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1.2 Μεθοδολογία του Έργου

Η έλλειψη μιας συστηματοποιημένης προσέγγισης για την προώθηση 
του συνόλου της επικράτειας που να είναι σε θέση να ενσωματώσει 
τον τουρισμό οριζόντια και κάθετα, καταδεικνύει την ανάγκη για δια-
μόρφωση και εφαρμογή των σχετικών κοινών πρωτοβουλιών εντός 
της περιοχής της Αδριατικής. Υπάρχουν λίγες πρωτοβουλίες προς το 
παρόν για την προώθηση των τουριστικών/ πολιτιστικών/φυσικών 
πόρων μέσω του διαδικτύου, οι οποίες δίνουν όμως έμφαση μόνο 
στους ίδιους τους πόρους και έχουν ως επί το πλείστον μια καθαρή το-
πική/ περιφερειακή εστίαση. Για να μπορέσει να βρει αποτελεσματικές 
λύσεις σε μια τέτοια συνεχιζόμενη κατάσταση, το έργο Adriatic Route 
αποσκοπεί στο συνδυασμό αυτών των πόρων μαζί με τις διαθέσιμες 
υποδομές μεταφορών, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα είναι ένα από 
τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, κα-
θώς και στο να περικλύσει το σύνολο της Αδριατικής περιοχής μέσω 
της κοινής παρουσίασης και προώθησης και να διευκολυνθεί η μετα-
φορά από τη μια περιοχή / χώρα στην άλλη.

Το έργο Adriatic Route στοχεύει στην προώθηση των πολιτιστικών, 
γαστρονομικών και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις 
γύρω χώρες της λεκάνης της Αδριατικής θάλασσας μέσω της χρή-
σης των πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών. Η σύνδεση αυτή 
θα επιτευχθεί και μέσω της ανάπτυξης μιας πλατφόρμας Web-GIS για 
την Αδριατική, που θα γεφυρώσει τους πολιτισμούς και τα συστήματα 
μεταφοράς των συμμετεχουσών περιοχών. Το έργο προωθεί επίσης 
κοινοπραξίες στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι δράσεις συνεργασίας 
που προτείνονται αφορούν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, την 
εκπαίδευση, την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και την προώθη-
ση των επενδύσεων. Εντός του πεδίου εφαρμογής του έργου, εκτός 
από την παρούσα Έκθεση, συντάχθηκαν εκθέσεις σχετικά με την κατα-
γραφή/ανάλυση των πόρων της κάθε περιοχής, την αξιολόγηση των 
πρωτοβουλιών και τον εντοπισμό των καλών πρακτικών για την προ-
ώθηση του Θεματικού Τουρισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, και 
την προσβασιμότητα των εδαφικών περιοχών και των πληροφοριών 
μέσω των ΤΠΕ. Επιπλέον, Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την 
Ανάπτυξη και την Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού συντάχθηκαν 
από όλους τους εταίρους και κατά τη διάρκεια 6 Περιφερειακών Συνε-
δρίων σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή παρουσιάστηκαν σε τοπικούς/
περιφερειακούς/εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάπτυξη της 
παρούσας Πράσινης Βίβλου για την προώθηση του Θεματικού Του-
ρισμού στην Αδριατική περιλαμβάνει την ανάλυση και την παρουσία-
ση των συμπερασμάτων του έργου για την προώθηση του Θεματικού 
Τουρισμού, συνθετικά από όλες τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται παραπάνω. Το σχέδιο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια 
της ad hoc διαβούλευσης των εμπλεκόμενων φορέων και κατά τη δι-
άρκεια των συνεδριών αξιολόγησης της Πράσινης Βίβλου, πριν την 
οριστικοποίηση και δημοσίευση του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
δεν πρόκειται όλα τα παρακάτω θέματα συζήτησης να ενέχουν το ίδιο 
ενδιαφέρον ή να είναι άμεσης εφαρμογής για όλους τους αναγνώστες 
του εγγράφου. Ορισμένα τμήματα θα έχουν πιο άμεσο ενδιαφέρον για 
κυβερνητικούς αξιωματούχους, άλλα για τα μέλη της τουριστικής βιο-
μηχανίας και ακόμη άλλα σε εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, 
σε μέλη ΜΚΟ, ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (τουριστικοί πράκτορες, ιδι-
οκτήτες και μάνατζερ ξενοδοχείων, σχεδιαστές, κατασκευαστές κ.λπ).
Πράγματι, η Πράσινη Βίβλος, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, θέλει 
να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της τουριστικής βιομηχανίας και 
τα διάφορα συμφέροντα των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων. 

1.3 Στόχοι της Πράσινης Βίβλου

Ο κύριος στόχος της παρούσας Πράσινης Βίβλου εί-
ναι η παροχή ενός εργαλείου στους εμπλεκόμενους 
φορείς στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να 
αυξηθεί η συμβολή τους  στην ανάπτυξη ενός ποι-
οτικού θεματικού τουριστικού προϊόντος, ευρέως 
διαδεδομένου και αποδεκτού από τον επισκέπτη. 

Επιπλέον, εξετάζει την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητά των δράσεων που έγιναν στο πλαί-
σιο του έργου, στην προώθηση του Θεματικού Του-
ρισμού. 

Τέλος αποτελεί το βασικό μέσο διαβούλευσης με 
τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του του-
ρισμού σε τοπικό επίπεδο (σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα και σε όλη την περιοχή του έργου) σε θέματα 
αξιολόγησης αναγκών βελτίωσης και τροποποίη-
σης των μεθόδων προσέγγισης του Θεματικού Του-
ρισμού.  

Το έργο Adriatic Route 
στοχεύει στην προώθηση 
των πολιτιστικών, 
γαστρονομικών και άλλων 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στις γύρω χώρες 
της λεκάνης της άδριατικής 
θάλασσας μέσω της 
χρήσης των πολυτροπικών 
συστημάτων μεταφορών.
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1.1 Ιστορικό

Ο τουρισμός αποτελεί πλέον παγκοσμίως, μία από τις σημαντικότερες 
οικονομικές δραστηριότητες. Σαφέστατα, διαδραματίζει πρωταρχικό 
οικονομικό ρόλο σε πολλές χώρες και εάν ο σχεδιασμός και η διαχεί-
ρισή του γίνουν σωστά, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη 
κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουρι-
στικών προορισμών αυξάνει ολοένα και πιο πολύ και η ακριβής ανά-
πτυξη και προώθηση ελκυστικών τουριστικών προϊόντων είναι απα-
ραίτητη για να προσελκύσει επισκέπτες, τουρίστες και οικονομικούς 
πόρους. Ο τοπικός πολιτισμός γίνεται μια ολοένα αυξανόμενη πολύ-
τιμη πηγή νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων για την προσέλκυση 
και την ψυχαγωγία των τουριστών. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(όπως η γαστρονομία, ο αγροτικός τουρισμός, ο Θρησκευτικός Του-
ρισμός, ο οικολογικός τουρισμός κ.o.κ.), μπορεί να κάνει τη διαφορά 
στο πανόραμα της παγκόσμιας τουριστικής προσφοράς.

Τα οφέλη από την ανάπτυξη και την προώθηση αυτών των μορφών 
τουρισμού είναι σημαντικά:

 Η παράταση της τουριστικής περιόδου

 Η επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων 
(δηλαδή η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος)

 Η προώθηση των τοπικών ταυτοτήτων

 Η δημιουργία βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας

 Η προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα, μόρφωση και επίπεδο.

Επιπλέον, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού φαίνεται να αντιπροσω-
πεύουν ένα ολοένα αυξανόμενο τμήμα της αγοράς, που αναμένεται να 
αυξηθεί ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Τουρισμού (WTO) προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύ-
ξησης στις Ευρωπαϊκές εισπράξεις τουρισμού στις επόμενες δεκαετίες 
θα προέλθει από εναλλακτικές μορφές ταξιδίου. Η Συνθήκη της Λισα-
βόνας παρέχει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να 
συμπληρώνει τη δράση των Κρατών Μελών στον τομέα του τουρισμού, 
ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης στον τομέα αυτόν. 

Τα ειδικά μέτρα στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να στοχεύουν 
κυρίως: 
● στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν, 

● στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών, ιδίως 
με την ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Επιπλέον, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2010)352), η Ευ-
ρώπη λογίζεται ως ο υπ’ αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός ανά τον 
κόσμο, με την υψηλότερη πυκνότητα και ποικιλομορφία τουριστικών 
αξιοθέατων. Ως αποτέλεσμα, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί πλέον 
έναν βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, δημιουργώντας πάνω 
από το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ (άμεσα ή έμμεσα) και απασχολεί 9,7 
εκατομμύρια πολίτες σε 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις. 

01     Εισαγωγή

Ο τουρισμός συμβάλλει:
 στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη
 στην αειφόρο ανάπτυξη
 στη διαμόρφωση μιας βελτιωμένης φυσικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ο τουρισμός είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο για την 
προώθηση της εικόνας της Ευρώπης ανά τον κόσμο, προ-
βάλλοντας τις αξίες μας και προωθώντας το Ευρωπαϊκό 
μοντέλο – το οποίο είναι το αποτέλεσμα πολιτιστικών 
ανταλλαγών, γλωσσικής πολυμορφίας και δημιουργικό-
τητας που έλαβαν χώρα επί αιώνες.

Η αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού οδη-
γεί στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης μορφής τουρισμού. 
Η διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος IPA Adriatic 
CBC έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα από την 
άποψη των πολιτιστικών, φυσικών και ανθρώπινων πό-
ρων, όπως παρουσιάζεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 
IPA Adriatic Cross-Border, που προσφέρουν τεράστιες 
ευκαιρίες για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.

Η έλλειψη όμως μιας συστηματοποιημένης προσέγγισης 
για την προώθηση του συνόλου της εδαφικής επικράτει-
ας και η αδύναμη οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση του 
τουρισμού, σε συνδυασμό με την εποχικότητα και τη μα-
ζικότητα του τουρισμού σε πολλές περιοχές της Αδριατι-
κής, συνεπάγεται ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος και δεν έχουν αξιοποιηθεί 
στη διασυνοριακή περιοχή, αφήνοντας έτσι πολύ χώρο για 
τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των σχετικών κοινών 
πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η έλλειψη πρόσβασης σε του-
ριστικές πληροφορίες, παράλληλα με τον περιορισμένο 
αριθμό μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για 
την προώθηση των τουριστικών/πολιτιστικών/φυσικών 
πόρων υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο ολοκληρω-
μένη προσέγγιση.
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2.1 Δομή και Οικονομική σημασία 
της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ

Η τουριστική βιομηχανία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα προϊό-
ντων και προορισμών και αφορά πολλούς διαφορετικούς εμπλε-
κόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δημόσιων 
(κρατικών) φορέων όσο και των ιδιωτικών. Η βιομηχανία αυτή 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, τους διοργανω-
τές ταξιδιών, τους παρόχους καταλυμάτων, τα τοπικά τουριστι-
κά γραφεία, τα τουριστικά αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις μεταφορές στον τομέα του τουρισμού. Πολύ 
μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν παράλληλα με τις μεγάλες πο-
λυεθνικές εταιρείες για να εξυπηρετήσουν μια μεγάλη ποικιλία 
από πελάτες. Επιπλέον, οι ιδιωτικές και δημόσιες δραστηριότη-
τες είναι συχνά αλληλένδετες. Αυτό μετατρέπει την τουριστική 
βιομηχανία σε μια πολύ σύνθετη βιομηχανία με μια εξαιρετικά 
κατακερματισμένη αλυσίδα αξίας.

Η διάρθρωση της προσφοράς του κλάδου θα μπορούσε να πε-
ριγραφεί μέσα από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων σε τρεις 
υπό-τομείς, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ήδη εγκριθεί 
από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: διαμονή (ξενοδο-
χεία και παρόμοια καταλύματα), διαμεσολαβητές (τουριστικοί 
πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία και τρόφιμα και ποτά (εστι-
ατόρια, μπαρ και δραστηριότητες catering). Πάνω από το 80% 
του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται 
στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ενώ τον υπο-τομέα της 
διαμονής αντιπροσωπεύει το 15% του συνόλου των επιχειρή-
σεων τουρισμού και των διαμεσολαβητών το 4% των επιχει-
ρήσεων. Πρόκειται κυρίως για Μικροεπιχειρήσεις (πάνω από 
το 90% του συνόλου), που απασχολούν λιγότερα από 10 άτο-
μα. Το 2012, μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή οι-
κονομία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήκε στην 
τουριστική βιομηχανία. Αυτά τα 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις 
απασχολούσαν 12 εκατομμύρια άτομα. Οι επιχειρήσεις σε κλά-
δους με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό αντι-
προσώπευαν το 9% των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις μη 
χρηματοοικονομικής οικονομίας και το 21,9% των ατόμων που 
απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Περισσότερες από 
τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού 
λειτουργούν στο τομέα των καταλυμάτων ή των τροφίμων και 
ποτών: 12% και 66% αντίστοιχα. Εξετάζοντας τον αριθμό των 
απασχολούμενων ατόμων, το ύψος αυτών των δραστηριοτήτων 
ήταν επίσης το 78% του συνόλου των απασχολουμένων στις 
τουριστικές βιομηχανίες. Τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι τουρι-
στικοί πράκτορες κατέγραψαν, το 2012, κύκλο εργασιών ύψους 
151 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες αυτές αντιπρο-
σώπευαν το 16% του κύκλου εργασιών στις τουριστικές βιομη-
χανίες, σε σύγκριση με ένα μερίδιο 4% της απασχόλησης και 
ένα μερίδιο 3% του αριθμού των επιχειρήσεων. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η τουριστική 
βιομηχανία της ΕΕ έχει γίνει ένας τομέας μείζονος σημασίας για 
την Ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Η Ευρώπη εμφανί-
ζεται διεθνώς ως προορισμός πρωταρχικού ενδιαφέροντος και 
αυτό βοήθησε την ίδρυση πολυάριθμων πολύ μικρών επιχειρή-
σεων, παρέχοντας θέσεις εργασίας και φέρνοντας την ανάπτυξη 
σε κάθε χώρα της. Ο τομέας του τουρισμού κατέχει σημαντική 
θέση στη συμβολή στην οικονομία της, όχι μόνο όσον αφορά 
τη δημιουργία εσόδων και ευκαιριών απασχόλησης, αλλά και 
για την ανάπτυξη της περιοχής και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
χώρας. Πράγματι, ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυ-
ξη, καθώς και στην ανάπτυξη στις αγροτικές, απομακρυσμένες 
ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Οι υποδομές που δημιουρ-
γούνται για τουριστικούς σκοπούς συμβάλλουν στην τοπική 

ανάπτυξη, ενώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατη-
ρούνται μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της βιομη-
χανική ή αγροτικής παρακμής. Επιπλέον, ο βιώσιμος τουρισμός 
προϋποθέτει τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς, που κυμαίνονται από τις τέχνες έως την 
τοπική γαστρονομία ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο του-
ρισμός είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της 
εικόνας της Ευρώπης στον κόσμο, η οποία είναι το αποτέλεσμα 
αιώνων πολιτιστικών ανταλλαγών, γλωσσικής πολυμορφίας και 
δημιουργικότητας. Εν ολίγοις, η βιομηχανία του Τουρισμού δι-
αδραματίζει έναν ζωτικό ρόλο στην Ευρώπη. Χάρη στην υψηλή 
διεθνή ελκυστικότητα, παρέχει πολλά ερεθίσματα για την αγορά 
εργασίας και για τις μικροεπιχειρήσεις, προωθεί την απασχό-
ληση και την περιφερειακή ανάπτυξη και διαμορφώνει την ευ-
ρωπαϊκή ταυτότητα, εμπλουτίζοντας την φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται οι τάσεις στον 
τομέα του τουρισμού. Από την ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης
και ειδικότερα τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του
2008 στην ίδια τη βιομηχανία, ως την αξιολόγηση των μελλο-
ντικών προκλήσεων της αγοράς.

Αυτή η ενότητα αναλύει την Ευρωπαϊκή αγορά Τουρισμού και τη 
δομή της, με στόχο τον προσδιορισμό του ρόλου του τομέα αυ-
τού στην Ευρωπαϊκή ανάπτυξη και να καταδείξει σε ποιο βαθμό η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κινείται προς νέες αγορές ή τμήματα και 
την επίδραση που αυτό μπορεί να έχει στις τοπικές κοινωνίες. Ο 
τομέας του Τουρισμού διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο σημα-
ντικό ρόλο στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυ-
ξη της ΕΕ. Ο τομέας του τουρισμού στην ΕΕ είναι μια σημαντική 
βιομηχανία και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βασική κινητήρια 
δύναμη της οικονομίας της.

Ο τουρισμός συμβάλει σημαντικά στην εισροή συναλλάγματος 
και στο συνολικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) των χω-
ρών της ΕΕ, αφού αποτελεί το 5% του συνολικού εισοδήματος. 
Σε σύγκριση με άλλους τομείς, ο τομέας του τουρισμού συμβάλ-
λει σημαντικά στο ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ. Η τουριστική βιομη-
χανία στην ΕΕ αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% του 
συνολικού ΑΕΠ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), με τίτλο 
"Τourism Highlights - 2015 edition", η ΕΕ είναι ένας σημαντι-
κός τουριστικός προορισμός, με πέντε από τα Κράτη Μέλη της να 
βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων 10 προορισμών παγκοσμίως 
για το 2013. Ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων στην 

Ευρώπη αυξήθηκε κατά 15 εκατομμύρια το 2014 (+3%), για 
να φτάσει συνολικά τα 582 εκατομμύρια. Οι εισπράξεις από τον 
τουρισμό αυξήθηκαν κατά 4% σε πραγματικούς όρους, φθάνο-
ντας τα 509 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (σε ευρώ: 383 δισε-
κατομμύρια). Αυτά είναι ισχυρά αποτελέσματα για το ποια ήταν 
η πιο επισκέψιμη περιοχή του κόσμου, η οποία αντιπροσωπεύει 
το 51% του συνόλου των διεθνών αφίξεων και το 41% των 
εσόδων και περιλαμβάνει πολλούς από τα μεγαλύτερους και πιο 
παλιούς προορισμούς του κόσμου. 

Ο τουρισμός παίζει επίσης, σημαντικό ρόλο από μια πολιτιστι-
κή σκοπιά, καθώς επιτρέπει την ανάδειξη της κληρονομιάς που 
περιβάλλει την Ευρώπη, αποτέλεσμα αιώνων ιστορίας και πα-
ράδοσης.

Τέλος, ο τουρισμός θεωρείται ότι είναι ένα εργαλείο για την ενί-
σχυση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το γεγονός ότι φέρνει στο 
φως μια κοινή ιστορία, η αξία της Ευρώπης ως ενιαίο προϊόν, 
οδηγεί τους ανθρώπους σε μια μεγαλύτερη ταύτιση μέσα σε 
αυτό. Η ενίσχυση της ταυτότητας με αυτούς τους όρους γίνεται 
ένα μέσο για την κοινωνική συνοχή. Η δομή της τουριστικής βι-
ομηχανίας της ΕΕ και η οικονομική σημασία της σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αναλύονται περαιτέρω στις επόμενες ενότητες.

02     Ο ρόλος του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη

Ο τουρισμός συμβάλει σημαντικά στην εισροή 
συναλλάγματος και στο συνολικό άΕΠ 
(άκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
των χωρών της ΕΕ, αφού αποτελεί 
το 5% του συνολικού εισοδήματος.
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Mega-trend 5: Προσαρμογή

Η εστίαση στο «εγώ» ως άτομο θα αυξηθεί. Οι καταναλωτές 
αναζητούν ατομικές λύσεις, που να ταιριάζουν στη δική τους 
προσωπικότητα. Η κοινωνία δεν μπορεί πια να διαιρείται σε 
ομοιογενείς ομάδες-στόχους, αλλά όλο και περισσότερο αποτε-
λείται από πολλές διαφορετικές εξειδικευμένες ομάδες.

Mega-trend 6: Βιωσιμότητα

Οι ανησυχίες για την αλλαγή του κλίματος, για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, για την κοινωνική πρόνοια μεταφράζονται σε 
αύξηση της ζήτησης για οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικά 
υπεύθυνό καταναλωτισμό. Η τάση αυτή ενισχύεται από νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες για την τόνωση των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, ώστε να ενεργούν με πιο βιώσιμο τρόπο.

Mega-trend 7: Υγεία και ευεξία

Ο ολοένα και πιο καθιστικός τρόπος ζωής πολλών ανθρώπων 
στις αναπτυγμένες χώρες έχουν οδηγήσει σε αυξημένο ενδια-
φέρον για την υγεία και την ευεξία ως μια ψυχαγωγική δραστη-
ριότητα. Το όριο μεταξύ ευεξίας και τρόπου ζωής, αφενός, και 
η υγειονομική περίθαλψη από την άλλη πλευρά, γίνεται ολοένα 
και πιο θολή.

Mega-trend 8: Επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού κόστους

Ολοένα και περισσότερο, τα επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού 
κόστους μπαίνουν με επιτυχία στην αγορά, “αποικοδομώντας” 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα πιο βασικά συστατικά τους. 
Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού κόστους έχουν βρει 
μια θέση δίπλα στα πιο παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. 
Με βάση αυτές τις προκλήσεις και τις «μαζικές τάσεις», η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει προτεραιότητες για την οικοδόμη-
ση των πολιτικών και των μελλοντικών δράσεων. Πριν μπούμε 
σε αυτά τα θέματα προτεραιοτήτων, θα παρουσιάσουμε τις στρα-
τηγικές επιλογές που η Ευρώπη έχει υιοθετήσει τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η επόμενη ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των πο-
λιτικών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει ως τώρα.

2.3 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ανά-
πτυξης του τομέα του τουρισμού και των δυνατοτήτων που έχει 
για ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ. Για την ανά-
πτυξη του τομέα του τουρισμού στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει προβλέψει τη διαμόρφωση πολιτικών για την ενθάρρυν-
ση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ξένων επενδυτών που 
επενδύουν στον τομέα.
(http://www.investineu.com/content/tourism-sector-
european-union)

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο 
«Μια ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ: για μια ισχυρότερη σύμπρα-
ξη υπέρ του Ευρωπαϊκού τουρισμού». Αντιμετώπισε μια σειρά 
προκλήσεων που θα διαμορφώσουν τον τουρισμό τα επόμενα 
χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού 
της Ευρώπης, την καλλιέργεια του εξωτερικού ανταγωνισμού, τη 
ζήτηση των καταναλωτών για πιο εξειδικευμένο τουρισμό, κα-
θώς και την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερο βιώσιμες και 
φιλικές προς το περιβάλλον τουριστικές πρακτικές. Υποστήριξε 
ότι, η πιο ανταγωνιστική τουριστική προσφορά και οι βιώσιμοι 
προορισμοί, θα βοηθήσουν στην αύξηση της ικανοποίησης των 
τουριστών και στο να εξασφαλίσει η Ευρώπη τη θέση της ως 
κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Ακολούθησε, 
τον Οκτώβριο του 2007, μια άλλη ανακοίνωση με τίτλο «Ατζέ-
ντα για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού 
τουρισμού», η οποία πρότεινε δράσεις σε σχέση με τη βιώσιμη 
διαχείριση των προορισμών, με την ενσωμάτωση των ανησυχι-
ών για την αειφορία των επιχειρήσεων, καθώς και την ευαισθη-
τοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας μεταξύ των τουριστών.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία του τουρι-
σμού - καθορίζοντας μια ειδική αρμοδιότητα για την ΕΕ σε αυτόν 
τον τομέα και επιτρέποντας οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ει-
δική πλειοψηφία. Ένα άρθρο στο πλαίσιο της Συνθήκης ορίζει ότι 
η ΕΕ «συμπληρώνει τη δράση των Κρατών Μελών στον τομέα 
του τουρισμού, ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τομέα αυτό». «Η Ευρώπη, ο 
υπ’ αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο 
πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη» εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2010. Η παρούσα 
ανακοίνωση επιδιώκει να ενθαρρύνει μια συντονισμένη προ-
σέγγιση των πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον τουρισμό 
και καθόρισε ένα νέο πλαίσιο για τις δράσεις ώστε να αυξήσουν 
την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και τις ικανότητάς του για 
βιώσιμη ανάπτυξη. Πρότεινε μια σειρά από Ευρωπαϊκές ή πολυ-
εθνικές πρωτοβουλίες - συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης 
της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων για τον τουρισμό - 
που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των στόχων. 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Tourism_statistics)

Οι τέσσερις προτεραιότητες για δράση που έχουν καθοριστεί 
στο 2010 για τον τουρισμό είναι οι εξής:
 η τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του Ευρωπαϊκού 
τουρισμού
 η προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και υψηλής 
ποιότητας τουρισμού
 η εδραίωση εικόνων της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και 
υψηλής ποιότητας προορισμών
 η μεγιστοποίηση του δυναμικού των οικονομικών πολιτικών 
της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού.

