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1.

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ δελ απνηειεί κηα ηππηθή ηνπξηζηηθή πεξηνρή, παξφια απηά φκσο
πξνζειθχεη κεγάιν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο θπζηθήο ηεο
νκνξθηάο θαη ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηνλ ηξηηνγελή παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο
πεξηθέξεηαο θαη απαζρνιεί πάλσ απφ ην κηζφ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ απηήο. Ζ Ήπεηξνο έρεη
αλαγλσξηζκέλε ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ, ζπλδπάδνληαο ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο κε ηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ ηεο. Βαζηθή αλάγθε
σζηφζν, ηφζν ζε δηαρεηξηζηηθφ φζν θαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν απνηειεί ε αλάδεημε θαη ν
εκπινπηηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε κνξθέο ελαιιαθηηθνχ (ζεκαηηθνχ) ηνπξηζκνχ.
Δηδηθφηεξα ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζπξσηίαο δηαζέηεη φια ηα ερέγγπα γηα λα κπνξέζεη λα
πξνζειθχζεη

πνηνηηθφ

ηνπξηζκφ

θαη

επηζθέπηεο

πνπ

δελ

θαηαλαιψλνπλ

ηνπξηζηηθνχο

πξννξηζκνχο, αιιά «εκπεηξίεο» θαη απνιακβάλνπλ ηα "πνιηηηζηηθά ζπζηήκαηα" πνπ πξνζθέξεη ε
θάζε πεξηνρή.
Έρνληαο ζαλ γλψκνλα ηελ σο άλσ δηαπίζησζε, ην παξψλ παξαδνηέν ην νπνίν εληάζζεηαη ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ην “ADRIATICROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”, απνζθνπεί ζην λα θαηαγξάςεη, θαηεγνξηνπνηήζεη
θαη λα αμηνινγήζεη κηα ζεηξά απφ θαιέο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ζηνλ
ηνκέα ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ζηα θαηλνηφκα ηερλνινγηθά εξγαιεία
πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Θεζπξσηίαο, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.
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2.

ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

2.1. Ο Γαζηξνλνκηθόο Σνπξηζκόο ωο Έλλνηα
Ο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη πιένλ ζε κηα πνηθηιία εηδηθψλ κνξθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πνιιαπιέο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ ηδηαίηεξα απαηηεηηθνχ θαη
ελεκεξσκέλνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα-επηζθέπηε, πνπ αλαδεηεί ζηα ηαμίδηα ηνπ κεγαιχηεξε επαθή
κε ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δειαδή, ηελ «εκπεηξία» ηνπ ηφπνπ.
Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο πξσηαξρηθνχ θηλήηξνπ, πνπ
πξνζδηνξίδεη κηα νκάδα πξντφλησλ αιιά θαη ζπλδπαζκφ απηψλ. Σνπξηζκφο ζηε θχζε θαη ηελ
χπαηζξν, πνιηηηζηηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο, επαγγεικαηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, ζαιάζζηνο, πγείαο,
παξαζεξηζηηθφο είλαη νη βαζηθέο κνξθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ηαρχηαηα.
Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, είλαη εθείλε ε κνξθή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζηελ νπνία
θπξηαξρεί ε θνπιηνχξα ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο. Σν είδνο απηφ ηνπξηζκνχ, έρεη ζε θπξίαξρε ζέζε ηε
γαζηξνλνκία κηαο ρψξαο ή ελφο ηφπνπ, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηήλ, θαζψο
επεθηείλεηαη ζε κία ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Ζ γαζηξνλνκία εθπξνζσπεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηήζεη
έλαλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ σο εμεηδηθεπκέλν. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην γεγνλφο φηη
επεθηείλεηαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ
ραξαθηήξα κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνβιεζεί πνιχ θαιχηεξα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κηαο πεξηνρήο.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο γαζηξνλνκίαο αληηθαηνπηξίδνληαη νη ηδηαίηεξεο
γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε θχζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, νη παξαδφζεηο αιιά
θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ θάζε ηφπνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε
γαζηξνλνκία, λα ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ελφο ηφπνπ κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ελαζρφιεζε κε ηα ηνπηθά πξντφληα ελφο
ηφπνπ, αιιά θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ απηά κε φηη απηή ζπλεπάγεηαη.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα
πεξηγξάςνπλ ηε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηδησηψλ αλά ηνλ θφζκν. ηηο πεξηζζφηεξεο
απφ απηέο, θαίλεηαη πσο νη ηνπξίζηεο μνδεχνπλ ζρεδφλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο ζην θαγεηφ θαη ζην πνηφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάηη παξαπάλσ απφ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ πξνέξρεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα. ην πεξηνδηθφ Restaurant &
Foodservice Market Research αλαθέξεηαη πσο πεξίπνπ ην 50% ησλ εζφδσλ ησλ εζηηαηνξίσλ
θάζε ρξφλν πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο. εκαληηθφ, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε γαζηξνλνκία
έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα απνηειεζκαηηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε
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ηνπνζέηεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Παξαηεξείηαη ινηπφλ πσο ηα νηθνλνκηθά
νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηα.

2.2. Υξήζηκα ηνηρεία γηα ηνλ Γαζηξνλνκηθό Σνπξηζκό
Σν πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, ζχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα δχν εξεπλψλ ηνπ ΔΣΔ (χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) έρεη σο
εμήο:
• Ζιηθίεο: (θπξίσο) 30-50 εηψλ & (δεπηεξεπφλησο) 51-64 εηψλ
• Δπαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνη
• Τςειφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ ην κέζν ηνπξίζηα
• Τςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν απφ ην κέζν ηνπξίζηα
• Πεξηπεηεηψδεηο θαη έκπεηξνη ηαμηδηψηεο
• Δλδηαθέξνληαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ πξννξηζκνχ
•

Γαπαλνχλ

κεγάιν

πνζνζηφ

ηνπ

ηαμηδησηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

ζε

δξαζηεξηφηεηεο

γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
Οη βαζηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, είλαη:
νη Ζ.Π.Α. ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία, ε Βξεηαλία
Έλαο πξνζεθηηθφο αλαγλψζηεο ζα παξαηεξήζεη φηη ζηηο παξαπάλσ ρψξεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
θπξηφηεξεο αγνξέο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη μέλνη ηνπξίζηεο απφ απηέο ηηο ρψξεο
έρνπλ «αγνξάζεη» ην ειιεληθφ πξντφλ, θαηά θχξην ιφγν «ήιην θαη ζάιαζζα». Δληάζζνληαο ηε
γαζηξνλνκία ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ σο λέν ή εκπινπηηζκέλν πξντφλ, γίλεηαη
επθνιφηεξε ε πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή δηείζδπζε ζε θαζηεξσκέλεο αγνξέο αληί ζε λέεο. Με άιια
ιφγηα, είλαη πην εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή κηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε, κε ηε γαζηξνλνκία, ζηε
Γεξκαλία πνπ είλαη κηα θαζηεξσκέλε αγνξά έλαληη ηεο Κίλαο πνπ είλαη κηα λέα αγνξά.
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2.3. Καιέο Πξαθηηθέο γηα ηελ Πξνώζεζε ηνπ

Γαζηξνλνκηθνύ

Σνπξηζκνύ
Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (ε
γαζηξνλνκία ζεσξείηαη πνιηηηζηηθή έθθξαζε) ζηελ νπνία νη ηαμηδηψηεο επηδηψθνπλ λα βηψζνπλ
κνλαδηθέο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο, θαη απνηειεί κηα απ’ ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ
ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο.

Δίλαη κηα ζρεηηθά λέα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία ν

ηαμηδηψηεο γλσξίδεη ηνλ πξννξηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κέζα απφ ηηο δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο,
ζπληαγέο θαη γεχζεηο θαη απνηειεί κηα απ’ ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ
παγθνζκίσο.
H

γαζηξνλνκία σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ πεξηιακβάλεη έλα κίγκα πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα θαη πηάηα ελφο ηφπνπ, ην ηαιέλην
θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα φζσλ ηα παξαζθεπάδνπλ , ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ,
έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε κηα νινθιεξσκέλε θαη αμηνκλεκφλεπηε ηαμηδησηηθή γαζηξνλνκηθή εκπεηξία. Έλα ηνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθην γαζηξνλνκηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα
δηαζέηεη κηα επξεία πνηθηιία ζηνηρείσλ, απφ εζηηαηφξηα ηνπηθήο θνπδίλαο κέρξη πεξηπνηήζεηο spa κε
ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα. Σα νθέιε απφ ηελ γαζηξνλνκία δηαρένληαη , εθηφο απφ ηνλ ηνπξηζκφ,
ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (αγξνηηθφ θιάδν, εμαγσγηθφ θιάδν, ιηαλεκπφξην
θ.ν.θ).
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ,
έρνπλ εζηηάζεη ζε δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ
εζηηάδεη ζηελ γαζηξνλνκία.

