότητας, ο περιορισμός των κανονιστικών και
διοικητικών επιβαρύνσεων, η φορολογία των τουριστικών δράσεων και δραστηριοτήτων, η δυσκολία
εξεύρεσης και διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού.



Η τεχνολογική: η ενημέρωση για τις εξελίξεις της πληροφορικής που προκαλούνται από την
παγκοσμιοποίηση των πληροφοριών και η πρόοδος της τεχνολογίας (εργαλεία πληροφορικής, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουν συμβουλές σχετικά με υπηρεσίες τουρισμού, κλπ)



Η αγορά και ο ανταγωνισμός: η αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες εμπειρίες, τα νέα προϊόντα, ο
αυξανόμενος ανταγωνισμός από άλλους προορισμούς της ΕΕ.

Τον Ιούνιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Η Ευρώπη, ο κόσμος Νο 1 τουριστικός
προορισμός - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» [COM(2010) 352 τελικό]. Η ανακοίνωση
αυτή καθορίζει μια νέα στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τον τουρισμό της ΕΕ το οποίο περιλαμβάνει
τέσσερις προτεραιότητες:
1.

Για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού

2.

Για την προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού

3.

Για την εδραίωση της εικόνα της Ευρώπης ως ενός συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προορισμών

4.

Για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εφαρμόσει με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων που αναφέρονται
στην ανακοίνωση, με επίκεντρο τις ακόλουθες προτεραιότητες:


την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, από την ΕΕ και πέρα από αυτή



την βελτίωση του φάσματος των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται
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την βελτίωση της ποιότητας του τουρισμού, τη βιωσιμότητα, προσβασιμότητα, δεξιότητες, και χρήση των
ΤΠΕ



την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής βάσης γνώσεων του κλάδου



την προώθηση της Ευρώπης ως ενιαίου προορισμό



την ενσωμάτωση της διάστασης του τουρισμού σε άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην Προώθηση του Ψηφιακού
Τουρισμού. Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει διάφορες δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού, την ενσωμάτωση τους σε παγκόσμιες ψηφιακές
αλυσίδες αξίας, και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Το
2015 δημιουργήθηκε το Digital Tourism Network με στόχο την εύρεση τρόπων για την προώθηση της
καινοτομικής ικανότητας των τουριστικών επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ).
Στον τομέα της βιωσιμότητας, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα είναι δύο έννοιες
που στον τομέα του τουρισμού αλληλεξαρτώνται καθώς οι υψηλής ποιότητας τουριστικοί προορισμοί βασίζονται
ισχυρά στο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και οφείλουν να συμβαδίζουν. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή
εξέδωσε την "Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό" [COM (2007) 621]. Σύμφωνα
με την Ανακοίνωση για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού και αειφόρου τουρισμού, η Επιτροπή καλεί όλα τους
σχετικούς παράγοντες να τηρήσουν τις ακόλουθες αρχές5:


Υιοθέτηση μια ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης - όλες οι διάφορες επιδράσεις του
τουρισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. Επιπλέον, ο τουρισμός
πρέπει να είναι καλά ισορροπημένος και να εντάσσεται στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που
επηρεάζουν στην κοινωνία και το περιβάλλον.



Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός - αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει μέριμνα για τις ανάγκες των μελλοντικών
γενεών καθώς επίσης και της δικής μας. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απαιτεί ικανότητα υποστήριξης των
ενεργειών διαχρονικά.



Επίτευξη κατάλληλου βηματισμού και ρυθμού της ανάπτυξης - το επίπεδο, ο βηματισμός και η μορφή
της ανάπτυξης πρέπει να απεικονίζουν και να σέβονται το χαρακτήρα, τους πόρους και τις ανάγκες των
κοινοτήτων και των προορισμών υποδοχής.



Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών - Μια αειφόρος προσέγγιση απαιτεί ευρεία και
ευσυνείδητη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρακτική εφαρμογή από όλους εκείνους που
εμπλέκονται στην έκβαση.



Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων - οι πολιτικές και οι ενέργειες πρέπει να επικαιροποιούνται
σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες και καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις. Οι πληροφορίες για τις τάσεις και τις
επιδράσεις του τουρισμού, καθώς και οι δεξιότητες και η εμπειρία, πρέπει να διαδίδονται σε ολόκληρη την
Ευρώπη



Ελαχιστοποίηση και διαχείριση του κινδύνου (αρχή της προφύλαξης) – σε περίπτωση αβεβαιότητας για
την έκβαση, απαιτείται πλήρης αξιολόγηση και προληπτική δράση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βλαβερές
συνέπειες για το περιβάλλον ή την κοινωνία.

5 Έκθεση της Ομάδας Βιωσιμότητας του Τουρισμού "Δράση για ένα πιο αειφόρο τουρισμό", Φεβρουάριος 2007, σ. 3–4.
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Απεικόνιση των επιπτώσεων σε κόστος (ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει) - Οι τιμές πρέπει να
απεικονίζουν το πραγματικό κόστος για την κοινωνία των καταναλωτικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων. Αυτές έχουν επιπτώσεις όχι απλώς στη ρύπανση αλλά στη χρέωση για τη χρήση των
εγκαταστάσεων που συνεπάγονται σημαντικό κόστος διαχείρισης.



Καθορισμός περιορισμών και τήρηση αυτών, εφόσον απαιτείται - Η χωρητικότητα των επί μέρους
περιοχών και ευρύτερων περιοχών πρέπει να αναγνωρίζεται, με ετοιμότητα και δυνατότητα περιορισμού,
όπου και όταν χρειάζεται, του μεγέθους ανάπτυξης του τουρισμού και του όγκου των τουριστικών ροών.



Διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης - Η αειφορία αφορά ακριβώς την κατανόηση των επιπτώσεων
και τη συνεχή επαγρύπνηση ως προς αυτές, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και
βελτιώσεις.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς και συνολικά οι προκλήσεις της αειφορίας το 2013 καταρτίστηκε το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών Τουρισμού (ETIS), το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει περιοχές προορισμού να
παρακολουθήσουν και να μετρήσουν την επίδοση της βιωσιμότητας του τουρισμού τους με μία κοινή και
συγκρίσιμη προσέγγιση. Το ETIS το οποίο αναθεωρήθηκε το 20166 περιλαμβάνει 27 δείκτες κορμού και άλλους
40 προαιρετικούς δείκτες, οι οποίοι χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1) Διαχείριση Προορισμού, 2) Κοινωνικών και
Πολιτιστικών Επιπτώσεων, 3) Οικονομικής Αξίας, 4) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πέρα από την
διασφάλισης της βιωσιμότητας σε επίπεδο προορισμού η ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό περιλαμβάνει
δράσεις και σε επίπεδο επιχειρήσεων, κυρίως με την προώθηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(EMAS, Eco-labeling). Τέλος, σε αυτό τον τομέα πολιτικής και σε συνδυασμό με την προσπάθεια
διαφοροποίησης του προϊόντος σημαντικό ρόλο έχει η πρωτοβουλία υποστήριξης (συγχρηματοδότησης μέσω
COSME7) για την προώθηση βιώσιμων διασυνοριακών Προϊόντων.
Εξίσου σημαντική σε Ενωσιακό επίπεδο είναι η ανάπτυξη του "προσιτού τουρισμού". Το "κάνοντας τον
τουρισμό πιο προσιτό" δεν είναι μόνο μια κοινωνική ευθύνη - είναι επίσης μια επιχειρηματική πρόκληση η
οποία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ευρώπη. Η βελτίωση της
προσβασιμότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί ορισμένες φορές και με μικρής κλίμακας διευθετήσεις που
αποκρίνονται στις ανάγκες ΑμΕΑ μπορεί να αποφέρει σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας σε προορισμούς
και επιχειρήσεις.
Για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών, εμβληματικό χαρακτήρα έχει η δημιουργία και υποστήριξη
της πρωτοβουλίας EDEN8 που αποσκοπεί στην προώθηση του Ευρωπαϊκού μοντέλου βιώσιμης τουριστικής
Ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ. Το EDEN (European Destinations of Excellence) είναι το ευρωπαϊκό "Όσκαρ"
τουρισμού, με το οποίο βραβεύονται ευρωπαϊκοί προορισμοί με υψηλές επιδώσεις στις αξίες του ευρωπαϊκού
τουρισμού, πάνω σε μία θεματική η οποία επιλέγεται κάθε διετία. Για την υλοποίηση της πολιτικής στον
Τουρισμό η ΕΕ έχει θέσει στο σύνολο των θεματικών προγραμμάτων της ως προτεραιότητα την διάσταση του
τουρισμού. Στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020
δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη χρηματοδοτούνται από 24 διαφορετικά
χρηματοδοτικά μέσα9 - προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των μέσων της Πολιτικής Συνοχής
(ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ), την Πολιτική για το Περιβάλλον, τη Γεωργία & τη Ναυτιλία και την Αλιεία (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ,
6
7
8
9

EC, The European Tourism Indicator System: ETIS toolkit for sustainable destination management, March 2016
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ΕΑΒΕ και ΜΜΕ, "οδηγός χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού".
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LIFE), την Πολιτική για την Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα (HORIZON 2020, COSME), την πολιτική
για τον πολιτισμό ("Δημιουργική Ευρώπη), την απασχόληση (EaSI) αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ομίλου της
ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) με σκοπό την υπέρβαση του
υφιστάμενου επενδυτικού ελλείμματος μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης στρατηγικών επενδύσεων.
Ειδικά για την πολιτιστική κληρονομιά, το άρθρο 3.3 της Συνθήκης καθορίζει την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και ποικιλότητας ως μια υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Το 2014 η Επιτροπή εξέδωσε την
Ανακοίνωση "Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη" [(COM 477)
2014]. Σύμφωνα με αυτή αναγνωρίζεται ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι κεντρικής σημασίας για την
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό. Η ενσωμάτωση της στην πολιτική για τον Πολιτισμό πραγματοποιείται
μέσα από την ενσωμάτωση της στους στόχους για:


προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου - λόγω της εγγενούς και
κοινωνικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική συνιστώσα της



προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα - η κληρονομιά συμβάλλει μέσω άμεσων
και έμμεσων οικονομικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για στήριξη της πολιτιστικής
και δημιουργικής βιομηχανίας και της ικανότητας να εμπνεύσει δημιουργούς και διανοούμενους



την προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου της διεθνούς διάστασης της Ένωσης - η Ευρωπαϊκή
εμπειρία στον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απολύτως σεβαστή σε διεθνές επίπεδο.

Η μακρο-περιφερειακή Στρατηγική Αδριατικής - Ιονίου
Η Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (ΕUSAIR) αποτελεί προσέγγιση της Ε.Ε. για
την ενίσχυση της συνεργασίας και των επενδύσεων στη Μακρο-περιφέρεια, που περιλαμβάνει 4 κράτη μέλη
(Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και 4 τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και
Σερβία). Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι:

- Έλλειψη clusters και ανάγκη για μεγαλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων, έρευνας και δημόσιου τομέα
- Άνιση κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
- Ανεπάρκειες σε δίκτυα μεταφορών και ενέργειας και διασύνδεσής τους
- Περιβαλλοντικές απειλές, και ειδικότερα η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
- Ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην ελκυστικότητα του τουριστικού τομέα.
Ο Συνολικός Στόχος της Στρατηγικής είναι η «Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίες
μέσω ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, με βελτίωση της ελκυστικότητας, ανταγωνιστικότητας και
προσβασιμότητάς, με παράλληλη διατήρηση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση υγιών και ισορροπημένων
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων». Θα προωθηθεί μέσω δράσεων σε 4 πυλώνες:
1.

Προώθηση της καινοτόμου θαλάσσιας και ναυτιλιακής ανάπτυξης

2.

Σύνδεση της περιοχής (μεταφορές και ενέργεια)

3.

Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

4.

Αύξηση της ελκυστικότητας (τουρισμός).
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3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει τμήμα του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου στα σύνορα με τη ΠΓΔΜ και την
Αλβανία, η έκτασή της ανέρχεται σε 9.451 km2 αντιπροσωπεύοντας το 7,2% του συνόλου της Χώρας, είναι κατ’
εξοχήν ορεινή με δριμύ ηπειρωτικό κλίμα και με μικτό βιομηχανικό και αγροτικό χαρακτήρα που παγιώθηκε από
τα μέσα της δεκαετίας του 1960 με την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και με την ανάπτυξη μεταποιητικής
δραστηριότητας (γουνοποιία) στην Π.Ε. Ενότητα Καστοριάς και στην πόλη της Σιάτιστας. Για περισσότερο από
τρεις δεκαετίες, κατέχει κεντρικό ρόλο στην εθνική οικονομία ως ο σημαντικότερος τόπος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ενώ στην τελευταία δεκαετία επήλθε μεταβολή του χαρακτήρα της με τη δραστική αύξηση της
προσπελασιμότητας της ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της.
ΧΑΡΤΕΣ 2: ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10

10 ΥΠΕΚΑ, Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Στάδιο Α1 (2012)
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Με μόνιμο πληθυσμό 282.120 κατοίκους (2011) είναι αραιοκατοικημένη (μεικτή πυκνότητα περίπου 30 κατ. / km2
με μέση πυκνότητα χώρας 81,75), η τρίτη μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Χώρας (αντιπροσωπεύοντας
9,1% της Βορειοελλαδικής ζώνης: Αν. Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος)
και διαθέτει ένα σχετικώς ανιεράρχητο αστικό σύστημα μεσαίων και μικρών οικισμών . Περιλαμβάνει το σύνολο
ή σημαντικό μέρος ορισμένων από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους της χώρας και το σύνολο ή σημαντικό
μέρος σημαντικών λιμνών και του ρου σημαντικών ποταμών
ΧΑΡΤΕΣ 3: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11

Κατανομή πληθυσμού ανά Π.Ε. και Δήμο

Βασικοί πόλοι και άξονες ανάπτυξης

Συνοπτικά, η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη ελληνική περίκλειστη Περιφέρεια (με εξωτερικά σύνορα προς δύο
χώρες και έως πρόσφατα μία από τις δυσκολότερα προσπελάσιμες από τα κύρια οικονομικά κέντρα εσωτερικού
και εξωτερικού), με τον περισσότερο ορεινό και ημιορεινό πληθυσμό, με πολύ μικρό μέγεθος πληθυσμιακό
(περίπου 2,7% της χώρας12) και οικονομικό (περίπου 2,3% του εθνικού ΑΕΠ13) και, παράλληλα, με ισχυρά
χαρακτηριστικά «μονοδραστηριότητας», ως η κυριότερη ηλεκτροπαραγωγός Περιφέρεια της χώρας χάρις στους
αξιοποιήσιμους ενεργειακούς πόρους..
Σε όχι πολύ απώτερο παρελθόν, η απομόνωση λειτουργούσε συχνά και ως προστασία για την τοπική
οικονομία, ως κίνητρο για την ανάπτυξη της ενδογενούς επιχειρηματικότητας ή ως αιτία για αναπτυξιακή
παρέμβαση του κράτους. Υπό τις νέες όμως συνθήκες άρσης της απομόνωσης, έντασης του διεθνούς και διαπεριφερειακού ανταγωνισμού, περιορισμού της κρατικής παρέμβασης και αλλαγών στην εθνική και ευρωπαϊκή
ενεργειακή αγορά, το σημερινό περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, η χαμηλή διασύνδεση μεταξύ
παραγωγικών τομέων, η εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η υστέρηση
σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και οι χαμηλές επιδόσεις σε υιοθέτηση καινοτομίας και σε δραστηριότη

11 ΥΠΕΚΑ (2012), ΥΠΕΚΑ, Στάδιο Β1 (2015)
12 Απογραφή Πληθυσμού 2011, ΕΛΣΤΑΤ
13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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τες ΕΤΑΚ14 δημιουργούν ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο που αν δεν ανατραπεί δεν θα επιτρέψει στη Δυτική
Μακεδονία να βγει από την τρέχουσα κρίση παρά μόνον αναμένοντας ότι τα συνολικά εθνικά μεγέθη θα
βελτιωθούν τόσο ώστε να την συμπαρασύρουν. Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να
αξιοποιήσει όλους τους εν δυνάμει αναπτυξιακούς πόρους και να στοχεύσει σε πιο ισορροπημένη σύνθεση
δραστηριοτήτων, προϊόντος, απασχόλησης και τελικά εισοδήματος.
Όλα τα παραπάνω, στα πλαίσια ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και εν γνώσει της περιορισμένης
συμμετοχής στα ευρωπαϊκά μεγέθη και άρα επομένως επιρροής στις ευρωπαϊκές πολιτικές.
ΧΑΡΤΕΣ 4: Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 15
«Μέγεθος» των Περιφερειών σε όρους πληθυσμού

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
15 ΕSPON, Scenarios on the territorial future of Europe (2007)
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«Μέγεθος» των Περιφερειών σε όρους ΑΠΠ

Η περιορισμένη «σημασία» της Περιφέρειας ΔΕΝ προέκυψε λόγω της κρίσης αλλά διατηρούνταν και ΠΡΟ
κρίσης: Είναι χαρακτηριστική η μείωση του κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας (παρά τη «στατιστική στρέβλωση») σε
σύγκριση όχι με το μ.ο. της Ένωσης αλλά με αυτό των «πλούσιων» Περιφερειών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. κ.κ. ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) 1996-2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
αύξηση > 0,1
αύξηση > 0,05 και < 0,1
Μητροπολιτικό Λονδίνο
Λουξεμβούργο
Βρυξέλλες
Αμβούργο
Πράγα
Μητροπολιτικό Παρίσι
Νότια και Ανατολική Αγγλία
Γκρόνινγκεν
Στοκχόλμη
Άνω Βαυαρία
Αττική
Ν. Αιγαίο
Β. Αιγαίο
Κρήτη
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1996
44.600
34.000
39.700
33.100
19.700
27.000
18.200
24.700
25.400
26.500
13.400
14.500
19.800
13.000
12.900

σημαντική μείωση > 0,1
μείωση
2000
2004
2007
61.000 72.800 83.200
46.400 54.700 68.500
48.800 52.000 55.000
38.200 42.900 47.800
26.000 33.400 42.800
34.400 36.700 42.000
27.800 34.200 41.400
28.700 33.100 41.100
33.500 37.200 41.000
33.000 36.400 41.000
20.200 27.800 31.900
18.600 21.100 24.000
17.800 19.200 20.900
14.800 18.200 20.800
13.300 16.100 18.900

Πελοπόννησος
Ιόνια
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Β. Αιγαίο
Αν. Μακεδονία – Θράκη
Δυτική Ελλάδα

11.600
11.000
13.200
11.400
9.300
10.900
10.400
10.700

14.400
14.300
13.800
12.400
12.500
11.300
11.600
11.100

16.000
16.400
16.400
15.600
15.500
14.500
13.800
13.200

18.900
18.400
18.000
17.000
17.000
16.600
15.500
14.900

16

1996
2000
2004
2007
1,524 1,615 1,680 1,651
1,162 1,228 1,262 1,360
1,356 1,292 1,200 1,092
1,131 1,011 0,990 0,949
0,673 0,688 0,771 0,850
0,922 0,911 0,847 0,834
0,622 0,736 0,789 0,822
0,844 0,760 0,764 0,816
0,868 0,887 0,858 0,814
0,905 0,873 0,840 0,814
0,458 0,535 0,641 0,633
0,495 0,492 0,487 0,476
0,676 0,471 0,443 0,415
0,444 0,392 0,420 0,413
0,441 0,352 0,371 0,375
0,396
0,376
0,451
0,389
0,318
0,372
0,355
0,366

0,381
0,379
0,365
0,328
0,331
0,299
0,307
0,294

0,369
0,378
0,378
0,360
0,358
0,335
0,318
0,305

0,375
0,365
0,357
0,337
0,337
0,329
0,308
0,296

ΠΡΟ κρίσης, όλα τα σενάρια εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου διέβλεπαν πολύ υψηλό κίνδυνο
παρακμής της βιομηχανικής δραστηριότητας και συνέχιση της αποκοπής από τους κύριους μητροπολιτικούς
πόλους έλξης της Ευρώπης, ακόμη και στο «ευνοϊκό» σενάριο της απλής προβολής των τότε τάσεων και όχι στο
«δυσμενές» της υιοθέτησης πολιτικών με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα.

16 Υπουργείο Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ Παν. Θεσσαλίας / BCS, 2012), Επιστημονική Υποστήριξη για τη Συγκρότηση Ελληνικής
Πρότασης στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, Παράρτημα Παραδοτέου 6
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ΧΑΡΤΕΣ 5: Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 17
Σενάριο 2030 «Διατήρηση των τάσεων»

Ίδιο σενάριο: «Πόλωση» των κέντρων ανάπτυξης

17 Υπουργείο Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ Παν. Θεσσαλίας / BCS, 2012)
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3.2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
Με δεδομένο ότι τα αναπτυξιακά μεγέθη της Περιφέρειας έχουν αναγνωρισθεί και αναλυθεί πρόσφατα και
ευρύτατα σε πληθώρα μελετών, εκθέσεων και (εφαρμοζόμενων) Προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμο να μη γίνει
εκτεταμένη νέα ανάλυση όλων των αναπτυξιακών μεγεθών της αλλά:


να επισημανθούν τα βασικά πορίσματα των θεσμικών κειμένων (ΠΕΠ, την RIS3 και ΠΠΧΣΑΑ)18



να δοθεί, υπό το πρίσμα και στο πλαίσιο της κρίσης, πρόσθετη έμφαση σε εκείνα τα θέματα όπου φαίνεται
να προκύπτουν ο βασικότερες αδυναμίες και προκλήσεις, και για τις οποίες πρέπει να αναζητηθούν οι
δυνατότητες ή προοπτικές

Το πλαίσιο: βασικά πορίσματα του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Το ΠΕΠ αποτελεί το εφαρμοζόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Περιφέρεια και το επίσημο πλαίσιο για την
οποιαδήποτε εξειδίκευση της αναπτυξιακής πολιτικής σε αυτήν. Τα πορίσματα του είναι κατά συνέπεια
δεσμευτικά και επιδέχονται μόνο εξειδίκευση και όχι ανατροπή στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου.
Σύμφωνα με το ΠΕΠ, η Δυτική Μακεδονία παράγει 2,3% του εθνικού ΑΕΠ, κατά 6,8% στη Γεωργία, 38,5% στη
Βιομηχανία – Κατασκευές (περιλαμβάνονται οι κλάδοι μεταλλείων – ορυχείων με 9,8% και Ενέργειας με 18,6%)
και 54,7% στις Υπηρεσίες. Ο πρωτογενής τομέας μετά από μακρόχρονη συρρίκνωση έχει δυνατότητα αύξησης
της συμμετοχής του με βελτίωση και αναδιάρθρωση παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας, ο δευτερογενής
χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως το κύκλωμα λιγνίτης-ενέργεια και ο κλάδος της γούνας ή η
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ο τριτογενής χαρακτηρίζεται από αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της
κρίσης και, στον τουρισμό, η μη επαρκής αξιοποίηση φυσικού πλούτου και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και
οι διαρθρωτικές αδυναμίες των επιχειρήσεων συμβάλλουν σε μειωμένο αριθμό διανυκτερεύσεων από
αλλοδαπούς. Ειδικότερα τονίζονται ακολούθως τα πορίσματα που ενδιαφέρουν το παρόν Σχέδιο.
Η κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την Περιφέρεια επηρεάζοντας αρνητικά το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 80% του
μέσου όρου των ΕΕ 27 και ιδιαιτέρως την απασχόληση, διατηρώντας την στην πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της
Ελλάδας στο ποσοστό ανεργίας και στη δεύτερη θέση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ27, στην ανεργία των νέων. Η
σημερινή παραγωγική διάρθρωση δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους κραδασμούς από την κρίση , πολύ
περισσότερο που η Περιφέρεια αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες , αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο και
ισχυρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας: 12η θέση στην Ελλάδα και 258η στις 262 Περιφέρειες της Ευρώπης στον Δείκτη
RCI 2013, 5η θέση στην Ελλάδα στους πυλώνες καινοτομίας και στο δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας, 6η στο δείκτη
καινοτομίας και τελευταία στον δείκτη επιχειρηματικής κουλτούρας, 13η στους πυλώνες αποτελεσματικότητας, 12η
στους πυλώνες καινοτομίας, τελευταία στην ποιότητα των θεσμών, 6η στις υποδομές, 4η θέση στο δείκτη υγείας, 9η στην
ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, 10η στην αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας.
Ο αγροτικός τομέας εμφανίζει πτώση στην τελευταία 10ετία με μείωση αξίας παραγωγής, αριθμού εκμεταλλεύσεων και
ακαθάριστων επενδύσεων, χαμηλή ανταγωνιστικότητα λόγω δομικών προβλημάτων (μικρό μέγεθος, πολυτεμαχισμός,
18 Και για τα δύο κείμενα, διενεργείται επιλογή και σύνθεση των πιο χρήσιμων πορισμάτων και όχι απλή μεταφορά τους
στο παρόν κείμενο.
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απουσία συνεταιριστικών σχημάτων εμπορίας σε επιχειρηματική βάση), υψηλό ποσοστό αροτριαίων καλλιεργειών,
χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων, μείωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Η μεταποίηση χαρακτηρίζεται από κυριαρχία των μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα ΜΜΕ, με οργανωτική
δομή που δεν εξασφαλίζει δυναμισμό και χαμηλή ένταση τεχνολογίας. Κυριαρχείται από τον κλάδο της γούνας και τη
δραστηριότητα στο χώρο της ενέργειας. Η σχετική εξειδίκευση είναι στον κλάδο Κατεργασία & βαφή γουναρικών Παραγωγή γούνινων ειδών 1ος, Εξόρυξη λιγνίτη 2ος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στα τελευταία
15 χρόνια.
Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από έλλειμμα σχεδιασμού ενιαίων τουριστικών προορισμών που να ικανοποιούν
ομάδες θεματικών τουριστών. Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την τελευταία θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών όσον
αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τις δαπάνες επισκεπτών, με 0,57% στο συνολικό ποσό των δαπανών του
εισερχόμενου τουρισμού σε εθνικό επίπεδο.
Η Περιφέρεια είναι στην 6η υψηλότερη θέση στην ΕΕ 28 ως προς την ανεργία, με 70,6% ανεργία στους νέους ηλικίας 1524, 65,2% μακροχρόνια άνεργους και 38,2% άνεργες γυναίκες. Η σχετική αντοχή που επέδειξε ο τομέας των
υπηρεσιών εκτός εμπορίου ως προς την ανεργία συνιστά ένα θετικό στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στη
φάση της ανάκαμψης. Εντονότερες προσπάθειες απαιτούνται στη μεταποίηση και πρέπει να εξαντληθούν όλες οι
δυνατότητες για αύξηση της απασχόλησης που προσφέρει ο αγροτικός τομέας.
Το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών βελτιώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, το χαμηλό σημείο εκκίνησης σε
συνδυασμό με τις μεταβολές στο οικονομικό επίπεδο οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών
διαβίωσης και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Συγκριτικά ως προς τη χώρα, η
Περιφέρεια παρουσιάζει δυσμενέστερους δείκτες στις κατηγορίες μονο-γονεϊκών νοικοκυριών με έναν εργαζόμενο και
νοικοκυριών με δυο άνεργους γονείς, τους χαμηλότερους δείκτες στην αναλογία ιατρών ως προς τον πληθυσμό αλλά
αύξουσα τάση στον αριθμό νοσοκομειακών κλινών. Τέλος, εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους δείκτες
που αφορούν στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση σε σχέση με τους αντίστοιχους εθνικούς και ευρωπαϊκούς
μέσους όρους.
Σε ό,τι αφορά τις ενδο-περιφερειακές ανισότητες, τα σοβαρότερα προβλήματα παρατηρούνται στις απόμακρυσμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή
δημογραφικά μειονεκτήματα. Η θέση της Π.Ε. Φλώρινας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, το πολύ μεγάλο σχετικά
υψόμετρο και η συνόρευση με δύο βαλκανικές χώρες συμβάλλουν στην απομόνωση της από τα βιομηχανικά και
εμπορικά κέντρα ενδοχώρας και ΕΕ, με συνέπεια περιορισμό της αγοράς και υψηλό μεταφορικό κόστος. Η Π.Ε.
Γρεβενών αποτελείται από ορεινές / ημιορεινές περιοχές, με δυσμενή κλιματολογικά χαρακτηριστικά και πολλά χωριά. Η
Π.Ε. Καστοριάς βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει επίσης απομακρυσμένες και
φτωχές περιοχές. Στην Π.Ε. Κοζάνης οι περιοχές που πλήττονται λόγω φυσικών και δημογραφικών μειονεκτημάτων είναι
κυρίως οι Δημοτικές Ενότητες στο Βόιο και στην περιοχή Καμβουνίων. Σε όλες αυτές τις παραπάνω περιοχές ο μέσος
όρος εισοδήματος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και ο δείκτης γήρανσης υψηλότερος του εθνικού μέσου όρου,
επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο και τα εισοδήματα των κατοίκων επιβαρύνονται
ιδιαίτερα από το κόστος των καυσίμων

Το πλαίσιο: βασικά πορίσματα του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Το ΠΠΧΣΑΑ είναι το επίσημο κείμενο βάσει του οποίου θα οριστούν κατά δεσμευτικό τρόπο ευρύτερες ζώνες
λειτουργίας δραστηριοτήτων και χρήσεων γης, αξιοποίησης πόρων, περιορισμού δραστηριο-τήτων λόγω
προστασίας πόρων, και παράλληλα η χωροθέτηση δικτύων υποδομών και συναφών έργων. Κατά συνέπεια, οι
προτάσεις του ενδιαφέρουν καθώς η τουριστική ανάπτυξη αξιοποιεί αλλά και αναλώνει πόρους και η τουριστική
δραστηριότητα έχει πάντα πολύ συγκεκριμένη χωροθέτηση. Το ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζει τη δυναμική του
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τουρισμού ως μέσο για τη διαφοροποίηση και την ολοκλήρωση της περιφερειακής οικονομίας και εντοπίζει
χωρικά πόρους και δεσμεύσεις ως ακολούθως19.
Το ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζει έναν βασικό πόλο ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας (Κοζάνη), έναν με ειδικό εθνικό και περιφερειακό
πόλο (Καστοριά) και πρωτεύοντες (Φλώρινα, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα) και δευτερεύοντες (Αργος Ορεστικό, Σιάτιστα,
Αμύνταιο, Δεσκάτη, Σέρβια) περιφερειακούς πόλους.
Επίσης εντοπίζει ένα πολυπολικό σύμπλεγμα ανάπτυξης σχετιζόμενο με τον κλάδο της ενέργειας (Κοζάνη – Φλώρινα) και
έναν στη ζώνη Καστοριά – Αργος Ορεστικό – Σιάτιστα – Γρεβενά σχετιζόμενο με τη γουνοποιία και τον τουρισμό.
Ορίζει δέκα ειδικές χωρικές ενότητες, εννέα εκ των οποίων συνδέονται με τον τουρισμό: Πρέσπες-Πισοδέρι, Δυτικό ΒίτσιΚορέστεια, Κορησσός-Ανατολικό Βίτσι-Νυμφαίο-Λίμνες Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης, Γράμμος-Οντρια-Βόιο, Ανατολική
Πίνδος-Βασιλίτσα, Βούρινο-Ασκιο, Δεσκάτη, Πιέρια-Πολύφυτο, Λίμνες Βεγορίτιδας-Πετρών.
Τέλος, προσδιορίζει ζώνες τουριστικής ανάπτυξης κυρίως στις περιοχές με αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους
όπου υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και τα δίκτυα διεθνούς, εθνικής και
ενδοπεριφερειακής σημασίας (που μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτές τις ζώνες).
ΧΑΡΤΕΣ 6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ20

19 Παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι εκτιμώμενοι ως πλέον ενδεικτικοί σημαντικοί Χάρτες. Πληρέστερη σειρά Χαρτών
και σε καλύτερη ανάλυση παρατίθεται στο Παράρτημα.
20 (ΥΠΕΚΑ, Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΜ, 2013)
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Ειδικότερο ζήτημα: η χρονικά και χωρικά
διαφοροποιημένη επίπτωση της κρίσης
Στην αρχή της κρίσης (2008-2010), η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίστηκε, συγκριτικά ως προς άλλες Περιφέρειες,
από σχετικά μικρή αρνητική επίπτωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 2008-2010 21

ΧΑΡΤΕΣ 7: Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2008-201022

Η ανεργία παρέμεινε υψηλότατη σε Καστοριά και Φλώρινα (επιδεινούμενη), οι εξαγωγές μειώθηκαν πολύ στην
Κοζάνη, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών διασώθηκαν ουσιαστικά μόνο στην Κοζάνη. Νεώτερα στοιχεία όμως
(2012: εφαρμογή 1ου Μνημονίου) έδειξαν ότι η «αντίσταση στην κρίση» ήταν προσωρινή και ότι το τελικό
αποτέλεσμα στο εισόδημα ήταν αρνητικό κυρίως στις περιοχές όπου ήδη ήταν χαμηλό.

21 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΤΟΠΑ), Μελέτη των επιπτώσεων της
οικονομικής κρίσης στην οικονομία των περιφερειών της Ελλάδας (2011)
22 ΥΠΑΝ 2011
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ΧΑΡΤΗΣ 8: Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2009- 2012 23

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2009-2012
Μείωση >17,33%
Μείωση 14,44-17,33%
Μείωση 12,71-14,40 %
Άλλη μείωση
Αύξηση 0-1%
Αύξηση 1-2,5%
Αύξηση >2,5%

Ακόμη πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (2014) υποδεικνύουν ότι ουσιαστικά η κρίση ήταν συγκριτικά «ήπια»
στις αρχικές περιόδους της στη Δυτική Μακεδονία αλλά την «χτύπησε» ισχυρότερα από ό,τι το σύνολο της
χώρας και επτά άλλες Περιφέρειες, στη διετία 2012-2014, και ότι στη μεν αρχική της φάση επηρέασε μόνο τις
Π.Ε. Γρεβενών και Καστοριάς, στη δεύτερη άφησε ανεπηρέαστη τη Φλώρινα και στην τρίτη επηρέασε ισχυρά
και την Κοζάνη.

Ειδικότερο ζήτημα: το ευάλωτο μικρό μέγεθος της οικονομίας και η
κυριαρχία συγκεκριμένων τομέων και κλάδων
Η υπέρβαση της κρίσης εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος και τη σύνθεση της περιφερειακής οικονομίας. Ως
προς το συνολικό μέγεθος, η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε ευάλωτη θέση τόσο για να αντιμετωπίσει τους
εθνικούς παράγοντες (αντιπροσωπεύει 2,3% του ΑΕΠ της χώρας - βλέπε Παράτημα I, Πίνακα 1) όσο και για να
επηρεάσει τις ενωσιακές πολιτικές ή να αντιμετωπίσει τον ενδο-ευρωπαϊκό ανταγωνισμό (0,03% του ΑΕΠ της
ΕΕ). Το συνολικό οικονομικό μέγεθος της Περιφέρειας ανέρχεται σε μόνο 2,44% της συνολικής Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας τη χώρας, είναι μικρότερο των όμορων της Περιφερειών πλην της Ηπείρου και το 1/20
αυτού της Αττικής.
Επίσης, είναι αξιόλογο μόνο στον κλάδο «Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και εξυγίανση» και σχετικά αξιόλογο
στον κλάδο «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία», ενώ είναι ασήμαντο στην «Ενημέρωση και επικοινωνία»,
«Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες», «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας». Ακόμα και η
Ηπειρος εμφανίζεται «σημαντικότερη» σε αυτούς τους κλάδους, ενώ η Θεσσαλία έχει συνολικά διπλάσιο
οικονομικό μέγεθος και η Κεντρική Μακεδονία εξαπλάσιο.
23 Υπουργείο Ανάπτυξης (BCS, 2013), Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020.
Tα στοιχεία βάσης αναλύονται στο Παράρτημα.
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Η πιο λεπτομερής εικόνα είναι ενδεικτική της έλλειψης ισορροπίας στην κλαδική σύνθεση που οδηγεί σε
εξαιρετικά «ετεροβαρή» εξειδίκευση βλέπε Παράρτημα I, Πίνακα 2 και 3).

Ειδικότερο ζήτημα: το βάρος των μακρόχρονων τάσεων
Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζεται να είναι σταθερά και μακροχρόνια εγκλωβισμένη σε ένα
πλέγμα ανισοτήτων, όπως δείχνει μια σειρά δεικτών που συγκρίνουν την εξέλιξη μεγεθών στις Π.Ε. της σε
σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας ή με τις τιμές στην πλέον ανεπτυγμένη Αττική. Οι συγκρίσεις γίνονται για
την περίοδο ΠΡΙΝ την κρίση και δείχνουν ότι:


Στη συνολική μακρόχρονη περίοδο 1981-2008, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σχετικά ως προς την Αττική
βελτιώθηκε σε Καστοριά (ιδίως) και Γρεβενά αλλά μειώθηκε σε Κοζάνη και Φλώρινα



Σε όλη την περίοδο 1971-2007 η ανεργία σχετικά ως προς το μέσον όρο της χώρας αυξήθηκε σε όλη την
Περιφέρεια και ιδιαίτερα μάλιστα στην Καστοριά



Στην περίοδο 1995-2008 η μεταποίηση υποχώρησε (ως % του ΑΕΠ και σχετικά ως προς το μέσον όρο της
χώρας) σε Καστοριά και Κοζάνη ενώ εμφανίζεται να ενισχύεται σε Γρεβενά και Φλώρινα



Στην ίδια περίοδο, η γεωργία ενισχύθηκε σχετικά ως προς το μέσον όρο της χώρας, σε όλη την Περιφέρεια
και ιδίως στη Φλώρινα



Στην περίοδο 1994-2006, η βιομηχανία (μεταποιητικές μονάδες με άνω των 10 απασχολούμενους)
υποχώρησε σε όλες τις περιοχές και εξαφανίστηκε στα Γρεβενά



Αντιστοίχως, ενισχύθηκαν εξαιρετικά (πάντα ως προς το μ.ο. της χώρας) οι κατασκευές, παντού και
εντυπωσιακά στη Φλώρινα



Αντιθέτως, ο τουρισμός (καταλύματα και εστίαση), στην ίδια περίοδο, υποχώρησε σχετικά σε Φλώρινα και
(πολύ σημαντικά) σε Καστοριά ενώ ενισχύθηκε ελαφρώς σε Γρεβενά και Κοζάνη



Σε συγκρίσιμη περίοδο, το κατά κεφαλήν δηλωθέν εισόδημα και η κατά κεφαλήν κινητή περιουσία
(καταθέσεις) βελτιώθηκαν παντού συγκριτικά ως προς την Αττική, η ακίνητη περιουσία ξεπέρασε το μ.ο.
της χώρας παντού πλην Κοζάνης και ο δείκτης «ΙΧ αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους – μέση ετήσια μεταβολή»
πενταπλασίασε έως επταπλασίασε την τιμή του.

Ο συνδυασμός των παραπάνω επιτρέπει να διατυπωθεί η εκτίμηση ότι σε όλη την περίοδο πριν από την
εκδήλωση της κρίσης, η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε με κινητήρα τον κλάδο Εξόρυξη –
Ενέργεια, με δευτερεύουσα συμβολή του κλάδου της γουνοποιίας, με κατά περιόδους επενδύσεις ΜΜΕ στη
μεταποίηση σε κλάδους απευθυνόμενους κυρίως στην εσωτερική αγορά ή στην τοπική υπό τις συνθήκες της
«προστασίας» που προσέφεραν η γεωγραφική απομόνωση και η νομοθεσία κινήτρων, με τη σχετική έκρηξη
στον κατασκευαστικό τομέα που προκάλεσαν αφενός η κυκλοφορία του εισοδήματος που παρήγαγε ο
ενεργειακός κλάδος και τα έργα υποδομής και αφετέρου οι διευκολύνσεις χρηματοδότησης που δόθηκαν λόγω
του σεισμού του 1995 , χωρίς όμως δομική συνολική βελτίωση σε ό,τι αφορά την απασχόληση και με
χειροτέρευση των μεγεθών όταν ήρθη η de facto προστασία.
Σε όλη αυτήν περίοδο, ο τουρισμός λειτούργησε μόνο περιθωριακά και υπό τη δέσμευση που συνιστούσε γι’
αυτόν ο αποκλεισμός του από το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας. Ένα τέτοιο «πρότυπο» ανάπτυξης
αναπόφευκτα θα έμπαινε σε κρίση όταν η περιφερειακή οικονομία θα εισερχόταν σταδιακά στον ανταγωνισμό
και σε περίπτωση που η γενικότερη δημοσιονομική κατά-στάση δεν θα επέτρεπε την υποστήριξη της.
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Ειδικότερο ζήτημα: απασχόληση, χαρακτηριστικά
ανθρώπινων πόρων, εισόδημα και φτώχεια
Το μικρό μέγεθος της οικονομίας και η έλλειψη ισορροπίας στην κλαδική της σύνθεση, καταλήγουν σε μια
απασχόληση που συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δύο μόνο τομείς, τη γεωργία και την εξόρυξη –
βιομηχανία – ενέργεια. Οι δύο τομείς απασχολούν 35% του εργατικού δυναμικού (5/3 ως προς τον εθνικό μέσο
όρο) και κατά συνέπεια, απασχόληση και εισόδημα εξαρτώνται υπερβολικά από την πορεία των δύο αυτών
τομέων και είναι συνεχώς ευάλωτοι σε κάθε αρνητική εξέλιξη σ΄ αυτούς βλέπε Παράτημα I, Πίνακα 4 .
Όπως δείχνει η σύγκριση των μεγεθών της απασχόλησης σε δύο διακριτές περιόδους 2000-2008 και 2008-14),
στην περίοδο της «ανάπτυξης» η συνολική πορεία της απασχόλησης ήταν θετική και είχε ξεκινήσει μια τάση
κλαδικής διαφοροποίησης, στην περίοδο όμως της «κρίσης» ο κυριότερος τομέας (εξόρυξη-βιομηχανία-ενέργεια)
χάνει θέσεις εργασίας ταχύτερα από ό,τι συμβαίνει κατά μέσον όρο (ακολουθεί η γεωργία) και οι συνέπειες
εμφανίζονται και σε άλλους κλάδους (κυρίως στις κατασκευές), με συνέπεια να αναστέλλεται και η προηγούμενη
τάση κλαδικής διαφοροποίησης της οικονομίας. (βλέπε Παράτημα I, Πίνακα 5). Τα αποτελέσματα της εξέλιξης
της απασχόλησης είναι ορατά και στο εισόδημα στην Περιφέρεια: υψηλότερος δείκτης φτώχειας σε σχέση με τις
όμορες Περιφέρειες (βλέπε Παράτημα I, Πίνακα 6).
Τέλος, οι δημογραφικές προκλήσεις δεν είναι αμελητέες: 5 Δήμοι με δείκτη γήρανσης άνω του 2 (π.χ. όλη η Π.Ε.
Γρεβενών), μόνο 4 με δείκτη καλύτερο από αυτόν της χώρας, παρά τους καλύτερους δείκτες αντικατάστασης
βλέπε Παράρτημα).

Ειδικότερο ζήτημα: εξωστρέφεια και τοπικά
χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας
Ως προς τον βασικό πλέον στόχο, της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, είναι ενδεικτικές οι έως τώρα επιδόσεις
της περιφερειακής οικονομίας.
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ΧΑΡΤΕΣ 9: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

24

Με τις εισαγωγές αυξανόμενες με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι οι εξαγωγές στην κρίσιμη καμπή 2010-2012, με έναν
κλάδο (γούνα / δέρμα) να κατέχει το 70% των εξαγωγών (87% μαζί με τους δύο επόμενους, τρόφιμα και
μέταλλα), με τη σχετική σημασία των χωρών της ΕΕ να μειώνεται25, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας και περιορισμένη είναι και υπέστη πλήγμα με την κρίση.
Πράγματι, η πολύ περιορισμένη εξωστρέφεια επιτάθηκε στην περίοδο της κρίσης: χαρακτηριστικά, μόνο σε δύο
ομάδες κλάδων η Δυτική Μακεδονία «εμφανίζεται στον «χάρτη» των ελληνικών εξαγωγών στην κρίσιμη περίοδο
2008-2012.

24 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού 2015
25 DG REGIO (2013)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΕΞΕΛΙΞΗ / ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26

ος

Βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ο τομέας της μεταποίησης χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των μικρού
σχετικά μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα ΜΜΕ, με οργανωτική δομή που δεν εξασφαλίζει δυναμισμό στη
στρατηγική αντιμετώπιση των προκλήσεων, και χαμηλής έντασης τεχνολογίας. Η αδυναμία αυτή επιτείνεται από
την έλλειψη επιχειρηματικών συστάδων (clusters) που θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να υπερκεράσουν τα
προβλήματα οικονομίας κλίμακας. Κατά συνέπεια, οι βασικές ανάγκες στην επιχειρηματικότητα /
ανταγωνιστικότητα παραμένουν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε σχέση με την εξαγωγική
κατεύθυνση, η δημιουργία επενδύσεων και η διασύνδεση της ΕΤΑΚ με την επιχειρηματική δραστηριότητα, η
ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ ΜΜΕ και η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, η αξιοποίηση των

26 ΣΕΒΕ (2012)
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προϊόντων ΤΠΕ από τις ΜΜΕ, η ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ από τις
ΜΜΕ, η δημιουργία «ταυτότητας» τοπικών προϊόντων για τις ΜΜΕ27.
Η περιορισμένη εξωστρέφεια θα μπορούσε να αντιστραφεί με την επέκταση της χρήσης / υιοθέτησης /
προσαρμογής καινοτομίας, πλην όμως η κατάσταση εκκίνησης είναι σχετικώς απογοητευτική. Σε ένα σύνολο
δεικτών χρήσης νέων τεχνολογιών28,, η Δυτική Μακεδονία υστερεί ως προς το μέσο όρο της χώρας στους 31, με
ιδιαίτερα κακή θέση π.χ. ως προς την πρόσβαση στο διαδίκτυο (μόνο 78%), την τήρηση ιστοσελίδας (46%) και
κυρίως τη χρήση CRM, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με πελάτες, τις ηλεκτρονικές αγορές ή την
ηλεκτρονική μάθηση.
Η περιορισμένη και μειούμενη εξωστρέφεια και η περιορισμένη χρήση / υιοθέτηση / προσαρμογή καινοτομίας
δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα συνεκτικό και διατηρήσιμο σώμα επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση
του πλήθους τους αμέσως με την έκρηξη της οικονομικής κρίσης.
ΧΑΡΤΗΣ 10. METABOΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ29

27 ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (2015)
28 DG REGIO (2013)
29 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού 2015
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3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στην αναζήτηση πιο ισορροπημένης σύνθεσης δραστηριοτήτων, απασχόλησης, προϊόντος και εισοδήματος, η
ανάπτυξη του τουρισμού προκύπτει ως «προφανής» επιλογή λόγω των υπαρκτών πόρων (βλ. κεφ. 3.4) αλλά και
λόγω της γενικής στροφής προς τον τουρισμό ως «βαριάς βιομηχανίας της χώρας» λαμβανομένων υπόψη των
δυσμενών συνθηκών ανταγωνιστικότητας στη μεταποίηση. Για τη Δυτική Μακεδονία όμως ισχύει η
ιδιαιτερότητα ότι από το τουριστικό προϊόν της αποκλείεται εξαρχής το κυρίαρχο προϊόν «ήλιος και θάλασσα»
που είναι το πιο άμεσα αξιοποιήσιμο εφόσον υποστηρίζεται από διεθνώς υψηλή ζήτηση. Αυτό συνεπάγεται ότι
η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια:
(α) πρέπει να αναζητήσει και να στηριχθεί σε σχετικά καινοτόμους πόρους και δραστηριότητες στο σκέλος της
προσφοράς,
(β) υποχρεούται να στοχεύσει σε ειδικές κατηγορίες τουρισμού στο σκέλος της ζήτησης,
(γ) απαιτεί μακροπρόθεσμο και ενδελεχή σχεδιασμό και επίμονη προσπάθεια υλοποίησης χωρίς να μπορεί
ενδιαμέσως να στηριχθεί σε μια ήδη ικανοποιητική δραστηριότητα και
(δ) ενώ δεν μπορεί να είναι υψηλά αποδοτική άμεσα, πρέπει να παράγει συνεχώς τουριστικό προϊόν για να
διατηρηθεί η προσπάθεια και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Ακολούθως δίδεται έμφαση στη σχέση, στην Περιφέρεια, του τουρισμού με ειδικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
που κατά κύριο λόγο μπορούν είτε να διευκολύνουν είτε να δυσχεράνουν την ανάπτυξη του, ορίζοντας
συγκεκριμένες προοπτικές ή δεσμεύσεις.

Τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία και όμορες Περιφέρειες
Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η κατοχύρωση της Περιφέρειας ως «τουριστικού προορισμού». Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί είτε με την ανάδυση «αυτόνομων» πόλων ζήτησης στο εσωτερικό της είτε με τη σύνδεση των
δυνητικών πόλων της με ευρύτερα κυκλώματα τουριστικής δραστηριότητας τα οποία μπορεί να διαθέτουν ήδη
ισχυρή ζήτηση και ισχυρό προϊόν σε ίδιες ή σε συμπληρωματικές μορφές τουρισμού. Η σκοπιμότητα επομένως
της σύνδεσης του τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία με αυτόν στις όμορες Περιφέρειες πρέπει να αντιμετωπιστεί
επισταμένα στο 2ο Παραδοτέο. Ενδεικτική για την ανάγκη αυτής της σύνδεσης είναι η μεταβολή της τελικής
ζήτησης διανυκτερεύσεων στο «βόρειο τόξο» της χώρας. Ενώ στις όμορες Περιφέρειες οι διανυκτερεύσεις
αυξήθηκαν κατά 37-76% το 2004-9 και κινήθηκαν μεταξύ -11% και +1% το 2009-13, στη Δυτική Μακεδονία
εμφάνισαν αντιστοίχως 8,5% και – 17%. Παρόμοιες μάλιστα ήταν οι τάσεις και ως προς τον αριθμό των
τουριστικών καταλυμάτων30. Κατά πάσα ένδειξη δηλαδή, ο τουρισμός της Δυτικής Μακεδονίας έχει ανάγκη
σύνδεσης είτε με ίδιες μορφές σε όμορες Περιφέρειες για αύξηση της ελκτικότητας είτε με την κυρίαρχη μορφή
«ήλιος + θάλασσα» που ευδοκιμεί σε κάποιες από αυτές.

30 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού 2015
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ΧΑΡΤΗΣ 11. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 31

Προηγούμενη απόπειρα σχεδιασμού είχε τονίσει την ανάγκη σύνδεσης με την Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο
ενιαίων κυκλωμάτων «ήλιος+θάλασσα+νέες μορφές» και «δικτύων / διαδρομών».
ΧΑΡΤΗΣ 12. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 32

31 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού 2015
32 Γ. Μιχαηλίδης: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Κ. και Δ. Μακεδονίας. ΕΟΤ (2002)
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Τουρισμός και προσπελασιμότητα
Υπό το παραπάνω πρίσμα, πρέπει να τονιστεί η τεράστια πρόοδος που έχει συντελεστεί ως προς την
προσπελασιμότητα. Οι δυνατότητες για αεροπορικές συνδέσεις είναι ακόμη εξαιρετικά περιορισμένες, αλλά η
ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού έχει ήδη πυκνώσει εξαιρετικά την οδική κυκλοφορία με το μητροπολιτικό κέντρο
της Θεσσαλονίκης και ένα μεγάλο και αυξανόμενο μέρος της τουριστικής ζήτησης της Κεντρικής Μακεδονίας
μπορεί να διοχετευθεί / συνδεθεί με το προϊόν της Δυτικής.
ΧΑΡΤΗΣ 13. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ33

Από την άλλη (αρνητική) πλευρά, η διευκόλυνση των μεταφορών μπορεί να περιορίσει τη σημασία των άλλων
κλάδων / τομέων της Περιφέρειας ως «εισροών» στον τουριστικό της τομέα και επομένως τον αναζητούμενο
κινητήριο ρόλο του τουρισμού προς συναφείς δραστηριότητες και σε απασχόληση.

Τουρισμός και αγροτικός τομέας
Μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η συμπληρωματικότητα του τουρισμού με τον αγροτικό τομέα. Είναι σκόπιμο
αφενός πολλές από τις εισροές του τομέα να καλύπτονται από την τοπική παραγωγή, αφετέρου ο τουρισμός να
συμπληρώνει απασχόληση και εισόδημα στις περιοχές της υπαίθρου όπου εντοπίζονται οι κυριότεροι
αξιοποιήσιμοι τουριστικοί πόροι. Π.χ., η απώλεια θέσεων εργασίας στη γεωργία (3.170 θέσεις μεταξύ 2008 και
2014) θα μπορούσε να περιοριστεί με δημιουργία καταλυμάτων και συνοδευτικών επιχειρήσεων στις περιοχές,
όπως ήταν και ένας βασικός στόχος των παρεμβάσεων Leader και ΟΠΑΑΧ στο παρελθόν και των σχεδίων
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, με σημαντική συμμετοχή στον κάθε φορά συνολικό προϋπολογισμό. Η συμπληρωματικότητα των
33 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού 2015
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τομέων έχει επισημανθεί από παλαιότερα 2007 αλλά προκύπτει και από τις πλέον πρόσφατες μελέτες για τον
αγροτικό τομέα.
ΧΑΡΤΗΣ 14: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ34

Η αξιοποίηση πιστοποιημένων προϊόντων (Φέτα, Μπάτζος, Ανεβατό, Μανούρι, Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ. Κρόκος
Κοζάνης, Κρασί Αμυνταίου VQPRD, Τοπικός Οίνος Σιάτιστας, Βελβεντού, Φασόλια Πρεσπών, Καστοριάς, Μήλα
Καστοριάς ΠΓΕ, Μήλα Βερμίου, Οπωρικά Βελβεντού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης), η σύνδεση με Τοπικά
Σύμφωνα Ποιότητας, Αγροδιατροφική Σύμπραξη και Ειδικές Ζώνες αγροτικής ανάπτυξης35, είναι προνομιακά
πεδία σύνδεσης των δύο τομέων.

Τουρισμός και Υγεία
Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν 5 Γενικά Νοσοκομεία στις έδρες των Περιφερειακών
Ενοτήτων και την Πτολεμαΐδα, 6 Κέντρα Υγείας, 92 Περιφερειακά Ιατρεία. Χωρικά, οι δομές αυτές καλύπτουν
την εξυπηρέτηση των τουριστικών περιοχών. Η λειτουργία τους, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγω
των ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό. Ο στόλος του ΕΚΑΒ βρίσκεται υπό ανανέωση και ως το τέλος του
2017 θα διαθέτει 14 νέας τεχνολογίας Ασθενοφόρα.
34 ΑΝΚΟ, Επ. Σχέδιο «Καλάθι προϊόντων Δυτ. Μακεδονίας» 2013
35 ΥΠΕΚΑ, (2012)
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ΧΑΡΤΗΣ 15: ΧΑΡΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ

Τουρισμός και εξόρυξη, βιομηχανία, ενέργεια
Ο τουρισμός καλείται να λειτουργήσει εναλλακτικά ή συμπληρωματικά προς τον κυρίαρχο στην Περιφέρεια
τομέα (εξόρυξη – βιομηχανία – ενέργεια) αλλά δεν είναι ικανός να τον υποκαταστήσει ως προς όγκο της
απασχόλησης. Δεν είναι καταγεγραμμένη η απασχόληση ειδικά στους κλάδους καταλύματα – εστίαση, αλλά
είναι προφανές ότι π.χ. η απώλεια 3.951 θέσεων εργασίας στον δευτερογενή τομέα μεταξύ 2008 και 2014 δεν
μπορεί να αντισταθμιστεί (τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα) από τους κλάδους αυτούς, πολύ
περισσότερο που ο (ευρύτερος) τομέας «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων, μεταφορές και
αποθήκευση, παροχή καταλύματος και εστίασης» έχασε 4.018 θέσεις στην ίδια περίοδο. Σε μία Περιφέρεια
όπου ο τομέας εξόρυξη – βιομηχανία – ενέργεια προβάλλεται επί δεκαετίες ως κινητήρας της ανάπτυξης, ήταν ο
βασικός δημιουργός άμεσης και έμμεσης απασχόλησης και παρείχε αντισταθμιστικό πρόσθετο εισόδημα στις
τοπικές κοινωνίες, ο ρόλος του τουρισμού θα θεωρείται, για μεγάλο χρονικό διάστημα ως συμπληρωματικός και
δευτερεύων. Τέλος, και παρά το ότι ορισμένες περιοχές βιομηχανίας και εξόρυξης θα μπορούσαν να προσελκύσουν μια ειδική μορφή τουρισμού («βιομηχανικός τουρισμός»), η ύπαρξη μιας ευρείας Χωρικής Ενότητας
«ζώνη εξόρυξης λιγνίτη Εορδαίας» (Κοζάνη - Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο) μπορεί να θέσει ζητήματα συμβατότητας
δραστηριοτήτων και χρήσεων ή να διακόψει τη συνέχεια κυκλωμάτων ή διαδρομών, όπως δείχνει ο Χάρτης.
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ΧΑΡΤΗΣ 16: ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ36

Τουρισμός και σύστημα λιμνών
Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντική προοπτική για την ανάπτυξη του τουρισμού. Το
σύστημα λιμνών είναι ιδιαίτερα αξιόλογο και ποιοτικά και ποσοτικά (7 φυσικές λίμνες, 1 τεχνητή) συνιστώντας
συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν απαντάται σε άλλες Περιφέρειες.
Για το σύστημα εκπονείται ειδική μελέτη Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τα εξής υποσυστήματα:
Αλιάκμονας – λίμνη Πολυφύτου, Λίμνες Βεγορίτιδας – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας, Λίμνη Καστοριάς,
Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα. Βασικοί στόχοι της είναι η προστασία / ορθολογική αξιοποίηση σύμφωνα με το
σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος, η αξιοποίηση των λιμνών ως φυσικών πόρων
στα πλαίσια ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

36 ΥΠΕΚΑ (2012)
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ΧΑΡΤΗΣ 17:37 ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τουρισμός και πολιτισμός
Η σύνδεση του τουριστικού με τον πολιτιστικό τομέα προκύπτει ως βασική στόχευση και η Περιφέρεια διαθέτει
σχετικώς «συγκριτικό πλεονέκτημα» που πρέπει να αξιοποιηθεί (εξαιρετικά πολυπληθείς και ευρύτατα
διεσπαρμένες ενδιαφέρουσες «θέσεις»). Σε συνδυασμό με τις νέες συνθήκες προσπελασιμότητας προκύπτει
και η προοπτική αξιοποίησης της διέλευσης από την Περιφέρεια του ίχνους της αρχαίας Εγνατίας Οδού.

37 ΥΠΕΚΑ (2012)
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ΧΑΡΤΕΣ 18:38 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38 Πηγή: Πολιτιστικές διαδρομές στη Δ. Μακεδονία, Γ' ΚΠΣ
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3.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οι κύριες κατηγορίες τουριστικών πόρων προς αξιοποίηση είναι οι φυσικοί – περιβαλλοντικοί και οι ιστορικοί –
πολιτιστικοί. Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Μακεδονία δεν διαθέτει θαλάσσια ακτογραμμή και κατά συνέπεια δεν
μπορεί να παράξει το κυρίαρχο προϊόν «ήλιος+θάλασσα» παρά μόνον ενδεχομένως και υπό ειδικές μορφές στο
λιμναίο σύστημα της.
Λεπτομερής υψηλού βαθμού ευκρίνειας χαρτογράφηση των πόρων παρατίθεται στο Παράρτημα του
Παραδοτέου. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται πίνακες ή χάρτες και διαγράμματα μόνο στο βαθμό που αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη άμεση κατανόηση των πορισμάτων.

ΦΥΣΙΚΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι περιβαλλοντικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων και των κλιματικών συνθηκών καθορίζουν ταυτόχρονα την
μορφή, την περίοδο και την (φέρουσα) ικανότητα της (βιώσιμης) τουριστικής ανάπτυξης.
Κύριοι πρωτογενείς προσδιοριστικοί παράγοντες για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην Δυτική
Μακεδονία αποτελούν το κλίμα και το ανάγλυφο. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών διαμορφώνει την
ύπαρξη του πλούσιου υδρογραφικού δικτύου, την ύπαρξη ορισμένων ιδιαίτερα αξιόλογων σε διεθνές επίπεδο
ορεινών, δασικών και λιμναίων οικοσυστημάτων και δημιουργεί με βάση και την ανθρώπινη παρέμβαση την
αξία του τοπίου. Καθώς τα μεσογειακά κλιματικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης τόσο από την Πλευρά
του Αιγαίου, όσο και του Ιονίου εξασθενούν προς την ενδοχώρα, το κλίμα της ΠΔΜ χαρακτηρίζεται Ορεινό Ηπειρωτικό, με βαρύς χειμώνες και ήπια καλοκαίρια. Στις πεδινές ωστόσο εκτάσεις των οροπεδίων της
περιοχής το κλίμα διαφοροποιείται, κύρια με την επίδραση των Λιμνών. Στις περιοχές αυτές (Καστοριά,
Πρέσπες, Βεγορίτιδα, Πετρών Ζάζαρη) το κλίμα χαρακτηρίζεται ύφυγρο μεσογειακό με δριμύς χειμώνες, οι
οποίοι σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν στο πλήρες πάγωμα της επιφάνειας τους. Αντίθετα στην πεδινή
περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαϊδας, στην οποία δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό λιμναίο υδάτινο σώμα, άλλα και σε
άλλες μικρότερες περιοχές ήπιου ανάγλυφου το κλίμα χαρακτηρίζεται ως καθαρά ηπειρωτικό με κρύους
χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια.