2.2 Τουρισμός: 
Παρελθόν και Προβλέψεις για το Μέλλον

Παρελθόν 
Ο Διεθνής τουρισμός είχε πάντα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η 
Ευρώπη υπήρξε για δεκαετίες ο πρώτος τουριστικός προορισμός 
παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια η τάση έχει υποστεί κάποιες 
αλλαγές που σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Η κρίση είχε 
αντίκτυπο στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις (επιβραδύνθηκαν 
σημαντικά σε όλον τον κόσμο), αλλά και στα εγχώρια ταξίδια. 
Επιπλέον, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αλλά-
ξει, τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τέλος, η κρίση καθιστά 
τη συνεργασία σε όλη την αλυσίδα της τουριστικής βομηχανί-
ας, ακόμη πιο σημαντική. Ωστόσο, ακόμη και αν όλοι οι τομείς 
υπέφεραν το ίδιο από τις οικονομικές συνθήκες, ο τουρισμός 
αντέδρασε καλύτερα από το μέσο όρο.

Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων σε Παγκόσμιο επίπεδο εκδη-
λώνει μια πτώση το 2008/2009, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
αμέσως μετά την πτώση, ωστόσο, ο αριθμός των αφίξεων ξεκι-
νά να αυξάνει με υψηλό ρυθμό. Η Ευρώπη γνώρισε μια μείωση 
στο ρυθμό αφίξεων, που δείχνει σημάδια ανάκαμψης από τις αρ-
χές του 2010 (Πηγή: UNTWO, 2011). 

Η Ευρώπη υπέφερε περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτών των 
τριών ετών, με μια μείωση της τάξης του 2,2% στο μερίδιό της 
σε σχέση με άλλες περιοχές. Οι περιοχές που επλήγησαν πε-
ρισσότερο είναι οι βασικές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, κυρίως 
επειδή επλήγησαν από την κρίση ρευστότητας της Ευρωζώνης. 
Εκείνες που αντέδρασαν πρώτες είναι οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης που οδήγησαν την ανάκαμψη του Ευρωπαϊκού τουρι-
σμού με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Από το 2010, ο αριθ-
μός των αφίξεων έχει επανέλθει στη φυσική θετική τάση της.

Παρά το γεγονός αυτό, οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης άρχισαν να εμφανίζονται το 2009, με σαφή 
μείωση των συνολικών διανυκτερεύσεων σε τουριστικά ταξίδια 
για προσωπικούς σκοπούς. Παρ ‘όλα αυτά, ο αριθμός των ταξι-
διών συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. 
Με άλλα λόγια, οι Ευρωπαίοι έκαναν περισσότερα, αλλά πιο σύ-
ντομα ταξίδια (Πηγή: Eurostat). Ωστόσο, το 2013 σε σύγκριση 
με το 2012, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 
1,8% φέρνοντας τη μέση διάρκεια των προσωπικών ταξιδιών 
ξανά στις 5,5 διανυκτερεύσεις (Πηγή: Eurostat).

Μελλοντική τάση
Παρατηρώντας τον τουριστικό τομέα σε μακροπρόθεσμη βάση, 
σύμφωνα με τον Tourism Towards 2030, ο αριθμός των δι-
εθνών αφίξεων τουριστών σε όλον τον κόσμο αναμένεται να 
αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 3,3% ετησίως κατά την περίοδο 
2010 έως 2030 (Πηγή: UNWTO 2015). 

Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών από τους προορισμούς των ανα-
δυόμενων οικονομιών της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ανατο-
λικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής θα 
αυξηθεί με διπλάσιο ρυθμό (+ 4,4% ετησίως) από ότι στους 
προορισμούς με προηγμένη οικονομία (2,2 % ένα έτος). Ως 
αποτέλεσμα, οι αφίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες αναμέ-
νεται να υπερβαίνουν εκείνες των προηγμένων οικονομιών 
πριν από το 2020. Το 2030, το 57% των διεθνών αφίξεων 
θα καταγράφονται σε προορισμούς αναδυόμενης οικονομίας 
(έναντι 30% το 1980) και 43% σε προορισμούς προηγμένης 
οικονομίας (έναντι 70 % το 1980). Ως συνέπεια, ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός θα αυξηθεί και ο Ευρωπαϊκός τομέας του τουρι-
σμού πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Η «Μελέτη 
για την Ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ» 
(2009) έχει εντοπίσει αλλαγές στην κοινωνία, που θα έχουν 
αντίκτυπο στην τουριστική ζήτηση τις λεγόμενες «μεγάλες τά-
σεις» (mega-trends).

Έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ mega-trends:

Mega-trend 1: Παγκοσμιοποίηση

Διαφορετικές κοινωνίες, πολιτισμοί και οικονομίες είναι ολοέ-
να και περισσότερο συνυφασμένες. Οι τεχνολογικές αλλαγές, η 
περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου των αγαθών και των 
υπηρεσιών και η αυξημένη κινητικότητα των ατόμων έχουν κά-
νει ολόκληρο τον κόσμο άμεσα προσβάσιμο.

Mega-trend 2: Δημογραφική αλλαγή

Το 2020 περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα έχει 
ηλικία άνω των 65 ετών. Αυτός ο γηραιότερος πληθυσμός 
θα έχει συχνά σημαντική αγοραστική δύναμη και περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο για να ταξιδέψει. Παράλληλα με τη γήρανση του 
πληθυσμού, ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα ή δύο άτομα, θα 
αυξηθεί στην Ευρώπη.

Mega-trend 3: Πρόσβαση σε πληροφορίες

Η τεχνολογία των υπολογιστών, του διαδικτύου, οι μηχανές ανα-
ζήτησης, τα κινητά τηλέφωνα, το GPS και η ψηφιακή τηλεόραση 
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που ο κόσμος επικοινωνεί, συλλέγει 
πληροφορίες και διανέμει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Mega-trend 4: Οικονομία των εμπειριών

Σε μια εποχή όπου η προσφορά είναι άφθονη και όπου δεν είναι 
πάντα εύκολο να διακρίνει κάποιος τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες που βασίζονται στην ποιότητα, οι καταναλωτές αναζητούν 
συνεχώς άλλους παράγοντες επί των οποίων θα βασίζουν τις 
επιλογές τους. «Ήπια» χαρακτηριστικά όπως ο σχεδιασμός και 
το νόημα, καθώς και ο δημιουργικός συνδυασμός των προϊό-
ντων και υπηρεσιών σε μια «συνολική εμπειρία» αποκτούν συ-
νεχώς μεγαλύτερη σημασία.

η Ευρώπη υπήρξε για δεκαετίες 
ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός παγκοσμίως. 
Τα τελευταία χρόνια η τάση 
έχει υποστεί κάποιες αλλαγές 
που σχετίζονται με την 
οικονομική κρίση. 
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2.4 Θεματικός Τουρισμός

Σε μια αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η αναζήτηση για μοναδικές εμπειρίες 
αναδείχθηκαν έντονα μέσα στην τουριστική βιομηχανία. Ένα μορφωμένο και ενημερωμένο απαιτητικό κοινό με πρόσβαση σε περισ-
σότερα και βελτιωμένα εργαλεία, κανάλια και μέσα μεταφοράς, έκανε τον τουρισμό να αναγνωρίζεται ως μια κινητήρια οικονομική 
δραστηριότητα που οδηγεί σε νέους προορισμούς που ενσωματώνονται και δημιουργούν έναν νέο χάρτη για τον παγκόσμιο τουρι-
σμό. (Πηγή: Marien André - Τουρισμός & Ταυτότητα 2011) 

Η εμπειρία, η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα είναι λέξεις-κλειδιά στο σχεδιασμό του τουρισμού και στον επιτυχημένο προορισμό.
Λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του τουρισμού, ο Θεματικός Τουρισμός αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο 
επενδύουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και να αντιμετωπίσουν το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό και δυναμικό πλαίσιο. Στις επόμενες παραγράφους θα δοθεί ένας ορισμός του Θεματικού Τουρισμού, καθώς και μια 
σύντομη παρουσίαση των διαφορετικών τύπων του Θεματικού Τουρισμού. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε σε μια περιγραφή του 
οφέλους του Θεματικού Τουρισμού στη βιομηχανία και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Τέλος, θα εισαχθεί το θέμα των ΤΠΕ 
που εφαρμόζονται για τον τουρισμό και το ρόλο που παίζουν σήμερα.

2.4.1 Τι σημαίνει Θεματικός Τουρισμός;

Ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι μια καλά καθορισμένη έν-
νοια, αλλά ως όρος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για 
διάφορους τύπους ταξιδιού: εκπαιδευτικά ταξίδια, διακοπές πε-
ριπέτειας, διακοπές πεζοπορίας ή μοναχικά ταξίδια από ταξιδευ-
τές του πλανήτη κ.ο.κ.. Ο Krippendorf (1987) δίνει έναν ορισμό 
για μια έννοια κοντινή με το Θεματικό Τουρισμό: Εναλλακτικός 
Τουρισμός. Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι, η κατευθυντήρια αρχή των 
εναλλακτικών τουριστών, είναι να θέσουν τον εαυτό τους σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το μαζικό τουρισμό.

Ομοίως, ο Θεματικός Τουρισμός είναι όταν οι άνθρωποι περι-
ηγούνται σε μέρη εκτός από τα συνήθη τουριστικά αξιοθέατα. 
Σε αυτό το είδος του τουρισμού, οι επισκέπτες συχνά αλληλε-
πιδρούν περισσότερο με τους ντόπιους και όχι απλώς κοιτάζο-
ντας μεγάλα κτήρια ή ιστορικούς χώρους. Δίνεται έμφαση στις 
τοπικές κουλτούρες, τις οικογένειες και τις κοινότητες σε σχέση 
με το μαζικό τουρισμό. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες αυτού 
του είδους του τουρισμού: ο τουρισμός με βάση τη φύση, ο πο-
λιτιστικός τουρισμός και ο τουρισμός περιπέτειας. Και οι τρεις 
κατηγορίες θα μπορούσαν να διασυνδεθούν, ανάλογα με τις συ-
γκεκριμένες επιθυμίες και τις ικανότητες του τουρίστα.

Ο τουρισμός που βασίζεται στη φύση λέγεται και οικοτουρισμός. 
Αυτός ο κλάδος του Θεματικού Τουρισμού φέρνει τα άτομα στο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα πακέτα περιλαμβάνουν πο-
δηλασία, πεζοπορία, ράφτινγκ και άλλες υπαίθριες δραστηριότη-
τες ειδικά για το συγκεκριμένο φυσικό χώρο. O τουρίστας που 
ενδιαφέρεται για τον οικοτουρισμό θα επιλέξει το επίπεδο δρα-
στηριότητας του ταξιδιωτικού πακέτου. Οι δραστηριότητες θα δι-
αφοροποιούνται: από τη μελέτη της φυσικής χλωρίδας και πανί-
δας έως τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες εξωτερικού 
χώρου που συνηθίζουν οι κάτοικοι της επισκέψιμης περιοχής.

Η έννοια του οικοτουρισμού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 
όμως έχει κάποια συνεπή χαρακτηριστικά:

 Ο προορισμός είναι συνήθως ένας αμόλυντος φυσικός χώρος 
 Τα αξιοθέατα είναι η χλωρίδα και η πανίδα, καθώς και ολόκλη-
ρη η βιοποικιλότητά
 Ο οικοτουρισμός στηρίζει την τοπική οικονομία και το περιβάλ-
λον των ντόπιων πληθυσμών
 Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, και προωθεί τη 
σημασία της διατήρησης της φύσης
 Τα «Οικολογικά Ταξίδια» περιλαμβάνουν συχνά μια εμπειρία 
μάθησης.

Το προτέρημα του Ευρωπαϊκού οικολογικού τουρισμού είναι ο 
μοναδικός συνδυασμός της φύσης και του πολιτισμού που επι-
τυγχάνεται μέσω της αειφόρου γεωργίας. Αυτή η οικονομία έχει 
δημιουργήσει μια καταπληκτική ποικιλομορφία σχετικά ανέγγι-
χτων φυσικών τοπίων, όπως τα εθνικά πάρκα, τα φυσικά πάρκα 
και οι προστατευόμενες περιοχές. Αυτή η φυσική και πολιτιστική 
πολυμορφία στο πλαίσιο ενός προορισμού μπορεί να θεωρηθεί 
ως το πιο σημαντικό αξιοθέατο πολλών Ευρωπαϊκών τουριστι-
κών προορισμών.

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ο εθνικός και θρησκευτικός 
τομέας του Θεματικού Τουρισμού. Όσοι ενδιαφέρονται για τον 
πολιτιστικό τουρισμό, θα ανακαλύψουν τις αγροτικές, εθνικές 
και θρησκευτικές πρακτικές των κατοίκων της περιοχής. Συχνά, 
περιλαμβάνονται σε αυτά τα πακέτα περιηγήσεις με θέμα το κρα-
σί και την τοπική κουζίνα, καθώς και περιηγήσεις στην τοπική 
μουσική σκηνή. Οι τουρίστες θα παρατηρήσουν σε βάθος το πώς 
ζουν, εργάζονται, παίζουν και αλληλεπιδρούν με το φυσικό τους 
περιβάλλον οι ντόπιοι πληθυσμοί.

Αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτελούν τον κορμό για ένα νέο 
πλαίσιο δράσης για τον τουρισμό που προτίθεται να εφαρμόσει η 
Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και τις κύριες 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις και τις προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
τείνει ένα νέο πλαίσιο δράσης.

Για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον Ευρωπαϊ-
κό τομέα του τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσ-
διορίζει τις δράσεις που ακολουθούν:
 Προώθηση της διαφοροποίησης της προσφοράς των τουριστι-
κών υπηρεσιών
 Ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού
 Βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
 Παράταση της τουριστικής περιόδου
 Εδραίωση της κοινωνικοοικονομικής γνώσης για τον τουρι-
σμό.

Για την προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου 
και υψηλής ποιότητας τουρισμού, οι προτάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής είναι:
 Εισαγωγή ενός αριθμού εργαλείων για τη διευκόλυνση της 
χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις.

Για την εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευ-
ρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας 
τουριστικών προορισμών, οι προτεινόμενες δράσεις εί-
ναι οι εξής:
 Δημιουργία ενός πραγματικού «Ευρωπαϊκού σήματος», σε συ-
νεργασία με τα Κράτη Μέλη
 Προώθηση του διαδικτυακού τόπου visiteurope.com
 Ενθάρρυνση κοινών δράσεων προώθησης σε μεγάλα διεθνή 
γεγονότα.

Για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των οικονομικών πο-
λιτικών και των μέσων για την ανάπτυξη του τουρισμού 
της ΕΕ, ορισμένες από τις πολιτικές που προτείνονται 
είναι:
 η πολιτική της εσωτερικής αγοράς
 η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης
 η πολιτική των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολιτικών πρόκειται να τοποθετήσουμε 
το Θεματικό Τουρισμό. Ο Θεματικός Τουρισμός είναι ένα εργα-
λείο που ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που έχουν καθο-
ριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας δούμε με τι τρόπο στις 
επόμενες ενότητες.
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Θρησκευτικός Τουρισμός
Συνήθως αναφέρεται ως τουρισμός της πίστης, είναι ένα 
είδος τουρισμού, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν μεμονω-
μένα ή σε ομάδες για προσκύνημα σε ιερούς τόπους, σε 
ιεραποστολές ή για αναψυχή.

Αν και δεν υπάρχει οριστική μελέτη που να έχει ολοκλη-
ρωθεί για τον παγκόσμιο Θρησκευτικό Τουρισμό, έχουν 
υπολογιστεί ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας:
 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 
υπολογίζεται ότι 300 - 330 εκατομμύρια προσκυνητές 
επισκέπτονται τα βασικά θρησκευτικά μνημεία του κόσμου 
κάθε χρόνο.
 Η ένωση Christian Camp and Conference Association 
αναφέρει ότι περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια άνθρω-
ποι παίρνουν μέρος σε κατασκηνώσεις και συνέδρια της, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 120.000 εκ-
κλησίες. 
 Θρησκευτικά αξιοθέατα, όπως το Sight & Sound 
Theatre προσελκύει 800.000 επισκέπτες ετησίως, ενώ 
η the Holy Land Experience και το Focus on the Family 
Welcome Center δέχονται το καθένα περίπου 250.000 
επισκέπτες ετησίως.

Τουρισμός Ευεξίας
Ο Τουρισμός Ευεξίας είναι τα ταξίδια με σκοπό την προ-
αγωγή της υγείας και της ευεξίας μέσα από τη σωματική, 
την ψυχολογική ή την πνευματική δραστηριότητα. Η Ευ-
ρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά ευεξί-
ας, με 158,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση, σε 
συνδυασμένες διεθνείς και εγχώριες δαπάνες, η περιοχή 
κατατάσσεται η υψηλότερη σε αριθμό ταξιδιών ευεξίας με 
216,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα 171,7 της Βόρειας 
Αμερικής το 2013.

Αγροτουρισμός
Ο αγροτουρισμός, περιλαμβάνει οποιαδήποτε δράση ή 
δραστηριότητα με γεωργική βάση που φέρνει επισκέπτες 
σε ένα αγρόκτημα ή σε μία φάρμα. Ο αγροτουρισμός έχει 
διαφορετικούς ορισμούς σε διάφορα μέρη του κόσμου 
και μερικές φορές αναφέρεται συγκεκριμένα σε διαμο-
νή στο αγρόκτημα, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία. Σε 
άλλα μέρη, ο αγροτουρισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 
προϊόντων απευθείας από ένα πάγκο αγροκτήματος, της 
πλοήγησης σε ένα λαβύρινθο καλαμποκιού, τάισμα γου-
ρουνιών, συλλογή φρούτων, τάισμα ζώων, ή διαμονή των 
επισκεπτών σε ένα B & B (δωμάτιο με πρωινό) σε ένα 
αγρόκτημα.

2.4.2 Πώς ο Θεματικός Τουρισμός στηρίζει τις ευρω-
παϊκές πολιτικές;

Ο Θεματικός Τουρισμός χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του μπορεί 
να έρθει να στηρίξει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αυξάνει, με τις ανα-
δυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες να προσελκύουν όλο και περισ-
σότερους τουρίστες. Αντιμέτωποι με αυτό το ανταγωνισμό, η Ευρώπη 
πρέπει να προσφέρει βιώσιμο και υψηλής ποιότητας τουρισμό, χρησι-
μοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ιδίως την πολυμορφία 
της υπαίθρου της και τον εξαιρετικό πολιτιστικό της πλούτο.

Ο Θεματικός Τουρισμός αυξάνει την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
στον τομέα του τουρισμού. Το όφελος αυτό σχετίζεται με την ικανότη-
τα να προσφέρουν διαφοροποιημένες μορφές τουριστικών πακέτων, 
που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του τόπου και ως εκ τούτου είναι 
δύσκολο να τη μιμηθούν άλλοι ανταγωνιστές σε διεθνές επίπεδο. Στην 
πραγματικότητα πολλές εταιρείες εξακολουθούν να εστιάζουν πάρα 
πολύ στο προϊόν και την τιμή ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί. Πολύ 
λίγη προσοχή φαίνεται να αποδίδουν στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας για τους πελάτες. Ο Θεματικός Τουρισμός προσφέρει μια εμπει-
ρία που είναι διαφορετική και με πιο ασυνήθιστη μορφή, από αυτήν 
που προσφέρεται από άλλες μορφές τουρισμού.

Η τουριστική ζήτηση αυτήν τη στιγμή είναι πάρα πολύ επικεντρωμέ-
νη στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό το εποχιακό στοιχείο δεν 
επηρεάζει μόνο τις ροές εσόδων, αλλά οδηγεί σε μια μη βέλτιστη αξι-
οποίηση των υφιστάμενων υποδομών και του προσωπικού. Ο τομέας 
μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικός, χάρη στην προσφορά προϊόντων 
που προωθούν τις τουριστικές ροές εποχικά προσαρμοσμένες. Ο Θε-
ματικός Τουρισμός προσφέρει προτάσεις που είναι απαλλαγμένες από 
τις δύο γνωστές εποχές του καλοκαιριού ή του χειμώνα. Αυτή η πτυχή 
καθιστά δυνατή την αύξηση της ροής των τουριστών σε περιόδους του 
έτους που συνήθως είναι μειωμένη, περιορίζοντας έτσι την αρνητική 
επίδραση της εποχικότητας. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει 
να λαμβάνονται ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του 
τουρισμού στο εσωτερικό της ΕΕ. Η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει ότι η 
οικολογική, οικονομική και κοινωνική ευημερία πάνε μαζί. Με δεδο-
μένη τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ισχυρή εξάρτηση 
του τουρισμού από τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, η περαι-
τέρω ανάπτυξη του κλάδου με βιώσιμο τρόπο είναι το κλειδί για τη 
συνέχιση της ανταγωνιστικότητάς της. Ο Θεματικός Τουρισμός, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, παρέχει δραστηριότητες και εμπειρίες 
που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στη φύση και το περιβάλ-
λον. Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των τοπικών κοινο-
τήτων. Η βάση του Θεματικού Τουρισμού είναι η επιθυμία να αναδείξει 
τη φυσική κληρονομιά και τον πολιτισμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες 
και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του παγκόσμιου 
τουρισμού και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομη-
χανίες χρησιμοποιούνται, ολοένα και περισσότερο, για 
την προώθηση προορισμών, καθώς και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η ελκυστικότητά τους. Σε γενι-
κές γραμμές, οι αναλογίες των τουριστών που επιλέγουν 
πολιτιστικές διακοπές έχουν αυξηθεί σε όλον τον κόσμο 
από περίπου 17% σε έως και πάνω από 30% (ATLAS, 
στην έκθεση του ΟΟΣΑ). Ως εκ τούτου, ο πολιτισμός θε-
ωρείται, όλο και περισσότερο, ως ένα σημαντικό στοιχείο 
του τουριστικού προϊόντος. Έτσι, ο τουρισμός παρέχει ένα 
σημαντικό μέσο για την ενίσχυση του πολιτισμού και της 
δημιουργίας εισοδήματος που μπορεί να διατηρήσει, να 
υποστηρίξει και να ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά.

Η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού 
μπορεί συνεπώς να βοηθήσει τους προορισμούς ώστε 
να γίνουν πιο ελκυστικοί και ανταγωνιστικοί ως τοποθε-
σίες για να ζήσει κάποιος εκεί, να επισκεφτεί το μέρος, 
να εργαστεί και να επενδύσει σε αυτό. Οι πιο επιτυχη-
μένοι προορισμοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν 
τις ευρύτερες επιπτώσεις της σχέσης μεταξύ τουρισμού 
και πολιτισμού. Ανάμεσα στους κύριους παράγοντες που 
συνδέουν τον τουρισμό και τον πολιτισμό με την ανταγω-
νιστικότητα και την ελκυστικότητα συμπεριλαμβάνεται η 
ικανότητα του πολιτισμού να παρέχει συγκεκριμένο χαρα-
κτήρα στον τουρισμό. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί 
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε σύγκριση 
με άλλες περιοχές του κόσμου, η πυκνή προσφορά πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη αποτελεί τη βασική 
δύναμη. Η ελκυστικότητα της Ευρώπης αποδίδεται στην 
ιστορία και τον πολιτισμό πολλών αιώνων.

Ο τουρισμός περιπέτειας είναι δημοφιλής σε περιοχές 
με θάλασσα ή ορεινές περιοχές. Οι αθλητικά δραστήριοι 
τουρίστες μπορούν να επιλέξουν αυτή τη μορφή εναλλα-
κτικού τουρισμού, με μακρινές πεζοπορίες ή σωματικές 
δραστηριότητες με περισσότερες προκλήσεις. Καταδύ-
σεις, ορειβασία και εξερεύνηση σπηλαίων είναι μεταξύ 
των δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε ένα πακέτο του-
ρισμού περιπέτειας.