2.3.1. Σν Διιεληθό Ζπεηξώηηθν Πξωηλό.
ε αγαζηή ζπλεξγαζία
Γαζηξνλφκσλ

Ζπείξνπ

κε ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Ξ.Δ.Δ.), ηε Λέζρε
(ΛΔΓΖ)

θαη

ην

χιινγν

Γεπζηγλσζηψλ

Πξέβεδαο

(Μίζαηθνο)

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ Διιεληθνχ
Ζπεηξψηηθνπ Πξσηλνχ ζε επηιεγκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Ζπείξνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ε
νπνία μεθίλεζε ζπληνληζκέλα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, είρε ζαλ επηζηέγαζκα ηελ εθδήισζε
παξνπζίαζεο ηνπ Διιεληθνχ Πξσηλνχ Ζπείξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2014,
ζην μελνδνρείν Dulac. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο νη ηνπηθνί παξαγσγνί είραλ ηελ επθαηξία
λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο μελνδφρνπο ηεο Ζπείξνπ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα
ζεκεία, ελψ παξνπζηάζηεθαλ θαη παξαζθεπαζκέλα ηα πξνηεηλφκελα εδέζκαηα πξσηλνχ.
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Εικόνα 1: Ελληνικό Ηπειρώηικο Πρωινό

Παξάιιεια ζπδεηήζεθε ε εθπφλεζε ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ γηα ην «Διιεληθφ Ζπεηξψηηθν Πξσηλφ»,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζε ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ/εζληθφ
αιιά θαη Μεζνγεηαθφ/Δπξσπατθφ επίπεδν θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο
αλαθνξηθά κε ην κίγκα κάξθεηηλγθ ηνπ πξσηλνχ.
Σέινο ζπληάρζεθε θαηάινγνο πνπ παξνπζηάδεη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ πξνζθέξνπλ «Διιεληθφ Ζπεηξψηηθν πξσηλφ» θαη ηνπηθή θνπδίλα.
Σν Διιεληθφ Ζπεηξσηηθφ πξσηλφ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ ζχλδεζε ηεο
Ζπεηξψηηθεο μελνδνρίαο κε ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία αλακέλεηαη
λα έρεη πνιιαπιέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο
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2.3.2. πκκεηνρή ζηελ Δθδήιωζε Θεζκνθόξηα πνπ Γηνξγαλώζεθε ζην Μνπζείν
ηεο Αθξόπνιεο
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη
ηνλ ΔΟΣ, ην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, θαζψο θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Κέληξνπ Λανγξαθίαο ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηνξγάλσζαλ ηξηήκεξεο εθδειψζεηο, πνπ έιαβαλ
κέξνο ζην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνχ ζεζκνχ
ησλ ΘΔΜΟΦΟΡΗΩΝ. θνπφο ησλ εθδειψζεσλ ήηαλ ε αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ε δηαζχλδεζε ηεο Γεσξγίαο κε ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ.
Σα πξντφληα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο

(έθζεζε,

γεπζηγλσζία Διιεληθνχ Πξσηλνχ).

2.3.3. πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Meat days & Dairy Expo
Ζ έθζεζε πξνέβαιε ηα ειιεληθά θξέαηα θαη ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα. Σα
εγθαίληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ παξνπζία
εθζεηψλ θαη επηζθεπηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο, αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, αιιά
θαη νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. Πεξίπνπ 25.000 ήηαλ νη
επηζθέπηεο, ην 60% ησλ νπνίσλ ήηαλ απφ ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, αιιά θαη ην εμσηεξηθφ, θπξίσο
απφ ηα Βαιθάληα. Ζ πξνψζεζε θαη θάιπςε ηνπ event πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειενπηηθήο
δηαθήκηζεο, ξαδηνθσληθήο, έληππεο επηθνηλσλίαο, Internet θαη social media. Δπίζεο κε πξνβνιή
ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία,
Ηηαιία, θαη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ κε έληππε δηαθήκηζε ζε θιαδηθά πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή ζε
εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπλεξγαζία κε εκπνξηθά επηκειεηήξηα θαη πξεζβείεο θαη απνζηνιή
ελεκεξσηηθψλ newsletters. Σα Ζπεηξψηηθα θξέαηα, γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα είραλ
θπξίαξρε ζέζε ζηηο πξνζήθεο ησλ εθζέζεσλ.

Εικόνα 2: Meat days & Dairy Expo
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2.3.4. Σν Έξγν «GrItCUZINE»
Πρόγραμμα Εσρωπαϊκής Εδαθικής Σσνεργαζίας Ελλάδας-Ιηαλίας 2007-2013 / Περιθέρεια Ηπείροσ
Σν έξγν είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πεξηνρψλ
παξέκβαζεο κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη πξναγσγή ελφο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα δηαθνξνπνηνχλ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : ηελ παξαδνζηαθή
κεζνγεηαθή γαζηξνλνκία. Μέζα απφ ην έξγν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε ελφο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθνχ θνηλνχ πνιηηηζκηθνχ γαζηξνλνκηθνχ πινχηνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ηελ νινέλα
απμαλφκελε απαίηεζε θαηαγξαθήο απηνχ, δεκηνπξγήζεθε

έλα θνηλφ δίθηπν κεηαμχ ησλ δχν

ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάδεημε ηεο Διιελν-Ηηαιηθήο
γαζηξνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην δηαδίθηπν φιεο νη θνηλέο θαη κε
γαζηξνλνκηθέο ζπλήζεηεο ησλ δχν ιαψλ (παξαδνζηαθέο κεζνγεηαθέο ζπληαγέο) κε ηελ παξάιιειε
αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ θνηλψλ θαη κε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Παξάιιεια έγηλε θαηαγξαθή ησλ
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαηξνθηθψλ επηινγψλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ δηακέζνπ ησλ
πνιηηηζκψλ ησλ δπν ιαψλ (ήζε θαη έζηκα). Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη νη
θαλφλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ δηαθξαηηθφ
ζχκθσλν πνηφηεηαο γαζηξνλνκίαο φπνπ κέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ ζα εμαζθαιίδεηαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θνηλνχ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε πξνψζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο (ηεο παξαδνζηαθήο κεζνγεηαθήο
γαζηξνλνκίαο) σο ηνπξηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ζα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ,
ζα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη
επηηπγράλνληαο ηελ κείσζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο απφ ηα θνηλά.
Δλδεηθηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ
γαζηξνλνκηθνχ νδεγνχ http://www.peartas.gov.gr/gastronomia/sintages.pdf

Εικόνα 3: Γαζηρονομικός Οδηγός
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2.3.5. Ζ Λέζρε Γαζηξνλνκίαο Ζπείξνπ
Ζ Λέζρε Γαζηξνλνκίαο Ζπείξνπ έρεη έηνηκα εηδηθά πξνγξάκκαηα γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζε
ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο ηεο Ζπείξνπ, πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο αιεζηλέο
παξαδνζηαθέο επεηξψηηθεο γεχζεηο, ζην απζεληηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη κε ηηο απζεληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ.
Ζ ιέζρε έρεη νξγαλψζεη πάλσ απφ δέθα πέληε ζπκπφζηα γαζηξνλνκίαο θαη βξίζθεηαη ζε αγαζηή
ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γεπζηγλσζηψλ Πξεβέδεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ αγλψλ
Ζπεηξσηηθψλ αγαζψλ.