Γεωλογικοί πόροι
Oι γεωλογικές συνθήκες μιας περιοχής, αποτελούν εξίσου έναν εν δυνάμει τουριστικό αναπτυξιακό πόρο που
τροφοδοτεί δραστηριότητες γεωτουρισμού, όπως η παρατήρηση πετρωμάτων και απολιθωμάτων, η επίσκεψη
σε σπήλαια. Στο νότιο τμήμα της περιφέρειας γεωλογικοί σχηματισμοί και ευρήματα δημιουργούν μια
αλληλουχία ενδιαφερόντων γεωτόπων με ιδιαίτερη σημασία ως προς την ποιότητα, αισθητική, σπανιότητα,
επιστημονική και εκπαιδευτική αξία τους. Η περιοχή αυτή η οποία οργανώνεται υπό το Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης «Γέννηση Τηθύος» (βλέπε Χάρτη 18) περιλαμβάνει μοναδικής σπανιότητας γεωλογικά εκθέματα που
αναφέρονται στη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και περιλαμβάνουν τα παλαιότερα πετρώματα της Ελλάδας,
"πρόσφατους" σχηματισμούς που αναφέρονται στην εποχή των παγετώνων, παλαιοντολογικά ευρήματα που
αναφέρονται σε προϊστορικές μεσοπαγετωνικές εποχές. Κυριότεροι γεώτοποι αναφέρονται:
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Τα Μπουχάρια - Νοχτάρια: Κολόνες σε σχήμα μανιταριού από συγκολλημένες άμμο, αργίλους, μάργες και
κροκάλες.



Φαράγγι Σερβίων: Διαβρωμένα πετρώματα που σχηματίζουν ιδιαίτερες μορφές (Μαρμαρωμένος Δεσπότης,
Αρκούδα, Αετός).



Μηλιά Γρεβενών: Περιοχή πλούσια σε παλαιοντολογικά ευρήματα, που περιλαμβάνουν και τους
χαυλιόδοντες μήκους 5 μέτρων και ηλικίας 3.000.000 ετών που εκτίθενται στο μουσείο φυσικής ιστορίας
Μηλιάς.
ΧΑΡΤΗΣ 19. ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΘΥΟΣ" 39

Η σχεδόν "ταυτόχωρη" παρουσία των ευρημάτων καθιστά την περιοχή ιδανική για οργάνωση ενός γεωπάρκου
το οποίο δεν θα παρουσιάζει μόνο ίχνη και πειστήρια μιας γεωλογικής περιόδου, αλλά θα είναι ικανό να
παρουσιάζει και την εξελικτική τους πορεία. Η ανάδειξη του γεωπάρκου έχει ήδη ξεκινήσει από τους τοπικούς
και περιφερειακούς φορείς και σε πρώτη φάση αποσκοπεί στην ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO.
Επίσης, στη Δυτική Μακεδονία καταγράφονται συνολικά 63 σπήλαια (κηρυγμένα και μη). Περισσότερο
αναγνωρίσιμο τόσο λόγω του ότι βρίσκεται εντός της Καστοριάς, όσο και λόγω της αξιοποίησής του με την
συμβολή του ΠΕΠ 2007-2013, είναι το σπήλαιο του Δράκου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης. Στο
εσωτερικό του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο και άμεση
σύνδεση με την τουριστική περιοχή της πόλης. Στην περιοχή των Γρεβενών υπάρχει το σπήλαιο στην
τοποθεσία Αγία Παρασκευή Δεσκάτης και τα σπήλαια στην περιοχή Ζάκας. Ειδικότερα η δεύτερη διαδρομή
είναι εντυπωσιακή: Από τις παρυφές του χωριού ένα λιθόστρωτο μονοπάτι φτάνει στην είσοδο του φαραγγιού
της Πορτίτσας, με το ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, που χρονολογείται από το 1743. Το ποτάμι στενεύει στην είσοδο
του φαραγγιού, ενώ ένα υπόγειο ποτάμι αναβλύζει μέσα από τους βράχους. Στο φρύδι του αριστερού
39 Πηγή: http://www.geoparktethys.gr/
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τοιχώματος, αόρατο από τη βάση του βράχου, βρίσκεται και το Κελί της Καλόγριας, μια σπηλιά στολισμένη με
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Πολύ κοντά βρίσκεται και το Βαενάκι, μια διαμπερής σπηλιά μέσα στα κοφτερά
βράχια, που από τα τοιχώματά της στάζουν νερά. Άλλα σημαντικά σπήλαια είναι: το σπήλαιο Γκολουπίντσα
βρίσκεται στην ανατολική όχθη της χερσονήσου της Καστοριάς. Το σπήλαιο Ντούχλος βρίσκεται στη νότια
όχθη της λίμνης της Καστοριάς στο χωριό Δισπηλιό και το σπήλαιο των Νερών βρίσκεται νοτιοδυτικά του
χωριού Καστανόφυτου. Το δεύτερο αναπτύσσεται σε μάργες της περιόδου του Μειόκαινου και η
σπηλαιογέννεση είναι αποτέλεσμα διέλευσης υπόγειου ποταμού. Στην Φλώρινα υπάρχουν οι βραχώδεις
σπηλιές της πόλης στην Φλώρινα και τα παραλίμνια σπήλαια των Πρεσπών, τα οποία ήταν ασκηταριά κατά τη
Βυζαντινή εποχή ή καταφύγιο κυνηγημένων στις ταραγμένες περιόδους. Από τα μεγαλύτερα είναι το σπήλαιο
"Παναγία Ελεούσα". Στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει θάλαμος όπου είναι μέσα κτισμένο το εκκλησάκι της
Παναγίας της Ελεούσας.

Φυσικά οικοσυστήματα: Ορεινά συμπλέγματα, λίμνες
Ως ορεινή περιφέρεια η Δυτική Μακεδονία διαθέτει ένα σύνολο κορυφών που περιλαμβάνουν τον Σμόλικα (με
2.637 μ. είναι το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας), του Γράμμου (2.520 μ.), του Βοΐου (1.805 μ.), της
Βασιλίτσας (2.249 μ.) και του Αυγού (2.177 μ.), κορυφή της οροσειράς Λύγκος. Βορειοδυτικά βρίσκονται το
Τρικλάριο με υψηλότερη κορυφή το Μπούτσι (1.776 μ.) και ο Βαρνούντας με υψηλότερη κορυφή την Όριζα
(2.334 μ.). Στα σύνορα με την ΠΓΔΜ, εντοπίζεται ο όγκος του Βόρρα ή Καϊμακτσαλάν, το τρίτο ψηλότερο βουνό
της Ελλάδας με υψόμετρο 2.524 μ., η κορυφή του οποίου ωστόσο βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, όπως και οι ανατολικές πλαγιές του όρους Βέρμιο με υψηλότερη κορυφή το Χαμίτη (2.065 μ.) να
χωρίζει τις δύο περιφέρειες. Νοτιοανατολικά βρίσκονται τα Πιέρια, η οροσειρά των Καμβουνίων με υψηλότερη
κορυφή την Βουνάσα (1.615 μ.) και τα δύσβατα Χάσια με υψηλότερη κορυφή το Κράτσοβο (1.564 μ.) που
χρίζουν την Δυτική Μακεδονία από τη Θεσσαλία. Τουριστικά, τα βουνά της περιοχής αποτελούν έναν
σημαντικό πόρο, τόσο λόγο της αισθητικής και βιολογικής τους αξίας που τα καθιστούν ως τόπους υψηλής αξίας
για δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η παρατήρηση της φύσης και η ψυχική χαλάρωση, όσο και για την
άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων όπως το σκι, η αναρρίχηση, η ορεινή ποδηλασία / τρέξιμο, ο
αεροπτερισμός.
Ο φυσικός πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να τροφοδοτήσει τουριστικές δραστηριότητες που
συνδέονται με την παρατήρηση της άγριας ζωής, τέτοιες αποτελούν:

- Η παρατήρηση πουλιών (birdwatching), η οποία ασκείται κυρίως στις περιοχές των λιμνών, (σήμερα
ανεπτυγμένη κυρίως στο ΕΠ Πρεσπών και δευτερεύοντος στην Καστοριά) άλλα και σε ορεινές λειβαδικές
περιοχές, όπου κυνηγούν μεγάλα αρπακτικά πουλιά.

- Η παρατήρηση πεταλούδων, με επίκεντρο επίσης την περιοχή των Πρεσπών λόγω της μεγάλης αφθονίας
ειδών (Άνοιξη)

- Η παρατήρηση / φωτογράφηση λουλουδιών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ορεινό όγκο (υποαλπικά λειβάδια)
και τις λίμνες για ενδημικά είδη Ορχιδέων και ιριδοειδών (Κρόκος)

- Η συλλογή Μανιταριών, που ασκείται στις ορεινές πλαγιές με επίκεντρο την Π.Ε. Γρεβενών και το Ε.Π.
Πίνδου (άλλα και στις υπόλοιπες περιοχές) από το φθινόπωρο ως την άνοιξη.

- Η παρατήρηση μεγάλων θηλαστικών, η οποία λόγω τόσο της σπανιότητας και επικινδυνότητας τους γίνεται
στα κέντρα περίθαλψης (Νυμφαίο, Αγραπιδιές). Τα κέντρα αυτά, λόγω των δραστηριοτήτων περίθαλψης
ζώων διαθέτουν την δυνατότητα ανάπτυξης του εθελοτουρισμού στις περιοχές τους.

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

51

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ 20. ΖΩΝΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ)40

Στη Περιφέρεια υπάρχουν 16 περιοχές στο Δίκτυο NATURA2000, με συνολική έκταση περίπου 179.000 εκτάρια.
Στις εκτάσεις περιλαμβάνονται τα δύο Πάρκα, ο Ε.Π. Πίνδου και το Εθνικό/ Διεθνές Πάρκο Πρεσπών. Οι
περιοχές προστασίας / ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ οργώνονται σε
ζώνες - πόλους που συμπεριλαμβάνουν τις ζώνες Βόρα - Βεγορίτιδας, Βιτσίου - Χειμαδίτιδας, Γράμμου,
Βούρινου, Στενά Αλιάκμονα – Πιέρια και Καστοριάς.
Περαιτέρω παρουσιάζεται για κάθε περιοχή η αξιολόγηση τους από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
Εθνικό / Διεθνές Πάρκο Πρεσπών :
Περιλαμβάνονται οι ομώνυμες λίμνες, η ζώνη του Εθνικού Δρυμού, η ορεινή ζώνη δασικών εκτάσεων και οι
παρόχθιες ζώνες αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οικισμών.. Ο υγροβιότοπος συγκαταλέγεται στον κατάλογο της
συνθήκης Ramsar (Μικρή Πρέσπα) και σε αυτό έχουν παρατηρηθεί περίπου 260 είδη πουλιών, 45 είδη
θηλαστικών (8 εκ των οποίων νυκτερίδες) 21 είδη ερπετών, 11 είδη αμφιβίων και 20 είδη ψαριών εκ των οποίων
11 αυτόχθονα και ένα ενδημικό, χαρακτηρισμένο ως "κινδυνεύουν". Παράλληλα, η χλωρίδα και βλάστηση της

40 ΥΠΕΝ (2015)
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περιοχής πέρα από την διαμόρφωση του τοπίου, περιλαμβάνει 1.400 είδη μεταξύ των οποίων την Κενταύρια της
Πρέσπας (ενδημικό) και το δάσος κέδρων που χαρακτηρίζεται Βιογενετικό Απόθεμα.
ΧΑΡΤΗΣ 21. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ (UNDP 2014)

Ο φυσικός πλούτος, η εναλλαγή οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με τα μνημεία, τους οικισμούς, το τοπίο και τα
αγροτικά προϊόντα της περιοχής διαμορφώνουν έναν από τους περισσότερο ανεπτυγμένους τουριστικούς
πόλους της ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ, για τον οποίο κύριος στόχος είναι δια της οργάνωσης και του σχεδιασμού
να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης
των πόρων. Παρά τον υγροτοπικό χαρακτήρα του, οι οικοτουριστικές δραστηριότητες όπως το birdwatching
αποτελούν υποσύνολο του συνόλου των ασκούμενων (και κατάλληλων εν δυνάμει) δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό κύρια προσέγγιση για
τις Πρέσπες θα πρέπει να εστιάσει στην ολοκληρωμένη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη παράμετρο
προς ανάδειξη αποτελεί και ο διεθνής χαρακτήρας του Πάρκου, ο οποίος δημιουργεί σημαντικές προοπτικές
συνεργασίας με προστιθέμενη αξία για την τοπική ανάπτυξη συνολικά.
Εθνικό Πάρκο Πίνδου: Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση στην Ελλάδα και εκτείνεται στην Δυτική Μακεδονία και
την Ηπειρο. Εντός των ορίων του Πάρκου στην ΔΜ περιλαμβάνεται ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), 5
περιοχές του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) και ένα
Βιογενετικό Απόθεμα στο πυρήνα της Βάλια Κάλντα. Η περιοχή θεωρείται από τις πλουσιότερες σε αριθμό
ειδών της χλωρίδας. Έχουν καταγραφεί 1.700 είδη και υποείδη, εκ των οποίων 6 τοπικά ενδημικά. Στην περιοχή,
επίσης, υπάρχουν άλλα 35 είδη ενδημικά της Ελλάδας και 121 είδη ενδημικά των Βαλκανίων. Ο κυρίαρχος
δασικός χαρακτήρας της περιοχής διαμορφώνει βιότοπους για μεγάλα απειλούμενα θηλαστικά όπως η
αρκούδα, το ζαρκάδι, ο λύκος και το αγριόγιδο. Επίσης καταγράφηκαν στην περιοχή 167 είδη πουλιών (48
προτεραιότητας), 0 είδη ερπετών και 10 είδη αμφιβίων, ανάμεσά τους και ο αλπικός τρίτων. Τουριστικό κέντρο
της περιοχής αποτελεί το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και τα χωριά της περιοχής. Πέρα του
χιονοδρομικού τουρισμού οι τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής αναπτύσσονται συμπληρωματικά με τις
όμορες περιοχές του ΕΠ στην περιφέρεια Ηπείρου.
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Βόρας - Βεγορίτιδα. Η λίμνη Βεγορίτιδα, , είναι ένα υποβαθμισμένο λιμναίο ποιοτικά και ποσοτικά
οικοσυστήματα, αποτέλεσμα το οποίο έχει προκληθεί τόσο από την επί δεκαετίες (από το 1955) εκμετάλλευση
των νερών της για ενεργειακούς σκοπούς για την ψύξη των μονάδων του Αμυνταίου και την τροφοδότηση του
Υ/Η σταθμού του Αγρα, όσο και από την εκτεταμένη ρύπανση από αστικές (Αμύνταιο) και αγροτικές πηγές.
Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην αβαθή λίμνη των Πετρών. Η οικολογική αξία των λιμνών
επικεντρώνεται κυρίως στην ορνιθοπανίδα, αλλά και στην επιρροή που έχουν στο μικροκλίμα της περιοχής
(ιδιαίτερα σημαντική για την οινοπαραγωγή). Τουριστικά, οι λίμνες λειτουργούν "συμπληρωματικά" με τον
ορεινό πόλο του Βόρα, του οποίου το κύριο κέντρο βρίσκεται στις όμορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας,
στον παραδοσιακό οικισμό του Αγίου Αθανασίου και το χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν.
Βίτσι (Βέρνον)- Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη. Οι λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη είναι δύο μικρές αβαθής λίμνες, οι
οποίες εξαρτώνται από την λίμνη των Πετρών, με εκτεταμένους καλαμιώνες που κυριαρχούν αποτελούν
σημαντικό βιότοπο για τα πουλιά ενώ στο βυθό τους ριζοβολεί υφυδατική και επιπλέουσα εφυδατική βλάστηση.
Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων είναι αυτοί των σκληρών ολιγο-μεσοτροφικών υδάτων με βενθική βλάστηση
χαροειδών, ευτροφικές φυσικές λίμνες, μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα, μικτά δάση δρυός,
φτελιάς και φράξου κατά μήκος των υδάτινων επιφανειών. Λόγω του μικρού τους βάθους είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για φωλεοποίηση ειδών όπως η βαλτόπαπια και διαθέτουν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων παρατήρησης πουλιών. Δυτικά των λιμνών αναπτύσσεται ο ορεινός όγκος του Βέρνον (Βίτσι).
Το Βέρνον πέρα από το δασικό του πλούτο (δάση Οξιάς) είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως βιότοπος της Καφέ
Αρκούδας. Στις ανατολικές πλαγιές βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των κέντρων περίθαλψης Αρκούδας (Νυμφαίο)
και Λύκου (Αγραπιδιά) που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών και εμπλουτίζουν το τουριστικό
προϊόν της περιοχής με επίκεντρο το Νυμφαίο.
Όρους Βούρινου. Περιλαμβάνει τον όγκο του Βούρινου, τις κορυφές του Σνιάτσικου και καταλήγει νότια στην
πρόσφατα κατασκευασμένη τεχνητή λίμνη του Ιλαρίωνα. Πρόκειται για μια ορεινή - ημιορεινή ζώνη όπου
εντοπίζονται κυρίως δασικά και υδάτινα οικοσυστήματα, με εξέχουσα περίπτωση τη λίμνη του Ιλαρίωνα και τις
νέες οικολογικές - περιβαλλοντικές - αισθητικές συνθήκες που δημιουργεί και σημαντική ιστορική αξία (Χρώμιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα). Εκεί βρίσκεται και η Κοιλάδα Μεσιανού Νερού που ξεχωρίζει για την
σημαντική της βλάστηση, η οποία έχει μείνει προστατευμένη λόγω της μικρής ανάπτυξης ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
Στενά Αλιάκμονα - Πιέρια. Ιδιαίτερα σημαντικά για τον δασικό τους Πλούτο (αειθαλών - πλατύφυλλων και
δασών μαύρης πεύκης) και το τοπίο που δημιουργεί η ροή του ποταμού, η τεχνητή λίμνη και το έντονο
ανάγλυφο. Στην κοιλάδα που δημιουργείται πριν το φράγμα βρίσκονται σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι που
περιλαμβάνουν την περιοχή της Αιανής, άλλα και τους οικισμούς του Βελβεντού και Σερβίων. Το τοπίο και το
νερό (ναυταθλητικές δραστηριότητες) αποτελούν τον κύριο εν δυνάμει φυσικό πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί
στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Λίμνη Καστοριάς. Περιλαμβάνει την παραλίμνια ζώνη και τον ορεινό όγκο στα δυτικά και βόρεια, όπως επίσης
την πόλη της Καστοριάς. Οι βασικοί τύποι φυσικών οικοσυστημάτων που εντοπίζονται αφορούν στα υδάτινα
και στα δασικά. Η λίμνης της Καστοριάς περιβάλλεται από μερικώς δασοσκεπή βουνά. Σημαντικούς οικότοπους
σχηματίζουν στη λίμνη υδρόβια φυτά που ριζοβολούν στο βυθό, με βυθισμένα ή επιπλέοντα φύλλα. Υπάρχουν
επίσης καλαμιώνες που πλαισιώνουν τη λίμνη. Πρόκειται για υγρότοπο μεγάλης αξίας για τα πουλιά και
χρησιμεύει ως τόπος αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείμασης. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα που
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περιλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη. Είναι επίσης σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πτηνά. Λόγω της
έντονης ανθρωπογενούς ανάπτυξης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη της Καστοριάς, έχουν αναπτυχθεί
ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές που συνδέονται με αστικές/ τουριστικές λειτουργίες στον παραλίμνιο χώρο
(μονοπάτια, δραστηριότητες, πολιτιστικές υποδομές κ.α.). Η λίμνη, τα σπήλαια, η πόλη και οι παρακείμενες
ορεινές εκτάσεις με τα ενδιαφέρονται τουριστικά χωριά τους συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο τουριστικό
προορισμό ζητούμενο του οποίου από περιβαλλοντική άποψη είναι η διατήρηση των ποιοτικών και ποσοτικών
χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν την βιώσιμη διαχείριση του.

Περιφερειακή Στρατηγική για το Τοπίο
Το τοπίο αποτελεί την επιτομή της σύνθεσης μεταξύ φύσης και ανθρώπου, αποτελεί επίσης το άμεσο στοιχείο
που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος των χώρο προκειμένου να προσδιορίσει τις αισθήσεις του ευχάριστα ή
δυσάρεστα ως ως προς αυτόν. Υπό την έννοια αυτή το τοπίο διαχωρίζεται ως προς τρεις κύριες αισθήσεις το
οπτικό τοπίο, το ακουστικό τοπίο και τις οσμές. Τα δύο τελευταία αν και πολλές φορές ασυνείδητα αντιληπτά
καθορίζούν σημαντικά την αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας. Ευχάριστες οσμές λουλουδιών για
παράδειγμα προκαλούν ευφορία σε μια περιπατητική διαδρομή στην φύση, όπως αντίθετα έντονη δυσοσμία σε
μία αστική περιοχή προκαλεί άσχημη εντύπωση σε έναν επισκέπτη. Αντίστοιχα, ήχοι πουλιών, ή νερών
προκαλούν χαλάρωση στους επισκέπτες μιας περιοχής, σε αντίθεση με ήχους κυκλοφορίας οχημάτων που
μπορεί να μειώσουν την απόλαυση μιας επίσκεψης. Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ζώνες όπου
απαιτείται προστασία από τον θόρυβο, ωστόσο η τήρηση αποστάσεων και περιοριστικών μέτρων για τον
θόρυβο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της τουριστικής και πολεοδομικής
πολιτικής κυρίως ως προς την χωροθέτηση εγκαταστάσεων φιλοξενίας σε σχέση με περιοχές ανάπτυξης
καταστημάτων νυκτερινής διασκέδασης και βαρέας κυκλοφορίας οδικούς άξονες.
Ως προς το οπτικά αντιληπτό τοπίο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ αναδείχθηκαν συνολικά 9
Ζώνες Τοπίων Αξίας και μία ζώνη υποβαθμισμένου (περιοχή Πτολεμαϊδας). Οι ζώνες ορίζονται κατ' εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και θα αντικαταστήσουν το "παρωχημένο" θεσμικό πλαίσιο των ΤΙΦΚ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΩΝ 41
ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΞΙΑΣ

ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σύστημα Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών)

Ζώνη Βόρα - Βεγορίτιδας .
Ζώνη Βιτσίου - Χειμαδίτιδας

Δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Ε.Π. Βόρειας Πίνδου)

Σύμπλεγμα Όρους Γράμμου
Σύμπλεγμα Όρους Βούρινου

ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Στενά Αλιάκμονα - Πιέρια

Σύμπλεγμα ορεινών οικισμών Μαστοροχωρίων Βοΐου

Περιοχή Καστοριάς

Οι ζώνες αυτές ταυτίζονται (κατά τα 7/9) σε μεγάλο βαθμό με τις περιοχές φυσικής κληρονομιάς, άλλα και τις
περιοχές συγκέντρωσης αξιόλογων οικισμών που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
Σύμφωνα με την προσέγγιση της ειδικής μελέτης, κύριες κατευθύνσεις που δύνονται για τις περιοχές αυτές είναι:


Διαχείριση του τοπίου ως ένας βιώσιμος πόρος για την τουριστική ανάπτυξη.

41 ΥΠΕΝ (2015).
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Προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.



Διατήρηση περιοχών με δυνατότητες ανάπτυξης της αναψυχής



Ανάπτυξη και βελτίωση διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.



Καθορισμός προτεραιοτήτων για τις χρηματοδοτήσεις και τα κίνητρα στον τομέα του τουρισμού.

Περιφερειακή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
Για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος, η Περιφέρεια εκπόνησε το 2015 Σχέδιο Δράσης
Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα, όπου Στρατηγικό Στόχο αποτελεί η ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας
και η σύνδεση της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Συγκεκριμένα το Σχέδιο περιλαμβάνει τον Α.Π.
3.2: "Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό" που περιλαμβάνει τις δράσεις
που παρουσιάζονται ακολούθως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 42
Δράση 3.2.1:Ενίσχυση και Δημιουργία
υποδομών ανάδειξης της
Βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος

Δράσεις δημιουργίας υποδομών οικοτουρισμού και θεματικού ενδιαφέροντος
όπως: Θεματικά κέντρα ενημέρωσης, Μουσεία φυσικής ιστορίας., Δημιουργία
βοτανικών κήπων, Δίκτυα μονοπατιών και περιηγητικού τουρισμού, Επισκέψιμοι
χώροι αγροτουριστικών εγκαταστάσεων. (Π/Υ 1.000.000 €)

Δράση 3.2.3:Δικτύωση όλων των
οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και
περιοχών.

Δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων, οργανωμένη
λειτουργία τους και συμμετοχή στο περιφερειακό πλαίσιο σχεδιασμού της
προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Π/Υ¨50.000€)

Δράση 3.3.3:Οργάνωση προβολής της
Βιοποικιλότητας των φυσικών
περιοχών, του τοπίου και των
επισκέψιμων χώρων και υποδομών

Σχεδιασμός οργανωμένου πλαισίου προβολής της Βιοποικιλότητας, των
φυσικών περιοχών, του τοπίου και των επισκέψιμων χώρων (Π/Υ¨300.000€) με
άξονες:
1. Την ηλεκτρονική προβολή
2. Οργάνωση παραγωγής έντυπου υλικού προβολής
3. Προώθηση της εξωστρέφειας και οργάνωση συμμετοχής της Περιφέρειας σε
εκθέσεις και εκδηλώσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Δημιουργία ενημερωτικών σταθμών υποδοχής για τους επισκέπτες στις
εισόδους της Περιφέρειας και στους σχεδιαζόμενους ΣΕΑ της Εγνατίας Οδού.

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Λιμνών
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής
Μακεδονίας αποτελεί ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τις περιοχές των λιμνών της Δυτικής
Μακεδονίας. Οι περιοχές αυτές που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες,
διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν είτε να
αξιοποιηθούν είτε και να μεγιστοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Το γενικό Αναπτυξιακό Όραμα συνθέτοντας τα παραπάνω και αντιστοιχώντας τις ανάγκες των λιμνών στους 3
βασικούς άξονες της Στρατηγικής Ε2020 (έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη), διατυπώνεται ως
εξής:
«Τα λιμναία συστήματα, τόποι βιώσιμης και ενδογενούς ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία»
42 ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΜ, 2015, Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής της ΠΔΜ για την Βιοποικιλότητα
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Το αναπτυξιακό όραμα εδράζεται σε τρεις κύριους Πυλώνες:
Την Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος
Την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών και ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών
Την βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ
Το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει αδιάλειπτη, συνεχή πορεία από την
προϊστορία ως της σύγχρονη εποχή. Περιλαμβάνει ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά για τον ελληνικό, βαλκανικό
και ευρωπαϊκό πολιτισμό μνημεία που αναφέρονται σε διαφορετικές περιόδους, ωστόσο, το ενδιαφέρον λόγω
της σπανιότητας / σπουδαιότητας και ποιότητας των ευρημάτων σχετίζεται με την απαρχή της παρουσίας του
σύγχρονου ανθρώπου στην Ευρώπη και την προϊστορική εποχή. Τα κύρια πολιτιστικά στοιχεία φορούν:


Τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους



Τα μουσεία και τις λοιπές υποδομές προβολής και ανάδειξης του αποθέματος



Παραδοσιακά - ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά σύνολα και Ιστορικοί τόποι



Παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας, έθιμα, εκδηλώσεις και δρώμενα

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν συνολικά 500 κηρυγμένα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
(ΥΠΕΚΑ 2012) τα οποία όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζουν σημαντική χρονική
και χωρική διαφοροποίηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ43
Περίοδος

Π.Ε. Κοζάνης

Π.Ε. Καστοριάς

Π.Ε. Φλώρινας

Π.Ε. Γρεβενών

Σύνολο

Προϊστορική και κλασική

26

6

7

3

42

Βυζαντινή και μεταβυζαντινή

111

90

51

31

283

Νεότερη

46

74

49

6

175

Σύνολο

183

170

107

40

500

Όσον αφορά την προϊστορική και κλασική εποχή, περισσότερο από το 60% των μνημείων βρίσκονται στην
Π.Ε. Κοζάνης με επίκεντρο (από πλευράς εύρους ευρημάτων) την περιοχή της αρχαίας πόλης της Αιανής και της
νεκρόπολής της σε κοντινή απόσταση. Κατά την αρχαιότητα η Δυτική Μακεδονία άνηκε στην Άνω (ορεινή)
Μακεδονία, η εκτεινόταν πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η περιοχή υπήρξε σταθμός των βορειοδυτικών
ελληνικών φύλων των Μακεδόνων και των Δωριέων. Επιμέρους περιοχές αποτελούσαν οι Ελυμιώτις με την
Τυμφαία (Δεσκάτη - Γρεβενά - Σέρβια -Βελβεντός και Νότιο τμήμα Δήμου Κοζάνης), η Λυγκηστίς (Δήμος
Φλώρινας, περιοχή Νυμφαίου / Λίμνης Πετρών), η Ορεστίς (Δήμος Ορέστιδος, Νεστορίου Βοϊου, Καστοριάς,
Πρεσπών), η Πελαγονία με την Δερρίοπο, η Εορδαία (Βόρειο τμήμα Δήμου Κοζάνης, δήμος Εορδαίας και
Αμυνταίου) η Ατιντανία και η Δασσαρήτις.
43 ΥΠΕΚΑ, (2012) και ΕΦΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2017

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

57

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προϊστορικό πολιτισμό εστιάζεται κυρίως στις περιοχές των λιμνών της
Καστοριάς και των Πετρών και την περιοχή της Αυγής. Στις θέσεις αυτές έχουν βρεθεί τα ίχνη οικισμών που
συγκαταλέγονται στους παλαιότερους λιμναίους οικισμούς που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη. Ο
αρχαιολογικός χώρος του Δισπηλιού που από το 2000 λειτουργεί ως οικομουσείο περιλαμβάνει τον λιμναίο
προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού μέρος του οποίου έχει αποκατασταθεί, του οποίου η πρώιμη φάση
ανάπτυξης χρονολογείται στο 5.500 π.χ.. Έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον έξι οικοδομικές φάσεις του
οικισμού, χερσαίες και λιμναίες. Τα αρχαιολογικά ευρήματα φανερώνουν με ποιο τρόπο οι προϊστορικοί
άνθρωποι έστηναν σπίτια και βοηθητικούς χώρους στη λίμνη και πως οργάνωναν την οικονομική και κοινωνική
τους ζωή. Μέχρι τώρα έχουν έρθει στο φως στοιχεία όπως κοσμήματα εξαιρετικής τέχνης, εργαλεία, ειδώλια,
διακοσμημένη κεραμική, μια νεολιθική βάρκα και ενδείξεις πρώιμης γραφής. Ειδικότερα, ο εργαλειακός
εξοπλισμός κατασκευασμένος από κέρατα και οστά παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση και ποιότητα, ενώ η
κεραμική χαρακτηρίζεται από προσεγμένη κατασκευή, καλή κατάσταση διατήρησης, ποικιλία διακόσμησης.
Προϊστορικά ευρήματα στην Π.Ε. Κοζάνης έχουν βρεθεί κυρίως στην περιοχή του Βελβεντού, στο Σπήλαιο
Νεράιδας (με νεολιθική κατοίκηση), ο οικισμός Βασιλάρα Ράχης Βελβεντού. Στην Π.Ε. Φλώρινας προϊστορικά
ευρήματα έχουν ανασκαφεί στην περιοχή του Αρμενοχωρίου. Τα ευρύτατα πιστοποιούν την ύπαρξη στην
περιοχή μιας αγροτικής κοινότητας της νεολιθικής εποχής και την ύπαρξη μιας πόλης της πρώιμης εποχής του
χαλκού, η οποία καταστράφηκε από φωτιά περίπου τον 21ο με 20ο π.Χ αιώνα.
Οι ανασκαφές στην αρχαία Αιανή έχουν φέρει στο φως τον ιστό της αρχαίας πόλης και έχουν βρεθεί τρία
μεγάλα δημόσια κτίρια και πολλές ιδιωτικές κατοικίες. Στην νεκρόπολη έχουν αποκαλυφθεί 11 μεγάλοι κτιστοί
θαλαμωτοί τάφοι, ο αρχαιότερος των οποίων εκτιμάται στο α' μισό του 6ου π.Χ. καθώς και νεότεροι
κιβωτιόσχημοι τάφοι. Την περίοδο 2000-2010 η ανασκαφική δραστηριότητα επικεντρώθηκε τόσο στην περιοχή
της Αιανής (πόλη-νεκροταφείο ύστερης εποχής του Χαλκού). Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή της
Αιανής δεν εξαντλείται στην αρχαία περίοδο, σημαντικά ευρήματα και μνημεία αποτελούν ο κτιστός ρωμαϊκός
τάφος Ράχης Τσέικα, το Παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό Αγ. Παρασκευής και βυζαντινοί ναοί Αιανής, Ι.Μ.
Ιλαρίωνα, Ι.Μ. Παναγίας Ζιδανίου, Ι.Μ. Ζάβορδας. Σημαντικά ταφικά μνημεία βρίσκονται διάσπαρτα και στις
υπόλοιπες περιοχές της Εορδαίας και Ελυμιώτιδος με σημαντικότερα αυτά στις περιοχές της Σπηλιάς και των
Πύργων. Στην Π.Ε. Φλώρινας υπάρχουν δύο αποκατεστημένοι και επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι (Πέτρες,
Φλώρινα ανασκαφικά έργα που υλοποιήθηκαν από το Γ' ΠΕΠ ΔΜ). Η ελληνιστική πόλη των Πετρών βρισκόταν
κατά την αρχαιότητα στα όρια του αρχαίου διαμερίσματος της Εορδαίας, στα σύνορα με τη Λυγκηστίδα, δηλαδή
μεταξύ Άνω και Κάτω Μακεδονίας. Τα αρχαιολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν λείψανα κατοίκισης από την
εποχή του Χαλκού και τα χνάρια της ελληνιστικής πόλης, η οποία καταστράφηκε κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Η
ελληνιστική πόλη της Φλώρινας βρίσκεται πάνω από την πόλη της Φλώρινας και περιλαμβάνει τμήμα μιας
αρχαίας πόλης, την οποία τοποθέτησαν χρονολογικά στην κλασική και ελληνιστική εποχή.
Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον Ιερούς Ναούς και Ιερές
Μονές. Στο Νότιοανατολικό τμήμα της Π.Ε. Κοζάνης αναπτύσσεται η Βυζαντινή Καστροπολιτεία Σερβίων (στην
Π.Ε. Κοζάνης υπάρχουν περίπου 40 Κάστρα και οχυρωματικά μνημεία),ο Βυζαντινός οικισμός στο οικόπεδο
Καμκούτη (κτήρια με ψηφιδωτά δάπεδα) και οι βυζαντινοί ναοί Βελβεντού. Βυζαντινός οικισμός όπου έχει
αποκαλυφθεί κτήριο με ψηφιδωτό δάπεδο υπάρχει και στο Παλαιόκαστρο Καισάρειας. Πόλεις όπως η
Καστοριά και η Σιάτιστα αποτελούσαν σημαντικά αστικά και διοικητικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής κατά την
Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο και περιλαμβάνουν σημαντικά μνημεία των περιόδων αυτών. Στα μνημεία
αυτά περιλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός των οικιών-αρχοντικών της "Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής"
που βρίσκονται στις δύο προαναφερθείσες πόλεις και άλλα αστικά κέντρα. Στην Π.Ε. Καστοριάς σημαντικά
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μνημεία αποτελούν ο ναός του Αγ. Γεωργίου Ομορφοκλησιάς με το μοναδικό ξύλινο, βυζαντινό ξόανο του αγίου,
ο ναός Κοιμήσεως στο Ζεγοστάστη, το καθολικό της Κοιμήσεως στη Ζηκόβιτσα.
Ιδιαίτερη αξία έχουν και τα εκκλησιαστικά μοναστήρια που εντοπίζονται σε όλη την Περιφέρεια, από τις
Πρέσπες, τα αστικά κέντρα ως τις κοιλάδες του Αλιάκμονα και το Βόϊο Σημαντικά είναι και τα Βυζαντινά
Μοναστήρια Ι.Μ. Δρυόβουνου, Ι.Μ. Μικροκάστρου, Επισκοπικός ναός και Ι.Μ. Σισανίου, Ι.Μ. Βυθού, Άγ.
Αχίλλειος Πενταλόφου, η Ι.Μ. Ζάβορδας.
Στην Π.Ε. Γρεβενών απαντώνται πολλά αξιόλογα γεφύρια, τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα της Μακεδονίας
και συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στον Βενέτικο. Αρχαιολογικό εύρημα στην περιοχή είναι το ίχνος της
Ακρόπολης στο Καστρί. Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών υπάρχουν 30 γεφύρια μεταξύ αυτών η
Γέφυρα Σπανού (μήκος 85 μέτρα), Αζίζ Αγά (μήκος 77 μέτρα και άνοιγμα τόξου 30) Πραμόριτσας (μήκος 49
μέτρα) Γέφυρα Ζιάκα (μήκος 41 μέτρα), Σταυροποτάμου, Πορτίτσας κ.α. Τα πέτρινα γεφύρια είναι ένα
πρωτεύον στοιχείο της περιοχής κυρίως των Γρεβενών (και των Ιωαννίνων στην Ήπειρο). Συνολικά στην
ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών υπάρχουν 30 γεφύρια μεταξύ αυτών η Γέφυρα Σπανού (μήκος 85 μέτρα), Αζίζ
Αγά (μήκος 77 μέτρα και άνοιγμα τόξου 30) Πραμόριτσας (μήκος 49 μέτρα) Γέφυρα Ζιάκα (μήκος 41 μέτρα),
Σταυροποτάμου, Πορτίτσας κ.α.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οθωμανικά μνημεία με κύριο επίκεντρο τους την πόλη της Καστοριάς
(Μεντρεσές, Κουρσουμλί).
Όσον αφορά τα κηρυγμένα μνημεία της νεότερης εποχής, η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στην Καστοριά
(74) και κυρίως στην πόλη. Τα υπόλοιπα μνημεία νεότερης εποχής κατανέμονται 6 στην Π.Ε. Γρεβενών, 49 στην
Π.Ε. Κοζάνης (κυρίως Σιάτιστα) και 46 στην Π.Ε. Φλώρινας. Στο κέντρο της Φλώρινας ιδιαίτερο στοιχείο
αποτελεί η ανάμιξη παραδοσιακής με νεοκλασική και ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αρχών 20ου αιώνα.
Ο Σχεδιασμός των πολιτιστικών διαδρομών του 200244 ενόψει του Γ' ΠΕΠ (2000-2006) είχε αναδείξει 11
θέσεις για προώθηση έργων που θα διαμόρφωναν άμεσα επισκέψιμους αρχαιολογικούς τόπους. Πρόκειται για
Άγιο Αχίλλειο, Αιανή, Απιδέα, Δισπηλιό, Κνίδη, Πέτρες, Πολύμυλο, Πολυνέρι, Σέρβια, Σισάνι, Φλώρινα, όπου
απαιτούνταν παρεμβάσεις διαμόρφωσης και οργάνωσης της πρόσβασης. Παράλληλα προτάθηκαν 17 θέσεις
εξαιτίας του σημαντικού τους χαρακτήρα για να αποτελέσουν χώρους-σήματα (Άγιος Παντελεήμων, Άργος
Ορεστικό, Αρμενοχώρι, Βελβεντό, Γαλάνη, Εράτυρα, Καστοριά με Ψαλίδα και Νταηλάκη, Κοιλάδα, Λικνάδες,
Ξηρολίμνη, Περδίκας, Πλατανιά, Πύργοι, Σέρβια, Σιάτιστα, Σπηλιά και Τσοτύλι

Μουσεία και σχετικές υποδομές
Τα κυριότερα μουσεία και συναφείς υποδομές παρουσιάζονται στον πίνακα. Στο σύνολο τους είναι "μικρού"
μεγέθους και περιορίζονται στην προβολή τοπικών (ωστόσο κάποιων ιδιαίτερα σημαντικών) ευρημάτων.

44 Περιφέρεια ΔΜ 2001, "Καταγραφή, έρευνα, προστασία και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και σχεδιασμός
ιστορικών διαδρομών της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της ένταξης έργων στο Γ’ ΚΠΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΣΤΗΝ ΠΔΜ 45
Κύριο πεδίο
ενδιαφέροντος

Π.Ε. Γρεβενών

Π.Ε. Καστοριάς

Π.Ε. Κοζάνης

Π.Ε. Φλώρινας

Αρχαιολογική
Συλλογή

Βυζαντινό Μουσείο
Οικομουσείο Δισπηλιού
Αρχαιολογικό Μουσείο
Άργους Ορεστικού
Παύλου Μελά (Μελάς)
Μακεδονικού Αγώνα

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Αρχ/κή Συλλογή Κοζάνης
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Χρωμίου

Αρχαιολογικό Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο

Σύγχρονου
πολιτισμού /
Ιστορίας

Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής
Ιστορίας Κοζάνης.
Συλλογή Λεωνίδα Παπάζογλου

Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Φλώρινας
Πινακοθήκη Φλωριναίων
Καλλιτεχνών

Λαογραφίας

Λαογραφικό Μουσείο
Μουσείο Ενδυματολογίας
Κέρινων Ομοιωμάτων
Μαυροχωρίου.

Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής
Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας
Λαογραφικό Μουσείο Σερβίων
Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού
Ανθρωπολογικό, Λαογραφικό
Μουσείο & Πινακοθήκη
Πτολεμαΐδας

Λαογραφικό Μουσείο
Φλώρινας
Λαογραφικό Μουσείο
Αμυνταίου
Λαογραφικό Μουσείο
Λεχόβου
Μουσείο Μακεδονικού
Αγώνα, χωριό Κώττα

Μουσείο Παλαιοντολογίας & Παλαιοβοτανικής Νόστιμου
Ενυδρείο Καστοριάς

Βοτανικό Μουσείο Σιάτιστας
Χαρτοθήκη, Κοζάνης
Παλαιοντολογικό Σιάτιστας

Αρχαιολογικού
- Ιστορικού

Φυσικό
περιβάλλον

Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
Μηλέας

Τοπικά προϊόντα / Μουσείο Μανιγαστρονομία
ταριών Λάβδας

Μουσείο Αργυροχοϊας
Νυμφαίου

Η περιορισμένη υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας αντικατοπτρίζεται στα μεγέθη που
περιγράφουν την κίνηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΠΧΕΕΟ
(2016) στα Μουσεία της ΔΜ την περίοδο 2000-2015 κόπηκε μόλις το 1,67% του συνόλου των εισιτηρίων της
Βορείου Ελλάδας (ΑΜΘ, ΚΜ, ΔΜ, Ήπειρος, Θεσσαλία ). Κύριος πόλος από το 2013 και μετά είναι το Μουσείο
της Αιανής. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι την περίοδο 2014-2015 η μεταβολή του αριθμού των επισκεπτών
ΔΜ είναι μόνο 6,37%, πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με αυτή που σημειώθηκε το διάστημα ’10-’15. Ο κύριος
λόγος είναι το προσωρινό κλείσιμο του Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς εξαιτίας των εργασιών που έγιναν
για την ανακαίνιση και την επανέκθεση των συλλογών του τη διετία αυτή. Αντίστοιχη εικόνα δείχνει και η κίνηση
σε αρχαιολογικούς στους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία για την ίδια περίοδο έφτασε το 1,75% της
γεωγραφικής ενότητας (ξεπερνά Θεσσαλία 1,4%). Κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ανάγκη
κατεύθυνσης των νέων έργων στον τομέα του πολιτισμού στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων
προηγούμενων επενδύσεων.

45 Πηγή: Δ/νση Τουρισμού.
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Παραδοσιακά - ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά σύνολα
και Ιστορικοί τόποι
Στην Περιφέρεια υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων που περιλαμβάνει
στην Καστοριά, τον επί της Ακροπόλεως και παρά την νέα δεξαμενή Καστοριάς και σε ακτίνα 6 μέτρων χώρος
και τις συνοικίες Αποζάρι και Ντολτσό και τον οικισμό Πολυκέρασο στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Την
περιοχή του οικισμού Σπηλαίου Γρεβενών. Τις συνοικίες "Χώρα" και "Γεράνεια" της Σιάτιστας, το ιστορικό
κέντρο της Φλώρινας και τον οικισμό του Nυμφαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Επίσης η περιοχή
που περικλείεται από τη γραμμή των αρχαίων τειχών και η θέση Αρμενοχώρι στο Άργος Ορεστικό, καθώς και το
κτήμα της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας.
Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει μόλις 7 κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ενώ σύμφωνα με την Ειδικό
Τεύχος για το Τοπίο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ (ΥΠΕΚΑ 2015) καταγράφονται 40 αξιόλογοι
οικισμοί. Η πλειονότητα των αξιόλογων οικισμών της Περιφέρειας (33) είναι ορεινοί καθώς συγκεντρώνονται σε
περιοχές με υψόμετρο 800-1.500 μέτρα, ενώ οι υπόλοιποι 7 είναι ημιορεινοί (υψόμετρο 400-800 μέτρα). Από το
σύνολο των οικισμών, οι 23 βρίσκονται σε δασώδεις περιοχές, οι 12 σε αγροτικές περιοχές και οι 5 σε
παραλίμνιες περιοχές. Οι αξιόλογοι οικισμοί είναι είτε μεμονωμένοι (συνήθως οι μεγαλύτεροι εξ αυτών) είτε
απαντώνται σε συγκεντρώσεις μικρότερων οικισμών με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σημαντικοί
αξιόλογοι-παραδοσιακοί οικισμοί είναι οι: Καστοριά, Σιάτιστα, Νυμφαίο, Βλάστη, Φλώρινα (κέντρο). Οι
κυριότερες συγκεντρώσεις αξιόλογων-παραδοσιακών οικισμών είναι τα Βλαχοχώρια Γρεβενών (Σαμαρίνα,
Σμίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι κ.α.), τα Μαστοροχώρια Βοΐου (Καλλονή, Πεντάλοφος, Τρίκορφο, Δοτσικό κ.α.), τα
Μαστοροχώρια Φλώρινας (Φλάμπουρο, Λέχοβο, Δροσοπηγή), οι Οικισμοί Πρεσπών (Ψαράδες, Άγιος
Γερμανός, Άγιος Αχίλλειος) και οι Οικισμοί των Κορεστείων (Γάβρος, Κρανιώνας, Μελάς κ.ά.)
Καστοριά. Τμήμα της πόλης της Καστοριάς έχει ανακηρυχτεί ως παραδοσιακός οικισμός, που διακρίνεται
κυρίως για τα αρχοντικά και τις εκκλησίες της. Τα Καστοριανά αρχοντικά χτίστηκαν τον 17ο και 18ο αιώνα και
συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο γειτονιές, το Απόζαρι και το Ντολτσό. Τα πλέον γνωστά από αυτά, άλλοτε
κατοικίες ευπόρων Καστοριανών, είναι τα εξής: Εμμανουήλ (1750, νυν Ενδυματολογικό Μουσείο), Σαπουντζή
(αρχές 18ου αιώνα), Τσιατσιαπά ή Τσιατσαπά (1754), Σκούταρη (1750), Νεράντζη - Αϊβάζη (18ος αιώνας, νυν
Λαογραφικό Μουσείο), Παπατέρπου (1880), Mπασάρα (1750), Νατζή ή Ναντζή (1753), Βέργουλα (1850),
Πηχεών (β' μισό 19ου αιώνα, νυν Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα), Χριστόπουλου (1753). Τα αρχοντικά είναι
τριώροφα ή τετραώροφα, έχουν κήπους και εσωτερικές αυλές, ψηλούς φράχτες, κλειστούς εξώστες και
παράθυρα με κάγκελα. Το ισόγειο είναι πετρόχτιστο με ελάχιστα ανοίγματα, ενώ ο δεύτερος όροφος
κατασκευάζεται με ελαφρύτερα υλικά και φωτίζεται με διπλή σειρά παραθύρων. Οι ναοί της Καστοριάς, έχουν
ως γενικό χαρακτηριστικό τη μικρή κλίμακα. Επικρατούν τρεις τύποι ναών, η τρίκλιτη βασιλική, οι μονόχωροι με
νάρθηκα και οι τρίκογχοι. Κύριο στοιχείο των τρίκλιτων βασιλικών είναι ο τονισμός του μεσαίου κλίτους με την
έντονη υπερύψωση του φωταγωγού, στον οποίο ανοίγονται μονόλοβα και λίγα δίλοβα παράθυρα. Η
διαμόρφωση αυτή, σε συνδυασμό με το μικρό μήκος των ναών δίνει την εντύπωση του ορθογωνικού τρούλου. Η
τοιχοδομή είναι ισόδομη και μάλλον ακανόνιστη. Χρησιμοποιούνται λίθοι στο φυσικό τους σχήμα ή
αποστρογγυλεμένοι στις γωνίες που περιβάλλονται από παχύ κεραμικό κονίαμα.
Σιάτιστα. Η Σιάτιστα αποτελείται από δύο διακριτές οικιστικές ενότητες, τη Γεράνεια και τη Χώρα, διαταγμένες
κατά μήκος του κύριου άξονα κυκλοφορίας που ανέρχεται σταδιακά προς βορρά. Από τους δύο παραδοσιακούς
πυρήνες, εκείνος της Χώρας είναι μεγαλύτερος σε έκταση, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει πιο αραιή κατανομή
αξιόλογων κτισμάτων σε σύγκριση με τη Γεράνεια. Η ιστορική φυσιογνωμία του οικισμού, πέρα από το μεγάλο
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μνημειακό πλούτο των παραδοσιακών κτισμάτων, συντίθεται κυρίως από ένα πολεοδομικό ιστό με
ακανόνιστους, δαιδαλώδεις, στενούς δρόμους και αδιέξοδα που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις έντονες
κλίσεις του εδάφους, καθώς και με τα χαρακτηριστικά ανοίγματα-πλατείες στις διασταυρώσεις των δρόμων. Στη
φυσιογνωμία αυτή συμβάλλουν και τα σημαντικά ορόσημα του οικισμού με τις διάσπαρτες μικροσκοπικές
ιστορικές εκκλησίες μέσα στον ιστό, αλλά και στην περιφέρεια της Σιάτιστας, συχνά σε τοποθεσίες με πλούσια
βλάστηση. Όλα τα αρχοντικά της Σιάτιστας, αξιόλογα μνημεία του 18ου αιώνα και ύστερα, έχουν πλούσιο
εσωτερικό διάκοσμο, υπέροχα ξυλόγλυπτα, τζάκια τοιχογραφίες και βιτρό. Μεταξύ άλλων είναι τα αρχοντικά
Μανούση(1763), Νεραντζόπουλου (1754) και Πουλκίδη (1752). Επίσης οι 25 Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές
Εκκλησίες με σημαντικότερες αυτή της Αγίας Παρασκευής και Αγίας Αικατερίνης χτισμένη τον 16ο αιώνα με
θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο και ιδιαίτερες τοιχογραφίες, η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, του Προφήτη Ηλία
την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης και το εκκλησιαστικό μουσείο που αποτελούν πόλο έλξης όχι μόνο
για τον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και για τους απλούς επισκέπτες της πόλης..
Νυμφαίο. Το Νυμφαίο είναι ο πλέον τουριστικός παραδοσιακός οικισμός της Δυτικής Μακεδονίας. Η εικόνα
του οικισμού είναι επιβλητική με λιθόστρωτους δρόμους και με το σύνολο των κτιρίων κατασκευασμένα από
εμφανή πέτρα και με ιδιόμορφες στέγες από λαμαρίνα. Η πολεοδομική χάραξη του οικισμού είναι η
χαρακτηριστική των οικισμών του βαλκανικού χώρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Διακρίνονται τρεις
σημαντικές φάσεις στην τυπολογική εξέλιξη του οικισμού. Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από τυπολογίες που
συναντώνται στα ορεινά αστικά κέντρα της δυτικής Μακεδονίας στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα.
Στη δεύτερη φάση (1867-1900) κυριαρχεί η τυπολογία σαφείς επιδράσεις από την οργάνωση των κτιρίων του
πρώιμου κλασικισμού της Αθήνας. Η τρίτη φάση αφορά κτίσματα της δεκαετίας του '20.
Βλάστη. Η Βλάστη υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αρχοντοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο οικισμός, αν και
ξαναχτισμένος σε μεγάλο βαθμό, διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, τις εκκλησίες και
τα καλντερίμια του.
Φλώρινα (κέντρο). Το ιστορικό κέντρο της Φλώρινας έχει να επιδείξει χαρακτηριστικά δείγματα Νεοκλασικής
και Μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, επηρεασμένης όμως και από στοιχεία του τοπικού πολιτισμού. Μετά την
ένταξη της πόλης στο ελληνικό κράτος, έγινε μια προσπάθεια «εξωραϊσμού» και προσαρμογής της στα δυτικά
πρότυπα. Από το 1919 και μετά, αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχήμα επηρεασμένο από ευρωπαϊκά
και κλασικά πρότυπα. Ειδικότερα, τα δημόσια κτίρια αυτής της περιόδου παρουσιάζουν μια κλασική συμμετρική
οργάνωση.
Βλαχοχώρια Γρεβενών. Οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στο οικιστικό σύνολο των Βλαχοχωρίων δεν είναι
παραδοσιακοί στο σύνολό τους, αλλά διακρίνονται κυρίως για το ανέπαφο φυσικό τους τοπίο, την ύπαρξη
μεμονωμένων κτισμάτων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και τη συγκέντρωση αξιόλογων θρησκευτικών
μνημείων με ιστορία αιώνων καθώς και αιωνόβιων πέτρινων βρυσών.
Μαστοροχώρια Βοϊου. Στους οικισμούς αυτού του συνόλου υπάρχουν αξιοθαύμαστα δείγματα μιας ιδιαίτερης
λαϊκής αρχιτεκτονικής που κυριάρχησε από τις αρχές του 18ου αιώνα και μετά. Η τεχνική των μαστόρων είναι
αποτυπωμένη κυρίως στις τοπικές κατοικίες, οι οποίες είναι διώροφές ή τριώροφες, κτισμένες με εμφανή πέτρα,
ξύλινα παράθυρα και πόρτες και ξύλινη στέγη καλυμμένη από πέτρινες πλάκες. Επίσης, στους οικισμούς αυτούς
παρατηρείται σημαντικός αριθμός περίτεχνων εκκλησιών, καλντεριμιών και βρυσών.

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

62

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μαστοροχώρια Φλώρινας. Οι οικισμοί χαρακτηρίζονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, έργο των εποίκων
μαστόρων. Σήμερα σώζονται αρκετά κτίσματα, τα οποία είναι φτιαγμένα από τα υλικά κάθε περιοχής,
επηρεασμένα από την τεχνοτροπία, τα αισθητικά ρεύματα και τις συνθήκες της κάθε εποχής. Αυτά είναι είτε
μικτής τεχνικής, με πέτρα στη βάση και ελαφρά κατασκευή στον όροφο, είτε πλίνθινα. Σε κάποιες περιπτώσεις
συναντώνται και αποκλειστικά πέτρινα οικοδομήματα.
Οικισμοί Πρεσπών. Οι οικισμοί των Πρεσπών, πολύ μακριά από διαδικασίες αστικοποίησης, έχουν διατηρήσει
χαρακτηριστικές μορφές παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κάποιες από τις οποίες αποτελούν ιδιαιτερότητες.
Σχεδόν σε όλους τους οικισμούς υπάρχουν αξιόλογα κτίσματα. Η ιδιαιτερότητα των κτισμάτων αφορά κυρίως
στον τρόπο και τα υλικά κατασκευής τους. Τα σπίτια είναι κτισμένα με τα προσφορότερα υλικά του τόπου, την
πέτρα, το ξύλο και τη λάσπη. Η ξυλεία προέρχεται από τα γειτονικά πλούσια δάση και έχει ιδιαίτερη σημασία
στην κατασκευή των σπιτιών. Ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που δεν απαντάται σε άλλες
περιοχές είναι το χαγιάτι, το οποίο βρίσκεται άλλοτε στην μακριά και άλλοτε στη στενή πλευρά του σπιτιού σε
συνδυασμό με την σκάλα που είναι πάντοτε εξωτερική και βρίσκεται στο χώρο του χαγιατιού.
Οικισμοί Κορεστείων. Στους οικισμούς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
ιδιαίτερη για την Δυτική Μακεδονία. Τα παλιά σπίτια είναι κατασκευασμένα με πλίνθους με κοκκινόχωμα και
άχυρο που δίνουν χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα στο τοπίο της περιοχής. Ο τρόπος κατασκευής των
σπιτιών διατηρήθηκε έως τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα εγκαταλείφθηκε.
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης συνδέεται με ορισμένες από τις
σημαντικότερες και πιο επώδυνες σελίδες της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Το Πάρκο διαθέτει εγκαταστάσεις
με εκθεσιακούς χώρους και ερευνητικές υποδομές, έχει στόχο όχι μόνο να αποτυπώσει το παρελθόν και να
βοηθήσει στην κατανόησή του, αλλά παράλληλα, να αναδείξει τον περιβαλλοντικό πλούτο του Γράμμου,
εστιάζοντας στις δυνατότητες του παρόντος και στη δυναμική του μέλλοντος και θέτοντας στόχους ανάπτυξης με
την προσοχή και ευαισθησία που δικαιούται ο πανέμορφος αυτός ορεινός όγκος.

Τοπικά και γαστρονομικά προϊόντα
Η διατροφή ως πολιτιστική αξία εκφράζει σημαντικά στοιχεία της παράδοσης και της κληρονομιάς κάθε τόπου.
Η γαστρονομία, το φαγητό, η οινοποιία στηρίζονται πάνω στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε
τόπου που καθορίζουν την τοπική πρωτογενή παραγωγή, όμως διαμορφώνονται από την συνεχή επιρροή της
ιστορίας, της κοινωνικής και πολιτιστικής εξέλιξης. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες επιρροής είναι και η
πολιτισμική μίξη που έχουν κατά καιρούς επιφέρει στην περιοχή τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που
συνδέονται με την εμπορικές οδούς ή την εγκατάσταση νέων ομάδων πληθυσμού στην περιοχή. Η γαστρονομία
ως τουριστικός πόρος μπορεί έχει ρόλο είτε ως μέσο προσέλκυσης ειδικού τουρισμού, είτε ως παράγοντας
διαμόρφωσης ποιοτικότερων χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος. Περιλαμβάνει τόσο την κατανάλωση
αγροτροφικών προϊόντων, όσο και την μαγειρική παράδοση. Στη Δυτική Μακεδονία, ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ
διαθέτουν 11 προϊόντα τα περισσότερα από τα οποία είναι τυριά. Όσον αφορά τα κρασιά της περιοχής,
ιδιαίτερη σημασία έχει το κρασί του Αμυνταίου, όχι μόνο λόγω του χαρακτηρισμού τους ως Π.Ο.Π. άλλα λόγω
της παραγωγής του από την ελληνική ποικιλία Ξυνόμαυρο, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας για
οίνο. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο αγροτοτουριστικό δίκτυο των δρόμων του κρασιού ως "διαδρομή του
κρασιού των Λιμνών".

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

63

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ / ΠΓΕ 46
Είδος

Ονομασία ΠΟΠ/ΠΓΕ

Περιοχή Παραγωγής

Ανεβατό

Γρεβενά

Κασέρι
Τυριά

Κεφαλογραβιέρα
Μανούρι

Όλες οι Π.Ε. της ΔΜ

Μπάτζος
Φέτα
Οίνοι
Όσπρια
Άλλα

Αμυνταίου

Αμύνταιο, Φλώρινας

Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες)

Πρεσπών, Καστοριάς

Φασόλια (πλακέ)

Πρεσπών

Κρόκος

Κοζάνη

Πέρα από τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα εξίσου σημαντικά θεωρούνται από άποψη γαστρονομίας τα μανιτάρια
(Γρεβενά), τα λιμναία ψάρια (Πρέσπες), οι καραβίδες καθώς και οι κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, όνομα το οποίο
έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά για αυτές (ανεξαρτήτου τόπου παραγωγής). Επίσης τοπικοί οίνοι πέρα
από την περιοχή του Αμυνταίου φτιάχνονται και στη περιοχή της Σιάτιστας και του Βελβεντού. Στα αγροτικά
προϊόντα ποιότητας συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή ροδάκινων Τα παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας
συνδέονται και με ορισμένες από τις γιορτές και λαογραφικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιοχή και
οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Η σημασία της γαστρονομίας για την προώθηση του τουρισμού έχει ήδη
αναγνωριστεί σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε το φεστιβάλ Γαστρονομίας και
Τουρισμού «Κερνάμε Ελλάδα 2016» στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης.
Στα τοπικά προϊόντα που κινούν το τουριστικό ενδιαφέρον ανήκει και η γούνα, η οποία κατά το παρελθόν
αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της περιοχών όπως η Καστοριά, η Σιάτιστα το Άργος Ορεστικό και η Κλεισούρα.
Η γουνοποιία είναι μια δραστηριότητα που έχει της ρίζες της στην περιοχή από την Βυζαντινή εποχή και
απετέλεσε μια από τις κύριες πρωτοβιομηχανικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στα σημερινά εδάφη της
Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με την Κλαδική Μελέτη 17 της Τράπεζας Πειραιώς που αφορά την
Γουνοποιία (Μάρτιος 2012), το 2011 η γουνοποιία κάλυπτε άμεσα ή έμμεσα περίπου το 8% της συνολικής
απασχόλησης της Περιφέρειας (7.500-8.000 σε σύνολο 94.400 απασχολουμένων το 3ο τρίμηνο του 2011), ενώ
το 2009 η συμμετοχή της στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας εκτιμάται σε 5,5% και στην ΑΠΑ του
δευτερογενούς τομέα σε 17,3%. Συνολικά, στον κλάδο της γούνας δραστηριοποιούνται συνολικά στην
Περιφέρεια περίπου 2.400 επιχειρήσεις από τις οποίες οι 1.867 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και
περίπου 500 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (Σιάτιστα και ευρύτερη περιοχή Βοΐου). Η γουνοποιία μπορεί
να συνδεθεί τόσο ως παραγωγή, όσο και ως εμπόριο με μορφές τουρισμού κινήτρων και εκθέσεων.