Ξεκινώντας από αυτή την πρώτη κατάταξη, υπάρχουν πολ-
λές άλλες μορφές τουρισμού. Ακολουθούν μόνο μερικά 
παραδείγματα Θεματικού Τουρισμού.

Οι πιο επιτυχημένοι 
προορισμοί είναι εκείνοι, 
οι οποίοι αναγνωρίζουν τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της 
σχέσης μεταξύ τουρισμού 
και πολιτισμού.
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 Για να ικανοποιήσει τους πελάτες που είναι πάντα πιο «κι-
νητικοί» και απαιτητικοί, η διαχείριση της προσωπικής σχέσης 
γίνεται μιας ζωτικής σημασίας πτυχή για την επιτυχία: εξ ου 
και η αυξανόμενη σημασία των e-CRM λύσεων (e-Customer 
Relationship Management), τα οποία βοηθούν να κατασκευαστεί 
το «προφίλ» του πελάτη, προκειμένου να προταθεί «το σωστό 
προϊόν στη σωστή στιγμή με το σωστό τρόπο».

 Η χρήση των ΤΠΕ μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο εργασί-
ας των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (Destination 
Management Organizations). 

 Οι δραστηριότητες της ηλεκτρονικής προώθησης, οι διαδι-
κτυακές πωλήσεις, οι υπηρεσίες, η διαχείριση των πυλών που 
συνδέουν τους πελάτες και τους προμηθευτές των υπηρεσιών 
(δραστηριότητες που παραδοσιακά πραγματοποιούνται από τα 
ταξιδιωτικά γραφεία) αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

 Καινοτόμες ιδέες πίσω από το Web 2.0:
● οι χρήστες δεν είναι πλέον μόνο «αναγνώστες» του περιεχο-
μένου, αλλά και δημιουργοί,
● οι προσθήκες από τους χρήστες προσθέτουν αξία, έστω και 
όχι ενσυνείδητα, μέσω ενός μηχανισμού «συλλογικής νοημο-
σύνης»,

● οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι «ανοικτού κώδικα», το οποίο 
σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία 
για τη δημιουργία άλλων εφαρμογών 
● «σταδιακή» εξοικείωση με το διαδίκτυο και όχι «τμηματική». 
Αντί της φράσης «βρείτε στο διαδικτυακό τόπο» που σας ενδια-
φέρει, χρησιμοποιούμε τη φράση να βρίσκεστε «συντονισμένοι» 
με το διαδικτυακό τόπο που σας ενδιαφέρει
● το φαινόμενο της «μακριάς ουράς»: στο διαδικτυακό χώρο 
όπου οι χρήστες-αγοραστές είναι ενεργοί, μπορείτε να δημι-
ουργήσετε πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών, τη στιγμή που ένα φυσικό κατάστημα 
θα είχε πολύ μεγάλο κόστος.

Γενικά, η σύνδεση ΤΠΕ και τουρισμού φαίνεται επιβεβλημένη.
Οι ΤΠΕ οδηγούν σε μια σειρά τουριστικών οφελών, ενισχύοντας 
την επίδραση που φέρνει ο τουρισμός στην τοπική κοινότητα και 
την ικανότητά του να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, για να αναπτυχθεί ο Θεματικός 
Τουρισμός, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνεισφορά που μπο-
ρούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ.

η τεχνολογία μπορεί 
να οδηγήσει σε μια 
καλύτερη ανταγωνιστική 
θέση οικοδομώντας 
εμπόδια εισόδου στην 
αγορά, διαφοροποίηση 
των προϊόντων και 
των υπηρεσιών, 
φρούρηση των καναλιών 
διανομής, μείωση του 
κόστους εφοδιασμού 
και αποτελεσματική 
διαχείριση των πελατών 
και των προμηθευτών.

2.4.3 Επίδραση στις τοπικές κοινωνίες

Όπως καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, ο Θεματι-
κός Τουρισμός αναπτύσσεται συχνά σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές και αυτό μπορεί να φέρει σχετικές με τον τουρισμό πα-
ροχές πιο κοντά σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη. Τα βασικά 
οφέλη του τουρισμού, είναι οικονομικά, κοινωνικο-πολιτιστικά 
και περιβαλλοντικά.

Οικονομικά οφέλη – Ο τουρισμός μπορεί να παρέχει άμεσες 
θέσεις εργασίας στην κοινότητα, όπως ξεναγούς ή υπηρεσίες 
καθαριότητας του ξενοδοχείου. Δημιουργείται και έμμεση απα-
σχόληση μέσα από άλλες βιομηχανίες όπως η γεωργία, η παρα-
γωγή τροφίμων και ο τομέας του λιανικού εμπορίου. Οι δαπάνες 
των επισκεπτών δημιουργούν έσοδα για την τοπική κοινότητα 
και μπορούν να οδηγήσουν στην ανακούφιση της φτώχειας στις 
χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Επι-
πλέον, ο τουρισμός προσελκύει κεφάλαια και επενδύσεις από 
το εξωτερικό. Βοηθά τη δημιουργία εταιρειών και επιχειρήσεων 
(στους τομείς των καταλυμάτων, της εστίασης, του εμπορίου, 
των υπηρεσιών κ.λπ). Τέλος, η ανάπτυξη των υποδομών όπως 
αεροδρόμια, δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, και επιχειρήσεις λια-
νικής έχουν τη δυνατότητα να ωφελούν την τοπική κοινότητα 
και μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη, επιτρέ-
ποντας την αύξηση του εμπορίου και την καλύτερη ροή των αγα-
θών και των υπηρεσιών.

Κοινωνικά οφέλη - Ο τουρισμός μπορεί να επιφέρει μια πραγ-
ματική αίσθηση υπερηφάνειας και ταυτότητας στις κοινότητες. 
Με την ανάδειξη των διακριτών χαρακτηριστικών του τρόπου 
ζωής τους, της ιστορίας και του πολιτισμού, ο τουρισμός μπορεί 
να ενθαρρύνει τη διατήρηση των παραδόσεων που μπορεί να 
βρίσκονται σε κίνδυνο. Μπορεί να αποτελέσει μια πηγή υπερη-
φάνειας για τις τοπικές κοινότητες και τους επιτρέπει να εξετά-
σουν την ιστορία τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά και 
να αναπτύξουν τη δική τους ταυτότητα ως κοινότητα. Αυτό βοη-
θά τους κατοίκους της περιοχής να διατηρήσουν τις παραδόσεις 
και τον πολιτισμό τους, ενώ, επίσης, μπορούν να τις επιδείξουν 
σε όλους τους επισκέπτες. Αυτό το πλεονέκτημα του τουρισμού 
είναι που έχει σώσει πολλούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την καταστροφή και επιπλέον παρέχει στους τουρίστες μια 
θαυμάσια εικόνα για τον τοπικό τρόπο ζωής. Ο τουρισμός μπορεί 
να βοηθήσει να διατηρηθεί η ιστορία μιας περιοχής που μπορεί 
διατρέχει σε κίνδυνο να χαθεί.

Άλλα κοινωνικά οφέλη είναι, για παράδειγμα:
 η διατήρηση και βελτίωση των φυσικών πόρων, των παραδό-
σεων και του πολιτισμού του τόπου, όπως η αναβίωση αρχαίων 
τεχνοτροπιών.
 η ανακάλυψη και η προώθηση της πολυμορφίας, χάρη στην 
εποικοδομητική συνάντηση και την αμοιβαία ανταλλαγή απόψε-
ων με τους κατοίκους, χάρη στο ενδιαφέρον των τουριστών, που 
μπορεί να οδηγηθούν στο να ξαναανακαλύψουν την ταυτότητά 
τους και να ενισχύσουν την πολιτιστική και ιστορική τους κλη-
ρονομιά. 

Ένα άλλο είδος κοινωνικών οφελών είναι τα δημογραφικά 
οφέλη. Ο τουρισμός συχνά δρα ως παράγοντας για την αστική 
ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού, ειδικά σε περιοχές με 
χαμηλή ανάπτυξη, και αυτό εξηγείται από:

 Την παύση των αναχωρήσεων των κατοίκων,

 Την αύξηση του ενεργού πληθυσμού, που προσελκύονται από 

τις θέσεις εργασίας ή την ενδεχόμενη ανάπτυξη (η κατασκευή 
νέων υποδομών και το άνοιγμα μεγάλων έργων αυξάνουν τις 
θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους),

 Την ανανέωση του πληθυσμού.

Περιβαλλοντικά οφέλη - Ο τουρισμός παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων, καθιστώντας τον προορισμό πιο αυθεντικό 
και πιο επιθυμητό για τους επισκέπτες. Επίσης, προσθέτει περισ-
σότερη αξία στον τοπικό επιχειρηματικό τουρισμό.

2.5 Τουρισμός και ΤΠΕ

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδρα-
ματίζουν έναν ρόλο ολοένα αυξανόμενης σημασίας στη ζωή των 
ανθρώπων. Γι ‘αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την 
ανάπτυξη ενός τομέα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις ΤΠΕ. Σε γε-
νικές γραμμές, οι ΤΠΕ επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα όλων 
των οργανισμών, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστη-
ριοποιούνται, το μέγεθος και τη θέση. Η τεχνολογία μπορεί να 
οδηγήσει σε μια καλύτερη ανταγωνιστική θέση οικοδομώντας 
τρόπους εισόδου στην αγορά, διαφοροποίηση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, φρούρηση των καναλιών διανομής, μείωση 
του κόστους εφοδιασμού και αποτελεσματική διαχείριση των πε-
λατών και των προμηθευτών. Στον τουρισμό, οι ΤΠΕ διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο ως εργαλείο διαχείρισης και ως κανάλι επι-
κοινωνίας και παροχής υπηρεσιών για το χρήστη. Ως εργαλείο 
διαχείρισης, οι ΤΠΕ μας δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης 
της ποιότητας των διαφόρων στοιχείων, όπως των πόρων, της 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της χρηματοδότησης, 
της υποβολής εκθέσεων εσόδων και συνολικών εξόδων (ισολο-
γισμός) ή επίσης, δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση 
ενός αυξανόμενου αριθμού παραγόντων, για παράδειγμα, του 
φωτισμού ή την είσοδο στο δωμάτιο. Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα ση-
μαντικό κανάλι επικοινωνίας για την προώθηση και την πώληση 
των τουριστικών προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι επισκέπτες 
σήμερα επικοινωνούν με τους παρόχους υπηρεσιών, είτε μέσω 
των παγκόσμιων δικτύων κρατήσεων και διανομής και των δι-
αδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων, είτε άμεσα, μέσω δικών 
τους portal, κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και τηλέφωνων. Η δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τεχνολογικής παροχής. Οι επι-
σκέπτες κάνουν συχνή χρήση του διαδικτύου για διάφορους λό-
γους, όπως για να διατηρούν επαφή με άλλους ανθρώπους, για 
να διαβάζουν τα email τους, για να στέλνουν φωτογραφίες και 
βίντεο. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται συχνά εργαλεία προώ-
θησης του Θεματικού Τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 
που φέρνουν οι ΤΠΕ στον τουρισμό, κάποιες τάσεις μεταξύ των 
ΤΠΕ και του τουρισμού μπορούν να περιγραφούν. 

Μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου ως ένα εργαλείο για την 
οργάνωση της τουριστικής εμπειρίας, για να πραγματοποιηθούν 
κρατήσεις και πληρωμές.

 Η αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων των συναλλαγών.

 Η εξάπλωση της χρήσης των κινητών συσκευών (κινητά GIS 
UMTS) ανοίγουν νέες δυνατότητες για την προώθηση του τουρι-
σμού και την υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
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Ειδικότερα, είναι δυνατό να δημιουργηθούν υπο-θεματικές 
προσφορές μεταξύ 2 ή περισσότερων εταίρων που σχετίζο-
νται με το Θρησκευτικό Τουρισμό (για παράδειγμα Medjugorje, 
Loreto και Sant ‘Antonio στην Πάντοβα και μονή Στομίου Κό-
νιτσας στην Ήπειρο) ή ιστορικών διαδρομών (π.χ. τείχη της 
πόλης και οχυρώσεις στην Ιταλία και την Κροατία και στην 
Ήπειρο, όπως η πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων 
στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου) σε σχέση 
με συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και αρχιτεκτονικά χα-
ρακτηριστικά.

Η μεγάλη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η οποία χαρα-
κτηρίζει ολόκληρη την περιοχή του έργου, έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού μουσείων, που τα περισ-
σότερα από αυτά είναι θεματικά. Συγκεκριμένα, μπορούμε 
να βασιστούμε σε ένα σύνολο περίπου 550 μουσείων που 
μπορούν εύκολα να αποτελέσουν ένα δίκτυο μουσείων του 
Adriatic Route, εφόσον υπάρχει κατάλληλη σύνδεση και προ-
ώθηση, κατανέμοντας τα και πάλι σε προσφορές με υπο-θέ-
ματα, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τα 
συμφέροντα και τις ανάγκες των τουριστών και των επισκε-
πτών. Το γεγονός ότι η περιοχή που αναλύουμε (η περιοχή 
του έργου Adriatic Route) χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς 
φυσικούς πόρους και τοπία (από παραθαλάσσιο περιβάλλον 
σε ορεινό όγκο, διασχίζοντας λοφώδεις και αγροτικές περιο-
χές) επιτρέπει την ανάλυση 2 διαφορετικών πεδίων ενδιαφέ-
ροντος, που είναι σε θέση να ενσωματώσουν την τουριστική 
προσφορά που μπορεί να οικοδομηθεί γύρω από φυσικούς 
και πολιτιστικούς πόρους και ιδίως:

Τουρισμός Δραστηριοτήτων - κάθε περιοχή εταίρου του 
έργου που έχει αναλυθεί παρουσιάζει έναν μεγάλο αριθμό 
αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών κέντρων και αθλητι-
κών προσφερόμενων υπηρεσιών που ποικίλλουν από κατα-
δύσεις, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες 
ως σκι και πεζοπορία σε ορεινές περιοχές. Το γκολφ, η ποδη-
λασία και η ιππασία είναι μερικά μόνο παραδείγματα, για το τι 
μπορεί να μπει επιπλέον στις παραπάνω παροχές αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Όπως είδαμε και προηγουμένως, συγκεκρι-
μένα τοπικά χαρακτηριστικά, όπως η παρουσία γεωθερμικών 
περιοχών, αφήνουν χώρο για τη δημιουργία υπο-θεματικών 
τουριστικών προσφορών με δυνατότητα διασύνδεσης 2 ή πε-
ρισσοτέρων χωρών-εταίρων, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες 
τουριστικές κατηγορίες.

Τοπικό φαγητό και κρασί παραγωγής: το λάδι και το κρα-
σί είναι από τα πιο κοινά προϊόντα της περιοχής του έργου, 
χάρη στην παρουσία ενός παρόμοιου κλίματος και παρόμοιων 
ιστορικών παραδόσεων. Εκτός από αυτά, η παρουσία πολλών 
προϊόντων ΠΓΕ και ΠΟΠ επιτρέπουν να συμπληρωθεί και 
να ολοκληρωθεί η προσφορά. Στις επόμενες παραγράφους, 
μια λεπτομερής περιγραφή των βέλτιστων πρακτικών, που 
αναπτύχθηκαν από τους διάφορους εταίρους, θα καταδείξει 
πώς η τοπική παραγωγή, η φυσική κληρονομιά, οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις και η ιστορία μπορούν να συνδυαστούν απο-
τελεσματικά για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των διαφο-
ρετικών τουριστών και να λάβει χώρα παροχή υψηλής ποιό-
τητας ολοκληρωμένης τουριστικής προσφοράς. Το επόμενο 
βήμα είναι να μάθουμε από τις τοπικές βέλτιστες πρακτικές 
και να αναπτύξουμε διακρατικές προσφορές, που να μπορούν 
να επικοινωνήσουν στον τελικό πελάτη (τουρίστα, επισκέπτη 
ή πολίτη) τον πλούσιο και ετερογενή στόχο της περιοχής του 
Adriatic Route.

3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 
- Συγκριτική αξιολόγηση - Καλές Πρακτικές

Η παράγραφος αυτή περιέχει μια περίληψη της υφιστάμενης κα-
τάστασης που περιγράφεται στις επιμέρους εκθέσεις που εκπο-
νήθηκαν από κάθε εταίρο του έργου στο ΠΕ3, προκειμένου να 
προσφέρει στον αναγνώστη μια σαφή περιγραφή σε παγκόσμιο 
επίπεδο των υφιστάμενων πόρων και των καλών πρακτικών 
που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή του έργου. Αυτό θα βο-
ηθήσει στην κατανόηση του τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρό-
νια για να αναπτυχθεί αποτελεσματικά η προσφορά του Θεματι-
κού Τουρισμού εντός της διακρατικής περιοχής του έργου του 
Adriatic Route, δίνοντας προτάσεις για τις δράσεις συνεργασίας 
που πρέπει να αναληφθούν από τους συμμετέχοντες εταίρους.

3.2 Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι

Η πρώτη έκθεση που εκπονείται από κάθε εταίρο του έργου επι-
κεντρώθηκε στον ορισμό των Πολιτιστικών και Φυσικών πόρων 
της Περιφέρειας προσδιορίζοντας τις βασικές πληροφορίες που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των μελ-
λοντικών δραστηριοτήτων του έργου και καθορίζοντας το ίχνος 
για μια κοινή περιγραφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να σκέφτονται και να σχεδιάζουν 
σε επίπεδο έργου και όχι σε επίπεδο μεμονωμένης χώρας. Τα 
αποτελέσματα των εκθέσεων δείχνουν και επιβεβαιώνουν ότι 
η εδαφική περιοχή που αφορά το έργο Adriatic Route, είναι δι-
άσπαρτη με πολιτιστικούς, ιστορικούς, θρησκευτικούς και φυ-
σικούς πόρους. Στόχος των διοικήσεων είναι να δημιουργηθεί 

μια ολοκληρωμένη τουριστική προσφορά γύρω από αυτούς τους 
πόρους, αποδίδοντας τους τη σωστή αξία και υπογραμμίζοντας 
το ρόλο τους στη συνεισφορά, σε διασύνδεση ο ένας με τον άλ-
λον, να περιγράψουν την περιοχή και να διαδώσουν το εσωτε-
ρικό της ψυχής της σε διεθνείς τουρίστες. Μόνο ενεργώντας με 
αυτόν τον τρόπο, γίνεται διαχείριση του τουρισμού ως χωνευτή-
ρι των στοιχείων, που τοποθετημένα μαζί, με έναν τρόπο, ώστε 
να είναι σε θέση να πουν στον επισκέπτη, τον τουρίστα ή ακό-
μη και τον πολίτη, ποια είναι η πραγματική ουσία της περιοχής. 
Οι πτυχές που αναλύονται είναι σε θέση να περιγράψουν τους 
διαθέσιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους στην περιοχή 
του έργου με ενδιαφέρον σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) 
και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), που μπορούν να βρεθούν 
σε κάθε περιοχή των εταίρων του έργου. Η δημιουργία ενός δι-
κτύου με ΕΖΔ και ΖΕΠ στο πλαίσιο του Adriatic Route γίνεται 
η βάση για μια συγκεκριμένη θεματική προσφορά. Ειδικότερα, 
στην περιοχή αναφοράς του έργου είναι δυνατόν να μετρήσου-
με συνολικά πάνω από 240 σημεία ενδιαφέροντος. Εκτός από 
αυτά, η φυσική κληρονομιά εμπλουτίζεται από την παρουσία 
φυσικών πάρκων (συνολικά 9), ειδικών καταφυγίων και άλλων 
προστατευόμενων περιοχών (σε σύνολο 68) και άλλα ιδιαίτερα 
μνημεία της φύσης, όπως τα Σπήλαια Καρστ που μπορεί να βρε-
θούν σε 2 ή περισσότερες περιοχές των εταίρων του έργου και 
ως εκ τούτου θα επιτρέψουν να αναπτυχθούν επιμέρους θεμα-
τικές προσφορές τουρισμού στο πλαίσιο εργασίας του Adriatic 
Route.

Η ανάλυση που διεξάγεται σε σχέση με τους πολιτιστικούς πό-
ρους, έχει οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα. Η περιοχή στό-
χος του έργου Adriatic Route παρουσιάζει πράγματι ένα μεγάλο 
αριθμό πολιτιστικών αγαθών, που κατανέμονται ομοιογενώς 
στις περιοχές των εμπλεκόμενων εταίρων και ιδίως όσον αφορά 
τις ακόλουθες 3 κοινές κατηγορίες:
 Θρησκευτικά Μνημεία (εκκλησίες, μοναστήρια, μονές, ερημη-
τήρια)
 Ιστορικά Μνημεία (τείχη πόλεων, οχυρώσεις, γέφυρες, κά-
στρα, αρχαιολογικοί χώροι)
 Βίλες και Αριστοκρατικά Παλάτια

03     Οι δράσεις και αποτελέσματα του έργου

Τα αποτελέσματα 
των εκθέσεων δείχνουν 
και επιβεβαιώνουν 
ότι η εδαφική περιοχή 
που αφορά το έργο Adriatic 
Route, είναι διάσπαρτη
με πολιτιστικούς, ιστορικούς, 
θρησκευτικούς και φυσικούς 
πόρους.
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τουριστική ζήτηση αναμένεται να μετατοπιστεί από 
το μαζικό τουρισμό σε πιο εξατομικευμένες μορφές 
τουρισμού, που θα απευθύνονται σε ειδικούς ταξι-
διώτες. Η αυξημένη χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ 
έχει οδηγήσει σε έναν πλούτο πληροφοριών για τον 
επισκέπτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξατομι-
κεύσει τόσο τις τουριστικές επιλογές αναζήτησης, 
όσο και της αγοράς. Επιπλέον, η δυνατότητα των 
χρηστών να μοιράζονται και να αξιολογούν τις του-
ριστικές εμπειρίες χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, τους έχει καταστήσει απαιτητικούς 
σχετικά με τις επιλογές τους. Επιδιώκουν και επιθυ-
μούν υψηλά επίπεδα υπηρεσιών, πακέτα διακοπών 
ποιότητας και συνάφεια ποιότητας - χρηματικής αξί-
ας στην αγορά του πακέτου τους.

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική βιομηχανία 
αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχία της κάθε 
τουριστικής επιχείρησης. Οι ΤΠΕ διευκολύνουν τον 
πιθανό επισκέπτη παρέχοντας πρόσβαση σε πληρο-
φορίες σχετικά με τα τουριστικά προϊόντα από σχε-
δόν οποιοδήποτε τόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο. 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, 
μπορεί να προσεγγίσουν πιθανούς πελάτες σε όλον 
τον κόσμο μέσω της χρήσης φορητών υπολογιστών, 
τεχνολογιών του διαδικτύου κ.λπ. Οι ΤΠΕ έχουν δι-
εισδύσει αρκετά στο περιβάλλον της ξενοδοχειακής 
διαχείρισης, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες του 
ξενοδοχείου κάτω από ένα ηλεκτρονικό πλαίσιο. Οι 
ΤΠΕ εισήγαγαν σημαντικές βελτιώσεις στην υποδο-
μή των ταξιδιωτικών οργανισμών. Η αναβάθμιση 
των λειτουργιών τους στα back-office συστήματα 
γραφείου (π.χ. logistics), παρακολούθηση προμη-
θειών και έλεγχος προσωπικού), καθώς και των 
λειτουργιών τους στα front-office συστήματα γρα-
φείου (λογισμικό για τον έλεγχο της διαδρομής, 
κρατήσεις εισιτηρίων, επικοινωνία και διαχείριση 
των παρόχων) έχουν αποφέρει σημαντικές συνερ-
γασίες παράλληλα με μια αύξηση της αποδοτικότη-
τας και άλλων οικονομικών οφελών. Τα Συστήματα 
διαχείρισης προορισμών χρησιμοποιούνται προκει-
μένου να συγκεντρωθεί το συνολικό ποσό των του-
ριστικών προσφορών στο συγκεκριμένο προορισμό. 
Η συμβολή τους στη στρατηγική διαχείριση και την 
προώθηση αποδεικνύεται μέσα από την ικανότητα 
της ενσωμάτωσης όλων των εταίρων σε τελικούς 
προορισμούς σε όλον τον κόσμο.