2.3.6. Καιάζη Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ
Σν “θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ¨ απνηειεί επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, πνπ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ζρεηηθά κε ηελ
πξνψζεζε, ηππνπνίεζε, πηζηνπνίεζε, εκπνξία θαη ηηο εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Σν αληηθείκελν ηνπ “θαιαζηνχ” ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ
ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο. Σν θαιάζη
ηεο Ζπείξνπ, φπσο πξνβιέπεη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην, πεξηιακβάλεη 52 πξντφληα ηα νπνία
θαηαλέκνληαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
- Πξντφληα εζληθήο ζεκαζίαο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
- Παξαδνζηαθά πξντφληα,
- Πξντφληα γηα επάξθεηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη
- Πξντφληα πςειήο γαζηξνλνκίαο (Delicatessen)
Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ πνπ εληάζζνπκε ζην Καιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ηα
πςειήο γαζηξνλνκίαο πξντφληα. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε δπλακηθή
, παξάγνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο αιιά απνηεινχλ πνηνηηθά πξντφληα θαη θαηλνηφκεο
πξνζπάζεηεο. Πνιιά απφ απηά εμάγνληαη ελψ άιια βξίζθνληαη ζε ρψξνπο Αγξνηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
- Υαβηάξη Άξηαο
- Απγνηάξαρν Ακβξαθηθνχ
- Καπληζηφ θηιέην πέζηξνθαο
- Καπληζηφ Υέιη
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- Σπξηά κε αξσκαηηθά βφηαλα θαη θαξπθεχκαηα
- Λνπθάληθα απφ ειάθη θαη αγξηνγνχξνπλν
- Παιαησκέλν μχδη
- Διημίξηα (ρσξίο αιθνφι ) θαη εδχπνηα
- Ηδηαίηεξα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη καξκειάδεο

Εικόνα 4: Καλάθι Αγροηικών Προϊόνηων Ηπείροσ

Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζπξσηίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ γεληθφηεξε αγξνηηθή παξαγσγή ηεο
Ζπείξνπ θαη δηαζέηεη κία ζεηξά απφ πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην πξνθίι ηνπ
γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
-

Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα: γαινηχξη, γηανχξηη, θεθαινγξαβηέξα, θεθαινηχξη, κπδήζξα,

θέηα,

αλζφηπξν θαη βνχηπξν.
- Διαηνθνκηθά πξντφληα: παξζέλν ειαηφιαδν πνηθηιίαο "Νεζηηψηηθεο" , ειηέο.
- Μειηζζνθνκηθά πξντφληα: ζπκαξίζην κέιη, πεπθφκειν, κέιη ειάηεο, κέιη απφ εζπεξηδνεηδή.
- Δζπεξηδνεηδή: πνξηνθάιηα ηχπνπ Navelina, Valencia θαη Shamouti, καληαξίληα (Κιεκεληίλεο,
Nova, Mandora) αιιά θαη ιεκφληα.
- Αξσκαηηθά θπηά & βφηαλα: ηζάη ηνπ βνπλνχ, θαζθφκειν, ρακνκήιη, ζπκάξη, κέληα θαη ην ηίιην.
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- Πνηνπνηία: θξαζί, ηζίπνπξν, νχδν θαη παξαδνζηαθά ιηθέξ.
- Τδαηνθαιιηέξγεηεο: ηζηπνχξα, ιαβξάθη, κπηάθη, θαγθξί, ζπλαγξίδα, ζαξγφο, ιπζξίλη, κνπξκνχξα,
κειαλνχξη θαη θξαληφο.

2.3.7. πγθεληξωηηθόο Πίλαθαο Καιώλ Πξαθηηθώλ Γαζηξνλνκηθνύ Σνπξηζκνύ
ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΩΦΔΛΖ
 Γεκηνπξγείηαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ «ΖΠΔΗΡΟ»
 Aλαβάζκηζε ηεο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ
ππεξεζηψλ, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
 χλδεζε κίαο ζεηξάο Ζπεηξσηηθσλ θνξέσλ



Σν Διιεληθφ Ζπεηξψηηθν πξσηλφ.



πκκεηνρή ζηελ Δθδήισζε.
Θεζκνθφξηα πνπ δηνξγαλψζεθε ζην
Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο.



πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Meat days &
Dairy Expo.



Σν Έξγν «GrItCUZINE»



Ζ Λέζρε Γαζηξνλνκίαο Ζπείξνπ.



Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ.

(μελνδφρσλ, παξαγσγψλ) ε νπνία αλακέλεηαη
λα έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.
 Νέεο πεξηνρέο απνθηνχλ ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα
θαη γίλνληαη γαζηξνλνκηθνί πξννξηζκνί.
 Παξάιιειε αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή άλζεζε ζε
θιάδνπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ γαζηξνλνκία
(αγξνηηθφο θιάδνο, εμαγσγηθφο θιάδνο,
ιηαλεκπφξην)
 Αλαγλψξηζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ δηεζλψο,
θαη δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα εμαγσγέο.
 Γεκηνπξγία επηζθέςηκσλ ρψξσλ παξαγσγήο
φπσο π.ρ. νηλνπνηεία
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3.

ΥΡΖΖ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ

ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ.
Μία απφ ηη πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε, αιιά θαη
ελεκέξσζε ελ δπλάκεη επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ, ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο,

απνηειεί ην δηαδηθηπαθφ marketing. Σν δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηφζν ηνλ ηξφπν δήηεζεο
φζν θαη ηνλ ηξφπν ηεο πξνζθνξάο ζηελ αγνξά ηνπξηζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά, έρεη αιιάμεη ηελ
θηινζνθία κε ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ζρεδηάδνπλ θαη ελ ηέιεη αγνξάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο (εμνχ
θαη νη αλαδεηήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηαμίδηα θαη θξαηήζεηο παξακέλνπλ ζηελ θνξπθή ησλ
πην δεκνθηιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηληεξλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη
επεξεάζεη ζε θαηαιπηηθφ βαζκφ θαη ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο.
ην κέιινλ, ε ηνπξηζηηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα κεηαηνπηζηεί απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ ζε πην
πξνζσπνπνηεκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηαμηδηψηεο. Ζ
αχμεζε ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ έρεη
νδεγήζεη ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ επηζθέπηε, ν νπνίνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
εμαηνκηθεχζεη, ηφζν ηηο ηνπξηζηηθέο αλαδεηήζεηο θαη επηινγέο ηνπ, φζν θαη ηηο αγνξέο ηνπ.
Δπηπξνζζέησο, ε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα κνηξάδνληαη θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο
εκπεηξίεο, κε ηελ ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηνπο έρεη θάλεη απαηηεηηθνχο ζηηο επηινγέο
ηνπο. Δπηδεηνχλ θαη επηζπκνχλ πςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο, πνηνηηθά παθέηα δηαθνπψλ θαη
value for money and time.

3.1. Ζ Δπίδξαζε Καηλνηόκωλ Σερλνινγηθώλ Δξγαιείωλ Πιεξνθνξηώλ
θαη Δπηθνηλωληώλ ζηνλ Σνπξηζηηθό Κιάδν.
Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ
θιάδν ηνπ ηνπξηζκφ, ησλ ηαμηδηψλ

θαη ηεο βηνκεραλία θηινμελίαο. Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ

γηα ηελ επηηπρία θάζε ηνπξηζηηθήο

επηρείξεζεο. Οη ΣΠΔ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ελ δπλάκεη επηζθέπηε λα έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο
ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ απφ νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή. Οη Σνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
δε, κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ πειαηεία απφ φιν ηνλ πιαλήηε κε αζχιιεπηε επθνιία, κεηά ηελ
εκθάληζε ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, ησλ

ηερλνινγηψλ web, θιπ. Οη θπξηφηεξνη ηνκείο ηεο

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ νη ΣΠΔ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
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E-Hospitality
Οη ΣΠΔ έρνπλ δηεηζδχζεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηινμελίαο,
ελζσκαηψλνληαο

ηηο

μελνδνρεηαθέο

ιεηηνπξγίεο

ζε

έλα

ειεθηξνληθνπνηεκέλν

πιαίζην,

αλακνξθψλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ θαη βειηηψλνληαο ηελ ζπλνιηθή απφδνζε κε ην λα
παξέρνπλ ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ θαη ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ,
θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο . Οη επηζθέπηεο αλακέλνπλ
φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο ΣΠΔ ζηα δσκάηηά ηνπο, παξνρή ηαρχηαηνπ ίληεξλεη θαη
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο, φηαλ απηά γίλνληαη κέζσ ίληεξλεη ή
ηληξαλεη.