Ιαματικοί Πόροι
Η ΔΜ διαθέτει ιαματικούς πόρους. Γνωστότερο όλων είναι το Ξυνό Νερό Φλώρινας το οποίο οφείλει το όνομα
του στην υψηλή περιεκτικότητα του σε Ca- HCO3. Θερμαλιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πηγή στην Αγραπιδιά
Αμυνταίου, η οποία έχει υπόθερμο Na-HCO3-SO4-K-F-B υποτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.
Μεταλλικά νερά υπάρχουν επίσης στην Αμμουδάρα (Αργος Ορεστικό) και Κιβωτό Γρεβενών, ενώ μελέτες

46 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2017 (ηλεκτρονικό μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ)
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αναγνώρισης κοιτασμάτων έχουν γίνει στους Ακρίτες Νεστόριου. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης υπάρχουν στις
περιοχές του Άργους Ορεστικού και των Γρεβενών.

Εκδηλώσεις – Δρώμενα
Η αδιάλειπτη ιστορία και πολιτιστική διαδρομή έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πλούσιου και σημαντικού
λαογραφικού κεφαλαίου που έχει ρίζες στην αρχαιότητα. Σε αυτό έχουν προστεθεί στοιχεία που έφεραν οι
πρόσφυγες από Πόντο, Καππαδοκία και Μικρά Ασία, όπως το δρώμενο των Μωμόερων που έχει αναγνωριστεί
στον κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί και παγιωθεί σύγχρονα πολιτιστικά δρώμενα (με κυριότερα τα φεστιβάλ Νεστορίου και Πρεσπών)
με πανελλήνια απήχηση και κοινό. Τα δρώμενα διαχωρίζονται όχι μόνο ως προς το γεωγραφικό στίγμα και το
είδος τους, άλλα και ως προς την εποχή διεξαγωγής, προκειμένου να μπορεί να συνδεθούν με διάφορες μορφές
τουρισμού που αναπτύσσονται ανά περίοδο. Γενικά, η πλειονότητα των γιορτών στην ύπαιθρο συγκεντρώνεται
τον Αύγουστο, με αποκορύφωμα τον εορτασμό της Κοιμήσεων της Θεοτόκου κατά τον οποίο πραγματοποιούνται
πανηγύρια σε μεγάλο αριθμό χωριών. Από πλευράς ελκυστικότητας, κύρια ενδιαφέρουσα περίοδος είναι των
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Φώτων, κατά την οποία τα πλέον δημοφιλή έθιμα όπως οι Μωμόεροι, τα
Ραγκουτσάρια και οι Φανοί λαμβάνουν μέρος σε ευρύτερες περιοχές και στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΔΡΩΜΕΝΑ 47
Ονομασία
Γουρουνοχαρά
Γουρουνοχαρά
Γιορτή Τσίπουρου Λιθιάς
Αγίας Βαρβάρας,
Αγίου Νικολάου,
Αγίου Σπυρίδωνα,
Αναβίωση εθίμου της φωτιάς σε:
Καλαδαριές (φωτιές / φανοί)
Μωμόεροι
Γιορτή Τσιγαρίδας
Κοκώνες και Γκέκηδες
Φωτιές
Ρουγκουτσάρια
Ανακατωσάρια
Μπουμπούνες
Έθιμο Χάσκαρη
Παλιαπούλιες
Αγίου Χαραλάμπους
Καρναβάλι Ξινού Νερού
Φανοί
Πέταγμα Αερόστατου
Ροδάνι - Απόζαρι
Ανδρομάνα
Ζωοδόχου Πηγής
Αγίου Γεωργίου
Λαζαρίνες
Χορός της Ρόκας

Περίοδος / Μήνας

Χριστούγεννα ΠρωτοχρονιάΦώτα

Χριστούγεννα ΠρωτοχρονιάΦώτα

Φεβρουάριος /
Απόκριες

Μάρτιος

Απρίλιος

Περιοχή
Αυγερινό
Χωριά Γρεβενών
Λιθιά
πανηγύρι στο Μαυροχώρι
πανηγύρι εκκλησιαστικό στην Αμμουδάρα
πανηγύρι στο Αμπελοχώρι
Χιλιόδενδρο, Τοιχιό, Κρανοχώρι
Κοζάνη
Τετράλοφος, Άγιος Δημήτριος, Αλωνάκια, Σκήτη, Πρωτοχώρι,
Κομνηνά, Ασβεστόπετρα, Καρυοχώρι
Μολόχα
Εμποριό
Φλώρινα
Καστοριά
Γρεβενά
Χωριά Καστοριάς
Καστοριά
Άργος Ορεστικό
Άργος Ορεστικό
Ξινό Νερό
Κοζάνη
Πεντάλοφος
Καστοριά
Δεσκάτη
Πιέρια
Ομορφοκκλησιά, Μακροχώρι, Επταχώρι
Αιανή
Γαλατινή

47 Ιδία καταγραφή
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Ονομασία
Αναλήψεως
4ημερο Αγ. Νικολάου και Αναργύρων
Πανήγυρις
Εκδηλώσεις μνήμης Ποντίων
Δρόμοι Μανιταριού
Πανήγυρις
Κλήδονας
Αγίου Διονυσίου
Πέτρου και Παύλου
Τριήμερο Αγ. Πνεύματος
Παρχάρια
Γιορτή της Αγίας Παρασκευής
3ήμερες εκδηλώσεις Ποντ. Συλλόγου
Ορέστεια
Γιορτή ψαριού
Γιορτή μανιταριού
Νιαήμερος
Γιορτή Δράκου
Γιορτή Μανιταριού και Μπάτζιου
Αγίας Κυριακής
Εκκλησιαστικός πανηγυρισμός
Γιορτή Πατάτας
Γιορτή Μανουριού
Προφήτη Ηλία
Αγίας Παρασκευή
RIVER PARTY
Πανηγύρι Αγίου Νικάνορα
Κουρμπάνι
Γιορτή Μανιταριού
9μερα της Παναγιάς, «Δραγούμεια»
Γιορτή Κρασιού
Καβαλάρηδες Σιάτιστας
Γιορτή Βουνού
Τρανός χορός
Μεγάλος Χορός - αντάμωμα Βιθυνών
Γιορτή Πιπεριάς
Λυγκήστεια
Πρέσπεια
Βαρικιώτικα
Γιορτή φασολιού
Γενέθλιο της Θεοτόκου
Του Σταυρού
Γιορτή Μήλου
Γιορτή Κρασιού
"Εν Χώναις Θαύμα Αρχ. Μιχαήλ
Γιορτή Κρασιού
Πανηγύρι Αμυνταίου
Εκδηλώσεις για τον Παύλο Μελά
Καστανογιορτή
Διαβαλκανικό Χορωδιακό Φεστιβάλ
Γιορτή Τσίπουρου
Καστανογιορτές
Μιμαλλόνες
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Περίοδος / Μήνας
Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Περιοχή
Δισπηλιό
Μελισσότοπος
Λεύκη, Μανιάκοι, Άνω Νεστόριο, Γέρμα
Κοζάνη
Λάβδα Γρεβενών
Βέργα
Καστοριά, Εοδραία
Κορησός
Μεσοποταμιά
Νεάπολη
Αγ. Δημήτριος Ελλησπόντου
Τρικοκκιά
Νέα Λεύκη
Άργος Ορεστικό
Καστοριά
Οξιά
Αγ. Μαρίνα Τσοτύλι
Πελεκάνος
Ζώνη,
Αγίας Κυριακής
Μονή Αγίων Αναργύρων
Πολυκέρασο
Βλάστη
Απόσκεπο, Πεντάβρυσο, Κοτύλη και «Τσαρδάκι»
Άργος Ορεστικό, 7ήμερες Κωσταράζι, 2ήμερο Μανιάκοι,
2ήμερο Επταχώρι, 2ήμερο Πεύκο
Νεστόριο
Καστοριά
Αγ. Παντελεήμονας
Όχθες Βενέτικου
Βογατσικό
Σιάτιστα
Σιάτιστα
Οροπέδιο Παλιοκριμηνίου
Βλάστη
Βυθός
Αετός
Φλώρινα
Πρέσπες
Βαρικό
Μελισσότοπος και Λακκώματα
Χιλιόδενδρο, Καλοχώρι, Κομνηνάδες, Ν. Κωσταράζι
Κορομηλιά
Πολυκάρπη
Πελεκάνο
Περιστέρα
Αγίασμα
Αμύνταιο
Μελά
Καστανόφυτο
Άργος Ορεστικό
Μόρφη
Δαμασκηνιά, Πεντάλοφος
Λαιμός
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3.5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας περιλαμβάνει την αξιολόγηση της προσφοράς των
προσφερόμενων σήμερα καταλυμάτων και υπηρεσιών, και της ζήτησης, πληρότητας και διαμονής, και υπό τη
θεματική / χωρική διάσταση τους.
Λεπτομερής υψηλού βαθμού ευκρίνειας χαρτογράφηση του προϊόντος παρατίθεται στο Παράρτημα..

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Προσφορά αξιολογείται ποσοτικά βάση του αριθμού και ποιοτικά βάση της διάρθρωσης των διαθέσιμων
κλινών στα διαφορετικά είδη και κατηγορίες (αστέρια, κλειδιά) που βρίσκονται σε μία περιοχή. Τα καταλύματα
διακρίνονται σε τρία κύρια είδη: τα ξενοδοχεία και ομοειδή (Ξενώνες, Μοτέλ κλπ), τα Κάμπινγκ και τα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια. Η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τόσο την προσφορά, όσο και
την ζήτηση με συστηματικό τρόπο διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ και καλύπτει κύρια τις δύο πρώτες κατηγορίες.
Σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια η εικόνα που παρουσιάζεται βασίζεται σε εκτιμήσεις δεδομένου ότι δεν
υπάρχει μεθοδική καταγραφή τους.
Σε επίπεδο ξενοδοχειακών μονάδων με σύνολο 126 λειτουργούσες μονάδες το 2015, η Δυτική Μακεδονία
αποτελεί το 1,29% σε επίπεδο Μονάδων και 0,7% σε επίπεδο δωματίων και κλινών της επικράτειας. Η
τουριστική ανωδομή παρουσιάζει σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή στις Π.Ε. (ειδικά αν σταθμιστεί με το
πληθυσμιακό και οικονομικό τους μέγεθος), ωστόσο εμφανίζει διαφορές στα ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται
με το είδος τουρισμού κάθε περιοχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 2015 ΚΑΙ 2005
στη Χώρα, στη Δυτική Μακεδονία και στις Π.Ε. της48
Ξενοδοχεία και ομοειδή
καταλύματα
2015

2005

Μεταβολή

Αριθμός δωματίων
2015

2005

Αριθμός κλινών

Μεταβολή

2015

2005

Μεταβολή

Γρεβενά

25

16

56,3%

550

299

83,9%

1.090

578

88,6%

Καστοριά

38

29

31,0%

921

657

40,2%

1.917

1.583

21,1%

Κοζάνη

33

27

22,2%

853

763

11,8%

1.681

1.441

16,7%

Φλώρινα

30

26

15,4%

540

478

13,0%

1.117

944

18,3%

126

98

28,6%

2.864

2.197

30,4%

5.805

4.246

36,7%

9.757

9.036

8,0%

406.200

358.721

13,2%

784.315

682.050

15,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ
Σύνολο Χώρας

Σε επίπεδο κλινών 29% των μονάδων βρίσκεται στις Π.Ε. Κοζάνης (βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της
Περιφέρειας), το 33% στην Π.Ε. Καστοριάς (χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου, λίμνη Καστοριάς, κέντρο παραγωγής
γούνας), το 19,2% στην Π.Ε. Φλώρινας (Πόλη της Φλώρινας, χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου, Νυμφαίο,
Πρέσπες) και το 18,8% στην Π.Ε. Γρεβενών (χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, Βάλια Κάλντα).
48 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία
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Συνολικά στην περίοδο 2015-2005 το τουριστικό δυναμικό της Περιφέρειας αυξήθηκε σε επίπεδο κλινών κατά
36,7% έναντι 15% του εθνικού μ.ο.. Η αύξηση αυτή, όπως θα φανεί και από τα στοιχεία της ζήτησης και η οποία
επί της ουσίας σταματάει το 2010 εκφράζει την γενικότερη ανάπτυξη του εισοδήματος την περίοδο πριν την
κρίση του 2009, η οποία τροφοδότησε την αύξηση της ζήτησης για χειμερινές διακοπές εκδρομές. Την περίοδο
2005-2015 δεν αυξήθηκε μόνο ποσοτικά η προσφορά κλινών στην ΠΔΜ, άλλα αναβαθμίστηκε και ποιοτικά.
Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 2005-2015 δείχνουν μια ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων κατά
την περίοδο αυτή.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΚΛΙΝΕΣ) ΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2015 ΚΑΙ 2005
στην Χώρα, στην ΠΔΜ και τις Π.Ε. 49

Η περιφέρεια διαθέτει μόλις 3 μονάδες 5 αστέρων και 18 4 αστέρων. Συνολικά στις ανώτερες κατηγορίες ανήκει
μόλις 17,5 % των κλινών. Ωστόσο, 58,9% των κλινών ανήκουν στην κατηγορία 3 αστέρων η οποία είναι αφενός
η πλέον συνήθης κατηγορία μικρών ξενοδοχειακών μονάδων (>50 κλινών), άλλα και η ελάχιστη επιλέξιμη σε
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα. Με αυτό τον τρόπο συνολικά στις τρεις ανώτερες ποιοτικά τάξεις ανήκει
76,4% των κλινών έναντι 65,4% στη χώρα. Ως προς το μέγεθος, οι μέση μονάδα με 43,3 κλίνες είναι σχεδόν
υποδιπλάσια της μέσης εθνικής που έχει 75,4. Το τυπικό είδος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της ΠΔΜ είναι οι
οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με μέγεθος εργαζομένων 5-10 υπαλλήλους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΚΛΙΝΕΣ) ΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2015
στην Χώρα, στην ΠΔΜ και στις Π.Ε. 50

*****

2015
Γρεβενών

****

**

*

Σύνολο

ΜΟΝΑΔΕΣ

2

13

8

2

25

ΔΩΜΑΤΙΑ

55

342

123

30

550

104

687

241

58

1.090

ΚΛΙΝΕΣ
Καστοριάς

***

ΜΟΝΑΔΕΣ

2

13

16

7

38

ΔΩΜΑΤΙΑ

47

305

455

114

921

105

659

938

215

1.917

ΚΛΙΝΕΣ
49 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία
50 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία
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*****

2015
Κοζάνης

Φλώρινας

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ελλάδα

****

***

**

*

Σύνολο

ΜΟΝΑΔΕΣ

1

1

19

11

1

33

ΔΩΜΑΤΙΑ

14

28

521

275

15

853

ΚΛΙΝΕΣ

32

56

1.042

521

30

1.681

ΜΟΝΑΔΕΣ

2

17

10

1

30

ΔΩΜΑΤΙΑ

28

364

136

12

540

ΚΛΙΝΕΣ

60

752

281

24

1.117

ΜΟΝΑΔΕΣ

3

18

65

36

4

126

ΔΩΜΑΤΙΑ

61

416

1.682

648

57

2.864

ΚΛΙΝΕΣ

137

879

3.419

1.258

112

5.805

ΜΟΝΑΔΕΣ

419

1.340

2.436

4.110

1.452

9.757

63.297

102.690

96.308

116.015

27.890

406.200

128.672

199.088

185.081

218.143

53.331

784.315

ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΛΙΝΕΣ

Στη Δυτική Μακεδονία καταγράφονται επιπλέον 106 μονάδες και 1.572 κλίνες μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα). Στην Π.Ε. Γρεβενών το 32% των κλινών καταγράφεται στην Δ.Ε. Θ. Ζιάκα, το
15,4% στην Δ.Ε. Σαμαρίνας και περί το 13% στις Δ.Ε. Γρεβενών και Γοργιανής. Στην Π.Ε. Καστοριάς το 42,5%
καταγράφεται εντός της Δ.Ε. Καστοριάς και το 16,8% στην Δ.Ε. Μακεδνών. Στην Π.Ε. Κοζάνης το 36% στην
Δ.Ε. Σερβίων και το 31% στην Δ.Ε. Τσοτυλίου, ενώ στην Π.Ε. Φλώρινας το 50,8% καταγράφεται στην Δ.Ε.
Πρεσπών, το 21,2% στο Νυμφαίο και το 13,9% στον Αετό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΚΛΙΝΕΣ) ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΝ
στη ΠΔΜ και στις Π.Ε. 51
Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μη κύρια τουριστικά καταλύματα
(ενοικιαζόμενα)

Επαύλεις (Βίλες)52

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες

36
34
7
29
106

249
224
63
184
720

536
506
105
425
1572

7
7
3
11
28

16
20
7
22
65

113
69
26
85
293

Πέρα από το καταγεγραμμένο από την Ενωση Ξενοδόχων Ελλάδος δυναμικό, αναδυόμενη πρακτική αποτελεί η
απευθείας διάθεση καταλυμάτων από ιδιώτες για τουριστικούς σκοπούς μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με
στοιχεία της κύριας πλατφόρμας airbnb, στην Περιφέρεια διατίθενται 46 κατοικίες για τουριστικούς σκοπούς.

51 ΕΛΣΤΑΤ 2017, ιδία επεξεργασία
52 Τα εν λόγω καταλύματα καταμετρούνται και στα κύρια τουριστικά, μαζί με τις ξενοδοχειακές κλίνες
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 53
Π.Ε
Καστοριά

Φλώρινα

Κοζάνη
Γρεβενά

Περιοχή

Αριθμός καταλυμάτων

Χαμηλότερη τιμή

Υψηλότερη τιμή

Καστοριά - Νέα Λεύκη - Δισπηλιό
Αργος Ορεστικό
Λοιπά
Νυμφαίο
Πρέσπες
Φλώρινα
Πισοδέρι Κοζάνη
Αιανή-Νεράιδα(2)-Βελβεντός-Καταφύγιο(3)
Εμποριό
Παλιουριά

9
2
3
2
6
8
3
4
7
1
1

28
51
36
123
32
10
51
13
19

87
81
103
185
92
100
123
41
345
50
41

Χωρική συγκέντρωση Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
Στην Π.Ε. Γρεβενών, πέρα από μια μικρή συγκέντρωση στην πόλη των Γρεβενών, ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη
εμφανίζει σχεδόν όλη η περιοχή της Βασιλίτσας και των Βλαχοχωρίων της Βάλια- Κάλντα (Λάβδα, Σμίξη,
Αλατόπετρα, Κρανέα κλπ) όπου φαίνεται και η επίδραση του χιονοδρομικού κέντρου, προσδίδοντας ένα
χαρακτήρα σχεδόν αποκλειστικά χειμερινού τουρισμού στην περιοχή. Στην Π.Ε. Καστοριάς η συντριπτική
πλειοψηφία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων επικεντρώνονται στο Δήμο Καστοριάς. Στην Π.Ε. Κοζάνης μετά
τον αστικό πόλο της Κοζάνης υπάρχει μια ισοκατανομή σε επίπεδο Π.Ε. με κέντρα την Σιάτιστα, τον Βελβεντό
την Πτολεμαϊδα και δευτερεύοντος τα Σέρβια και την Βλάστη. Στην Π.Ε. Φλώρινας τα καταλύματα
συγκεντρώνονται σε 4 πόλους στις ορεινές και παραλίμνιες περιοχές των Πρεσπών, στο Νυμφαίο, στο Αμύνταιο
(Αγ. Παντελεήμων) και την πόλη της Φλώρινας.

Ειδικές Υποδομές, Χιονοδρομικά κέντρα
Η περίοδος του Χιονιού στις ορεινές κορυφές της ΔΜ διαρκεί από τα μέσα Νοεμβρίου ως τα τέλη Μαρτίου/ αρχές
Απριλίου και για τον λόγω αυτό στην περιοχή λειτουργούν 3 χιονοδρομικά κέντρα.
Στην Π.Ε. Γρεβενών υπάρχει το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας (ΕΧΚΒ). Το ΕΧΚΒ ιδρύθηκε το
1975 και διαθέτει 5 lift που οδηγούν στις πίστες που ξεκινούν από τα 1642 μέτρα, ως τα 2034 μέτρα καθώς και 2
Baby-Lift. Συνολικά υπάρχουν 15 πίστες συνολικού μήκους περίπου 18 km , 1 Πίστα Snowboard, 1 Διαδρομή
για Σκι Περιπάτου, 2 Παιδικές/ Αρχαρίων μήκους 170 και 260 μέτρων. Στο πλαίσιο διεύρυνσης της
επισκεψιμότητας στο ΕΧΚΒ το 2016 δημιουργήθηκε το Vasilitsa Mountain Bike Park με στόχο την λειτουργία των
εγκαταστάσεων κατά τους θερινούς μήνες. Το χιονοδρομικό διαθέτει Σχολή Σκι, μαγαζί ενοικίασης εξοπλισμού
καθώς και 2 Σαλέ (Καφέ/ εστιατόριο). Το εισιτήριο ενηλίκων τιμάται στα 13 € για Σαββατοκύριακα.
Το ΧΚ Πισοδερίου στην Φλώρινα διαθέτει συνολικά 12 διαδρομές, από τις οποίες 9 πίστες, 2 δρόμους αντοχής
& 1 πίστα κατάλληλη για snowmobile. Η πρόσβαση στις πίστες γίνεται από 2 διθέσιους εναέριοι αναβατήρες,
μήκους 1400 μ. & 2000 μ. αντίστοιχα, εκ των οποίων ο δεύτερος ξεκινάει μέσα από το χωριό του Πισοδερίου, 1
συρόμενο διθέσιος αναβατήρας και 2 baby lifts. Η κεντρική πίστα φωτίζεται και λειτουργεί για νυχτερινό ski,
διαθέτει Σαλέ (Καφέ/Εστιατόριο), Σχολή εκμάθησης και ενοικίαση εξοπλισμού. Οι τιμές αρχίζουν από τα 15 €

53 www.airbnb.com
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Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου στην Καστοριά διαθέτει 3 πίστες Σκι (1000-1400-1850 μ) Πίστα Snowboard
(1000 μ) & ένα Snow-Park, Πίστα Αρχαρίων με Baby-Lift, Σχολή Σκι με εξειδικευμένους δασκάλους, Ενοικιάσεις
Σκι-Snowboard -Έλκηθρα.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 54

Η ανάπτυξη του χιονοδρομικού τουρισμού στην ΔΜ αντιμετωπίζει τρεις κύριες προκλήσεις: α) την τάση μείωσης
της περιόδου χιονιού μακροπρόθεσμα η οποία οφείλεται στην Κλιματική Αλλαγή και η οποία δυσχεραίνει την
δυνατότητα προσέλκυσης στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεων, β) τον ανταγωνισμό από τις Βαλκανικές χώρες
και κυρίως από την Βουλγαρία και γ) τις χωρικές επιπτώσεις της Εγνατίας οδού σε συνδυασμό με την μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν αυξήσει τον αριθμό ημερήσιων επισκέψεων έναντι των διανυκτερεύσεων.

Μονοπάτια – Καταφύγια (Ορεινός Ορειβατικός Τουρισμός)
Σχεδόν στο σύνολο των βουνών, υπάρχουν μονοπάτια για περιήγηση / ορειβασία. Η ποιότητα και ασφάλεια
διαφέρει ανάλογα με την σπουδαιότητα και την δραστηριοποίηση των φορέων διαχείρισης, που συνήθως είναι
κατά τόπους δασικές αρχές και ορειβατικοί σύλλογοι. Τα σημαντικότερα μονοπάτια ή δίκτυα της περιοχής είναι:
Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4 (-GR): Ξεκινάει στην Ελλάδα από το φυλάκιο της Νίκης στην
Φλώρινα, περνάει από το Νυμφαίο και την λίμνη Βεγορίτιδα. Συνεχίζει νότια και διέρχεται από την λίμνη του
Πολυφύτου για να καταλήξει στο φαράγγι της Σαμαριάς στη Κρήτη. Διασχίζεται με τα πόδια ή ποδήλατο βουνού,
ενώ σε κάποια σημεία του υπάρχει εναλλακτική χρησιμοποίηση πλωτών μέσων (κανό).
Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 (-GR) : Διασχίζει κατά μήκος τη Βόρεια Ελλάδα με κατάληξη
Φιλανδική Λαπωνία. Στη Δυτική Μακεδονία φτάνει ως τις Λίμνες των Πρεσπών, από όπου μέσω Καστοριάς
καταλήγει στην Ηγουμενίτσα.

54 http://www.snowresorts.gr
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Σημαντική ανάπτυξη μονοπατιών υπάρχει στο Βόιο, όπου υπάρχουν 12 διαδρομές με ικανοποιητική
προεργασία οργάνωσης τους, στην Βάλια Κάλντα (8 διαδρομές), όπως και στις περιοχές του Ασκιού, του
Βούρινου, του Βιτσίου, των Πιερίων, του Γράμμου, του Βαρνούντα και της Βασιλίτσας.
ΧΑΡΤΗΣ 22. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΟΪΟΥ 55

Στα κυριότερα βουνά υπάρχουν καταφύγια, που προσφέρουν ξεκούραση και ασφάλεια, με στοιχειώδεις έως
ικανοποιητικές ανέσεις, κυρίως σε Βασιλίτσα, Πιέρια, Βέρνον / Βίτσι, Βούρινο, Καμβούνια:
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56
ΒΟΥΝΟ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
ΒΙΤΣΙ
ΒΟΥΡΙΝΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΒΕΡΜΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΟΥΜΑΡΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Χ.Ο.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΥΡΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΡΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΑΓΟΜΑΝΑ
ΠΥΡΓΟΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ (άτομα)
12
60
100
40
-

Κέντρα Πληροφόρησης / Εκπαίδευσης
Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης λειτουργούν στα δύο Εθνικά Πάρκα υπό τους φορείς
διαχείρισης τους.
Στο Ε.Π. Πίνδου εντός της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί το ένα εκ των τεσσάρων Κέντρων (Μαυραναίων). Στον
εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης Μαυραναίων παρουσιάζεται το βορειοανατολικό τμήμα του
55 Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
56 Ιδία καταγραφή
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Εθνικού Πάρκου με κεντρικό θεματικό άξονα τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου (Βάλια Κάλντα). Ο επισκέπτης
ενημερώνεται για το μοναδικό ανάγλυφο της επονομαζόμενης και ως «ζεστής κοιλάδας», για την Πίνδο των
Βλάχων και των Κοπατσαραίων, την Πίνδο των μανιταριών αλλά και για την εξαιρετικά υψηλή γεωλογική αξία
της περιοχής. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις ασχολίες των κατοίκων
στο παρελθόν και σήμερα καθώς και στις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι
επισκέπτες της περιοχής.
Στο Ε.Π. Πρεσπών λειτουργούν 3 Κ.Π στην Πύλη, τον Αγ. Γερμανό και το Βροντερό. Το ΚΠ Πύλης διαθέτει
μόνιμες εκθέσεις για τις δύο λίμνες και την πανίδα τους. Το κέντρο του Αγ. Γερμανού εστιάζει στην προβολή των
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής και φιλοξενεί την έδρα των υπηρεσιών του ΦΔ. Το ΚΠ
Βροντερού παρουσιάζει την χλωρίδα της περιοχής.
Παράλληλα, στην περιοχή του Νυμφαίου υπάρχουν τα δύο καταφύγια του Αρκτούρου για την Αρκούδα και τον
Λύκο. Τα καταφύγια έχουν σημαντική επισκεψιμότητα και αποτελούν αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, ενώ
λόγω της λειτουργίας τους από την ΜΚΟ αποτελούν πόλο προσέλκυσης εθελοτουριστών. Στην περιοχή του
Νυμφαίου υπάρχει επίσης και το Ορεινό Κατασκηνωτικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΧΑΝΘ. Το κέντρο σήμερα
έχει περιορισμένη λειτουργία καθώς από τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί μόνο τρία
κτήρια. Λειτουργεί ως σχολή στελεχών και στην πλήρη ανάπτυξη του θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 120 άτομα
με 8μηνη περίοδο λειτουργίας.
Άλλες δομές / υποδομές και Υποδομές Τουρισμού MICE
Ένας μικρός αριθμός άλλων δομών / υποδομών που μπορούν να αναδιοργανωθούν και αξιοποιηθούν
περαιτέρω, περιλαμβάνουν π.χ. το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας., τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Ιαματικών Λουτρών Λιμνοχωρίου (ανενεργό), την εταιρεία
οικοδραστηριοτήτων Σκλήθρου, το Ενυδρείο Καστοριάς, κ.α.
Ο τομέας των M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, Exibitions/Events) και του τουρισμού κινήτρων
αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο και υψηλής ποιότητας κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Κύριες
υποδομές αποτελούν τα συνεδριακά/ εκθεσιακά κέντρα, τα μουσεία και οι πολιτιστικές υποδομές, οι υποδομές
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι κυριότερες Συνεδριακές εγκαταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία είναι:


Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – Κοίλα Κοζάνης



Βιβλιοθήκη Κοζάνης



Αίθουσα Τέχνης Πνευματικού Κέντρου Κοζάνης



Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού- Κοζάνη



Τα Αμφιθέτρα των ΤΕΙ Κοζάνης, Καστοριάς Γρεβενών



Πνευματικό Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Εορδαίας – Πτολεμαϊδα



Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού



Πνευματικό Κέντρο Σερβίων



Βουδούριο Πολιτιστικό κέντρο



Νίκειος Σχολή, συνεδριακό-εκπαιδευτικό κέντρο – Νυμφαίο

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

73

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Οι Αίθουσες των τέως Νομαρχιακών Συμβουλίων - Συνεδριακές εγκαταστάσεις των Διοικητηρίων Κοζάνης,
Καστοριάς, Γρεβενών



Η Αίθουσα Αριστοτέλης του Δήμου Φλώρινας



Η Αίθουσα Πολιτισμού του Δήμου Αμυνταίου



Συνεδριακά κέντρα ξενοδοχειακών μονάδων

Το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα μικρού μεγέθους - τοπικής σημασίας εκθεσιακό κέντρο που
διαθέτει Στεγασμένους Εκθεσιακούς χώρους 4.000 τ.μ. και Υπαίθριους Εκθεσιακούς χώρους 8.000 τ.μ..
Κυριότερο Εκθεσιακό Γεγονός αποτελεί η Έμπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας η οποία
διοργανώνεται από το 1986 και η οποία προσελκύει περίπου 23.000 με 25.000 επισκέπτες και 120 εκθέτες. Ο
χαρακτήρας της έκθεσης (βάσει των συμμετοχών) έχει κατά κύριο λόγο "εσωστρεφή" χαρακτήρα καθώς
εξυπηρετεί την έκθεση προϊόντων (τοπικών ή μη) προς το τοπικό κοινό, παρά προς εξωτερικές αγορές. Το
κέντρο είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας. Τα υπόλοιπα συνεδριακά κέντρα διαθέτουν περιορισμένες
δυνατότητες φιλοξενίας - οργάνωσης συνεδρίων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Κύρια αδυναμία τους είναι η
απουσία πολλαπλών αιθουσών για την υλοποίηση παράλληλων συνεδριάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις
υποδομές του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ. Στην περιοχή της Καστοριάς υπάρχουν δύο ξενοδοχειακές μονάδες
που διαθέτουν χώρους για την διοργάνωση συνεδρίων μεσαίου μεγέθους, ωστόσο η ζήτηση είναι περιορισμένη.

Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα μητρώα του ΕΟΤ καταγράφονται:
Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων:

10

Τουριστικά λεωφορεία με έδρα εντός Περιφέρειας:

15

Τουριστικά γραφεία:

25

Ξεναγοί:

257

Ανθρώπινοι πόροι
Ο αριθμός των απασχολουμένων στους κλάδους των Καταλυμάτων και Εστίασης στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας είναι ανάλογος του οικονομικού μεγέθους του τομέα Το 2014 σύμφωνα με τις τριμηνιαίες έρευνες
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ απασχολήθηκαν στους εν λόγω κλάδους 5.856 (Δ' Τρίμηνο) έως 6.583 (Γ'
Τρίμηνο) άτομα στην ΠΔΜ. Τα νούμερα αυτά αποτελούν περίπου το 2% ως 2,8% της συνολικής απασχόλησης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα (άνω του 95%) αφορούσε απασχόληση στον τομέα της
εστίασης.

Οικονομικά στοιχεία
Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της TNS ICAP για λογαριασμό του ΞΕΕ58 η κατά κεφαλήν δαπάνη
στην περιφέρεια το 2013 τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο κυμάνθηκε μεταξύ 402 ως 307 € ανά επισκέπτη. Η
Ως εγγεγραμμένοι στο σύνδεσμο Βορείου Ελλάδας με έδρα εντός της ΠΔΜ
58 Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παραθέτει το ΞΕΕ ως προς των αριθμό αφίξεων και διανυκτερεύσεων διαφέρει
σημαντικά από τα αντίστοιχα της ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΤΕ, ενώ παρουσιάζονται στοιχεία χωρίς ιδιαίτερη τεκμηρίωση που
προκαλούν ερωτήματα, όπως για παράδειγμα ότι κατά τον μήνα Αύγουστο η Δυτική Μακεδονία έχει σχεδόν διπλάσιο
αριθμό επισκεπτών από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (!;).
57
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κατανομή των χρημάτων αυτών ήταν: Διαμονή 14,39%, Μπαρ & Εστιατόρια 20,14%, Μεταφορές 11,51%,
Διασκέδαση 9,35%, Αγορές και άλλες δαπάνες 45,32%. Με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των στοιχείων της
έρευνας, το συνολικό μηνιαίο προϊόν για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο ανήλθε περίπου στα 12.500.000 €.

Προγράμματα προβολής
Η Περιφέρεια δεν διέθετε συνολικό πολυετές Marketing Plan για την ανάπτυξη του τουρισμού και το παρόν
Σχέδιο πρέπει να συμβάλει στην κατάρτιση του. Τελείως πρόσφατα, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
σχέδιο Τουριστικής Προβολής προϋπολογισμού 235 χιλιάδων Ευρώ, που επικεντρώνεται σε 10 βασικούς
άξονες, ανάμεσα στους οποίους: απόκτηση πρωτογενούς υλικού, συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή Έντυπου
Υλικού, εφαρμογές για κινητά με παρουσίαση θεματικών διαδρομών σε κάθε Π.Ε. και προωθητικές Ενέργειες
(Παράτημα III). Σημειώνεται βεβαίως ότι η μικρή σήμερα σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας σε συνδυασμό με την απουσία του κύριου (για ελληνική περιοχή) προϊόντος «ήλιος+θάλασσα» δεν
καθιστούσε ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη ενός φιλόδοξου προγράμματος συνολικής προβολής. Επιμέρους
κατά χωρική ή θεματική ενότητα δραστηριότητες είναι κατά περίπτωση ενδιαφέρουσες,, όπως η αναζήτηση
μεθόδων προβολής του περιηγητικού τουρισμού (στα ορειβατικά-πεζοπορικά μονοπάτια) σε συνεργασία με
ορειβατικούς συλλόγους και λέσχες, η συνεργασία που ξεκίνησε με τουριστικούς πράκτορες και το Συνοδικό
Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων για την προώθηση των προσκυνηματικών περιηγήσεων, η έναρξη
συνεργασίας με την πληροφοριακή πλατφόρμα «Γεωπύλη-Εγνατία Οδός ΑΕ», κ.α.
Τέλος, πολύ αξιόλογο είναι το portal της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με πληθώρα ενημερωτικών
στοιχείων για τον τουρισμό σε όλη την Περιφέρεια: http://www.visitwestmacedonia.gr/el. Ανάλογες πληροφορίες
περιέχονται στις ιστοσελίδες των Δήμων και των Π.Ε. για την περιοχή αρμοδιότητας τους.

Φορείς τουριστικής ανάπτυξης
Φορείς σχεδιασμού, υλοποίηση και άσκησης Τουριστικής πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι:


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δια του τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης δια βίου Μάθησης,
απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού της ΓΔ Ανάπτυξης της ΠΔΜ και των αντίστοιχων τμημάτων
εμπορίου και τουρισμού των Π.Ε.



Η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας η οποία συστήθηκε το 1999 με προγραμματική σύμβαση μετά
από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έδρα την Καστοριά.



Οι τρεις Αναπτυξιακές Εταιρίες (ΑΝΚΟ, ΑΝΚΑΣ και ΑΝΦΛΩ) οι οποίες μεταξύ άλλων σχεδιάζουν και
διαχειρίζονται τα τοπικά προγράμματα δράσης του ΠΑΑ (leader) και τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις
σχετικές με τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό στον χώρο της υπαίθρου.



Τα επιμελητήρια και οι Ενώσεις Ξενοδόχων κάθε Π.Ε.



Οι Δήμοι και τα σχετικά νομικά τους πρόσωπα



Οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και οι διαχειριστές τουριστικών υποδομών και πόρων, όπως είναι
οι ΕΦΑ, οι Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων. κλπ.

Ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο
ιδίως για την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη
και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας, την
παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2545/1997 (Α΄254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση
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Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών
προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
στον τουρισμό.

ΖΗΤΗΣΗ
Η τουριστική ζήτηση εξαρτάται κύρια από την εγχώρια αγορά. Το 2015, 87,8% των διανυκτερεύσεων ήταν
Ελλήνων, ενώ μόνο 12,02% (34.830 διανυκτερεύσεις σε σύνολο 288.976) αλλοδαπών. Σε ενδοπεριφερειακό
επίπεδο η υψηλότερη εξάρτηση από ημεδαπό τουρισμό εμφανίζεται στη Π.Ε. Γρεβενών, όπου μόλις 4,03% των
διανυκτερεύσεων ήταν αλλοδαπών. Ακολουθεί η Π.Ε. Κοζάνης (7,38%) και κυρίως ο Δ. Εορδαίας όπου το %
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών είναι 4,03%. Η χαμηλή επίδοση κατά κύριο λόγω οφείλεται στο ότι οι διανυκτερεύσεις στην Εορδαία διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό για επαγγελματικούς σκοπούς που σχετίζονται με
τη λειτουργία της ΔΕΗ. Στον αντίποδα, στις Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας το ποσοστό των διανυκτερεύσεων
αλλοδαπών ανέρχεται σε 16,67% και 15,63% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα στην Π.Ε. Φλώρινας, οι διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών στον Δήμο Νυμφαίου ανέρχονται στο 31,55% και στον Δήμο Πρεσπών στο 36,51%.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2005-2015 (2005 = 100) 59
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Παρά το μικρό ποσοστό τους, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών δείχνουν όχι μόνο ανθεκτικότητα, άλλα αυξάνονται
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών μειώνονται δραστικά.
Συγκεκριμένα το 2008, έτος κατά το οποίο το σύνολο διανυκτερεύσεων στην ΠΔΜ παρουσιάζει την μεγαλύτερη
τιμή οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών ήταν μόνο 31.674 (10,8%). Συνολικά η αύξηση αλλοδαπών
τουριστών σε επίπεδό διανυκτερεύσεων στην ΠΔΜ μεταξύ 2015-2008 ήταν 9,96% (βλέπε αναλυτικά στοιχεία
Πίνακες %).
Η κρίση του 2009 αποτέλεσε καμπή για τη ζήτηση στην Περιφέρεια, λόγω μεγάλης εξάρτησής της από ημεδαπό
τουρισμό. Έτσι παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός υπήρξε ο μοναδικός από τους κλάδους της χώρας που
εμφάνισε ανάπτυξη, η Δυτική Μακεδονία δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ανάπτυξη αυτή. Ενώ σε επίπεδο
χώρας ο όγκος των διανυκτερεύσεων έχει αυξηθεί ως και 140% σε σχέση με το 2005, την ίδια περίοδο στην
59 ΕΛΣΤΑΤ 2017, ιδία επεξεργασία
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ΠΔΜ βρίσκεται στο 80% της τότε τιμής. Συνολικά σε όλη την τελευταία δεκαετία η ΠΔΜ εμφανίζει συνεχή πτώση
στον ετήσιο αριθμό αφίξεων και διανυκτερεύσεων τόσο σε απόλυτα νούμερα, όσο και σε σχέση με την
συμμετοχή της στα μεγέθη της Χώρας, η οποία πέφτει από το 1,46% σε επίπεδο αφίξεων και το 0,66% σε
επίπεδο διανυκτερεύσεων το 2005 στο 0,67% και 0,38% αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (2015-2005) στη Χώρα, στη ΔΜ και τις Π.Ε. 60
Αφίξεις
Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα
Σύνολο ΔΜ
Χώρα
% χώρας
Αφίξεις
Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα
Σύνολο ΔΜ
Χώρα
% χώρας

2015
3.708
62.132
41.197
15.898
122.935
18.478.701
0,67%
2009
30.747
73.311
58.470
40.946
203.474
16.304.677
1,25%

2014
1.153
63.880
39.771
22.188
126.992
17.418.853
0,73%
2008
27.771
72.838
58.486
44.776
203.871
16.013.596
1,27%

2013
975
37.391
62.431
31.468
132.265
16.008.948
0,83%
2007
21.630
75.494
61.801
43.367
202.292
16.037.592
1,26%

2012
1.577
63.973
34.551
20.799
120.900
14.501.209
0,83%
2006
19.622
83.936
55.599
41.522
200.679
13.982.021
1,44%

2011
11.813
72.585
46.553
35.285
166.236
16.354.725
1,02%
2005
19.899
79.724
55.170
41.219
196.012
13.412.596
1,46%

2010
22.737
71.572
54.265
39.696
188.270
16.241.395
1,16%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ανά έτος (2015-2005) στη Χώρα, στη ΔΜ και στις Π.Ε. 61
Διανυκτερεύσεις
Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα
Σύνολο ΔΜ
Χώρα
% χώρας
Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα
Σύνολο ΔΜ
Χώρα
% χώρας

2015
7.353
118.064
129.882
33.677
288.976
76.772.113
0,38%
55.431
133.779
121.186
72.873
383.269
66.022.270
0,58%

2014
2.233
122.786
134.772
43.185
302.976
73.951.641
0,41%
58.477
136.705
125.434
71.625
392.241
65.624.563
0,60%

2013
2.154
117.880
133.132
63.738
316.904
70.065.554
0,45%
42.264
146.303
130.231
70.533
389.331
65.420.236
0,60%

2012
3.437
120.779
116.718
43.246
284.180
63.054.739
0,45%
40.243
161.834
118.678
68.811
389.566
57.796.551
0,67%

2011
22.237
132.793
107.388
62.210
214.072
69.138.050
0,31%
39.368
138.821
115.606
72.395
366.190
55.264.093
0,66%

2010
42.714
131.330
109.075
75.653
358.772
66.800.371
0,54%

Η πορεία αυτή παρουσιάζει σημαντικές ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις. Ο ιδιότυπος62 δυϊσμός της
ζήτησης μεταξύ ΠΕ Καστοριάς - Κοζάνης από την μία και Φλώρινας - Γρεβενών από την άλλη, ο οποίος πριν
60 ΕΛΣΤΑΤ 2017, ιδία επεξεργασία
61 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία
62 Υπό την έννοια ότι δεν προκαλείται από κοινούς παράγοντες
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από την κρίση φάνηκε να περιορίζεται κυρίως λόγω αύξησης της ζήτησης στην Π.Ε. Γρεβενών, η οποία έφτασε
ως και το 50% σε μία τετραετία (2005-2008), φαίνεται πλέον να οξύνεται. Συνολικά, οι ΠΕ Κοζάνης και
Καστοριάς συγκέντρωσαν 86,1% των διανυκτερεύσεων του 2015, έναντι 67% το 2005. Ειδικά στην Π.Ε.
Γρεβενών τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν ραγδαία πτώση διανυκτερεύσεων το 2012, που αγγίζει το 85%.
Σημαντική πτώση (αλλά με πιο σταδιακό βήμα) εμφανίζει και η Π.Ε. Φλώρινας στην οποία οι διανυκτερεύσεις
μειώνονται από 72.395 το 2005 σε 33.677 (-53,4%). Στις δύο περισσότερο δημοφιλείς Π.Ε. την ίδια περίοδο
έχουμε αντιστροφή της ζήτησης. Στην Καστοριά καταγράφεται σταθερή (ως προς την τάση) πτώση της τάξης το
2-3% ετησίως, ενώ στην Π.Ε. Κοζάνης υπάρχει οριακή αλλά σχεδόν συνεχής ετήσια άνοδος διανυκτερεύσεων.
Με αυτό τον τρόπο από το 2013 και έπειτα η Π.Ε. Κοζάνης σε επίπεδο διανυκτερεύσεων καταλαμβάνει την
πρώτη θέση. Αυτό δεν ισχύει ωστόσο σε επίπεδο αφίξεων στις οποίες η Καστοριά παραμένει πιο δημοφιλής
προορισμός. Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται κύρια με το είδος των κινήτρων των επισκεπτών των δύο Π.Ε.
Στην Περιφέρεια το 2015 πραγματοποιήθηκαν κατά μ.ο. 2,3 διανυκτερεύσεις ανά επισκέπτη. Η διακύμανση του
μεγέθους είναι σχεδόν αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, κυμαίνεται μεταξύ 2,18
(Σεπτέμβριος) και 2,53 (Μάρτιος και Ιούνιος). Σε εθνικό επίπεδο η διακύμανση αυτή μεταβάλλεται μεταξύ 2,12
(Νοέμβριος) και 5,12 (Ιούλιος) ενώ ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά επισκέπτη ανέρχεται στο 4,15. Στο
σύνολο της η Περιφέρεια εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή επίδοση ως προς το ποσοστό πληρότητας κλινών το
οποίο ανήλθε το 2015 μόλις στο 17%. Η τιμή αυτή την κατατάσσει ουραγό σε Εθνικό Επίπεδο, όπου το
αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 49,1%. Το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας καταγράφηκε στο Δήμο Εορδαίας
36%, ενώ το χαμηλότερο ΠΕ Γρεβενών (2,2%). Ποσοστό πληρότητας μικρότερο του 10% καταγράφηκε επίσης
στον Δήμο Αμυνταίου (5%) και Πρεσπών (6,2%). Στην Καστοριά το ποσοστό πληρότητας ανήλθε στο 20,4%,
στους Δήμους Κοζάνης και Σερβίων – Βελβεντού στο 22,4% στον Δήμο Φλώρινας 15,7%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 63
Μεταβλητές
Αφ. Ημεδαπών
Αφ. Αλλοδαπών
Αφ. Σύνολο
Διαν. Ημεδαπών
Διαν. Αλλοδαπών
Διαν. Σύνολο
% Πληρότητα
Μεταβλητές
Αφ. Ημεδαπών
Αφ. Αλλοδαπών
Αφ. Σύνολο
Διαν. Ημεδαπών
Διαν. Αλλοδαπών
Διαν. Σύνολο
% Πληρότητα

Ιανουάριος
9.088
666
9.754
20.773
1.306
22.079
15,2
Ιούλιος
5.797
1.988
7.785
14.273
4.063
18.336
12,9

Φεβρουάριος
9.098
611
9.709
21.539
1.309
22.848
15,9
Αύγουστος
8.070
2.033
10.103
19.053
4.376
23.429
16,2

Μάρτιος
9.776
585
10.361
24.628
1.679
26.307
18,4
Σεπτέμβριος
7.986
2.023
10.009
18.098
3.653
21.751
15,6

Απρίλιος
11.024
2.224
13.248
28.293
4.620
32.913
22,5
Οκτώβριος
11.924
1.244
13.168
26.470
2.674
29.144
20,8

Μάιος
10.116
2.147
12.263
25.742
4.766
30.508
21,8
Νοέμβριος
7.821
480
8.301
17.139
1.169
18.308
13,5

Ιούνιος
6.275
1.893
8.168
16.525
4.184
20.709
14,8
Δεκέμβριος
9.649
417
10.066
21.613
1.031
22.644
16,2

63 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

78

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η μη ύπαρξη θάλασσας στην Περιφέρεια επηρεάζει την χρονική κατανομή αφίξεων / διανυκτερεύσεων. Όπως
φαίνεται, η εποχικότητα είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με αυτή της χώρας και οι μήνες των θερινών διακοπών
είναι αυτοί με την χαμηλότερη σχετική ζήτηση.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ, 2016 (Χώρα, Περιφέρεια) 64

3.6 XΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΟΡΟΙ,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η συνολική χωρική διάσταση πόρων και προσφοράς παρουσιάζεται στους Χάρτες 24-25. Παρουσιάζεται
επίσης ο εντοπισμός τους στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. (προβλέψεις του ως προς τις χωροθετήσεις θα είναι δεσμευτικές).
ΧΑΡΤΕΣ 23. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.65

64 ΕΛΣΤΑΤ 2016, ιδία επεξεργασία
65 ΥΠΕΚΑ, Στάδιο Α1 (2012) Στάδιο Β1 (2015
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ΧΑΡΤΗΣ 24: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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ΧΑΡΤΗΣ 25: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Δυτική Μακεδονία αντιμετωπίζει συνολικά τη μέγιστη πρόκληση να αντιστρέψει την κρίση και να ξεκινήσει
αναπτυξιακή πορεία, με τα παλαιότερα «πλεονεκτήματα» της να έχουν υποχωρήσει ήδη προ κρίσης: η σημασία
της ως ενεργειακού κέντρου της χώρας τίθεται σε αμφισβήτηση με το αναπόφευκτο, σταδιακό έστω, πέρασμα
στη «μεταλιγνιτική εποχή» και η de facto προστασία που παρείχε σε ορισμένους τομείς της η γεωγραφική
απομόνωση της έχει εκλείψει με τη βελτίωση προσπελασιμότητας που της προσφέρει το οδικό σύστημα της
Εγνατίας Οδού. Στο πλαίσιο αυτό, τα «μειονεκτήματα» της επανέρχονται στην επιφάνεια: ελάχιστο οικονομικό
και πληθυσμιακό μέγεθος, έντονο ανάγλυφο και ηπειρωτικό κλίμα, περίκλειστη θέση, χαμηλή διασύνδεση
παραγωγικών τομέων και υψηλή εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, χαμηλές επιδόσεις σε καινοτομία και
περιορισμένη εξωστρέφεια. Και όλα αυτά, υπό συνθήκες έντασης του διεθνούς και δια-περιφερειακού
ανταγωνισμού και αναπόφευκτου περιορισμού της αντισταθμιστικής κρατικής παρέμβασης.
Η ανάπτυξη του τουρισμού προκύπτει ως αξιόλογη μέσο- ή μακροπρόθεσμη επιλογή για την Περιφέρεια. Θα
πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι αυτή δεν μπορεί, άμεσα και βραχυπρόθεσμα, να υποκαταστήσει τις έως
τώρα κύριες δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τον όγκο της απασχόλησης και το εισόδημα, ξεκινώντας μάλιστα από
ένα σημερινό συγκριτικά πολύ χαμηλό επίπεδο προσφοράς και ζήτησης. Όσον αφορά τους διαθέσιμους για
την τουριστική ανάπτυξη πόρους, αυτοί είναι αξιόλογοι αλλά απομένει ακόμη να αξιοποιηθούν μέσα σε ένα
περιβάλλον, και διεθνές και εθνικό, που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Πράγματι, ενδιαφέροντα φυσικά
οικοσυστήματα, τοπίο, βιοποικιλότητα και γεωλογικά συμπλέγματα, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και
αρχιτεκτονικά – αστικά σύνολα, τοπικά προϊόντα, εκδηλώσεις και δρώμενα, ίδιας ή συχνά και ανώτερης αξίας
και (το κυριότερο) ήδη αξιοποιημένα υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και σε πάρα πολλούς ήδη
κατεστημένους τουριστικούς προορισμούς, ακόμη και σε όμορες Περιφέρειες (π.χ. σε περιοχές της Ηπείρου και
της Θεσσαλίας).
Επιπλέον, η Δυτική Μακεδονία δεν έχει τη δυνατότητα, για να αναπτύξει τις καταλληλότερες με βάση τους
πόρους της νέες μορφές τουρισμού, να στηριχθεί καταρχήν στο κυρίαρχο (στη χώρα αλλά και στο διεθνές
τουριστικό κύκλωμα) προϊόν «ήλιος+θάλασσα», όπως αυτό σε κάποιο βαθμό γίνεται και πάλι σε όμορες
Περιφέρειες.
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Κατά συνέπεια, η Στρατηγική θα πρέπει να συγκροτηθεί με προσοχή, χωρίς υπερφιλόδοξους στόχους,
οργανωμένη κατά στάδια, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, με τεκμηριωμένη επιλογή
δράσεων και παρεμβάσεων και με βάση μια λεπτομερή Ανάλυση Δυνατοτήτων – Αδυναμιών – Προοπτικών –
Απειλών. Αυτή συμβατικά προβλέπεται για το 2ο Παραδοτέο του έργου, στο παρόν κείμενο όμως κρίνεται
αναγκαίο να επισημανθούν, έστω προκαταρκτικά και χωρίς καμία προτεραιοποίηση, τα συγκεκριμένα ζητήματα
που εκτιμάται ότι ως προς αυτά πρέπει να γίνει η λεπτομερέστερη διερεύνηση, στα πλαίσια και της
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας.

1.

Προσανατολισμός σε συγκεκριμένες νέες, «εναλλακτικές» μορφές τουρισμού.

Οι διαθέσιμοι πόροι συνηγορούν υπέρ αυτής της επιλογής αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το ότι κάθε μία από
αυτές απευθύνεται σε ειδικό τμήμα της συνολικής ζήτησης και συχνά και σε ειδικό χρονικό διάστημα και
επομένως πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτές οι μορφές να «συντεθούν» σε ενιαίο κατά το δυνατόν προϊόν κατά
τρόπον ώστε να παρέχουν συνολικά έναν ικανοποιητικό όγκο ζήτησης και μια ικανοποιητική κάλυψη από
πλευράς εποχικότητας.
Θα πρέπει επομένως να επιλεγεί το καταλληλότερο μίγμα από το σύνολο των βάσει διαθεσιμότητας πόρων
καταρχάς αξιοποιήσιμων «μορφών». Τέτοιες μπορούν να είναι οι:

- Οικολογικός τουρισμός
- Δραστηριότητες βουνού, Περιηγητικός τουρισμός, Πεζοπορία, Ποδηλασία,
- Διακοπές πόλης - City break, Συνεδριακός τουρισμός – MICE
- Πολιτιστικός (και θρησκευτικός) τουρισμός, Λαογραφικός Τουρισμός
- Αλιευτικός τουρισμός, Αθλητικός Τουρισμός,.
- Οινογαστρονομικός τουρισμός.
2.

Αποδοτικότερη δυνατή επιλογή μεταξύ αξιοποιήσιμων πόρων και αντίστοιχων μορφών τουρισμού.

Η διαθεσιμότητα πόρων δεν εγγυάται την ανταπόκριση της ζήτησης σ’ αυτούς και η αξιοποίηση τους υπόκειται
(α) στον περιορισμό της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων, (β) στην εκάστοτε ιδιαίτερη περίοδο
ωρίμανσης κάθε project αξιοποίησης, (γ) στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Ειδικά για τις «νέες» μορφές, δεν
υπάρχει (όπως στο προϊόν «ήλιος+θάλασσα») μια σταθερότητα που να επιτρέπει σε κάποιον την υλοποίηση
μιας επένδυσης για να εκμεταλλευθεί τη σταθερή ζήτηση.
Κατά συνέπεια, η τελική επιλογή μεταξύ των αξιοποιήσιμων πόρων θα πρέπει να γίνει με βάση μια επαρκή
τεκμηρίωση στο επίπεδο των projects και όχι με βάση γενικά κριτήρια σκοπιμότητας.

3.

Προσανατολισμός προς τη διεθνή ζήτηση.

Εως τώρα η ζήτηση είναι κατά κύριο λόγο ημεδαπή, γεγονός που συνεπάγεται εξάρτηση από σχετικά χαμηλή
διαθέσιμη δαπάνη, ιδιόρρυθμη εποχικότητα (τουρισμός «αργιών», χειμερινός), συγκεκριμένες απαιτήσεις από
την προσφορά ως προς την ποιότητα και την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υψηλότερη δαπάνη,
μακρύτερη περίοδος και ποιοτικότερες απαιτήσεις από την προσφορά μπορούν να αναμένονται μόνο από τη
διεθνή ζήτηση.
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Θα πρέπει επομένως να υπάρξει στόχευση σε συγκεκριμένα profiles αλλοδαπού τουρίστα και σε συγκεκριμένες
αγορές. Η στόχευση αυτή δεν μπορεί να οριστεί λεπτομερώς εξαρχής καθώς το πλήθος των «μορφών» είναι
εξαιρετικά μεγάλο. Πρέπει να αποτελεί τη μόνιμη μέριμνα των διαχειριστών της στρατηγικής, με συνεχή
παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής και με ικανότητα ευέλικτων αναπροσαρμογών και
παρεμβάσεων ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης.

4.

Οργάνωση της προσφοράς με βάση δίκτυα και συμπλέγματα.

Κύριο «στοίχημα» σε κάθε προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής αποτελεί η αναγνώριση της, από
την ζήτηση, ως «τουριστικού» προορισμού. Συνήθως, ως τουριστικός προορισμός αναγνωρίζεται μια χώρα
συνολικά (προσφέροντας μια ολόκληρη «γκάμα» προϊόντων) ή μια συγκεκριμένη σχετικά περιορισμένης
έκτασης περιοχή (προσφέροντας «αριστεία» ως προς μια συγκεκριμένη μορφή τουρισμού). Λόγω γεωγραφικής
ιδιαιτερότητας και μικρού σχετικά μεγέθους (όλοι οι πόροι της είναι προσπελάσιμοι εντός μιας - τριών ημερών),
η Δυτική Μακεδονία μπορεί καταρχήν να στοχεύσει στο να αναγνωριστεί, συνολικά, ως τουριστικός
προορισμός. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ότι όλοι οι πόροι είναι ικανοποιητικά διαταγμένοι σε αναγνωρίσιμες
και αλληλοσυμπληρούμενες «διαδρομές» και δεν «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους.
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η οργάνωση της προσφοράς σε ενδο-περιφερειακά συμπλέγματα και δίκτυα που
θα παρέχουν ολοκληρωμένη προσφορά για όλες τις «μορφές» τουρισμού (για να παραχθεί το συνολικό
περιφερειακό «προϊόν» το οποίο αναζητεί το ευρύτερο κοινό) διατηρώντας παράλληλα τοπικά το στοιχείο της
ιδιαιτερότητας (για να μπορούν να «συλλαμβάνουν» την εκάστοτε αιχμή ή ποιοτική αλλαγή στην ειδική ζήτηση).
Η χωρική οργάνωση πρέπει να λάβει υπόψη και τις προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ με τις εννέα συνδεόμενες με τον
τουρισμό ειδικές Χωρικές Ενότητες: Πρέσπες - Πισοδέρι, Δυτικό Βίτσι - Κορέστεια, Κορησσός - Ανατολικό Βίτσι
– Νυμφαίο - Λίμνες Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης, Γράμμος – Οντρια - Βόιο, Ανατολική Πίνδος - Βασιλίτσα, Βούρινο
- Ασκιο, Δεσκάτη, Πιέρια - Πολύφυτο, Λίμνες Βεγορίτιδας - Πετρών. Πρέπει επίσης να δρά σε συνέργια με τις
στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης, την ΟΧΕ των Λιμνών και τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των
τεσσάρων πόλεων - πρωτευουσών των Π.Ε.

5.

Έμφαση στις δια-περιφερειακές συνέργιες.

Ξεκινώντας από το σημερινό χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας και μη μπορώντας να στηριχθεί στο κυρίαρχο
προϊόν, ο τουρισμός της Περιφέρειας είναι μάλλον υποχρεωμένος να αναζητήσει συνέργιες με άλλες περιοχές οι
οποίες διαθέτουν είτε μια ισχυρή παρουσία στο κυρίαρχο προϊόν είτε μια ήδη επαρκή δραστηριότητα σε «νέες»
μορφές η οποία να χρειάζεται «επέκταση» στο χώρο και σε ειδικές δραστηριότητες που θα μπορούσε να
παράσχει η Περιφέρεια.
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η αναζήτηση δια-περιφερειακών (εθνικών και δια-συνοριακών) συνεργασιών με
τις όμορες Περιφέρειες και περιοχές και η προσπάθεια για ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας σε ευρύτερα δίκτυα
και συμπλέγματα τουριστικής προσφοράς, ώστε να αυξηθεί η δυνητική ζήτηση για το δικό της προϊόν.

6.

Ισχυρή παρέμβαση στις οριζόντιες αδυναμίες.

Επειδή ο τουριστικός τομέας στην Περιφέρεια είναι περιορισμένος, δεν είναι τοπικά διαθέσιμες μια σειρά από
«οριζόντιες» (ανεξάρτητες από συγκεκριμένους πόρους ή περιοχές) προϋποθέσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά σε
επιχειρηματική οργάνωση, ποιοτικά standards διαχείρισης της ζήτησης, στοχευμένη προβολή-marketing και
branding, ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αειφορική διαχείριση των πόρων, ειδική προσπελασιμότητα
σε πόρους, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.α. Η διατήρηση αυτών των αδυναμιών
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μπορεί να υπονομεύσει εξαρχής ακόμη και επενδύσεις με κατά τα άλλα επαρκή έρευνα αγοράς, τεχνικό
σχεδιασμό και οικονομικό προγραμματισμό.
Κατά συνέπεια, η Ολοκληρωμένη Στρατηγική είναι υποχρεωμένη να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση των
ευρύτερων αδυναμιών, προτεραιοποιώντας παρεμβάσεις σε θεματικές που δεν συνδέονται με τον τουρισμό κατ'
αποκλειστικότητα ή που χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα. Κατά πάσα ένδειξη, ως σκόπιμες τέτοιες
παρεμβάσεις εμφανίζονται π.χ. οι εξής:

- κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εργαζομένων και επιχειρηματιών,
- προώθηση της απασχόλησης και της απορρόφησης ανέργων σε υπηρεσίες της αλυσίδας αξίας του
τουρισμού,

- υιοθέτηση καινοτομιών στην επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία, ανάπτυξη δημιουργικού
περιεχομένου, κ.λπ. και ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας με διασύνδεση επιχειρήσεων με κέντρα Έρευνας
και ΑΕΙ,

- στοχευμένα έργα για ολοκληρωμένη διαχείριση – προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των
πόρων (ενεργειακή διαχείριση, διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων, περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, ήπια αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
περιοχών, απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων, κ.α.)