Τα οφέλη των ΤΠΕ που εφαρμόζονται για την 
προώθηση του τουρισμού είναι:
 Η συστηματική και οργανωμένη προώθηση του 
Θεματικού Τουρισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 Η ενίσχυση της εικόνας και οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες του τουριστικού προορισμού με έμφαση σε 
θεματικές ενότητες
 Η έμφαση στη λειτουργικότητα και την προσβασι-
μότητα που προσφέρονται από τα τεχνολογικά εργα-
λεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τελικό 
χρήστη
 Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των εφαρμο-
γών κινητής τηλεφωνίας
 Η χρήση των συστημάτων GIS που ενισχύουν την 
τουριστική ροή.

η ενσωμάτωση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών  
στην τουριστική βιομηχανία 
αποτελεί βασικό συστατικό 
για την επιτυχία της 
κάθε τουριστικής επιχείρησης, 
αφού διευκολύνουν 
τον πιθανό επισκέπτη 
παρέχοντας πρόσβαση 
σε πληροφορίες 
για τα τουριστικά προϊόντα 
από σχεδόν οποιοδήποτε
τόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο. 

3.3 Υποδομές μεταφορών και καθεστώς των ΤΠΕ

Κάθε εταίρος του έργου συνέταξε μια έκθεση που επικεντρώθη-
κε στην ανάλυση της υποδομής των μεταφορών και την κατάστα-
ση των ΤΠΕ των τοπικών συμμετεχουσών περιοχών, με στόχο 
να δοθεί μια σημαντική συμβολή στον εντοπισμό των σχετικών 
καλών πρακτικών για την προώθηση Θεματικού Τουρισμού, σε 
συνδυασμό με την αναγνώριση των υφιστάμενων αδύναμων 
σημείων, που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα επόμενα 
χρόνια, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας διακρατικής 
περιοχής αποδοτικά και αποτελεσματικά συνδεδεμένης, τόσο σε 
ουσιαστικό επίπεδο, όσο και φυσικό επίπεδο. Η υποδομή των 
μεταφορών και η ανάλυση της κατάστασης των ΤΠΕ, ανέδειξε 
τις διαφορές και τα αδύναμα σημεία στην περιοχή του έργου 
που θα πρέπει αναγκαστικά να αξιολογηθούν προσεκτικά και για 
τα οποία θα είναι υποχρεωτικό να καθοριστούν συγκεκριμένες 
στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια για την επιτυχή ανάπτυξη 
μιας θεματικής τουριστικής προσφοράς σε επίπεδο έργου, ώστε 
να προωθηθούν και να διαδοθούν σε ντόπιους και διεθνείς του-
ρίστες και επισκέπτες.

3.3.1 Ανάλυση υποδομών μεταφορών 
 
Οδικό δίκτυο: εκτός από μερικά περιορισμένα παραδείγματα 
μιας υπάρχουσας καλής σύνδεσης μεταξύ αυτοκινητοδρόμων, 
οι περισσότερες από τις περιοχές του έργου παρουσιάζουν ένα 
οδικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να βελτιωθεί ή να ολοκληρωθεί 
με σκοπό τη σύνδεση των περιοχών Adriatic Route με τους κύ-
ριους κόμβους της άφιξης των τουριστών και των επισκεπτών.

Σιδηροδρομικό δίκτυο: εκτός από λίγα παραδείγματα ενός 
υπάρχοντος καλού σιδηροδρομικού δικτύου, οι περισσότερες 
από τις περιοχές του έργου παρουσιάζουν σιδηροδρομικό δίκτυο 
χαμηλής ποιότητας, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 
ούτε καν υπαρκτό. Μια προσεκτική στρατηγική για τον τουρισμό, 
που στοχεύει να συνδέσει τις διάφορες συμμετέχουσες περιο-
χές, πρέπει απαραιτήτως να λάβει υπόψη αυτήν την κατάσταση, 
ώστε να βρει τις κατάλληλες λύσεις σε θέση να: 
 πραγματοποιήσουν μια εκτίμηση των υφιστάμενων σιδηρο-
δρομικών συνδέσεων, όπου αυτές είναι υπαρκτές
 να ανιχνεύσουν έγκυρες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο ή ούτως ή άλλως παρου-
σιάζει χαμηλά ποιοτικά πρότυπα. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις 
πρέπει να προωθηθούν επαρκώς, ώστε να επιτρέπουν στους 
τουρίστες και τους επισκέπτες να οργανώσουν το ταξίδι τους με 
αποτελεσματικό τρόπο. 

Παράκτιες συνδέσεις: η περιοχή του έργου παρουσιάζει ένα εν-
διαφέρον δίκτυο παράκτιας σύνδεσης, παρουσιάζοντας πλοιά-
ρια, φεριμπότ και κρουαζιερόπλοια ως μια έγκυρη λύση μεταφο-
ράς για να φτάσει ο επισκέπτης στους συμμετέχοντες τοπικούς 
προορισμούς. Ένα δίκτυο λιμένων συνδέει τις διάφορες εδα-
φικές περιοχές, όπου το έδαφος δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω 
στη θάλασσα, συμπληρωματικές λύσεις μεταφοράς (λεωφορεία, 
τρένα, ιδιωτικές υπηρεσίες μεταφορών) μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν για να φτάσει ο επισκέπτης στον τελικό προορισμό. 

Αεροπορικές συνδέσεις: η περιοχή του έργου παρουσιάζει 
μια ενδιαφέρουσα εναέρια διασύνδεση, με πολλά διεθνή αε-
ροδρόμια που συνδέουν τις διάφορες εδαφικές περιοχές. Σε 
περιπτώσεις που κάποια περιοχή δεν έχει διεθνές αεροδρόμιο, 
συμπληρωματικές λύσεις μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, υπη-
ρεσίες ιδιωτικών μεταφορών) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
να φτάσει ο επισκέπτης στον τελικό προορισμό.

3.3.2 Ανάλυση της κατάστασης των ΤΠΕ

Όπως έχει περιγραφεί λεπτομερώς στην προηγούμενη παρά-
γραφο, οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο 
και στην υποστήριξη αποτελεσματικών θεματικών στρατηγικών 
τουρισμού που αναπτύχθηκαν από τις εδαφικές οντότητες της 
ΕΕ. Είναι, επομένως, σημαντικό να αναλύσουμε το επίπεδο εξέ-
λιξης των ΤΠΕ στην περιοχή του έργου, για να δούμε ποια είναι 
τα αδύναμα σημεία και τι πρέπει ακόμη να γίνει, προκειμένου να 
υιοθετηθεί μια στρατηγική προώθησης της υφιστάμενης φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ΤΠΕ. Παρομοίως με ό, τι 
έχουμε δει σε σχέση με τις υποδομές και, όταν μιλάμε για τις ΤΠΕ 
στην περιοχή του έργου Adriatic Route είναι δυνατό να εντοπί-
σουμε σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και 
το επίπεδο ανάπτυξης συγκρίνοντας τις διαφορετικές περιοχές 
του έργου. Όλοι οι προορισμοί έχουν ανιχνεύσει τη σημασία των 
επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα και στη διαθεσιμότητα wi-fi 
δικτύων, γεγονός που οφείλεται στο ότι αυτό θα επιτρέψει:

 στους τουρίστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στο δια-
δίκτυο με ευκολία, αφού έχουν φθάσει στα επιλεγμένα σημεία,
 στους τουρίστες να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με την 
επιλεγμένη τοποθεσία και να μοιραστούν τα σχόλια, τις φωτο-
γραφίες, τα βίντεο σχετικά με την εμπειρία που ζουν σε πραγ-
ματικό χρόνο,
 στους πολίτες και τους ιδιωτικούς φορείς να επισκεφθούν δια-
δικτυακοί τόποι και διαδικτυακές πύλες που παρέχουν πληροφο-
ρίες σχετικά με τις περιοχές του ενδιαφέροντος τους,
 στους ιδιωτικούς φορείς να προωθήσουν τη δραστηριότητα 
τους στο διαδίκτυο, επιτρέποντας διαδικτυακές κρατήσεις και 
να εξασφαλίσουν βοήθεια σε πιθανούς ή πραγματικούς πελά-
τες εξαλείφοντας τις φυσικές αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο και 
λειτουργώντας στη διεθνή τουριστική αγορά.

Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή δράσης του έργου μπορεί 
να περιγραφεί ως μία περιοχή η οποία «εξελίσσεται». Σε όλους 
τους προορισμούς οι εμπλεκόμενοι φορείς επενδύουν στη δη-
μιουργία των wi-fi spots (τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις) και 
στη βελτίωση του επιπέδου ευρυζωνικής κάλυψης, φέρνοντας 
συνδέσεις και σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Αυτό ιδίως 
φαίνεται να αποκτά μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για Θεματικό 
Τουρισμό (όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο), ο οποίος 
στο μεγαλύτερο μέρος αφορά τις αποκεντρωμένες περιοχές σε 
αντίθεση με τις πιο παραδοσιακούς και γνώριμους προορισμούς, 
όπως πόλεις των τεχνών ή παραθαλάσσιες περιοχές.

3.3.3 Η περιοχή του Adriatic Route 
και η χρήση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ 
για την προώθηση του τουρισμού

Η προώθηση μέσω Διαδικτύου αποτελεί μια από τις πιο διαδεδο-
μένες και αποτελεσματικές πρακτικές, για την προσέλκυση και 
την ενημέρωση δυνητικών επισκεπτών και τουριστών. Το διαδί-
κτυο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο, που η ζήτηση και η προ-
σφορά εξελίσσονται στην τουριστική αγορά. Από τη μία πλευρά, 
έχει αλλάξει τη φιλοσοφία πίσω από το σχεδιασμό των κατα-
ναλωτών και την αγορά του περιεχομένου των διακοπών τους 
(αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αναζητήσεις και οι πληρο-
φορίες για ταξίδια και για κρατήσεις βρίσκονται ακόμα στην κο-
ρυφή των πιο δημοφιλών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο). Από 
την άλλη πλευρά, έχει επηρεάσει τους παρόχους τουριστικών 
υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία, την προώθηση και την 
εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Στο μέλλον, η 
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5. «GISCOVER»

Η Giscover Padova δίνει στους τουρίστες τη δυνατότη-
τα να ακολουθήσουν τις διαδρομές πολλών δρομολο-
γίων σε δορυφορικούς πλοηγούς, έξυπνα τηλέφωνα, 
κ.λπ. Το προϊόν παρουσιάζει πολλές διαδρομές που 
απεικονίζονται μέσω δορυφόρου. Σε κάθε διαδρο-
μή οι επισκέπτες μπορούν να δούν το μήκος της δια-
δρομής, τον καλύτερο τρόπο για να την καλύψουν (με 
τα πόδια, με το ποδήλατο, με το αυτοκίνητο κ.λπ) μια 
σύντομη εισαγωγή και, για κάθε σημείο ενδιαφέρο-
ντος, ένα σύνδεσμο στην επίσημο διαδικτυακός τόπος 
και μια εικόνα. Η GISCOVER είναι συνδεδεμένη με το 
Soundtouring της Πάντοβα.

A. ΙΤΑΛΙΑ 
(Πάντοβα και Μάρκε)

1. “Happy Museum” 
και “Happy Museum APP”

Το πρώτο Φεστιβάλ Μουσείων της Περιφέρειας του Marche για 
την προώθηση του πολιτισμού στην Περιφέρεια του Marche ξε-
κίνησε το 2012. Στο πλαίσιο του “Happy Μuseum”, τα μουσεία 
καλούνται να προτείνουν συναντήσεις, εκδηλώσεις και συναρ-
παστικές πρωτοβουλίες για την ανακάλυψη των πολιτιστικών 
θησαυρών της Περιφέρειας του Marche, την ιστορία της και τα 
αξιοθέατα της σε αυτόν το συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, η 
συνολική πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας του Marche 
είναι διαθέσιμη με λήψη μιας εφαρμογής που είναι σε θέση να 
αλληλεπιδρά με το διαδικτυακό τόπο www.musei.marche.it. Η 
εφαρμογή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια απλή και διαισθητική 
γραφική διάταξη, εμπλέκει το χρήστη σε ένα πραγματικό εικο-
νικό ταξίδι. Αυτό οφείλεται στη χρήση της εικονικής πραγμα-
τικότητας: ένα προηγμένο σύστημα που επιτρέπει τη βελτίωση 
της πραγματικότητας, που περιβάλλει τους ανθρώπους μέσω 
στοιχείων πολυμέσων. Η εφαρμογή (που αναπτύχθηκε για τις 
συσκευές Apple και Android) χωρίζεται σε δύο τμήματα, Οδηγός 
για μουσεία και Κυνήγι Θησαυρού.

2. Θεματικοί διαδικτυακοί τόποι

Η σελίδα Made in Marche (Taste.κm.0 και ποιοτικές αγορές. Οι 
απολαύσεις του ουρανίσκου, οι ιδιαιτερότητες της χειροτεχνίας 
και της δημιουργικότητας στην περιοχή σε έναν λεπτομερή κα-
τάλογο των εταιρειών που παράγουν τα καλύτερα τοπικά προ-
ϊόντα και χειροποίητα αντικείμενα, καθώς και ένα ημερολόγιο 
με τις εκδηλώσεις που δεν πρέπει να παραλείψετε). Η σελίδα 
Genius of Marche με πληροφορίες για Πόλεις της τέχνης, για τα 
χωριά και την πνευματικότητα, η σελίδα Institutional Region of 
Marche και η σελίδα Marche in blue, που περιλαμβάνει πάρκα 

και δραστηριότητες στη φύση. Οι ανοικτές διαδικτυακές πύλες 
έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουν 
το περιεχόμενό τους σε διάφορες γλώσσες και επίσης, να παρέ-
χουν έναν κατάλογο καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, διαμερίσματα και οργανωμένες περιοχές κάμπινγκ), 
εφαρμογή για «κατέβασμα» που ο κάθε χρήστης μπορεί να εν-
σωματώσει στη συσκευή του, εφόσον το λογισμικό που χρησι-
μοποιείται είναι είτε Android είτε IOS. Αυτή η εφαρμογή παρέχει 
μια πληθώρα χαρακτηριστικών (που αναφέρονται παρακάτω) και 
τη δυνατότητα να βλέπει κανείς ντοκιμαντέρ σε 3D animation. 
Θεματικές διαδικτυακές πύλες: Ο διαδικτυακός τόπος Veneto & 
Sapori είναι ένας οδηγός αναφοράς, για να βρείτε τους καλύτε-
ρους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού της περιοχής Βένετο. 
Στην πύλη οι εμπειρογνώμονες μιλούν για το κρασί, τα εστια-
τόρια και τα εδέσματα, ξεκινώντας με τους ανθρώπους και τις 
οικογένειες που ασχολούνται με το πάθος τους. Η συλλέκτρια 
Rete Eventi συλλέγει και δημοσιεύει όλες τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, παραστάσεις και εκθέσεις που προτείνουν τα Τοπικά 
Συμβούλια και οι Σύλλογοι της επαρχίας της Πάδοβα.

3. Το blogtour «#ilovesenigallia»

Άμεσες και «κοινωνικές» σχέσεις: τα blogtours, που φιλοξένη-
σαν επτά από τους πιο δημοφιλείς ιταλούς bloggers και πέντε 
από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους bloggers, έχουν οργα-
νωθεί από την ομάδα Social Media Team σε συνεργασία με το 
δίκτυο Travel Bloggers Net. Οι bloggers κλήθηκαν να διηγηθούν 
«μυθοπλασίες» για την περιοχή, χρησιμοποιώντας το hashtag 
#ilovesenigallia. Όλο το υλικό, που συγκεντρώθηκε από την 
εμπειρία των bloggers θα χρησιμοποιηθεί και θα δημοσιευτεί 
σε εθνικά και διεθνή ταξιδιωτικά blog και διαδικτυακοί τόποι. Ο 
στόχος είναι να ενισχυθούν οι δραστηριότητες προώθησης, αρ-
χής γενομένης από τα κοινωνικά δίκτυα.

4. Το έργο «STAR»

Ο στόχος του STAR (Statistical networks in Tourism sector of 
Adriatic Regions -Στατιστικά δίκτυα στον τομέα του Τουρισμού 
των Περιφερειών της Αδριατικής) είναι να δημιουργήσει μια 
κοινή γνώση στην περιοχή της Αδριατικής συνδυάζοντας την 
«χρήση των ΤΠΕ με την τουριστική πληροφορία», που από κοι-
νού αντιπροσωπεύουν το κλειδί για την καινοτομία και την υπο-
στήριξη για έναν πιο αειφόρο τουρισμό στην περιοχή της Αδρι-
ατικής. Η διαδικτυακή εφαρμογή STAR ήταν το κύριο επίτευγμα 
του έργου. Είναι μια πλατφόρμα προσβάσιμη σε ξενοδόχους και 
δημόσιες διοικήσεις με διαφορετικές λειτουργίες. Ειδικότερα, η 
εφαρμογή STAR επιτρέπει στους ξενοδόχους να διαχειριστούν 
την υπηρεσία check-in, να διενεργήσουν έρευνες ικανοποίησης 
των πελατών και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από 
πλευράς στατιστικών στοιχείων. Οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνα-
τότητα να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την επιχειρηματική 
τους απόδοση με τους ανταγωνιστές τους, στον ίδιο προορισμό ή 
σε άλλους τουριστικούς προορισμούς των εταίρων. Η εφαρμογή 
STAR επιτρέπει, επίσης, στη Δημόσια Διοίκηση να συλλέξει σε 
πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των στατιστικών του τουρισμού, 
για να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς, ώστε να βελτιώσει τις του-
ριστικές πολιτικές, διεξάγοντας έρευνες ικανοποίησης πελατών. 
Η πλατφόρμα είναι φιλική προς το χρήστη και προσιτή σε όλα 
τα είδη των χρηστών. Μέσω των δεδομένων του τουρισμού και 
του στατιστικού τμήματος της πύλης, είναι επίσης,24 δυνατό να 
δείτε δεδομένα σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς των 
συνεργατών του έργου σε μια γραφική μορφή ακολουθώντας 
μια επιλογή των προκαθορισμένων δεικτών. Τα δεδομένα ενη-
μερώνονται κάθε έξι μήνες.
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3. Δορυφορική προστασία 
για τους φυσικούς πόρους της Ηπείρου 
(SSM NATURE)

Το ευρωπαϊκό έργο «Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής παρα-
κολούθησης των περιβαλλοντικών φυσικών πόρων», με ακρω-
νύμιο "SSMNatuRe". Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
προστασίας του δασικού πλούτου στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας – Αλβανίας. Το έργο αφορά στην παρακολούθηση των 
φυσικών πόρων της περιοχής με τη χρήση συστημάτων λήψης 
και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, που προέρχονται 
τόσο από τον Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Οργανισμό (Eumesat), 
όσο και από τη Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NASA), τα οποία 
σε συνδυασμό με προηγμένα γεωγραφικά πληροφοριακά συ-
στήματα (GIS) μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική υποδομή, 
που να συμβάλει στη διαχείριση κρίσης κατά τη διάρκεια φυσι-
κών ή τεχνολογικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, σεισμική 
δραστηριότητα, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και 
στην παρακολούθηση βλάστησης και άλλων φυσικών πόρων 
της περιοχής ενδιαφέροντος κ.λπ.

Το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες σε τρία στάδια:
 Πρόληψης, (π.χ. επικινδυνότητα πυρκαγιάς ή πιθανότητα πλημ-
μύρας, σχέδια αντιμετώπισης, μελέτη βέλτιστων πρακτικών)
 Διαχείρισης Ενδεχομένη Κρίσης ή περιβαλλοντικής μεταβολής 
(π.χ. εντοπισμός σημαντικότερων μετώπων πυρκαγιών, εξέλιξη 
σεισμικής δραστηριότητας, εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινο-
μένων 
 Αποτίμησης και αναφοράς περιβαλλοντικών παραγόντων 
(π.χ.. αποτίμηση καμένων εκτάσεων, περιοχές με κάλυψη σε 
νερό, χιόνι, καπνό).

Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του συστήματος είναι η 
αποστολή ειδοποιήσεων κινητής τηλεφωνίας (sms), αλλά και 
e-mail, σε περίπτωση που ανιχνευθεί έντονο καιρικό φαινόμε-
νο, σεισμός ή πυρκαγιά στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
75% και υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμ-
ματος Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013.

4. Έργο «Οδυσσέας»

Το έργο «Οδυσσέας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαι-
σίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από 
Εθνικούς πόρους. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα, ένα κόμβο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, που αποτυπώνει έργα, δημιουργίες και 
επιτεύγματα του Ελληνικού πολιτισμού χιλιάδων ετών. Ο ενδια-
φερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στο χάρτη της Ελλάδας, να εξε-
ρευνήσει τις περιοχές που τον ενδιαφέρουν και να ανακαλύψει 
μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς Χώρους. Οι πολλαπλές 
λειτουργίες του χάρτη δίνουν δυνατότητες περιήγησης σε όλους 
τους νομούς της χώρας και επιτρέπουν τη συλλογή διοικητικών, 
γεωγραφικών και πολιτιστικών πληροφοριών. 
Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες διατίθενται εδώ: 
http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp

B. ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΗΠΕΙρΟΥ

1. Ασύρματο Δίκτυο

Στο πλαίσιο του έργου «Eυρυζωνικές υποδομές ασύρματης πρόσβασης, υπηρεσιών και εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσπρωτίας» πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρό-
σβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους. 

Τα εγκατεστημένα ΑΣΠ παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες. Τα σημεία εγκατάστασης των 
Συσκευών Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ - Access Points) είναι: 
 Η προβλήτα στα Σύβοτα
 Η κεντρική πλατεία στην Ηγουμενίτσα
 Η προβλήτα στη Σαγιάδα

Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν ιστοσελίδες πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες του Hotspot που περιέχουν: Εφαρμογή πολυμε-
σικού περιεχομένου (multimedia content), Εφαρμογή Ενημερωτικού / Εκπαιδευτικού περιεχομένου, Εφαρμογή ψυχαγωγίας, Εφαρ-
μογή που βασίζεται στη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη (Location Based Services), Υπηρεσίες περιαγωγής (roaming), Εφαρμογή 
αμφίδρομης επικοινωνίας της ΝΑΘ με τους πολίτες, Εφαρμογή δημοσκοπήσεων / σφυγμομετρήσεων. Άλλες περιοχές που διαθέ-
τουν ασύρματα δίκτυα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας είναι η πόλη της Παραμυθιάς, ο Δήμος Φιλιατών, η τοπική Κοινότητα 
Γαρδικίου. Ο Δήμος Ιωαννίνων, μέχρι στιγμής, έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικά πέντε ασύρματα δίκτυα που 
απλώνονται στην πόλη των Ιωαννίνων. Το πρώτο, χρονικά, δίκτυο εγκαταστάθηκε στην Κεντρική πλατεία, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκο-
νται στο Πάρκο Κάτσαρη - Αρχ. Μακαρίου, στην πλατεία Μαβίλη, στο πάρκο Λιθαρίτσια - Δημαρχείο και στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, 
Βηλαρά αλλά και στη δημοτική Πινακοθήκη.

2. Σύστημα Περιήγησης μνημείων «Epirus Treasures»

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα που προσφέρει τη δυνατότητα περιήγησης σε μνημεία και από τους τέσσερις νομούς της Ηπεί-
ρου. Έχει αναπτυχθεί σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να περιηγηθεί εύκολα στις διάφορες κατηγορίες που 
περιλαμβάνει η εφαρμογή, όπως αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μουσεία, ιστορικοί χώροι και να παρακολουθήσει τις προτεινόμε-
νες διαδρομές. Για κάθε μνημείο περιλαμβάνονται μια σύντομη περιγραφή, τρεις φωτογραφίες και ένα βίντεο με περιγραφή. Ακόμη, 
παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης του μνημείου σε χάρτη, αλλά και η δρομολόγηση του χρήστη από το σημείο που βρίσκεται προς 
το μνημείο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησης στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να κα-
τεβάσει την εφαρμογή για λογισμικά Android και iOS, να παρακολουθήσει ένα τρισδιάστατο ντοκιμαντέρ και να συλλέξει διάφορες 
χρήσιμες πληροφορίες (κτελ, ταξί, αστυνομία κ.λπ). 
Η εφαρμογή διατίθεται εδώ: http://epirustreasures.gr/
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2. Δωρεάν Wi-Fi

Μέσω του έργου Pitagora στο πλαίσιο του προγράμματος IPA 
CBC Adriatic, η Περιφέρεια Dubrovnik-Neretva, σε συνεργασία 
με τους λοιπούς εταίρους έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για 
τις ΤΠΕ με στόχο τη μείωση της ψαλίδας των ΤΠΕ στην περιοχή 
της Αδριατικής. Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη 
των ΤΠΕ στην περιοχή του έργου με σκοπό την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της οικονομίας και την υποστήριξη της δημό-
σιας διοίκησης προς τις επιχειρήσεις. Οι ειδικοί στόχοι είναι η 
κατασκευή υποδομών ΤΠΕ και η επέκταση της προσφοράς των 
υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας παράλληλα 
τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών των ΤΠΕ.