E-Tour Operators
Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο επηβάιιεηαη λα έρνπλ κηα δηαξθή επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη, είηε πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηακνλήο, είηε ηνλ
ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Αθφκα θξηζηκφηεξν φκσο είλαη λα κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ηα ηνπξηζηηθά
παθέηα πνπ εκπνξεχνληαη ζε έλα πνιχ κεγάιν εχξνο πειαηψλ. Ζ ρξήζε ινηπφλ ηνπ ίληεξλεη αιιά
θαη εζσηεξηθψλ δηθηχσλ (ίληξαλεη) σο ζηξαηεγηθψλ εξγαιείσλ, πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ νθέιε.
Γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, ν ζπληνληζκφο θαη ε αληαιιαγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο, επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα ζπληνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
επίιπζε πηζαλψλ

πξνβιεκάησλ αιιά θαη

λα δηαζθαιίδνπλ

φηη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ

θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη έκκεζα ή άκεζα κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο.

E-Travel agencies
Οη ΣΠΔ έρνπλ εηζαγάγεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ ηαμηδησηηθψλ
νξγαληζκψλ.

Με

ηελ αλαβάζκηζε ησλ

backoffice ιεηηνπξγηψλ ηνπο (π.ρ.,

ινγηζηηθή,

παξαθνινχζεζε πξνκεζεηψλ θαη πξνζσπηθνχ) αιιά θαη ησλ front Office ιεηηνπξγηψλ ηνπο
(ινγηζκηθά ειέγρνπ δξνκνινγίσλ, έθδνζεο εηζηηεξίσλ

θαη επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο

πξνκεζεπηψλ) έρνπλ επηηχρεη ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο, ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.

E-Destinations
Σα πζηήκαηα δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ

ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα λα ελζσκαηψζνπλ ην ζχλνιν

ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο
θαη κάξθεηηλγθ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα
κέξε ζε ηειηθνχο πξννξηζκνχο θαη απφ ηελ εμάπισζή ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
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3.2. Kαιέο

Πξαθηηθέο

ζηελ

Υξήζε

Καηλνηόκωλ

Σερλνινγηθώλ

Δξγαιείωλ Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλωληώλ γηα ηελ Πξνώζεζε ηνπ
Σνπξηζκνύ.
Μία απφ ηη πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε, αιιά θαη
ελεκέξσζε ελ δπλάκεη επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ, ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο,

απνηειεί ην δηαδηθηπαθφ marketing. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί
θνξείο αιιά θαη ηδηψηεο άξρηζαλ λα αμηνπνηνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ην
δηαδίθηπν, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηελ πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ
ξεχκαηνο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ δηαδηθηπαθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνηάζεηο πνπ
εληζρχνπλ ησλ ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζπξσηίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα
Ζπείξνπ γεληθφηεξα.

3.2.1. Ζ Ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζπξωηίαο - www.thesprotia.gr
Ο Ηζηφηνπνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζπξσηίαο δίλεη έκθαζε ζε ηνκείο θαη πεδία

πνπ

θξίλνληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηελ πεξηνρή. Πξνσζεί θαη δηαθεκίδεη ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο, ηα κνλαζηήξηα
θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία, πξνβάιιεη ηηο απαξάκηιιεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηα ηνπία ηεο
Θεζπξσηίαο, πξνθαιεί ηνλ επηζθέπηε λα επηζθεθηεί ηηο θαηαγάιαλεο παξαιίεο θαη λα έξζεη ζε
επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θχζε.

Εικόνα 5: www.thesprotia.gr
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Ζ ηζηνζειίδα έρεη

δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελφ ηεο ζε ηέζζεξηο

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ελψ παξέρεη θαη έλαλ θαηάινγν κε θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα
δσκάηηα, δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλνπο ρψξνπο camping).

Δπηπξνζζέησο παξέρεη θαη έλα

νινθιεξσκέλν νδεγφ ζε κνξθή pdf, γηα ηνλ ηνπξίζηα πνπ ελδηαθέξεηαη λα γλσξίζεη
ιεπηνκεξέζηεξα ηελ Θεζπξσηία

Εικόνα 6: Τοσριζηικός Οδηγός Θεζπρωηίας

3.2.2. Ζ Ηζηνζειίδα www.epirustreasures.gr
Έλα νινθιεξσκέλν portal δηακνξθσκέλν ψζηε λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Ζπείξνπ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο απηήο ζε εθηά δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Οη ζεκαηηθέο ηνπ
ελφηεηεο εζηηάδνπλ ζηνλ αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ θαη

πνιηηηζηηθφ πινχην ησλ πεξηθεξεηαθψλ

ελνηήησλ ηεο Ζπείξνπ, ελψ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά γηα ηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο ηεο
πεξηθέξεηαο. Σν portal πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη ζην θηλεηφ ηνπ
εθαξκνγή, αξθεί λα έρεη ιεηηνπξγηθφ Android ή IOS, κε πιεηάδα δπλαηνηήησλ (αλαιχνληαη
παξαθάησ) θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ληνθηκαληέξ ην νπνίν είλαη γπξηζκέλν κε ηελ
κνξθή 3D animation. To portal είλαη ρξεζηηθφ θαη απιφ ζηελ πινήγεζε. Ο επηζθέπηεο αθνχ
επηιέμεη ηελ γιψζζα πξνβνιήο ηεο αξεζθείαο ηνπ, ελ ζπλερεία θαιείηαη λα δηαιέμεη ηελ ζεκαηηθή
ελφηεηα πνπ επηζπκεί λα πεξηεγεζεί.
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Εικόνα 7: www.epirustreasures.gr
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Δπηιέγνληαο ελ ζπλερεία ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (π.ρ Θεζπξσηία), εκθαλίδεηαη γεσγξαθηθφο ράξηεο κε ην ζηίγκα ησλ ρψξσλ ή κλεκείσλ πνπ
πξνεπηιέρζεθαλ, ελψ πεξαηηέξσ επηινγή ηνπ ζηίγκαηνο ησλ κλεκείσλ νδεγεί ζε γεσινγηθφ ράξηε θαη ζε έλα πίλαθα ειέγρνπ πνιιαπιψλ επηινγψλ.

Εικόνα 8: www.epirustreasures.gr
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Μέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί κεηαμχ άιισλ λα δηαβάζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρψξν ή ην κλεκείν ελδηαθέξνληφο ηνπ, λα
δεη βίληεν θαη θσηνγξαθίεο 360νθαζψο θαη λα ιάβεη νδεγίεο γηα λα επηζθεθηεί ην κλεκείν νδηθφο.

Εικόνα 9: www.epirustreasures.gr
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Σέινο, ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα απνθηήζεη δσξεάλ ηελ εθαξκνγή θηλεηψλ ηειεθψλσλ Epirus Treasures ε νπνία
αθνξά κλεκεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη έρεη αλαπηπρζεί ζε 7 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Πεξηέρνληαη κλεκεία θαη απφ ηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο
Ζπείξνπ θαη δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε θαηεγνξίεο φπσο αξραηνινγηθά, βπδαληηλά, ηζηνξηθά αιιά θαη κνπζεία. Γηα θάζε κλεκείν πεξηιακβάλνληαη
κηα ζχληνκε πεξηγξαθή, θσηνγξαθίεο, κία θσηνγξαθία 360 o θσηνγξαθία, θαη έλα βίληεν κε πεξηγξαθή. Αθφκε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο
ηνπ κλεκείνπ ζε offline ράξηε αιιά θαη ε δξνκνιφγεζε ηνπ ρξήζηε απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη πξνο ην κλεκείν. Σέινο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
θνηλνπνίεζεο ζηα δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

Εικόνα 10: Epirus Treasures mobile application
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3.2.3. Σν Έξγν «Οδπζζέαο»
Σν έξγν Οδπζζέαο έρεη εληαρζεί ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ
Γ’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν, θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% απφ Δζληθνχο πφξνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα,
έλα θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ απνηππψλεη έξγα, δεκηνπξγίεο θαη επηηεχγκαηα ηνπ
Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ ρηιηάδσλ εηψλ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πινεγεζεί ζην ράξηε ηεο
Διιάδαο, λα εμεξεπλήζεη ηηο πεξηνρέο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα αλαθαιχςεη κνπζεία, κλεκεία
θαη αξραηνινγηθνχο Υψξνπο. Οη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ράξηε δίλνπλ δπλαηφηεηεο πεξηήγεζεο
ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή δηνηθεηηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ.