- στοχευμένα έργα προσπελασιμότητας στους πόρους και, κατά το μέτρο του δυνατού, έργα ως προς την
ευρύτερη προσπελασιμότητα (π.χ. στα αεροδρόμια Κοζάνης, Καστοριάς, στις δια-συνοριακές συνδέσεις,
στις πύλες εισόδου και στους κόμβους της Εγνατίας Οδού, κ.α.)

- θέσπιση και εφαρμογή αυστηρών διατάξεων για τον έλεγχο των χρήσεων γης και της δόμησης, την
υλοποίηση ειδικών μορφολογικών κανόνων, σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας, κ.ο.κ.

- λειτουργία ενός μηχανισμού καταγραφής - παρακολούθησης των τουριστικών ροών, ώστε να εξειδικευτεί
βάσει τεκμηρίων (evidence based) η περιφερειακή πολιτική.

7.

Έμφαση στις ενδο-περιφερειακές δια-κλαδικές συνέργιες.

Και εξαρχής η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται για ολοκλήρωση της οικονομίας της Περιφέρειας και οι μορφές
τουρισμού που επιλέγονται προσιδιάζουν στη χρήση τοπικών εισροών. Είναι επομένως σκόπιμη η επιλογή των
παρεμβάσεων να γίνει με τρόπον ώστε να προκύπτει συμπληρωματικότητα μεταξύ τουριστικής επένδυσης και
περιβάλλουσας αγροτικής δραστηριότητας, ει δυνατόν και εντόπιας παραγωγής τω μεταποιητικών προϊόντων
που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και λειτουργία κάθε τουριστικής μονάδας .
Κατά συνέπεια, η Ολοκληρωμένη Στρατηγική πρέπει να συνδεθεί και να πραγματοποιεί συνέργιες με τις
παρεμβάσεις:

- της ΟΧΕ των Λιμνών
- των σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020

- των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
- των παρεμβάσεων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, για τις οποίες θα
ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί και να ζητηθεί ειδικότερη περιφερειακή εξειδίκευση
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- της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Ειδικά για την RIS3, επισημαίνεται ότι ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους κλάδους (τομείς) προτεραιότητας της.
Σύμφωνα με αυτήν: "βασική πρόκληση για την ΠΔΜ εντοπίζεται, στον τρόπο με τον οποίο, η Στρατηγική «Έξυπνης
Εξειδίκευσης» θα υποστηρίξει τη μετατροπή του τουρισμού σε μια δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας τη βελτίωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων και της απασχόλησης". Η αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση της παραπάνω
πρόκλησης στηρίζεται και στις τρεις διαστάσεις (Θεματικούς Στόχους) της Έξυπνης Εξειδίκευσης που στοχεύουν
αντιστοίχως στην ΕΤΑΚ, την ανάπτυξη των ΤΠΕ και την Επιχειρηματικότητα. Από τις τρεις διαστάσεις τόσο η χρήση
των ΤΠΕ και η ανάπτυξη εφαρμογών, όσο και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας έχουν
αναμφισβήτητα κρίσιμο και σημαντικό ρόλο για την τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο η διάσταση της διασύνδεσης
τουρισμού με την ΕΤΑΚ μπορεί να αποτελέσει για την ΠΔΜ έναν παράγοντα που "αλλάζει το παιχνίδι".
Αφετηρία της τουριστικής ανάπτυξης στην ΔΜ είναι η απόκλιση από το μοντέλο της κύριας εθνικής αγοράς και από
την ταυτότητα του εθνικού προϊόντος, η οποία προκαλείται από την απουσία παραθαλάσσιας ζώνης. Η
διαφορετικότητα αυτή, από αδυναμία, οφείλει να μετατραπεί σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι διαδικασίες
επιχειρηματικής ανακάλυψης μπορούν να συμβάλουν στην μεταστροφή αυτή τονίζοντας την διαφορετική θέση και
αποδίδοντας τομείς αριστείας σε επιμέρους αγορές στόχους του τουρισμού που αποζητούν ιδιαίτερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά από τους τουριστικούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό η Διασύνδεση ΕΤΑΚ και
Επιχειρηματικότητας οφείλει να εστιάσει:
- στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τρόπων άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα προσφέρουν νέες (αν όχι πρωτόγνωρες) εμπειρίες στους
επισκέπτες.
- στην παρουσίαση, προβολή και διάδοση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου.
- στη διαχείριση των πολιτιστικών / περιβαλλοντικών πόρων, την καινοτόμο αποκατάσταση και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. Αρχοντικά).
- στη διασύνδεση της αγροδιατροφής, των παραδοσιακών δραστηριοτήτων (γούνας) με τον τουρισμό.
- στη διασύνδεση της ενεργειακής εξειδίκευσης της περιφέρειας με τον τουρισμό κ.α.

Οι συνέργιες πρέπει φυσικά να προωθηθούν και στο εσωτερικό του τομέα (π.χ., συνεργασίες με τουριστικούς
οργανισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς για υλοποίηση προγραμμάτων προβολής, προώθηση
συνεργασίας για αντιμετώπιση του κατακερματισμού της προσφοράς, κ.ο.κ.).

8.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας αποδοτικής και ισχυρής σε λειτουργίες / αρμοδιότητες δομής
διαχείρισης (DMO).

Στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι, συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες, έντονος ο ανταγωνισμός μεταξύ περιοχών,
μηχανισμών, κ.ο.κ. ως προς την επιλογή έργων και την κατανομή πόρων για την τουριστική ανάπτυξη, όπως σε
Περιφέρειες όπου ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος και άρα υπάρχουν οι
συνθήκες για την ίδρυση μιας δομής συνολικής διαχείρισης με αποφασιστικές λειτουργίες και αρμοδιότητες, η
οποία είναι απαραίτητη ακριβώς επειδή η ανάπτυξη του τουρισμού «επενδύεται» με υψηλές προσδοκίες και
επειδή η εμπειρία και οι ικανότητες τοπικά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες.
Η δομή μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός Destination Management Organization, με επαρκή στελέχωση και
εξοπλισμό για να αναλάβει τον εξειδικευμένο σχεδιασμό π.χ. επιμέρους δικτύων ή διαδρομών, τη συμβουλευτική
υποστήριξη προς επιχειρήσεις και οργανισμούς αυτοδιοίκησης, την τεχνική στήριξη στο «στήσιμο» των
κατάλληλων porjects, τη συντονισμένη και ισόρροπη προβολή, την παρακολούθηση (monitoring) και αξιολόγηση
και ενδεχόμενο επανασχεδιασμό της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής.
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9.

Επιλογή ενός αποτελεσματικού Branding

Η υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων και παρεμβάσεων, ξεκινώντας από το σημερινό χαμηλό επίπεδο
προσφοράς και ζήτησης, έχει ανάγκη από «προωθητικό παράγοντα» που θα δράσει «εσωτερικά» για κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων και «εξωτερικά» για την προσέλκυση ζήτησης που θα δομεί σταδιακά τον
«τουριστικό προορισμό». Το Branding πρέπει να συνδυάζει, σε επίπεδο ορολογίας, τα στοιχεία και πόρους
που κρίνονται ως τα πλέον αξιοποιήσιμα και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. Κατά πάσα ένδειξη, αυτά είναι:

- το φυσικό περιβάλλον
- η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
- ο συνδυασμός ορεινού ανάγλυφου και υδάτινου στοιχείου (λίμνες).

4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ,
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ
Tα πορίσματα από την ανάλυση οργανώνονται κατά Δυνατότητες, Αδυναμίες, Προοπτικές και Απειλές (Ανάλυση
SWOT, για να επιτρέψουν τον εντοπισμό των αναγκών για την τουριστική ανάπτυξη. Δυνατότητες, Αδυναμίες,
Προοπτικές και Απειλές αναζητώνται κατά τα καίρια ζητήματα που εντοπίστηκαν, διότι σκοπός της Ανάλυσης
είναι να καταλήξει στον εντοπισμό των θεματικά συγκεκριμένων και όχι γενικότερων αναγκών της Περιφέρειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ως προς: ΠΟΡΟΙ
Πληθώρα αξιοποιήσιμων
τουριστικών πόρων για τις
«εναλλακτικές» μορφές
τουρισμού

Απουσία πόρων για το
κυρίαρχο τουριστικό
προϊόν «ήλιος+θάλασσα»

Διεθνώς αύξηση της
σημασίας των μορφών
τουρισμού στις οποίες
αντιστοιχούν οι τοπικά
διαθέσιμοι αξιοποιήσιμοι
πόροι.

Ισχυρός ανταγωνισμός από
όμορες Περιφέρειες και
χώρες, ιδίως όταν αυτές
διαθέτουν και πόρους για
το κυρίαρχο τουριστικό
προϊόν «ήλιος+θάλασσα»

Ως προς: ΠΡΟΪΟΝ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κατά τόπους καλή προσφορά
ανωδομής για «εναλλακτικές»
μορφές τουρισμού.

Ελλείψεις σε ειδικές
υποδομές - κρίκους της
«αλυσίδας του επισκέπτη»

Μικρές αποστάσεις μεταξύ
πόρων και προσφοράς, που
επιτρέπουν εύκολες συνδέσεις

Ελλείψεις στην αεροπορική
προσβασιμότητα

Διαθεσιμότητα εργαλείων και
χρηματοδοτικών πόρων για τη
συμπλήρωση των ελλείψεων
στις γενικές και ειδικές
υποδομές

Ελλείψεις στις εσωτερικές
συνδέσεις
Χωρικά κατά εποχές
«ασύνδετο» τουριστικό
προϊόν
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Εθνική στρατηγική με
έμφαση στην ανάπτυξη
ανωδομής και υποδομών
για το προϊόν που μπορεί
να παράσχει η Περιφέρεια
Παράλληλες Περιφερειακές
στρατηγικές για θέματα που
συνεργούν με την
τουριστική ανάπτυξη και
άρα ενισχύουν προϊόν και
προσφορά.

Ισχυρός ανταγωνισμός από
όμορες Περιφέρειες σε
ανωδομή και ειδικές
υποδομές με αποτέλεσμα
αύξηση της συγκριτικής
ελκυστικότητας τους.
Ευκολότερη
προσπελασιμότητα σε
όμορες Περιφέρειες και
χώρες με παρόμοιο προϊόν
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ως προς: ΠΟΡΟΙ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προϊόν και προσφορά
προσανατολισμένα στην
«εθνική» ζήτηση

Σταδιακή βελτίωση της
συνολικής
προσβασιμότητας στην
Περιφέρεια

Υψηλότερη ποιότητα
προσφοράς σε χώρες με
παρόμοιο προϊόν.

Ως προς: ΖΗΤΗΣΗ
Διαθέσιμη, κατά τόπους,
εμπειρία προσέλκυσης
ζήτησης για το συγκεκριμένο
προϊόν

Κυρίαρχος
προσανατολισμός στην
εσωτερική («εθνική»)
ζήτηση

Διεθνώς αύξηση της
ζήτησης για το προϊόν που
μπορεί να παράσχει η
Περιφέρεια

Αρνητική αντανάκλαση στο
επίπεδο της Προσφοράς

Για όλη τη χώρα, αύξηση
της ζήτησης από αγορές
όπου μέχρι τώρα το μερίδιο
της χώρας ήταν μικρό αλλά
για τις οποίες η Περιφέρεια
ενδείκνυται λόγω
αντίστοιχα ελκυστικών
πόρων.

Χρονικά πολύ ισχυρή
επικέντρωση της ζήτησης,
με αντανάκλαση στην
ετήσια πληρότητα της
ανωδομής άρα και στην
αποδοτικότητα των
ιδιωτικών επενδύσεων

Αρνητική επίπτωση της
κρίσης στην εσωτερική
ζήτηση.
Τάση για σύνδεση των
«εναλλακτικών μορφών» με
το κυρίαρχο προϊόν
«ήλιος+θάλασσα» το οποίο
δεν παρέχει η Περιφέρεια.

Ειδικές αγορές (ΑΜΕΑ,
Τρίτη Ηλικία) για τις οποίες
μπορεί να δημιουργηθεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ως προς: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Διαθεσιμότητα ανθρώπινων
πόρων
Ιστορικό ισχυρής
επιχειρηματικότητας στην
Περιφέρεια
Έναρξη συμπλήρωσης /
ολοκλήρωσης των υποδομών
που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα

Σημαντική εξάρτηση των
επενδύσεων από τις
δημόσιες χρηματοδοτήσεις
Λόγω της χρονικής
επικέντρωσης και της
κυρίως εσωτερικής
ζήτησης, περιορισμένη
απαίτηση για
ανταγωνιστικότητα
Λόγω κρίσης,
περιορισμένες δυνατότητες
ίδιας χρηματοδότησης
Συνακόλουθες ελλείψεις σε
επιχειρηματική οργάνωση,
ενδο- και διακλαδικές συνδέσεις, υιοθέτηση καινοτομίας, εκπαίδευση
προσωπικού /
επιχειρηματιών.
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Εθνική και περιφερειακή
στρατηγικές με έμφαση
στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας
Εθνική στρατηγική με
έμφαση στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που
προϋποθέτουν / προωθούν
την ανάληψη
επιχειρηματικού κινδύνου
Εθνική και περιφερειακή
στρατηγικές με έμφαση
στην ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων και
στην προώθηση της
καινοτομίας

Ταχύτατη ανάπτυξη ίδιων
αντίστοιχων επιχειρήσεων
σε ανταγωνίστριες χώρες.
Καλύτερες προϋποθέσεις ή
και υπάρχουσα ήδη
εμπειρία στις επιχειρήσεις
και στο ανθρώπινο
δυναμικό στις δυνητικά
ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις
Πιθανότητα λόγω κρίσης
για «περιορισμό» της
τοπικής
επιχειρηματικότητας σε
τομείς και κλάδους με
«γνωστό» περιβάλλον και
μικρότερο επιχειρηματικό
κίνδυνο.
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ως προς: ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ
Σημαντικές αλλά τοπικές μόνο
συνέργιες σε επίπεδο
εισοδήματος και
απασχόλησης, με άλλους
τοπικά παρόντες κλάδους
δραστηριότητας

Περιορισμένες συνολικές
συνέργιες λόγω χαμηλού
μεγέθους ανάπτυξης της
τουριστικής
δραστηριότητας

Υψηλές ανάγκες για
συνέργιες λόγω
αναδιαρθρώσεων στον
κυρίαρχο τομέα «εξόρυξη –
βιομηχανία – ενέργεια»

Υψηλές ανάγκες συνεργιών
λόγω της κρίσης στην
απασχόληση

Ανάγκη για συνέργιες ΚΑΙ
στις όμορες Περιφέρειες

Στις δια-περιφερειακές και
δια-συνοριακές συνέργιες,
ενδεχόμενη υψηλή
ανταγωνιστικότητα των
όμορων Περιφερειών –
χωρών.

Δια-συνοριακές συνέργιες
εξασφαλίζουν αυξημένη
ζήτηση / αναγνωρισμότητα

Ως προς: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πόροι και προϊόν που
επιδέχονται «ανταγωνιστική»
προβολή και παρέχουν
στοιχεία για αναγνωρίσιμο
Branding
Διαθέσιμη μικρή εμπειρία
(ΕΤΑΔΥΜ)
Τοπικά διαθέσιμη εμπειρία,
συνήθως επικεντρωμένη στη
διαχείριση λίγων θεματικά
πόρων

Περιορισμένη αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας
(απουσία Branding)
Πολυδιασπασμένη
διαχείριση κατά τις τοπικές
συγκεντρώσεις
Απουσία συστήματος
παρακολούθησης –
αξιολόγησης
Βραχυπρόθεσμα σχέδια
προβολής
Έλλειψη στοιχείων και
πληροφοριών με
οργανωμένο σύστημα
δεικτών, αξιοπιστία
συλλογής και κατάλληλη
χρονικότητα και διάρκεια

Αναγνώριση των
διαχειριστικών αδυναμιών
ΚΑΙ σε εθνικό επίπεδο και
αντίστοιχη προώθηση
συγκρότησης μηχανισμών
παρακολούθησης –
διαχείρισης – προβολής.
Αντίστοιχες απαιτήσεις των
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων που ωθούν
στην εγκατάσταση
αποτελεσματικών
μηχανισμών

Μεγαλύτερη εμπειρία και
δοκιμασμένη
αποτελεσματικότητα
μηχανισμών διαχείρισης
(DMO) σε ανταγωνιστικές
Περιφέρειες και χώρες
Υψηλότερη
αναγνωρισιμότητα σε
ανταγωνιστικές Περιφέρειες
και χώρες

Ο συνδυασμός δυνατοτήτων, αδυναμιών, προοπτικών και απειλών, οδηγεί στον εντοπισμό των αναγκών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ENTOΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
1. Σύνθεση ενός πολύπλευρου προϊόντος βασισμένο στους διαθέσιμους πόρους, μέσα από την ενίσχυση των ειδικών
υποδομών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού. Προσαρμογή του προϊόντος στα χαρακτηριστικά της
ζήτησης και τις απαιτήσεις εστιασμένων ομάδων στόχων της τουριστικής αγοράς.
2. Χωρική, χρονική και λειτουργική οργάνωση τουριστικών πόρων - υπηρεσιών, υποστήριξη τουριστικών δικτυώσεων και
διαδρομών με έμφαση στα αξιοποιήσιμα προϊόντα: Οικολογικός - Γεωτουρισμός, Δραστηριότητες βουνού /
Περιηγητικός / Πεζοπορία / Ποδηλασία - City break / Συνεδριακός / MICE - Πολιτιστικός / Θρησκευτικός / Λαογραφικός
– Αλιευτικός / Αθλητικός – Οινογαστρονομικός / Ενεργειακός Τουρισμός.
3. Βελτίωση των δεξιοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και των ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό και της
τουριστικές δραστηριότητες.
4. Προσαρμογή του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος στην Μεταλιγνιτική εποχή, μέσω από την ισχυροποίηση
της παραγωγικής βάσης σε αναδυόμενους τομείς της RIS3 (τουρισμός) και την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων
5. Εκμετάλλευση της ισχυρή παρουσίας του κυρίαρχου τουριστικού προϊόντος σε όμορες Περιφέρειες και των
δυνατοτήτων διασύνδεσης με γειτονικούς πόλους διεθνούς ενδιαφέροντος (Βεργίνα, Μετέωρα, Όλυμπος / Ολυμπιακή
ακτή, Χαλκιδική, Δωδώνη, Δυτική Πίνδος) και της βελτίωσης της προσβασιμότητας από και προς τις περιοχές αυτές.
6. Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιφέρειας και τουριστικού προϊόντος της (πόροι και δραστηριότητες) στις
αγορές στόχους. Συνολική διαχείριση και προώθηση του Τουρισμού υπό μια μακροχρόνια και στοχευμένη πολιτική.
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5.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΟΡΑΜΑ
Ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης συγκροτείται από:

- μία κεντρική ιδέα, ένα «Όραμα», το οποίο συνθέτει τις βασικές αρχές για την παρέμβαση, περί το οποίο
οργανώνεται όλη η στρατηγική ανάπτυξης και που συνιστά τον τελικό κεντρικό στόχο όλου του σχεδίου (τι
πρέπει να έχει επιτευχθεί στο τέλος όλης της παρέμβασης)

- τους Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύουν το Όραμα έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά η αντιμετώπιση
των βασικών, καίριων, ζητημάτων ανάπτυξης

- τους Ειδικούς Στόχους, η επίτευξη των οποίων επιτρέπει να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες, οι
οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο μιας ανάλυσης δυνατοτήτων, αδυναμιών, προοπτικών και απειλών, και να
προκύψουν τελικώς συγκεκριμένα και ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα

- τις Δράσεις, μέσα από την υλοποίηση των οποίων παράγονται συγκεκριμένες επίσης ποσοτικοποιήσιμες,
εκροές (φυσικό αποτέλεσμα) έτσι ώστε να προκύψουν τα ζητούμενα αποτελέσματα.
Στους στρατηγικούς στόχους αντιστοιχίζονται οι Άξονες Στρατηγικής του σχεδίου, στους οποίους εντάσσονται
οργανικά οι Δράσεις του.
Κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης εντοπίστηκαν ως καίρια ζητήματα και επομένως ως βασικές
αρχές για την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία:


ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένες νέες, «εναλλακτικές» μορφές τουρισμού



η αποδοτικότερη δυνατή επιλογή μεταξύ αξιοποιήσιμων πόρων και αντίστοιχων μορφών τουρισμού



ο προσανατολισμός προς τη διεθνή ζήτηση



η οργάνωση της προσφοράς με βάση δίκτυα και συμπλέγματα



η έμφαση στις δια-περιφερειακές συνέργιες



η ισχυρή παρέμβαση στις οριζόντιες αδυναμίες



η έμφαση στις ενδο-περιφερειακές δια-κλαδικές συνέργιες
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ο σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας αποδοτικής και ισχυρής σε λειτουργίες / αρμοδιότητες δομής
διαχείρισης (DMO)



η επιλογή ενός αποτελεσματικού Branding για τη Δυτική Μακεδονία.

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από την απουσία ενός κεντρικού - κυρίαρχου τουριστικού πόρου που θα
επέτρεπε την ανάπτυξη μαζικών μορφών τουρισμού. Κατά συνέπεια, η Δυτική Μακεδονία πρέπει να αντιπαραθέσει ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην ποικιλομορφία και ποιότητα των
τουριστικών πόρων και υποδομών για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου τουριστικού προορισμού. Το πρότυπο
είναι πελατοκεντρικό, δηλαδή συγκροτείται με βάση τις απαιτήσεις της ζήτησης. Εστιάζει σε μικρότερες και
ειδικές ομάδες - στόχους δυνητικών επισκεπτών για τους οποίους κύριο κίνητρο επίσκεψης αποτελούν
συγκεκριμένοι τουριστικοί πόροι και κυρίως οι παράμετροι που σχετίζονται με την συγκριτική τους αξία
(σπανιότητα και ποιότητα ανάδειξης τους) και την τοπική αφθονία τους.
Η ύπαρξη των πόρων ωστόσο δεν αρκεί για την ανάδειξη ενός προορισμού. Στην πραγματικότητα οι τουρίστες
των "ειδικών μορφών τουρισμού" είναι σπάνια τόσο εξειδικευμένοι στις δραστηριότητες τους και συνήθως
συνδυάζουν ανάλογα με τα προσωπικά τους κριτήρια δραστηριότητες διάφορων μορφών τουρισμού. Συνεπώς,
η ανάπτυξη ενός ελκυστικού - πολυδιάστατου προϊόντος επιτάσσει την διασύνδεση των διάφορων πόρων σε
ένα ενιαίο αλλά πολυσύνθετο προϊόν που θα δίνει την δυνατότητα της κατά περίπτωση εξειδίκευσης της
τουριστικής εμπειρίας στους επισκέπτες.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ποιότητα
του
Προορισμού

Ικανότητα προσέλκυσης και
ικανοποίησης του πελάτη

►

Ανταγωνιστικότητα

Ποιότητα
του
τουρίστα

Ικανότητα για παραγωγή προστιθέμενης
αξίας στον Προορισμό, σε
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και
οικονομικούς όρους

►

Διατηρησιμότητα

Τουρισμός
ποιότητας

Οι τουριστικοί πόροι που είναι ικανοί να αξιοποιηθούν για τουριστικές δραστηριότητες και να κινητοποιήσουν
την ζήτηση ειδικών μορφών στη Δυτική Μακεδονία είναι χωρικά διάσπαρτοι σε όλη την περιφέρεια αλλά και
χρονικά προσδιορισμένοι ως προς την περίοδο τουριστικής τους «κατανάλωσης».
Συνεπώς, έναντι ενός προσδιορισμού επιμέρους προορισμών με θεματική ειδίκευση, προτείνεται η οργάνωση
της Περιφέρειας ως ενός ενιαίου Προορισμού, ο οποίος θα διαφοροποιείται ως προς το περιεχόμενο του
χρονικά. Τα παραπάνω προσδιορίζουν ως κεντρικό όραμα για την τουριστική ανάπτυξη το ακόλουθο:
Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ:
υψηλή ποιότητα, βιώσιμη και έξυπνη αξιοποίηση της φύσης και του πολιτισμού.

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

93

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτού του Οράματος, μορφές τουρισμού, πόροι - εκδηλώσεις και περιοχές / οικισμοί παρέμβασης,
διακρίνονται και προτείνεται να οργανωθούν κατά το ακόλουθο πρότυπο.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Περίοδος

Μορφές τουρισμού

►

Α

►

Β

►

Γ

►

Δ

►

Ε

►

Ζ

►

Η

►

Θ

Χειμώνας

Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

Πόροι

Εκδηλώσεις

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Περιοχές /
Οικισμοί

►

…………….

►

…………….

►

…………….

►

…………….

►

…………….

►

…………….

►

…………….

►

…………….

Βάσει των παραπάνω και σε συνδυασμό με τα αποτλέσματα του πλαισίου δυνατοτήτων - προοπτικών /
αδυναμιών – απειλών, προκύπτουν οι βασικές στρατηγικές επιλογές του Σχεδίου, οι οποίες θα εξειδικευτούν
περαιτέρω σε στόχους και δράσεις. Οι επιλογές αυτές είναι:


Η ανάπτυξη ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών δικτυώσεων που απευθύνονται σε ειδικές μορφές
τουρισμού όπου η Δυτική Μακεδονία διαθέτει υψηλής ποιότητας πόρους, με στόχο την μετατροπή του
πλεονεκτήματος αυτού σε παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών (ανταγωνιστικότητας). Κυριότερες τέτοιες
μορφές είναι ο Θρησκευτικός τουρισμός και ο Γεωτουρισμός (ενδο-περιφερειακά και σε σύνδεση με τα
Μετέωρα και τον Αθω), ο Οικοτουρισμός και Αγροτουρισμός με κέντρο το Διεθνές Πάρκο Πρεσπών και σε
σύνδεση με τις υπόλοιπες λίμνες (Καστοριάς - Βεγορίτιδας/ Αμυνταίου - Πολύφυτου), ο εμπορικός
τουρισμός και ο τουρισμός πόλης.



Η στόχευση σε αγορές (εγχώριες και διεθνείς) όπου η Περιφέρεια διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει
συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι (σε αυτή την φάση) των λοιπών γειτονικών περιφερειών και τα οποία θα
καλύψουν εν μέρει το μειονέκτημα της μη ύπαρξης θάλασσας - παράκτιου τουριστικού προϊόντος. Κύριες
τέτοιες αγορές είναι αυτές των ατόμων τρίτης ηλικίας και των ΑμΕΑ, για τις οποίες σε εθνικό επίπεδο
παρατηρείται έλλειμα υποδομών και υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους.
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5.2. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ,
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Για τον ορισμό Στρατηγικών Στόχων, Αξόνων Παρέμβασης και Ειδικών Στόχων, με βάση την ανάλυση
Δυνατοτήτων – Αδυναμιών – Προοπτικών – Απειλών, σε κάθε επιμέρους προκύπτον σύνολο Αναγκών
αντιστοιχίστηκαν οι αναγκαίοι κατάλληλοι Στρατηγικοί Στόχοι, οι οποίοι ακολούθως εξειδικεύθηκαν σε Ειδικούς
Στόχους βάσει των αποτελεσμάτων που αναμένονται, και κατόπιν στις αναμενόμενες εκροές και στις πιθανές
Ενδεικτικές Δράσεις.
Η προσέγγιση αυτή για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής είναι «εκ-των-άνω» (top-down) σύμφωνα με τα
πορίσματα της ανάλυσης, και παρουσιάζεται σε ένα συνθετικό διάγραμμα Λογικής της Παρέμβασης. Το
διάγραμμα συμπληρώνεται ακολούθως με την «εκ-των-κάτω» (bottom-up) προσέγγιση, με βάση τα πορίσματα
της σχετικής διαβούλευσης, και η σύνθεση της «εκ-των-άνω» και της «εκ-των-κάτω» προσέγγισης διαμορφώνει
την τελική Στρατηγική.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό

Σύνθεση ενός πολύπλευρου προϊόντος
βασισμένου στους διαθέσιμους πόρους,
μέσα από την ενίσχυση των ειδικών
υποδομών και την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισμού. Προσαρμογή του
προϊόντος στα χαρακτηριστικά της
ζήτησης και τις απαιτήσεις εστιασμένων
ομάδων στόχων της τουριστικής αγοράς
για τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν
συγκριτικά πλεονεκτήματα.

1. Προσανατολισμός
στο πλαίσιο της
οικονομίας των
►
επισκεπτών (visitors
economy).

Χωρική, χρονική και λειτουργική
οργάνωση τουριστικών πόρων υπηρεσιών, υποστήριξη τουριστικών
δικτυώσεων και διαδρομών με έμφαση
στα αξιοποιήσιμα προϊόντα: Οικολογικός Γεωτουρισμός, Δραστηριότητες βουνού /
Περιηγητικός / Πεζοπορία / Ποδηλασία City break / Συνεδριακός / MICE Πολιτιστικός / Θρησκευτικός /
Λαογραφικός – Αλιευτικός / Αθλητικός –
Οινογαστρονομικός / Ενεργειακός
Τουρισμός.

2. Οργάνωση του
προϊόντος με βάση
δίκτυα και
►
συμπλέγματα επικέντρωση σε
μορφές συγκριτικών
πλεονεκτημάτων.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αύξηση της
επισκεψιμότητας σε
► τουριστικούς πόρους: +
150.000 (2023- 2014)

Τουριστικοί πόροι
(μνημεία, ειδικές
υποδομές, εκδηλώσεις)
► που υποστηρίζονται με
στόχο την βελτίωση
των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς

 Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς
όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
►

 Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής
ελκυστικότητας
 Ερμηνεία, σήμανση πόρων και δημιουργία
πληροφοριακού υλικού (ψηφιακού).
 Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της
τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές

Αύξηση της
κινητικότητας των
► τουριστών της ΔΜ /
Αύξηση της μέσης
παραμονής

Περιφερειακά δίκτυα
τουρισμού που
δημιουργούνται /
υποστηρίζονται.
►

Εκτάσεις στις οποίες
θεσμοθετούνται ειδικές
ρυθμίσεις για την
τουριστική ανάπτυξη

 Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον
Τουρισμό.
►

 Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος και εφαρμογή μέτρων
ανάδειξης του Τοπίου.
 Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό
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ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 Ενίσχυση επιχειρήσεων τουρισμού

Βελτίωση των δεξιοτήτων των τουριστικών
επιχειρήσεων και των ανθρώπινων πόρων
στον τουρισμό και της τουριστικές
δραστηριότητες.

Προσαρμογή του περιφερειακού
παραγωγικού συστήματος στην
Μεταλιγνιτική εποχή, μέσω από την
ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης σε
αναδυόμενους τομείς της ΡΙΣ (τουρισμός)
και την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων

Εκμετάλλευση της ισχυρής παρουσίας του
κυρίαρχου τουριστικού προϊόντος σε
όμορες Περιφέρειες και των δυνατοτήτων
διασύνδεσης με γειτονικούς πόλους
διεθνούς ενδιαφέροντος (Βεργίνα,
Μετέωρα, Όλυμπος / Ολυμπιακή ακτή,
Χαλκιδική, Δωδώνη, Δυτική Πίνδος) και
της βελτίωσης της προσβασιμότητας από
και προς τις περιοχές αυτές.
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►

3. Ισχυρή παρέμβαση
στις οριζόντιες
αδυναμίες

4. Έμφαση στις ενδοπεριφερειακές δια►
κλαδικές και διατομεακές συνέργιες

►

5. Έμφαση στις διαπεριφερειακές
συνέργιες

Αύξηση στον αριθμό
► διανυκτερεύσεων κατά
20% (2022 - 2014)

 Αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
► Νέες θέσεις εργασίας /
αυταπασχόλησης σε
κλάδους του τουρισμού

Αύξηση του ποσοστού
του ΑΕΠ λοιπών τομέων
► πλην εξόρυξης και
παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος

Αριθμός επιχειρήσεων
κλάδων της
μεταποίησης
(συμπεριλαμβανόμενω
ν των κλάδων
► τροφίμων - ποτών) που
αναπτύσσουν
εκθετήρια και
επισκέψιμους από
τουρίστες χώρου

Αύξηση του αριθμού των
► αφίξεων επισκεπτών
(20%)

Ενέργειες Βιώσιμης
Κινητικότητας που
► υλοποιούνται σε
περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος

►

 Αύξηση της αυταπασχόλησης σε επαγγέλματα που
σχετίζονται με την υποστήριξη της άσκησης
τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος
 Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό

 Δημιουργία εκθετηρίων, επισκέψιμων χώρων σε
επιχειρήσεις της ΔΜ
►  Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με τη συμμετοχή
τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ
κ.α.)

 Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό
►

 Διαπεριφερειακές συνεργασίες για την διασύνδεση
τουριστικών περιοχών (Ανάπτυξη διαπεριφερειακού
δικτύου στον Θρησκευτικό τουρισμό, Ανάδειξη του
Διεθνού Πάρκου Πρεσπών).
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ΑΝΑΓΚΕΣ

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της
περιφέρειας και τουριστικού προϊόντος της
(πόροι και δραστηριότητες) στις αγορές
στόχους. Συνολική διαχείρισης και
προώθηση του Τουρισμού υπό μια
μακροχρόνια και στοχευμένη πολιτική.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

6. Σχεδιασμός και
εγκατάσταση
αποδοτικής και
ισχυρής σε
αρμοδιότητες δομής
►
διαχείρισης (DMO).
7. Επιλογή
αποτελεσματικού
Branding

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Οργάνωση Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO)
Αύξηση της
ελκυστικότητας της
►
περιφέρειας (Αύξηση του
αριθμού αφίξεων)

►

Αριθμός δράσεων
προώθησης

 Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ►

Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογέ

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος
προώθησης / προβολής
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Για την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου, οι Στρατηγικοί Στόχοι οργανώνονται σε Άξονες Παρέμβασης. Η
οργάνωση είναι αναγκαία ώστε η Στρατηγική να αντιστοιχίζεται στους στόχους και στην τυπολογία δράσεων
του Προγράμματος στο οποίο εντάσσεται και το οποίο κατά κύριο λόγο θα τη χρηματοδοτήσει.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

8.

Προσανατολισμός στο πλαίσιο της οικονομίας των
επισκεπτών (visitors economy)

9.

Οργάνωση του προϊόντος με βάση δίκτυα και
συμπλέγματα – επικέντρωση σε μορφές συγκριτικών
πλεονεκτημάτων

►

Α.

Οργάνωση και προσανατολισμός
του περιφερειακού Προϊόντος

►

Β.

Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης
του Τουρισμού

►

Γ.

Ενίσχυση Γενικών Υποδομών

►

Δ.

Προώθηση και διασύνδεση με τις
εθνικές και διεθνείς αγορές

10. Ισχυρή παρέμβαση στις οριζόντιες αδυναμίες
11. Έμφαση στις ενδο-περιφερειακές δια-κλαδικές και δια-

τομεακές συνέργιες
12. Έμφαση στις δια-περιφερειακές συνέργιες
13. Σχεδιασμός και εγκατάσταση αποδοτικής και ισχυρής σε

αρμοδιότητες δομής διαχείρισης (DMO).
14. Επιλογή αποτελεσματικού Branding

5.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
H Λογική της Παρέμβασης αντιστοιχίζει, στις ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά την Ανάλυση, συγκεκριμένες
ενδεικτικές ομάδες Δράσεων βάσει των εκροών και των αποτελεσμάτων που πρέπει επιτευχθούν. Οι ομάδες
αυτές οργανώνονται σε Άξονες Παρέμβασης κατά το ακόλουθο Διάγραμμα.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Οργάνωση και
προσανατολισμός
περιφερειακού
Προϊόντος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.1

Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό,

1.2

Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).

1.3
► 1.4

Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας.
Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του ψηφιακού τουρισμού.

1.5

Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε
προστατευόμενες περιοχές.

1.6

Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.
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ΑΞΟΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οργάνωση και προςανατολισμός περιφερειακού Προϊόντος

2. Ενίσχυση της
Παραγωγικής
Βάσης του
Τουρισμού

3. Ενίσχυση Γενικών
Υποδομών

4. Προώθηση και
διασύνδεση με τις
εθνικές και
διεθνείς αγορές

►

►

►

1.7

Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και
εφαρμογή στρατηγικής για το Τοπίο.

1.8

Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.

2.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

2.2

Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων
(Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).

2.3

Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον τουρισμό.

2.4

Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων στον τουρισμό

2.5

Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της
άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος.

2.6

Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε επαγγέλματα τουρισμού

2.7

Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.

3.1

Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.

3.2

Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες για την διασύνδεση τουριστικών
περιοχών.

3.3

Ολοκλήρωση Μεταφορικών Υποδομών που εξυπηρετούν τουριστικές ροές.

4.1

Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

4.2

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος προώθησης / προβολής.

4.3

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές
εφαρμογές

Ακολουθεί συνοπτική περιγραγραφή των Ενδεικτικών Ομάδων Δράσης (Ε.Ο.Δ.):
1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.
Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας, σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που
παραμένουν είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι στο σύνολο ή στην πλήρη κλίμακα τους, ή σε μεγάλο τμήμα της
περιόδου τουριστικού ενδιαφέροντος από το κοινό. Κύριο αντικείμενο αποτελεί η κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων
κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού που έχουν γίνει κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, οι οποίες
ωστόσο δεν κατέστησαν λειτουργικές (επισκέψιμες - αξιοποιήσιμες τουριστικά). Υπό την έννοια αυτή προτεραιότητα
δίνεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων έναντι της "ανακάλυψης" - επέκτασης σε νέες περιοχές
ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση ενεργειών στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων στοχευμένων παρεμβάσεων που θα δημιουργούν μια συνολική ταυτότητα (brand) για έναν
προορισμό ή για ένα επιλεγμένο τουριστικό προϊόν.
Στην Ομάδα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:
 Αποκατάσταση / συντήρηση / ανάδειξη μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα - λειτουργικά – εκθέσιμα.
 Διαμόρφωση διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής τον επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια εισόδου, έργα
προσβασιμότητας ΑμΕΑ, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα πληροφόρησης
 Δημιουργία - διαμόρφωση αιθουσών προβολής εκθεμάτων, ιστορικού, πολιτιστικού και οικολογικού υλικού με τη
χρήση ΤΠΕ, αυτόματα συστήματα ξενάγησης, Η/Μ εξοπλισμό, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης,
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, μονοπάτια /
διαδρομές (εντός προορισμών).
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 Σήμανση (εντός και περί του πόρου) και παραγωγή υλικού ερμηνείας – προβολής,
 Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαχειριστών σε κοινούς προορισμούς (π.χ. ΕΦΑ και Δήμοι).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στην δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωση τους να είναι
επισκέψιμα από τους κατοίκους και επισκέπτες της ΠΔΜ.
1.2 Δημιουργία φιλικών τουριστικών προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
Στόχος είναι η πολυ-λειτουργική ανάπτυξη των τουριστικών πόρων (μνημείων, μουσείων, οικιστικών συνόλων,
τουριστικών περιοχών) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ανάπτυξη υποδομής δημοσίου χαρακτήρα που θα
ενισχύσει την ελκυστικότητα και λειτουργικότητα τους, θα τις καταστήσει προσβάσιμες και διαθέσιμες για όλους και θα
αναβαθμίσει την ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρεται. Ειδικότερα, η δράση στοχεύει στην ανάδειξη της Δυτικής
Μακεδονίας ως πρωτοπόρου (για τα ελληνικά δεδομένα) Περιφέρειας για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων από
ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι ΑμΕΑ και η Τρίτη Ηλικία.
Συγκεκριμένα η δράση θα περιλαμβάνει έργα:
 Ειδικού εξοπλισμού και υποδομής για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων, την παρουσίαση εκθεμάτων και
αξιοθέατων που επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς φραγμούς από όλους σε εγκαταστάσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος όπως: Μουσεία και Αρχ. χώρους, Χιονοδρομικά Κέντρα, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, Κέντρα
Πληροφόρησης κ.ο.κ.
 Δημιουργίας ειδικών πεζοπορικών διαδρομών ήπιας δυσκολίας για χρήση από άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμΕΑ
καθώς και εξοπλισμός ασφαλείας - υποστήριξης υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 Κατάρτισης των διαχειριστών - χειριστών - προσωπικού λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις ειδικές ανάγκες και
στους τρόπους προσέγγισης των ειδικών ομάδων.
 Δημιουργίας υλικού προβολής - πληροφόρησης για τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες (που θα παρέχονται)
σε τουριστικούς πόρους και την ευαισθητοποίηση λοιπών ομάδων σε θέματα προσβάσιμου τουρισμού.
Ιδιαίτερα ως προς την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα επίσκεψης των πόρων από ομάδες που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία), οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αποσκοπούν
στη δημιουργία και εκμετάλλευση ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος που απουσιάζει από την πλειονότητα των
τουριστικών προορισμών της Ελλάδας και θα πρέπει να συνδυαστούν με την υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της
παραγωγικής βάσης προκειμένου η παροχή τουριστικών υπηρεσιών προς ειδικές ομάδες να έχει ολοκληρωμένο
χαρακτήρα.
1.3 Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας
Στοχεύει στην υποστήριξη της ελκυστικότητα και η αναβάθμιση της ποιότητας εκδηλώσεων και γεγονότων
παραδοσιακού ή σύγχρονου πολιτισμού που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες στην ΠΔΜ καθώς και ενέργειες για
τη διασύνδεση των δρώμενων αυτών με περιοχές, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού που σχετίζονται με το εν
λόγω δρώμενο, χωρικά ή θεματικά. Αφορά:
1) την υποστήριξη καθιερωμένων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (εκθέσεις, φεστιβάλ) που χαρακτηρίζονται ως
θεσμοί για την ΠΔΜ
2) τη στήριξη προγραμμάτων εκδηλώσεων ή τμημάτων αυτών (συνέδρια, εκθέσεις, λαογραφικά δρώμενα, θεατρικά
δρώμενα ή άλλες εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού και τεχνών).
Ενδεικτικές ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν:
 την οργάνωση Εκθέσεων / Εικαστικών εκδηλώσεων / φεστιβάλ / εργαστηρίων - master classes / εκδηλώσεων
προαγωγής σύγχρονων μορφών πολιτισμού
 τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για την διαχείριση των επισκεπτών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης
τους και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εκδηλώσεων
 την αναβάθμιση της παραγωγής των δρώμενων
 την προώθηση - προβολή εκδηλώσεων.
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1.4 Ερμηνεία, σήμανση πόρων και δημιουργία πληροφοριακού υλικού (ψηφιακού).
Στόχος είναι η δημιουργία μιας ευνόητης και συνεκτικής λειτουργικής διασύνδεσης των τουριστικών πόρων και
περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα βασίζεται σε σύγχρονα μέσα και θα έχει δυναμική μορφή, δηλαδή θα
διαθέτει την ικανότητα του περαιτέρω εμπλουτισμού και της αναθεώρησης του περιεχομένου της. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός ενιαίου συστήματος πληροφοριακού σήμανσης
και ερμηνείας το οποίο πέρα από το να κατευθύνει τους επισκέπτες θα δικτυώνει τις επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος
και θα παρέχει δυναμική ή ακόμα και αμφίδρομη πληροφόρηση . Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, το σύστημα
αυτό θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου και να διασυνδέεται με "έξυπνες"
συσκευές. Τα έργα που θα προταθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά
ενέργειες όπως:
 Εγκατάσταση συμβατικών, ψηφιακών πινακίδων ή/και "φάρων" που θα περιέχουν ή/και θα μεταπηδούν σε έξυπνες
συσκευές τουριστικές και γεωχωρικές πληροφορίες και θα τοποθετηθούν σε κόμβους των τουριστικών ροών και σε
σημεία ενδιαφέροντος
 Ψηφιοποίηση γεωχωρικών και πληροφοριακών δεδομένων
 Ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογών πλοήγησης / πληροφόρησης
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, η υλοποίηση της Δράσης είναι σκόπιμο να συνδεθεί
με τις δραστηριότητες των Δράσεων 4.1, 4.2. και 4.3.
1.5 Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.
Η δράση έχει τοπικό χαρακτήρα και αφορά ευαίσθητες περιοχές στις οποίες η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει
αύξηση των πιέσεων προς το φυσικό περιβάλλον. Στόχος της δράσης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων
που θα επιτρέψουν την προαγωγή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού σε περιοχές
υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος, Η Δράση θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής ενέργειες:
 Εφαρμογή μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που αφορούν την παρακολούθηση της
κατάστασης καθώς και μέτρα πρόληψης / αποφυγής πιέσεων από τουριστικές δραστηριότητες
 Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών σε
προστατευόμενες περιοχές.
 Υλικό για την πληροφόρηση ορθών πρακτικών επίσκεψης - άσκησης των τουριστικών δραστηριοτήτων


Διασύνδεση Οικολογικών Διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού τουριστικού
ενδιαφέροντος.

1.6 Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.
Στοχεύει στη διαμόρφωση καινοτόμων προσεγγίσεων - ειδικών μορφών και προϊόντων τουρισμού που θα αναπτυχθούν
σε συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή/και φορέων διαχείρισης τουριστικών πόρων με ερευνητικούς φορείς - κέντρα
γνώσης. Οι προσεγγίσεις θα στηρίζονται στα τοπικά πλεονεκτήματα, θα ενσωματώνουν την τοπική παράδοση και θα
στηρίζονται στη γνώση, στην τεκμηρίωση, στην επιχειρηματική ανακάλυψη και στην τεχνολογία.
Αναμένεται να επικεντρωθεί (χωρίς να είναι περιοριστικό) σε "νέες" μορφές τουρισμού που παρουσιάζουν δυνατότητες
στη Δυτική Μακεδονία, όπως είναι ο Γεωτουρισμός, ο Βιομηχανικός / Ενεργειακός τουρισμός, ο εμπορικός τουρισμός (με
επίκεντρο τη Γούνα), ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί για την τριπλή διασύνδεση τουρισμού - πολιτισμού - δημιουργίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί υπό την μορφή έργων έρευνας και καινοτομίας και ενσωμάτωσης νέων καινοτόμων
προσεγγίσεων στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος. Φορείς
υλοποίησης θα είναι συνεργατικά σχήματα που θα περιέχουν ερευνητικό φορέα ( ερευνητικό κέντρο ή ακαδημαϊκό
ίδρυμα), επιχειρήσεις - συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα (clusters, τοπικές ενώσεις) ή/και διαχειριστές τουριστικών
πόρων (ΟΤΑ, ΕΦΑ, ΦΔ Εθνικών Πάρκων κ.α.).
1.7 Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και εφαρμογή στρατηγικής για το
Τοπίο.
Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση του εργαλείου των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ν.4447/16) προκειμένου να
δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι τουριστικοί προορισμοί - περιοχές μέσα από εξειδικευμένες χωροταξικές και
πολεοδομικές ρυθμίσεις.
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Συγκεκριμένα, η υλοποίηση ΕΧΣ σε επίπεδο τουριστικής περιοχής (τοπικά., διαδημοτικά, ή/και διαπεριφερειακά) θα
υποστηρίξει τη χωροθέτηση και λειτουργία απαραίτητων γενικών και ειδικών υποδομών για τον τουρισμό, τη δημιουργία
ζωνών τουριστικής ανάπτυξης για την υποδοχή επενδύσεων και την εγκατάσταση νέων μονάδων παρέχοντας
πολεοδομικά κίνητρα, θα εξειδικεύσει μέτρα (ζώνες, όρους και περιορισμούς) για την προστασία του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων και θα ρυθμίσει αποτελεσματικά τις χρήσεις γης προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις οι
οποίες ενδέχεται είτε να υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, είτε να περιορίζουν τη λειτουργία και ανάπτυξη άλλων
σημαντικών για τις περιοχές κλάδων (κτηνοτροφίας, μεταποίησης κ.α.).
1.8 Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.
Ο Υπεύθυνος Τουρισμός (responsible tourism) αφορά «τη δημιουργία καλύτερων περιοχών όπου ζουν οι κάτοικοι και
καλύτερων προορισμών για να επισκέπτονται οι επισκέπτες.» Αφορά δράσεις ενημέρωσης, υιοθέτησης ποιοτικών
προτύπων και εφαρμογής τοπικών συμφώνων που στοχεύουν στην προώθηση του υπεύθυνου τουρισμού.
Στόχος της δράσης είναι οι φορείς, ξενοδόχοι, οι διαχειριστές των πόρων, οι κάτοικοι και οι τουρίστες να αναλάβουν
την ευθύνη για να γίνει ο τουρισμός περισσότερο αειφόρος. Στο πλαίσιο αυτό και συμπληρωματικά με την ενσωμάτωση
της υπευθυνότητας στο σύνολο των δράσεων του σχεδίου (ειδικά σε αυτές που αφορούν αναβάθμιση υποδομών και
ενίσχυση επιχειρήσεων) απαιτείται η προώθηση μέτρων για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των πολιτών,
για τη δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας κτλ.
2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων τουρισμού.
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων
της αλυσίδας αξίας του τουρισμού μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, την
ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών, την πιστοποίηση, την αναβάθμιση του εργατικού και επιχειρηματικού τους
δυναμικού και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης επιχειρήσεων των κλάδων του τουρισμού για:
 την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού
 την ενεργειακή και υδρονομική εξοικονόμηση και την διαχείριση των αποβλήτων τους
 την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε τομείς όπως η γαστρονομία, η ευεξία (Spa) κλπ.
Η δράση θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των συναφών δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ.
Προκειμένου η δράση να έχει προστιθέμενη αξία για της Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας θα
πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση της διάστασης της εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων που
αποτελούν ομάδες στόχους για την ΠΔΜ όπως τα ΑμΕΑ και η Τρίτη Ηλικία στις επενδύσεις που θα υποστηριχθούν.
2.2 Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές,
ΤΠΕ κ.α.).
Η δράση στοχεύει στη δημιουργία κάθετων και οριζόντιων συνεργατικών σχημάτων (clusters) μεταξύ επιχειρήσεων ή/
και φορέων διαχείρισης τουριστικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων υπηρεσιών. Δεδομένης της ανωριμότητας σε θέματα συνεργασίας, στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η
ανάπτυξη - οργάνωση τέτοιων σχημάτων ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες και το εύρος (θεματικό - χωρικό) της
συνεργασίας και να αναδειχθούν σε πιλοτική μορφή συνέργιες μεταξύ κλάδων με στόχο την προετοιμασία για
μελλοντική πλήρη εφαρμογή.
Η δράση θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των συναφών δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ
2.3 (α, β και γ) Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον τουρισμό / Κατάρτιση, πιστοποίηση
και προώθηση στην απασχόληση ανέργων στον τουρισμό.
Η δράση εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην προώθηση στην
απασχόληση σε κλάδους παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων με στόχο
την αναβάθμιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και την κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών ελλειμμάτων κατά τρόπο
τέτοιο ώστε οι ανθρώπινοι πόροι να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας που
απολαμβάνουν οι επισκέπτες. Περιλαμβάνει τρεις υποομάδες δράσεων ανά ομάδα στόχου που περιέχουν:
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 Κατάρτιση + Πιστοποίηση + προώθηση στην απασχόλησης, με ομάδα στόχου ανέργους
 Κατάρτιση + Πιστοποίηση με ομάδα στόχου εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις
 Κατάρτιση + Πιστοποίηση και Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας με ομάδα στόχου νέους –
αυτοαπασχολουμένους
2.4 Αύξηση της απασχόλησης και προώθηση της απασχόλησης ειδικών ομάδων στον τουρισμό
Η Ενδεικτική Ομάδα Δράσης εστιάζει στο να προωθήσει την τουριστική ανάπτυξη ως ένα μέσο για την προαγωγή της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ΠΔΜ. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα δημιουργήσει,
αναδείξει και υποστηρίξει ευκαιρίες για απασχόληση ειδικών ομάδων σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την αλυσίδα
αξίας του τουρισμού. Θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ μέσω της δράσης (10.1) που απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες
πληθυσμού και θα περιλαμβάνει αντίστοιχες παροχές, συν την παροχή voucher για την προώθηση της απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του τομέα.
2.5 Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.
Ο τουρισμός θεωρείται παγκοσμίως ως ένας τομέας ιδιαίτερα πρόσφορος για την ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία εκφράζεται στον τουρισμό είτε με την οργάνωση,
παραγωγή, προαγωγή - προώθηση δράσεων που προσελκύουν επισκέπτες και υπηρεσιών από κοινωνικές επιχειρήσεις
ή άλλες συλλογικές / μη κερδοσκοπικές μορφές όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, η
συλλογή και δημοσίευση υλικού τεκμηρίωσης κ.α.), είτε υποστηρίζοντας την άσκηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως
ο εθελοτουρισμός, ο κοινωνικός και ο υπεύθυνος τουρισμός που στοχεύουν στην τοπική κατανομή των οφελών του
τουρισμού. Πέρα των παραπάνω, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί και μία από τις κύριες μορφές εισαγωγής
της καινοτομίας στον τουρισμό καθώς πολλές από τις τουριστικές τάσεις εξελίσσονται μέσα από τη λειτουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις για την υλοποίηση
σχεδίων που στοχεύουν είτε στην τουριστική ανάπτυξη, είτε στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στον τουρισμό.
3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3.1 Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.
Στόχος είναι η προώθηση μορφών ήπιας - βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική ανάπτυξη της ΠΔΜ και των περιοχών
της. Η Δράση εφαρμόζεται σε δύο χωρικά επίπεδα: α) το Περιφερειακό, και β) το Τοπικό.
Στην παρούσα φάση η δράση θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση έργων συλλογής, ανάλυσης και σχεδιασμού Βιώσιμης
Κινητικότητας ή/και πιλοτικά έργα που θα υλοποιηθούν σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με στόχο τη βελτίωση
της μετακίνησης των επισκεπτών.
3.2 Διαπεριφερειακές συνεργασίες για την διασύνδεση τουριστικών περιοχών.
Στόχος της Δράσης, όπως έχει αναγνωριστεί, είναι η διασύνδεση (μέρους) του τουριστικού προϊόντος με συναφή
γεωγραφικά και θεματικά δίκτυα όμορων περιοχών κατά τρόπο τέτοιο ώστε η ΔΜ να εκμεταλλευτεί την ελκυστικότητα
που διαθέτουν πόροι εκτός της περιοχής της, αλλά και να αυξήσει την ελκυστικότητά της.
Δράσεις που μπορούν να περιληφθούν στην Ενδεικτική Ομάδα Δράσεων αφορούν τη θεματική δικτύωση και την
προώθηση κοινών ενεργειών προώθησης / προβολής, τη συνεργασία των υπεύθυνων φορέων και την δικτύωση των
υποδομών, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών προορισμών, την ενίσχυση της κινητικότητας
των επαγγελματιών του τουρισμού κ.ο.κ.
Η πηγή χρηματοδότησης εξαρτάται του είδους της συνεργασίας (Διαπεριφερειακή, διασυνοριακή κ.ο.κ.)
3.3 Ολοκλήρωση Μεταφορικών Υποδομών που εξυπηρετούν τουριστικές ροές.
Περιλαμβάνονται δύο Δράσεις με συμπληρωματικό χαρακτήρα καθώς τόσο η σκοπιμότητά τους όσο και η ωριμότητα
των έργων που θα υλοποιηθούν δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο την
εξυπηρετούν και αναμένεται να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων του ΣΟΤΑ:
 Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ"
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 "Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων"
4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

4.1 Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO).
Στόχο της δράσης αποτελεί η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα προορισμών
ειδικού τουριστικού προϊόντος) ως μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων
που αφορούν τον συντονισμό της δράσης και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων / παικτών,
μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης
και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υποστηριχθεί η λειτουργία του Συστήματος Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης
της Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.1.
4.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος προώθησης / προβολής
Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση ενεργειών προώθησης / προβολής στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου, στρατηγικού
(με σαφείς στόχους) χρονικού προγραμματισμού, σε συσχέτιση με την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού
σχεδιασμού, με συνεχή παρακολούθηση και με ικανές διαδικασίες αξιολόγησης και επαναπρογραμματισμού.
Περιλαμβάνει τις εξής ενδεικτικές ενέργειες:
 εκπόνηση Marketing Plan
 παραγωγή υλικού τεκμηρίωσης και προβολής (έντυπου - ψηφιακού)
 διαφημιστική προβολή και συμμετοχή σε Εκθέσεις
 διοργάνωση και συμμετοχή συνεδρίων - εκδηλώσεων
 άλλες ενέργειες προβολής (π.χ. fam trips, άρθρα σε περιοδικά, tours κλπ)
4.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές.
Στόχο της δράσης αποτελεί η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για την διαχείριση και παρακολούθηση της
τουριστικής ανάπτυξης που θα τροφοδοτήσει μελλοντικά τον σχεδιασμό και θα προσφέρει δεδομένα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών.

Αναλυτική περιγραφή των Ενδεικτικών Ομάδων Δράσεων (Τίτλος, Πρόγραμμα / Άξονας Παρέμβασης,
Περιγραφή – Σκοπιμότητα, Μεθοδολογία υλοποίησης, Διαδικασίες ωρίμανσης, Ωριμότητα – Χρονοδιάγραμμα,
Προϋπολογισμός, Δικαιούχοι / Φορείς υλοποίησης – Ωφελούμενοι, Δείκτες Εκροών, Δείκτες Αποτελέσματος,
Επιπτώσεις στην απασχόληση) παρουσιάζεται στο Παράρτημα.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Οι παραπάνω Ομάδες Δράσεων συνεξετάζονται:
α)

με τις Δράσεις που έχουν προταθεί κατά τις διαδικασίες εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-20

β)

με τις προτάσεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού

γ)

με τις προτάσεις των φορέων κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου,

και διαμορφώνεται συγκεκριμένη προτεραιοποίηση των Ενδεικτικών Ομάδων Δράσεων Δράσεων.
Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται τα εξής:
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1.

Σκοπιμότητα και ανταπόκριση στους στόχους του Σχεδίου

2.

Συμβολή στους στόχους του ΠΕΠ

3.

Ωριμότητα και ετοιμότητα

4.

Εμβέλεια σε ωφελούμενους

5.

Συνέργιες με άλλα Ε.Π., με την Ο.Χ.Ε. Λιμνών και τις άλλες Στρατηγικές της Περιφέρειας

6.

Χρονική διάρκεια έναρξης – ολοκλήρωσης εντός ορίων.

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται ως εξής: 3 (πολύ καλή ανταπόκριση στο κριτήριο), 2 (μέση), 1 (χαμηλή), 0
(καμία).
Η προτεραιοποίηση είναι αντίστοιχη της συνολικής βαθμολογίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
κριτήρια

Ενδεικτικές ομάδες Δράσεων

1

2

3

4

5

6

Βαθμ.
Προτ.

1. Οργάνωση και προσανατολισμός του περιφερειακού Προϊόντος
1.1

Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό

3

3

1

3

2

3

15

1.2

Αναβάθμιση τουριστικής εμπειρίας και δημιουργία φιλικών
τουριστικών πόρων προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).

3

3

1

3

3

3

16

1.3

Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής
ελκυστικότητας

3

2

2

2

2

2

13

1.4

Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του ψηφιακού
τουρισμού

3

1

2

1

3

3

13

1.5

Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της
τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές

3

1

1

1

3

3

12

1.6

Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό

3

2

1

2

1

2

11

1.7

Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού
ενδιαφέροντος και εφαρμογή στρατηγικής για το Τοπίο

2

1

1

1

3

3

11

1.8

Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό

2

1

1

1

1

3

9

2. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης του Τουρισμού
2.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τουρισμό

3

3

3

3

2

2

16

2.2

Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή
τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.)

3

3

1

2

3

1

13

2.3α

Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση
ανέργων στον τουρισμό

2

2

2

3

2

3

14

2.3β

Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον
τουρισμό

3

2

2

3

2

3

15

2.3γ

Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται
με την υποστήριξη της άσκησης τουριστικών
δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος

2

2

2

3

2

3

14
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κριτήρια

Ενδεικτικές ομάδες Δράσεων

1

2

3

4

5

6

Βαθμ.
Προτ.

2.4

Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε
επαγγέλματα τουρισμού

2

3

2

3

2

3

15

2.5

Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.

2

2

1

1

2

2

10

3. Ενίσχυση Γενικών Υποδομών
3.1

Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.

2

1

1

2

3

3

12

3.2

Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες για την
διασύνδεση τουριστικών περιοχών

3

1

1

1

2

1

9

3.3

Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού

1

3

3

3

2

2

14

4. Προώθηση και διασύνδεση με τις εθνικές και διεθνείς αγορές
4.1

Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

3

2

1

2

3

3

14

4.2

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος
προώθησης / προβολής.