Μέσα σε αυτό το έργο, η Dunea μαζί με την Περιφέρεια 
Dubrovnik-Neretva έχει πραγματοποιήσει δράσεις για τη δημι-
ουργία hotspots με το όνομα “HOT DNZ” - δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο στα τουριστικά κέντρα στους δήμους της Vela 
Luka, Orebic, Dubrovačko, Primorje, Zupa, Dubrovačka και 
Konavle (Cavtat). Η δωρεάν αυτή παροχή θα οδηγήσει στην αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μέσω της δωρεάν 
ασύρματης πρόσβασης στο Internet από συσκευές όπως smart 
phones, ταμπλέτες, κ.λπ., στις πιο πολυσύχναστες τουριστικές 
περιοχές. Η πόλη του Ντουμπρόβνικ δουλεύει πάνω σε ένα 
δωρεάν σύστημα Wi-Fi για τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της. Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο internet 
από δεκατέσσερις δημόσιους χώρους της πόλης, που περιλαμ-
βάνει πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και τον ιστορικό πυρήνα 
του Dubrovnik. Η υπηρεσία θα είναι εντελώς δωρεάν και κάθε 
άτομο θα είναι σε θέση να περνάει μέχρι δύο συσκευές. Έτσι, το 
Dubrovnik θα γίνει η περιοχή με τις πιο ανεπτυγμένες υπηρεσίες 
ασύρματης κάλυψης internet στην Κροατία.

3. Χρήσιμες ιστοσελίδες και εφαρμογές

 NIGHT & DAY Ντουμπρόβνικ είναι μια ιστοσελίδα που παρέ-
χει πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις, τα καθημερινά μενού 
των εστιατορίων, παραστάσεις κινηματογράφου, τα θέατρα και 
τις εκθέσεις για τις επόμενες 3 ημέρες. Μπορείτε να κατεβά-
σετε το Night & Day για iPhone στο link: www.nightnday.net/
dubrovnik/en.
 Οδηγός για το Dubrovnik. Πρόκειται για μια εφαρμογή που σας 
κατευθύνει προς τα καλύτερα σημεία του Dubrovnik. Είναι δια-
θέσιμη για Android και IOS στο www.dubrovnikguideapp.com.
● Δίνει πληροφορίες για παραλίες, χωριά, αξιοθέατα, καταλύμα-
τα (ξενοδοχεία και στούντιο), εστιατόρια, καφετέριες, επιδόρπιο, 

τη νυχτερινή ζωή, τα μπαρ και δραστηριότητες, τουριστικά γρα-
φεία, υγεία και ομορφιά, καταστήματα και υπηρεσίες.
● Παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος μέσα από μια μεγά-
λη συλλογή από φωτογραφίες.
● Δείχνει τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση από τη θέση σας, προκειμένου να σας ενημερώσει 
σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε στη γύρω περι-
οχή σε κάθε δεδομένη στιγμή και δίνει κατευθύνσεις σε όλα τα 
σημεία ενδιαφέροντος.
● Όλες οι περιοχές ενδιαφέροντος απεικονίζονται στο Google 
Map.
● Επικοινωνία (ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου) με ένα μόνο 
κλικ με όλους τους επαγγελματίες.
● Συνδεθείτε με όλα τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιραστείτε τις 
εμπειρίες από τις διακοπές σας με τους φίλους σας.
Ντουμπρόβνικ Χάρτης και Περίπατοι στο www.gpsmycity.com/
apps/dubrovnik-walking-tours-114.html
Αυτή η εφαρμογή οδηγού πόλης περιλαμβάνει ένα λεπτομερή, 
πλήρως λειτουργικό χάρτη της πόλης και πολλές περιηγήσεις 
με τα πόδια. Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί offline, ως εκ τούτου, 
δεν χρειάζεται σύνδεση στο Internet. Η εφαρμογή αυτή μπορεί 
εγκατασταθεί μέσω του “City maps and walks” (470+ πόλεις)” 
για iOS (iTunes) και Android (google play).

Εκδρομές περιλαμβάνονται στην εφαρμογή
● Ορόσημα (6 αξιοθέατα)
● Χριστιανικά μνημεία (7 αξιοθέατα)
● Μουσεία και Πινακοθήκες (9 αξιοθέατα)
● Ειδικές αγορές (7 αξιοθέατα)
● Νυχτερινή ζωή (6 αξιοθέατα)
● Καθημερινή ζωή στην πόλη (6 αξιοθέατα)

Το σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει:
● Διαδρομή που εμφανίζονται στο χάρτη
● Πλοήγηση (από στροφή, σε στροφή) με τα πόδια από το ένα 
θέαμα στο επόμενο
● Λειτουργία «Βρες που βρίσκομαι», που εμφανίζει την ακριβή 
θέση του χρήστη, ενώ ο αυτόματος εντοπισμός εμφανίζει την κί-
νηση του στο χάρτη.

C. DUNEA

Η στρατηγική της Dunea γράφτηκε με πρόθεση τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών στην Περιφέρεια και την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω χρήσης ΤΠΕ, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες στρατηγικές ανάπτυξης.

Κατάλογος των κυριότερων στόχων της στρατηγικής της περι-
οχής:
 Αύξηση του ποσοστού των κατοίκων που χρησιμοποιούν τα-
κτικά το Διαδίκτυο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέχρι το 
2020.
 Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα των ΤΠΕ, 
ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, των επιχειρήσε-
ων και της εμπορικής δραστηριότητας.
 Παροχή αρκετών εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ΤΠΕ για 
να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες της οικονομίας και της 
δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγι-
κής.
 Εφαρμογή της έννοιας των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων 
των οποίων η εφαρμογή, θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής 
και της επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση σε επίπεδο πόλεων 
και των δήμων.
 Ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυ-
ξη, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των καινοτομιών στην 
εφαρμογή των ΤΠΕ, καθώς και άλλων τεχνολογιών που έχουν 
εκπαιδευτεί για να ενισχύσουν την οικονομία και την κοινωνία 
στο σύνολό της.
 Ανάπτυξη εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα συ-
στήματα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης.
 Προώθηση των ΤΠΕ της χρήσης τους στον τομέα του τουρι-
σμού για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση 
των εσόδων από τον τουρισμό.

1. ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού

Στον τουρισμό, οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ερ-
γαλείο διαχείρισης, ως κανάλι επικοινωνίας και παροχής υπη-
ρεσιών προς το χρήστη. Ως εργαλείο διαχείρισης, οι ΤΠΕ μας 
δίνουν τη δυνατότητα να παρακολούθησης της ποιότητας όλων 
των πόρων, της χρηματοδότησης, της υποβολής εκθέσεων και 
τιμολόγησης, διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και 
ελέγχου δωματίων (π.χ. φωτισμό). Επιπλέον, η εξυπηρέτηση 
σχεδόν όλων των υποχρεώσεων προς το κράτος μπορεί πλέον 
να γίνει με τη χρήση των ΤΠΕ.

Οι ΤΠΕ αποτελούν, επίσης, ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας 
για την εμπορία και πώληση τουριστικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Οι επισκέπτες σήμερα επικοινωνούν με τους παρόχους 
υπηρεσιών μέσω δικτύων κρατήσεων και online ταξιδιωτικών 
γραφείων, είτε άμεσα μέσω δικών τους portals, είτε μέσω τα 
κοινωνικών δικτύων, e-mail και τηλεφώνου. Εκτός από τη χρή-
ση των online ταξιδιωτικών γραφείων, υπάρχουν πολλά κοι-
νωνικά δίκτυα, στα οποία οι χρήστες έρχονται σε άμεση επαφή. 
Εκτός από την επικοινωνία, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια 
ψηφιακή ταυτότητα των περιοχών σε κοινωνικά δίκτυα, αλλά 
και μέσα από τις δικές τους ιστοσελίδες. Οι επισκέπτες σήμε-
ρα αναμένουν ασύρματο ίντερνετ στα τουριστικά καταλύματα. Η 
δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι απλά μια 
ανάγκη των φιλοξενούμενων (π.χ. για mail και internet), αλλά 
ενθαρρύνει επιπλέον τους επισκέπτες να στέλνουν φωτογραφί-
ες και βίντεο μέσω των κοινωνικών δικτύων, προωθώντας έτσι 
και τους ίδιους τους προορισμούς.

Οι επισκέπτες σήμερα 
αναμένουν ασύρματο ίντερνετ 
στα τουριστικά καταλύματα. 
η δωρεάν ασύρματη πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο δεν είναι απλά 
μια ανάγκη των φιλοξενούμενων 
(π.χ. για mail και internet) 
αλλά ενθαρρύνει επιπλέον 
τους επισκέπτες να στέλνουν 
φωτογραφίες και βίντεο 
μέσω των κοινωνικών δικτύων, 
προωθώντας έτσι 
και τους ίδιους 
τους προορισμούς.
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3.4.1 Η περιοχή του έργου Adriatic Route 
και οι αναπτυγμένες λύσεις 
για το Θεματικό Τουρισμό με θέμα 
τη Γαστρονομία

Ο τουρισμός εξελίσσεται πλέον σε μια ποικιλία ειδικών μορφών, 
οι οποίες στοχεύουν να εκπληρώσουν τις πολλές διαφορετικές 
ανάγκες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρο-
νου τουρίστα-επισκέπτη, που αναζητά μια μεγαλύτερη σύνδεση 
με τη φύση, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία στα ταξίδια 
του. Με άλλα λόγια, ο εν λόγω τουρίστας-επισκέπτης στοχεύει 
σε μια μεγαλύτερη σύνδεση με την «εμπειρία» που προσφέρεται 
σε κάθε εδαφική περιοχή. 

Οι ειδικές αυτές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την 
ύπαρξη ενός αρχικού κινήτρου, το οποίο ορίζει ένα σύνολο προ-
ϊόντων, καθώς και τους πολυάριθμους συνδυασμούς αυτών των 
προϊόντων. Οι μορφές τουρισμού που περιλαμβάνουν εκπαιδευ-
τικές, πολιτιστικές, επαγγελματικές, γαστρονομικές, παράκτιες ή 
σχετικές με την υγεία και την αναψυχή περιηγήσεις, αναπτύσσο-
νται σήμερα αρκετά γρήγορα. 

Ο Γαστρονομικός Τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού του-
ρισμού που έχει στην πρώτη γραμμή τη γαστρονομία μιας χώρας 
ή μιας περιοχής, αλλά την ίδια στιγμή δεν περιορίζεται από τα 
όρια των εδαφικών περιοχών, δεδομένου ότι επεκτείνεται με 
μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Η τέχνη της γαστρονομί-
ας αντικατοπτρίζει τις γεωφυσικές και κλιματικές συνθήκες, τη 
φύση της γεωργικής παραγωγής, τις παραδόσεις, καθώς και την 
κουλτούρα της κάθε περιοχής. Ως αποτέλεσμα, οι τουρίστες που 
ενδιαφέρονται για τη γαστρονομία θα πρέπει να ενδιαφέρονται 
επίσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, μέσω 
της αλληλεπίδρασής τους με διάφορες δραστηριότητες, όπως 
η συμμετοχή τους στα τοπικά προϊόντα και η συνεπακόλουθη 
συλλογή πληροφοριών για τα προϊόντα αυτά και οτιδήποτε άλλο 
αυτή συνεπάγεται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αρκε-
τές έρευνες έχουν υλοποιηθεί σε μια προσπάθεια να περιγρα-
φεί η καταναλωτική συμπεριφορά των ταξιδιωτών σε όλον τον 
κόσμο. Η πλειοψηφία αυτών των ερευνών δείχνουν ότι οι του-
ρίστες είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν το 40% του συνολικού 
προϋπολογισμού τους σε τρόφιμα και ποτά. Αυτό σημαίνει ότι 
πάνω από το 1/3 των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται 
προέρχεται από το τελευταίο δεδομένο.

η τέχνη της γαστρονομίας 
αντικατοπτρίζει τις γεωφυσικές 
και κλιματικές συνθήκες, τη φύση 
της γεωργικής παραγωγής, τις 
παραδόσεις, καθώς και την 
κουλτούρα της κάθε περιοχής. 

Το προφίλ των επισκεπτών που επιλέγουν το γαστρονομικό 
τουρισμό: (αποτελέσματα του ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων από έρευνες που διεξάγονται 
στην Ελλάδα, αλλά μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα με προσφορά γαστρονομικού του-
ρισμού), είναι:

 Ηλικία: (κατά κύριο λόγο) 30-50 ετών και (σε μικρότερο 
βαθμό) 51-64 ετών.
 Επαγγελματικά καταξιωμένοι
 Διαθέτουν υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και υψηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο από το μέσο τουρίστα
 Είναι περιπετειώδεις και έμπειροι ταξιδιώτες
 Εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά στοιχεία του 
προορισμού
 Δαπανούν ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού των 
διακοπών τους στις δραστηριότητες με γαστρονομικό χαρα-
κτήρα.

Τα οφέλη που απορρέουν από το γαστρονομικό τουρισμό:
 Υλοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον του-
ριστικό προορισμό
 Συνεργασία μεταξύ μιας σειράς παρόχων (ιδιοκτήτες ξενο-
δοχείων, παραγωγοί, εστιατόρια, καταστήματα) που αναμέ-
νεται να έχει θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις
 Νέες περιοχές (κυρίως οι αγροτικές και οι αποκεντρωμέ-
νες περιοχές) αποκτούν μια τουριστική ταυτότητα, ως γα-
στρονομικοί προορισμοί
 Εμφάνιση μιας παράλληλης ανάπτυξης και οικονομικής άν-
θισης σε τομείς που συνδέονται με τη γαστρονομία (γεωργι-
κός τομέας, τομέας των εξαγωγών, λιανική αγορά)
 Η αναγνώριση αυτών των τοπικών προϊόντων σε όλον τον 
κόσμο και νέες ευκαιρίες για εξαγωγή προϊόντων.

D. ΑΓΙΟΙ ΣΑρΑνΤΑ

Οι ΤΠΕ για τον τουρισμό δεν προσφέρονται τόσο πολύ στην πε-
ριοχή. Υπάρχουν ξενοδοχεία που προσφέρουν online κράτησης 
μέσω διεθνών ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται από ντό-
πιους και ξένους επισκέπτες. Η υποδομή των ΤΠΕ στον τομέα 
του τουρισμού πρέπει να βελτιωθεί και σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
και σε τοπικό επίπεδο.

Κινητή τηλεφωνία: Λειτουργούν τέσσερις φορείς κινητής τηλε-
φωνίας στην Αλβανία, ενώ στους Αγίους Σαράντα συγκεκριμέ-
να λειτουργούν: Telekom Αλβανίας, η Vodafone Αλβανίας, η 
Eagle Mobile και Plus Τηλεπικοινωνίες. Από το 2010 η περιοχή 
υποστηρίζεται από 3G και από το Ιούνιο του 2015 υπηρεσίες 
4G που προσφέρονται από τα παραπάνω δίκτυα. Η σταθερή τη-
λεφωνία είναι διαθέσιμη μέσω της Albtelekom. Στην Αλβανία, 
Πρόσβαση στο Internet προσφέρεται από περισσότερο από 90 
παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου. Στους Αγίους Σαράντα, πρό-
σβαση στο Internet, μέσω σταθερών γραμμών, προσφέρεται 
από Albtelekom. Δωρεάν Wi-Fi - Σε πολλά σημεία των Αγίων 
Σαράντα, υπάρχει μια πιθανότητα για δωρεάν περιήγηση που 
προσφέρεται από ξενοδοχεία, μπαρ και εστιατόρια. Υπάρχουν 
μερικά διαθέσιμα hotspots, που προσφέρονται από τις εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας.

3.4 Καλές πρακτικές

Το τρίτο πακέτο εργασίας αφορούσε στην ανάλυση και τον εντο-
πισμό των καλών πρακτικών, που έχουν αναπτυχθεί και εφαρ-
μόζονται στις συμμετέχουσες περιοχές των εταίρων του έργου. 
Η ανάλυση μπορεί να καθοδηγήσει και να βοηθήσει τους ενδι-
αφερόμενους των συμμετεχουσών περιοχών να προχωρήσουν 
με μια προσεκτική αξιολόγηση του τι έχει επιτευχθεί σε διάφο-
ρους τομείς και με συνακόλουθη επιλογή των πιο καινοτόμων 
και αποτελεσματικών λύσεων, να σχεδιάσουν και να επιτρέψουν 
τη δυνατότητα μεταβίβασης και εφαρμογής τους σε επίπεδο έρ-
γων στα επόμενα χρόνια. Ως καλή πρακτική ορίζεται: μια δρά-
ση που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο περιβάλλον και επιτρέ-
πει σε ένα δήμο, μια κοινότητα ή όποια άλλη τοπική αρχή να 
κατευθυνθεί προς αειφόρες μορφές περιφερειακής διοίκησης. 
Μια πρακτική που εφαρμόζει τις ιδέες της αειφορίας ως βασικό 
παράγοντα ανάπτυξης και μπορεί να ανταποκριθεί: στις ανάγκες 
της εποχής χωρίς να υπομονεύεται το μέλλον των επόμενων 
γενιών σχετικά με τις δικές τους ανάγκες (Έκθεση Bruntland - 
UNCED 1987).

Η ανάλυση γύρω από τις καλές πρακτικές έχει υπάρξει ιδιαίτε-
ρα επικεντρωμένη σε δύο μάκρο θέματα, για τη στρατηγική τους 
σημασία, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες παραγρά-
φους:
 Γαστρονομία
 ΤΠΕ που εφαρμόζονται στον τομέα του τουρισμού
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Εναλλακτικού Τουρισμού (TATNetwork), το οποίο βασίζεται 
στην ανάδειξη και προώθηση υψηλής πολιτιστικής και περιβαλ-
λοντικής κληρονομιάς της περιοχής δίνοντας έμφαση στην ανά-
λυση των τουριστικών πόρων.

Έργο “AdriGov”

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η θεσμική συνεργασία μεταξύ 
των περιοχών της Αδριατικής σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η 
αλίεια, οι μεταφορές και η οικονομική συνεργασία.

Έργο “TS - Tempting Streets”

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτιώση της ανταγωνιστι-
κότητας των ΜΜΕ στο χώρο των ειδών διατροφής, ανάπτυξη 
οινογαστρικού τουρισμού και την εφαρμογή συστηματος πιστο-
ποίησης De.Co προιόντων «Τοπικής Προέλευσης».

Έργο “TISAR”

Το έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληρο-
φοριακού συστήματος, καθώς και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας 
ενημέρωσης ταξιδιωτών, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή 
της Αδριατικής. Η προτεινόμενη εφαρμογή αναμένεται να συμ-
βάλλει σημαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών, καθώς και στη 
γενικότερη αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπη-
ρεσιών στις συμμετέχουσες περιοχές.  
 

Έργο “CULT-ROUTES”       

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, 
με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη των τοπικών 
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Έργο “EPA- Environmental Parks”

To πρόγραμμα EPA έχει στόχο να συνδέσει τις προστατευόμε-
νες περιοχές μεταξύ τους. Προωθείται η αειφόρος χρήση του 

συνόλου του «συστήματος» των προστατευόμενων περιοχών, 
στην ξηρά και στη θάλασσα, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Το 
προτεινόμενο έργο θα συμβάλει έτσι στην ανάπτυξη μιας βιώσι-
μης κινητικότητας μεταξύ των πάρκων και εντός των ίδιων των 
πάρκων.

d) ΕΠΑρΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑνΤΟΒΑ
Έργο «Ανοικτή Αγορά»

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη / αύξηση της 
προσφοράς του αγροτικού τουρισμού από τις περιοχές των 
εταίρων οργανώνοντας τον προγραμματισμό της τοπικής αγρο-
τικής αγοράς και των συναφών εκδηλώσεων. Ένα είδος χάρτη 
δημιουργήθηκε ώστε να παρουσιαστούν οι φορείς του δικτύου, 
όπως τα εστιατόρια, τα αγροκτήματα κ.λπ που είναι σε θέση να 
προσφέρουν τις παραδοσιακές τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
επ’ ευκαιρίας της Ανοικτής Αγοράς. Τα κύρια αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν: η τοπική προώθηση του τουρισμού, η αναζωογό-
νηση των αγροτικών περιοχών, η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των τοπικών φορέων και των πολιτών για το τουριστικό δυνα-
μικό της περιοχής, η αύξηση του επιπέδου της ποιότητας των 
πληροφοριών.

Έργο «R.EM - Αγροτικά Συναισθήματα»

Μέσω αυτού του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί πολιτιστι-
κές διαδρομές, αναφερόμενες στους συγγραφείς, τα τοπία και 
τις δουλειές που υπάρχουν σε ολόκληρη την επικράτεια των 
περιοχών των εταίρων. Ο στόχος των παραπάνω διαδρομών 
εμπλουτίζει και αξιοποιεί τις πολιτιστικές τουριστικές δραστηριό-
τητες στις περιοχές - στόχο των εταίρων. Οι πόλεις των τεχνών, 
ως εκ τούτου, θα αποσυμφορηθούν, διευρύνοντας τη δυνατό-
τητα μιας καλύτερης κατανόησης των αγροτικών περιοχών και 
του πολιτιστικού πλαισίου των μικρότερων πόλεων, οι οποίες 
συχνά έχουν λάβει σάρκα και οστά στις ιστορίες των καλλιτε-
χνών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν σε τέτοιες περιοχές, ή στα 
έργα των συγγραφέων και ποιητών οι οποίοι διέσχισαν στα τα-
ξίδια τους αυτές τις περιοχές, τις οποίες και ερωτεύτηκαν όπως 
και τα τοπία τους. Κυριότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν: 
η προώθηση των τοπικών δρομολογίων σε διεθνές επίπεδο 
μέσω καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας, όπως έργα κόμικς, 
η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των εδαφικών περιοχών, των 
φορέων, των τοπικών διοικήσεων.

e) ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΑρΑνΤΑ
«WE.COME - hidden WondErs of our COMmon 
European heritages» («κρυμμένα θαύματα της 
κοινής Ευρωπαϊκής κληρονομιάς μας»)

Το WE.COME είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση των 
διακρατικών πολιτιστικών διαδρομών με βάση την οδό «Park 
and Gardens» («Πάρκα και κήποι») και την οδό «Olive Oil» 
(«Ελαιόλαδο»), που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως «πολιτιστι-
κές διαδρομές» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο πολιτιστικός 
τουρισμός διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό 
τουρισμό, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν, όλο και περισσότε-
ρο, αυθεντικές εμπειρίες και να κατανοήσουν περισσότερο τους 
πολιτισμούς και τις αξίες των άλλων ανθρώπων. Το έργο συν-
δέει την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά πέντε περιοχών: 
της περιοχής Lucca στην Ιταλία, της περιοχής της Τραπεζούντας 
στην Τουρκία, της περιοχής του Κεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, της 
περιοχής των Αγ. Σαράντα στην Αλβανία και την περιοχή της  
Νοτίου Πελοποννήσου στην Ελλάδα.