Όιεο

νη

δηαζέζηκεο

πιεξνθνξίεο

δηαηίζεληαη

εδψ:

http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp

Εικόνα 11: http://odysseus.culture.gr/a/map/emap.jsp
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O ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηνλ δηαδξαζηηθφ ράξηε, ηελ
πεξηθέξεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη (π.ρ Θεζπξσηία) θαη λα δεη κε ηελ κνξθή θνπθίδσλ φια ηα κλεκεία,
κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ κπνξεί λα επηζθεθηεί. Πεξλψληαο ηνλ θέξζνξα πάλσ
απφ θάζε ζεκείν ιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή πιεξνθνξία, ελψ επηιέγνληαο ην ζεκείν εηζέξρεηαη ζε
ππφ κελνχ απφ φπνπ κπνξεί ζπγθεθξηκέλα πηα λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ,
εθζέζεηο θ.ν.θ

Εικόνα 12: http://odysseus.culture.gr/h/1/eh1560.jsp?obj_id=3343

3.2.4. ύζηεκα

Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ γηα ηα Παξαδνζηαθά Γεθύξηα ηνπ

Κεληξηθνύ Εαγνξίνπ
Ζ ηερλνινγία ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο
νξγάλσζεο, ζπζρέηηζεο θαη ζπζηεκαηηθήο αλάθηεζεο δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε
κηθξέο ή επξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. Γίλεηαη έηζη ε επθαηξία ζηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ
απηψλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξία κε έλαλ ηδηαηηέξσο
παξαγσγηθφ ηξφπν.
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δ.Μ.Π. κε ην Γήκν Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ζηα
παξαδνζηαθά πέηξηλα γεθχξηα ηνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ. Απηφ ην χζηεκα Γεσγξαθηθψλ
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Πιεξνθνξηψλ απεπζχλεηαη ηφζν ζηνλ θάζε πεξηεγεηή - πνπ απιψο ελδηαθέξεηαη λα αληιήζεη
πιεξνθνξίεο - φζν θαη ζηα φξγαλα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο ηερληθνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ζα
απνηειέζεη κεηξψν θαηαγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κλεκείσλ ιατθήο ηέρλεο, ζπλεπψο ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπληήξεζήο ηνπο. Σν
ζχζηεκα έρεη δνκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζή ηνπ ηφζν σο πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ γεθπξηψλ φζν θαη σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε απηά. Σν ελ
ιφγσ ζχζηεκα απνζθνπεί ζηελ

ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ απφ πνιινχο ηνκείο γηα φια ηα

πέηξηλα γεθχξηα ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφηππν, δηαζέζηκν γηα δηάθνξεο ρξήζεηο.

Εικόνα 13: http://www.giannena-e.gr/Giannena/Gefyria_Kentrikou_Zagoriou.aspx

Εικόνα 14: http://www.giannena-e.gr/Giannena/Gefyria_Kentrikou_Zagoriou.aspx
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3.2.5. Σνπξηζηηθόο ζεκαηηθόο νδεγόο επηκειεηεξίνπ Θεζπξωηίαο
Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ επηκειεηεξίνπ ηεο Θεζπξσηίαο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή πεγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ επηζπκεί λα πεξάζεη ηεο δηαθνπέο ηνπ ζηελ Θεζπξσηία.
Πέξα απφ έλαλ νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ νδεγφ (νδεγίεο πξφζβαζεο θαηαιχκαηα, παξαιίεο,
αξραηνινγηθνί ρψξνη, βπδαληηλά κλεκεία, ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, ράξηεο, ηαμηδησηηθά
γξαθεία, αιιά θαη πνιηηηζκηθά δξψκελα), ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη
ζπλδέζκνπο γηα ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ.

Εικόνα 15: http://www.thesprotia-holidays.gr/en/

Εικόνα 16: http://www.thesprotia-holidays.gr/en/tourismos/activities
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
 Trekking / Πεδνπνξία: Δπξσπατθφ κνλνπάηη κεγάισλ
δηαδξνκψλ Δ6 γηα πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα θαη
δαζηθνχο δξφκνπο. Δμεξεχλεζε πεξηνρψλ κε ππθλά
δάζε θαη μεραζκέλα ρσξηνπδάθηα. Δλαιιαθηηθέο
δηαδξνκέο Κάζηξν Παξακπζηάο - Κάζηξν Διέαο
(6,87 ρηιηφκεηξα), Φσηηθή (3,69 ρηιηφκεηξα), Μνλνπάηη
Γθνξίια - Αγίνπ Αξζέλε, Αξραία Διέα - Γηάζειν
(3,77 ρηιηφκεηξα)
 Rafting, Kayak & Canoe Kayak: Καηάβαζε πνηακνχ κε
θνπζθσηή βάξθα, κνλνζέζηα, δηζέζηα έσο θαη 8ζέζηα
αιιά θαη κε canoe. Γηα αξράξηνπο, ν Αρέξνληαο είλαη ην
ηδαληθφ κέξνο κηαο θαη ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο
επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ
γηα ηηο δηαδξνκέο, αιιά θαη επαγγεικαηίεο νδεγνχο.
Γηαδξνκέο: Αρέξσλ εξηδηαλά-Γιπθή 12 ρικ, 4νπ βαζκνχ
δπζθνιίαο ελψ ζηνλ Καιακά (Βξνζηλά-Πιαθσηή) 15 ρικ,
1νπ βαζκνχ.

 River / Canyon Trekking:

Καηάβαζε πνηακνχ κε

θνπζθσηή βάξθα, κνλνζέζηα, δηζέζηα έσο θαη 8ζέζηα
αιιά θαη κε canoe. Γηα αξράξηνπο, ν Αρέξνληαο είλαη ην
ηδαληθφ κέξνο κηαο θαη ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο
επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ
γηα ηηο δηαδξνκέο, αιιά θαη επαγγεικαηίεο νδεγνχο.
Γηαδξνκέο: Αρέξσλ εξηδηαλά-Γιπθή 12 ρικ, 4νπ βαζκνχ
δπζθνιίαο ελψ ζηνλ Καιακά (Βξνζηλά-Πιαθσηή) 15 ρικ,
1νπ βαζκνχ.
 Παξαηήξεζε θύζεο / πνπιηώλ: Γηαδξνκέο ζε
κνλνπάηηα θαη φκνξθα δάζε. Αξραίν θάζηξν
Παξακπζηάο, φξνο Κνξίια, ρσξηά νξεηλήο Θεζπξσηίαο
θ.α. Οη ζαπκάζηνη επαξρηαθνί δξφκνη, πληγκέλνη ζην
πξάζηλν θαη ηα αξψκαηα ησλ βνηάλσλ θαη ησλ
ινπινπδηψλ, φρη απιψο πξνζθέξνληαη, αιιά κπνξνχλ
λα εμαζθαιίζνπλ θαηαπιεθηηθέο εκπεηξίεο ζην ιάηξε
ηνπ mountain bike.
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 Πάξα Πέληε:
πηήζεηο

Πηήζεηο κε αιεμίπησην πιαγηάο. Οη

πξαγκαηνπνηνχληαη

απφ

ηνλ

Οξεηβαηηθφ

Φπζηνιαηξηθφ & Αεξαζιεηηθφ ζχιινγν Παξακπζηάο,
απφ ηελ πιεπξά ηνπ φξνπο Γθνξίια.

 Δλαέξην Πέξαζκα: Υξεζηκνπνηψληαο αλαξξηρεηηθφ
εμνπιηζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη αηψξεζε

απφ ηελ

ηξνραιία

θεθιηκέλν

πνπ

γιηζηξάεη

πάλσ

ζε

ζπξκαηφζρνηλν απφ ηελ κία φρζε ηνπ πνηακνχ ζηελ
άιιε. Ζ ηαρχηεηα απμάλεηαη ζπλερψο κέρξη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα θξέλα ιίγν πξηλ απφ άθημε ζηελ
αληίπεξα φρζε.
 Mountain Biking: Γηαδξνκέο ζε κνλνπάηηα θαη
φκνξθα δάζε. Αξραίν θάζηξν Παξακπζηάο, φξνο
Κνξίια, ρσξηά νξεηλήο Θεζπξσηίαο θ.α. Οη ζαπκάζηνη
επαξρηαθνί δξφκνη, πληγκέλνη ζην πξάζηλν θαη ηα
αξψκαηα ησλ βνηάλσλ θαη ησλ ινπινπδηψλ, φρη απιψο
πξνζθέξνληαη, αιιά κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ
θαηαπιεθηηθέο εκπεηξίεο ζην ιάηξε ηνπ mountain bike.