3

2

1

2

3

3

14

4.3

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης
Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές

3

1

1

1

2

3

11

5.4. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνέργιες και συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις εντοπίζεται κατά βάση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ), συγκεκριμένα στις ακόλουθες Δράσεις. Η ανάλυση τους, με βάση τα
Έγγραφα Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων, παρατίθεται στο Παράρτημα.
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
Δράση 01 2b 1.2 01: Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού:
1. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» - 2. «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του
ΥΠΠΟΑ και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Δράση 01 3c 1.4 02: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση
στη διεθνή τουριστική αγορά.
Δράση 02 8v 2.2 01: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα κατά προτεραιότητα
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ.
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Δράση 03 6c 3.5 07 : Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος
Παρεμβάσεις αναβάθμισης / εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού χαρακτήρα περιοχής.
Δράση 03 6c 3.5 08: Δημιουργία πολυ-λειτουργικών παραθαλάσσιων – παραλίμνιων - παραποτάμιων πάρκων
Ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος των παράκτιων και παρόχθιων περιοχών πόλεων και
αξιοποίησή του προς όφελος επισκεπτών, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
Δράση 03 6c 3.5 09: Αξιοποίηση και ανάδειξη αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών δικαιοδοσίας ΟΤΑ α΄ βαθμού
Ανάπτυξη του θερμαλισμού μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και ανάδειξης
των αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών που ανήκουν στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Δράση 03-6c-3.5-10: ι Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού
Πιλοτική δράση με σκοπό την ανάπλαση, αναβάθμιση και συντήρηση και ανάδειξη ναών, μονών και του
περιβάλλοντος χώρου, μέσω δικτύωσης.
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Δράση 14.6iv.33.33.3: Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών
Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις διαχείρισης επισκεπτών σε ιστορικά ή/και οικονομικά ή/και πολιτιστικά
κέντρα πόλεων με αυξημένες τάσεις επισκεψιμότητας που συνδυάζουν τουριστικές και πολιτιστικές λειτουργίες.
Δράση 14.6iv.33.33.4: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων.
Προώθηση – προαγωγή αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα.
Δράση 14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την
μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
Περιλαμβάνεται η εξειδίκευση μελετών καταγραφής οικοτόπων και η εξειδίκευση έργων πιλοτικών για
οικολογικές διαδρομές με συνδυασμό την Φύση σε περιοχές κυρίως Natura 2000 και τον Πολιτισμό.
5.3. Δράση 14.6iv.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και
παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις,
δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Δράση 14.6iv.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα
διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της
δημοτικής αρχής και αξιοποίησή και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής.
Δράση 14.6iv.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών –
πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη
πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.
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Συνέργιες και συμπληρωματικότητα απαιτείται και εκτιμάται ότι εξασφαλίζεται ΚΑΙ μεταξύ των Δράσεων του
Σχεδίου, και συγκεκριμένα ως εξής.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9Ο
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4.
4.1
4.2
4.3
ΣΥΝΕΡΓΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

5.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το Σχέδιο εντάσσεται στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από αυτό.
Κατά συνέπεια, οι Δράσεις του πρέπει να συμμορφώνονται με το προγραμματικό πλαίσιο, τους Θεματικούς
Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ.
Παράλληλα, το Σχέδιο πρέπει να συνεργεί με όλες τις άλλες σχετικές πολιτικές, οι οποίες υλοποιούνται κατά
κύριο λόγο μέσω παρεμβάσεων, σε συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το Σχέδιο ακολουθεί καταρχήν τη συμβατότητα των δράσεων του με το ΕΠ
ΠΔΜ 2014-2020 και τη δυνατότητα ένταξής του σε αυτό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κωδ.

Ενδεικτικές Δράσεις ΠΕΠ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Π/Υ (Δ.Δ)

01.2.1.01

Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

1.000.000

02.1.1.02

Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης

2.500.000

03.1.1.01

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων
έρευνας και τεχνολογίας

2.500.000

03.2.1.01

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή
προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες

1.500.000

06.2.1.01

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας
τοπικά πλεονεκτήματα

8.000.000

06.2.1.02

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

08.1.1.03

Δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους
τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

400.000

10.1.1.01

Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση
μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

500.000

Χρηματοδοτικά εργαλεία (Επιχορήγηση κεφαλαίου, Επιστρεπτέες επιχορηγήσεις,
Διευκόλυνση πρόσβασης σε πιστωτικά προϊόντα κλπ)

200.000

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης

340.000

10.4.1
12.1.1.01
Σύνολο

11.375.000

28.315.000

Συνολικά, η υλοποίηση του Σχεδίου στηρίζεται στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων
που παρέχουν στήριξη για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης. Τα μέσα αυτά που κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά)
αναφέρονται στα ΕΔΕΤ είναι:



Το ΠΕΠ: Ο τουρισμός αποτελεί πεδίο παρέμβασης του ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020 σε 6 ειδικούς στόχους /
Επενδυτικές Προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 1 (ΕΤΑΚ) και 3 (Επιχειρήσεις) οι
παρεμβάσεις στον τουρισμό διαρθρώνονται σύμφωνα με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ.
Στο Θ.Σ. 2, η αναπτυξιακή στρατηγική εντάσσει την στήριξη στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τον
Τουρισμό - Πολιτισμό. Στο Θ.Σ. 6 διακρίνονται δύο προτεραιότητες που αφορούν (6c) προστασία και
ανάδειξη πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και (6d) προστασία και ανάδειξη φυσικών οικοσυστημάτων.



Το ΕΠΑΝΕΚ: Η προσέγγιση του ΕΠΑΝΕΚ ως προς τις επιλογές Επενδυτικών Προτεραιοτήτων είναι σε
μεγάλο βαθμό ταυτόσημη με του ΠΕΠ. Περιλαμβάνει δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας στον τομέα
του τουρισμού, χρηματοδότηση διασύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας και δημιουργία συστάδων
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 6 το ΕΠΑΝΕΚ εξειδικεύει την πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού
καταρτίζοντας ειδικές δράσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος της
χώρας και των περιφερειών της στον τουρισμό. Από αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις
που σχετίζονται με την ανάπτυξη των παρόχθιων και παραλίμνιων περιοχών - πάρκων, την ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού και την αξιοποίηση των δημόσιων κτηρίων.



Το ΑΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Πέρα από το σκέλος των Μεταφορών που έχει σημαντικό αντίκτυπο για βελτίωση της
προσβασιμότητας σε τουριστικούς πόρους, το ΕΠ περιλαμβάνει συστάδα δράσεων για ενίσχυση του
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(υπεύθυνου) τουρισμού σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και τουριστική αξιοποίηση περιοχών απόκατάστασης σημαντικών περιβαλλοντικών βλαβών. Ειδικά ως προς τελευταίο, κύριο ενδιαφέρον για την
ΠΔΜ είναι η αποκατάσταση / τουριστική αξιοποίηση των περιοχών εξορύξεων με ανάπτυξη καινοτόμων
προσεγγίσεων στον τουρισμό στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την μεταλιγνιτική εποχή.



Το ΠΑΑ: Η υλοποίηση του ΠΑΑ συνδέεται με τα τρία Προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ που συγκρότησαν και θα
υλοποιήσουν οι Αναπτυξιακές Καστοριάς, Κοζάνης (καλύπτει και Π.Ε. Γραβενών) και Φλώρινας. Τα τρία
ΤΑΠΤΟΚ (Leader) περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων που καλύπτουν (στο εύρος της χωρικής και θεματικής
τους διάστασης) τόσο την υποδομή όσο και την επιχειρηματικότητα. Στον τομέα των υποδομών εστιάζουν
κύρια σε μικρής κλίμακας παρεμβάσεις εξωραϊσμού σε ενδιαφέροντες αγροτικούς οικισμούς, καθώς και
στην υποστήριξη τοπικών δικτύων τουρισμού (διαδρομές).

Ειδικότερα, οι σχετικές Δράσεις των τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αξιολογούνται ως κατ'
αρχήν σκόπιμες για το Σχέδιο παρουσιάζονται στο Παράρτημα του Τεύχους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ Ε.Π.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΕΠ

Παρατηρήσεις

ΕΠ, ΘΑ, Δράση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΠΑΝΕΚ 01 3C
1.4 02

Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος

ΕΠΑΝΕΚ 03 6C
3.5 07

Δημιουργία πολυλειτουργικών παραθαλάσσιων –
παραλίμνιων - παραποτάμιων πάρκων

ΕΠΑΝΕΚ 03 6C
3.5 08

Αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων Ιαματικών
Πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού

ΕΠΑΝΕΚ 03 6C
3.5 09

Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού

ΕΠΑΝΕΚ 03 6C
3.5 10

Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών
περιοχών

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
14.6IV 33.33.3

Πιθανότατος μεγάλος
ανταγωνισμός και μεταξύ
Περιφερειών

Πιθανότατη μεγάλη ζήτηση σε
εθνική κλίμακα και ανταγωνισμός
μεταξύ Περιφερειών.
Ανάγκη για εκτεταμένη
διαβούλευση με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ανάγκη για εκτεταμένη
διαβούλευση με την ΕΥΔ ΕΠ
ΥΜΠΕΡΑΑ

Η τελική κατανομή πόρων και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου διαμορφώνονται όπως στον Πίνακα 22
και ο χρονοπρογραμματισμός εκτέλεσης του όπως στον Πίνακα 23. Διακρίνονται:


Η χρηματοδότηση από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (βέβαιη χρηματοδότηση)



Η δυνητική χρηματοδότηση από άλλες πηγές (χρηματοδότηση που θα αιτηθεί)



Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου (βέβαιη + αιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση)



Ο προϋπολογισμός των συνεργουσών με το Σχέδιο δράσεων του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (που
δεν αποτελούν δράσεις του Σχεδίου αλλά των οποίων η υλοποίηση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την
ολοκλήρωση του).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Χρηματοδότηση ΠΕΠ

Ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων ΣΟΤΑ
ΑΠ1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Δράση
Οργάνωση και προσανατολισμός του περιφερειακού
Προϊόντος
Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον
06.2.1.01
Τουρισμό
Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς
06.2.1.02
όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής
06.2.1.02
ελκυστικότητας.
Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του
02.1.1.02
ψηφιακού τουρισμού.
Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της
τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες
02.1.1.02
περιοχές.
Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον
01.2.1.01
Τουρισμό.
Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος και εφαρμογή
06.2.1.01
στρατηγικής για το Τοπίο.

1.8

Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.

ΑΠ2

Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης του Τουρισμού

2.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τουρισμό.

2.2
2.3α
2.3.β
2.3γ
2.4
2.5

Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την
συμμετοχή τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή,
μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).
Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην
απασχόληση ανέργων στον τουρισμό
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων
εργαζομένων στον τουρισμό.
Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που
σχετίζονται με την υποστήριξη της άσκησης
τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος.
Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε
επαγγέλματα τουρισμού
Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και
προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στον Τουρισμό.
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06.2.1.01

Δ.Δ.
14.400.000

Ι.Σ.

ΕΠΑΝΕΚ
Δράσεις

1.000.000

4.500.000
03-6c-3.5-07, 036C-3.5-08

5.000.000

Δ.Δ.*

Εναλλακτικές πηγές Χρηματοδότησης
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Δράσεις
Δ.Δ.*
ΚΟΖ-ΓΡΕ

4.500.000

ΠΑΑ**
ΚΑΣ

ΦΛΩΡ

7.800.000
14.6iv.33.33.1.
14.6iv.33.33.2.

2.500.000

14.6iii.32.31.1

300.000

14.6iv.33.33.3.

5.000.000

19.2.17

19.2.14
19.2.15

19.2.17

19.2.17

19.2.17

19.2.17

19.2.11
19.2.15
19.2.16

19.2.10

19.02.05

5.000.000
1.200.000
1.000.000
400.000
1.000.000

1.000.000

600.000
200.000
4.700.000

4.000.000

03.1.1.01

2.500.000

2.500.000

'03.2.1.01

1.000.000

1.500.000

08

200.000

08

200.000

08.1.1.03

200.000

10.1.1.01

300.000

10.4.1

300.000

250.000
01-3c-1.4.-02

0

19.2.12
02-8v-2.2.-01

19.2.22

19.2.4
19.2.7
19.3.3
19.3.5

250.000

19.2.10

19.2.7

19.2.2
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Χρηματοδότηση ΠΕΠ

Ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων ΣΟΤΑ
Δράση
ΑΠ3
3.1
3.2
ΑΠ4
4.1
4.2
4.3

Ενίσχυση Γενικών Υποδομών
Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον
Τουρισμό.
Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες
για την διασύνδεση τουριστικών περιοχών.

06.2.1.02

Υποστήριξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού
(DMO).
Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς
προγράμματος προώθησης / προβολής.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές
εφαρμογές

Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας
οδού

ΦΛΩΡ

19.3.2
19.3.3

800.000

19.3.6

3.200.000
400.000

06.2.1.01

2.000.000

02.1.1.01

800.000

Συνοδευτικές Δράσεις

ΠΑΑ**
ΚΑΣ

1.000.000

12.1.1.01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Δ.*

Εναλλακτικές πηγές Χρηματοδότησης
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Δράσεις
Δ.Δ.*
ΚΟΖ-ΓΡΕ

800.000

03-6c-3.5-10

Προώθηση και διασύνδεση με τις εθνικές και διεθνείς αγορές
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Ι.Σ.

1.000.000

Σύνολο ΣΟΤΑ (ανά πηγή)

3.3.

Δ.Δ.

ΕΠΑΝΕΚ
Δράσεις

23.300.000

5.000.000

51.120.000

5.000.000

6.600.000

7.800.000

3.710.000

3.020.000

6.690.000

55.000.000
07.1.1.01

55.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Δημόσια Δαπάνη ΠΕΠ)
2017

Εντάξεις έργων
Δαπάνες

2018
7.000.000

2019
11.500.000

2020
4.000.000

2021
800.000

2022

2023

500.000

4.500.000

6.500.000

6.000.000

4.000.000

1.800.000

Η ενεργοποίηση των δράσεων σχετίζεται με την ωριμότητα τους. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η
ανάληψη προπαρασκευαστικών δράσεων όπως διενέργεια μελετών εφαρμογής ή εξειδίκευση προδιαγραφών
και κριτηρίων επιλογής έργων. Οι υφιστάμενες δυνατότητες ενεργοποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3α
2.3.β
2.3γ
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3

ΕΝΔ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό
Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς όλους
(ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας.
Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του ψηφιακού
τουρισμού.
Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής
ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.

3/2018

Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.

1/2019

Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού
ενδιαφέροντος και εφαρμογή στρατηγικής για το Τοπίο.
Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.
Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τουρισμό.
Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή
τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).
Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση
ανέργων στον τουρισμό
Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον
τουρισμό.
Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με
την υποστήριξη της άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων
ενδιαφέροντος.
Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε
επαγγέλματα τουρισμού
Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.
Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.
Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες για την
διασύνδεση τουριστικών περιοχών.
Υποστήριξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO).
Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος
προώθησης / προβολής.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης
Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές
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1/2019

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Απαιτείται η εξειδίκευση προδιαγραφών
έργων

3/2018
1/2019

Μελέτη Εφαρμογής - Εξειδίκευσης

1/2019

Μελέτες Εφαρμογής

6/2018

Κατάθεση εξειδικευμένης πρότασης,
προεργασία RIS
Απαιτείται η θεσμοθέτηση του νέου
ΠΠΧΣΑΑ ΔΜ

6/2018
6/2018
1/2019
1/2019
1/2019

Κατάθεση εξειδικευμένης πρότασης,
προεργασία RIS
Απαιτείται εξειδίκευση του αντικειμένου
κατάρτισης - πιστοποίησης
Απαιτείται εξειδίκευση του αντικειμένου
κατάρτισης - πιστοποίησης

1/2019

Απαιτείται εξειδίκευση του αντικειμένου
κατάρτισης - πιστοποίησης

1/2019

Απαιτείται εξειδίκευση του αντικειμένου
κατάρτισης - πιστοποίησης

3/2018
3/2018

6/2018

Απαιτούνται μελέτες εφαρμογής συμφωνίες συνεργασίας
Απαιτείτε Business Plan του DMO

1/2019

Προϋποθέτει την λειτουργία του DMO

6/2019

Προϋποθέτει την λειτουργία του DMO
και την ανάπτυξη της επιχειρησιακής
του ικανότητας

12/2019
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5.6. ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Περαιτέρω, η Στρατηγική, εφόσον σκοπεύει στην ανάδειξη και ανάπτυξη ενός ενιαίου τουριστικού προορισμού,
πρέπει να διαθέτει και την κατάλληλη χωρική οργάνωση.
Η χωρική οργάνωση λαμβάνει υπόψη και:

- τις Ευρύτερες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης όπως αυτές ορίζονται στο ΠΠΧΣΑΑ
- τα σημαντικότερα Σημεία εισόδου των τουριστών στην Περιφέρεια και την ποιότητα του δικτύου μεταφορών
- τις υπάρχουσες Πυκνώσεις αξιοποιήσιμων πόρων
- την κατά περιοχές υφιστάμενη ανωδομή / υποδομή της προσφοράς,
και προβλέπει:
1. Ένα σύνολο κόμβων με βάση:
(α) τη σημερινή αναγνωρισιμότητα
(β) την ύπαρξη θεματικών πυκνώσεων ή την εγγύτητα σε αυτές
(γ) την προσβασιμότητα τους
(δ) τη δυνατότητα σύνδεσης με τις δευτερεύουσες πυκνώσεις πόρων
(ε)

το σημερινό επίπεδο της προσφοράς και τη δυνατότητα βελτίωσης της.

Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, τέτοιοι κόμβοι μπορούν να είναι:


το δίπολο Πρέσπες – Φλώρινα, με κέντρο τις Πρέσπες λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας τους, σε
συνδυασμό με την ένταξη τους στην Ο.Χ.Ε. Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και σε επαφή με τη Βόρεια «πύλη»
εισόδου στη Δυτική Μακεδονία



την Καστοριά, λόγω της ήδη ισχυρής δραστηριότητας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ένταξη της στην
Ο.Χ.Ε. Λιμνών και σε επαφή με τον Γράμμο και με τη Βορειοδυτική «πύλη» εισόδου στη Δυτική Μακεδονία
και το αξιοποιήσιμο αεροδρόμιο



το δίπολο Αμύνταιο – Νυμφαίο, σε συνδυασμό με την ένταξη των λιμνών της περιοχής στην Ο.Χ.Ε. Λιμνών
και σε άμεση επαφή με το Βίτσι και με τη Δυτική «πύλη» εισόδου στη Δυτική Μακεδονία



τα Γρεβενά, λόγω της σύνδεσης τους με το Ε.Π. Πίνδου και σε επαφή με τη Νοτιοδυτική και τη Νότια
«πύλες» εισόδου στη Δυτική Μακεδονία



τον σχηματισμό Σιάτιστα – Κοζάνη – Αιανή – Λίμνη Πολυφύτου, λόγω της συγκέντρωσης υπηρεσιών στην
Κοζάνη, του αναγνωρίσιμου πολιτιστικού-οικιστικού αποθέματος στη Σιάτιστα, του αρχαιολογικού πόλου
Αιανής και του Γεωπάρκου, σε συνδυασμό με την ένταξη της λίμνης στην Ο.Χ.Ε. Λιμνών και σε επαφή τόσο
με τη Νοτιοανατολική όσο και την Ανατολική «πύλες» εισόδου στη Δυτική Μακεδονία και το αξιοποιήσιμο
αεροδρόμιο.
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2. Ένα ενιαίο κύκλωμα «περιήγησης» σε όλους τους αξιοποιήσιμους πόρους με Άξονες που ορίζονται με
βάση:
(α) την εύκολη διασύνδεση των «εκτός κόμβων» πόρων και ανωδομής και ειδικών υποδομών με τους
κόμβους και μεταξύ τους (ώστε κανείς πόρος να μη βρεθεί εκτός κυκλώματος)
(β) τα κύρια σημεία «εισόδου» στην Περιφέρεια
(γ) τη διασύνδεση των κόμβων
(δ) την ελάχιστη αναγκαία (για τον τουρίστα) και μέγιστη αποδοτική (για τους παρόχους υπηρεσιών)
διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια.
Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, τέτοιοι Άξονες μπορούν να είναι:


ο Άξονας Αρνισσα - Αμύνταιο – Φλώρινα – Πρέσπες, με διακλαδώσεις προς Νίκη και Νυμφαίο, Βίτσι



ο Αξονας Πρέσπες - Καστοριά – Σιάτιστα – Γρεβενά, με διακλαδώσεις προς Κρυσταλλοπηγή, Νεστόριο,
Κορέστεια, Βόιο και Πεντάλοφο



ο Αξονας Αμύνταιο – Πτολεμαϊδα – Κοζάνη – Πολύφυτο - Σέρβια, με διακλαδώσεις προς Αιανή, Βελβενδό,
Τρανόβαλτο, Ελασσόνα



ο Αξονας Πολύμυλος – Κοζάνη – Σιάτιστα - Γρεβενά, κεντρικός Αξονας της Εγνατίας Οδού.

3.

Οργάνωση επιχειρηματικών συστάδων περί κάθε Κόμβο, ανεξαρτήτως θεματικής μορφής τουρισμού.

Κύριο εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι οι Δράσεις Υποστήριξης περιφερειακών δικτυώσεων για την υποστήριξη
καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό, Ενίσχυσης επιχειρήσεων τουρισμού και εργαζομένων, Αύξηση της
αυταπασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων, Υποστήριξης
συνεργατικών σχημάτων με συμμετοχή τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.), Ενίσχυσης
της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό
4.

Οργάνωση Θεματικών υποδομών κατά μήκος όλου του κυκλώματος περιήγησης.

Προς το σκοπό αυτό θα προσανατολιστούν ιδιαίτερα οι Δράσεις Κεφαλαιοποίησης επενδύσεων προηγούμενων
περιόδων στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, ενδυνάμωση της συνεργασίας των διαχειριστών τους, Ερμηνείας,
σήμανσης πόρων και δημιουργίας πληροφοριακού υλικού, Συστημάτων παρακολούθησης της βιωσιμότητας της
τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές, Εξειδίκευσης Χωρικού Σχεδιασμού σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, Διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών προβολής / συμμετοχής σε δίκτυα.
Σχηματικά, η χωρική οργάνωση παρουσιάζεται ακολούθως (Χάρτης 26). Η οργάνωση θα εξειδικευθεί
λεπτομερώς από τη Δομή που θα αναλάβει τη Διαχείριση της υλοποίησης του Σχεδίου (βλ. κεφ. 6), με βάση και
τη Θεματική / Εποχική οργάνωση των ενδεικτικών ομάδων Δράσεων που προτείνεται στους επόμενους
Χάρτες 27 – 30/
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ΧΑΡΤΗΣ 26: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΧΑΡΤΗΣ 27 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ / ΕΠΟΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ -1 / ΑΝΟΙΞΗ
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ΧΑΡΤΗΣ 28 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ / ΕΠΟΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ -2 / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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ΧΑΡΤΗΣ 29 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ / ΕΠΟΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ -3 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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ΧΑΡΤΗΣ 30 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ / ΕΠΟΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ -4 / ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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6.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα Προορισμών ειδικού τουριστικού
προϊόντος) είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που
αφορούν τον συντονισμό της δράσης και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων /
stakeholders, μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.
Μια Δομή Διαχείρισης Προορισμού (DMO) ασκεί τις εξής λειτουργίες:


παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των τουριστικών μεγεθών, της εξέλιξης της περιφερειακής πολιτικής
για τον τουρισμό και των αποτελεσμάτων της



σχεδιασμός για την επίτευξη της κατάλληλης τουριστικής εικόνας



βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Προορισμού και διασφάλιση της βιωσιμότητας του μέσα από την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του παρεχόμενου προϊόντος



μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών, της ελκυστικότητας του περιφερειακού προϊόντος και
προώθηση προτάσεων για αναβάθμιση και εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας



διασύνδεση με άλλες μορφές τουρισμού ή άλλους κλάδους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων εντός
της Περιφέρειας



διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών «παραγωγών»,με τους «διεθνείς παίκτες» (tour operators)



υποστήριξη στην αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών



σχεδιασμός και προώθηση του Branding, υλοποίηση του Τουριστικού Marketing και της Τουριστικής
Προβολής για προώθηση της εικόνας και του συνολικού προϊόντος μέσα από επιμέρους δράσεις (π.χ.
διοργάνωση γεγονότων, παραγωγή υλικού προβολής, συμμετοχή σε Εκθέσεις, διοργάνωση ταξιδιών
εξοικείωσης / fam trips κ.ο.κ.).
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διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και υποστήριξη του τοπικού δυναμικού στην
παραγωγή και στην ενσωμάτωση καινοτομιών.

Κύριος σκοπός του φορέα είναι η ολοκληρωμένη προβολή, προώθηση και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος
της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα:


η επεξεργασία, αξιολόγηση, γνωμοδότηση και εισήγηση προτάσεων γύρω από ενέργειες για την ανάπτυξη
του τουρισμού και την ανάπτυξη του περιφερειακού προϊόντος,



η εκπόνηση σχεδίων δράσης (marketing plan), η παραγωγή υλικού προβολής και η προώθηση της ενιαίας
ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος στις διεθνείς και εθνικές αγορές, μεμονωμένα
και σε συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς,



η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προσέλκυση επισκεπτών και προγραμμάτων προβολής (καμπάνιες)



η ανάλυση, επεξεργασία, αξιολόγηση και σύνθεση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και
επιχειρησιακών πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη του τουρισμού,



η συλλογή, μέτρηση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων για τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η παρακολούθηση της διακύμανσης των μεγεθών,



η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, των μεγεθών και των τάσεων της διεθνούς αγοράς, η ενημέρωση
της περιφερειακής κοινότητας (φορείς και επιχειρήσεις) για τις εξελίξεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και
η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών στην τοπική κοινότητα και η
ανάπτυξη του διαλόγου



η διασύνδεση του προϊόντος με άλλους κλάδους του τουρισμού ή του τοπικού παραγωγικού συστήματος, η
συνεχής ενθάρρυνση για ενσωμάτωση της καινοτομίας, της βελτίωσης και της δημιουργίας νέων
προϊόντων,



η συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη καινοτομιών στον τουρισμό



η προώθηση συνεργασιών και κλίματος συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διοίκησης και τοπικής
κοινότητας και η προώθηση της εξωστρέφειας



η εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του επιχειρηματικού κόσμου και η προώθηση εμπορικών
συμφωνιών,



η διαχείριση και συμμετοχή σε έργα, δράσεις και προγράμματα που εξυπηρετούν τους παραπάνω
σκοπούς και η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εκ της φύσεως του, ο DMO έχει συλλογικό χαρακτήρα και φιλοσοφία, δεν αποτελεί επιχειρηματική
πρωτοβουλία, αλλά μία υποστηρικτική προς τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους επισκέπτες, δομή.
Ο DMO αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό στον οποίο συμπράττουν δημόσιοι και συλλογικοί φορείς και
μπορεί να διαθέτει ως συνδεδεμένα μέλη επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού (UNTWO) είναι σκόπιμο στην σύμπραξη να μετέχουν και φορείς γνώσης και καινοτομίας, όπως
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ.
Προσαρμοσμένος στην δομή και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δεδομένα της Περιφέρειας ένας τέτοιος
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μηχανισμός μπορεί να δημιουργηθεί αποτελούμενος τρία επίπεδα:



το Πολιτικό:
Εκπροσωπείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού) και έχει ως
ρόλο την πολιτική καθοδήγηση και αποδοχή του σχεδιασμού, την διαβούλευση και τον συντονισμό των
φορέων, την εκπροσώπηση της περιφέρειας και την αρμοδιότητα (και ευθύνη) της Λήψης Αποφάσεων



το Διοικητικό:
Ανήκει ως αρμοδιότητα στις Υπηρεσίες Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας και των Π.Ε. της και έχει ως
επιμέρους αρμοδιότητες τη διοικητική υποστήριξη, τη σύνθεση του στρατηγικού σχεδιασμού, την
εξειδίκευση της εφαρμογής της στρατηγικής και το συντονισμό των υπηρεσιών. Κύριος στόχος του
διοικητικού επιπέδου είναι η εφαρμογή της στρατηγικής, των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων που
αφορούν τη διαχείριση, προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος, ο συντονισμός των
εμπλεκομένων μερών του και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.



το Επιχειρησιακό:
Πέρα από τις υπηρεσίες Τουρισμού οι οποίες έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες (όχι όμως την τεχνική και
στελεχιακή επάρκεια), στον ρόλο αυτό μπορούν να συνδράμουν η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
(υπό την σημερινή μορφή της έχει και αυτοί περιορισμένες δυνατότητες) ή/ και οι Αναπτυξιακές Εταιρίες
(της Περιφέρειας). Κύριος στόχος του επιχειρησιακού επιπέδου είναι η υποστήριξη της εφαρμογής της
στρατηγικής και των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση, προώθηση και
προβολή του τουριστικού προϊόντος, άλλα και της υποστήριξης της παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης και της συλλογής των σχετικών δεδομένων.

Οι παραπάνω φορείς θα αποτελούν τον πυρήνα ενός οργανωτικού σχήματος. Είναι ωστόσο σκόπιμο να
συμμετέχουν ενδεικτικά:

- Οι Ενώσεις Ξενοδόχων
- Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η αντίστοιχη του ΑΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας

- Τα Επιμελητήρια
- Η Αγροδιατροιφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας
- Οι Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων
- ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Για την υποστήριξη των λειτουργιών και της βιωσιμότητας του φορέα θα μπορούσε πέρα από τους Εταίρους να
υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και Μελών, με ετήσια συνδρομή. Ως μέλη μπορεί να είναι επιχειρήσεις των
σχετικών κλάδων, οι οποίες με την συνδρομή τους θα απολαμβάνουν συμμετοχή στις ενέργειες προώθησης /
προβολής του DMO.
Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι προηγούμενες προσπάθειες έχουν αποτύχει, λόγω της μη επαρκούς εξασφάλισης
της βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης Προορισμού, και για το λόγο αυτό τα πάγια λειτουργικά έξοδα του
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φορέα θα πρέπει να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, και το έργο του να εξασφαλίζει επαρκείς χρηματοδοτήσεις
για συγκεκριμένες και σκόπιμες δράσεις.
Δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί για τη συμμετοχή σε σχήματα σε πολλούς από τους τοπικούς
φορείς, τόσο θεσμικοί, όσο και οικονομικοί. Η δημιουργία βιώσιμου και λειτουργικού σχήματος, αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
Εντοπίζονται συνεπώς δύο εναλλακτικές:
1. Η ενδυνάμωση των υπηρεσιών τουρισμού και η υποστήριξη της λειτουργίας του με την υποστήριξη
Τεχνικού Συμβούλου (δεδομένων των περιορισμών στην πρόσληψη στελεχών) προκειμένου να αναλάβει το
κύριο μέρος του επιχειρησιακού τμήματος του DMO.
2. Ο συντονισμός και η υποστήριξη υφιστάμενων εξειδικευμένων δομών (η Εταιρία Τουρισμού ή/και μία
Αναπτυξιακή Εταιρία) προκειμένου να αναπτύξουν τις απαιτούμενες λειτουργίες και να αναλάβουν τις
σχετικές δραστηριότητες.
Σε κάθε περίπτωση (των δύο παραπάνω ή ενός "ενδιάμεσου" συνδυασμών) η λειτουργία του DMO προϋποθέτει
την ύπαρξη μίας ομάδα ατόμων στελεχών με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης /
μάρκετινγκ, τουρισμού υγείας, διαχείρισης χώρου και περιβάλλοντος, οικονομοτεχνικής ανάλυσης, καθώς και
από το ανάλογο υποστηρικτικό προσωπικό.
Προτείνεται η ομάδα αυτή να αποτελείται από 3 άτομα επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και 1 άτομο ως
υποστηρικτικό / διοικητικό προσωπικό που θα απασχοληθούν στην έδρα του επικεφαλής φορέα. Η δομή
παράλληλα θα αναπτύξει και ένα ευρύτερο σύστημα συνεργατών που θα αποτελείται:
α)

από άτομα και υπηρεσίες των εταιρικών μελών της

β)

από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. φωτογράφους, μελετητές) που θα απασχολούνται όποτε υπάρχει
ανάγκη.

6.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το σύστημα δεικτών παρακολούθησης στοχεύει στο να παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών και των
χαρακτηριστικών της τουριστικής ανάπτυξης και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα.
Το πρώτο αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Το σύστημα αυτό είναι μεσοπρόθεσμο, έχει εφαρμογή στο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου (ως το 2023) και βασίζεται κυρίως στους δείκτες που παρακολουθούν,
την πορεία της υλοποίησης, τις εκροές και τα αποτελέσματα των δράσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο. Υπό
αυτή την έννοια παρακολουθεί τις εκροές των δράσεων - επενδύσεων και το πως διαμορφώνονται τα γενικά
τουριστικά μεγέθη που σχετίζονται με αυτές.
Το δεύτερο σύστημα δεικτών παρακολούθησης έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και στοχεύει στο να
παρακολουθεί πολύπλευρα την διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών του τουρισμού ποσοτικά και ποιοτικά. Το
σύστημα αυτό (το οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει η δομή διαχείρισης προορισμού) έχει ευρύτερο χαρακτήρα
και πέρα από την παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών επισκεψιμότητας και διανυκτερεύσεων,
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περιλαμβάνει την παρακολούθηση των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την λειτουργία
αυτή προτείνεται η υιοθέτηση του ETIS το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το σύστημα παρακολούθησης του ΣΟΤΑ στηρίζεται στο σύστημα δεικτών του ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020, το οποίο
αποτελεί και το κύριο χρηματοδοτικό του μέσο για την υλοποίηση της Στρατηγικής.
Η επιλογή αυτή γίνεται για τους εξής λόγους:

- Οι αναμενόμενες εκροές των ενδεικτικών δράσεων ταυτίζονται με αυτές των αντίστοιχων δράσεων του ΠΕΠ
και καλύπτουν σχεδόν στο σύνολο τον αιτούμενο προϋπολογισμό

- Το σύστημα δεικτών (σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού δεικτών SMARΤ) οφείλει να είναι κατά το δυνατόν
απλούστερο και να μην επιβαρύνει την υλοποίηση, επομένως μια αύξηση του πλήθους των δεικτών δεν θα
είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα πέρα από τον επιπλέον διαχειριστικό φόρτο που θα προκαλούσε

- Η κοινή παρακολούθηση αυξάνει τις συνέργιες και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Προτείνεται επιπλέον η παρακολούθηση ενός δείκτη εκροών που σχετίζεται με τις δράσεις του Άξονα 3, για να
περιγραφεί πληρέστερα το φυσικό του αντικείμενο.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, όπου το ΠΕΠ ορίζει μόνον έναν σχετικό μες τον τουρισμό δείκτη, προστίθενται
άλλοι δύο για να γίνεται αντιληπτή η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου. Οι δείκτες πληρούν τα κριτήρια SMART
καθώς στηρίζονται σε δεδομένα που παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε ετήσια βάση.
Επίσης στο πλαίσιο ανάπτυξης του συστήματος παρακολούθησης δεικτών μπορούν να αντληθούν στοιχεία και
από το Παρατηρητήριο Τουρισμού και να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

66

Specific Measurable Achievable, Relevant and Time-bound.

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

126

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΟΤΑ με αναφορά στο ΠΕΠ
Δείκτης

Ορισμός

Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος
ΣΟΤΑ 2023

Πηγή Στοιχείων

Εκροές
CΟ09 -Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Αριθμός Επισκεπτών (άτομα) - Ο Δείκτης θα υπολογιστεί βάσει των στοιχείων
επισκεψιμότητας πόρων / υποδομών που θα ενισχυθούν από έργα που θα ενταχθούν στις
δράσεις 1.1., 1.2., 1.4 και 3.1. Για τον ορισμό του δείκτη είναι απαραίτητο κατά την επιλογή
των έργων α) να προσκομιστεί η τρέχουσα (ex ante) επισκεψιμότητα του κάθε πόρου και β)
να υπάρχει δέσμευση του Φορέα λειτουργίας για την αποστολή ex post στοιχείων.

T2106 - Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς

Αριθμός έργων των δράσεων 1.1., 1.2, 1.6 και 4.2.

18

ΟΠΣ

Τ2102 - Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται

Ο δείκτης θα υπολογιστεί στο σύνολο των εκροών έργων των Δράσεων 1.3, 1.4 και 4.2, ως
ψηφιακή υπηρεσία νοείται οποιαδήποτε εφαρμογή, βιβλιοθήκη, σύστημα σήμανσης έχει
ολοκληρωμένη - λειτουργική μορφή βάσει της οποίας είναι αξιοποιήσιμη από επισκέπτες

4

Τελικοί Δικαιούχοι
-ΤΔΕ

Στον δείκτη προσμετρούνται επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1.5

6

ΟΠΣ

40

ΟΠΣ

60

ΟΠΣ

5

ΟΠΣ

CO26 - Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
ερευνητικά ιδρύματα
CO01 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
CO01 - Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων και των
μακροχρόνια ανέργων
ΔΙαπεριφερειακά δίκτυα τουρισμού που
υποστηρίζονται
Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας

+100.000

Στον δείκτη προσμετρούνται επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης 2.1
και 2.5
Η τιμή του δείκτη ισούται με το άθροισμα των δικαιούχων που θα ενταχθούν και θα
ολοκληρώσουν τα προγράμματα των Δράσεων 2.2.β, 2.3.α και 2.3.β
Έργα που διαπεριφερειακής και διασυνοριακής δικτύωσης που εντάσσονται στο ΠΕΠ στα
Προγράμματα του INTERREG ή στο ΕΠΑΝΕΚ
Αριθμός ΚΟΙΝΣΕΠ που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης 2.4

Φορείς
Διαχείρισης των
πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών
πόρων.

8

Αποτελέσματα
Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και
φυσικών πόρων της περιφέρειας
Αφίξεις επισκεπτών σε ξενοδοχειακά και παρόμοια
καταλύματα
Αύξηση της κινητικότητας των τουριστών της ΔΜ /
Αύξηση της μέσης παραμονής
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Βάση ετήσιας έρευνας σε διαχειριστές (ωφελούμενους και μη) πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών πόρων (βλέπε αναλυτικά παρακάτω)
Τα στοιχεία καταγράφονται από ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΤΕ. Στον υπολογισμό θα πρέπει να
σταθμίζεται η πληρότητα των μονάδων που απέστειλαν στοιχεία.
Ο δείκτης προκύπτει από τον λόγο του αριθμού διανυκτερεύσεων προς τον αριθμό αφίξεων.
Τα στοιχεία καταγράφονται από ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΤΕ

200.000

350.000

126.992
(2014)

200.000

ΕΛΣΤΑΤ

2,2

3

ΕΛΣΤΑΤ
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Η υοθέτηση του ETIS ακολουθεί τα εξής Βήματα.
Βήμα 1 : Αύξηση της τοπικής συνείδησης
Από την στιγμή που ένας προορισμός αποφασίσει να μετρήσει την βιωσιμότητα του χρησιμοποιώντας το σύστημα δεικτών
ETIS, είναι σημαντικό να κοινοποιήσει την απόφαση σε όσο το δυνατό περισσότερους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα συμβάλει
στην αύξηση της συμμετοχής, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δέσμευση του προορισμού προς τον βιώσιμο τουρισμό και
στην αύξηση της υποστήριξης για δράσεις που ενδεχομένως θα πρέπει να αναληφθεί βάσει των αποτελεσμάτων των δεικτών.
Οι τοπικοί συντονιστές προορισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους επικοινωνίας που διαθέτουν και να
διασφαλίζουν ότι η τοπική αρχή / δήμος όπου ανήκουν κάνει το ίδιο. Τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι χρήσιμα και
οικονομικώς αποδοτικά για την γρήγορη και απλή επικοινωνία.
Βήμα 2: Δημιουργία προφίλ προορισμού
Ο καθορισμός των ορίων του προορισμού και η γενική ενημέρωση φορέων πάνω σε αυτό αποτελούν σημαντικά βήματα της
συλλογής δεδομένων. Το εργαλείο ETIS που παρέχεται για να διευκολύνει το παραπάνω, είναι το έντυπο προφίλ προορισμού,
το οποίο είναι το βασικό σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση.
Βήμα 3: Διαμόρφωση Ομάδας Εργασίας Φορέων
Το επόμενο βήμα αφορά την σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας Φορέων. Η ΟΕΦ είναι μια συλλογή από οργανισμούς και άτομα,
με συμμετοχή και ενδιαφέρον στον κλάδο του τουρισμού. Η ομάδα θα πρέπει να «φιλοξενείται» από τον τοπικό συντονιστή
προορισμού και το προσωπικό του, και αν υπάρχει δυνατότητα, από τους εθνικούς ή περιφερειακούς τουριστικούς
οργανισμούς. Για να παρέχεται δυνατότητα επαρκούς συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα και
νόημα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα και τον οργανισμό διαχείρισης του προορισμού ή
την τουριστική αρχή έχοντας ενεργό ρόλο στην ΟΕΦ. Άλλοι τομείς που είναι σημαντικό να περιληφθούν είναι οι κοινοτικές
ομάδες, οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης υπεύθυνες για την απασχόληση, η
οικονομική ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, οι προστατευόμενες περιοχές και το περιβάλλον. Οι τοπικοί συντονιστές προορισμού
πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους των παραπάνω και άλλων σχετικών τομέων να συμμετέχουν δίνοντας έμφαση στα
πλεονεκτήματα της συμμετοχής για τον εκπρόσωπο και τον εκπροσωπούμενο. Μια μέση ομάδα φορέων αποτελείται από
περίπου 15-20 άτομα (λιγότερα, για μικρό προορισμό).
Βήμα 4: Καθιέρωση Ρόλων και Ευθυνών
Όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να συμφωνηθούν σαφείς αρμοδιότητες των ρόλων και των συμφερόντων των μελών της
ΟΕΦ, κατά τη συνεδρίαση της ΟΕΦ. Αυτή η διαδικασία θα συμβάλει, όχι μόνο στην απόδοση προτεραιότητας συλλογής
δεδομένων για τους βασικούς δείκτες, αλλά θα δημιουργήσει επίσης ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και δέσμευσης στη διαδικασία.
Για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου θα πρέπει να μπορεί να αναφέρει δεδομένα
σχετικά με τα ποσοστά ανακύκλωσης, ο εκπρόσωπος του τοπικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας κλπ. Ο ρόλος του τοπικού συντονιστή προορισμού είναι να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς προς μια
συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό στόχων, τη λήψη μέτρων και τον προγραμματισμό του τρόπου επίτευξης των στόχων
αυτών. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιό μέλος της ΟΕΦ θα είναι υπεύθυνο για το στόχο και να
συμφωνήσει με αυτό.
Βήμα 5: Συλλογή και Καταγραφή Δεδομένων
Αρχικά, η ΟΕΦ θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία σταθερής ροής εργασιών συλλογής δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι ίδιοι οι προορισμοί μπορούν να επιλέξουν τους πιο σχετικούς δείκτες που επιθυμούν να υιοθετήσουν και να
παρακολουθήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες του προορισμού. Τα περισσότερα δεδομένα δεικτών πρέπει να είναι άμεσα
διαθέσιμα από τον τομέα του κάθε μέλους της ΟΕΦ, τον ρόλο της απασχόλησης και το ενδιαφέρον, ή να είναι προσβάσιμα
μέσω άλλων αρχών. Π.χ. σε εθνικό επίπεδο, η συλλογή δεδομένων πρέπει να είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης των
διαφόρων πηγών δεδομένων σε ένα μέρος για να δημιουργηθεί μια λεπτομερής εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας του
προορισμού. Ορισμένοι δείκτες θα έχουν δεδομένα που λείπουν ή που χρειάζονται επέκταση. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να αντληθούν με την διεξαγωγή ερευνών, ερωτηματολογίων και άλλων δραστηριοτήτων. Εάν ο προορισμός δεν διαθέτει τους
πόρους για την πραγματοποίηση ερευνών, οι συντονιστές μπορούν να συλλέξουν τα διαθέσιμα δεδομένα για τους άλλους
δείκτες και να συζητήσουν με την ΟΕΦ πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πόρων για να
πραγματοποιήσουν τις έρευνες στο μέλλον.
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Βήμα 6: Ανάλυση αποτελεσμάτων. Προτεραιότητα στις ανάγκες και συγκρότηση σχεδίου δράσης
Μόλις η συλλογή δεδομένων λειτουργήσει ομαλά και τα δεδομένα των δεικτών συλλεχθούν, υποβληθούν από τους φορείς και
στη συνέχεια ταξινομηθούν στο δελτίο δεδομένων προορισμού διαδικτυακά, η ΟΕΦ θα προχωρήσει στην ανάλυση των
ευρημάτων και στον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών.
Ο τοπικός συντονιστής προορισμού θα πρέπει να καλέσει μια νέα συνεδρίαση της ΟΕΦ. Η ομάδα μπορεί στη συνέχεια να
αναθεωρήσει και να αναλύσει τα αποτελέσματα, να αποφασίσει σχετικά με ορισμένα ρεαλιστικά σημεία αναφοράς ή στόχους
και να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για τον τρόπο επίτευξης τους.
Με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα πρέπει να αποδίδουν πληροφορίες για τον προορισμό οι οποίες
θα μπορούν να ενσωματωθούν στα σχέδια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, καθώς και να ενημερώνουν την μακροπρόθεσμη
στρατηγική και πολιτική.
Κατά την επικοινωνία με το κοινό, η ΟΕΦ μπορεί να εξετάσει τους διάφορους τύπους τουριστών που μπορεί να ενθαρρυνθούν
να επισκεφτούν τον προορισμό και να τον παρουσιάσει σε πιθανούς επισκέπτες τονίζοντας τα σημεία ενδιαφέροντος τους.
Αυτό θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους που μπορεί να προκύψει από την καλύτερη διαχείριση και
έναν πιο βιώσιμο προορισμό.
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της συνεχούς Ανάπτυξης και Βελτίωσης. Καθορισμός στρατηγικής, διατήρηση της χρήσης του
ευρωπαϊκού συστήματος δεικτών τουρισμού και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Μόλις η ΟΕΦ εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση άμεσων προτεραιοτήτων, μπορεί να αναπτυχθεί μια
στρατηγική για μακροπρόθεσμη βελτίωση. Η ΟΕΦ θα πρέπει να στοχεύει στην εκπόνηση ενός τριετούς σχεδίου το οποίο να
περιγράφει τι αναμένεται να επιτύχει η ομάδα και πότε θα αποσαφηνιστούν οι τομείς ευθύνης. Κάθε μέλος θα πρέπει να είναι
σε θέση να δεσμευτεί σε ορισμένες μικρές βελτιώσεις στον δικό του τομέα εργασίας, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου θα
προστεθεί σε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Είναι σημαντικό οι δείκτες και τα δεδομένα να επανεξετάζονται τακτικά και να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετοι
συμπληρωματικοί δείκτες όταν αυτό είναι δυνατό, ανάλογα με τον προορισμό. Η διεύρυνση του εύρους μετρημένων δεικτών θα
βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας του προορισμού. Θα επιτρέψει επίσης τη βελτίωση ενός
μεγαλύτερου πεδίου των επιδόσεων.

Οι αντίστοιχοι Δείκτες είναι οι εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΔΕΙΚΤΕΣ ETIS
Κριτήρια

Αναφορά
δείκτη

Βασικοί δείκτες ETIS

Σκοπιμότητα
χρήσης ΔΜ

Πηγή Δεδομένων / Υπεύθυνος Φορέας έρευνας / Μεθοδολογία
Συλλογής Στοιχείων

Τμήμα Α: Διαχείριση Προορισμού
Α. 1 Δημόσια πολιτική βιώσιμου
τουρισμού

Α.1.1
Α.2.1

Α. 2 Ικανοποίηση Πελατών
Α.2.2

Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων στον προορισμό χρησιμοποιώντας εθελοντική πιστοποίηση/επισήμανση για
περιβαλλοντική ποιότητα/βιωσιμότητα ή/και Ετ. Κοινωνική Ευθύνη
Ποσοστό τουριστών και ημερήσιων επισκεπτών ικανοποιημένων
από την συνολική εμπειρία τους στον προορισμό
Ποσοστό επισκεπτών επανάληψης/επιστροφής (εντός 5 ετών)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τα στοιχεία θα συλλέγονται από τον DMO που θα καταρτήσει σχετικό
αρχείο
Τα στοιχεία θα συλλέγονται ανα έτος μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που
θα συντάξει ο DMO και θα διανείμει στο σύνολο των επιχειρήσεων
καταλυμάτων. Στο ερωτηματολόγιο θα αναγράφονται τα συγκεκριμένα
ερωτήματα.

Τμήμα Β: Οικονομική Αξία

Β.1 Ροή του τουρισμού (όγκος
και αξία) στον προορισμό

Β.2 Επιδόσεις τουριστικών
επιχειρήσεων
Β.3 Ποσότητα και ποιότητα
απασχόλησης
Β. 4 Αλυσίδα εφοδιασμού
τουρισμού

Β. 1. 1
Β. 1. 2
Β. 1. 3

Αριθμός τουριστικών νυχτών ανά μήνα
Αριθμός ημερήσιων επισκεπτών ανά μήνα
Σχετική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία του προορισμού

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Β. 1. 4

Ημερήσια δαπάνη τουριστών ανά διανυκτέρευση

ΝΑΙ

Β. 1. 5
Β. 2. 1

Ημερήσια δαπάνη ανά ημερήσιο επισκέπτη
Μέση διάρκεια παραμονής τουριστών (βραδιές)
Ποσοστό κατοχής σε εμπορικά καταλύματα ανά μήνα και μέσο όρο
για το έτος
Άμεση απασχόληση στον τουρισμό ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης στον προορισμό
Ποσοστό απασχόλησης στον εποχιακό τουρισμό
Ποσοστό τοπικά παραγόμενων τροφίμων, ποτών, αγαθών,
υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις του προορισμού

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Τα στοιχεία συλλέγονται βάση του ετήσιου προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ.

ΝΑΙ

Τα στοιχεία συλλέγονται βάση του ετήσιου προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ.

ΝΑΙ

Απαιτούνται έρευνες εργασίας, πιθανών συνολικές και όχι μόνο για
τουρισμό.

ΝΑΙ

Διετής έρευνα (στατιστική) μέσω ειδικού ερωτηματολογίου σε επιχειρήσεις
φιλοξενίας και εστίασης.

Β. 2. 2
Β. 3. 1
Β. 3. 2
Β. 4. 1

Τα στοιχεία συλλέγονται βάση του ετήσιου προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ.
Επεξεργασία στοιχείων από την ετήσια έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδας
Ετήσια έρευνα βάση ερωτηματολογίου που θα είναι διαθέσιμο σε χώρους
τουριστικού ενδιαφέροντος

Τμήμα Γ: Κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις

Γ. 1 Κοινοτικές/ Κοινωνικές
επιπτώσεις

Γ. 1. 1

Αριθμός τουριστών/επισκεπτών ανά 100 κατοίκων

ΝΑΙ

Γ. 1. 2

Ποσοστό κατοίκων που είναι ικανοποιημένοι με τον τουρισμό στον
προορισμό (ανά μήνα/σεζόν)

ΝΑΙ

Γ. 1. 3

Αριθμός διαθέσιμων κλινών στις εμπορικές εγκαταστάσεις
καταλυμάτων ανά 100 κατοίκους

ΝΑΙ

Γ. 1. 4

Αριθμός δευτερευουσών κατοικιών ανά 100 σπίτια

ΟΧΙ
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Παράγωγος δείκτης που υπολογίζεται βάση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
για τον Τουρισμό και τις Δημογραφικές συνθήκες ανα έτος. Υπολογισμός
σε επίπεδο Δήμου.
Ο DMO θα αναλάβει δειγματοληπτική έρευνα (βαρόμετρο) για τον
τουρισμό σε κατοίκους περιοχών - προορισμών.
Παράγωγος δείκτης που υπολογίζεται βάση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
για τον Τουρισμό και τις Δημογραφικές συνθήκες ανα έτος. Υπολογισμός
σε επίπεδο Δήμου.
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Κριτήρια
Γ.2 Υγεία και ασφάλεια

Αναφορά
δείκτη

Βασικοί δείκτες ETIS

Σκοπιμότητα
χρήσης ΔΜ

Γ. 2. 1

Ποσοστό τουριστών που καταγράφουν καταγγελία στην αστυνομία

ΝΑΙ

Γ. 3. 1
Γ.3 Ισότητα των φύλων
Γ. 3. 2
Γ. 4. 1

Γ.4 Συμπερίληψη/
Προσβασιμότητα

Γ. 4. 2
Γ. 4. 3
Γ. 4. 4

Γ.5 Προστασία και ενίσχυση της
πολιτιστικής κληρονομιάς,
τοπικής ταυτότητας στοιχείων

Γ. 5. 1
Γ. 5. 2

Ποσοστό ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στον
τουριστικό τομέα
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων όπου η θέση του γενικού
διευθυντή κατέχεται από γυναίκα
Ποσοστό δωματίων σε εμπορικά καταλύματα προσιτά για άτομα με
ειδικές ανάγκες
Ποσοστό των εμπορικών καταλυμάτων που συμμετέχουν σε
αναγνωρισμένα συστήματα πληροφόρησης για την
προσβασιμότητα
Ποσοστό δημόσιων μεταφορών που είναι προσβάσιμο σε άτομα με
ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης
Ποσοστό τουριστικών αξιοθέατων που είναι προσβάσιμα σε άτομα
με αναπηρίες ή/και συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα συστήματα
πληροφόρησης για την προσβασιμότητα
Ποσοστό κατοίκων που είναι ικανοποιημένοι με τις επιπτώσεις του
τουρισμού στην ταυτότητα του προορισμού
Ποσοστό των εκδηλώσεων του προορισμού που επικεντρώνονται
στον παραδοσιακό / τοπικό πολιτισμό και την κληρονομιά.

NAI

Πηγή Δεδομένων / Υπεύθυνος Φορέας έρευνας / Μεθοδολογία
Συλλογής Στοιχείων
Τα στοιχεία θα ζητηθούν από την Αστυνομική Διεύθυνση ΔΜ
Επεξεργασία από DMO
Ετήσια συλλογή στοιχείων από επιχειρήσεις, μέσω ερωτηματολογίων σε
επιχειρήσεις

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Τα στοιχεία θα συλλέγονται ανα έτος μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που
θα συντάξει ο DMO και θα διανείμει στο σύνολο των επιχειρήσεων
καταλυμάτων. Στο ερωτηματολόγιο θα αναγράφονται τα συγκεκριμένα
ερωτήματα.

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων στους φορείς παροχής
δημόσιων μεταφορών ανά διετία

ΝΑΙ

Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων στους φορείς παροχής Φορείς
Διαχείρισης Μουσείων, Κέντρων Πληροφόρησης, Δήμοι κλπ ανά διετία.

ΝΑΙ

Ειδικοί έρευνα (διετής) με ερωτηματολόγια σε κατοίκους επιλεγμένων
περιοχών

ΝΑΙ

Δημιουργία Μητρώου εκδηλώσεων ΔΜ

Τμήμα Δ: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Δ.1 Μείωση των επιπτώσεων
στις μεταφορές

Δ. 1. 1

Δ. 1. 2
Δ. 1. 3
Δ. 1. 4

Δ. 2. 1
Δ.2 Κλιματική Αλλαγή
Δ. 2. 2
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Ποσοστό τουριστών και ημερήσιων επισκεπτών που
χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς για να φτάσουν
στον προορισμό.
Ποσοστό τουριστών και ημερήσιων επισκεπτών που
χρησιμοποιούν υπηρεσίες τοπικής / ήπιας κινητικότητας / δημόσιες
μεταφορές για να φτάσουν στον προορισμό
Μέση διαδρομή (km) από τους τουρίστες και τους επισκέπτες της
ίδιας ημέρας από το σπίτι στον προορισμό
Μέση τιμή αποτυπώματος άνθρακα των τουριστών και των
ημερήσιων επισκεπτών που ταξιδεύουν από το σπίτι στον
προορισμό
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε
προγράμματα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (όπως:
αντιστάθμιση CO2, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κλπ. ) και
αντιδράσεις και δράσεις «προσαρμογής»
Ποσοστό τουριστικής υποδομής και υποδομής έλξης που βρίσκεται
σε «ευάλωτες ζώνες»

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τα στοιχεία θα συλλέγονται ανα έτος μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που
θα συντάξει ο DMO και θα διανείμει στο σύνολο των επιχειρήσεων
καταλυμάτων.
Τα στοιχεία θα συλλέγονται ανα έτος μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που
θα συντάξει ο DMO και θα διανείμει στο σύνολο των επιχειρήσεων
καταλυμάτων.

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Προσέγγιση μέσω μοντέλου

ΝΑΙ

Παρακολούθηση στοιχείων ΕΣΠΑ

ΟΧΙ
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Κριτήρια

Αναφορά
δείκτη
Δ. 3. 1

Δ.3 Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων

Δ. 3. 2
Δ. 3. 3

Δ. 4 Επεξεργασία λυμάτων

Δ. 4. 1
Δ. 5. 1

Δ. 5 Διαχείριση των υδάτων

Δ. 5. 2
Δ. 5. 3
Δ. 6. 1

Δ.6 Χρήση ενέργειας

Δ. 6. 2
Δ. 6. 3

Δ.7 Προστασία του τοπίου και
της βιοποικιλότητας

Δ. 7. 1
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Βασικοί δείκτες ETIS
Παραγωγή αποβλήτων ανά τουριστική νύχτα σε σύγκριση με την
παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο ανά έτος
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που διαχωρίζουν διαφορετικά
είδη αποβλήτων
Ποσοστό του συνόλου των ανακυκλωμένων αποβλήτων ανά
τουρίστα σε σχέση με το σύνολο των ανακυκλωμένων αποβλήτων
ανά κάτοικο ανά έτος
Ποσοστό αποβλήτων από τον προορισμό που υποβλήθηκε σε
επεξεργασία τουλάχιστον σε δευτεροβάθμιο επίπεδο πριν την
εκφόρτωση
Κατανάλωση νερού ανα τουριστική νύχτα σε σύγκριση με την
κατανάλωση νερού γενικού πληθυσμού ανά νυκτερινή κατοικία
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δράσεις
για την μείωση της κατανάλωσης νερού
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν
ανακυκλωμένο νερό
Κατανάλωση ενέργειας ανά τουριστική νύχτα σε σύγκριση με την
κατανάλωση ενέργειας του γενικού πληθυσμού ανά νυκτερινή
κατοικία
Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέτρα για τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
Ποσοστό ετήσιας ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται από
ανανεώσιμες πηγές (Mwh) σε σύγκριση με τη συνολική
κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο προορισμού ανά έτος
Ποσοστό των τοπικών επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που
υποστηρίζουν ενεργά την προστασία, τη διατήρηση και τη
διαχείριση της τοπικής βιοποικιλότητας και τοπίων.

Σκοπιμότητα
χρήσης ΔΜ

Πηγή Δεδομένων / Υπεύθυνος Φορέας έρευνας / Μεθοδολογία
Συλλογής Στοιχείων

ΝΑΙ

Ειδική διερεύνηση σε περιοδική βάση (ανα πενταετία) από ΔΙΑΔΥΜΑ

ΝΑΙ

Ειδική διερεύνηση σε περιοδική βάση (ανα πενταετία) από ΔΙΑΔΥΜΑ

ΝΑΙ

Ειδική διερεύνηση σε περιοδική βάση (ανα πενταετία) από ΔΙΑΔΥΜΑ

ΝΑΙ

Στοιχεία από Δ/ση Υδατων και αρχείο ΑΕΠΟ τουριστικών μονάδων

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ειδική έρευνα με δείγμα (ανα πενταετία) με σύγκριση της κατα κεφαλή
δαπάνης για ρεύμα.

ΝΑΙ

Στοιχεία από ΚΑΠΕ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Στοιχεία απο ΦΔ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΙ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΙΙΙ. EIΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΙV. ΣΥΝΕΡΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
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ΑΠ.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τίτλος:

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης
Περιγραφή Σκοπιμότητα:

1.1. Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, Δημιουργία φιλικών
τουριστικών Προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
ΕΠ ΠΔΜ 6.2. (6c) / ΕΠΑΝΕΚ 03-6c-3.5-07 / ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 14.6iv.33.33 / ΠΑΑ-Leader, άλλα χρ. μέσα
Στόχος της Δράσης είναι η πολυ-λειτουργική ανάπτυξη των τουριστικών πόρων (μνημείων, μουσείων,
οικιστικών συνόλων, τουριστικών περιοχών) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ανάπτυξη
υποδομής δημοσίου χαρακτήρα που θα ενισχύσει την ελκυστικότητα και λειτουργικότητά τους, θα τους
καταστήσει προσβάσιμους και διαθέσιμους για όλους και θα αναβαθμίσει την ποιότητα της εμπειρίας
που προσφέρεται.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διασύνδεσης Πολιτισμού - Τουρισμού κατά την υλοποίηση των
Προγραμμάτων των δύο προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων υπήρξε μια σημαντική επένδυση
σε έργα πολιτισμού τα οποία διαθέτουν σημαντικές τουριστικές δυνατότητες. Αρκετές απο αυτές τις
επενδύσεις ωστόσο δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη λειτουργική ικανότητα, ούτε τα
χαρακτηριστικά εκείνα που θα τους επέτρεπαν να αυξήσουν την ελκυστικότητα τους προς τους
υποψήφιους επισκέπτες της ΠΔΜ. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα έργα (κυρίως αρχαιολογικά)
παραμένουν μη προσβάσιμα στο κοινό και δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά.
Δεδομένης της χρηματοδοτικής συγκυρίας και της ανάγκης για αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, η Δράση στοχεύει να καλύψει το παραπάνω κενό προφέροντας
χρηματοδότηση σε πολιτιστικά μνημεία - υποδομές που διαθέτουν τουριστικό ενδιαφέρον,
προκειμένου να ολοκληρωθούν σε αυτά οι απαραίτητες υποδομές και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες
υπηρεσίες που θα επιτρέψουν την πλήρη ή αναβαθμισμένη λειτουργία τους ως τουριστικών
αξιοθέατων – πόρων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή αποσπασματικών ενεργειών που αφορούν την
ανάδειξη πολιτιστικών ή φυσικών πόρων και στην υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων
στοχευμένων παρεμβάσεων που θα δημιουργούν μια συνολική ταυτότητα (brand) για έναν προορισμό
ή για ένα επιλεγμένο τουριστικό προϊόν π.χ. η αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων να αποτελεί
μέρος μιας ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης που ως σκοπό θα έχει την αναβάθμιση της
εμπειρίας του επισκέπτη, η υλοποίηση ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών που θα αποτελούν ένα
διακριτό τουριστικό προϊόν αντί για μεμονωμένες διαδρομές με ταυτόχρονη δημιουργία συνεργειών με
άλλες παραπλήσιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε όμορες Περιφέρειες π.χ. το μεγάλο πεζοπορικό
μονοπάτι URSAtrail που έχει δημιουργηθεί στην Ήπειρο θα μπορούσε να συνδεθεί αντίστοιχα με
διαδρομές της Δυτικής Μακεδονίας.
Η Δράση θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις ακόλουθες ενέργειες:
 Αποκατάστασης / συντήρησης / ανάδειξης μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα - λειτουργικά –
εκθέσιμα.
 Διαμόρφωσης διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής τον επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια
εισόδου, έργα προσβασιμότητας ΑμΕΑ,
 Αναβάθμισης, επέκταση, λειτουργικού εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μουσείων - εκθετηρίων
 Δημιουργίας - διαμόρφωσης αιθουσών προβολής εκθεμάτων, ιστορικού και πολιτιστικού υλικού με
τη χρήση ΤΠΕ, αυτόματα συστήματα ξενάγησης, Η/Μ εξοπλισμό, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης,
 Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής,
μονοπάτια / διαδρομές.
 Σήμανσης και παραγωγής υλικού ερμηνείας – προβολής,
 Ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ διαχειριστών σε κοινούς προορισμούς (π.χ. ΕΦΑ και Δήμοι).
Στο πλαίσιο της δράσης είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν και άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, μεταξύ
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των οποίων είναι:
Η δράση Δημιουργικής Επανάχρησης της Δημοτικής Περιουσίας του ΕΠΑνΕΚ (03-6c-3.5-07 :
Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος) με στόχο την αξιοποίηση δημοτικών
ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς
Η Δράση 14.6iv.33.33.1 "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη
επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων" του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης του ΠΕΠ προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Για την
επίτευξη "υψηλής" αποτελεσματικότητας της Δράσης προτείνεται να προβλεφθούν στα κριτήρια
αξιολόγησης ένταξης έργων:

 Η υποχρέωση κατά την ολοκλήρωσή τους να είναι διαθέσιμα / προσβάσιμα σε επισκέπτες τουρίστες και να τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας αυτής (ύπαρξη προσωπικού,
κάλυψης λειτουργικών κ.ο.κ.).