3.4.2 Επιλογή Καλών Πρακτικών 
που έχουν Αναπτυχθεί σε επίπεδο Εταίρου

a) Dunea - SEENET: 
Κάθετη Δράση 2-Α: 
Αξιοποίηση των τοπικών πόρων με σκοπό την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην αγροτική περιοχή 
της Περιφέρειας του Dubrovnik-Neretva και της 
Περιφέρειας της Ερζεγοβίνης 

Η SEENET επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του τουρισμού «φα-
γητό και κρασί», στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, στην 
ανάπτυξη της περιοχής, στον branding προορισμό (προορισμός 
επώνυμων προϊόντων με εμπορικό σήμα) και στη δημιουργία 
μοναδικών και αναγνωρίσιμων εικόνων προορισμού, στη δυ-
νατότητα άμεσης πώλησης και εμπορίας, στην ενεργοποίηση 
των νέων τμημάτων της αγοράς, στην εκπαίδευση των επισκε-
πτών, στην απασχόληση, στην επέκταση της τουριστικής περι-
όδου, στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε αγροτικές 
περιοχές, στη δημιουργία επιτυχημένων εκδηλώσεων, στις νέες 
επενδύσεις καθώς και στην αυξημένη προσφορά για τοπική 
κουζίνα στα εστιατόρια. Το έργο υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη ση-
μασία μιας ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης στη δι-
αμόρφωση και την εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτόν, όλοι οι πόροι που 
συνεισφέρουν στο κεφάλαιο μιας συγκεκριμένης περιοχής – της 
φύσης, του πολιτισμού, του ανθρώπου, της φυσιολογίας μπο-
ρούν να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν από την άποψη 
του δυναμικού ανάπτυξης.

b) Marche
Έργα “TASTE THE BLUE” 
και “TASTE THE ORANGE” 

Το έργο “Taste the Blue” (www.gustailblu.it) ενισχύει, ενθαρ-
ρύνει και προωθεί οινογαστρονομικές εκδρομές και περιηγή-
σεις γευσιγνωσίας κρασιού γύρω από διαφορετικές πόλεις στην 
περιοχή του Marche, οι οποίες συνορεύουν με την Αδριατική 
θάλασσα. Έχει ως στόχο να ενισχύσει, να αποδώσει εξειδίκευση 
και να διαφοροποιήσει το «σήμα Marche». Το έργο “Taste the 
Orange” (www.gustalarancione.it) ενισχύει και προωθεί τυπικά 
οινογαστρονομικά προϊόντα που προέρχονται από τις πόλεις, 
που βραβεύτηκαν με την «Πορτοκαλί Σημαία» (την πιστοποίηση 
της Ιταλικής Λέσχης Περιηγήσεων που προσδιορίζει την ποιό-
τητα του περιβάλλοντος της ενδοχώρας, καθώς και τον πολιτι-
σμό της και αποδίδει τα αριστεία φιλοξενίας). Ο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ένα «σύστημα οινογαστρονομικών προϊόντων», 
που να είναι σε θέση να εκπροσωπούν τις τοπικές ρίζες και τις 
παραδόσεις των πόλεων με την Πορτοκαλί Σημαία. Επιπλέον, 
συμβάλλει στο να πληρούν τις προϋποθέσεις και να διαφορο-
ποιούν τις προσφορές σε φαγητό και κρασί και να ενδυναμωθεί 
το εμπορικό σήμα «brand Marche».

c) Περιφέρεια Ηπείρου
Καλάθι Αγορών Γεωργικών Προϊόντων

Το «Καλάθι Αγορών Γεωργικών Προϊόντων» αποτελεί ένα επι-
χειρηματικό σχέδιο της γεωργικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου σχετικά με τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών και των 
υποδομών που σχετίζονται με την προώθηση, την τυποποίηση, 
την πιστοποίηση και την εμπορία και εξαγωγή των αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής. Ο στόχος του «καλαθιού αγορών» της 

Περιφέρειας αφορά στην προώθηση και την ανάδειξη των το-
πικών γεωργικών προϊόντων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, 
παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της πα-
ραγωγής και την ενίσχυση της εμπορικότητας τους. Το «καλάθι 
αγορών» της Ηπείρου, όπως το παρουσιάζει το επιχειρηματικό 
σχέδιο, αποτελείται από 52 προϊόντα που διατίθενται σε τέσ-
σερις βασικές κατηγορίες (Εξαγώγιμα Προϊόντα Εθνικής Ση-
μασίας, Παραδοσιακά Προϊόντα, Προϊόντα για την Επάρκεια της 
Εγχώριας Αγοράς, Προϊόντα Υψηλής Γαστρονομίας – Προϊόντα 
Delicatessen).

ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΗΠΕΙρΟΥ
Έργα του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
στον τομέα του Τουρισμού 

Έργο “GrltCUZIN”

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού δικτύου μεταξύ 
Ιταλίας και Ελλάδας, προκειμένου να αποκτηθεί ποιοτική ανα-
βάθμιση και να επιτευχθεί πολιτιστική προώθηση της ελληνό-
ιταλικής γαστρονομίας. Η προώθηση αυτού του νέου προϊόντος 
(η παραδοσιακή Μεσογειακή γαστρονομία) ως τουριστικό και 
πολιτιστικό στοιχείο είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει την ανάπτυξη 
των συμμετεχόντων εδαφικών περιοχών και την αναβάθμιση, 
ως εκ τούτου, της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Θα ενισχύ-
σει, επίσης, την ανταγωνιστικότητα και θα ανακουφίσει τον απο-
κλεισμό των απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και τις κοινω-
νικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών 
περιοχών.

Έργο “RE.HERB” 

Το έργο αυτό έχει ως προτεραιότητα την τεκμηρίωση, την πι-
στοποίηση και την προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτι-
κών φυτών και βοτάνων. Η επικύρωση οδηγεί στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των θεμελίων των πληροφοριών και της τεχνολογίας. 
Το έργο προωθεί τις φαρμακευτικές και αρωματικές ιδιότητες 
των συγκεκριμένων φυτών και βοτάνων, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

Έργο “MEDLS”

Το “MedLS” επικεντρώνεται στην τόνωση της ελκυστικότητας 
των υπηρεσιών, καθώς και των προϊόντων των Μεσογειακών 
χωρών δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας τόσο σε τοπικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των 
τοπικών οικονομιών που βασίζονται κυρίως στις τουριστικές 
δραστηριότητες μέσω έκδοσης οδηγών, δημιουργίας δικτύων & 
προωθητικών ενεργειών.    

Έργο “ADRIMOB”

Το έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών μεταφοράς μέσα από τη βελτίωση των θαλασσίων και 
επίγειων μεταφορών, καθώς και την παροχή τουριστικών πλη-
ροφοριών στο διαδίκτυο στους επισκέπτες.

Έργο “NET Routes”

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καθιερωθεί η πε-
ριοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Αργυρο-
κάστρου στην Αλβανία, ως ένα σημαντικός τουριστικός προ-
ορισμός, δημιουργώντας ένα σταθερό δίκτυο θεματικών και 
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κά με τις ενέργειες που κάνουν, τους λόγους και το αντικείμενο 
των ενεργειών αυτών. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της προετοιμασίας του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδί-
ου, κάθε φορέας έχει μπει στη διαδικασία να αμφισβητήσει την 
εγκυρότητα των δικών του κατευθύνσεων και στρατηγικών, αξι-
ολογώντας ερωτήματα όπως:

 Μήπως πρέπει να αλλάξουμε την αποστολή μας;
 Μήπως έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινότητα –στόχου μας;
 Μήπως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε προγράμματα που έχουν 
αγαπηθεί ιδιαιτέρως, καθώς έχουν παύσει πλέον να είναι χρή-
σιμα και, μήπως, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τους πόρους μας 
σε κάποιο άλλο στόχο;
 Διαθέτουν οι υφιστάμενοι φορείς και διαχειριστές μας τις ικα-
νότητες και την απαραίτητη δέσμευση για την επίτευξη των στό-
χων μας;

Η ενεργοποίηση των κοινών λύσεων εντός της περιοχής της 
Αδριατικής θα μπορούσε να υποστηρίξει τις εδαφικές περιοχές 
στην επίτευξη ενός ισχυρότερου αντίκτυπου.

3.5.1 ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΗΠΕΙρΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει καταρτίσει το Στρατηγικό και Επιχει-
ρησιακό Σχέδιο, που περιγράφει την πραγματική κατάσταση του 
τουρισμού στην Ήπειρο λαμβάνοντας πληροφορίες και δεδομέ-
να από ένα φάσμα διαθέσιμων πηγών. Ανάμεσα στα κυριότερα 
είναι:
 Η μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών - Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 / Ιανουάριος 2007.
 Η μελέτη με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», που πραγμα-
τοποιήθηκε το 2011.
 Τα αναρτημένα στοιχεία σε ό, τι αφορά τον τουρισμό στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, από την ΕΛΣΤΑΤ.
Από τα παρεχόμενα στοιχεία, ο τουρισμός στην Περιφέρεια 
Ηπείρου παρουσιάζει τις ακόλουθες τάσεις:
 Το 82% των τουριστών στην Περιφέρεια είναι εγχώριοι τουρί-
στες και μόνο το 18% είναι αλλοδαποί τουρίστες.

 Η υψηλότερη πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων εμφα-
νίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ Ιούνιου και Σεπτέμ-
βριου
 Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών προέρχεται από χώρες 
της Ευρώπης, ακολουθούν επισκέπτες από χώρες της Αμερικής, 
της Ασίας και τέλος, της Αφρικής. 

Μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο το-
μέας του τουρισμού είναι η εποχικότητα. Ως εκ τούτου, η Περι-
φέρεια έχει τονίσει την ανάγκη να ολοκληρώσει και να εμπλου-
τίσει το τουριστικό προϊόν και έχει εξατομικεύσει το Θεματικό 
Τουρισμό ως μια πιθανή στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
εποχικότητας. Αυτό συνδέεται επίσης με τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά της περιοχής, σε συνδυασμό με το ποικίλο πολιτιστικό 
υπόβαθρο της που μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά είδη 
Θεματικού Τουρισμού και με τις ευκαιρίες που απορρέουν από 
το Θεματικό Τουρισμό. Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού βρί-
σκεται πράγματι στο στάδιο της ωρίμανσης, με τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού κόστους και μια αυξανόμενη 
τάση στη ζήτηση, κατευθύνεται προς νέα εξειδικευμένα προϊό-
ντα και υπηρεσίες.

Παραδείγματα προσφοράς Θεματικού Τουρισμού που θα μπο-
ρούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή και συνδέεται με τα υπάρ-
χοντα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά:
 Γαστρονομικός Τουρισμός
 Αθλητικός Τουρισμός
 Πολιτιστικός Τουρισμός
 Αγροτουρισμός
 Αστικός Τουρισμός
 Θρησκευτικός Τουρισμός
 Συνεδριακός Τουρισμός.

Μεταξύ των αδυναμιών του τουριστικού τομέα, η Περιφέρεια 
Ηπείρου έχει, επίσης, αναφέρει τα ακόλουθα τα οποία έχουν εμ-
φανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού και 
μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για την ανάπτυξή του:

 Η ύπαρξη περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 

EX.PO AUS - «EXtension of POtentiality of 
Adriatic Unesco Sites» («Επέκταση των δυνατο-
τήτων των τοποθεσιών Unesco της Αδριατικής»)

Το έργο, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος IPA Adriatic CBC 2007-2013, περιλαμβάνει 12 εταίρους 
από επτά κράτη της Αδριατικής και μεταξύ των κύριων δραστη-
ριοτήτων περιλαμβάνει: οργάνωση τοπικών και διασυνοριακών 
σεμιναρίων και εργαστήρια υψηλής κατάρτισης σχετικά με την 
προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης, ορ-
γάνωση θεματικών ομάδων εργασίας, δημιουργία πολύγλωσ-
σου διαδικτυακού τόπου για τις νέες γνώσεις και μεθοδολογίες 
σε αρχαιολογικούς χώρους συντήρησης και αποκατάστασης, 
κοινή πολιτιστική-τουριστική αξιοποίηση των τοποθεσιών της 
UNESCO στην Αδριατική θάλασσα, το σχεδιασμό και την προώ-
θηση δια-Αδριατικών τουριστικών πακέτων με τίτλο «UNESCO 
SITES OF THE ADRIATIC SEA».

3.4.3 Ειδικές εκδηλώσεις που συνάδουν 
με την τοπική γαστρονομία και την ανακάλυψη 
των τοπίων

Η εκδήλωση «Discovering Flowers» («Ανακαλύπτοντας Άνθη») 
επιτρέπει στους επισκέπτες, τους τουρίστες και τους πολίτες να 
ανακαλύψουν τα τοπία των εν λόγω περιοχών, χωρίς φυσικά 
να ξεχάσουν να δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα. Η πρωτοβου-
λία αυτή αναπτύσσεται γύρω από ένα πρόγραμμα με διαδρομές 
πεζοπορίας, που συντονίζεται από έμπειρους οδηγούς που κα-
τευθύνουν τους συμμετέχοντες στο να ανακαλύψουν και να μά-
θουν πράγματα σχετικά με την περιοχή. Το «Κυνήγι Θησαυρού» 
επιτρέπει στους επισκέπτες, τους τουρίστες και τους πολίτες να 
ανακαλύψουν τα τοπία των εν λόγω περιοχών χωρίς φυσικά να 
ξεχάσουν να δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα, με έναν καινοτόμο 
και διασκεδαστικό τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουν 
μεταξύ τριών διαφορετικών μέσων: με τα πόδια, με το ποδή-
λατο, με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα. Κάθε περιήγηση είναι 
εμπλουτισμένη με τεστ ικανοτήτων, ερωτήσεις σχετικά με την 
περιοχή και τα σημεία γευσιγνωσίας όπου οι επισκέπτες μπο-

ρούν να συναντήσουν τους τοπικούς παραγωγούς και να δοκι-
μάσουν τα προϊόντα τους.

3.5 Στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 
για την ανάπτυξη και την προώθηση 
του Θεματικού Τουρισμού

Κάθε εταίρος του έργου έχει δημιουργήσει ένα ειδικό Στρατηγι-
κό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έχει ως στόχο να περιγράψει 
την καινοτομία των εν εξελίξει πρωτοβουλιών και τον καθορι-
σμό των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου:

● να αναπτυχθεί και να προωθηθεί ο Θεματικός Τουρισμός
● να ελαχιστοποιηθεί ο εποχιακός τουρισμός
● να βελτιωθεί η ποιότητα της τουριστικής προσφοράς και να 
προσελκυστούν υψηλότερου επιπέδου και εισοδήματος επισκέ-
πτες.

Η διαβούλευση με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς 
μετόχους αποτέλεσε βασικό στοιχείο, προκειμένου να καταρτι-
στούν τα έγγραφα αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών, στρατηγι-
κών και απόψεων με τους φορείς εκμετάλλευσης έχει πράγματι 
αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό βήμα, κάνοντας λόγο για το 
στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με την κατεύθυνση της τουρι-
στικής προσφοράς της περιοχής που θα πρέπει να πάρει, συ-
μπεριλαμβανομένων των σημαντικών αποφάσεων και ανάλυ-
σης, όπως τι είναι αυτό που δεν γίνεται σήμερα, αλλά και τι θα 
πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ο όρος «στρατηγικός σχεδιασμός» 
προσδιορίζει έναν «σχεδιασμό μεγάλης εμβέλειας», ο οποίος 
είναι αναλυτικός και ολοκληρωμένος. Το στρατηγικό σχέδιο 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα αναγκαίο και σημαντικό όταν είναι σε 
θέση να επικεντρωθεί στο όραμα και τις προτεραιότητες των ορ-
γανισμών απαντώντας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 
διασφαλίζοντας ότι τα μέλη του οργανισμού εργάζονται για την 
επίτευξη των ίδιων στόχων. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας 
τρόπος σκέψης και ένας οδηγός για μελλοντικές δράσεις και θα 
πρέπει να επηρεάσει τη συμπεριφορά των σχετικών φορέων της 
τουριστικής αγοράς. Επιτρέπει στους φορείς να σκεφτούν σχετι-
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 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος στην Ήπειρο - Εδραίωση 
της Ηπείρου ως τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών μέσα από την ανάπτυξη του 
Θεματικού Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας της «Κεντρικής Αρχής Τουρισμού της 
Ηπείρου», Ανάπτυξη θεματικών εμπειριών και χαρτοφυλακίου θεματικών τουριστι-
κών προϊόντων, Δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης για τους επισκέπτες της 
Θεσπρωτίας (στην Ηγουμενίτσα)

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής καινοτόμων δράσεων που αφορούν 
τη δημοσιότητα και την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω της προώθησης 
του Θεματικού Τουρισμού μέσω διαδικτυακών τόπων, Ενημέρωση / ανανέωση του 
ψηφιακού περιεχομένου, Ενίσχυση της παρουσίας στα Social Media (Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης), Προωθητικές ενέργειες μέσω του Internet και των Social Media, 
Πρόγραμμα Προώθησης για την Θεσπρωτία, Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις

 Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της λειτουργίας 
του Δικτύου για την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού.

3.5.2 ΕΠΑρΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑνΤΟΒΑ

Ο τομέας του τουρισμού στην επαρχία της Πάδοβα παρουσιάζει παρόμοια χαρακτη-
ριστικά με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ηπείρου. Σε σχέση με τις τάσεις του 
τουρισμού, τα δεδομένα και τα γραφικά που περιέχονται στο Στρατηγικό και Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο και σχετίζονται με το χρονικό πλαίσιο 2011-2013, δείχνουν ότι υπήρ-
ξε μια πλειοψηφία εγχώριων τουριστών παρά ξένων στην επαρχία της Πάδοβα. Τα 
στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται, τόσο σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, όσο και σε ό,τι αφορά 
τις διανυκτερεύσεις. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο 2011 – 
2013, οι αφίξεις των ξένων τουριστών αυξήθηκαν σημαντικά (+ 9,8%), σε αντίθε-
ση με τους εγχώριους Ιταλούς τουρίστες (+ 0,5%). Η ίδια κατάσταση αφορά και τις 
διανυκτερεύσεις που έχουν μειωθεί για τους εγχώριους Ιταλούς τουρίστες (-4,8%), 
αλλά έχουν αυξηθεί για τους ξένους τουρίστες (+ 5,6%). Τέλος, η παρουσία Ιταλών 
ποικίλλει ανάλογα με την εποχή, είναι υψηλότερη στην υψηλή περίοδο από Απρίλιο 
έως Σεπτέμβριο, ενώ η παρουσία των ξένων τουριστών είναι πιο σταθερή κατά τη 
διάρκεια όλων των περιόδων του έτους.

Τα τελευταία χρόνια, η επαρχία της Πάδοβα έχει τοποθετήσει τις προσπάθειες επεν-
δύσεών της σε δύο διαφορετικές στρατηγικές: η πρώτη είναι να δημιουργήσει μια 
πλούσια ολοκληρωμένη τουριστική προσφορά η οποία να μπορεί να είναι σε θέση 
να απαντήσει στις ανάγκες πολλαπλών ομάδων-στόχων, η δεύτερη είναι να δια-
κρίνει και να παρουσιάσει στον επισκέπτη, ειδικά τουριστικά θέματα τα οποία είναι 
ολοκληρωμένα, έχουν επικοινωνηθεί καλώς και είναι εύκολο να ανακαλυφθούν. 
Ως εκ τούτου, πολλές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις έχουν κατευθυνθεί προς την 

Πολλές πρωτοβουλίες 
και παρεμβάσεις 
έχουν κατευθυνθεί 
προς την ανάπτυξη του 
Θεματικού Τουρισμού 
και η περιοχή μπορεί 
τώρα να προσφέρει 
διάφορες διαδρομές 
τις οποίες, μέρα με τη 
μέρα, οι τοπικές αρχές 
προσπαθούν 
να συγχωνεύσουν 
και να συνδέσουν, 
για να καταλήξουν 
σε ένα πλήρες 
τουριστικό πακέτο 
για την περιοχή.

παραθαλάσσιο - θερινό τουρισμό και περιοχές μέσης ποιότητας, 
χαμηλής πληρότητας που προσελκύουν ξένους

 Η έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου και η ανεπαρκής υποδομή 
των αεροπορικών μεταφορών

 Η απουσία οργανωμένων εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων 
και των υποδομών μεταφορών, σε συνδυασμό με την απουσία 
σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιοχής με το εθνικό σιδηρο-
δρομικό δίκτυο και τις περιορισμένες δυνατότητες των υποδο-
μών εναέριων μεταφορών στην Περιφέρεια.

 Οι ελλείψεις στις τουριστικές υποδομές σε ορισμένες ορεινές 
τουριστικές περιοχές

 Η ανεπάρκεια του τοπικού οδικού δικτύου και η δυσκολία 
πρόσβασης σε ορεινές και αποκεντρωμένες περιοχές. Η Περι-
φέρεια Ηπείρου, διαφοροποιούμενη από τους άλλους εταίρους 
του έργου, όπως θα δούμε στις επόμενες παραγράφους, έχει 
οργανώσει τον τομέα του τουρισμού γύρω από μια υπάρχουσα 
στρατηγική μάρκετινγκ. Ενδεικτικά, οι κύριες δράσεις που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα για την προώθηση του τουρισμού στην Πε-
ριφέρεια, ως αποτέλεσμα του Επιχειρησιακού - Στρατηγικού 
Σχεδίου για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, το οποίο 
σχεδιάστηκε το 2011 και έλαβε την απόλυτη αποδοχή από κάθε 
επιχειρηματία που έχει ως αντικείμενο τον τουρισμό, μπορούν 
να αναλυθούν ως εξής και συνδέονται άμεσα με τις αδυναμίες 
που περιγράφονται ανωτέρω:

 Ενέργειες για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της 
Ηπείρου με την Ελλάδα και το εξωτερικό - δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

 Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων 
στην Ήπειρο - Σύσταση του Συμβουλίου Ανάπτυξης της Κρου-
αζιέρας

 Παραγωγή διαφημιστικού υλικού, όπως εντύπων, τα οποία πα-
ρουσιάζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, Ψηφιακό Διαφη-
μιστικό Υλικό, Ηλεκτρονικά Συστήματα Προώθησης (προφίλ στο 
facebook και το twitter), Καταχωρήσεις σε Εκδόσεις

 Συμμετοχή σε εκθέσεις (Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο), συναντήσεις και συνέδρια και οργάνω-

ση των δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων περιηγήσε-
ων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα

 Δημιουργία εκτεταμένης ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε συνεργασία 
με άλλα περιφερειακά τμήματα ξεκινώντας από τα υπάρχοντα 
δεδομένα (λίστες με τα σχολεία της περιοχής, τουριστικά γρα-
φεία, ξενοδοχεία, κ.λπ, ώστε να αποστέλονται παρουσιάσεις, 
βίντεο, κ.λπ μέσω e-mail)

 Δράσεις για την προσέλκυση μαθητικού/σπουδαστικού τουρι-
σμού και τουρισμού τρίτης ηλικίας

 Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών, προκειμένου να διερευνή-
σει το βαθμό ικανοποίησης και την περαιτέρω αξιολόγηση και 
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής

 Μνημόνιο Κατανόησης, σύμπραξη και συνεργασία με τα υφι-
στάμενα δίκτυα που συνδέονται με συγκεκριμένες προσφορές 
Θεματικού Τουρισμού, όπως οι πολιτιστικές ή γαστρονομικές

Η ίδια η στρατηγική προώθησης παρουσιάζει ορισμένες αδυνα-
μίες που πρέπει να ξεπεραστούν τα επόμενα χρόνια και που θα 
βρεθούν, επίσης, στις αναλύσεις των υπολοίπων εταίρων του 
έργου. Συγκεκριμένα, συνδέονται με μια υπερφόρτωση δράσε-
ων οι οποίες δεν ακολουθούνται από τις κατάλληλες ικανότητες, 
γνώσεις και παρακολουθήσεις:

 Η έλλειψη αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας λόγω του 
μεγάλου αριθμού των διαδικτυακών τόπων

 Η απειρία στην κατάλληλη χρήση των social media 

 Η έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης των προωθητικών ενερ-
γειών.