 Ηππαζία: Πξνζθέξνληαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηαρχηεηαο θαη
δεμηνηερλίαο, πξνγξάκκαηα γηα αξράξηνπο, ηππηθέο
εθδξνκέο ζην δέιηα ηνπ πνηακνχ Καιακά θαη ζηηο
πεγέο ηνπ Αρέξνληα ζηελ Γιχθε.
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3.2.6. πγθεληξωηηθόο Πίλαθαο Καιώλ Πξαθηηθώλ "ICT & Technologies"
ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΩΦΔΛΖ

 πζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνψζεζε
ηνπ

ζεκαηηθνχ

ηνπξηζκνχ

ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζπξσηίαο ζε
ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν
 Δλίζρπζε

ηεο

εηθφλαο

παξερφκελσλ

ππεξεζηψλ



www.thesprotia.gr



www.epirustreasures.gr

έκθαζε ζηηο



Epirus Treasures mobile application

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο



Σν

Έξγν

«Οδπζζέαο»

GIS γηα ηα Παξαδνζηαθά Γεθχξηα ηνπ

Θεκαηηθφο
Θεζπξσηίαο
holidays.gr/en/

ηεο

νδεγφο

 Έκθαζε

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο

ζηελ

πξνζβαζηκφηεηα

Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ


ησλ

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζπξσηίαο κε

http://odysseus.culture.gr/


θαη

επηκειεηεξίνπ

http://www.thesprotia-

ρξεζηηθφηεηα
πνπ

πξνζθέξνπλ

θαη
ηα

ηερλνινγηθά εξγαιεία πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.
 Δλίζρπζε ηνπ πξνθίι ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Θεζπξσηίαο σο αλεξρφκελνο
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
 Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο κέζσ
εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα.
 Πξνπνκπφο

γηα

ηελ

ρξήζε

GIS

ζπζηεκάησλ ζε κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ην ηνπξηζηηθφ
ξεχκα.
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4.

Καιέο Πξαθηηθέο γηα πξνώζεζε ηνπξηζκνύ ζηελ επξύηεξε

πεξηνρή ηεο Διιάδαο
4.1. Portal http://www.cbc-biotourism-portal.eu/
Σν παξφλ εγρεηξίδην αθνξά ηε ζχλζεζε θαη αλάπηπμε θνηλνχ βηνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κεηαμχ
Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ- Πεξηθέξεηαο Κνξπηζάο. Σν
εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Καηλνηφκεο πξαθηηθέο ζην βηνηνπξηζκφ» ηνπ
Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο IPA- Γηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα «ΔιιάδαΑιβαλία» 2007-2013. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα πξνσζεζεί ε βηψζηκε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ψζηε λα απμεζεί ην βηνηηθφ επίπεδν θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο ηεο
Πξέζπαο θαη ηεο Κνξπηζάο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπο.
Οη ζηφρνη ηεο ηζηνζειίδαο είλαη νη αθφινπζνη:


Ζ δεκηνπξγία ελφο δηαζπλνξηαθνχ δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε θνηλψλ

δηαζπλνξηαθψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.


Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο παξεκβαιιφκελεο πεξηνρέο κέζσ

πξσηνπνξηαθψλ πξαθηηθψλ ζηα πεδία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη κε ηε
δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ.


Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε πξφηππα πςειήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ

ηνπξηζκνχ.


Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ αμηψλ

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παξάδνζε, ηελ ηζηνξία θαη ηελ εζληθή πνηθηινκνξθία, αληηθαηνπηξίδνληαο
ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο.
Σν βηνηνπξηζηηθφ απηφ πξντφλ αλαιχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην ζχλνιν ηεο δσήο θαη ηεο
δξάζεο, ηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά δηαζέζηκα ηεο πεξηνρήο, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε γεσκπζνινγία,
ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, ηελ αγξνηηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία.
Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηα
παξαγσγηθά δηαζέζηκα ηεο πεξηνρήο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ ζηε θχζε πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε επηζθέπηεο. -Ζ ζεκαζία ηνπ portal νξίδεηαη
απφ ηε δηακφξθσζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ ζεκαίλεη δεκηνπξγία ζπλαληίιεςεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεηαη θαη ηαπηφρξνλα ηε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή
ηνπ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δνκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζχλζεζε ηνπ βίνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελψ ιακβάλεη ππφςε ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
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ηνπξηζκνχ, πνπ απνηειεί έλαλ εμειηζζφκελν ηνκέα πνπ νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.

4.2. Γηαδξνκέο, Πεξηεγήζεηο θαη Πξνγξάκκαηα Tour Operators
Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα εδξαηψλεηαη κηα κηθξή κελ, αμηνζεκείσηε δε, παξνπζία ηεο Διιάδαο
ζηα πξνγξάκκαηα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηα γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα tour operators, π.ρ. ε ακεξηθαληθή
εηαηξία «The International Kitchen» πξνζθέξεη καδί κε ηα γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα ζε Γαιιία, Ηηαιία,
Πνξηνγαιία, Μαξφθν θαη Μεμηθφ, έλα επηαήκεξν πξφγξακκα ζε ζρνιή καγεηξηθήο ηνπ Πφξνπ.
Οκνίσο, ππάξρνπλ ειιεληθά γξαθεία πνπ νξγαλψλνπλ γαζηξνλνκηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ
εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ γξαθείνπ νηθνηνπξηζκνχ Masticulture
κε έδξα ηε Υίν, πνπ πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ δξαζηεξηφηεηεο γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

4.2.1. Οη «Γξόκνη ηνπ Κξαζηνύ»
Πξσηεξγάηεο ζηελ θαζηέξσζε γαζηξνλνκηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ Διιάδα ππήξμαλ νη νηλνπνηνί ηεο
Μαθεδνλίαο πνπ μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ
«Γξφκσλ ηνπ Κξαζηνχ». Πξντφλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη νη «Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ ηεο
Βνξείνπ Διιάδνο», ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ 41 νηλνπνηεία-κέιε ηεο Έλσζεο Οηλνπαξαγσγψλ ηνπ
Ακπειψλα Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΝΟΑΒΔ). Ό,ηη έρεη γίλεη, θπξίσο νθείιεηαη ζην πξνζσπηθφ φξακα
θαη ην κεξάθη θάπνησλ αλζξψπσλ. ην δίθηπν ησλ «Γξφκσλ ηνπ Κξαζηνχ» κεηέρνπλ εθηφο απφ ηα
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νηλνπνηεία, 50 εζηηαηφξηα, 55 μελνδνρεία θαη μελψλεο, 19 επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαη
εκπνξεχνληαη ηνπηθά πξντφληα θαη 4 εηαηξίεο πνπ νξγαλψλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Με ηε
ράξαμε απηψλ ησλ νηλνηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ, ε ΔΝΟΑΒΔ επηδηψθεη λα αλαδείμεη φια ηα ζεκεία
νηλνινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ηνπο ακπειψλεο, ηα νηλνπνηεία, ηα
αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά αμηνζέαηα θαη ηηο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο. ηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΝΟΑΒΔ www.wineroads.gr ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηξηήκεξα, ηεηξαήκεξα θαη πελζήκεξα
ηαμηδησηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη δηαδξαζηηθφο ράξηεο φπνπ απεηθνλίδνληαη φια ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο θάζε δηαδξνκήο. «Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ» δεκηνπξγήζεθαλ ζηαδηαθά θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπσο ζηελ Κξήηε, ηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν.