 Η παράδοση σε ψηφιακή μορφή τυχόν υλικού τεκμηρίωσης των έργων για αξιοποίησή του σε
δράσεις τουριστικής προβολής.
Οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων που θα ενταχθούν θα εξαρτηθούν από το είδος του Φορέα που
θα αναλάβει τη διαχείρισή τους.
Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Σε επίπεδο Δράσης, η ωρίμανση της απαιτεί την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης και την
έγκριση της Πρόσκλησης.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, έχουν ήδη κατατεθεί ώριμες προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων
μπορεί να ξεκινήσει άμεσα (τέλος 2017). Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα πρέπει να περιοριστεί
στους 24 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι
Δείκτες Εκροών

5.000.000 € (ΠΕΠ)

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Τελικοί δικαιούχοι της Δράσης θα είναι οι ΕΦΑ της ΠΔΜ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι ΟΤΑ
ή/και Νομικά τους Πρόσωπα, οι Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων / Δρυμών, το ΙΓΜΕ, διαχειριστές
τουριστικών πόρων / υποδομών. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ΔΜ.
CΟ09 -Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών: +100.000 (συμβολή).
T2106 - Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: 10

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας.

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Η υλοποίηση της Δράσης θα δημιουργήσει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα υποστηρίξουν
τη λειτουργία των υποδομών / χώρων που θα ενισχυθούν.

Τίτλος:

1.2. Δημιουργία φιλικών τουριστικών προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ 6.2 (6c) / ΕΠΑΝΕΚ (03 6c 3.5 08- 03 6c 3.5 09) / ΥΜΕΠΕΡΑΑ (14.6iv.33.33.2) , άλλα
χρηματοδοτικά μέσα

Περιγραφή -

Στόχος της δράσης είναι η πολυ-λειτουργική ανάπτυξη των τουριστικών πόρων (μνημείων, μουσείων,

Αύξηση της κινητικότητας των τουριστών της ΔΜ / Αύξηση της μέσης παραμονής
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Σκοπιμότητας:

οικιστικών συνόλων, τουριστικών περιοχών) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ανάπτυξη
υποδομής δημοσίου χαρακτήρα που θα ενισχύσει την ελκυστικότητα και λειτουργικότητα τους, θα τις
καταστήσει προσβάσιμες και διαθέσιμες για όλους και θα αναβαθμίσει την ποιότητα της εμπειρίας
που προσφέρεται.
Ιδιαίτερα ως προς την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα επίσκεψής τους από ομάδες που
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία) οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο αυτής της Δράσης αποσκοπούν στη δημιουργία και εκμετάλλευση ενός συγκριτικού
πλεονεκτήματος που απουσιάζει από την πλειονότητα των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας. Η
δημιουργία ενός τέτοιου πλεονεκτήματος, μπορεί μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει στην αξιοποίηση
σημαντικών ευκαιριών, όπως για παράδειγμα αυτών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της
Οδηγίας για τη Διασυνοριακή Υγεία 2011/24/EΕ (Εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο
Πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης), βάσει του οποίου η περιφέρεια θα μπορούσε
λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών κατά το θέρος να αποτελέσει έναν ανταγωνιστικό
προορισμό Τουρισμού Υγείας για ευπαθείς στις υψηλές καλοκαιρινές κλιματολογικές συνθήκες
ομάδες πληθυσμού.
Τελικοί δικαιούχοι θα είναι φορείς υπεύθυνοι για την λειτουργία εγκαταστάσεων ή την διαχείριση
περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (ΕΦΑ, Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων/ δρυμών, ΟΤΑ,
Φορείς διαχείρισης Χιονοδρομικών κλπ).
Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει έργα:
 Ειδικού εξοπλισμού και υποδομής για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων, την παρουσίαση
εκθεμάτων και αξιοθέατων που επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς φραγμούς από όλους σε
εγκαταστάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος όπως: Μουσεία και Αρχ. χώρους, Χιονοδρομικά Κέντρα,
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, Κέντρα Πληροφόρησης κ.ο.κ.
 Δημιουργίας ειδικών πεζοπορικών διαδρομών ήπιας δυσκολίας για χρήση από άτομα τρίτης ηλικίας
και ΑμΕΑ καθώς και εξοπλισμός ασφαλείας - υποστήριξης υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 Την κατάρτιση των διαχειριστών - χειριστών - προσωπικού λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις
ειδικές ανάγκες και τους τρόπους προσέγγισης των ειδικών ομάδων.
 Τη δημιουργία υλικού προβολής - πληροφόρησης για τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες
(που θα παρέχονται) σε τουριστικούς πόρους και την ευαισθητοποίηση λοιπών ομάδων σε θέματα
προσβάσιμου τουρισμού.

Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης του ΠΕΠ προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Ο Τρόπος
υλοποίησης των έργων θα εξαρτηθεί από τη μορφή του φορέα της πρόσκλησης.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Στην πλειονότητα τους τα έργα (του ΠΕΠ) δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ο χρόνος
υλοποίησης τους εκτιμάται σε 18 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

5.000.000 (ΕΠ ΠΔΜ)

Δικαιούχοι /
Φορείς υλοποίηση
- Ωφελούμενοι

Τελικοί δικαιούχοι της Δράσης θα είναι οι ΕΦΑ της ΠΔΜ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι
ΟΤΑ, Φορείς Διαχείρισης / λειτουργίας Κέντρων Πληροφόρησης, Ειδικών Τουριστικών Υποδομών.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Για επεμβάσεις σε κτήρια απαιτείται η έκδοση κτιριολογικών αδειών.

Δείκτες Εκροών

Τ2111 - Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης τουριστικών πόρων (για ΑμΕΑ): 4
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Δείκτες
Αποτελέσματος

Ποσοστό αύξησης επισκεψιμότητας πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας: 10%

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Τίτλος:

1.3 Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ 6.2. (6c), Αναπτυξιακός Πόρος και άλλα χρηματοδοτικά μέσα

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Οι εκδηλώσεις και δρώμενα (πολιτιστικά, ιστορικά, αθλητικά) αποτελούν κύριους παράγοντες έλξης
τουριστών στην Περιφέρεια, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις ενώ προσελκύουν επισκέπτες δεν
"καταφέρνουν" να τους συγκρατήσουν ή να τους προωθήσουν περεταίρω σε άλλες ενδιαφέρουσες
περιοχές, με αποτέλεσμα αυτοί να μην ασκούν άλλες δραστηριότητες στην ΠΔΜ και να αποχωρούν
μετά την παρακολούθηση τους, δημιουργώντας περιορισμένο χρονικά και χωρικά αποτέλεσμα. Η
Δράση έχει διττό χαρακτήρα. Από την μία υποστηρίζει τους φορείς διοργάνωσης για τη βελτίωση
της ελκυστικότητας και της ποιότητας των εκδηλώσεων, ενώ από την άλλη περιλαμβάνει ενέργειες
για τη διασύνδεση των δρώμενων με περιοχές, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού που
σχετίζονται, χωρικά ή θεματικά, με τα δρώμενα αυτά. Αφορά:
1) την υποστήριξη καθιερωμένων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (εκθέσεις, φεστιβάλ) που
χαρακτηρίζονται ως θεσμοί για την ΠΔΜ
2) τη στήριξη προγραμμάτων εκδηλώσεων ή τμημάτων αυτών (συνέδρια, εκθέσεις, λαογραφικά
δρώμενα, θεατρικά δρώμενα ή άλλες εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού και τεχνών).
Ενδεικτικές ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν:

την οργάνωση Εκθέσεων / Εικαστικών εκδηλώσεων / φεστιβάλ / εργαστηρίων - master
classes / εκδηλώσεων προαγωγής σύγχρονων μορφών πολιτισμού

τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για την διαχείριση των επισκεπτών, τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης τους και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
εκδηλώσεων.



την αναβάθμιση της παραγωγής των δρώμενων
την προώθηση - προβολή εκδηλώσεων.

Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης του ΠΕΠ προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Οι
διαδικασίες υλοποίησης των έργων που θα ενταχθούν θα εξαρτηθούν από το είδος του Φορέα που θα
αναλάβει τη διαχείρισή τους.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Δεν απαιτούνται μελέτες, ενώ στην πλειονότητα τους τα έργα δεν απαιτούν περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Ο χρόνος υλοποίησής τους εκτιμάται σε 18 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

1.200.000 € (ΕΠ ΠΔΜ)

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Ενδ. Δικαιούχοι /
Περιφέρεια - Δήμοι και Νομικά τους Πρόσωπα, Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με αντικείμενο τον
Φορείς υλοποίησης
Πολιτισμό. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ΔΜ.
- Ωφελούμενοι
Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων από φορείς.

Δείκτες Εκροών

CΟ09 -Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

138

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών : +100.000 (συμβολή)
T2106 - Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: 3
Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Η υλοποίηση της Δράσης θα δημιουργήσει έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τίτλος:

1.4 Ερμηνεία, σήμανση πόρων και δημιουργία πληροφοριακού υλικού (ψηφιακού).

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ, 2.1 (2c)

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Στόχος είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής, υπό ενιαίο πρότυπο "εικόνα" της Δυτικής Μακεδονίας
ως προορισμού στον οποίο διασυνδέονται λειτουργικά επιμέρους περιοχές και δραστηριότητες
ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητος ο
σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης και ερμηνείας το οποίο πέρα
από το να κατευθύνει τους επισκέπτες θα δικτυώνει τις επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος.
Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, το σύστημα αυτό θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου και να διασυνδέεται με "έξυπνες" συσκευές. Τα έργα που θα
προταθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά έργα
όπως:

Εγκατάσταση συμβατικών, ψηφιακών πινακίδων ή/και "φάρων" που θα περιέχουν ή/και θα
μεταπηδούν σε έξυπνες συσκευές τουριστικές και γεωχωρικές πληροφορίες και θα
τοποθετηθούν σε κόμβους των τουριστικών ροών και σε σημεία ενδιαφέροντος


Ψηφιοποίηση γεωχωρικών και πληροφοριακών δεδομένων



Ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογών πλοήγησης / πληροφόρησης

Στρατηγικά, η εγκάρσια και κεντροβαρής διέλευση της Εγνατίας Οδού από τη Δυτική Μακεδονία,
αναγνωρίζεται ως ένα κυρίαρχο στοιχείο που καθορίζει το χωρικό πρότυπο της Στρατηγικής για την
Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.
Η επισήμανση των τουριστικών κυκλωμάτων που
αγκιστρώνονται στην Οδό έχουν ως στόχο να δελεάσουν διερχόμενους τουρίστες για να
παρακάμψουν αλλά και να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες παρέχοντας τους χρηστικές και έγκυρες
πληροφορίες για τους τουριστικούς πόρους και τις δραστηριότητες που μπορούν να προσεγγίσουν
από τους κατά τόπο κόμβους. Αναλυτικά ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης αποτελούν:
- Η συλλογή, επεξεργασία και ψηφιοποίηση υλικού πληροφόρησης / τεκμηρίωσης και η ανάπτυξη
γεωχωρικών μοντέλων.
- Το Δημιουργικό και ο σχεδιασμός "έξυπνων" οδικών πινακίδων.
- Η κατασκευή και τοποθέτηση έξυπνων πινακίδων και φάρων επί του δικτύου κίνησης των
τουριστικών ροών καθώς και στους βασικούς κόμβους - πύλες εισόδου τουριστών (μεθοριακούς
Σταθμούς, χώρους Στάσης ή ΣΕΑ της Εγνατίας Οδού), σε κεντρικές τοποθεσίες / τοπόσημα των
αστικών κέντρων ή σημείων ενδιαφέροντος (μνημεία - κέντρα τουριστικής έλξης).
Οι πινακίδες που θα αναρτηθούν θα περιέχουν, πέρα από την πληροφορία, και σήμανση QR CODE
που θα παραπέμπει στις σχετικές ιστοσελίδες των πόρων / δραστηριοτήτων / υποδομών.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Ειδικά για την δημιουργία έξυπνων πινακίδων επί του οδικού δικτύου θα πρέπει να τηρηθούν οι
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ 2010). Το έργο θα πρέπει να συνδεθεί σε στρατηγικό
επίπεδο με την πολιτική προώθησης - προβολής της Περιφέρειας (Άξονας 4). Θα υλοποιηθεί με
ανάθεση υπηρεσιών από τον Δικαιούχο με βάση δημόσιο διαγωνισμό.

Ωριμότητα -

Δεν υπάρχει. Η υλοποίηση της Δράσης εκτιμάται σε 18 μήνες (6 μήνες δημιουργικό, 4 μήνες ανάθεση
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Χρονοδιάγραμμα

έργου, 4 μήνες αδειοδοτήσεις - κατασκευή πινακίδων, 4 μήνες τοποθέτηση).

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

1.000.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Δικαιούχος της Πράξης μπορεί να είναι φορέας ή σύμπραξη των φορέων Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, Εταιρία Τουρισμού ΔΜ, Εγνατία Οδός Α.Ε.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Απαιτείται μελέτη για τη σήμανση και την επιλογή θέσεων.

Δείκτες Εκροών

Τ2102 - Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται.

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας.

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση.

Τίτλος:

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης
Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

1.5 Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε
προστατευόμενες περιοχές.
ΕΠ ΠΔΜ, 6.3 (6d) ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (14.6iii.32.31.1), ΠΑΑ
Οι προστατευόμενες περιοχές της ΠΔΜ αποτελούν ταυτόχρονα κύριους (αναδυόμενους) τουριστικούς
προορισμούς. Στο πλαίσιο εφαρμογής μιας στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και
υπεύθυνου τουρισμού, είναι απαραίτητη η συνεχής και ακριβής παρακολούθηση της κατάστασης των
φυσικών πόρων, των πιέσεων που ασκούνται σε αυτές και της αποτελεσματικότητας των μέτρων
διαχείρισης του τουρισμού.
Η Δράση θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής ενέργειες:
- Εφαρμογή μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που αφορούν την
παρακολούθηση της κατάστασης καθώς και μέτρα πρόληψης / αποφυγής πιέσεων από
τουριστικές δραστηριότητες.
- Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών
σε προστατευόμενες περιοχές.
- Υλικό για την πληροφόρηση ορθών πρακτικών επίσκεψης - άσκησης των τουριστικών
δραστηριοτήτων.
-

Διασύνδεση Οικολογικών Διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού
τουριστικού ενδιαφέροντος.

Αναλόγως του φυσικού αντικειμένου τους, τα έργα που θα υλοποιηθούν μπορούν να έχουν δύο
δυνατότητες χρηματοδότησης:
Έργα που εστιάζουν στην παρακολούθηση (monitoring) η οποία θα στηρίζεται στην ανάπτυξη και
εισαγωγή δεδομένων παρακολούθησης σε εξελιγμένα Πληροφοριακά Συστήματα ή/και την συλλογή επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων - αυτόματων συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες, αισθητήρες,
online αναλυτές, δορυφορικές φωτογραφίες ή γεωδεδομένα κ.ο.κ.) είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο
υλοποίησης της Δράσης 02.1.1.02 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Έργα που εστιάζουν στην πρόληψη, προστασία και διαχείριση των τουριστών στις τουριστικές
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περιοχές και έχουν τεχνικό χαρακτήρα (π.χ. διαμορφώσεις χώρων, προστατευτικές κατασκευές,
μονοπάτια, παρατηρητήρια) ή προμήθειες (π.χ. κάδοι, εξοπλισμός εργαστηρίου κ.ο.κ.) που δεν είναι
επιλέξιμα στο πλαίσιο της Επ.Π 2 και θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης
14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την
μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Τα έργα θα εκτελεστούν από τους Τελικούς Δικαιούχους που είναι οι Φορείς Διαχείρισης των
Προστατευόμενων περιοχών, ωστόσο είναι δυνατό είτε λόγω "συναρμοδιότητας" είτε λόγω
αναγκαιότητας ενίσχυσης της τεχνικής επάρκειας των φορέων, τα έργα να περιλαμβάνουν και τη
συμμετοχή άλλων σχετικών φορέων όπως π.χ. της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας για θέματα
παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών.
Η υλοποίηση της Δράσης θα ήταν σκόπιμο να υλοποιηθεί βάσει ενός "Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής
Ανάπτυξης του ΕΠ" το οποίο εφόσον δεν υπάρχει, θα εξειδικεύσει τα έργα και τις ενέργειες. Για την
περιοχή του ΕΠ Πίνδου είναι σκόπιμη η ανάπτυξη διαπεριφερειακού σχεδίου με την Περιφέρεια
Ηπείρου. Για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί
εναλλακτικά η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής
Συνεργασίας (ΕΤΠΑ/IPA).

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Απαιτείται ωρίμανση των έργων μέσα από την εξειδίκευση των σχεδίων. Ο χρόνος ωρίμανσης
εκτιμάται σε 12 με 18 μήνες και ο χρόνος υλοποίησης σε 12 μήνες

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

400.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Τελικοί δικαιούχοι θα είναι οι Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων ή κατάλληλοι περιφερειακοί
φορείς / φορείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θα προσφέρουν τεχνική και διαχειριστική
επάρκεια στους ΦΔ μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Απαιτείται η άμεση δραστηριοποίηση των ΦΔ για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών.

Δείκτες Εκροών

-

Τ2102 - Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται: 4

-

Έκταση που απολαμβάνει καλύτερο καθεστώς διαχείρισης: 850 Ha (δείκτης ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ)

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Δείκτες
Αποτελέσματος

-

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Αναμένεται η δημιουργία (ή η στήριξη υφιστάμενων) θέσεων εργασίας σε τομείς παρακολούθησης και
διαχείρισης περιβάλλοντος.

Τίτλος:

1.6 Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ, 1.2 (1b)

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Η Δράση στοχεύει στη διαμόρφωση καινοτόμων προσεγγίσεων - ειδικών μορφών και προϊόντων
τουρισμού που θα στηρίζονται στα τοπικά πλεονεκτήματα, θα ενσωματώνουν την τοπική παράδοση
και θα στηρίζονται στη γνώση, την τεκμηρίωση και την τεχνολογία.
Η Δράση αναμένεται να επικεντρωθεί (χωρίς να είναι περιοριστικό) σε "νέες" μορφές τουρισμού που
παρουσιάζουν σημαντικούς πόρους στη Δυτική Μακεδονία, όπως είναι ο Γεωτουρισμός, ο
Βιομηχανικός / Ενεργειακός τουρισμός, ο εμπορικός τουρισμός (με επίκεντρο τη Γούνα), ενώ μπορεί
να αξιοποιηθεί για την τριπλή διασύνδεση τουρισμού - πολιτισμού - δημιουργίας με εφαρμογές που
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μπορεί να αναφέρονται είτε στην τουριστική διαχείριση και προβολή με σύγχρονα - καινοτόμα μέσα
και προσεγγίσεις είτε στην ανάδειξη / αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων που μπορούν να
αξιοποιηθούν τουριστικά (π.χ. ανάδειξη / αποκατάσταση αρχοντικών και τουριστική αξιοποίησή τους).
Στο επίκεντρο της Δράσης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμιο,
Τεχνολογικό Ίδρυμα, Ινστιτούτα) και επιχειρήσεων ή φορέων επιχειρήσεων (Επιμελητήρια) με στόχο
την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την προώθηση νέων ιδεών στην αγορά. Τέτοια μπορεί να είναι:

 Δημιουργία / ανακάλυψη νέων "γεγονότων" (π.χ. εμπορικός τουρισμός, βιομηχανικός τουρισμός)
 Εφαρμογές ψηφιακού τουρισμού.
 Καινοτόμες δράσεις προώθησης τουριστικών προορισμών.
 Επιστημονική τεκμηρίωση και καινοτόμες ενέργειες για την διασύνδεση τοπικών προϊόντων και
τουρισμού.

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επιχειρησιακή οργάνωση και τη λειτουργία των τουριστικών
μονάδων (συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας / μηδενικών εκπομπών).
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης προς τους υποψήφιους δικαιούχους σε συνέργεια με την
εξειδίκευση και εφαρμογή των ανάλογων δράσεων της RIS3. Οι προτάσεις θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός Ερευνητικού Φορέα και μίας Επιχείρησης ή μιας
Ομάδας επιχειρήσεων με κοινά χωρικά ή επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Το έργο απαιτεί επιχειρησιακό σχεδιασμό. Δεν απαιτούνται άδειες για την υλοποίησή του, ενώ ο
χρόνος υλοποίησης εκτιμάται σε 6 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

1.000.000 € (Δ.Δ. ΕΠ ΠΔΜ)

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Ερευνητικοί Φορείς και Επιχειρήσεις της ΠΔΜ.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης παροχής υπηρεσιών / προμηθειών.

Δείκτες Εκροών

CO26 - Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα: +6

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2002 - Επενδύσεις των επιχειρήσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ):
1.000.000 €.

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα ενισχυθούν και θα
στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών.

Τίτλος:

1.7 Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και Μέτρα
εφαρμογής περιφερειακής στρατηγικής για το Τοπίο.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης
Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ + Ιδιωτική Συμμετοχή

ΕΠ ΠΔΜ 6.4 (6e) , ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 14.6iv.33.33.3, Πόρος, Πράσινο Ταμείο, άλλα χρηματοδοτικά μέτρα
Στόχος της Δράσης είναι η αξιοποίηση εργαλείων του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσω ειδικών χωρικών ρυθμίσεων θα επιτραπεί σε
περιοχές να υποδεχθούν χρήσεις, δραστηριότητες και υποδομές που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη
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τουριστική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της Δράσης κατ' αρχήν θα αξιοποιηθεί το εργαλείο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (του Ν.
.4447/16) προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης μέσα από εξειδικευμένες
χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα, η υλοποίηση ΕΧΣ σε επίπεδο τουριστικής περιοχής (διαδημοτικά, ή/και
διαπεριφερειακά) θα υποστηρίξει τη χωροθέτηση και λειτουργία απαραίτητων γενικών και ειδικών
υποδομών για τον τουρισμό, τη δημιουργία ζωνών τουριστικής ανάπτυξης για την υποδοχή
επενδύσεων και την εγκατάσταση νέων μονάδων παρέχοντας πολεοδομικά κίνητρα, θα εξειδικεύσει
μέτρα (ζώνες, όρους και περιορισμούς) για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων και θα ρυθμίσει αποτελεσματικά τις χρήσεις γης προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις οι
οποίες ενδέχεται είτε να υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, είτε να περιορίζουν την λειτουργία και
ανάπτυξη άλλων σημαντικών για τις περιοχές κλάδων (κτηνοτροφία, μεταποίηση κ.α.). Ενδεικτικά (και
όχι περιοριστικά) ως κυρίως κατάλληλες περιοχές θεωρούνται:

 Η ευρύτερη περιοχή των Λιμνών Αμυνταίου και Νυμφαίου.
 Η παράκτια - εκτός ορίων οικισμών περιοχή της Λίμνης Καστοριάς.
 Η έκταση του Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης.
 Η περιοχή του Βοϊου - Μεσσιανού νερού.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής σε τοπική κλίμακα (εντός ή εκτός οικισμών), το Τοπίο αποτελεί
έναν ιδιαίτερο ως προς την μορφή και την επιρροή του τουριστικό πόρο. Η Δράση περιλαμβάνει
επιπλέον έργα που στοχεύουν να αναδείξουν και να προστατεύσουν τα αξιόλογα (διεθνούς, εθνικής
και περιφερειακής αξίας) Τοπία, αλλά και να παρέμβουν θεραπευτικά σε περιπτώσεις όπου
εντοπίζεται σημαντική αλλοίωση – υποβάθμισή τους. Στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατή η
προώθηση εφαρμογής μορφολογικών κανόνων σε ενδιαφέροντες οικισμούς της περιοχής και η
προώθηση της ανακήρυξης τους ως παραδοσιακών.
Επίσης, στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατή η δημιουργία σταθμών ήπιας μορφής υποδομών
φιλοξενίας αυτοκινούμενων τροχόσπιτών ή σκηνών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, παρά το οδικό κύκλωμα, με στόχο να δοθεί δυνατότητα
στους (αλλοδαπούς κυρίως) τουρίστες που διέρχονται με ίδια μέσα οδικώς την ΠΔΜ, να μεταβούν σε
Τουριστικούς Προορισμούς όμορων Περιφερειών και να συνδυάσουν ολιγοήμερη παραμονή περιπλάνηση στην ΔΜ. Οι σταθμοί αυτοί θα παρέχουν βασικές εξυπηρετήσεις (τουαλέτες, ντους,
ρεύμα, wi-fi) και διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης (ήπιας ανάπτυξης, χωρίς ιδιαίτερες
ασφαλτοστρώσεις).
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Τα ΕΧΣ υλοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ Αριθ. Πρωτ. 27022/06-06-2017.
Απαιτείται η σύνταξη και προώθηση εισηγητικής έκθεσης – αιτήματος προέγκρισης περί της
σκοπιμότητας, των ορίων εφαρμογής και των πολεοδομικών μεγεθών, από την αρμόδια υπηρεσία
(ΔΙΠΕΧΩΣ) προς το ΥΠΕΝ.
Ειδικά για το Τοπίο είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες στο πλαίσιο της Δράσης του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, 14.6iv.33.33.3: "Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων
τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές
κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος".

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος εκπόνησης και έγκρισης (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΜΠΕ) εκτιμάται ότι θα διαρκέσει
36 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

600.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
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υλοποίησης Ωφελούμενοι
Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Η αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ) θα πρέπει να ιεραρχήσει τις περιοχές εφαρμογής και να προχωρήσει
στην σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων (3 μήνες).

Δείκτες Εκροών

CΟ09 -Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών: +100.000 (συμβολή)
T2106 - Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: 4
Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους: 20 Ha (Δείκτης
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ)

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας.
Αύξηση της κινητικότητας των τουριστών της ΔΜ / Αύξηση της μέσης παραμονής.

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

-

Τίτλος:

1.8. Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ 6.2 (6c), ΠΑΑ/Leader, Interreg

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Ο Υπεύθυνος Τουρισμός (responsible tourism) αφορά «τη δημιουργία καλύτερων περιοχών όπου θα
ζουν οι κάτοικοι και καλύτερων προορισμών για να επισκέπτονται οι τουρίστες.» Η προώθηση του
υπεύθυνου τουρισμού προϋποθέτει ότι οι φορείς, ξενοδόχοι, οι διαχειριστές των πόρων, οι κάτοικοι
και οι τουρίστες, θα αναλάβουν την ευθύνη και τη δράση για να γίνει ο τουρισμός περισσότερο
αειφόρος.
Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά με την ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στο σύνολο των
Δράσεων του Σχεδίου (ειδικά σε αυτές που αφορούν αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση
επιχειρήσεων) απαιτείται η προώθηση μέτρων για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των
πολιτών, τη δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας κλπ.
Ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 Διοργάνωση εκδηλώσεων (events) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον υπεύθυνο και
βιώσιμο τουρισμό για επαγγελματίες ή/και πολίτες, καθώς και παραγωγή σχετικού υλικού.

 Δημιουργία Περιφερειακού / Τοπικού Συμφώνου ποιότητας και Οδηγών καλής πρακτικής για
επιχειρήσεις και επισκέπτες

 Ενίσχυση τοπικών εθελοντικών ενεργειών και υποστήριξη εθελοντών.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Θα υλοποιηθούν βάση σχεδίου που θα υποβάλουν οι φορείς των προτάσεων. Τα σχέδια θα
αξιολογηθούν –κυρίως- βάσει της αποτελεσματικότητας της πρότασής τους στην προώθηση
πρακτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση των Δράσεων δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερες ενέργειες ωρίμανσης. Ο χρόνος υλοποίησης
υπολογίζεται σε 12 με 24 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

200.000 €
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Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Περιφέρεια ΔΜ, ΟΤΑ και Νομικά τους Πρόσωπα (Αναπτυξιακές Εταιρίες), Εταιρία Τουρισμού ΔΜ.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ενέργειες.

Δείκτες Εκροών

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης του υπεύθυνου τουρισμού: 400 άτομα

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας.

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Αύξηση της κινητικότητας των τουριστών της ΔΜ / Αύξηση της μέσης παραμονής.
-
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ΑΠ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος:

2.1. Ενίσχυση επιχειρήσεων τουρισμού.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΠΕΠ ΔΜ 3.1. (3a) / ΕΠΑνΕΚ 3c 1.4 02

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του τουρισμού μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του
εξοπλισμού τους, την ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών, την πιστοποίηση, την αναβάθμιση του
εργατικού και επιχειρηματικού τους δυναμικού και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους
αποτυπώματος. Στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων, επιλέξιμες ενέργειες αποτελούν:

 Η ανακαίνιση, επέκταση και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου.

 Η εγκατάσταση μηχανημάτων - εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και μηχανημάτων εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος).

 Η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσίες λογισμικού και η εγκατάσταση έξυπνων
συστημάτων για την διαχείριση των εγκαταστάσεων.

 Τα μεταφορικά μέσα.
 Οι μελέτες - έρευνες και η εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης.
 Οι ενέργειες προβολής και προώθησης.
 Η κάλυψη του μισθολογικού κόστους με χρήση της ρήτρας ευελιξίας.
Για την υλοποίηση της Δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΜ 2014 -2020, πέρα από την ενίσχυση
επιχειρήσεων των κλάδων του τουρισμού, είναι δυνατή η υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων και
άλλων κλάδων που στοχεύουν στην ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών εντός των εγκαταστάσεων ή
παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές τους. Η Δράση αποσκοπεί στο να μπορούν και οι ίδιες οι
επιχειρήσεις να αποτελέσουν τουριστικά αξιοθέατα στο πλαίσιο συμβατών μορφών τουρισμού, όπως
ο αστικός - εμπορικός τουρισμός ή ο γαστρο- οινολογικός τουρισμός, εκθέτοντας μέρος της
οργάνωσης της παραγωγής των προϊόντων τους (ειδικά αν γίνεται χρήση παραδοσιακών ή ιδιαίτερων
μεθόδων παραγωγής), την τεχνολογία / τεχνογνωσία τους, να προσφέρουν επιμορφωτικές υπηρεσίες
στους επισκέπτες καθώς και να προωθήσουν τη γκάμα των προϊόντων τους..
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Φορέας Υλοποίησης θα είναι ο ΕΦΔ των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και τελικοί δικαιούχοι θα
είναι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού. Η Δράση θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΠΔΜ . Πέραν του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 η
χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης είναι δυνατή και από το ΕΠΑνΕΚ (01-3c-1.4-08).

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση των έργων θα διαρκέσει 12 ως 24 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

2.500.000 € ΔΔ (+2.500.000 € Ι.Σ)

Χρηματοδότηση:

ΕΠΤΑ

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς υλοποίησης ΜΜΕ κλάδων τουρισμού (ΚΑΔ 55.10 και 55.20). Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω ΕΦΔ.
Ωφελούμενοι
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Διαδικασίες
Ωρίμανσης

-

Δείκτες Εκροών

Αριθμός Επιχειρήσεων (του Τουρισμού) που ενισχύονται: 18

Δείκτες
Αποτελέσματος

Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Νέες ή υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας: 36

Τίτλος:

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης
Περιγραφή Σκοπιμότητα:

2.2. Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων
(Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).
ΕΠ ΠΔΜ 3.1 (3a)
Η Δράση στοχεύει στη δημιουργία κάθετων και οριζόντιων συνεργατικών σχημάτων μεταξύ
επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του τουρισμού ή/ και επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης
τουριστικών πόρων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και των
υπηρεσιών.
Με δεδομένη την απουσία ενός εγκατεστημένου συστήματος επιχειρηματικής συνεργασίας, στην
παρούσα φάση κύριο ζητούμενο της Δράσης είναι η υποβολή ενός χρηματοδοτικού σχεδίου για την
δημιουργία ενός συνεργατικού περιφερειακού μηχανισμού (Α' Φάση) και η πιλοτική του λειτουργία
προκειμένου να εξειδικεύσει το αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας των μερών της συστάδας. Στο
πλαίσιο της πιλοτικής αυτής φάσης θα μπορούν να αναπτυχθούν ενέργειες όπως η ανάπτυξη δικτύων
επιχειρήσεων και η δημιουργία μηχανισμών ενδυνάμωσης και κατανόησης των επιχειρηματικών
σχέσεων, η δημιουργία μηχανισμών κοινής διαχείρισης (π.χ. κοινά εισιτήρια - πακέτα εκδρομών,
κοινών προμηθευτών κ.ο.κ.). Επίσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης Α' Φάσης μπορούν να
υποστηριχθούν ενέργειες όπως η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, η δημιουργία
κοινών δομών "μίας στάσης" κ.α. Κατά την πρώτη φάση δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση
μεμονωμένων επιχειρήσεων.
Η διαδικασία εκκίνησης περαιτέρω διαδικασιών (Β' Φάση) θα διαμορφωθεί κατά την υλοποίηση της Α'
Φάσης και θα προδιαγραφεί χρονικά και χρηματοδοτικά από αυτήν.

Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Τελικοί Δικαιούχοι θα είναι Επαγγελματικοί φορείς - δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας (Α'
Φάση) και επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού (Β' Φάση). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΠ ΔΜ 2014-2020 σε συνέργια με την υλοποίηση Δράσεων clustering της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης. Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Απαιτείται η ύπαρξη προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ των μερών που θα συμμετάσχουν. Στο
βαθμό που για την περίοδο ως το 2022 η Δράση θα έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, το φυσικό
αντικείμενο των έργων δεν περιλαμβάνει ενέργειες που απαιτούν αδειοδοτήσεις.
Δεδομένης της απουσίας ωριμότητας σε θέματα συνεργασίας, στο πλαίσιο της Δράσης θα
χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη - οργάνωση τέτοιων σχημάτων ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες και
το εύρος (θεματικό - χωρικό) της συνεργασίας και να αναδειχθούν σε πιλοτική μορφή συνέργιες
μεταξύ κλάδων με στόχο την προετοιμασία για μελλοντική πλήρη εφαρμογή.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

1.000.000 €
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Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Επιμελητήρια και Επαγγελματικές Ενώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρίες.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Η ωρίμανση της Δράσης μπορεί να επιταχυνθεί μέσα από το συντονισμό των μερών από τις
περιφερειακές αρχές.

Δείκτες Εκροών

Αριθμός Συνεργατικών Σχημάτων που Οργανώνονται: 2

Δείκτες
Αποτελέσματος
Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Τίτλος:

2.3α Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων στον τουρισμό
232.β Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον τουρισμό.
2.3.βγ Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποστήριξη της αυταπασχόλησης στον τουρισμό

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

Α) ΕΠ.ΑΝΑΔ 1.1 (8ι)
Β) ΕΠ ΠΔΜ 8.2. (8ω) /ΕΠΑΝΕΚ 8v-2.2-01
Γ) ΕΠ ΠΔΜ 8.1 (8iii)

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Η Δράση εστιάζει στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε κλάδους υπηρεσιών
που σχετίζονται με την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου
παροχής των υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας που
απολαμβάνουν οι επισκέπτες. Τελικοί δικαιούχοι / ωφελούμενοι θα είναι:
α) άνεργοι (νέοι, μακροχρόνια)
β) εργαζόμενοι στον τουρισμό (υφιστάμενοι ή νεοπροσλαμβανόμενοι, καθώς και
γ) νέοι που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών της
αλυσίδας αξίας του τουρισμού (αυταπασχόληση).
Η δράση χωρίζεται σε επιμέρους υποδράσεις ανάλογα της ομάδας στόχου των ωφελούμενων,
προκειμένου να περιλαμβάνει τις σχετικές ενέργειες κάθε ομάδας στόχου, που περιλαμβάνουν:
Α) Κατάρτιση + Πιστοποίηση προσόντων + Προώθηση στην Απασχόληση
Β) Κατάρτιση + Πιστοποίηση προσόντων
Γ) Κατάρτιση + Πιστοποίηση προσόντων + υποστήριξη δημιουργίας επιχείρησης.
Το αντικείμενο κατάρτισης σε κάθε περίπτωση θα αφορά συμμετοχή τους σε προγράμματα
κατάρτισης / εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο (ανάλογα και την ειδικότητα):

 Ορθές πρακτικές στους τομείς της φιλοξενίας.
 Τεχνικές Μάρκετινγκ /Προώθησης.
 Ενίσχυση της πολυγλωσσίας.
 Ανάλυση των τουριστικών πόρων της ΔΜ.
 Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων και χρήσης ΤΠΕ
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 Ειδικές μορφές τουρισμού που συνάδουν με τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα της
Περιφέρειας (συνοδοί βουνού, εκπαιδευτές χειμερινών σπορ, εκπαιδευτές αθλημάτων σε λίμνες και
ποτάμια (κανό, καγιάκ – rafting κ.α.)
Πέραν των επιχειρήσεων, επιλέξιμοι για την υλοποίηση θα πρέπει να είναι και εργαζόμενοι φορέων
Ιδιωτικού Δικαίου που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, όπως π.χ. υπάλληλοι κέντρων
πληροφόρησης.
Η υποδράση 2.3.γ, θα πρέπει να εστιάσει στην κάλυψη των "κενών" στην αγορά εργασίας της ΠΔΜ
σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τουριστικές δραστηριότητες και σε περιοχές όπου
παρατηρείται έλλειψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Στόχος της είναι η υποστήριξη νέων που
κατοικούν στην Περιφέρεια ώστε να ασχοληθούν επιχειρηματικά σε κλάδους που σχετίζονται με τον
τουρισμό όπως η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης (πολιτισμού, οίκο-, γάστρο-, ), η διοργάνωση και
διαχείριση αθλητικών δραστηριοτήτων / δραστηριοτήτων φύσης / περιπέτειας για επισκέπτες, άλλα
και η παροχή γενικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες όπως π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
οδικής βοήθειας κλπ. Η Δράση υποστηρίζει ενέργειες κατάρτισης / πιστοποίησης και ίδρυσης
επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων. Τελικοί δικαιούχοι / ωφελούμενοι θα είναι νέοι, άνεργοι ή νέοι
επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενοι (έως 39 ετών με έως 3 έτη λειτουργίας) που θα
δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις
τουριστικές δραστηριότητες.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Οι επιμέρους δράσεις θα υλοποιηθούν μετά από πρόσκληση των ΕΠ.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Απαιτείται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης από αρμόδιους φορείς

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

400.000 € (2.2.β ΠΕΠ)
200.000 € (2.2.γ ΠΕΠ)

Χρηματοδότηση:

ΕΚΤ

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Άνεργοι, νέοι επαγγελματίες, εργαζόμενοι και ΜΜΕ (για 2.2.β).

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Απαιτείται εξειδίκευση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Δείκτες Εκροών

Εργαζόμενοι που θα Πιστοποιηθούν: 80
CO01 - Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνια ανέργων: 20

Δείκτες
Αποτελέσματος
Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Διατήρηση 80 θέσεων εργασίας.

Τίτλος:

2.4 Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε επαγγέλματα τουρισμού.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΠΕΠ ΔΜ 10.1 (9i)

Περιγραφή -

Στο πλαίσιο της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να αξιοποιηθούν οι
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Σκοπιμότητα:

ευκαιρίες που προσφέρει ο Τουρισμός στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης.
Ο Τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική διέξοδο στην απασχόληση για άτομα που
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας, προσφέροντας ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων πηγών κύριου
εισοδήματος ή τη συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. Η Δράση θα περιλαμβάνει την
εκπαίδευση / κατάρτιση, την πιστοποίηση, την παροχή συμβουλευτικής και την προώθηση στην
αγορά εργασίας μέσα από την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη ή την αυτααπασχόληση των
ωφελούμενων. Προκειμένου η παρέμβαση να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
συνθήκες της αγοράς εργασίας στον τουρισμό και οι προοπτικές τους στις επιμέρους περιοχές προορισμούς. Θα πρέπει ακόμα η Δράση να οργανωθεί με ολοκληρωμένο τρόπο, παρέχοντας με
συνεκτική και προ-διαμορφωμένη μεθοδολογία το σύνολο των υπηρεσιών (κατάρτιση, συμβουλευτική,
πιστοποίηση, προώθηση κ.ο.κ.) προς τους ωφελούμενους.

Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της Δράσης 10.1.1.1 "Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής
κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό" του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της στήριξης θα είναι έως 12 μήνες.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

300.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, νεοεισελθέντες στην αγορά εργασίας και νέοι
επαγγελματίες.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Απαιτείται η εξειδίκευση προδιαγραφών του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Δείκτες Εκροών

CO01 - Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνια ανέργων: 20

Χρηματοδότηση:

ΕΚΤ

Δείκτες
Αποτελέσματος
Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Τίτλος:

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης
Περιγραφή Σκοπιμότητα:

20 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

2.5. Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.
ΕΠ ΠΔΜ 10.4. (9v), ΕΠΑΝΕΚ
Ο τουρισμός θεωρείται παγκοσμίως ως ένας τομέας ιδιαίτερα πρόσφορος για την ανάπτυξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία εκφράζεται στον τουρισμό είτε
με την οργάνωση, παραγωγή, προαγωγή - προώθηση δράσεων που προσελκύουν επισκέπτες και
υπηρεσίες από κοινωνικές επιχειρήσεις ή άλλες συλλογικές / μη κερδοσκοπικές μορφές, όπως οι
πολιτιστικοί σύλλογοι (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, η συλλογή και δημοσίευση υλικού τεκμηρίωσης
κ.α.), είτε υποστηρίζοντας την άσκηση ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο εθελοτουρισμός, ο
κοινωνικός και ο υπεύθυνος τουρισμός που στοχεύουν στην τοπική κατανομή των ωφελειών του
τουρισμού. Πέρα των παραπάνω, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί και μία από τις κύριες
μορφές εισαγωγής της καινοτομίας στον τουρισμό καθώς πολλές από τις τουριστικές τάσεις
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εξελίσσονται μέσα από τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη των οργανισμών αυτών, που θα είναι και οι τελικοί δικαιούχοι.
Οι ενισχυόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:

 Την ίδρυση και οργάνωση των λειτουργικών κοινωνικών επιχειρήσεων σε τομείς τουρισμού πολιτισμού – περιβάλλοντος.

 Λειτουργικά, εξοπλισμό γραφείου και δαπάνες τρίτων (λογιστικά κ.α.).
 Δραστηριότητες δικτύωσης και προβολής.
 Δραστηριότητες επιμόρφωσης στελεχών.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σχετικής δράσης του ΠΕΠ (10.4.1.1).

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η Δράση προϋποθέτει την εξειδίκευση των σχετικών διαδικασιών από τους αρμόδιους εθνικούς
φορείς.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

300.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες)

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

-

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Δείκτες Εκροών

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 4

Δείκτες
Αποτελέσματος

Κοινωνικές επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης:
4

Επιπτώσεις στην
απασχόληση
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ΑΠ 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τίτλος:

3.1. Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 6d (14.6iv.33.33.3) και άλλα (πράσινο ταμείο, αναπτυξιακός πόρος)

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Στόχος είναι η προώθηση μορφών ήπιας - βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική ανάπτυξη της ΠΔΜ
και των περιοχών της. Η Δράση εφαρμόζεται σε δύο χωρικά επίπεδα: α) το Περιφερειακό, και β) το
Τοπικό. Στο πρώτο επίπεδο, δεδομένης της απουσίας στοιχείων, άμεσο ζητούμενο είναι η συλλογή
στοιχείων για την ανάλυση και αξιολόγηση της προσβασιμότητας των τουριστικών πόρων / περιοχών
ενδιαφέροντος και η συγκρότηση περαιτέρω ενεργειών κάλυψής τους με δημόσια μέσα μαζικής
μεταφοράς (η κάλυψη του μεταφορικού κόστους ή η επιδότηση γραμμών δεν αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη.). Στο δεύτερο επίπεδο, το τοπικό, η Δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη Σχεδίων Βιώσιμης
Κινητικότητας για την περιήγηση στις περιοχές ενδιαφέροντος: το ποδήλατο, η πεζοπορία, η χρήση
πράσινων (μη οχλούντων) πλωτών μέσων κ.α. Στην περίπτωση των Αστικών Κέντρων, η ανάπτυξη
της βιώσιμης κινητικότητας των τουριστών θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής ΣΒΑΚ/ΒΑΑ που θα εκπονηθεί. Για τις μη Αστικές Περιοχές (περιοχές μη παρέμβασης
ΒΑΑ) η ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας ενδεικτικά προτείνεται για:

 Την Περιοχή του Διεθνούς Πάρκου Πρεσπών και το Χιονοδρομικό του Βιτσίου.
 Την περιοχή των Λιμνών του Αμυνταίου - Νυμφαίο
 Την Περιοχή του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης.
 Την Περιαστική (εκτός αστικού ιστού) περιοχή της Λίμνης της Καστοριάς.
 Την περιοχή του Πολύφυτου (Λίμνη και διαδρομές ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Αιανής Σερβίων).
Προγραμματικός στόχος η υλοποίηση τουλάχιστον 2 έργων.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Τα σχέδια θα υλοποιηθούν με υποβολή προτάσεων στη σχετική Δράση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
14.6iv.33.33.2: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με
πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.».
1.000.000 €
(Ενδεικτικός. Θα προσδιοριστεί
από τις προτάσεις των φορέων).

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

ΠΔΜ, Δήμοι και Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Απαιτείται η εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας.

Δείκτες Εκροών

Ενέργειες Βιώσιμης Κινητικότητας που υλοποιούνται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος: 2

Δείκτες
Αποτελέσματος
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Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Τίτλος:

3.2. Διαπεριφερειακές συνεργασίες για τη διασύνδεση τουριστικών περιοχών.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ελλάδα - FYROM, Ελλάδα - Αλβανία, ΕΠΑΝΕΚ (03-6c-3.5-10)

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Στόχος της Δράσης, όπως έχει αναγνωριστεί, είναι η διασύνδεση (μέρους) του τουριστικού προϊόντος
με συναφή γεωγραφικά και θεματικά δίκτυα όμορων περιοχών κατά τρόπο τέτοιο ώστε η ΔΜ να
εκμεταλλευτεί την ελκυστικότητα που διαθέτουν πόροι εκτός της περιοχής της, αλλά και να αυξήσει την
ελκυστικότητά της. Ενέργειες που μπορούν να περιληφθούν στη Δράση αφορούν τη θεματική
δικτύωση και την προώθηση κοινών ενεργειών προώθησης / προβολής, όπως η σήμανση, τη
συνεργασία των υπεύθυνων φορέων, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, την ενίσχυση
της κινητικότητας των επαγγελματιών του τουρισμού κ.ο.κ.
Απο πλευράς ωριμότητας αναγνωρίζονται δύο κύριες περιοχές / θεματικές ενδιαφέροντος:
1) Με το Νόμο 4453/2017 (ΦΕΚ 19Α/20.02.2017) κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής
του Πάρκου Πρεσπών.
Η Συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: "...θα διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και
τα μνημεία, θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν μία κοινή στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη
της Περιοχής και θα προωθούν την ευαισθητοποίηση του κοινού και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ως μέσα για την επίτευξη τοπικών λύσεων".
Στο πλαίσιο αυτό, η Δράση αποσκοπεί στη σύνδεση των χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να
υποστηρίξουν την επίτευξη του παραπάνω στόχου για την υλοποίηση έργων όπως:

 Διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των επισκεπτών (λειτουργία τελωνιακών /
συνοριακών σταθμών), δημιουργία μονοπατιών - ποδηλατικών διαδρομών και πλωτών
συνδέσεων.

 Ανάπτυξη της συνεργασίας επιχειρήσεων για τη δημιουργία διασυνοριακής αλυσίδας
τροφοδοσίας.

 Δημιουργία και προσφορά στην αγορά κοινών "πακέτων".
 Διασύνδεση υποδομών υγείας / πολιτικής προστασίας / διάσωσης.
 Δημιουργία στρατηγικής και προώθηση των Πρεσπών ως ενιαίου προορισμού.
 Συστήματα Ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - απορριμμάτων και περιβαλλοντικής
παρακολούθησης.
2) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα σύνολο θρησκευτικών μνημείων το οποίο θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου και θα μπορεί να συνδεθεί με
τρεις διεθνούς εμβέλειας περιοχές θρησκευτικού ενδιαφέροντος σε όμορες περιφέρειες, όπως είναι α)
Τα Μετέωρα, β) Η Θεσσαλονίκη και γ) το Αγ. Όρος. Προτείνεται η δημιουργία μίας τέτοιας διαδρομής
η οποία θα συνδέει:

 Αγ. Αχίλλειο και Σκήτες των Πρεσπών (με τις περίφημες βραχογραφίες).
 Πόλη, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια και εκκλησίες της Καστοριάς.
 Μοναστήρια του Αλιάκμονα και περιοχή Αιανής – Σερβίων.
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 Περιοχή Μετεώρων (Καλαμπάκα, Περιφέρειας Θεσσαλίας).
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: 03‐6c‐3.5‐10
(Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού), η οποία περιλαμβάνει:

 Ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων, συγκρότηση, οργάνωση
και προβολή τους σε δίκτυα.

 Βελτίωση της προσβασιμότητας, και μεταξύ συνδέσεων, μέσω ενοποίησης μνημείων θρησκευτικού
ενδιαφέροντος για ανάδειξη νέων προορισμών.

 Εξωραϊσμό / αναβάθμιση και ανάδειξη των λατρευτικών χώρων, καθώς και του περιβάλλοντα
χώρου τους και λοιπών θρησκευτικών μνημείων.

 Διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών (π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση
προσόψεων) των μοναστηριών.
Πέρα των σημείων (1) και (2), κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν δράσεις διαπεριφερειακής ανάπτυξης
γύρω από τις περιοχές:

 Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης (Γεωτουρισμός) - θεματική δικτύωση με άλλες περιοχές ανάπτυξης
του γεωτουρισμού στην Ελλάδα.

 Βεγορίτιδα: Δικτύωση με Καϊμακ-Τσαλάν, Πόζαρ
 Βεργίνα - Δίον, δικτύωση με Αιανή
 Όλυμπος - Πιέρια
 Εθνικό Πάρκο Πίνδου.
Στις παραπάνω περιοχές θα πρέπει να προηγηθεί η εξειδίκευση του περιεχομένου και η στρατηγική
της συνεργασίας.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Οι επιμέρους δράσεις θα πρέπει να εξειδικευτούν σε συνεργασία με τις όμορες περιφέρειες και τους
αρμόδιους φορείς διαχείρισης (εφόσον υπάρχουν). Σε πρώτη φάση απαιτείται η σύναψη μιας
προγραμματικής συμφωνίας βάσει της οποίας θα καθοριστούν τα απαραίτητα έργα και οι ενέργειες
υλοποίησης.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Τα έργα απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και εξειδίκευση των προτάσεων.

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Μη διαθέσιμο

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Θα οριστούν κατά περίπτωση.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Η Περιφέρεια ΔΜ θα πρέπει να δημιουργήσει μια στρατηγική προσέγγισης και να κινήσει τις
διαδικασίες διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των μερών.

Δείκτες Εκροών

Διαπεριφερειακά δίκτυα τουρισμού που υποστηρίζονται: 5

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2011 - Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

-
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Τίτλος:

3.3. Ολοκλήρωση Μεταφορικών Υποδομών που εξυπηρετούν τουριστικές ροές.

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΠΕΠ

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Επ. Πρ.

07.1.1 / 07.2.2.

Οι δύο Δράσεις έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα καθώς τόσο η σκοπιμότητά τους όσο και η
ωριμότητα των έργων που θα υλοποιηθούν δεν εξαρτάται από την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης,
ωστόσο την εξυπηρετούν και αναμένεται να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων του ΣΟΤΑ.
Στο πλαίσιο της Δράσης "Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το
ΔΕΔ-Μ", εντάσσεται το έργο "Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)" το οποίο θα εξυπηρετήσει τη διευκόλυνση τουριστικών ροών στο
ανατολικό τμήμα της ΠΔΜ. Αντίστοιχα, η Δράση: "Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω
της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων
των πολυτροπικών κόμβων" θα συνδέσει σημαντικές περιοχές τουριστικού δυναμικού με το κύριο
δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την ασφάλειά τους.
Ως συνδέσεις-δίκτυα εθνικής σημασίας ορίζονται οι μεταφορικοί άξονες και οι
μεταφορικές υποδομές που συμβάλλουν στη συνδεσιμότητα της Περιφέρειας με τον εθνικό
χώρο και είναι οι ακόλουθες:
Οι οδικές συνδέσεις:
-

Ε 65 (από Εγνατία μέχρι Λαμία) (σχεδιαζόμενο)

-

Κοζάνη-Λάρισα (σχεδιαζόμενο)

Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις:
-

Αμύνταιο – Κοζάνη

-

Καλαμπάκα – Κοζάνη (προγραμματιζόμενη)

Οι αεροπορικές συνδέσεις:
-

Το αεροδρόμιο Κοζάνης

-

Το αεροδρόμιο Καστοριάς, το οποίο ανήκει στο αναλυτικό διευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών

Στους ενδεικτικούς άξονες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) ανήκουν συνδέσεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερα την τουριστική ανάπτυξη, όπως:
-

Οδικό τμήμα Φλώρινα – Πισοδέρι.

-

Οδικό τμήμα Αγία Παρασκευή – Βασιλίτσα.

-

Οδικό τμήμα Κρυσταλλοπηγή - Διασταύρωση Πρεσπών.

-

Οδικό τμήμα Κοζάνη – αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το υπό έγκριση ΠΠΧΣΑΑ συνδέσεις (συνδέουν μεταξύ τους ανεξάρτητα αστικά κέντρα
ή/και χώρους σημαντικής δραστηριότητας ή/και σημαντικούς άξονες είναι επίσης τα τμήματα:
-

Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή – Κάθετος Άξονας Σιάτιστας (τμήματα των Ε.Ο.2 και Ε.Ο.15)

-

Οδός σύνδεσης των δύο Καθέτων Αξόνων (και των δύο πόλων Καστοριάς και Πτολεμαΐδας)
μέσω της σήραγγας Κλεισούρας (προτεινόμενο)

-

Κοζάνη – Σέρβια (τμήμα της Ε.Ο.3)

-

Βεύη – Άρνισσα (Έδεσσα) (τμήμα της Ε.Ο. 2)

-

Γρεβενά – Καλαμπάκα (τμήμα της Ε.Ο.15)

-

Διασταύρωση Ε.Ο. 15 και Ε.Ο. 26 – Δεσκάτη – Ελασσόνα
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Στο δευτερεύον δίκτυο περιφερειακής σημασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες οδικές συνδέσεις
(τόσο το μήκος των εξυπηρετούμενων μετακινήσεων όσο και η φύση τους ξεχωρίζουν από εκείνες ενός
καθαρά «τοπικού» δικτύου):
-

Ε.Ο. 15 από διασταύρωση Πρεσπών μέχρι την Επ.Ο Βροντερού –Λαιμού – Λαιμός

-

Ε.Ο. 20 από Κόμβο Νεάπολης στον Κάθετο Άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής –

-

Πεντάλοφος – Επταχώρι.

-

Επ.Ο. Καστοριά – Νεστόριο – Ε.Ο. 20 (Επταχώρι)

-

Οδός από Γρεβενά μέχρι Βασιλίτσα

Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Τα έργα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

-

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

-

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

ΠΔΜ, Εγνατία Οδός, ΕΥΔ αεροδρομίων, ΕΡΠΟΣΕ κ.α.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

-

Δείκτες Εκροών

-

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Δείκτες
Αποτελέσματος
Επιπτώσεις στην
απασχόληση
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ΑΠ 4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Τίτλος:

4.1 Οργάνωση Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΕΠ ΠΔΜ 12.1

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Η οργάνωση και η εφαρμογή στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα προορισμών ειδικού
τουριστικού προϊόντος) είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη
ιδιαίτερων δεξιοτήτων που αφορούν τον συντονισμό της δράσης και την σαφή καθοδήγηση των
εμπλεκομένων τοπικών φορέων / παικτών, μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση καθώς
και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης της λήψης
αποφάσεων.
Προσαρμοσμένος στην δομή και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δεδομένα της ΠΔΜ, ένας τέτοιος
μηχανισμός μπορεί να δημιουργηθεί συγκροτούμενος σε τρία επίπεδα:

 Το Πολιτικό που εκπροσωπείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού) και έχει ως ρόλο την πολιτική καθοδήγηση και αποδοχή του σχεδιασμού, τη
διαβούλευση και το συντονισμό των φορέων, την εκπροσώπηση της περιφέρειας και την
αρμοδιότητα (και ευθύνη) της Λήψης Αποφάσεων.

 Το διοικητικό, που ανήκει ως αρμοδιότητα στο Τμήμα Τουρισμού της ΠΔΜ και των Π.Ε. της, και
έχει ως αρμοδιότητες τη διοικητική υποστήριξη, τη σύνθεση του στρατηγικού σχεδιασμού, την
εξειδίκευση της εφαρμογής της στρατηγικής και το συντονισμό των υπηρεσιών. Κύριος στόχος του
διοικητικού επιπέδου είναι η εφαρμογή της στρατηγικής, των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων
που αφορούν τη διαχείριση, προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος, ο συντονισμός
των εμπλεκομένων μερών του και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.

 Το επιχειρησιακό, για το οποίο υπάρχει η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και άλλοι
φορείς με σχετικές επιμέρους αρμοδιότητες (όπως π.χ. οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, Επιμελητήρια).
Κύριος στόχος του επιχειρησιακού επιπέδου είναι η υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής
και των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση, προώθηση και προβολή
του τουριστικού προϊόντος, άλλα και της υποστήριξης της παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης και της συλλογής των σχετικών δεδομένων.
Η άσκηση των παραπάνω ρόλων και αρμοδιοτήτων μπορεί να γίνει περιορισμένα με τα σημερινά
δεδομένα καθώς από την μια απουσιάζει η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας μιας τέτοιας δομής, ενώ
από την άλλη υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις κυρίως όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και το
επίπεδο συνεργασίας των μερών. Στόχος της Δράσης είναι η κάλυψη των παραπάνω κενών και η
χρηματοδότηση του start up ενός μηχανισμού - Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) ο οποίος
θα ασκεί τις εξής λειτουργίες:

 Την παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των τουριστικών μεγεθών, την εξέλιξη της
περιφερειακής πολιτικής για τον τουρισμό και τα αποτελέσματά της.

 Το σχεδιασμό για την επίτευξη της κατάλληλης τουριστικής εικόνας.
 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του
μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

 Την μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών, της ελκυστικότητας του περιφερειακού προϊόντος
και την προώθηση προτάσεων για αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.

 Τη διασύνδεση με άλλες μορφές τουρισμού ή άλλους κλάδους για την παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων εντός και εκτός περιφέρειας.

 Τη διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών "παραγωγών", με τους διεθνείς "παίκτες" (tour operators).
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 Την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.
 Το Branding, το Τουριστικό Μάρκετινγκ, και την Τουριστική Προβολή / Προώθηση της εικόνας και
του συνολικού προϊόντος μέσα από επιμέρους δράσεις (π.χ. Διοργάνωση γεγονότων, παραγωγή
υλικού προβολής, συμμετοχή σε Εκθέσεις, διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης / fam trips κ.ο.κ.).

 Τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και την υποστήριξη του τοπικού
δυναμικού στην παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομιών.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων των φορέων.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

-

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

400.000 € (για τετραετή λειτουργία)

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Εταιρία Τουρισμού ΔΜ.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

-

Δείκτες Εκροών

-

Δείκτες
Αποτελέσματος

-

Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Επιχειρησιακά ο DMO θα πρέπει να στελεχωθεί από τουλάχιστον 3 εξειδικευμένα στελέχη και 2
στελέχη διοικητικής υποστήριξης.