Μαζί με τους τοπικούς φορείς, η Περιφέρεια έχει εξατομικεύσει 
και ορίσει 4 στρατηγικούς στόχους και τους έχει συνδέσει με 
συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο άμεσο μέλλον:

 Αποτελεσματική προσέγγιση των ομάδων-στόχων ανά κατη-
γορία Θεματικού Τουρισμού, μέσω της οριοθέτησης των ομά-
δων-στόχων ανά κατηγορία Θεματικού Τουρισμού, Διάχυση των 
brand names (εμπορικών ονομασιών) (ένα ανά κατηγορία Θε-
ματικού Τουρισμού)
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ρεύσεις (διανυκτέρευση από μεμονωμένους τουρίστες) (94% 
του συνολικού αριθμού των τουριστικών διανυκτερεύσεων στην 
Κροατία). Από το συνολικό αριθμό των τουριστικών διανυκτε-
ρεύσεων το 2012 (63 εκατομμύρια), το 92% ήταν από ξένους 
επισκέπτες. Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών 
(32%) έλαβαν χώρα στην Επαρχία της Istria, όπου ο τουρισμός 
είναι πιο ανεπτυγμένος από πλευράς υποδομών. Οι άλλες πα-
ράκτιες επαρχίες ακολουθούν: Primorje-Gorski Kotar (19%), 
Σπλιτ-Δαλματία (17%), Zadar (11%) Ντουβρόβνικ-Νερέτβα, 
Šibenik-Knin, Lika-Senj (μαζί 17%). Όλες οι άλλες, οι ηπειρω-
τικές χώρες, αντιπροσώπευαν το 4% του συνολικού αριθμού 
των διανυκτερεύσεων. Η διαμονή κατανέμεται, σύμφωνα με τα 
στοιχεία αυτά, κυρίως κατά μήκος της Αδριατικής ακτής. Κατά 
μέσο όρο, οι τουρίστες μένουν για 6 ημέρες, περισσότερες μέ-
ρες κατά την περίοδο του καλοκαιριού, και λιγότερες σε άλλες 
εποχές.

Αν και από την άποψη του αριθμού των αφίξεων τουριστών, η 
Κροατία δεν μπορεί να συγκριθεί με μεγάλες δυνάμεις του του-
ρισμού όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία ή η Ελλάδα, με 11,8 
εκατομμύρια αφίξεις τουριστών το 2012 και μια τάση αύξησης 
των επισκεπτών για πολλά χρόνια, αλλά έχει σίγουρα γίνει μία 
από τα πιο δημοφιλείς χώρες της Μεσογείου. Οι περισσότερες 
διανυκτερεύσεις έλαβαν χώρα σε ιδιωτικά καταλύματα (ποσο-
στό 34%) και, έπειτα σε ξενοδοχεία (ποσοστό 26%). Για πα-
ρόμοιους λόγους, οι κάποτε πολύ δημοφιλείς παραθεριστικές 
εγκαταστάσεις εργαζομένων και παιδιών, ως ειδικές μορφές 
καταλυμάτων, έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν μετατραπεί σε άλλη 
μορφή. Η Dunea, όπως και στις περιπτώσεις των εταίρων που 
έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει αναπτύξει διάφορες προσφορές Θε-
ματικού Τουρισμού, που η καθεμία φέρει τους παράγοντες επι-
τυχίας και τις αδυναμίες που πρέπει να ξεπεραστούν τα επόμενα 
χρόνια. 

Παρακάτω θα παρουσιάσει μια μικρή έκθεση των διαφόρων 
προσφορών, με ενδείξεις για τα θετικά και αρνητικά χαρακτη-
ριστικά.

Προϊόν «SUN AND THE SEA» («Ήλιος και η θάλασσα»)
 - κύριοι πυρήνες Ντουμπρόβνικ, Korcula, Peljesac - μοντέ-
λο ανάπτυξης που παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 23% ή 
περίπου 800.000 διανυκτερεύσεις.

Προϊόν «MICE» – κύριος πυρήνας Ντουμπρόβνικ - μοντέλο 
ανάπτυξης που παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 70% ή 
300.000 διανυκτερεύσεις. Το προϊόν προς το παρόν επικε-
ντρώνεται στην υποδομή εντός των ξενοδοχείων στο Cavtat 
και το Ντουμπρόβνικ.

Προϊόν «RURAL & GOURMET» - κύριοι πυρήνες: Pelješac, 
Korčula, Neretva - μοντέλο ανάπτυξης: αύξηση κατά 4 έως 
5 φορές, ή περίπου 400.000 διανυκτερεύσεις - Το προϊόν 
με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης στο μέλλον τα επό-
μενα 10 χρόνια, αρχικά σε συντονισμό με άλλα προϊόντα 
(ναυτικός τουρισμός, MICE και περιηγήσεις), και αργότερα 
ως ανεξάρτητο προϊόν.

Προϊόν «νΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥρΙΣΜΟΣ» - κύριες ομάδες Ντου-
μπρόβνικ, Korčula, Mljet, Lastovo - μοντέλο ανάπτυξης: 
Μια αύξηση της τάξης των 2,5 φορών, ή λίγο λιγότερο από 
500.000 διανυκτερεύσεις. Παρά τους εξίσου πολύτιμους 
φυσικούς πόρους, ο νομός σήμερα δεν είναι στο ίδιο επί-
πεδο με τις τρεις βόρειες παράκτιες κομητείες σε ναυτιλιακό 
προϊόν. Οι προορισμοί Lastovo, Mljet, Korcula και Elafiti πα-
ραμένουν οι βασικοί προορισμοί για ιστιοπλοΐα.

Προϊόν «ΟΛΙΓΟΗΜΕρΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» - κύριος πυρήνας 
Ντουμπρόβνικ – το μοντέλο ανάπτυξης δείχνει διπλασια-
σμό, ή μια αύξηση κατά 460 χιλιάδες νύχτες στα επόμενα 
10 χρόνια. Χωρίς στοιχεία σχετικά με τον παραθερισμό, τις 
εκδηλώσεις και τον πολιτισμό, μπορεί να εκτιμηθεί ότι είναι 
σε θέση να πραγματοποιήσει πάνω από 200 χιλιάδες δια-
νυκτερεύσεις, κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο.

Προϊόν «ΠΕρΙΗΓΗΣΕΙΣ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» - κύριος πυρήνας 
Ντουμπρόβνικ, Korčula, Mljet - ανάλογα με το μοντέλο ανά-
πτυξης αύξηση της τάξης του 50% ή περίπου 100.000 δι-
ανυκτερεύσεις. Το προϊόν προς το παρόν περιορίζεται σχε-
δόν αποκλειστικά στην πόλη του Ντουμπρόβνικ με μειωμένη 
ενσωμάτωση άλλων συνεργατισμών, προβλήματα στην 
κυκλοφορία, αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα και χαμηλή 
κερδοφορία (ειδικά σε ό,τι αφορά τις κρουαζιέρες).

Προϊόν «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» - κύριες ομάδες Ντουμπρόβνικ, 
Korčula, Neretva - μοντέλο ανάπτυξης: Μια αύξηση της τά-
ξης του 300% ή σχεδόν 200.000 διανυκτερεύσεων. Το 
προϊόν σήμερα περιορίζεται συνήθως στην πόλη του Ντου-
μπρόβνικ. Η σημερινή γενική αλυσίδα αξιών επηρεάζει το 
δυνατό ημερολόγιο (όλα τα σημαντικά γεγονότα προγραμ-
ματίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, παρά τις 
αντίθετες προσπάθειες).

ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού και η περιοχή μπορεί τώρα 
να προσφέρει διάφορες διαδρομές τις οποίες, μέρα με τη μέρα, 
οι τοπικές αρχές προσπαθούν να συγχωνεύσουν και να συνδέ-
σουν, για να καταλήξουν σε ένα πλήρες τουριστικό πακέτο για 
την περιοχή.

Παραδείγματα, μέχρι στιγμής, προσφορών Θεματικού Τουρι-
σμού που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

● τέχνη και πολιτισμός - κάστρα και βίλες, πόλεις με αρχαία οχυ-
ρά,
● θρησκεία - εκκλησίες, μοναστήρια και μονές,
● αθλητισμός - διαδρομές ποδηλασίας, ποτάμιες οδοί, διαδρο-
μές ιππασίας, γήπεδα γκολφ και μονοπάτια πεζοπορίας,
● φύση – Λόφοι Euganean, Περιφερειακά Πάρκα, προστατευό-
μενες περιοχές,
● ευεξία και spa,
● τοπικά προϊόντα - τρόφιμα και κρασί, περιοχές και μέθοδοι 
παραγωγής,
● ανάλογα τον τύπο του χρήστη: Πάδοβα φιλική προς τους ομο-
φυλόφιλους, οικογένειες της Πάδοβα για τις οικογένειες των 
τουριστών, Πάδοβα χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες.

Η Περιφέρεια του Βένετο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για 
την εθνική και διεθνή προβολή του τουρισμού. Δεδομένου του 
παραπάνω, η επαρχία της Πάδοβα δεν έχει το δικό της σχέδιο 
προώθησης του τουρισμού της. Η επαρχία, όμως, έχει οργανώ-
σει απευθείας συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους φορείς 
του τουρισμού που δρουν στο έδαφος της εν τη απουσία μιας 
στρατηγικής προώθησης της περιοχής (της Επαρχίας), οι συνα-
ντήσεις αυτές αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα για μια συντο-
νισμένη οργάνωση του τουριστικού τομέα και της προσφοράς.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο που τονίστηκε κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων, είναι ότι είναι απαραίτητη μια κοινή στρατηγική 
Επικοινωνίας που συντονίζεται από έναν εταίρο περιοχής (επαρ-
χία της Πάδοβα ή άλλες αρχές που ενεργούν για λογαριασμό 
της επαρχίας) για την προώθηση της εικόνας ολόκληρης της 
περιοχής και για την κεφαλαιοποίηση των μεμονωμένων προ-
ωθητικών ενεργειών. Επιπλέον, και όπως φαίνεται στην περι-
γραφή της Περιφέρειας Ηπείρου και στην περιοχή της Επαρχίας 
της Πάδοβα υπάρχει μια ευρεία παρουσία των ενώσεων και των 
οργανώσεων (Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές), εκτός από 
τις τοπικές αρχές, οι οποίες εργάζονται για την ανάπτυξη της 
περιοχής και για τη δημιουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών, 
συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς.

Αυτό μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ως μια προστιθέμενη αξία 
για την περιοχή, λόγω του ότι επιτρέπει να ενεργοποιηθούν μι-
κρές δράσεις γύρω από την περιοχή. Από την άλλη πλευρά ένας 
μεγάλος αριθμός οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή, απαιτούν υψηλά επίπεδα συντονισμού και διαχείρισης. 
Στην πραγματικότητα η περιοχή υπολείπεται σε δυνατότητα συ-
ντονισμού και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να προσδώσει σε 
κάθε οργάνωση τον κατάλληλο ρόλο και την ανάλογη βαρύτητα.
Η επαρχία της Πάδοβα έχει ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας στον 
τομέα των καναλιών επικοινωνίας, χάρη στην επένδυση που 
λαμβάνει χώρα στον τομέα του τουρισμού: η τουριστική προ-
σφορά είναι προσβάσιμη, ορατή (μπορεί κάποιος να τη διαβάσει) 
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να την ακούσει 
(ηχητική) μέσω των smartphones, tablets και MP3 players.

Η επαρχία της Πάδοβα έχει ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας στον 
τομέα των καναλιών επικοινωνίας, χάρη στην επένδυση που 
λαμβάνει χώρα στον τομέα του τουρισμού: η τουριστική προ-
σφορά είναι προσβάσιμη, ορατή (μπορεί κάποιος να τη διαβάσει) 

και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να την ακούσει 
(ηχητική) μέσω των smartphones, tablets και MP3 players. 

Οι φορείς της Περιφέρειας και οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς 
έχουν προσδιορίσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

● να αυξήσουν το συντονισμό μεταξύ των τοπικών παραγόντων,
● να αυξήσουν το συντονισμό της παράδοσης πληροφοριών,
● να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σημείο αναφοράς που θα είναι 
υπεύθυνο για τις ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας,
● να προετοιμαστεί και να εφαρμοστεί μια μοναδική στρατηγι-
κή προώθησης που συμφωνήθηκε από τους κύριους φορείς. Οι 
στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της περιοχής και να λαμβά-
νουν χώρα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των επενδύσεων 
που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

3.5.3 ΟρΓΑνΙΣΜΟΣ ΠΕρΙΦΕρΕΙΑΚΗΣ 
ΑνΑΠΤΥΞΗΣ DUNEA L.L.C.

Κατά την προετοιμασία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχε-
δίου, ο οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης Dunea, ανέλυσε 
και περιέγραψε τις κύριες τάσεις του τουρισμού στην περιοχή, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα που απορρέουν από στατιστικά 
στοιχεία του 2012. Ο τουρισμός είναι σίγουρα μια πολύ προ-
σοδοφόρα δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές 
κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Εδώ, υπάρχει μια γενικά 
αποδεκτή κατανομή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων 
σε «εποχιακές» και «μη εποχιακές». Η θερινή τουριστική περίο-
δος, η οποία διαρκεί κυρίως από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου, είναι το κύριο ερέθισμα για την ανάπτυξη αυτής, 
της πιο ελκυστικής περιοχής για τους τουρίστες, όπου, το 2011, 
καταγράφηκαν συνολικά 56 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτε-
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Αυτές οι ενέργειες προέρχονται όχι μόνο από τον εντοπισμό των 
αδυναμιών, αλλά και για να ανταποκριθούν στο σχέδιο ανάπτυ-
ξης του Δήμου Αγ. Σαράντα, το οποίο παρέχει τη βάση για την 
ανάπτυξη του τουρισμού:

 Η θέση των Αγ. Σαράντα ως μια εξαιρετική εμπειρία επισκέπτη
 Η μεγιστοποίηση της ευκολίας της μετακίνησης των επισκε-
πτών μέσα και γύρω από την πόλη
 Η ενίσχυση της αξίας του αυθεντικού χαρακτήρα, του ευχάρι-
στου χαρακτήρα και της ελκυστικότητας των περιοχών
 Η ύπαρξη μιας ενεργής, προοδευτικής και συνεργαζόμενης βι-
ομηχανίας τουρισμού στην περιοχή
 Η δυνατότητα να εμπνεύσουν τα μέλη της κοινότητας ώστε να 
γίνουν πρεσβευτές για την πόλη
 Η αξία του τουρισμού για την τοπική οικονομία, την κοινωνική 
και πολιτιστική ευημερία και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Εν κατακλείδι, οι στρατηγικοί στόχοι που η πόλη των Αγ. Σαρά-
ντα προβλέπει να αγγίξει στο μέλλον είναι:

 Συνεργασία: το χτίσιμο συνεργασιών είναι απαραίτητο, καθώς 
βοηθούν στο να αναπτυχθεί η τοπική υποστήριξη. Οι απαιτήσεις 
των τουριστών μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από αρκετά σε 
αριθμό συνεργαζόμενα ιδρύματα και φορείς.
 Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει: Η εξισορρόπηση των αναγκών 
των κατοίκων και των επισκεπτών, ο καθορισμός του αριθμού 
των τουριστών που μπορεί να διαχειριστεί η περιοχή. Οι τοπι-
κές συνθήκες καθορίζουν τι χρειάζεται και τι μπορεί να κάνει 
μία περιοχή.
 Ζωντανεύστε τους διαδικτυακούς τόπους και τα προγράμματα: 
Η δημιουργικότητα και ο ενθουσιασμός είναι σημαντικοί παρά-
γοντες. Εμπλέξτε όλες τις αισθήσεις των επισκεπτών.
 Δώστε έμφαση στην ποιότητα και την αυθεντικότητα: η αυθε-
ντικότητα των προηγούμενων γενεών, η τοπική κουλτούρα και 
οι παραδόσεις – είναι θέματα που θα ενδιαφέρουν τους επισκέ-
πτες και που κάνουν την περιοχή μοναδική. Μόνο αυτά μπορούν 
να προσθέσουν πραγματική αξία.
 Διατηρείστε και προστατεύστε: Τα στοιχεία κληρονομιάς είναι 
αναντικατάστατα. Μόνο η μακροπρόθεσμη διατήρηση και προ-
στασία είναι αποδεκτή. Αυτό ισχύει και για τις παραδόσεις, τις 
χειροτεχνίες, τις γιορτές και τη γαστρονομία.

3.5.5 ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ MARCHE

Η κατάσταση του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια Marche 
δεν διαφέρει από όσα που έχουμε δει στις άλλες αναλύσεις των 
εταίρων του έργου. Ειδικότερα, «ο πυρήνας Sea» έχει θεμελιώ-
δη επίδραση στις τουριστικές ροές κατά τη διάρκεια του έτους, 
με αιχμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο: το 52% του συνόλου των 
αφίξεων των τουριστών και το 67% των παρουσιών συνδέο-
νται με καλοκαιρινή σεζόν. Η σημερινή κατάσταση προβλέπει μια 
μεγάλη υπεροχή της ιταλικής αγοράς σε σχέση με τις ξένες αγο-
ρές. Η ανάλυση των υφιστάμενων τουριστικών ροών δείχνει ότι 
η πρώτη αντιπροσωπεύει το 82% του συνόλου των επισκεπτών 
προς τον προορισμό, και μόνο το 18% είναι από το εξωτερι-
κό. Λαμβάνοντας υπόψη την ιταλική αγορά, η πλειοψηφία των 
τουριστών προέρχεται από την Λομβαρδία, την Εμίλια Ρομάνια, 
τη Λάτσιο, το Βένετο και το Πιεμόντε. Όσο για τους ξένους του-
ρίστες, το 17% είναι από την Γερμανία, ενώ έχει παρατηρηθεί 
απότομη πτώση από την Γαλλία και την Ολλανδία.

Όπως τονίζεται από τους άλλους εταίρους του έργου και ενισχύ-
εται από τα δεδομένα ροών του τουρισμού, και στην περίπτωση 
της Περιφέρειας Marche, υπογραμμίζεται ότι οι διεθνείς ροές 
είναι στενά συνδεδεμένες με τις αεροπορικές συνδέσεις. Για 
παράδειγμα, η Περιφέρεια Marche βρίσκεται στο κεντρικό τμή-
μα της Ιταλίας, και λόγω της γεωγραφικής της θέσης δεν είναι 
εύκολο να την επισκεφτεί κάποιος με το αυτοκίνητο, ιδίως από 
τις γειτονικές χώρες. Ορισμένες αγορές (όπως η Ρωσία, η Τσε-
χική Δημοκρατία και η Πολωνία) ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το 
θαλάσσιο και για τον παράκτιο τουρισμό. Είναι, επομένως, προ-
φανές ότι οι αγορές αυτές θα μπορούσαν να προελκυσθούν από 
μια άμεση σύνδεση από αέρος. Όταν αναλύουμε τις τάσεις στις 
εθνικές και διεθνείς ροές, για μια ακόμη φορά παρατηρούμε ότι 
ο αριθμός των τουριστών που φθάνουν από την Ούμπρια, την 
Καμπανία, την Απουλία και την Τοσκάνη έχει μειωθεί ελαφρώς, 
με αρνητικό αντίκτυπο στο μέσο όρο της περιφέρειας. Η τάση 
των διεθνών τουριστικών ροών είναι, αντιθέτως θετική: η ροή 
των αφίξεων είναι σταθερή σε σύγκριση με το 2011 (-0,4%), 
ενώ ο αριθμός των επισκεπτών δείχνει μια πολύ ενθαρρυντική 
αύξηση της τάξης του + 3%.

Η Dunea δεν έχει επίσημη επικοινωνιακή στρατηγική, όπως και 
η Padua. Η Dunea ανέλυσε τις διαφορετικές προσφορές Θεματι-
κού Τουρισμού που έχουν δείξει κάποιες αδυναμίες. Βάσει των 
στοιχείων αυτών η Dunea έχει ταυτοποιήσει τους στρατηγικούς 
στόχους που μπορούν να επιδιωχθούν τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα θα πρέπει:
 Να εκτοπίσει σταδιακά την εστίαση και την εξάρτηση των θεμα-
τικών τουριστικών προϊόντων από την πόλη του Ντουμπρόβνικ 
προς τον υπόλοιπο πυρήνα του Ντουμπρόβνικ. Ο στόχος αυτός 
μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της ποιότητας των άλλων 
πυρήνων μέσω της αυξημένης γενικής ανταγωνιστικότητας, της 
ποιότητας της διαμονής και τις νέες τουριστικές υποδομές,
 Να προσανατολίσει καλύτερα τους επισκέπτες επιχειρηματικού 
τουρισμού και να διοργανώσει μικρότερα και μεσαία συνέδρια / 
εκθέσεις που να συνάδουν με τις ιδιότητες και την εικόνα του 
προορισμού.
 Να αναπτύξει διεθνείς και τοπικές συναντήσεις, προκειμένου 
να αυξήσει την προσφορά και την ίδια στιγμή να πολεμήσει την 
εποχικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση των υποδομών 
και των συνδέσεων (απευθείας πτήσεις, αστική κυκλοφορία και 
στάθμευση) και με τη βελτίωση της εικόνας του προορισμού,
 Να εντείνει τη γεωργική παραγωγή, το branding (επώνυμο 
σήμα) και την προστασία των αυτοχθόνων γεωργικών και γα-
στρονομικών προϊόντων και να ενισχύσουν την υποστήριξη 
προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ανα-
πτυχθεί μια ευρεία προσφορά που να συνδέεται με τις παραδό-
σεις, τους τομείς της αγροτικής παραγωγής και των γκουρμέ 
προϊόντων που είναι από τα πιο ελκυστικά στοιχεία για τη μελ-
λοντική ανάπτυξη του τουρισμού,
 Να επενδύσει στη βελτίωση των εγκάρσιων υπηρεσιών από 
τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί το σύνολο του τομέα του του-
ρισμού (χωρίς ακριβή σύνδεσμο με μια συγκεκριμένη θεματική 
προσφορά), και ιδίως: τις ετικέτες και τον έλεγχο της ποιότη-
τας των εγκαταστάσεων φιλοξενίας, ενοικιαζόμενων δωματί-
ων, τις κύριες οδικές υποδομές στο νομό, το καλύτερο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας για τους επισκέπτες, το καλύτερο δίκτυο 
κέντρων πληροφόρησης (ειδικά έξω από την πόλη του Ντου-
μπρόβνικ).

3.5.4 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΑρΑνΤΑ

Ο Δήμος Αγ. Σαράντα δεν έχει επίσημα στοιχεία για τις τουρι-
στικές ροές του 2013-2014. Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα 
ποσοστά έχουν ούτως ή άλλως, καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μεταξύ Ιουνίου - Αύγουστου, με σχεδόν το 75% 
του συνόλου των επισκεπτών να συγκεντρώνεται κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά από τις άλλες περιπτώσεις 
που έχουμε δει μέχρι τώρα, η σύνθεση των τουριστών στους 
Αγ, Σαράντα είναι καλά ισορροπημένη μεταξύ των εθνικών και 
των ξένων υπηκόων, με το 53% να είναι εθνικοί επισκέπτες το 
2013 και με 56% το 2014. Ο Δήμος Αγ. Σαράντα αναπτύσσει 
την τουριστική προσφορά του μέσα από διαφορετικά θεματικά 
προϊόντα, που συνοψίζονται ως εξής:

Θάλασσα, Άμμο και Ήλιο: Τα Αλβανικά παράλια της Νότιας Βλό-
ρα μέχρι τους Αγ, Σαράντα, με γοητευτικά ξενοδοχεία, δημοφι-
λείς παραλίες και πολλά μικρά ορεινά χωριά, όπου μπορείτε να 
ανακαλύψετε τις παραδόσεις και την τοπική κουλτούρα.

Παραδοσιακή Κουζίνα: Ο Δήμος Αγ. Σαράντα προσφέρει μια 
μεγάλη ποικιλία γεωργικών και τοπικών αγροτικών προϊόντων. 
Τα παραδοσιακά πιάτα της περιοχής προσφέρουν τα χαρακτηρι-
στικά της αγροτικής ζωής, χάρη στο ευνοϊκό κλίμα που επιτρέπει 
την καλλιέργεια σχεδόν κάθε είδους γεωργικών προϊόντων.

Θρησκευτικά Κτήρια Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Ο Δήμος Αγ. 
Σαράντα είναι μια μικρή περιοχή στην Αλβανία που χαρακτηρί-
ζεται από έναν μεγάλο αριθμό παλαιών και νέων μνημείων των 
διαφορετικών θρησκειών που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. 
Μπορείτε να βρείτε εκκλησίες, μοναστήρια, παλιά συναγωγή, 
τζαμιά και τεκέ των μουσουλμάνων Μπεκτάσι.