4.2.2. Γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα από ηελ Crete’s Culinary Sanctuaries
Ζ εηαηξία «Crete’s Culinary Sanctuaries» εηδηθεχεηαη ζηε δηνξγάλσζε γαζηξνλνκηθψλ ηαμηδηψλ
ζηελ Κξήηε. Πειάηεο ηεο είλαη θπξίσο Ακεξηθαλνί ηφζν επαγγεικαηίεο κάγεηξνη φζν θαη
εξαζηηέρλεο, ελψ ιφγσ ηεο έκθαζεο νξηζκέλσλ ηαμηδηψλ ζηα ζέκαηα πγηεηλήο δηαβίσζεο ππάξρεη
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή απφ γηαηξνχο θαη δηαηηνιφγνπο.Σα ηαμίδηα ηεο Crete’s Culinary Sanctuaries
δελ επηθεληξψλνληαη απιψο ζηε καγεηξηθή ή ζε πξντφληα φπσο ην ειαηφιαδν. Μέζα απφ ηα
καζήκαηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο μελαγήζεηο νη πειάηεο γλσξίδνπλ απφ πξψην ρέξη ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο ηεο Κξήηεο θαη καζαίλνπλ πνηνη είλαη νη παξαγσγνί θαη νη επαγγεικαηίεο
πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηνπ λεζηνχ

4.2.3. Δθδειώζεηο
ε φιε ηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο εθδειψζεηο κε ζέκα ηε γαζηξνλνκία (π.ρ. Γηνξηή
ηεο αξδέιαο ζηε θάια Καιινλήο, Aegina Fistiki Fest ζηελ Αίγηλα). Πνιιέο απφ απηέο
πξνβάινληαη σο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπο, είηε απφ
ηνπξηζηηθνχο θνξείο. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο είλαη κφλν ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δελ είλαη
αξθνχλησο ειθπζηηθέο γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα ςπραγσγήζνπλ Έιιελεο ή μέλνπο ηνπξίζηεο.

4.2.4. Μνπζεία θαη Δθζέζεηο
Τπάξρνπλ ζε φιε ηε ρψξα δεθάδεο παιηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κνπζεία θαη
εθζεζηαθνχο ρψξνπο κε θεληξηθή ζεκαηνινγία ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ελφο πξντφληνο θαη ηνπο
παξειζνληηθνχο ή/θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπ. Απηά ηα ζεκαηηθά κνπζεία
ζπκπιεξψλνπλ ηε γαζηξνλνκηθή εκπεηξία ησλ ηνπξηζηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηα
ηειηθά πξντφληα παξαδνζηαθψλ ή δεκηνπξγηθψλ ζπληαγψλ.Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη κεξηθά κνπζεία
γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο:
• Μνπζείν ηεο Διηάο θαη ηνπ Διιεληθνχ Λαδηνχ, πάξηε Λαθσλίαο
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• Μνπζείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ, Νάνπζα Ζκαζίαο
• Μνπζείν Οχδνπ Βαξβαγηάλλε, Πισκάξη Λέζβνπ
Βέβαηα, παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα κνπζεία ζε φιε ηε ρψξα, δελ ππάξρεη
θάπνην πνπ λα είλαη επξχηεξα γλσζηφ θαη δεκνθηιέο.

4.2.5. Μαζήκαηα Μαγεηξηθήο
Μηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλερψο θεξδίδεη λένπο θίινπο παγθνζκίσο είλαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο,
ηα πξνγξάκκαηα γεπζηγλσζίαο θαη ηα ζεκηλάξηα δηαηξνθήο. Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα, πξνζθέξνληαη
θαη ζηελ Διιάδα ηέηνηα καζήκαηα πνπ δηαξθνχλ απφ ιίγεο ψξεο κέρξη θαη κεξηθέο εκέξεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο είηε έρνπλ παζεηηθφ ξφιν -π.ρ. ζην πιαίζην κηαο επίδεημεο καγεηξηθήο ή ελφο
ζεκηλαξίνπ δηαηξνθήο- είηε καγεηξεχνπλ νη ίδηνη θαη ζην ηέινο γεχνληαη φ,ηη έρεη παξαζθεπαζηεί.
Οξηζκέλα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο επηζθέςεηο ζε παξαγσγνχο, θαζψο θαη ηε
γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηνξγάλσζεο καζεκάησλ
καγεηξηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ηα εμήο:


Glorious Greek Kitchen Cooking School: επηαήκεξν πξφγξακκα καζεκάησλ καγεηξηθήο

ζηελ Ηθαξία κε ηε Νηατάλα Κφρπια πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (απφ άξκεγκα
θαηζίθαο κέρξη επηζθέςεηο ζε ηπξνθφκν θαη νηλνπνηφ). Δπίζεο, πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηελ
Αζήλα θαη δηνξγαλψλνληαη γαζηξνλνκηθέο πεξηεγήζεηο αλά ηελ Διιάδα.


Δζηηαηφξην «ειήλε»: πξσηλά θαη πνιπήκεξα καζήκαηα καγεηξηθήο θαη νηλνγλσζίαο ζηε

αληνξίλε. Σα πξσηλά καζήκαηα πξνηηκψληαη απφ ηνπο επηβάηεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ.
Κea Artisanal: πνιπήκεξα πξνγξάκκαηα καγεηξηθήο θαη νηλνγλσζίαο ζηελ Κέα κε ηελ Αγιαΐα
Κξεκέδε.

4.3. Ζ γαζηξνλνκία ηεο αληνξίλεο ζην δηαδίθηπν
Ζ αληνξίλε μερσξίδεη γηα ηε γαζηξνλνκία ηεο θαη εθθξάδεη ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα ξεχκα
εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην κνλαδηθφ κηθξνπεξηβάιινλ ηεο
αληνξίλεο ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηεο μερσξηζηήο ζαληνξηληάο γεχζεο . Σν ηνπηθφ
θιίκα θαη έδαθνο νδήγεζαλ ζηελ άλπδξε θαιιηέξγεηα κφλν ιίγσλ εηδψλ, ηα νπνία έγηλαλ
εκβιεκαηηθά θαη ηαπηίζηεθαλ κε ηε λέα ζαληνξηληά θνπδίλα. Πξντφληα, φπσο ε θάβα, ην ληνκαηάθη,
ε θάπαξε, ε ιεπθή κειηηδάλα, ην θαηζνχλη (αγγνχξη) θαη ην ρισξφ ηπξί απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα
ηνπο καγεηξηθνχο πεηξακαηηζκνχο ησλ ηνπηθψλ δεκηνπξγηθψλ εζηηαηνξίσλ. Έλα ηειεπηαίν ζεκείν
πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ επαγγεικαηηψλ κε ηα
ειιεληθά θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ δηεζλψλ
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εθδειψζεσλ ζην λεζί. Όια απηά εδξαίσζαλ ηελ επηηπρία ηεο ζαληνξηληάο γαζηξνλνκηθήο
πξφηαζεο θαη παξείραλ ζηνπο δεκηνπξγνχο ηεο παγθφζκηα πξνβνιή θαη θαηαμίσζε.

4.4. "Ζκέξεο Γαζηξνλνκίαο" ζην Μνπζείν Μπελάθε
Πξφθεηηαη

έλα πινχζην πξφγξακκα εθδειψζεσλ κε έκπλεπζε ηνλ ειιεληθφ γαζηξνλνκηθφ

πνιηηηζκφ θαη ηελ απήρεζή ηνπ δηεζλψο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 24-26 Ματνπ ζην Μνπζείν Μπελάθε.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα ζπλεπξεζνχλ ζε έλαλ θνηλφ ηφπν φια ηα δηαθνξεηηθά
ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ εηεξνγελή θακβά ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο, φπσο
νη παξαγσγνί, νη δεκηνπξγνί - chefs, νη θνξείο, νη θνηλφηεηεο, νη έιιελεο θαη μέλνη επηζθέπηεο, νη
γεπζηγλψζηεο, νη δεκνζηνγξάθνη, νη επηρεηξεκαηίεο, νη ζρεδηαζηέο πνιηηηηθήο θ.α.
Σν δηα-ζεκαηηθφ πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ πεξηειάκβαλε:


Αληηπξνζσπεπηηθή έθζεζε πξντφλησλ απφ επηιεγκέλνπο έιιελεο παξαγσγνχο.



Πξνγξάκκαηα γεπζηγλσζίαο θαη καγεηξηθήο απφ δεκνθηιείο chefs.



Δθδειψζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πνηψλ κε βξαβεπκέλνπο mixologists.



Θεκαηηθά αθηεξψκαηα κε άμνλα ηε ζρέζε γαζηξνλνκίαο, αξρηηεθηνληθήο, ηνπξηζκνχ θαη

πνιηηηζκνχ.


Γξάζεηο ππνζηήξημεο πξσηνβνπιηψλ θαη κχεζεο ζηελ ηδηαίηεξε ηνπηθή θπζηνγλσκία

πεξηνρψλ φπσο ε Λήκλνο, πνπ θέηνο απνηειεί ην ηηκψκελν Γαζηξνλνκηθφ Πξννξηζκφ.
Αληαιιαγήο ηδεψλ, πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο θ.α.
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Δηδηθή εθδήισζε γηα εθπξνζψπνπο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, μέλσλ θνξέσλ, θξαηψλ θαη

δεκνζηνγξαθηθψλ δηθηχσλ.
Παξνπζηάζεηο θαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε θαιέο πξαθηηθέο αγξνηηθήο παξαγσγήο,
αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, εμαγσγψλ θ.α.

4.5. Ηζηνζειίδεο
4.5.1. Ηζηνζειίδα γηα ελίζρπζε ηνπξηζκνύ http://www.kedke.gr/tourism/
Ζ Κ.Δ.Γ.Δ, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Σνπξηζκνχ, αλέιαβε κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο ηεο πλέιεπζεο (Κνκνηελή, 2011) ηελ πξσηνβνπιία λ’ απεπζπλζεί ζηνπο
Γήκνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ, πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ θάζε Γήκν κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια κε ηελ πξσηνβνπιία απηή, ε Κ.Δ.Γ.Δ εγθαηλίαζε ηελ
ηζηνζειίδα απηή, πνπ ζα ελεκεξψλεη θαη ζα ππνζηεξίδεη ηνπο Γήκνπο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ.
ηφρνο ήηαλ λα δηακνξθσζεί ζε θάζε ηνπξηζηηθφ Γήκν έλα πνιχηηκν ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, πνπ
ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ Σνπξηζκνχ, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά θαη ηελ
εηζεξρφκελε θαη εζσηεξηθή ηνπξηζηηθή δήηεζε, ζα εηζεγείηαη πξσηνβνπιίεο θαη κέηξα, αιιά θαη ζα
ππνζηεξίδεη έκπξαθηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπ πξννξηζκνχ. ηα ηνπηθά
δίθηπα είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαηά πεξίπησζε ηνπηθνί ηνπξηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο, ηνπηθνί
ζπιινγηθνί θνξείο ηνπ ρψξνπ ηνπ Σνπξηζκνχ, αιιά θαη πξνζσπηθφηεηεο, πνπ, άκεζα ή έκκεζα,
εληζρχνπλ κε ηε δξάζε ηνπο ηνλ Σνπξηζκφ.

4.5.2. Ηζηνζειίδα http://alternativegreece.gr/
Ζ Διιάδα σο ηδαληθφο πξννξηζκφο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνζθέξεη ακέηξεηεο επηινγέο θαη ηελ
επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πνηθηιία απηή ησλ επηινγψλ πνπ πεγάδεη
απφ ηελ εθπιεθηηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηηο ηδαληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ηζηφηνπνο απηφο
παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ θαη ζεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Διιάδα θαη κε ρξήζηκα πιεξνθνξηαθά αθηεξψκαηα
πξνβάιιεη θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο ρσξηζηά, αλαδεηθλχνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ
ηηο ραξαθηεξίδνπλ π.ρ. ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, θπζηθφ πεξηβάιινλ, αμηνζέαηα, ππνδνκέο θαη
δπλαηφηεηεο γηα πξνζέιθπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηαμηδηψλ πεξηπέηεηαο θαη λέσλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σν site www.alternativegreece.gr απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή παξνπζία ηεο
ελδέθαηεο εηήζηαο έθδνζεο κε ηίηιν "Greece, the ideal destination 2013" θαη ππφηηηιν
“a window to nature, a flight to adventure”, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθά αθηεξψκαηα γηα
φιεο ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ρψξα καο, φπσο ν
νηθνηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο, ν ζπλεδξηαθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ηα ηαμίδηα
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πεξηπέηεηαο, ε ζαιαζζνζεξαπεία θαη spa, ν ηακαηηθφο, ν ζαιάζζηνο (cruises, yachting, diving), ν
αζιεηηθφο θιπ. Καη ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ηελ Διιάδα ζε ηδαληθφ θαη κνλαδηθφ πξννξηζκφ γηα φιεο
ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ηα ηαμίδηα πεξηπέηεηαο. Δπίζεο, έρεη πιεξνθνξίεο αλά πεξηνρή θαη
θαηεγνξία γηα ηηο θαιχηεξεο ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο μελνδνρεία, παξαδνζηαθά
μελνδνρεία, βίιιεο θαη μελψλεο, εηαηξείεο outdoor activities, yachting, cruises, golf, spa hotels, αιιά
θαη πιεξνθνξίεο γηα επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπσο Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, κε
δξαζηεξηφηεηα θαη ππνδνκέο γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.
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5.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ο ηνπξηζκφο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφηαηνο πινπηνπαξαγσγηθφο πφξνο.
Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απνηειεί ζηξαηεγηθή επηδίσμε θαη ζην πιαίζην απηφ, φινη
νη εκπιεθφκελνη θνξείο θηλνχληαη κεζνδηθά θαη νξγαλσκέλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. Ζ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη νξηνζεηήζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζα απφ ηηο
νπνίεο επειπηζηεί ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Απηέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Δληαία θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ « 'Ήπεηξνο »



Καζηέξσζε ηεο Ζπείξνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεζζάξσλ επνρψλ, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ.



ηνρεπκέλε πξνβνιή, πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.



Γηαηήξεζε ηνπ βέιηηζηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.



Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.

Δηδηθά ζηνλ άμνλα ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ έγθαηξα αληηιακβαλφκελε φηη ν
είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ αξρίδεη θαη παξνπζηάδεη αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληζρχεη ηελ
παξνπζία ηεο δπλακηθά. Ζ παξνχζα εξγαζία εζηίαζε ζηηο πξαθηηθέο εθείλεο, πνπ εθάξκνζε ε
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ έηζη ψζηε λα εληζρχζεη ην πξνθίι ηεο ζην πεδίν ηνπ γαζηξνλνκηθνχ
ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα. Ζ Ήπεηξνο είηε ζαλ γαζηξνλνκηθφο πξννξηζκφο, είηε ζαλ πξννξηζκφο
ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο:


Γεσκνξθνινγία: Σα Βνπλά, ηα πνηάκηα, ηα δάζε επηηξέπνπλ ηελ άλζεζε κνξθψλ ηνπξηζκνχ
φπσο ν πεξηπαηεηηθφο, ν αζιεηηθφο (rafting, canoe kayak, mountain biking), αλαξξίρεζεο,
πεδνπνξίαο, ηππαζίαο, ρηνλνδξνκηθφο θ.ν.θ



Σνπξηζηηθά αλεμεξεχλεηε: H Ήπεηξνο δελ είλαη αλήθεη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνπξηζηηθνχο
πξννξηζκνχο θαη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο εμέιημεο, ελψ πξνζθέξεη ζηνλ
επηζθέπηε ηελ αχξα ηνπ αλεμεξεχλεηνπ ηφπνπ.



Απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεζζάξσλ επνρψλ.



Δίλαη θζελφηεξε γηα ηνλ επηζθέπηε ζε ζρέζε κε άιινπο εζσηεξηθνχο πξννξηζκνχο, ρσξίο λα
έρεη λα δειέςεη ηίπνηα απνιχησο θαη ρσξίο λα πζηεξεί ζε θάπνηνλ ηνκέα.

Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθά ηνπ γαζηξνλνκηθνχ, δηφηη δηαζέηεη φια ηα ερέγγπα λα γίλεη δηεζλήο
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
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Βηβιηνγξαθία


www.thesprotia.gr



www.thesprotia-holidays.gr



www.giannena-e.gr



www.cbc_biotourism-portal.eu



www.epirustreasures.gr



www.sefe.gr



www.kedke.gr



www.farmsup.eu



www.tastygreece.gr



www.alternativegreece.gr
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