Τίτλος:

4.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος προώθησης / προβολής

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΠΕΠ ΔΜ 6.2. (6c), ίδιοι πόροι και άλλα χρηματοδοτικά μέσα

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Χρηματοδότηση:

-

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο προγραμματισμός και η εφαρμογή δράσεων προώθησης /
προβολής θα πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου, στρατηγικού (με σαφείς
στόχους χρονικό προγραμματισμό), σε συσχέτιση με την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού
σχεδιασμού, με συνεχή παρακολούθηση και με ικανές διαδικασίες αξιολόγησης και
επαναπρογραμματισμού. Η Δράση στοχεύει αφ' ενός στη δημιουργία αυτού του πλαισίου και
αφετέρου στην υποστήριξη της εφαρμογής του.
Η Δράση περιλαμβάνει ενέργειες όπως:
Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.
Ενέργειες δημοσιότητας.
Προβολή σε νέες τουριστικές αγορές.
Διαφημιστική προβολή.
Δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.
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Μετακινήσεις σε εκδηλώσεις για την προώθηση του τουρισμού / μετακινήσεις συμμετεχόντων σε
εκδηλώσεις και φιλοξενία επαγγελματικών του χώρου στην Περιφέρεια.
Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί υπό τη διαχείριση / προγραμματισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, σύμφωνα με πρόταση που θα καταθέσει. Θα είναι πολυετές (6 έτη) έχοντας ωστόσο
ετήσια εξειδίκευση.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 66 μήνες (ως τα μέσα το 2023).

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

2.000.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Τελικός δικαιούχος της Δράσης θα είναι το Τμήμα Τουρισμού (ως μέλος της Δομής Διαχείρισης
Προορισμού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΔΜ
2014-2020 (6.2).

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

-

Δείκτες Εκροών

Αριθμός δράσεων προώθησης: 30

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Δείκτες
Αποτελέσματος
Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Τίτλος:

4.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές
εφαρμογές .

Ενδεικτική Πηγή
Χρηματοδότησης

ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020

Περιγραφή Σκοπιμότητα:

Η Δράση επικεντρώνεται στη δημιουργία και υποστήριξη του Συστήματος Παρακολούθησης
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν Σχέδιο.

Επ. Πρ.

2c (Δράση 2.1)

Περιλαμβάνει τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και
εφαρμογών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών πόρων,
περιοχών και ροών. Η λειτουργία τέτοιων συστημάτων θα ενισχύσει την ικανότητα των φορέων και
των επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στις κυμαινόμενες συνθήκες της τουριστικής αγοράς, θα
επιτρέψει την παρακολούθηση των τάσεων και την εξειδίκευση των στρατηγικών, θα συμβάλει στην
οργάνωση της πληροφορίας αναφορικά με τους τουριστικούς πόρους και τις δραστηριότητες στην
περιφέρεια και στην αποδοτική διαχείριση του περιεχομένου για την αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη προώθηση και προβολή. Αντίστοιχα, από την πλευρά των επισκεπτών, τέτοιου είδους
συστήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων τους στις
περιοχές προορισμούς και να τους υποστηρίξουν στην λήψη αποφάσεων παρέχοντας τους ακόμα και
real-time δεδομένα για την κατάσταση και τις συνθήκες του πόρου που θέλουν να επισκεφτούν.
Δίνεται η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους συμμετέχοντες στο
τουριστικό κύκλωμα. Συγκεκριμένα, για τον επισκέπτη μπορεί να υπάρχει ολοκληρωμένο ημερολόγιο
(καλεντάρι) για όλες τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Δυτική Μακεδονία. Στο πληροφοριακό
σύστημα μπορεί να υπάρχει το σύνολο των διαδρομών καθώς και των ειδικών μορφών τουρισμού
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που προσφέρει η Δυτική Μακεδονία (υπαίθριος, γαστρονομικός, πεζοπορικός, χιονοδρομικά σπορ,
αθλήματα στις λίμνες κλπ.). Επιπλέον, μπορεί να προσφέρεται εξειδικευμένη πληροφόρηση και προς
τους τουριστικούς επαγγελματίες του εξωτερικού (touroperators, travelagents, OTA κλπ.) με αναλυτικά
στοιχεία για κάθε τουριστικό προϊόν της περιοχής και με συγκεκριμένες πληροφορίες για επικοινωνία
με εγχώριους τουριστικούς επαγγελματίες.
Μεθοδολογία
υλοποίησης:

Η διαδικασία μπορεί να είναι διαγωνιστική, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν –
κυρίως- βάσει της αποτελεσματικότητας της πρότασής τους.

Ωριμότητα Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση των δράσεων δεν απαιτεί ιδιαίτερες ενέργειες ωρίμανσης. Ο χρόνος υλοποίησης
υπολογίζεται σε 48 μήνες

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

800.000 €

Ενδ. Δικαιούχοι /
Φορείς
υλοποίησης Ωφελούμενοι

Περιφέρεια ΔΜ, ΟΤΑ και Νομικά τους Πρόσωπα (Αναπτυξιακές Εταιρίες). Εταιρία Τουρισμού ΔΜ.

Διαδικασίες
Ωρίμανσης

Περιφέρεια ΔΜ, ΟΤΑ και Νομικά τους Πρόσωπα (Αναπτυξιακές Εταιρίες). Εταιρία Τουρισμού ΔΜ.

Χρηματοδότηση:

ΕΤΠΑ

Δείκτες Εκροών
Δείκτες
Αποτελέσματος

Συστήματα Παρακολούθησης Τουριστικής Ανάπτυξης:: 1

Επιπτώσεις στην
απασχόληση
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ΙΙ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Η διαβούλευση διενεργήθηκε σε 3 στάδια.
Κατά το 1ο στάδιο, και με στόχο την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων στην ακριβέστερη δυνατή ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης, διακινήθηκε προς σε όλους τους αρμόδιους / σχετιζόμενους με το αντικείμενο
περιφερειακούς φορείς και τοπικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επιλέχθηκαν βάσει
διαγνωστικής έρευνας από την ΕΥΔ του ΕΠ, το ακόλουθο Υπόδειγμα. Στο στάδιο αυτό κύριο ζητούμενο ήταν η
εκ των προτέρων συλλογή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και της προοπτικές
της σύμφωνα με την οπτική του κάθε φορέα.

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» - 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Παράκληση να συμπληρωθούν εκείνα τα κεφάλαια όπου η εμπειρία, οι μέχρι σήμερα και πλέον πρόσφατοι σχεδιασμοί, οι
εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα σε σας στοιχεία τεκμηρίωσης εκτιμάτε ότι θα είναι χρήσιμα στο 1ο στάδιο της μελέτης
(«Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης»). Είναι σκόπιμο οι απαντήσεις να μην υπερβαίνουν την έκταση που προσδιορίζεται
κάθε φορά, για να είναι εφικτή η αξιοποίηση τους. Εξειδικευμένες τοποθετήσεις και προτάσεις θα ζητηθούν στο 2ο στάδιο
της μελέτης.
ΦΟΡΕΑΣ:
Επωνυμία:
Συντάκτης:
Ιδιότητα:
Ηλ. διεύθυνση :
Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Με βάση την εμπειρία του φορέα στο αντικείμενο της τουριστικής ανάπτυξης, επισημαίνονται τα κατά την εκτίμηση του
σημαντικότερα ζητήματα ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια.. Για κάθε ζήτημα αιτιολογείται η άποψη
του φορέα, είτε με διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία και πληροφορίες είτε με παραπομπή σε πρόσφατες μελέτες, εκθέσεις και
προγράμματα, ει δυνατόν σε μέγιστη έκταση ½ σελίδα ανά ζήτημα.
1.

Ως προς την αξιολόγηση των τουριστικών πόρων (Οικοσυστήματα, Σπήλαια, Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι,
Παραδοσιακοί οικισμοί, Μουσεία, Νεότεροι πολιτιστικοί πόροι, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………
2.

Ως προς τις κατάλληλες κατηγορίες και Μορφές Τουρισμού (Οικογενειακός Τουρισμός, Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας,
Χειμερινών Σπορ, Ορεινός, Παραχείμασης, Αγροτικός, Θρησκευτικός, Επιλεκτικός Τουρισμός - Τουρισμός Κινήτρων,
Οικολογικός, Κοινωνικός, Τουρισμός ΑμΕΑ, Τουρισμός Υγείας, Άθλησης, Τουρισμός Περιπέτειας, Πόλης,
Μορφωτικός, Συνεδριακός Τουρισμός – Εκθέσεων, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

162

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.

Ως προς την Τουριστική Ανωδομή (Ποιοτική Σύνθεση Ξενοδοχειακών μονάδων, Χωρική Επικέντρωση, Ρυθμοί
ανάπτυξης, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Ξενώνες, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………
4.

Ως προς άμεσες και έμμεσες Τουριστικές Υποδομές (Συγκοινωνιακές συνδέσεις, Αεροπορική Εξυπηρέτηση,
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και εσωτερικές μετακινήσεις, Χιονοδρομικά κέντρα, Μονοπάτια και Καταφύγια, Υποδομές
Αγροτουρισμού, Κέντρα πληροφόρησης, Εγκαταστάσεις ειδικών αθλητικών δραστηριοτήτων, Υδροθεραπευτήρια /
Θερμαλιστικά Κέντρα, Αρχαιολογικοί χώροι / Μουσεία, Συνεδριακές, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………
5.

Ως προς την Τουριστική Δραστηριότητα (Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις, Πληρότητες Καταλυμάτων, Ζήτηση ειδικών
μορφών τουρισμού, Προφίλ μέσου επισκέπτη, Ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις ευρύτερου τουριστικού τομέα,
Υπηρεσίες και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στη διαδικασία της τουριστικής ανάπτυξης,
Ανθρώπινοι πόροι που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………
6.

Ως προς το Τουριστικό Προϊόν (Παράμετροι της τουριστικής προσφοράς, Ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής
τουριστικής αγοράς, ανταπόκριση στη ζήτηση, προσαρμοστικότητα, δυνητική ζήτηση, τοποθέτηση στην αγορά –
positioning, ομάδες – στόχοι, δεξαμενές άντλησης πελατείας, Ενέργειες προώθησης – προβολής, σχεδιασμός διαχείριση και παρακολούθηση – αξιολόγηση - διακυβέρνηση, κ.α.):

…………………………………………………………………………………………………
7.

Ως προς τη Θεματική – χωρική ανάπτυξη του τουρισμού (Πόλοι έλξης, Αστικά κέντρα, Tουριστικές ζώνες και
διαδρομές: Περιοχή Λιμνών και Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Καστοριά, Βόϊο Όρος και Ορεινό σύμπλεγμα Γράμμου,
Εθνικός Δρυμός Βάλια Κάλντα – Βασιλίτσα – Όρλιακας, Πιέρια όρη, Άσκιο Όρος – Βούρινος – Μεσιανό Νερό,
Νυμφαίο – Λίμνες Χειμαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών και Βεγορίτιδας, κ.α.):

Β.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Προκαταρκτικές, με βάση την εμπειρία του, απόψεις του φορέα για τις σημαντικότερες δυνατότητες – αδυναμίες –
προοπτικές – απειλές στον τομέα, στην Περιφέρεια, σε μέγιστη έκταση ½ σελίδα ανά κατηγορία.
1.

Δυνατότητες :

…………………………………………………………………………………………………
2.

Αδυναμίες:

…………………………………………………………………………………………………
3.

Προοπτικές:

…………………………………………………………………………………………………
4.

Απειλές:

…………………………………………………………………………………………………
Γ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:

Πρόταση του φορέα για αξιοποίηση συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων, μελετών, εκθέσεων, κ.λπ. που είναι στη διάθεση
του. Μπορούν να επισυναφθούν στο Δελτίο ή να σημειωθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία μπορούν να
αντληθούν ή να επισημανθεί ότι απαιτείται επιτόπου συνεργασία με τον ανάδοχο.

Συμμετείχαν με απαντήσεις τους που ελήφθησαν υπόψη στην οριστικοποίηση του 1ου Παραδοτέου, οι φορείς:
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Δήμος Αμυνταίου

Π.Ε. Γρεβενών

ΕΦΑ Γρεβενών

Δήμος Δεσκάτης

Τμήμα Τουρισμού Περιφέρειας

ΕΦΑ Κοζάνης

Δήμος Εορδαίας

ΔΙΠΕΧΩΣ

ΕΦΑ Φλώρινας

Δήμος Καστοριάς

Περιφερειακό Ταμείο

Oρειβατικός Σιάτιστας

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Το 2ο στάδιο διενεργήθηκε μετά την δημοσιοποίηση του 1ου Παραδοτέου του Σχεδίου και περιελάμβανε
κυρίως διαδικασίας άμεσης διαβούλευσης. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν (α) τεχνική συνάντηση με
υπηρεσιακούς παράγοντες και β) ανοικτή ημερίδα παρουσίασης - ενημέρωσης. Αναλυτικά:
Η τεχνική συνάντηση οργανώθηκε στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ
Κοζάνης στις 26 Ιουνίου 2017. Σε αυτή προσκλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφέρειας καθώς και το
σύνολο των Δήμων της.
Η Ημερίδα Διαβούλευσης υλοποιήθηκα στις 27 Ιουνίου 2017 στην έδρα της Π.Ε. Γρεβενών στα Γρεβενά. Η
ημερίδα ήταν ανοικτή στο κοινό και προσκλήθηκαν συνολικά 120 φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων
Εθνικών Αρχών, των Δήμων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, των Φορέων διαχείρισης των Εθνικών
Πάρκων της ΔΜ, των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, των Επιμελητηρίων κ.α. Στο πλαίσιο της Ημερίδας στην οποία
παρέστησαν περίπου 50 φορείς, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα του 1ου Σταδίου, η αρχική πρόταση
στρατηγικής και οι ενδεικτικές δράσεις του σχεδίου. Κατόπιν οι παριστάμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, οι
οποίες καταγράφηκαν και αξιοποιήθηκαν στο 2ο Παραδοτέο του έργου.

Κατά το 3ο στάδιο, διενεργήθηκε ηλεκτρονική διαβούλευση, κατά την οποία, με στόχο την εμπλοκή των
ενδιαφερόμενων φορέων στην ακριβέστερη δυνατή εκπόνηση του 2ου Σταδίου, διακινήθηκε προς αυτούς από την
ΕΥΔ του ΕΠ, το ακόλουθο Υπόδειγμα.

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» - 2ο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Παράκληση να συμπληρωθούν εκείνα τα κεφάλαια όπου η εμπειρία, οι μέχρι σήμερα και πλέον πρόσφατοι σχεδιασμοί, οι
εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα σε σας στοιχεία τεκμηρίωσης εκτιμάτε ότι θα είναι χρήσιμα. Είναι σκόπιμο οι απαντήσεις να
μην υπερβαίνουν την έκταση που προσδιορίζεται κάθε φορά, για να είναι εφικτή η αξιοποίηση όλων των απαντήσεων στο
διαθέσιμο περιορισμένο χρονικό διάστημα.
ΦΟΡΕΑΣ:
Επωνυμία:
Συντάκτης / Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. διεύθυνση :
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Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1ο Παραδοτέο):

Για κάθε ζήτημα αιτιολογείται η άποψη του φορέα, είτε με τα διαθέσιμα σε αυτόν ποσοτικά στοιχεία και πληροφορίες είτε με
παραπομπή σε πρόσφατες μελέτες, εκθέσεις και προγράμματα. Παράκληση να ληφθεί ως βάση το πλήρες 1ο Παραδοτέο
και όχι η συνοπτική παρουσίαση του στο παρόν τεύχος.
Μέγιστη έκταση 250 λέξεις ανά ζήτημα.
Α1. Ως προς την αξιολόγηση των τουριστικών πόρων:
………………………………………………………………………..........
Α2. Ως προς τις κατάλληλες κατηγορίες και Μορφές Τουρισμού:
………………………………………………………………………..........
Α3. Ως προς άμεσες και έμμεσες Τουριστικές Υποδομές:
………………………………………………………………………..........
Α4. Ως προς την Τουριστική Δραστηριότητα και Ζήτηση:
………………………………………………………………………..........
Α5. Ως προς το Τουριστικό Προϊόν και την Προσφορά:
………………………………………………………………………..........
Α6. Ως προς τη Θεματική – χωρική ανάπτυξη του τουρισμού:
………………………………………………………………………..........
Α7. Ως προς τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
………………………………………………………………………..........
Α8. ΑΛΛΕΣ σημαντικές επισημάνσεις, διορθώσεις, προτάσεις, προσθήκες:
………………………………………………………………………..........
Α9. Συγκεκριμένες μελέτες, εκθέσεις, αξιολογήσεις που κρίνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη είτε για
διορθώσεις / συμπληρώσεις του 1ου Παραδοτέου είτε για την εκπόνηση του τελικού Σχεδίου:
1. …………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………...
Β.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ):

Για κάθε ζήτημα αιτιολογείται η άποψη του φορέα, είτε με τα διαθέσιμα σε αυτόν ποσοτικά στοιχεία και πληροφορίες είτε με
παραπομπή σε πρόσφατες μελέτες, εκθέσεις και προγράμματα..
Μέγιστη έκταση 500 λέξεις ανά ζήτημα.
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Β1. Βασικές αρχές και Όραμα της Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης:
………………………………………………………………………..........
Β2. Στρατηγικοί στόχοι, Άξονες Παρεμβάσεων, Ειδικοί Στόχοι, Χωρική Οργάνωση:
………………………………………………………………………..........
Β3. Ενδεικτικές Δράσεις:
………………………………………………………………………..........
Β4. Προγραμματικό πλαίσιο. Συνέργιες, συμπληρωματικότητα:
………………………………………………………………………..........
Β5. Προτεινόμενες συνέργιες με:
α.

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την περιοχή των Λιμνών:

………………………………………………………………………..........
β.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης:

………………………………………………………………………..........
γ.

Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας:

………………………………………………………………………..........
δ.

Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα:

………………………………………………………………………..........
ε.

Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων:

………………………………………………………………………..........
στ.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης:

………………………………………………………………………..........
Β6. ΑΛΛΕΣ σημαντικές επισημάνσεις, διορθώσεις, προτάσεις, προσθήκες:
………………………………………………………………………..........
Γ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Συμπληρώνεται, όσο πιο λεπτομερώς και συγκεκριμένα γίνεται, το ακόλουθο Δελτίο Πρότασης Ενδεικτικής Δράσης. Η
υποβολή ενός Δελτίου δεν ισοδυναμεί με ένταξη κάποιας Δράσης στο Σχέδιο, ούτε συνεπάγεται ότι κάποια Δράση αποκτά
προτεραιότητα έναντι άλλων που θα υποβληθούν αργότερα. Η εφαρμογή του Σχεδίου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες του
Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και η ένταξη δράσεων θα γίνεται με την εκάστοτε Πρόσκληση
Υποβολής Πράξεων από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Παράκληση η συμπλήρωση να γίνει μέσα στα όρια
που ορίζονται στο τυπικό Δελτίο.
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (σχηματικά)
ΦΟΡΕΑΣ
Επωνυμία
Συντάκτης
Διεύθυνση, Τηλέφωνο:
Ηλ. διεύθυνση :
ΔΡΑΣΗ 1 (συμπληρώνεται και προστίθεται και για ενδεχόμενες Δράσεις 2, 3, …, κ.ο.κ.)
Τίτλος
Σκοπιμότητα
Μελέτες ή εκθέσεις που τεκμηριώνουν τη
σκοπιμότητα
Μεθοδολογία υλοποίησης
Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Άξονας Παρέμβασης
Αιτιολόγηση ένταξης
Εκτίμηση Π/Υ (χιλ. €)
Π/Υ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συνολική εκτίμηση ωριμότητας
Εάν ΝΑΙ, αιτιολόγηση. Εάν ΟΧΙ, χρόνος εκπλήρωσης και προαπαιτούμενες ενέργειες
Αρμοδιότητα
Τεχνική επάρκεια
Μελετητική ωριμότητα
Συμβατική ετοιμότητα
Συνέργιες με δράσεις του ΠΕΠ
Συνέργιες με άλλες δράσεις Σχεδίου
Συνέργιες με δράσεις άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ακριβέστερη συνέργια με:
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την
περιοχή των Λιμνών
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Στρατηγική για Κοινωνική Ένταξη και
Καταπολέμηση Φτώχειας
Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
ΔΡΑΣΗ 2, 3, κ.ο.κ. (συμπληρώνεται παρομοίως.)
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ
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Σε συνέχεια της Ημερίδας καθώς ζητήθηκε στο άμεσο επόμενο διάστημα (ως τις 11 Ιουλίου 2017) οι φορείς να
καταθέσουν εκ νέου γραπτώς τις προτάσεις τους επί της συγκεκριμένης πλέον Στρατηγικής και προσέγγισης του
ΣΟΤΑ. Κατά την φάση αυτή ανταποκρίθηκαν οι εξής φορείς:
Δήμος Αμυνταίου

Π.Ε. Γρεβενών

ΕΦΑ Καστοριάς

Εθνικό Πάρκο Βορείου Πίνδου

Δήμος Βοϊου

Π.Ε. Καστοριάς

ΕΧΚ Βασιλίτσας

Δήμος Δεσκάτης

Π.Ε. Φλώρινας

Εταιρία Τουρισμού Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Εορδαίας

ΔΙΑΠ ΠΔΜ

ΙΓΜΕ - Γεωπάρκο

Δήμος Καστοριάς

ΔΙΠΕΧΩΣ

Ν.Ο. Καστοριάς

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Τμήμα Τουρισμού

Ν.Ο. Κοζάνης

Περιφερειακό Ταμείο

Oρειβατικός Σιάτιστας
Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ

Στο πλαίσιο του 3ου σταδίου διαβούλευσης οι φορείς κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις έργων οι οποίες
καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν από την Ομάδα Έργου ως προς την σκοπιμότητα και την ωριμότητα τους και
αξιοποιήθηκαν στο Σχέδιο Δράσης.

Συνολικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου κατατέθηκαν 51 προτάσεις (ορισμένες από περισσοτέρους
του ενός φορείς) με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 € ως 45.000.000 €. Παράλληλα αξιολογήθηκαν
και 41 προτεινόμενες Δράσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Στρατηγικής για την ΟΧΕ
Λιμνών, αλλά και οι 16 προτάσεις που κατατέθηκαν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και
το σύνολο των έργων που προτάθηκαν από φορείς το 2015, στο πλαίσιο της 1ης εξειδίκευσης του ΕΠ.
Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν προκαταρκτικά από τον Σύμβουλο και τα σχετικά αποτελέσματα
παρατίθενται στον επόμενο Πίνακα.
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση αυτή είναι προκαταρκτική, δηλαδή δεν προδικάζει την ένταξη ή μη δράσεων
στο Σχέδιο όταν θα ξεκινήσει η εφαρμογή του κατά τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του
ΠΕΠ και με βάση τα δικά του κριτήρια.

Ακολουθούν Πίνακες με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-1: Προτάσεις Φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διαβούλευσης του ΣΟΤΑ
A/A

Σχετική
δράση
ΣΟΤΑ

1

1.1

2

1.1

3

1.1

4

1.1

5

1.1

6

1.1

7

1.1

8

1.1

9

1.1

10

1.1

11

1.1

12

1.1

13

1.1

14

1.1

15

1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π/Y

ΑΠ1 Οργάνωση και προσανατολισμός του περιφερειακού Προϊόντος
ΓΕΩ-ΘΑΥΜΑΤΑ ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ
ΓεωΠαρκο Γρεβενά-Κοζανης,
ΠΔΜ και σχετικοί
4.600.000€
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ANKO. ΙΓΜΕ.
φορείς
Έργα υποδομών για Αρχαιολ. χώρους και Μνημείων και
ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ ΒΟΙΟΥ
ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ
ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα και πακέτα.
Τεχνική Υπηρεσία
Διαμόρφωση τουριστικής υποδομής Μεσοποταμίας
Δήμος Καστοριάς
1.000.000€
Δήμου Καστοριάς
Αναβάθμιση Οικομουσείου Δισπηλιού και Ενυδρείου
Δήμος Καστοριάς
ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ
200.000€
(ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ)
Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου
ΦΟΡΕΑΣ
(Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγύης,
Δήμος Καστοριάς
1.000.000€
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παιδείας & Αθλητισμού)
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δήμος Καστοριάς
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
«Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Δημιουργία Μουσείου Γούνας
Π.Ε. Καστοριάς
Συντήρηση και αναβάθμιση κατασκηνώσεων Βογατσικού
Π.Ε. Καστοριάς
ως Κέντρου Αναψυχής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
110.800€
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ) /
Εκπαιδευτικός - Βιομηχανικός τουρισμός.
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ) /
Γεωπάρκο
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
Ενίσχυση μηχανοκίνητου αθλητισμού, αεροπτερισμού κλπ
ΕΤΔΜ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ν.Ο. Κοζάνης
Ν.Ο. Κοζάνης
ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
(ΣΤΙΒΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ, ΣΤΙΒΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΕΘΝΙΚΟ
Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
Βασιλίτσας (Ε.Χ.Κ.Β),
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
Δημιουργία κέντρου Παλαιοντολογίας / παλαιοντολογικού
πάρκου στην περιοχή του πρώην Δήμου Ηρακλεωτών
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ΩΡΙΜΟΤ
ΗΤΑ

Επ.Π

ΔΡΑΣΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΟΤΑ (εκτίμηση
συμβούλου)

1

6c

06.2

1

-

6c

06.2

4

6c

06.2

1

-

6d

06.3

1

-

6c

06.2

2/4

4
2
3

-

2/3
6c

06.2

1
3

6c

06.2

2

6c

06.2

3
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A/A

Σχετική
δράση
ΣΟΤΑ

16

1.2

17

1.2

18

1.3

19

1.3

20

1.3

21

1.3

22

1.3

23

1.4

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ.Δ.

24

1.5.

Συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού
ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στον βιομηχανικό τουρισμό»
Συντήρηση και προβολή κτισμάτων αρχιτεκτονικής
κληρονομίας (βυζαντινά, Οθωμανικά κλπ)
Θεσμοθέτηση και ανάπλαση παραδοσιακών οικισμών
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ραγκουτσάρια – Ανω Κρανιώνα
(Κορέστεια)- Απόκριες
Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
της Δυτικής Μακεδονίας
Δράσεις ηλέκτρονικής προβόλης του προιόντος της γουνας
και της Καστοριας ως προορισμού αγοράς της.
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων του Δήμου Καστοριάς
Ανάδειξη και προβολή Λιμναίου Νεολιθικού Οικισμού στο
Δισπηλιό του Δήμου Καστοριάς.
Ανάδειξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ραγκουτσάρια
κλπ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

25

1.6

26

1.6

27

1.6

28

1.6

Τουρισμός Campervan

29

2.1

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών της
Αμμουδάρας στο Δήμο Άργους Ορεστικού.

30

3.1

Παραλίμνιος πεζόδρομος - ποδηλατόδρομος

31

3.1

Μονοπάτια της πόλης και της ΠΕ Καστοριάς

32
33

3.1
3.1

34

3.1

Διαμόρφωση περιμετρικής οδού Λίμνης Καστοριάς
Καστοριά – Πλέγμα μονοπατιών Βυζαντινών μνημείων.
Ανάδειξη και διαμόρφωση μονοπατιών (Φαράγγι
Κορομηλιάς, Ψαλίδα κλπ).
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΟΤΑ (εκτίμηση
συμβούλου)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π/Y

ΩΡΙΜΟΤ
ΗΤΑ

Δήμος Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς

25.000€

2

6c

06.2

1

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΕΣΑμεΑ

100.000€

7

9?

??

2

Δήμος Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς

150.000€

-

6c

06.2

3

Δήμος Καστοριάς

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καστοριάς

200.000€

-

6c

06.2

1

Π.Ε. Καστοριάς

-

-

-

Π.Ε. Καστοριάς

-

-

-

6c

06.2

1

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ
ΕΤΔΜ

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

55.000€

-

6c

06.2

1

-

1

Επ.Π

6d
6d

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δημιουργία φορέα
με συμμετοχή και
της ΔΕΗ

45.500.000€

7

Π.Ε. Καστοριάς

-

-

-

Π.Ε. Καστοριάς

-

-

-

MD
6c

ΔΡΑΣΗ

06.3
06.3
MD
06.2

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ) /
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
ΑΠ2 Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης του Τουρισμού
Π.Ε. Καστοριάς

-

ΑΠ3 Ενίσχυση Γενικών Υποδομών
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμος Καστοριάς
Δήμου Καστοριάς
ΥΠΠΟΑ- Εφορεία
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αρχαιοτήτων
Καστοριάς
Καστοριάς
Π.Ε. Καστοριάς
Π.Ε. Καστοριάς
Π.Ε. Καστοριάς

-

4
2
2
4

2

-

-

2

3.200.000€

3

6ε

06.4

1

300.000€

7

6c

06.2

1

-

-

6c

06.2

-

-

1
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A/A

Σχετική
δράση
ΣΟΤΑ

35

4.1

36

4.1

37

4.1

38

4.2

39

4.2

40

4.2

41

4.2

42

4.2

43

4.2

44

4.2

45

4.2

46

4.2

47

4.2

48

4.2

49

4.2

50

4.2

51

4.3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π/Y

ΑΠ4 Προώθηση και διασύνδεση με τις εθνικές και διεθνείς αγορές
Επιχειρηματικές αποστολές – Διπλωματία Πόλεων
Δήμος Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς
200.000€
Σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας αποδοτικής και ισχυρής
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ) /
ΠΔΜ
σε λειτουργίες / αρμοδιότητες δομής διαχείρισης (DMO).
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
Ίδρυση DMO
ΕΤΔΜ
Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και
Δήμος Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς
50.000€
διαφημιστικού υλικού
Δημιουργία και προβολή ενιαίου τουριστικού πακέτου σε
Π.Ε. Καστοριάς
επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: «ΤΑ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
30.000€
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ»
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
23.000€
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
21.500€
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ DVD Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
40.000€
ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣΥΝΤΟΜΟΥ VIDEO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
2.000€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΑΣ
10.250€
ΠΑΡΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΑμΕΑ
ΠΙΝΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ) /
Αποτελεσματικό Branding.
ΠΔΜ
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
18.000€
ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 500
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
23.000€
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
110.800€
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ/ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
30.000€
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ
Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ
Δήμος Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς
50.000€
Τουριστικών Προορισμών (Destination Management)
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ΩΡΙΜΟΤ
ΗΤΑ

Επ.Π

ΔΡΑΣΗ

2

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΟΤΑ (εκτίμηση
συμβούλου)
3

-

-

6c

06.2

3

-

6c

06.2

3

-

2c

02.1.b

2

-

-

-

-

2

6d

06.3

2

2

6d

06.3

2

3

6d

06.3

2

-

6d

06.3

4

-

2c

02.1.β

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-2: Προτάσεις Φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διαβούλευσης της ΟΧΕ
Κωδικός
6c.1.1
6c.1.2

6c.1.3
6c.1.4
6c.1.5

6c.1.6

6c.1.7

6c.1.8

Τίτλος Έργου
Μερική αποκατάσταση και ανάδειξη Βυζαντινού
κάστρου στο "Κάλε" Πετρών, Π.Ε. Φλώρινας
Ανάδειξη Προϊστορικής Νεκρόπολης στον Άγιο
Παντελεήμονα Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
(σύνταξη οριστικής μελέτης και υλοποίηση)
Αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Νότιου
Πλατώματος και της Ακρόπολης της Ελληνιστικής
Πόλης Πετρών, Π.Ε. Φλώρινας
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Βυζαντινών μνημείων
ασκητισμού στις όχθες των Πρεσπών
Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για τον
Πολιτισμό των Τεσσάρων Λιμνών στη Λίμνη
Χειμαδίτιδα
Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και
Κέντρου Ενημέρωσης και Τεκμηρίωσης του
Προϊστορικού Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού
(μελέτη και κατασκευή)
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση και Ανάδειξη Περιοχών
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Μνημείων και
Οικοτόπων
Δημιουργία Πρόσβασης Μέσω Συνδετήριων
Δρόμων και Διαμόρφωση Χώρου για τη
Δημιουργία Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων στη
Λίμνη Πολυφύτου

Πόλος Ανάπτυξης
ΟΧΕ

Ειδικός
Στόχος
ΟΧΕ

Εναλλακτικές Πηγές
Χρηματοδότησης

Φορέας Πρότασης

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

700.000,00 €

Προμελέτη

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

600.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

550.000,00 €

Οριστική Μελέτη
(εκπονείται)

ΒΠ 1. Πρεσπών

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

850.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

Α

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας

2.300.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

Β

ΒΠ 3. Καστοριάς

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

72.391,20 €

Οριστική Μελέτη
Τεύχη
Δημοπράτησης

Α

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού

1.033.330,00 €

Οριστική Μελέτη
Τεύχη
Δημοπράτησης

Α

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού

-

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού
Δήμος Σερβίων Βελβεντού
Δήμος Σερβίων Βελβεντού
Δήμος Σερβίων Βελβεντού

Προϋπολογισμός
(Δ.Δ.)

Βαθμός
Ωριμότητας

600.000,00 €

6c.1.9

Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Ιμέρων

15.000,00 €

Προμελέτη

6c.1.10

Δημιουργία Πολύπλευρου Αρχαιολογικού Πάρκου
στη Λίμνη Πολυφύτου

8.500,00 €

Οριστική Μελέτη

6c.1.11

Κατασκευή Υποβρύχιου Ενυδρείου

5.000.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

1.000.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

5.000.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

0,00 €

Χωρίς Προμελέτη

6c.1.12
6c.1.13

6c.1.14

Προμήθεια Ηλιακού Πλοίου Χωρητικότητας 150
Ατόμων με Στόχο την Τουριστική Προώθηση της
Περιοχής
Δημιουργία ιχθυογεννητικών σταθμών στις λίμνες
Πολυφύτου και Ιλαρίωνα
Προσβάσιμες λίμνες
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Προτεραιότητα
ΟΧΕ (Α, Β, Γ)

-

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

-

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

-

ΠΑΑ

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 1. Πρεσπών
ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου
ΒΠ 3. Καστοριάς
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα

-

-

Δήμος Σερβίων Βελβεντού
Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης ΟΧΕ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
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Κωδικός

Τίτλος Έργου

6c.1.15

Σημάνσεις περιοχών περιβαλλοντικού,
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

6c.1.16
6c.1.17
6c.1.18
6c.1.19

Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Ναυταθλητικού
Κέντρου (Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγύης, Παιδείας & Αθλητισμού)
Επαναλειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικών
λουτρών Λιμνοχωρίου
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων
ιαματικών λουτρών Λιμνοχωρίου
Επαναλειτουργία κτιρίου πρώην Ναυτικού Ομίλου
Πρεσπών

Προϋπολογισμός
(Δ.Δ.)

Χωρίς Προμελέτη

1.000.000,00 €

Οριστική Μελέτη

ΒΠ 3. Καστοριάς

86.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

487.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

315.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

Χωρίς Προμελέτη

516.000,00 €

6c.1.21

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχής
Παναγιας Καισαρειας

700.000,00 €

6c.1.22

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχής Αγίου
Νικανορα Καισαρειας

350.000,00 €

6c.1.23

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Περιοχής
Προφήτη Ηλία Σπαρτου

612.500,00 €

6c.1.25
6c.1.26
6c.1.27
6c.1.28

6c.3.1
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Πόλος Ανάπτυξης
ΟΧΕ

300.000,00 €

Αξιοποίηση και ανάπτυξη περιοχών φραγμάτων
Φλώρινας

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Θέας Γέφυρας
Ρυμνιου
Παρατηρητήριο Πτηνών στην Θέση Άγιος Ραφαήλ
Ρυμνιου
Εφαρμογές Πληροφόρησης και Δράσεις
Δημοσιότητας για την Ανάδειξη των Παραλίμνιων
Περιοχών
Διαμόρφωση Χώρων Υποδοχής - Πληροφόρησης
σε Κεντρικά Σημεία Παραλίμνιων Οικισμών
Διαμόρφωση - κατασκευή εξωτερικού παραλίμνιου
πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου Λίμνης Καστοριάς
Διασύνδεση και Προβολή Στοιχείων
Ανθρωπογενούς και Φυσικού Περιβάλλοντος της
Περιοχής Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
(σύνταξη οριστικής μελέτης και υλοποίηση)

Προτεραιότητα
ΟΧΕ (Α, Β, Γ)

ΒΠ 1. Πρεσπών
ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου
ΒΠ 3. Καστοριάς
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα

6c.1.20

6c.1.24

Βαθμός
Ωριμότητας

Χωρίς Προμελέτη
(υπάρχει φάκελος
έργου)
Χωρίς Προμελέτη
(υπάρχει φάκελος
έργου)
Χωρίς Προμελέτη
(υπάρχει φάκελος
έργου)

Β

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου
ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου
ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου
ΒΠ 1. Πρεσπών
ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου
ΒΠ 3. Καστοριάς
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα

Ειδικός
Στόχος
ΟΧΕ

Εναλλακτικές Πηγές
Χρηματοδότησης

Φορέας Πρότασης

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης ΟΧΕ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Καστοριάς

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

ΑΝΦΛΩ A.E.
ΑΝΦΛΩ A.E.
ΑΝΦΛΩ A.E.

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

ΑΝΦΛΩ A.E.

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

50.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΙΙ

50.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

100.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

500.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

4.150.000,00 €

Οριστική Μελέτη

ΒΠ 3. Καστοριάς

ΙΙ

300.000,00 €

Προμελέτη

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Καστοριάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας
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Κωδικός

6c.3.2
6c.3.3

6c.3.4

6c.3.5

6c.3.6

Τίτλος Έργου
Ανάπτυξη Βιωματικών Δραστηριοτήτων /
Ενασχολήσεις Κοινού με το Υγρό Στοιχείο της
Λίμνης Καστοριάς
Διασύνδεση και προβολή στοιχείων φυσικής
πολιτιστικής κληρονομιάς Καστοριάς
Γεωτουριστική Ανάπτυξη Περιοχής Πολυφύτου και
Ιλαρίωνα
Διασύνδεση Λίμνης Πολυφύτου με τα Κάστρα
Σερβίων με τη Δημιουργία Πεζόδρομου –
Ποδηλατόδρομου
Λειτουργία Τούρκικου Σχολείου Σερβίων ως
Μόνιμη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Διεξαγωγή
Ετήσιου Φεστιβάλ για την Ανάδειξη των Τοπικών
Προϊόντων

Πόλος Ανάπτυξης
ΟΧΕ

Ειδικός
Στόχος
ΟΧΕ

Εναλλακτικές Πηγές
Χρηματοδότησης

Φορέας Πρότασης

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 3. Καστοριάς

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

0,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 3. Καστοριάς

ΙΙ

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

500.000,00 €

Οριστική Μελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Π.Α.Α.

1.764.230,00 €

Οριστική Μελέτη
Τεύχη
Δημοπράτησης

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού

500.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού

3.700.000,00 €

Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

-

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Σερβίων Βελβεντού

Προϋπολογισμός
(Δ.Δ.)

Βαθμός
Ωριμότητας

0,00 €

Προτεραιότητα
ΟΧΕ (Α, Β, Γ)

ΙΓΜΕ - ΑΝΚΟ Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης

6c.3.7

Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Νεράιδας

6c.3.8

Δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς,
λειτουργική δικτύωση και δράσεις ερμηνείας
περιβάλλοντος - ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών
Δήμου Εορδαίας

800.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 2. Λιμνών
Αμυνταίου

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Εορδαίας

6c.3.9

Οι δρόμοι του νερού και τα γεφύρια τους –
Ανάδειξη πετρόκτιστων γεφυριών νομού Γρεβενών

300.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

II

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης ΟΧΕ &
Δήμος Εορδαίας

6c.3.10

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Καστοριάς

30.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

6c.3.11

Συναυλιακό Φεστιβάλ «Στο Ρυθμό της Λίμνη»

30.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

100.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

500.000,00 €

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

Χωρίς Προμελέτη

ΒΠ 1. Πρεσπών
ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου
ΒΠ 3. Καστοριάς
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα

6c.3.12
6c.3.13

6c.4.1

Ανάπλαση Πλατείας και Περιβάλλοντος Χώρου
στην Τοπική Κοινότητα Ρυμνιου
Ανάδειξη Πεζοπορικών Διάδρομων στην Περιοχή
«Χανδακας» Αιανης και Διασύνδεσή τους με
Αρχαιολογικούς Χώρους Αιανης
Αναβάθμιση Τουριστικής Εμπειρίας και
Δημιουργία Φιλικών Τουριστικών Πόρων προς
Όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία)
(Οριζόντια Δράση Περιφερειακής Διάστασης)

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

5.000.000,00 €

ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα
ΒΠ 4. Λιμνών
Αλιάκμονα

Β

II
II
ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς
Δήμος Κοζάνης

ΙΙ

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης

II

ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Αναπτυξιακός
Νόμος

Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης
ΕΣΑμΕΑ

174

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-3: Προτάσεις Φορέων Υπηρεσιών Τουρισμού
Α/Α

Π.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ
Παρεμβάσεις στο Κάστρο Σερβίων Κοζάνης (Γ’
Φάση)
Ανάδειξη αρχ. χώρου Μεγάλης Ράχης Αιανής

3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δίκτυο οθωμανικών μνημείων Φλώρινας

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου στο Απόζαρι Καστοριάς

5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς

6

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανάδειξη βυζαντινού κάστρου «Κάλε» Πετρών
Στερέωση & αποκατάσταση Μεταβυζαντινού ναού
Αγίου Νικολάου Βεύης

8

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στερέωση & ανάδειξη Μεταβυζαντινών Μνημείων
Πρεσπών.

12

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δίκτυο διαδρομών στις Πρέσπες – Σύνδεση και
ανάδειξη ανθρωπογενών και φυσικών τοπίων

13

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελληνιστικές πόλεις Φλώρινας και Σύγχρονα Τοπία
(Δίκτυο)

14

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πολιτιστική διαδρομή στα βυζαντινά / μεταβυζαντινά
μνημεία Δήμου Δεσκάτης στο φράγμα του Ιλαρίωνα

15

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Βυζαντινή διαδρομή Καστοριάς

16

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΒΜΜ

17

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

Δίκτυο διαδρομών στα παραδοσιακά Γεφύρια των
Γρεβενών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου και των ναών
στον ευρύτερο χώρο του. Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής.

1
1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 1.
ΚΟΥΛΕΣ - 2. ΛΟΥΤΡΟ - 3. ΜΙΝΑΡΕΣ (Μετατροπή σε εκθεσιακούς χώρους
οπτικοακουστικών εκδηλώσεων & ψηφιακών δράσεων)

1
2

Επέκταση περίφραξης, στέγαστρο, υποδομές μικρής κλίμακας (φυλάκιο, εκδοτήριο,
χώροι υγιεινής, πωλητήριο), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και στάθμευσης,
δίκτυα φωτισμού και ομβρίων, αγορά αγροτεμαχίων, σήμανση, πλροφοριακό υλικό

1
2

Αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στο σημαντικότερο μεταβυζαντινό μνημείο της
ευρύτερης περιοχής του νομού
Δίκτυο τεσσάρων πέτρινων γεφυριών του Δήμου Γρεβενών: γεφύρι Σπανού (1846),
γεφύρι στον Σταυροπόταμο Κηπουριού (μέσα 19ου αιώνα), γεφύρι του Αζίζ Αγά στον
Βενέτικο ποταμό (1727) και γεφύρι της Πορτίτσας στο Σπήλαιο (μέσα 19ου αιώνα).

Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του
Κυρίτζη Καστοριάς
Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
στον οικισμό

Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Παναγίας στο Δίλοφο Κοζάνης
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Πετρών και
Νεκρόπολης Αγ. Παντελεήμονα με οινοποιεία της
περιοχής και τη λίμνη Πετρών

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΟΤΑ (1 ως 4)

2
1
2
2

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που ολοκληρώνουν έργα που χρηματοδοτήθηκαν και
εκτελέστηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Αγκαθωτού, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καλλιθέας, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Οξυάς)
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με λίμνες και υγροβιότοπους,
διακρατικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, ενίσχυση των
"Πρεσπείων" με οργάνωση ημερίδων, εκθέσεις φωτογραφίας και υπαίθριες αγορές.
Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών. Σύνδεση μνημείων και μουσείων Φλώρινας με:
ιστορικό κέντρο πόλης, περιαστικό δάσος, λίμνη και αρχαιολογικό χώρο Πετρών και
επισκέψιμα οινοποιεία περιοχής Αμυνταίου.
Ιερά Μονή Ζάβορδας - Ασκηταριό Οσίου Νικάνωρος, Ιερά Μονή Κοίμησης Θεοτόκου
Τορνικίου, Ιερός Ναός Ταξιαρχών
1.Συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού Αγίων Αναργύρων Καστοριάς και
βυζαντινής μονής Παναγίας Μαυριώτισσας. 2. Συνεργασία το Δήμο Καστοριάς για
διαμόρφωση, σήμανση, βυζαντινών πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη.

1

1

1
1
1
2
1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-4: Προτάσεις Φορέων κατά την 1η Εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (6/2015)
Χρονοπρο/σμος

Ωριμότητα

150.000

6

1

75.000

12

7

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

750.000
5.000.000

60
36

1
1

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3.500.000

36

2

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2.000.000

36

1

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

200.000

36

6

3.500.000

30

1

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

600.000

12

1

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

600.000

10

1

3.350.000

18

6

ΟΤΑ Α

500.000

14

1

OTA A

20.000

12

1

ΟΤΑ Α

20.000

12

1

ΕΠ

ΕΣ

Δρ

Τίτλος Πρότασης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

02.1

02.1.1

02.1.1.02

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM)

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ,
Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, Επιμελητήρια

02.1

02.1.1

02.1.1.03

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.01
06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΠΕΤΡΩΝ

06.2

06.2.1

06.2.1.01

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΟΥΔΟΥΡΕΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΕΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
(προσωρινός τίτλος)

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.01
06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2
06.2
06.2
06.2
06.2
06.2
06.2

06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1

06.2.1.01
06.2.1.01
06.2.1.01
06.2.1.01
06.2.1.01
06.2.1.01
06.2.1.01

Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαδικτυακή προβολή συλλόγων Δημοτικών
Βιβλιοθηκών
Πολιτιστική Φλώρινα
Τουριστική Αξιοποίηση -Επαναλειτουργία Γαλλικού σιδηροδρόμου μέχρι Άλωνα
Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου - Κατασκευή θερινών πιστών
Χιονοδρομίας
Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου - Συρόμενο Lift από Πισοδέρι
μέχρι τη Βίγλα
Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου - Χαραξη νέων πιστών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ,
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΛΙΜΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΒΛΑΣΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (WEB)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΠ)
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΤΚ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ Ι. ΖΑΧΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προϋπολογισμός

50.000
ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

200.000
300.000
1.000.000
320.000
500.000
90.000
90.000

2
2
3
6
6
6
6
176

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠ

ΕΣ

Δρ

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

Προμήθεια ηλιακού πλοίου χωρητικότητας 150 ατόμων με στόχο την τουριστική
προώθηση της περιοχής (Δήμος Σερβίων Βελβεντού)
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2 ειδικά οχήματα πολλαπλών χρήσεων)
(ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Ανάπλαση Ποταμού Νεοχωρακίου και Περιβάλλοντος Χώρου (Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Αίθουσα Τέχνης Π.Ε. Καστοριάς

06.2

06.2.1

06.2.1.01

Ανάδειξη Ιουστινιανού τείχους του Μεντρεσε στην πόλη της Καστοριάς

06.2

06.2.1

06.2.1.01

Ανάπλαση τζαμιού Καστοριάς σε αίθουσα πολιτισμού

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.01
06.2.1.01

Τίτλος Πρότασης

Δημιουργία χώρου πολιτιστικού πάρκου περιήγησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης
ανασκαφτικού πάρκου Δισπηλιού Καστοριάς
Εντοπισμός και ανάδειξη περιοχών υψηλής ακουστικής ποιότητας (σε συμφωνία με
την οδηγία 2002/49/ΕΚ) για την προώθηση καινοτόμων μορφών τουρισμού.
Μελέτη Μητροπολιτικού-Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου Π.Ε. Κοζάνης
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

06.2.1

06.2.1.01

Προβολή πολιτιστικών και οικοτουριστικών διαδρομών Περιφέρειας

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.01
06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

06.2

06.2.1

06.2.1.01

Προώθηση θεματικών διαδρομών με έμφαση στα τοπικά προϊόντα
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομίας του Δήμου
Κοζάνης
Γεω-τουριστική ανάπτυξη εντός των περιοχών του Γεωπάρκου Γρεβενών Τηθύος και
της Δυτικής Μακεδονίας
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Διαδρομή ποδηλάτου βουνού στα διοικητικά όρια της ΤΚ Κολχικής και στο δάσος
της ΤΚ Λεπτοκαρυών του Δήμου Φλώρινας (Τ.Κ. ΚΟΛΧΙΚΗΣ - Τ.Κ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Υπαίθρια Αναψυχή στο Περιαστικό Δάσος Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου Φλώρινας
(Δ.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

Χρονοπρο/σμος

Ωριμότητα

36

3

Δήμος Σερβίων Βελβεντού σε συνεργασία με το ΚΤΕ
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

950.000

Δήμος Φλώρινας

240.000

Δήμος Φλώρινας

475.000

24

7

Σύλλογοι του Δήμου Κασοριάς
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ - Εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς - Δήμος
Καστοριάς - Σύλλογοι της ΠΕ Καστοριάς
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ - Εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς - Δήμος
Καστοριάς - Σύλλογοι της ΠΕ Καστοριάς
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ - Εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς - Δήμος
Καστοριάς - Σύλλογοι της ΠΕ Καστοριάς
ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικοί Φορείς,
ΜΚΟ, Επιχειρήσεις της Περιφέρειας

700.000

24

7

3.500.000

48

1

800.000

24

1

850.000

26

6

95.000

16

2

1.500.000

60

1

400.000

24

5

1.335.000

60

7

Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟιΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών - ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός πλωτής προβλήτας στη Λίμνη Βεγορίτιδα

06.2

Προϋπολογισμός

7

5.500.000
600.000
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ΟΤΑ α’
βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λοιποί
φορείς δημοσίου χαρακτήρα, Αναπτυξιακές Εταιρίες Δ.
Μακεδονίας
ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙAΣ

7

250.000

12

200.000

1
1

8.996.550

56

3

2.000.000
500.000

15
12

3
1

Δήμος Φλώρινας

63.000

9

7

Δήμος Φλώρινας

656.250

24

6

ΟΤΑ Α
ΟΤΑ Α

177

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠ

ΕΣ

Δρ

06.2
06.2
06.2

06.2.1
06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2
06.2
06.2
06.2
06.2

06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Τίτλος Πρότασης
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΝΩΝ
Συντήρηση κτηρίου Διατηρητέου Βιβλιοθήκης Φλώρινας
Δημιουργία θεματικού πολυχώρου.
Μουσειακής αξιοποίησης των λαογραφικών συλλογών του «Δικτύου Συλλογών
Λαογραφίας και Παράδοσης Νομού Φλώρινας»
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ -«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ»
ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΒΟΥΝΑΣΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ&ΕΛΕΝΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αγ. Αχιλλείου Πρεσπών
Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάδειξης στοιχείων ιστορικής κληρονομιάς Πρεσπών
Αποκατάσταση και ανάδειξη μεταβυζαντινών μνημείων στο Δ. Πρεσπών
Διαμόρφωση δικτύου χώρων πολιτισμού Δ. Πρεσπών
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης Νερόμυλων Κρατερού (Τ.Κ. ΚΡΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Θρησκευτική διαδρομή περιπάτου (Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Αποκατάσταση κτιρίου δημοτικού σχολείου Ακρίτα και μετατροπή του σε ξενώνα
(Τ.Κ. ΑΚΡΙΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Διαμόρφωση του παλαιού δημοτικού σχολείου Σκοπιάς σε πολιτιστικό κέντρο και
περιβάλλοντος χώρου (Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Αναδειξη νεολιθικού οικισμού Αυγής Καστοριάς
Κέντρο προβολής της Βυζαντινής κληρονομιάς της Ιστορίας στο Εκκλησιαστικό
Μουσείο της πόλης
Δημιουργία κέντρου ψηφιοποίησης αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και
τουριστικής της ανάδειξης (διακριτικός τίτλος «DigiCul»)
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μεγάλης Ράχης Αιανής

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Χρονοπρο/σμος

Ωριμότητα

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

445.000
1.200.000
2.300.000

26
36
36

6
2
2

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

506.620

36

6

ΟΤΑ α΄ βαθμου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2.000.000

24

3

ΟΤΑ α΄ βαθμου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1.278.000

12

5

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

520.000

9

7

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2.280.000

24

7

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.950.000
950.000

24

7
7

300.000

24

6

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

234.000

6
10
14
8
22

1
7
3
1
5

Δήμος Φλώρινας

309.000

24

7

950.000

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Δήμος Φλώρινας

7

Δήμος Φλώρινας

1.700.000

24

7

Δήμος Φλώρινας

199.922

24

7

1.800.000

48

7

300.000

6

2

1.200.000

24

7

3.200.000

60

3

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ - Εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς - Δήμος
Καστοριάς

" Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας "
ΥΠΟΠΑΙΘ-ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΕΠ

ΕΣ

Δρ

Τίτλος Πρότασης

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2
06.2
06.2
06.2

06.2.1
06.2.1
06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2
06.2

06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Ανάδειξη λόφου "Κάλε" Πετρών Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Ολοκλήρωση Ανάδειξης Μνημείων Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Αποκατάσταση και ανάδειξη μεταβυζαντινών ναών Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγίου
Δημητρίου Παρορίου και Γελεθλίου της Θεοτόκου Κλεινών, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Αποκατάσταση και ανάδειξη οθωμανικών μνημείων Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Ανθρωπογενή και φυσικά τοπία Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Ανάδειξη προϊστορικής νεκρόπολης Αγίου Παντελεήμονα Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Οργάνωση εκδόσεων της ΚΔΒΚ

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Συντήρηση τεκμηρίων της ΚΔΒΚ

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2
06.2
06.2

06.2.1
06.2.1
06.2.1

06.2.1.02
06.2.1.02
06.2.1.02

Ανάδειξη της διασύνδεσης του τοπικού πολιτισμού με τη φύση και την παραγωγή
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αποκατάσταση και ανάδειξη Γκέρτσειου Πολιτιστικού Κέντρου
Αλλαγή χρήσης επισοπείου σε μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης (κειμηλιαρχείο)

Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Αιανής - Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων και
προϊστορικού οικισμού Βασιλάρα Ράχης Βελβεντού.
Κτηριολογικό Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής
Προστασία Βασιλικής Νεκρόπολης Αιανής
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Βασιλικής Νεκρόπολης Αιανής
Αποκατάσταση Αρχοντικού Τζώνου στην Γεράνια Σιάτιστας
Αποκατάσταση Αρχοντικού Νερατζόπουλου και παράσπιτο Μαλιόγκα στην Χώρα
Σιάτιστας
Μακεδονικός τάφος Πύργων Εορδαίας
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιανής
Αποκατάσταση περιμετρικού τείχους της Ακροπόλης και του Πύργου Κάστρο
Σερβίων .

Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία
δικτύο μουσείων της πόλης της Κοζάνης
Οργάνωση εργαστηρίων επεξεργασίας εικόνας και ήχου και οπτικοακουστική
προβολή του υλικού της ΚΔΒΚ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

Χρονοπρο/σμος

Ωριμότητα

1.200.000

60

1

7.800.000
4.030.000
500.000
2.000.000

60
60
60
60

3
2
1
5

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

1.500.000

60

1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

225.000
680.000

60
60

3
1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

1.200.000

60

6

300.000

30

2

300.000

30

1

250.000

24

5

2.000.000

36

2

500.000

24

5

400.000

24

2

400.000

24

5

200.000

24

7

200.000

24

7

200.000

12

7

200.000

24

7

1.583.302

24

5

4.995.000
900.000

12
32
18

6
5

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι
ΠΔΜ, ΟΤΑ Κοζάνης και Σερβίων-Βελβεντού και ΕΦΑ
Κοζάνης.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
ΚΔΒΚ, Δήμος Κοζάνης / Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΚΔΒΚ, Δήμος Κοζάνης / Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών
ΚΔΒΚ, Δήμος Κοζάνης / Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΚΔΒΚ-ΝΟΜΟΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕ Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης

Προϋπολογισμός
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ΕΠ

ΕΣ

Δρ

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

06.2

06.2.1

06.2.1.02

Τίτλος Πρότασης
Αναπλαση περιοχής δασυλλίου Σκάλκης Άργους Ορεστικού
Αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Ν. Πλατώματος και της Ακρόπολης της
Ελληνιστικής Πόλης Πετρών Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
Αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Ν. Πλατώματος και της Ακρόπολης της
Ελληνιστικής Πόλης Πετρών Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Χρονοπρο/σμος

3.100.000
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
Τουριστικό κοινό, εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητική
κοινότητα
ΟΤΑ α βαθμού

Ωριμότητα
6

1.000.000

24

2

1.000.000

24

2

850.000

20

6
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ΠΙΝΑΚΑΣ : Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτάσεων Φορέων
Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Τίτλος Πρότασης

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

1

Γρεβενών,
Κοζάνης

0

Χωροθέτηση
(Δήμος)

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

Διαβ/ση

Σημειώσεις

Σερβίων Βελβεντού,
Γρεβενών,
Δεσκάτης

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ / 1η Εξ.

Τα προτεινόμενο έργο είναι σύνθετο και περιλαμβάνει δράσεις
που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1.4, 1.6
και 1.7

Κοζάνης

Βοίου

6c

06.2

Γ

ΣΟΤΑ

Γενική πρόταση που συνδέεται με άλλες επιμέρους προτάσεις
του Δήμου

2

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΣΟΤΑ

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΣΟΤΑ

0

ΠΔΜ

6c

06.2

Γ

ΣΟΤΑ

1

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

06.2

Γ

ΣΟΤΑ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

06.2

Β

ΣΟΤΑ

1.1 Ολοκληρωμένες Επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

1

2

ΓεωΠάρκο
ΓρεβενώνΚοζάνης, ANKO,
ΙΓΜΕ, ΠΔΜ Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ
ΒΟΙΟΥ

ΓΕΩ-ΘΑΥΜΑΤΑ ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4.600.000

ΠΔΜ και σχετικοί
φορείς

Έργα υποδομών για Αρχαιολ. χώρους και Μνημείων
και ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα και πακέτα.

-

ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ

3

Δ. Καστοριάς

Διαμόρφωση τουριστικής υποδομής Μεσοποταμίας

1.000.000

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καστοριάς

4

Π.Ε. Καστοριάς

Συντήρηση και αναβάθμιση κατασκηνώσεων
Βογατσικού ως Κέντρου Αναψυχής

-

Δήμος Καστοριάς

5

ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ

Εκπαιδευτικός - Βιομηχανικός τουρισμός.

6

Ε.Χ.Κ.
Βασιλίτσας

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Χιονοδρομικού
Κέντρου Βασιλίτσας (Ε.Χ.Κ.Β)

7

Π.Ε. Γρεβενών

8

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

9

ΕΦΑ Φλώρινας

10

ΕΦΑ Φλώρινας

11

ΕΦΑ Φλώρινας

12

ΕΦΑ Φλώρινας

13

ΕΦΑ Φλώρινας

Δημιουργία κέντρου Παλαιοντολογίας /
παλαιοντολογικού πάρκου στην περιοχή του πρώην
Δήμου Ηρακλεωτών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ
Μερική αποκατάσταση και ανάδειξη Βυζαντινού
κάστρου στο "Κάλε" Πετρών, Π.Ε. Φλώρινας
Ανάδειξη Προϊστορικής Νεκρόπολης στον Άγιο
Παντελεήμονα Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
Αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Νότιου
Πλατώματος και της Ακρόπολης της Ελληνιστικής
Πόλης Πετρών, Π.Ε. Φλώρινας
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Βυζαντινών μνημείων
ασκητισμού στις όχθες των Πρεσπών
Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για τον Πολιτισμό
των Τεσσάρων Λιμνών στη Λίμνη Χειμαδίτιδα
Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Κέντρου
Ενημέρωσης και Τεκμηρίωσης του Προϊστορικού
Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού (μελέτη και
κατασκευή)

14

ΕΦΑ Καστοριάς

15

Δ. Σερβίων Βελβεντού

16

Δ. Σερβίων Βελβεντού

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση και Ανάδειξη Περιοχών
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Μνημείων και
Οικοτόπων
Δημιουργία Πολύπλευρου Αρχαιολογικού Πάρκου
στη Λίμνη Πολυφύτου

17

ΕΦΑ Φλώρινας

Δίκτυο οθωμανικών μνημείων Φλώρινας

18

ΕΦΑ Καστοριάς

19

ΕΦΑ Φλώρινας

20

ΕΦΑ Γρεβενών

Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου στο Απόζαρι Καστοριάς
Στερέωση & αποκατάσταση Μεταβυζαντινού ναού
Αγίου Νικολάου Βεύης
Δίκτυο διαδρομών στα παραδοσιακά Γεφύρια των
Γρεβενών

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

56

48

ΕΘΝΙΚΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΠΑΝΕΚ

110.800

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ
ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

600.000

ΕΦΑ Φλώρινας

30

3

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Β

700.000

ΕΦΑ Φλώρινας

24

2

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Β

600.000

ΕΦΑ Φλώρινας

24

3

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Β

ΟΧΕ, ΕΥΣΠΟΛ,
1η Εξ.

550.000

ΕΦΑ Φλώρινας

3

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

Α

ΟΧΕ

850.000

ΕΦΑ Φλώρινας

1

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Α

ΟΧΕ

2.300.000

72.391

Δ. Σερβίων
Βελβεντού

-

8.500

Δ. Σερβίων
Βελβεντού

-

500.000

ΕΦΑ Φλώρινας

24

ΕΦΑ Καστοριάς
300.000

ΕΦΑ Φλώρινας

ΕΦΑ Γρεβενών

24

ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ,
Interrer

ΟΧΕ, ΕΥΣΠΟΛ,
1η Εξ.
ΟΧΕ, ΕΥΣΠΟΛ,
1η Εξ.

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

ΕΠΑΝΕΚ,
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

Α

ΟΧΕ

4

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

ΠΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Α

ΟΧΕ

4

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

Α

ΟΧΕ

2

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Β

ΕΥΣΠΟΛ

3

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΕΥΣΠΟΛ

4

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Γ

ΕΥΣΠΟΛ

4

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

6.2

Α

ΕΥΣΠΟΛ

Κατά την πρώτη εξειδίκευση ο Π/Υ ήταν 300.000
Κατά την πρώτη εξειδίκευση ο Π/Υ ήταν 400.000
Κατά την πρώτη εξειδίκευση ο Π/Υ ήταν 1.000.000

Η πρόταση θα πρέπει α) να συνδυαστεί με τις αντίστοιχες
προτάσεις του Δήμου και της Π.Ε. Καστοριάς προκειμένου να
προκύψει ένα ενιαίο σχέδιο (κέντρο- μουσείο) για το Δισπηλιό
και β) να συνδεθεί με την ανάδειξη λοιπών προϊστορικών
αρχαιοτήτων (Αυγή, Πετρών) ώστε να προκύψει ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο - τουριστικό προϊόν.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 1. ΚΟΥΛΕΣ - 2. ΛΟΥΤΡΟ - 3. ΜΙΝΑΡΕΣ (Μετατροπή
σε εκθεσιακούς χώρους οπτικοακουστικών εκδηλώσεων &
ψηφιακών δράσεων)

Αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στο σημαντικότερο
μεταβυζαντινό μνημείο της ευρύτερης περιοχής του νομού
Δίκτυο τεσσάρων πέτρινων γεφυριών του Δήμου Γρεβενών:
γεφύρι Σπανού (1846), γεφύρι στον Σταυροπόταμο Κηπουριού
(μέσα 19ου αιώνα), γεφύρι του Αζίζ Αγά στον Βενέτικο ποταμό
(1727) και γεφύρι της Πορτίτσας στο Σπήλαιο (μέσα 19ου
αιώνα).
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Α/Α

Φορέας
Πρότασης

21

ΕΦΑ Καστοριάς

22

ΕΦΑ Καστοριάς

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Τίτλος Πρότασης
Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του
Κυρίτζη Καστοριάς
Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
στον οικισμό

23

ΕΦΑ Φλώρινας

Στερέωση & ανάδειξη Μεταβυζαντινών Μνημείων
Πρεσπών.

24

ΕΦΑ Φλώρινας

Ελληνιστικές πόλεις Φλώρινας και Σύγχρονα Τοπία
(Δίκτυο)

25

ΕΦΑ Γρεβενών

Πολιτιστική διαδρομή στα βυζαντινά / μεταβυζαντινά
μνημεία Δήμου Δεσκάτης στο φράγμα του Ιλαρίωνα

26

ΕΦΑ Καστοριάς

Βυζαντινή διαδρομή Καστοριάς - Μονοπάτια της
πόλης και της ΠΕ Καστοριάς

27

ΔΑΒΜΜ

28

ΕΦΑ Φλώρινας

29

Π.Ε. Φλώρινας

30

Δ. Εορδαίας

Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Παναγίας στο Δίλοφο Κοζάνης
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Πετρών και
Νεκρόπολης Αγ. Παντελεήμονα με οινοποιεία της
περιοχής και τη λίμνη Πετρών
Πολιτιστική Φλώρινα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 157 ΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ

200.000

300.000

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

ΕΦΑ Καστοριάς

4

Καστοριάς

ΕΦΑ Καστοριάς

4

Καστοριάς

ΕΦΑ Φλώρινας

12

4

Φλώρινας

ΕΦΑ Φλώρινας

3

Φλώρινας

ΕΦΑ Γρεβενών

4

Γρεβενών

ΕΦΑ Καστοριάς

4

ΔΑΒΜΜ
ΕΦΑ Φλώρινας

Χωροθέτηση
(Δήμος)

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΕΥΣΠΟΛ

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΕΥΣΠΟΛ

Πρεσπών

6c

06.2

6c

06.2

Δεσκάτης

6c

Καστοριάς

Καστοριάς

4

Κοζάνης

2

Διαβ/ση

Α

ΕΥΣΠΟΛ

Β

ΕΥΣΠΟΛ

6.2

Β

ΕΥΣΠΟΛ

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ,
ΕΥΣΠΟΛ

Κοζάνης

6c

6.2.

Β

ΕΥΣΠΟΛ

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

ΠΑΑ, Interreg

Α

ΕΥΣΠΟΛ

Interreg

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

Interreg

750.000

Π.Ε. Φλώρινας

60

1

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

3.350.000

Δ. Εορδαίας

18

6

Κοζάνης

Εορδίας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

48

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

24

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

26

3

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

ΕΦΑ Καστοριάς Δήμος Καστοριάς Σύλλογοι της ΠΕ
Καστοριάς
ΕΦΑ Καστοριάς Δήμος Καστοριάς Σύλλογοι της ΠΕ
Καστοριάς
ΕΦΑ Καστοριάς Δήμος Καστοριάς Σύλλογοι της ΠΕ
Καστοριάς

31

Π.Ε. Καστοριάς

Ανάδειξη Ιουστινιανού τείχους του Μεντρεσε στην
πόλη της Καστοριάς

32

Π.Ε. Καστοριάς

Ανάπλαση τζαμιού
πολιτισμού

33

Π.Ε. Καστοριάς

Δημιουργία
χώρου
πολιτιστικού
πάρκου
περιήγησης,
ενημέρωσης και
εκπαίδευσης
ανασκαφτικού πάρκου Δισπηλιού Καστοριάς

850.000

34

ΕΦA Κοζάνης

Μελέτη Μητροπολιτικού-Διαχρονικού Αρχαιολογικού
Μουσείου Π.Ε. Κοζάνης

1.500.000

ΕΦΑ Κοζάνης

60

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

400.000

Τουριστικό κοινό,
εκπαιδευτική
κοινότητα,
ερευνητική
κοινότητα

24

3

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Interreg

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

60

2

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

60

1

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

60
60

2
2

Κοζάνης
Κοζάνης

Κοζάνης
Κοζάνης

6c
6c

06.2
06.2

Β
Β

Εξειδίκευση ΕΠ
Εξειδίκευση ΕΠ
Εξειδίκευση ΕΠ
/ ΕΥΣΠΟΛ

35

ΕΦΑ Φλώρινας

36

Επιτελική δομή
Τουρισμού

37

ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

38

ΕΦA Κοζάνης

39
40

ΕΦA Κοζάνης
ΕΦA Κοζάνης

41

ΕΦA Κοζάνης

42

ΕΦA Κοζάνης

43

ΕΦA Κοζάνης

Καστοριάς

σε

αίθουσα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αρχαιολογικού Μουσείου
Φλώρινας
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών - ολοκληρωμένος
τουριστικός προορισμός
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μεγάλης Ράχης
Αιανής
Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Αιανής Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων και προϊστορικού
οικισμού Βασιλάρα Ράχης Βελβεντού.
Κτηριολογικό Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής
Προστασία Βασιλικής Νεκρόπολης Αιανής
Ανάδειξη
αρχαιολογικού
χώρου
Βασιλικής
Νεκρόπολης Αιανής
Αποκατάσταση Αρχοντικού Τζώνου στην Γεράνια
Σιάτιστας
Αποκατάσταση Αρχοντικού Νερατζόπουλου και
παράσπιτο Μαλιόγκα στην Χώρα Σιάτιστας

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

3.500.000

800.000

5.500.000

ΕΠΑΝΕΚ

7.800.000
4.030.000

ΥΠΟΠΑΙΘ-ΕΦΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΔΜ,
ΟΤΑ
Κοζάνης
και
Σερβίων-Βελβεντού
και ΕΦΑ Κοζάνης.
EΦA Κοζάνης
EΦA Κοζάνης

500.000

EΦA Κοζάνης

60

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Α

2.000.000

EΦA Κοζάνης

60

3

Κοζάνης

Βοίου

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1.500.000

EΦA Κοζάνης

60

1

Κοζάνης

Βοίου

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

3.200.000

1.200.000

Σημειώσεις

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που ολοκληρώνουν έργα που
χρηματοδοτήθηκαν και εκτελέστηκαν σε προηγούμενες
προγραμματικές περιόδους (Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγκαθωτού, Ι.Ν.
Αγίου Αθανασίου Καλλιθέας, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Οξυάς)
Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών. Σύνδεση μνημείων και
μουσείων Φλώρινας με: ιστορικό κέντρο πόλης, περιαστικό
δάσος, λίμνη και αρχαιολογικό χώρο Πετρών και επισκέψιμα
οινοποιεία περιοχής Αμυνταίου.
Ιερά Μονή Ζάβορδας - Ασκηταριό Οσίου Νικάνορος, Ιερά Μονή
Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου, Ιερός Ναός Ταξιαρχών
1. Συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού Αγίων Αναργύρων
Καστοριάς και βυζαντινής μονής Παναγίας Μαυριώτισσας. 2.
Συνεργασία το Δήμο Καστοριάς για διαμόρφωση, σήμανση,
βυζαντινών πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη, Το έργο θα
πρέπει να ενσωματωθεί στο αντίστοιχο του Δήμου και να
ενταχθεί ενιαία στο ΒΑΑ

Σύνδεση λειτουργίας έργου με Αυγή - Δισπηλιό

Ως τμήμα ενιαίου έργου στο Δισπηλιό (ΕΦΑ + Δήμος + Π.Ε)

Β ως προς ιεράρχηση λόγω μικρής επισκεψιμότητας
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44
45

ΕΦA Κοζάνης
ΕΦA Κοζάνης

Μακεδονικός τάφος Πύργων Εορδαίας
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιανής

225.000
680.000

EΦA Κοζάνης
EΦA Κοζάνης

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)
60
60

46

ΕΦA Κοζάνης

Αποκατάσταση περιμετρικού τείχους της Ακροπόλης
και του Πύργου Κάστρο Σερβίων .

1.200.000

EΦA Κοζάνης

60

4

Κοζάνης

2.000.000

ΕΦΑ Φλώρινας

36

2

Φλώρινας

300.000

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

24

1

Καστοριάς

Νεστόριου

6c

06.2

Δ. Πρεσπών

6

1

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

Δ. Πρεσπών

10

1

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

ΕΦΑ Φλώρινας

14

2

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

22

3

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Α/Α

Φορέας
Πρότασης

47

ΕΦΑ Φλώρινας

48

Δ. Νεστόριου

49

Δ. Πρεσπών

50

Δ. Πρεσπών

51

Δ. Πρεσπών

52

Δ. Σερβίων Βελβεντού

53

Δ. Φλώρινας

54

Δ. Φλώρινας

55

ΕΦΑ Καστοριάς,
Π.Ε. Καστορίας

56

Π.Ε. Καστοριάς

57
58
59

Ι.Μ. Σερβίων και
Κοζάνης
Ι.Μ. Σερβίων και
Κοζάνης
Δ. Ορέστιδος

Τίτλος Πρότασης

Αποκατάσταση και ανάδειξη μεταβυζαντινών ναών
Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγίου Δημητρίου
Παρορίου και Γελεθλίου της Θεοτόκου Κλεινών, Π.Ε.
Φλώρινας
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αγ. Αχιλλείου Πρεσπών
Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάδειξης στοιχείων
ιστορικής κληρονομιάς Πρεσπών
Αποκατάσταση και ανάδειξη μεταβυζαντινών
μνημείων στο Δ. Πρεσπών
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Αποκατάσταση κτιρίου δημοτικού σχολείου Ακρίτα
και μετατροπή του σε ξενώνα (Τ.Κ. ΑΚΡΙΤΑ ΔΗΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Διαμόρφωση του παλαιού δημοτικού σχολείου
Σκοπιάς σε πολιτιστικό κέντρο και περιβάλλοντος
χώρου (Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Αναδειξη νεολιθικού οικισμού Αυγής Καστοριάς

Κέντρο προβολής της Βυζαντινής κληρονομιάς της
Ιστορίας στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της πόλης
Αποκατάσταση και ανάδειξη Γκέρτσειου
Πολιτιστικού Κέντρου
Αλλαγή χρήσης επισkοπείου σε μουσείο
εκκλησιαστικής τέχνης (κειμηλιαρχείο)
Αναπλαση περιοχής δασυλλίου Σκάλκης Άργους
Ορεστικού

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

-

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

3
1

Κοζάνης
Κοζάνης

Χωροθέτηση
(Δήμος)
Εορδίας
Κοζάνης
Σερβίων Βελβεντού

6c
6c

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)
Β
Β

Εξειδίκευση ΕΠ
Εξειδίκευση ΕΠ

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

ΕΠ.Πρ.

Δράση

6c
6c

Άλλες πηγές
χρημ/σης

ΠΑΑ

Διαβ/ση

Εξειδίκευση ΕΠ

234.000

Δ. Σερβίων
Βελβεντού

1.700.000

Δήμος Φλώρινας

24

4

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

199.922

Δήμος Φλώρινας

24

4

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

1.800.000

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
Εφορεία
αρχαιοτήτων
Καστοριάς - Δήμος
Καστοριάς

300.000
Ι.Μ. Σερβίων και
Κοζάνης
Ι.Μ. Σερβίων και
Κοζάνης

4.995.000
900.000

Σημειώσεις

Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του
Κάστρου και των ναών στον ευρύτερο χώρο του. Δημιουργία
πολιτιστικής διαδρομής.

γενική πρόταση

Επέκταση περίφραξης, στέγαστρο, υποδομές μικρής κλίμακας
(φυλάκιο, εκδοτήριο, χώροι υγιεινής, πωλητήριο), διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου και στάθμευσης, δίκτυα φωτισμού και
ομβρίων, αγορά αγροτεμαχίων, σήμανση, πληροφοριακό υλικό

48

4

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΕΥΣΠΟΛ / 1η
Εξ.

6

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

32

3

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

18

3

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

3

Καστοριάς

Αργος
Ορεστικού

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

4

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

Απαιτείται η ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τα ΑμΕΑ

3.100.000

ΠΑΑ

1.2 Δημιουργία φιλικών τουριστικών Προορισμών προς όλους (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία).
60

Δ.
Καστοριάς,
Π.Ε. Καστοριάς

61

Δ. Καστοριάς

62

Ν.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ
«Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ»

63

Π.Ε. Καστοριάς

64

ΑΝΦΛΩ A.E.

65

ΑΝΦΛΩ A.E.

66

Δ. Κοζάνης

67

Δ. Κοζάνης

68

Δ. Κοζάνης

69

Δ. Κοζάνης

Αναβάθμιση Οικομουσείου Δισπηλιού και
Ενυδρείου (ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ)
Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου
(Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγύης, Παιδείας & Αθλητισμού)
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ανάδειξη και διαμόρφωση μονοπατιών (Φαράγγι
Κορομηλιάς, Ψαλίδα κλπ).
Επαναλειτουργία κτιρίου πρώην Ναυτικού Ομίλου
Πρεσπών
Αξιοποίηση και ανάπτυξη περιοχών φραγμάτων
Φλώρινας
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχής Παναγιας
Καισαρειας
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχής Αγίου
Νικανορα Καισαρειας
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Περιοχής Προφήτη
Ηλία Σπαρτου
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Θέας Γέφυρας
Ρυμνιου

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

200.000

ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

12

1.000.000

Ναυταθλητικό
κέντρο

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Γ

ΣΟΤΑ

θα πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση της χρήσης από ΑμΕΑ
προκειμένου να ενισχυθεί η ιεράρχηση

-

ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο
ΑΛΙΑΚΜΩΝ»

0

Κοζάνης

Κοζάνης,
Σερβίων

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

θα πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση της χρήσης από ΑμΕΑ
προκειμένου να ενισχυθεί η ιεράρχηση

-

-

-

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Β

ΣΟΤΑ

Απαιτείται η ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τα ΑμΕΑ

315.000

ΑΝΦΛΩ A.E.

2

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

516.000

ΑΝΦΛΩ A.E.

2

Φλώρινας

Αμυνταίου

6d

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

κυρίως επιλέξιμο στο ΠΑΑ

700.000

Δήμος Κοζάνης

2

Κοζάνης

Κοζάνης

6d

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

κυρίως επιλέξιμο στο ΠΑΑ

350.000

Δήμος Κοζάνης

2

Κοζάνης

Κοζάνης

6d

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

κυρίως επιλέξιμο στο ΠΑΑ

612.500

Δήμος Κοζάνης

2

Κοζάνης

Κοζάνης

6d

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

κυρίως επιλέξιμο στο ΠΑΑ

50.000

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6d

ΠΑΑ

Β

ΟΧΕ

κυρίως επιλέξιμο στο ΠΑΑ
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Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Τίτλος Πρότασης

70

Δ. Κοζάνης

Παρατηρητήριο Πτηνών στην Θέση Άγιος Ραφαήλ
Ρυμνιου

71

Δ. Σερβίων Βελβεντού

Κατασκευή Υποβρύχιου Ενυδρείου

72

Δ. Κοζάνης

73

ΕΦΑ Φλώρινας

74

ΕΦΑ Καστοριάς

75

Δ. Κοζάνης

76

Δ. Κοζάνης

77

Σύμβουλος
Τεχνικής
Υποστήριξης
ΟΧΕ Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας

Αναβάθμιση Τουριστικής Εμπειρίας και Δημιουργία
Φιλικών Τουριστικών Πόρων προς Όλους (ΑμΕΑ,
τρίτη ηλικία)

78

Π.Ε. Φλώρινας

Τουριστική Αξιοποίηση -Επαναλειτουργία Γαλλικού
σιδηροδρόμου μέχρι Άλωνα

79

Δ. Σερβίων Βελβεντού

ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΛΙΜΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

80

Δ. Εορδαίας

81

Δ. Ορέστιδος

82

Δ. Ορέστιδος

83

Δ. Ορέστιδος

84

Δ. Ορεστίδος

85

87

Π.Ε. Καστοριάς
Επιτελική δομή
Τουρισμού
Δ. Εορδαίας

88

Δ. Εορδαίας

89

Δ. Φλώρινας

90

Π.Ε. Γρεβενών

91

Π.Ε. Φλώρινας

92

Π.Ε. Φλώρινας

93

Π.Ε. Φλώρινας

94

Δ. Βοϊου

95

Δ. Βοϊου

86

Διαμόρφωση Χώρων Υποδοχής - Πληροφόρησης σε
Κεντρικά Σημεία Παραλίμνιων Οικισμών
Διασύνδεση και Προβολή Στοιχείων Ανθρωπογενούς
και Φυσικού Περιβάλλοντος της Περιοχής
Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας
Διασύνδεση και προβολή στοιχείων φυσικής
πολιτιστικής κληρονομιάς Καστοριάς
Ανάπλαση Πλατείας και Περιβάλλοντος Χώρου στην
Τοπική Κοινότητα Ρυμνιου
Ανάδειξη Πεζοπορικών Διάδρομων στην Περιοχή
«Χανδακας» Αιανης και Διασύνδεσή τους με
Αρχαιολογικούς Χώρους Αιανης

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ Ι. ΖΑΧΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Αίθουσα Τέχνης Π.Ε. Καστοριάς
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός πλωτής προβλήτας
στη Λίμνη Βεγορίτιδα
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ
Υπαίθρια Αναψυχή στο Περιαστικό Δάσος Αγ.
Παντελεήμονα του Δήμου Φλώρινας (Δ.Κ.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΝΩΝ
Συντήρηση κτηρίου Διατηρητέου Βιβλιοθήκης
Φλώρινας
Δημιουργία θεματικού πολυχώρου.
Μουσειακής αξιοποίησης των λαογραφικών
συλλογών του «Δικτύου Συλλογών Λαογραφίας και
Παράδοσης Νομού Φλώρινας»
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ
ΧΩΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

50.000

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

Διαβ/ση

Σημειώσεις

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6d

06.3

Γ

ΟΧΕ

Δ. Σερβίων Βελβεντού

1

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

Γ

ΟΧΕ

500.000

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Β

ΟΧΕ

300.000

ΕΦΑ Φλώρινας

2

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

06.2

ΠΑΑ, Interreg

Β

ΟΧΕ

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

1

Καστοριάς

Καστοριάς

2c

02.1

ΕΠΑΝΕΚ,
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

Α

ΟΧΕ

100.000

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

500.000

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Β

ΟΧΕ

Απαιτείται η ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τα ΑμΕΑ

5.000.000

ΠΔΜ (τεχνικές
υπηρεσίες) / ΟΤΑ
Α' / ΕΦΑ κ.α.

1

ΠΔΜ

Σύνολο
περιοχής
ΟΧΕ

6c

6

Α

ΟΧΕ

περιλαμβάνει έργα που περιγράφονται και σε άλλες δράσεις.

5.000.000

Π.Ε. Φλώρινας

1

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

5.000.000

0

36

Δ. Σερβίων Βελβεντού
14

ΕΠΑΝΕΚ,
Αναπτυξιακός
Νόμος

500.000

Δ. Εορδαίας

1.000.000

Δ. Εορδαίας

2

Καστοριάς

Ορέστιδος

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

320.000

Δ. Εορδαίας

2

Καστοριάς

Ορέστιδος

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

500.000

Δήμος Ορέστιδος

2

Καστοριάς

Ορέστιδος

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

90.000

Δήμος Ορέστιδος

2

Καστοριάς

Ορέστιδος

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

700.000

Δήμος Καστοριάς

1

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

1

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

24

600.000

ΕΠΑΝΕΚ

2.000.000

Δ. Εορδαίας

15

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

500.000

Δ. Εορδαίας

12

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

656.250

Δήμος Φλώρινας

24

3

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

445.000

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

26

3

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1.200.000

Π.Ε. Φλώρινας

36

2

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

2.300.000

Π.Ε. Φλώρινας

36

1

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

506.620

Π.Ε. Φλώρινας

36

2

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

2.000.000

Δ. Βοϊου

24

2

Κοζάνης

Βοίου

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1.278.000

Δ. Βοϊου

12

2

Κοζάνης

Βοίου

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

ΕΠΑΝΕΚ

Απαιτείται η ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τα ΑμΕΑ

Απαιτείται η ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τα ΑμΕΑ

184

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α

Φορέας
Πρότασης

96

Δ. Γρεβενών

97

Δ. Γρεβενών

98

Δ. Γρεβενών

99

Δ. Δεσκάτης

100

Δ. Δεσκάτης

101

Δ. Πρεσπών

102

Δ. Φλώρινας

103

Δ. Φλώρινας

104

Δ. Καστοριάς

105

ΚΔΒΚ

Τίτλος Πρότασης
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ -«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΥΛΟΥ»
ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΒΟΥΝΑΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ&ΕΛΕΝΗΣ
Διαμόρφωση δικτύου χώρων πολιτισμού Δ.
Πρεσπών
Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης Νερόμυλων
Κρατερού (Τ.Κ. ΚΡΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Θρησκευτική διαδρομή περιπάτου (Δ.Ε.
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

ΕΠ.Πρ.

520.000

Δ. Γρεβενών

9

4

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

2.280.000

Δ. Γρεβενών

24

3

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

1.950.000

Δ. Γρεβενών

24

2

Γρεβενών

Γρεβενών

950.000

Δ. Δεσκάτης

2

Γρεβενών

950.000

Δ. Δεσκάτης

1

309.000

Δράση

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

Διαβ/ση

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

Δεσκάτης

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

Γρεβενών

Δεσκάτης

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

Δ. Πρεσπών

8

1

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Δήμος Φλώρινας

24

3

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

4

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Δήμος Φλώρινας
850.000

ΟΤΑ α βαθμού

20

3

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

1.583.302

Δήμος Κοζάνης

24

3

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

Δήμος Καστοριάς

2

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

Δ. Σερβίων Βελβεντού

1

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

Β

ΟΧΕ

Δήμος Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

1
1

Καστοριάς
Καστοριάς

Καστοριάς
Καστοριάς

6c
6c

06.2
06.2

Β
Γ

ΟΧΕ
ΟΧΕ

1

Κοζάνης

Βοίου

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

2

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

4

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

06.2

Β

ΣΟΤΑ

1

ΠΔΜ

Σύνολο
περιοχής
ΟΧΕ

6c

06.2

Α

ΟΧΕ

3

ΠΔΜ

2c

02.1

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

4

Γρεβενών

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

0

ΠΔΜ

1b

01.2

Γ

ΣΟΤΑ

1

Καστοριάς

1b

1.2

Α

ΟΧΕ

Σημειώσεις

1.3 Αναβάθμιση θεσμών και εκδηλώσεων ισχυρής ελκυστικότητας.
106

Δ.
Καστοριάς,
Π.Ε. Καστοριάς

107

Δ. Σερβίων Βελβεντού

108
109

Δ. Καστοριάς
Δ. Καστοριάς

110

Δ. Βοϊου

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ραγκουτσάρια – Ανω
Κρανιώνα (Κορέστεια)- Απόκριες
Λειτουργία Τούρκικου Σχολείου Σερβίων ως Μόνιμη
Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Διεξαγωγή Ετήσιου
Φεστιβάλ για την Ανάδειξη των Τοπικών Προϊόντων
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Καστοριάς
Συναυλιακό Φεστιβάλ «Στο Ρυθμό της Λίμνη»
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΕΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΕΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

25.000
500.000
30.000
30.000
600.000

Δ. Βοϊου

10

ΠΑΑ

1.4 Ερμηνεία, σήμανση πόρων και προώθηση του ψηφιακού τουρισμού.
110

Δ. Καστοριάς

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων του Δήμου
Καστοριάς

111

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

55.000

112

Σύμβουλος Τεχν.
Υποστήριξης
ΟΧΕ Περιφέρειας
Δ. Μακεδονίας

Σημάνσεις περιοχών περιβαλλοντικού, πολιτιστικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος

300.000

113

ΚΔΒΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

200.000

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καστοριάς
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Σύμβουλος
Τεχνικής
Υποστήριξης ΟΧΕ
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας
ΚΔΒΚ-ΝΟΜΟΙ
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12

1.5 Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ.Δ.

-

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

Γρεβενών

1.6 Υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον Τουρισμό.
12

Εταιρία
Τουρισμού ΔΜ
ΕΦΑ Καστοριάς

Ενίσχυση μηχανοκίνητου αθλητισμού,
αεροπτερισμού κλπ
Ανάπτυξη Βιωματικών Δραστηριοτήτων /
Ενασχολήσεις Κοινού με το Υγρό Στοιχείο της
Λίμνης Καστοριάς

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

0

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Καστοριάς

Καστοριάς

Γενική πρόταση

185

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Τίτλος Πρότασης

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

16

3

24

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

ΠΔΜ

1b

01.2

4

ΠΔΜ

1b

01.2

24

4

Κοζάνης

Κοζάνης

1b

01.2

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Οι επιμέρους προτάσεις θα πρέπει να συντεθούν

24

4

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

Οι επιμέρους προτάσεις θα πρέπει να συντεθούν

12

4

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Οι επιμέρους προτάσεις θα πρέπει να συντεθούν

Δημιουργία φορέα
με συμμετοχή και
της ΔΕΗ

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c / 6e

06.2

ΔΕΗ (στο πλαίσιο
των
υποχρεώσεων
αποκατάστασης)

Β

ΣΟΤΑ

Δ. Σερβίων Βελβεντού

2

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

6e

06.4

ΠΑΑ

Γ

ΟΧΕ

300.000

Δ. Γρεβενών, ΕΦΑ

1

Γρεβενών

Γρεβενών

6c

06.2

Β

ΟΧΕ

200.000

Δ. Εορδαίας

2

Καστοριάς

Ορέστιδος

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

475.000

Δήμος Φλώρινας

2

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

ΚΠΕ ΠΔΜ

3

ΠΔΜ

6d

06.3

Α

ΣΟΤΑ

18.000

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

2

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Β

ΣΟΤΑ

800.000

Δήμος Εορδαίας

1

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

06.2

Β

ΟΧΕ

Εν μέρει στο πλαίσιο της Δράσης 4.2

-

2

Καστοριάς

Αργος
Ορεστικού

3a

3.1

Β

ΣΟΤΑ

Απαιτεί παραχώρηση

ΑΠΘ - τμ.
Βιολογίας

Εντοπισμός και ανάδειξη περιοχών υψηλής
ακουστικής ποιότητας (σε συμφωνία με την οδηγία
2002/49/ΕΚ) για την προώθηση καινοτόμων μορφών
τουρισμού.

ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας

Δημιουργία κέντρου ψηφιοποίησης αντικειμένων
πολιτισμικής κληρονομιάς και τουριστικής της
ανάδειξης (διακριτικός τίτλος «DigiCul»)

ΚΔΒΚ

Οργάνωση εργαστηρίων επεξεργασίας εικόνας και
ήχου και οπτικοακουστική προβολή του υλικού της
ΚΔΒΚ

ΚΔΒΚ

Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των
πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία δικτύο
μουσείων της πόλης της Κοζάνης

200.000

ΚΔΒΚ

Οργάνωση εκδόσεων της ΚΔΒΚ

200.000

95.000

1.200.000

ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικά
Κέντρα,
Επιστημονικοί
Φορείς, ΜΚΟ,
Επιχειρήσεις της
Περιφέρειας
" Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας. ΤΕΙ
Δυτικής
Μακεδονίας ΚΤΕ
Δυτικής
Μακεδονίας "

200.000
ΚΔΒΚ, Δήμος
Κοζάνης /
Διεύθυνση
Τεχνικών
Υπηρεσιών
ΚΔΒΚ, Δήμος
Κοζάνης /
Διεύθυνση
Τεχνικών
Υπηρεσιών

Α

Διαβ/ση

Σημειώσεις

Εξειδίκευση ΕΠ

Εξειδίκευση ΕΠ

1.7 Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και εφαρμογή στρατηγικής για το Τοπίο.

25

Δ. Εορδαίας

Εξειδίκευση Χωρικού Σχεδιασμού περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας με έμφαση στον βιομηχανικό
τουρισμό»

Δ. Σερβίων Βελβεντού

Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Νεράιδας

Δ. Γρεβενών
Δ. Ορέστιδος
Δ. Φλώρινας

45.500.000

3.700.000

Οι δρόμοι του νερού και τα γεφύρια τους – Ανάδειξη
πετρόκτιστων γεφυριών νομού Γρεβενών
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΤΚ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Ανάπλαση Ποταμού Νεοχωρακίου και
Περιβάλλοντος Χώρου (Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

24

1.8 Προώθηση της υπευθυνότητας στον Τουρισμό.
24

ΕΤΔΜ

47

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

Δ. Εορδαίας

Συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ.
Δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς,
λειτουργική δικτύωση και δράσεις ερμηνείας
περιβάλλοντος - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
και προσέλκυσης επισκεπτών Δήμου Εορδαίας

2.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
29

Π.Ε. Καστοριάς

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των Ιαματικών
Λουτρών της Αμμουδάρας στο Δήμο Άργους
Ορεστικού.

Δ. Σερβίων Βελβεντού

Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Ιμέρων

15.000

Δ. Σερβίων Βελβεντού

2

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

3a

3.1

ΠΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ

Β

ΟΧΕ

Απαιτεί παραχώρηση

ΑΝΦΛΩ A.E.

Επαναλειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικών
λουτρών Λιμνοχωρίου

86.000

ΑΝΦΛΩ A.E.

3

Φλώρινας

Αμυνταίου

3a

03.1

ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ

Β

ΟΧΕ

Απαιτεί παραχώρηση

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

-
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Τίτλος Πρότασης
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων
ιαματικών λουτρών Λιμνοχωρίου
Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας
Πισοδερίου - Κατασκευή θερινών πιστών
Χιονοδρομίας
Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας
Πισοδερίου - Συρόμενο Lift από Πισοδέρι μέχρι τη
Βίγλα

ΑΝΦΛΩ A.E.
Π.Ε. Φλώρινας

Π.Ε. Φλώρινας

487.000

Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας
Πισοδερίου - Χαραξη νέων πιστών

Π.Ε. Φλώρινας

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

ΑΝΦΛΩ A.E.

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

2

Φλώρινας

Αμυνταίου

3a

03.1

Άλλες πηγές
χρημ/σης
ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ
ΕΠΑΝΕΚ,
Αναπτυξιακός
Νόμος
ΕΠΑΝΕΚ,
Αναπτυξιακός
Νόμος
ΕΠΑΝΕΚ,
Αναπτυξιακός
Νόμος

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

Διαβ/ση

Β

ΟΧΕ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Σημειώσεις
Απαιτεί παραχώρηση

3.500.000

Φορέας
Λειτουργίας

36

3

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

6c

2.000.000

Φορέας
Λειτουργίας

36

3

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

6c

200.000

Φορέας
Λειτουργίας

36

3

Φλώρινας

Πρεσπών

6c

6c

-

0

Καστοριάς

Καστοριάς

3a

3.1

Β

ΣΟΤΑ

Η δημιουργία μουσείου είναι σκόπιμο να γίνει στο πλαίσιο
τοπικού cluster

ΠΔΜ - DMO,
Δήμος Καστοριάς

2

Καστοριάς

Καστοριάς

3a

3.1

Β

ΣΟΤΑ

Ως ενέργειες προβολής στο πλαίσιο τοπικού cluster

Α

ΣΟΤΑ

Β

ΣΟΤΑ

2.2 Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων (Αγροδιατροφή, μεταφορές, ΤΠΕ κ.α.).
7

Π.Ε. Καστοριάς

Δημιουργία Μουσείου Γούνας

18

Δ. Καστοριάς

Δράσεις ηλέκτρονικής προβόλης του προιόντος της
γουνας και της Καστοριας ως προορισμού αγοράς
της.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

150.000

Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων εργαζομένων στον τουρισμό.
Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων στον τουρισμό
Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος.
Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων σε επαγγέλματα τουρισμού
Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό.

17

Εθνική
Συνομοσπονδία
Ατόμων με
Αναπηρία –
Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας

27

Π.Ε. Καστοριάς

Θεσμοθέτηση και ανάπλαση παραδοσιακών
οικισμών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

ΚοινΣΕΠ
Πρέσπα

Ανάδειξη της διασύνδεσης του τοπικού πολιτισμού
με τη φύση και την παραγωγή

Γαία

100.000

-

ΕΣΑμεΑ Κοιν.ΣΕΠ

1

ΠΔΜ

9i

10

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
(ΔΙΠΕΧΩΣ)

1

Καστοριάς

6c / 6e

06.2

2

Φλώρινας

Πρεσπών

9i

10.1

06.4

ΠΑΑ

Εξειδίκευση ΕΠ

3.1 Ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας στον Τουρισμό.
30

12

Δ. Καστοριάς,
Π.Ε. Καστοριάς
Δ. Σερβίων
Βελβεντού

-

Δ. Σερβίων
Βελβεντού

-

ΕΦΑ Φλώρινας

Δ. Αμυνταίου

Δ. Αμυνταίου
28

Παραλίμνιος πεζόδρομος - ποδηλατόδρομος
Προμήθεια Ηλιακού Πλοίου Χωρητικότητας 150
Ατόμων με Στόχο την Τουριστική Προώθηση της
Περιοχής
Διασύνδεση Λίμνης Πολυφύτου με τα Κάστρα
Σερβίων με τη Δημιουργία Πεζόδρομου –
Ποδηλατόδρομου
Δίκτυο διαδρομών στις Πρέσπες – Σύνδεση και
ανάδειξη ανθρωπογενών και φυσικών τοπίων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ

Τουρισμός Campervan

Δ. Φλώρινας

Διαδρομή ποδηλάτου βουνού στα διοικητικά όρια
της ΤΚ Κολχικής και στο δάσος της ΤΚ Λεπτοκαρυών
του Δήμου Φλώρινας (Τ.Κ. ΚΟΛΧΙΚΗΣ - Τ.Κ.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

3.200.000

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καστοριάς

24

4

Καστοριάς

Καστοριάς

6e / 4e

1.000.000

Δ. Σερβίων Βελβεντού

36

1

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

4e

1.764.230

Δ. Σερβίων Βελβεντού

4

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

Α

ΣΟΤΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Πράσινο Ταμείο

Β

ΟΧΕ / 1η Εξ.

4e

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Πράσινο Ταμείο

Α

ΟΧΕ

Α

ΕΥΣΠΟΛ

ΕΦΑ Φλώρινας

24

2

Φλώρινας

Πρεσπών

6c / 4e

06.2

ΕΠΑΝΕΚ,
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ,
Interreg

3.500.000

Δ. Αμυνταίου

30

1

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c/d

06.2

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠΑΝΕΚ

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

600.000

Δ. Αμυνταίου

12

1

Φλώρινας

Αμυνταίου

6c

6c/d

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠΑΝΕΚ

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1

ΠΔΜ

6c

06.2

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ

Α

ΣΟΤΑ

2

Φλώρινας

6c

6c

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

400.000

ΟΤΑ Α και Β

63.000

Δήμος Φλώρινας

9

Φλώρινας

Το έργο περιλαμβάνεται στη ΒΑΑ

Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με λίμνες και
υγροβιότοπους, διακρατικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων
και εκδηλώσεων, ενίσχυση των "Πρεσπίων" με οργάνωση
ημερίδων, εκθέσεις φωτογραφίας και υπαίθριες αγορές.
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Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Τίτλος Πρότασης

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

6c

06.2

7b

7.2

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

Διαβ/ση

Σημειώσεις

3.2 Διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες για την διασύνδεση τουριστικών περιοχών.
Επιτελική δομή
Τουρισμού

Προώθηση θεματικών διαδρομών με έμφαση στα
τοπικά προϊόντα

1

ΠΔΜ

0

Σύμβουλος
Τεχνικής
Υποστήριξης ΟΧΕ
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας

1

ΠΔΜ

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

Α

ΟΧΕ

3.3 Ολοκλήρωση Μεταφορικών Υποδομών που εξυπηρετούν τουριστικές ροές.
Σύμβουλος Τεχν.
Υποστήριξης
ΟΧΕ Περιφέρειας
Δ. Μακεδονίας

Προσβάσιμες λίμνες

Σύνολο
περιοχής
ΟΧΕ

ΠΑΑ (αγροτική
οδοποιία)

4.1 Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

36

ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ,
Εταιρεία
Τουρισμού ΔΜ

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας αποδοτικής και
ισχυρής σε λειτουργίες / αρμοδιότητες δομής
διαχείρισης (DMO).

-

ΠΔΜ, Εταιρία
Τουρισμού

3

ΠΔΜ

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

39

Π.Ε. Καστοριάς

Δημιουργία και προβολή ενιαίου τουριστικού
πακέτου σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.

-

-

1

ΠΔΜ

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

4.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυετούς προγράμματος προώθησης / προβολής.
38
40

41

42

43

45

46
35

Δ. Καστοριάς
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/
Δ/ΝΣΗ ΔΒΜΑΕΤ
Δ. Καστοριάς
Δ. Εορδαίας
Δ. Εορδαίας
Εταιρία
Τουρισμού ΔΜ

Επιτελική δομή
Τουρισμού

Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και
διαφημιστικού υλικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ:
«ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝΔΟΥ»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

50.000
30.000

23.000

Δήμος Καστοριάς
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

-

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Β

ΣΟΤΑ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Α

ΣΟΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

21.500

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΣΕ DVD - ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣΥΝΤΟΜΟΥ VIDEO
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

40.000

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΑμΕΑ

10.250

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

6c

06.2

Αποτελεσματικό Branding.
Επιχειρηματικές αποστολές – Διπλωματία Πόλεων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (WEB)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΠ)
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟιΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ,
ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ

Προβολή πολιτιστικών και οικοτουριστικών
διαδρομών Περιφέρειας

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

200.000

ΠΔΜ, Εταιρία
Τουρισμού

1

ΠΔΜ

Δήμος Καστοριάς

2

Καστοριάς

Καστοριάς

6c

06.2

Α

ΣΟΤΑ

ΣΟΤΑ

20.000

Δ. Εορδαίας

12

1

Κοζάνης

Εορδίας

2c

02.1

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

20.000

Δ. Εορδαίας

12

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c

06.2

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

60

2

ΠΔΜ

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

1

ΠΔΜ

6c

06.2

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

1.335.000
Υπηρεσίες
Υπουργείου
Πολιτισμού, ΟΤΑ
α’ βαθμού,
Περιφέρεια, Λοιποί
φορείς δημοσίου,
Αναπτυξιακές
Εταιρίες Δ.
Μακεδονίας

Γενική Πρόταση
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Α/Α

Φορέας
Πρότασης

Τίτλος Πρότασης

Ενδεικτικός
Π/Υ (€)

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Χρον/μα
υλοποίησης
(μήνες)

Ωριμότητα

Χωροθετηση
(ΠΕ)

Χωροθέτηση
(Δήμος)

Άλλες πηγές
χρημ/σης

Ιεράρχηση
(Α,Β,Γ,)

ΕΠ.Πρ.

Δράση

Διαβ/ση

2c

02.1.β

Α

ΣΟΤΑ

Σημειώσεις

4.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Τουρισμού και ψηφιακές εφαρμογές
51

Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ
Τουριστικών Προορισμών (Destination
Management)
Εφαρμογές Πληροφόρησης και Δράσεις
Δημοσιότητας για την Ανάδειξη των Παραλίμνιων
Περιοχών
Δράσεις ηλέκτρονικής προβόλης του προιόντος της
γουνας και της Καστοριας ως προορισμού αγοράς
της.

Δ. Καστοριάς

Δ. Κοζάνης

18

Δ. Καστοριάς

Αναπτυξιακή
Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε.
- ΑΝΚΟ

Δ. Καστοριάς
Δ. Σερβίων
Βελβεντού

-

Δ. Κοζάνης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
(DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM)

Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαδικτυακή προβολή
συλλόγων Δημοτικών Βιβλιοθηκών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξη της τοπικής
πολιτιστικής κληρονομίας του Δήμου Κοζάνης

50.000

OTA A'

1

ΠΔΜ

100.000

Δήμος Κοζάνης

1

Κοζάνης

Κοζάνης

2c

02.1.

Α

ΟΧΕ

150.000

ΠΔΜ - DMO,
Δήμος Καστοριάς

2

Καστοριάς

Καστοριάς

2c

02.1

Α

ΣΟΤΑ

150.000

Αναπτυξιακή
Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ, Εταιρεία
Τουρισμού Δυτικής
Μακεδονίας,
Επιμελητήρια

6

1

ΠΔΜ

2c

02.1

Α

Εξειδίκευση ΕΠ

75.000

Δήμος Καστοριάς

12

7

Καστοριάς

Καστοριάς

2c

02.1

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

50.000

Δ. Σερβίων Βελβεντού

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

2c

02.1

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

1

Κοζάνης

Κοζάνης

2c

02.1

Β

Εξειδίκευση ΕΠ

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ –
ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ

-

Γρεβενών

Γρεβενών

6d

06.3

Γ

ΣΟΤΑ

Δ. Σερβίων Βελβεντού

4

Κοζάνης

Σερβίων Βελβεντού

7b

Γ

ΟΧΕ

240.000

Δήμος Φλώρινας

1

Φλώρινας

Φλώρινας

6c

6c

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

250.000

ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙAΣ

12

1

Κοζάνης

Εορδίας

6c

6c

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

200.000

ΚΔΒΚ, Δήμος
Κοζάνης /
Διεύθυνση
Τεχνικών
Υπηρεσιών

24

4

Κοζάνης

Κοζάνης

6c

6c

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

1

Γρεβενών

Δεσκάτης

6e

06.4

Γ

Εξειδίκευση ΕΠ

200.000

Άνευ Ενταξης
44

Φ.Δ.Ε.Δ. ΒΙΚΟΥ
– ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝΔΟΥ
Δ. Σερβίων
Βελβεντού

Δ. Φλώρινας
ΔΕΥΑ
ΕΟΡΔΑΙAΣ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ
Δημιουργία Πρόσβασης Μέσω Συνδετήριων Δρόμων
και Διαμόρφωση Χώρου για τη Δημιουργία
Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων στη Λίμνη
Πολυφύτου
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2 ειδικά
οχήματα πολλαπλών χρήσεων) (ΔΗΜΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΔΒΚ

Συντήρηση τεκμηρίων της ΚΔΒΚ

Δ. Δεσκάτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ κ.κ. ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 2008-2014 67
κ.κ. ΑΕΠ ως προς μ.ο. χώρας

μεταβολή

2000

2008

2010

2012

2014

2008-10

2010-12

2012-14

ΕΛΛΑΔΑ

1

1

1

1

1

-5,74%

-17,42%

-5,15%

ATTΙΚΗ

1,26

1,34

1,36

1,36

1,37

-5,42%

-14,84%

-4,90%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

0,74

0,81

0,78

0,77

0,79

-10,00%

-15,70%

-3,51%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1,19

1,13

1,07

1,05

1,10

-12,27%

-16,34%

-1,45%

ΚΡΗΤΗ

0,91

0,88

0,85

0,81

0,84

-9,41%

-19,15%

-1,95%

ΑΜΘ

0,77

0,71

0,74

0,72

0,70

-3,28%

-17,63%

-8,36%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

0,83

0,80

0,78

0,78

0,77

-9,53%

-14,69%

-7,12%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

0,87

0,77

0,86

0,97

0,96

3,92%

-3,99%

-6,50%

Γρεβενά

0,67

0,58

0,59

0,62

0,63

-5,17%

-10,25%

-5,53%

Κοζάνη

0,95

0,84

0,98

1,09

1,07

8,02%

-4,65%

-7,57%

Καστοριά

0,62

0,61

0,62

0,68

0,64

-5,11%

-6,09%

-11,24%

Φλώρινα

0,99

0,82

0,90

1,08

1,14

2,19%

2,13%

-0,79%

ΗΠΕΙΡΟΣ

0,77

0,68

0,70

0,70

0,71

-4,81%

-14,59%

-4,57%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

0,77

0,75

0,71

0,74

0,75

-11,39%

-11,74%

-4,37%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1,00

1,00

0,94

0,90

0,91

-12,19%

-18,24%

-5,09%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

0,75

0,75

0,76

0,76

0,75

-5,87%

-15,30%

-6,55%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1,07

0,90

0,87

0,89

0,85

-9,66%

-12,91%

-9,53%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

0,83

0,79

0,79

0,81

0,80

-7,05%

-12,13%

-6,63%

7

8

9
Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση,
δραστηριότητες υγείας και
κοινωνικής μέριμνας

5,25%

36,47%

40,10%

37,00%

46,27%

74,04%

69,59%

58,86%

70,24%

48,33%

Κ. Μακεδονία

19,90%

14,97%

17,75%

13,21%

13,11%

8,78%

10,15%

10,76%

9,86%

13,34%

Δ. Μακεδονία

4,08%

8,56%

1,24%

2,55%

1,04%

0,74%

1,04%

1,21%

1,03%

2,44%

Ήπειρος

4,80%

1,83%

1,92%

4,72%

2,11%

0,98%

1,25%

1,94%

1,13%

2,22%

Θεσσαλία

14,12%

5,96%

7,06%

6,52%

3,93%

1,66%

2,51%

3,92%

1,98%

5,06%

Αττική

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α.Π.Α.

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές και υποστηρικτικές

6

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

5

Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες

4

Ενημέρωση και επικοινωνία

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου και νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και εξυγίανση

3

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή οχημάτων, μεταφορές και
αποθήκευση, παροχή καταλύματος
και εστίασης

2

Κατασκευές

1
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Α. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 68

67 ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία
68 ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ69
Δυτ. Μακεδονία
Κατεργασία & βαφή γουναρικών - Παραγωγή γούνινων ειδών
Εξόρυξη λιγνίτη
Καλλιέργεια σιτηρών & κηπευτικών
Εξόρυξη ανθρακίτη
Παραγωγή & διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Κτηνοτροφία
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού
Παραγωγή προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο & τσιμέντο
Μπαρ
Παραγωγή άλλων προϊόντων διατροφής

407,63
109,39
8,12
7,32
6,60
4,93
2,04
2,03
1,96
1,73

ΚΜ

ΗΠ

ΘΕΣ

5,35

4,92

11,33

1,76
9,02
2,17

4,88

2,33
2,21

4,30

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ, 2014 70

ΕΛΛΑΔΑ
Κ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12,21%
13,80%
17,47%
19,80%
23,84%

9,75%
10,93%
17,70%
8,22%
10,15%

4,74%
3,94%
6,46%
6,79%
5,34%

31,78%
32,13%
24,46%
29,45%
25,47%

2,17%
1,49%
0,45%
0,56%
0,81%

2,12%
1,71%
1,07%
1,12%
1,12%

0,21%
0,14%
0,12%
0,14%
0,13%

8,21%
8,34%
4,92%
5,95%
5,34%

21,67%
20,68%
22,33%
23,84%
22,55%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κατά ΤΟΜΕΑ, 2000-2014 71
Τομείς

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000-2008
7,32%

-0,89%

0,90%

-1,31%

11,19%

-16,81%

-19,90%

-42,14%

-15,46%

23,16%

2,52%

65,82%

-5,07%

17,94%

18,41%

-20,27%

-12,38%

25,90%

-15,38%

-4,87%

2008-2014
-17,15%

-1,90%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 72 (Εθνικός μέσος όρος: 23,1% = 100)

Δ. Μακεδονία
Θεσσαλία
Κ. Μακεδονία
Ήπειρος
Αττική

69
70
71
72

Συνολικό διαθέσιμο
εισόδημα

Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα κοινωνικές μεταβιβάσεις + σύνταξη &
επιδόματα

% δείγματος κάτω από το όριο φτώχειας
(<60% εθνικού διαμέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος)

17.258,49
18.599,03
18.380,69
18.695,50
22.415,63

10.744,81
11.132,77
11.533,23
10.275,89
15.282,03

29,95%
25,84%
25,52%
21,92%
19,21%

Εμπειρογνωμοσύνες DG REGIO για RIS3, ιδία επεξεργασία
ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία
ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία
ΕΛΣΤΑΤ. Ιδία επεξεργασία. Όριο φτώχειας, κατά Περιφέρεια, με βάση δειγματοληπτική έρευνα ΕΛΣΤΑΤ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 73
Δείκτης γήρανσης
<1,00
1,01-1,34
1,35-1,50
1,51-2,00
>2,00

Δείκτης χώρας

1,34

Δείκτης αντικατάστασης
<0,70
0,70-0,80
0,81-0,83
0,83-1,00
>1

Δείκτης χώρας

0,83

ΔΕΙΚΤΕΣ
Δ. ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

1,34

0,83

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1,51

0,99

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1,38

1,01

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1,13

1,04

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

2,45

0,71

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

1,19

1,35

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

2,37

0,61

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2,39

0,81

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2,34

0,83

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

2,65

0,74

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,59

0,89

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,43

0,93

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

3,90

0,68

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

1,75

0,83

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1,36

1,13

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1,26

1,15

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1,51

1,10

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

1,81

0,97

73 ΕΛΣΤΑΤ Ιδία επεξεργασία.
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ΙV. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχεδΟλοκλΤουρΑνάπτυξης ΔΜ (01)

194

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
Δράση 01 2b 1.2 01: Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού:
1. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
2. «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και Ανάπτυξη Πληροφοριακού
Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Η δράση χαρακτηρίζεται ως τμηματοποιημένη και αφορά ολοκλήρωση μείζονος σημασίας ψηφιακών δράσεων των
Υπηρεσιών Πολιτισμού που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Πρόκειται για ολοκλήρωση δυο έργων
phasing («Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» και «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ
και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων») ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ψηφιακή Σύγκλιση. Μεγάλο τμήμα έχει ήδη υλοποιηθεί και προτείνεται η μεταφορά και τους στο ΕΠΑνΕΚ 2014 2020.
 Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το
οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στα δημόσια ακίνητα που έχουν
αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας,
καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού). Το έργο
περιλαμβάνει, επίσης, εκτεταμένες εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και χωρικών εντοπισμών και την
ενσωμάτωση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ένα από τα σημαντικότερα
χαρακτηριστικά του συστήματος αποτελεί η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τους ενδιαφερομένους φορείς του Δημοσίου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.


Στο πλαίσιο της πράξης Εμπλουτισμού των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και Ανάπτυξη
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων προβλέπεται: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου
Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία
δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις
Υπηρεσιακές Μονάδες του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού), γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (η οποία σημειώνεται ότι δεν είχε αποτελέσει
αντικείμενο στο έργο του Γ’ ΚΠΣ) και τέλος δ) η ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 140.000 κινητών
μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω
άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατά αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα.

Δράση 01 3c 1.4 02: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους
θέση στη διεθνή τουριστική αγορά. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στον εκσυγχρονισμό της
υποδομής και της λειτουργίας των ενισχυόμενων τουριστικών επιχειρήσεων και την ποιοτική αναβάθμιση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή / και στον εμπλουτισμό τους με τη διαμόρφωση νέων
προϊόντων/υπηρεσιών. Οι ενισχυόμενες ενέργειες στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου μπορούν να περιλαμβάνουν
ενδεικτικά :


εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιστοποίηση υποδομής
και υπηρεσιών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος



εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για
ΑΜΕΑ, κλπ)



εισαγωγή / αύξηση χρήσης ΤΠΕ στη λειτουργία ‐ οργάνωση της τουριστικής επιχείρησης και για την προβολή /
προώθηση της επιχείρησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών



πρόσληψη νέων πρόσθετων εργαζομένων –διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού (για περίοδο max 2 ετών)
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Δράση 02 8v 2.2 01: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα
Η δράση αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της
Οικονομίας κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ. H δράση αφορά σε σχέδια τα οποία
θα καταρτίσουν και θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί
φορείς, κ.α., τα οποία κατά προτεραιότητα θα αφορούν τους 9 στρατηγικούς τομείς με σκοπό την Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (πλην αυτοαπασχολούμενων).
Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να τεκμηριώνουν την ανάγκη για κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης/πιστοποίησης με βάση πρόσφατα στοιχεία αγοράς εργασίας (π.χ. πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες).
Κάθε σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει :


Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της
αγοράς εργασίας



Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης



Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα

Δράση 03 6c 3.5 07 : Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος
Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ή/και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού,
περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα μιας περιοχής, αναδεικνύοντάς τα με τη λειτουργία τους σε τουριστικό
κεφάλαιο για αυτήν. Τα κτίρια θα πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή έχουν παραχωρηθεί με
μακροχρόνια χρήση (τουλάχιστον για 15 χρόνια) σε αυτούς και να έχουν σημαντικό μέγεθος, άνω των 1.000 τμ. , ενώ το
συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε έργου θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 εκ. ευρώ.
Η παρέμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση ή μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) , οπότε η δημόσια χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων θα καλύπτει αποκλειστικά το σύνολο ή
τμήμα της χρηματοδοτικής συμμετοχής των ΟΤΑ α΄ βαθμού στη ΣΔΙΤ. Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει
συμπληρωματικότητα και συνέργεια με αντίστοιχη δράση του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη», που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του ΤΣ.
Δράση 03 6c 3.5 08: Δημιουργία πολυλειτουργικών παραθαλάσσιων – παραλίμνιων

παραποτάμιων πάρκων

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος των παράκτιων και παρόχθιων περιοχών των
πόλεων και την αξιοποίησή του προς όφελος των επισκεπτών, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη δημιουργία
πολυλειτουργικών πάρκων. Οι περιοχές που θα διαμορφωθούν και οι εγκαταστάσεις αναμένεται να αποτελέσουν τους
νέους πόλους έλξης επισκεπτών, ως κέντρα πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:


διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων,



ανακατασκευές υφιστάμενων κτιρίων,



υπαίθριες εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού,



εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών,



βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώροι πρασίνου.

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα και συνέργεια με αντίστοιχη δράση του ΕΠ «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον& Αειφόρος Ανάπτυξη», που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του ΤΣ.
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Δράση 03 6c 3.5 09: Αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄
βαθμού
Στο πλαίσιο του στόχου της χώρας για τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η συγκεκριμένη
δράση αποβλέπει στην ανάπτυξη του θερμαλισμού μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και
ανάδειξης των αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών που ανήκουν στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Δεδομένου ότι οι
Δήμοι κατέχουν σήμερα το 50% των Ιαματικών πηγών της χώρας, είναι προφανές ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα
για την στρατηγική ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών. Επισκέπτες των ιαματικών πηγών μπορεί να είναι τόσο ασθενείς όσο
και μη ασθενείς. Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο υδάτινο ιαματικό δυναμικό σε διαφορετικά περιβάλλοντα του
ελληνικού γεωγραφικού χώρου, ενώ πολλές από τις πηγές διαχρονικά συνδέθηκαν με την τέχνη, την παράδοση, τους
μύθους και τις δοξασίες. Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται κατασκευή, εκσυγχρονισμός ή επέκταση υποδομών που
είναι απαραίτητες για την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου και την προώθηση της σημασίας του για τη
διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και της ευεξίας του ανθρώπου.
Η παρέμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση ή μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οπότε η δημόσια χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων θα καλύπτει αποκλειστικά το σύνολο ή
τμήμα της χρηματοδοτικής συμμετοχής των ΟΤΑ α΄ βαθμού στη ΣΔΙΤ.
Δράση 03-6c-3.5-10: ιΠιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού
Ο τομέας του Τουρισμού στα πλαίσια της Στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού
επιδιώκει μεταξύ άλλων τα εξής :
 την ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων, τη συγκρότηση, οργάνωση και
προβολή τους σε δίκτυα,
 τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους καθώς και των μεταξύ των συνδέσεων, μέσω της ενοποίησης μνημείων
θρησκευτικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων προορισμών,
 τον εξωραϊσμό/αναβάθμιση και ανάδειξη των λατρευτικών χώρων, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους και
λοιπών θρησκευτικών μνημείων,
 τη διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών (π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση προσόψεων)
των μοναστηριών .
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η υλοποίηση πιλοτικής δράσης με σκοπό την ανάπλαση, αναβάθμιση και συντήρηση και
ανάδειξη ναών, μονών και του περιβάλλοντος χώρου, μέσω δικτύωσης. Στόχος η ενδυνάμωση της ελκυστικότητας των
μνημείων και της συνολικής τους αξίας ως τόποι λατρείας και πολιτιστικοί πόροι καθώς και η αύξηση του τουριστικού
ρεύματος με στόχο και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και την εικονογράφηση θρησκευτικών χώρων.

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Δράση 14.6iv.33.33.3: Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών
Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις διαχείρισης επισκεπτών σε ιστορικά ή/και οικονομικά ή/και πολιτιστικά κέντρα
πόλεων που εμφανίζουν αυξανόμενες τάσεις επισκεψιμότητας και συνδυάζουν τουριστικές και πολιτιστικές λειτουργίες.
Επίσης περιλαμβάνει επεμβάσεις που κύριο στόχο έχουν την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία
πρωτοπόρων οικονοµιών, την ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αποµονωµένων «κοινοτήτων», τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, την ενίσχυση διαφόρων µορφών τουρισµού, την εξοικείωση πολιτών και εργαζοµένων µε πρακτικές
Πράσινης Ανάπτυξης, µε άµεσο αποτέλεσµα όλων αλλά και στόχο τη συγκράτηση και την αύξηση του παραγωγικού
πληθυσµού. Απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που δηµιουργεί δυνατότητες
µεγάλης προστιθέµενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονοµία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισµό κλπ.).
Τέλος αφορά στην υλοποίηση έργων σε πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτήρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα, ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα, μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
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Δράση 14.6iv.33.33.4: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων.
Προώθηση – προαγωγή της αστικής αναζωογόνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα όπως λ.χ. το πλαίσιο «Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ ή/και
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ).
Παρεμβάσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με υποδομές και εγκαταστάσεις π.χ. εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με γνώμονα τον συνδυασμό του επιδεικτικού / εμβληματικού χαρακτήρα των
εγκαταστάσεων και της επίτευξης ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του Πληθυσμού,
όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.
Επεμβάσεις αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος (σε συνδυασμό με την αυξανόμενη επιβάρυνση στην
ανθρώπινη υγεία) και αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σημεία συγκέντρωσης της διαρκώς αυξανόμενης
ναυτιλίας όπως το Λιμάνι του Πειραιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση του προβλήματος των μεγάλων πλοίων που
προκαλούν σημαντική ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στα λιμάνια. Τούτο ισχύει όχι μόνο για τα κρουαζιερόπλοια και
τα επιβατικά πλοία, αλλά και για τα φορτηγά πλοία, όπως τα πετρελαιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων. Προτείνονται λοιπόν επεμβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων για την
ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από την ξηρά, ιδιαίτερα σε λιμάνια όπου σημειώνονται υπερβάσεις των οριακών
τιμών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ή όπου το κοινό έχει διατυπώσει τις ανησυχίες του για την υψηλή στάθμη
του θορύβου και ιδίως σε θέσεις πλεύρισης που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Το έργο στοχεύει να
αναδείξει τις σημαντικές δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών που προέρχονται από τη ναυτιλία και μέσω πιλοτικών
εφαρμογών τεχνολογιών Cold Ironing.
Τέλος στοχευμένες ζωγραφικές παρεμβάσεις αναβάθμισης σε ιστορικά ή/και οικονομικά ή/και πολιτιστικά κέντρα πόλεων
που εμφανίζουν αυξανόμενες τάσεις επισκεψιμότητας και συνδυάζουν τουριστικές και πολιτιστικές λειτουργίες.
Δράση 14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:
Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης ανά Προστατευόμενη Περιοχή
Πιλοτική Εφαρμογή Συμβάσεων Διαχείρισης (εφαρμογή PAF).
Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες
περιοχές.
Διασύνδεση Οικολογικών Διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού τουριστικού ενδιαφέροντος
(όπως π.χ. επιδεικτικές δράσεις στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Νοτίων Κυκλάδων).
Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνεται η εξειδίκευση μελετών καταγραφής οικοτόπων και η εξειδίκευση
έργων πιλοτικών για οικολογικές διαδρομές με συνδυασμό την Φύση σε περιοχές κυρίως Natura 2000 και τον Πολιτισμό.
5.3. Δράση 14.6iv.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις
δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping)
σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τραυματισμένων περιβαλλοντικά τοπίων μέσω της κατασκευής
υποδομών για την υποστήριξη τουριστικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, υπαίθρια
θέατρα κ.α) καθώς και εκπαιδευτικών / αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρεμβάσεις που ενισχύουν τις “διεπαφες” του
παραδοσιακού αστικού ιστού με «γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες τοπίων που
έχουν εγκαταλειφθεί. Επίσης προτάσεις για τη δημιουργία ή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ήπιας μορφής υποδομών
στον τομέα του τουρισμού (κατασκηνώσεις, camping) σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτιστα προς ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
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Δράση 14.6iv.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής
αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών
ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν
ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως
τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους
δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια
με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων
που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Δράση 14.6iv.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών –
πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών,
αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής και μέσω
ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των πάρκων αυτών. Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό
υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων / στερεών εντός των πάρκων. Παρεμβάσεις αξιοποίησης
ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς κα και επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης φωτισμού.
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V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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