Επίσημο στρατηγικό σχέδιο δεν υπάρχει στο Δήμο Αγ. Σαράντα. 
Παρ’ όλα αυτά η κεντρική κυβέρνηση και οι φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης του Δήμου Αγ. Σαράντα έχουν αναλάβει τις πο-
λιτικές και τα μέτρα για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Οι 
τουριστικοί πόροι, τα καταλύματα και οι υποδομές αποτελούν 
βασικά στοιχεία για την τουριστική προσφορά και τις συναφείς 
πολιτικές. Ειδικότερα, οι δράσεις που σχετίζονται με τις υπο-
δομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολλαπλά οφέλη: στην 
ενίσχυση των υποδομών της χώρας, στην υποστήριξη της του-
ριστικής ανάπτυξης σε μια ευρεία περιοχή και στην ενασχόληση 
με τις τουριστικές ανάγκες. Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από το 
υψηλό κόστος της τουριστικής υποδομής και υπερκατασκευών.
Ο Δήμος Αγ, Σαράντα προέβη σε ανάλυση πάνω στη σημερινή 
κατάσταση στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να εντοπίσει 
τις αδυναμίες και να προσδιορίσει το δρόμο για την ανάπτυξη 
του τομέα και για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (όπως 
η αύξηση του τουρισμού στη χαμηλή περίοδο). Οι τοπικοί φο-
ρείς του τουρισμού συμμετείχαν στις συζητήσεις, και ως εκ τού-
του, επίσης, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους. 
Πολλοί από αυτούς τόνισαν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στον τομέα του τουρισμού εξακολουθεί να είναι 
χαμηλή, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους πελά-
τες, της καλής χρήσης ή της απλής χρήσης των ξένων γλωσσών, 
του χαμηλού επαγγελματισμού στη διαχείριση των τουριστικών 
εγκαταστάσεων. Έχουν, επίσης, επισημάνει τα θέματα που σχε-
τίζονται με την έλλειψη ποικιλίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
την κακή πολιτιστική και πολιτική ζωή πέρα των συμβατικών δι-
ακοπών (σεζόν), την απουσία οράματος και στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και την επέκταση της τουριστικής περιόδου στη διάρ-
κεια του έτους, καθώς και την έλλειψη ιδεών για την αναβίωση 
των οικονομιών αλιείας, χειροτεχνίας και αγρο-καλλιέργειας 
που απαιτούν την πραγματική δέσμευση των δημόσιων και μη 
δημόσιων φορέων, τα ερεθίσματα, τα κίνητρα και την επανεκ-
παίδευση των υφιστάμενων δυνατοτήτων που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση και την αναζωογόνηση της ζωής στους Αγ. Σα-
ράντα.

Για να μειώσουν τις επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών που θα 
μπορούσαν να προκληθούν στη μελλοντική ανάπτυξη της στρα-
τηγικής για τον τουρισμό και τον τομέα του τουρισμού, ο Δήμος 
Αγ. Σαράντα έχει καθορίσει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει 
να αναληφθούν και που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 Ανάπτυξη πρόσθετων και νέων τουριστικών διαδρομών
 Αύξηση του επίπεδου συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών 
και των οργανισμών που αφορούν στη διαχείριση και την υλο-
ποίηση των έργων
 Ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών
 Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της προσφοράς υπηρεσιών 
και βελτίωση του επιπέδου επαγγελματισμού στον τομέα του 
τουρισμού
 Βελτίωση της εξειδικευμένης γνώσης, προσανατολισμένης 
προς την προώθηση της περιοχής των Αγ. Σαράντα σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο
 Ανάπτυξη νέων και ελκυστικών προϊόντων που είναι σε θέση 
να τοποθετήσουν την περιοχή μεταξύ των βασικών προορισμών 
της Αλβανίας.
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του Marche, στις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
μέσα από συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια κατάρτισης. 
Εκτός από αυτή τη γενική στρατηγική, έχουν σκιαγραφηθεί δύο 
συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης, με στόχο την παροχή εγκάρ-
σιων οφελών στην περιοχή:

Α. συγκεκριμένες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων Θεματι-
κού Τουρισμού, ιδίως προς την κατεύθυνση του τουρισμού με 
θέμα «Διαλογισμός και Πνευματικότητα»
Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναληφθούν οι παρακάτω δράσεις:
1. Αγορά και εφαρμογή υλικού πληροφοριών και multimedia 
(πολυμέσων) για να αναπτυχθούν πολλαπλές εκστρατείες επι-
κοινωνίας και προώθησης του τουρισμού με θέμα «Πνευματικό-
τητα και Διαλογισμός» 
2. Ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά με θέμα «Πνευματικότη-
τα και Διαλογισμός» στην Περιφέρεια Marche
3. Ανάπτυξη της Ιστορικής και καλλιτεχνικής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της Περιφέρειας Marche, με στόχο την αύξηση της 
προσφοράς των πόρων, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλο-
ξενίας, καθώς και τη δημιουργία συγκεκριμένων οδών χρήσι-
μων για την ανακάλυψη στοιχείων και τοπίων που είναι ακόμα 
άγνωστα στους περισσότερους.

Β. συγκεκριμένες δράσεις σε διακρατικό επίπεδο για την προ-
ώθηση του περιφερειακού Θεματικού Τουρισμού μέσω δρα-
στηριοτήτων προώθησης των ΤΠΕ:
1. Η Εκπαίδευση και η κατάρτιση των δημόσιων φορέων οι οποί-
οι είναι υπεύθυνοι για τους διάφορους τομείς του τουρισμού
2. Η ανάπτυξη του περιεχομένου της πλατφόρμας Web-GIS
3. Η ενσωμάτωση των εφαρμογών κινητού (Mobile) στην πλατ-
φόρμα Web-GIS με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας 
μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας
4. Η υπογραφή Συμφωνίας με την SOCIAL MEDIA TEAM, την 
κύρια δομή του οργανισμού «Marche Cinema Multimedia» που 
είναι υπεύθυνος της προώθησης του web marketing.

Η εμπειρία της Περιφέρειας Marche μπορεί να δώσει σημαντικές 
συμβουλές και προτάσεις σε άλλες περιοχές. Χάρη στην παρου-
σία μιας πολύπλευρης πολιτιστικής κληρονομιάς από την άποψη 
των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και λόγω της αυξανόμε-
νης δέσμευσης των περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής 
για την προώθηση του τουριστικού τομέα, η Περιφέρεια έχει 
αποκτήσει σταδιακά μερίδια της αγοράς και έχει αποκτήσει μια 
πιο καθορισμένη βαθμολογία σε σχέση με την παρουσία του-
ριστών στην περιοχή της. Οι προωθητικές πρωτοβουλίες που 
έχουν αναληφθεί έχουν καταδείξει μια θετική επίδραση στην 
τουριστική ζήτηση, μετρούμενη με βάση το δείκτη που συγκρίνει 
την επικοινωνιακή εκστρατεία με τις τουριστικές ροές. 

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε 
κατά 8%, είναι σημαντικό να αναφερθούν οι δύο κύριοι παρά-
γοντες:
1. η επιλογή των προσωπικών μαρτυριών
2. η εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων για την προώθηση της 
ομαδοποίησης προϊόντων και Θεματικού Τουρισμού, όπως τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το email marketing (προώθηση 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), το web 2.0, οι ενέργειες 
co-marketing και το co-branding (ενέργειες κατοχύρωσης κοι-
νών προωθητικών ενεργειών και σημάτων).

3.5.6 SERDA (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Η ευρύτερη περιοχή του Σεράγεβο αποτελεί μια περιοχή που 
βασίζεται σε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά: φυσικά, γεω-

γραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά, επικοινωνιακά και οικονομικά. 
Η περιοχή καλύπτει έδαφος και στις δύο πλευρές της Βοσνίας 
- Ερζεγοβίνης, και περιλαμβάνει συνολικά 32 Δήμους. Τα εδά-
φη είναι λοφώδη, ορεινά και βραχώδη και είναι καλλιεργήσιμα, 
με πολλά φυσικά θρεπτικά συστατικά, και είναι κατάλληλα για 
υλοτομία, γεωργία ή ως βοσκοτόπια. Τα ποτάμια θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν φράγματα για την παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, να χρησιμοποιηθούν ως φυσικές δεξαμενές για την 
αποθήκευση πόσιμου νερού, ως πάρκα αναψυχής, αλλά και ως 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ και συναφείς δραστηριότητες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει δημόσια στρατηγι-
κή σε κρατικό επίπεδο στον τομέα του τουρισμού. Το Υπουργείο 
Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων (MoFTER), 
υπεύθυνο για τον τομέα του τουρισμού σε κρατικό επίπεδο, 
προσδιορίζει επτά κυρίαρχες μορφές τουρισμού στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη: (1) χειμερινό τουρισμό, (2) πολιτιστικό τουρισμό, 
(3) οίκο-τουρισμό, (4) τουρισμό περιπέτειας, (5) Θρησκευτικό 
Τουρισμό, (6) ιαματικό τουρισμό και (7) παράκτιο τουρισμό. Επι-
πλέον, σύμφωνα με MoFTER, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι ένας 
από τους τρεις κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κό-
σμο από πλευράς δυναμικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρξε μια 
σταθερή ετήσια αύξηση σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, και ότι ο 
αριθμός των τουριστικών επισκέψεων το 2013 αυξήθηκε κατά 
20,5% σε σύγκριση με το 2012, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 
10,8%.

Στην Περιφέρεια Srpska (RS), το Υπουργείο Εμπορίου και Του-
ρισμού είναι υπεύθυνο για τον τομέα του τουρισμού. Η Περιφέ-
ρεια έχει υιοθετήσει μια στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρι-
σμού για την περίοδο 2011 - 2020. Το Υπουργείο έχει επίσης 
υιοθετήσει ένα σχέδιο για να καθιερώσει το βουνό Jahorina ως 
κύριο τουριστικό προορισμό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Τουρισμού (FMoET) Βοσνίας - Ερζεγοβίνης είναι υπεύθυνο για 
τον τομέα του τουρισμού. Μια στρατηγική για το 2008 - 2018 
έχει δημιουργηθεί, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση 
σχετικά με την εφαρμογή της.

Οι τάσεις στη διεθνή τουριστική αγορά δείχνουν μια αύξηση της 
ζήτησης για καινοτόμο τουρισμό, επιστροφή στη φύση και τουρι-
σμό ευεξίας, με επικέντρωση στα υγιεινά τρόφιμα και τη γαστρο-

Η Περιφέρεια Marche μπορεί να περιγραφεί ως μια περιοχή με καλή 
εμπειρία στην προώθηση του Θεματικού Τουρισμού, και συγκεκριμένα 
ενέκρινε μια συγκεκριμένη στρατηγική, που καθορίζει κάθε θεματικό 
προϊόν ως ομαδοποίηση προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε προ-
ϊόν προωθείται και προσφέρεται στους τουρίστες, που ταξινομούνται 
από τυπολογίες, και ως εκ τούτου παρουσιάζεται στην αγορά ως ένα 
προσαρμοσμένο προϊόν. Για κάθε ομάδα έχει αναπτυχθεί ad hoc μια 
στρατηγική προώθησης και έχουν χρησιμοποιηθεί πιο καινοτόμα εργα-
λεία επικοινωνίας, όπως προσφορές B2C, Social Media (μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης), ενέργειες co-marketing και co-branding, Web 2.0, 
E-marketing, μαζί με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους όπως εκθέσεις, 
φυλλάδια, κ.λπ.

Οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από την Περιφέρεια της Marche και 
σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, είναι παρόμοιες με αυτές που 
έχουμε δει μέχρι τώρα στους άλλους εταίρους του έργου. Συγκεκρι-
μένα:

 Ο τουρισμός είναι ως επί το πλείστον εποχιακός και συγκεντρώνεται 
κατά μήκος της ακτής κατά τη θερινή περίοδο
 Περιορισμένα περιθώρια συνεργασίας των τουριστικών φορέων για 
την προώθηση του τουρισμού
 Η προσφορά είναι κατακερματισμένη με περιορισμένη ενσωμάτωση 
και λειτουργική σύνδεση
 Το ενδιαφέρον των τοπικών «παραγόντων λήψης αποφάσεων» είναι 
χαμηλό
 Η παρουσία και η δικτύωση των κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
είναι μικρή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο Τριετές Στρατη-
γικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Marche (2012-2014) για την προ-
ώθηση του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο και που ορίζονται στο 
ετήσιο πρόγραμμά της (2014) και τα οποία αποτελούν τους πυλώνες 
της στρατηγικής προώθησης της περιοχής, συγκεκριμένες δράσεις για 
την υποστήριξη της ανάπτυξης του Θεματικού Τουρισμού έχουν εντο-
πιστεί.

Οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 Να αναπτυχθεί μια σαφής ταυτότητα της Περιφέρειας του Marche 
όσον αφορά τα προϊόντα και τους προορισμούς και να συντονιστεί η 
συνολική εικόνα της περιοχής με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσε-
ων για τη βελτίωση της προβολής της Περιφέρειας του Marche,
 Να επιτευχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και να βελτιωθεί η 
προώθηση του Θεματικού Τουρισμού,
 Να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την υψηλή ποιότητα της Πε-
ριφέρειας από την άποψη των προορισμών και των προϊόντων, με τη 
βελτίωση των σχέσεων με τους διοργανωτές περιηγήσεων, τα ταξι-
διωτικά γραφεία και τις αεροπορικές εταιρείες,
 Η υποστήριξη της στρατηγικής του Αεροδρόμιου της Αγκώνας με 
στόχο την αξιοποίηση νέων πτήσεων, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες 
και συντονισμένες δραστηριότητες προώθησης,
 Η βελτίωση της τουριστικής αγοράς με την προσέλκυση Ευρωπαϊ-
κών βόρειων χωρών (Γερμανία, Σκανδιναβικές χώρες και χώρες της 
Φλάνδρας), χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως την Ρωσία, την 
Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και χώρες εκτός Ευρώπης 
(ΗΠΑ, Κίνα),
 Η προώθηση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η 
μείωση της εποχικότητας με δόμηση πολλών τουριστικών θεματικών 
προϊόντων που μπορούν να είναι προσβάσιμα σε διαφορετικές περιό-
δους του έτους, την αύξηση της προσφοράς και της ανταγωνιστικότη-
τας των εσωτερικών χώρων και τη δημιουργία τουριστικών πακέτων 
που να συνδέονται με τις σημαντικότερες περιφερειακές εκδηλώσεις,
 Η διάθεση των περιφερειακών στρατηγικών πολιτικών για τον του-
ρισμό, την επικοινωνία και του web marketing σε ιδιωτικούς και δη-
μόσιους φορείς, στους διαχειριστές των Κέντρων IAT της Περιφέρειας 
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Ο τουρισμός είναι πάντα μία από τις προτεραιότητες των Ευρω-
παϊκών Κρατών Μελών, δεδομένου ότι θεωρείται ως το κύριο 
μέσο απόκτησης εισοδήματος σε τοπικό / περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Οι ευκαιρίες που έχει κάθε χώρα σχετικά με 
τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της είναι εκτενείς και 
μεγάλης δυναμικότητας. Ο τουρισμός είναι ένα ελκυστικό εργα-
λείο για την οικονομική ανάπτυξη και είναι μία από τις μεγαλύ-
τερες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και 
στην περιοχή της Αδριατικής. Δεδομένου του δυναμικού του, θα 
πρέπει να αναπτύξει την ικανότητά του να παράγει οφέλη για το 
σύνολο της κοινωνίας σε τομείς όπως η απασχόληση, η βιώσι-
μη παραγωγή πλούτου, ο πολιτισμός, το περιβάλλον κ.λπ. Εκτός 
από τα οφέλη που προσφέρει, ο τουρισμός χαρακτηρίζεται, επί-
σης, από εμπόδια όπως η εποχικότητα. Η τουριστική ανάπτυξη 
περιορίζεται από την εποχικότητα και το Adriatic Route παρέχει 
μια λύση στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης της εποχικότη-
τας, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και 
την αυξημένη προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονο-
μιάς στις συμμετέχουσες περιοχές. Επιπλέον, μια πρόκληση για 
όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ήταν πάντα να 
προσελκύσει πιο ποιοτικούς επισκέπτες, προκειμένου να αυξή-
σει την απόδοση των τουριστικών επενδύσεων. Η προσέλκυση 
αυτών των τουριστών απαιτεί διαφορετικές μορφές Θεματικού 
Τουρισμού, ενώ όλο και περισσότεροι τουρίστες αναζητούν 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, 
ακόμη και αν δεν περιλαμβάνει άμεσα την αειφόρο τουριστική 
ανάπτυξη, στις πρωτοβουλίες του ή στους στόχους του, περι-
λαμβάνει ως εναλλακτικό στόχο των επτά προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής, την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης τουριστι-
κής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, δίδονται από 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Επενδύσεων 
και από άλλες πολιτικές της ΕΕ, ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη του τουρισμού για την περίοδο 2014 - 2020. Στη 
διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι χώρες της περιο-
χής της Αδριατικής έχουν καταγράψει αυξανόμενες τιμές στον 
παγκόσμιο τουρισμό με συγκεκριμένο προορισμό. Την ίδια στιγ-
μή, ο εγχώριος τουρισμός σε αυτές τις χώρες αυξήθηκε επίσης 
σταδιακά. Οι οικονομικές επιδόσεις του τουρισμού στην περιοχή 
ήταν μια έκπληξη, δεδομένων των κινδύνων για την ασφάλεια, 
τις φυσικές καταστροφές, τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαί-
ου και της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην περι-
οχή. Ωστόσο, η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με πιεστικές προκλήσεις, όπως η περιφερειακή αστάθεια που 
μπορεί να επηρεάσει την ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς 
και μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, οι τρέχουσες 
τάσεις στον τομέα του τουρισμού υφίστανται σημαντικές αλλα-
γές. Παραδοσιακά, ο μαζικός τουρισμός έχει φτάσει σε ένα στά-
διο σταθερής ανάπτυξης, ενώ ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός με 
θέμα τη φύση, ο τουρισμός με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά 
και ο πολιτιστικός τουρισμός αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία 
τα επόμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για 
τον οικοτουρισμό αυξάνονται κατά περίπου έξι φορές σε σχέ-
ση με το ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας αυτής. Ωστόσο, η 
βιωσιμότητα θα πρέπει να έχει εκπονηθεί με καλά σχεδιασμέ-
νες, ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές τουρισμού. Πρώτον, 
διότι ο τουρισμός μπορεί να οδηγήσει και να επηρεαστεί από 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. 
Δεύτερον, οι τουριστικές επιλογές επηρεάζονται όλο και περισ-

σότερο από ζητήματα αειφορίας. Η στροφή προς τον «πράσινο» 
τουρισμό, μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας στον τομέα 
της ενέργειας, του νερού και των συστημάτων αποβλήτων, ενι-
σχύει τις δυνατότητες απασχόλησης του τομέα αυτού. Ο πράσι-
νος τουρισμός θα μπορούσε, επίσης, να αξιοποιεί τους τοπικούς 
πόρους και να προωθεί την τοπική κουλτούρα και το φυσικό 
περιβάλλον. Το Adriatic Route επικεντρώνεται στην προώθη-
ση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση των 
περιοχών σε μακροπρόθεσμη βάση, με την προώθηση του ανα-
πτυξιακού δυναμικού σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς 
της οικονομίας στις χώρες που συμμετέχουν και τη δημιουργία 
συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Λεκάνης της Αδριατικής 
Θάλασσας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η «Πράσινη Βίβλος, για την 
προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στην Αδριατική» αποσκο-
πεί στον καθορισμό της βάσης για τη διαβούλευση και το δημό-
σιο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον τουρισμό και 
τις θεματικές τουριστικές δραστηριότητες και τα προϊόντα και 
της κοινωνίας, για την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού. Το 
παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσε-
ων, που είναι πολύτιμες για τη βελτίωση του τουριστικού τομέα. 
Η ανάλυση του έργου έχει εντοπίσει μια σειρά από προτάσεις για 
τις δημόσιες αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις ΜΜΕ 
(μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν 
να είναι χρήσιμες στην απόκτηση κεφαλαίων και στο να συμβάλ-
λουν σε πολιτικές και σχέδια με ευρεία βάση.

4.1 Θέματα Προς Ανάλυση: Αξιολόγηση Δράσε-
ων για την Ανάπτυξη και Προβολή του Θεματικού 
Τουρισμού

4.1.1 Ορισμός Προτεραιοτήτων

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου, οδήγησαν στον καθορισμό των προτε-
ραιοτήτων, προκειμένου οι προτάσεις για το Θεματικό Τουρισμό 
να εφαρμοστούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. 

Προτεραιότητα 1: Καθορισμός των θεματικών τουριστικών 
προϊόντων που προσελκύουν και στοχεύουν στους επισκέπτες 
της υψηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης και των υψηλότερων 
ταξιδιωτικών δαπανών.

Η πολυπλοκότητα του Τουριστικού Προϊόντος καθορίζει, εξ ορι-
σμού, το επίπεδο δυσκολίας στην παραγωγή και την προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών ίσης ποιότητας. Όλα τα τουριστικά 
προϊόντα διέπονται από τα εξής χαρακτηριστικά:

Ασάφεια ως προς τις παροχές: οι τουριστικές υπηρεσίες δεν 
είναι προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ο πελάτης 
είναι σε θέση να αγγίξει και να δει και κατά συνέπεια να προβεί 
στην εκτίμηση της ποιότητάς τους. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
στην τουριστική βιομηχανία ορίζεται από την τοποθεσία, το πε-
ριβάλλον, τα έπιπλα, τους καλούς τρόπους του προσωπικού, το 
επίπεδο υγιεινής των χώρων και τη συνέπεια στους χρόνους.

Αδιαχώριστος χαρακτήρας: Οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν 
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νομία, δίνοντας νέα κίνητρα για ταξίδια της τελευταίας στιγμή. Παράλληλα 
πρέπει να προωθηθούν τα ανεξάρτητα ταξίδια, στα οποία η έννοια της 
προσωπικής απόφασης για τον προορισμό και τα μέσα μεταφοράς παίζει 
σημαντικό ρόλο. Οι ευνοϊκές φυσικές συνθήκες στην περιοχή του Σερά-
γεβο παρέχει σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού, την ορειβασία, την πεζοπορία και την ποδηλασία.

Με βάση τις διαθέσιμες στρατηγικές και μελέτες, τα ακόλουθα δέκα βασι-
κά θέματα έχουν εντοπιστεί τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση 
για θεματικά πακέτα:
 Αθλητισμός και αναψυχής
 Χειμερινός Τουρισμός
 Πολιτιστικός τουρισμός
 Θρησκευτικός Τουρισμός
 Υγεία / ευεξία
 Οικοτουρισμός / Αγροτικός τουρισμός / Εθνο-τουρισμός
 Περιπέτειας (Θεματικά πάρκα)
 Επαγγελματικός τουρισμός
 Γαστρονομίας
 Εκδηλώσεις

Τα θέματα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα της προσφοράς και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλα 
θέματα. Επίσης, διαφορετικοί προορισμοί στην ευρύτερη περιοχή του Σε-
ράγεβο έχουν διαφορετικές προδιαγραφές για οποιοδήποτε από τα δέκα 
θέματα. Λαμβάνοντας δήμους ως βάση για την περαιτέρω επεξεργασία 
των θεμάτων και των προορισμών, οι δήμοι ομαδοποιούνται σε έξι μεγά-
λες ομάδες με την ανάλυση των δυνατοτήτων σε κάθε ένα από τα θέματα.

Οι τάσεις στη διεθνή 
τουριστική αγορά δείχνουν 
μια αύξηση της ζήτησης 
για καινοτόμο τουρισμό, 
επιστροφή στη φύση και 
τουρισμό ευεξίας, με 
επικέντρωση στα υγιεινά 
τρόφιμα και τη γαστρονομία, 
δίνοντας νέα κίνητρα για 
ταξίδια της τελευταίας 
στιγμή. 
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10) Οι εκδηλώσεις, όπως υποδηλώνει άλλωστε και η λέξη, επι-
κεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ως το λόγο, για την 
τουριστική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα μια συγκεκρι-
μένη αθλητική εκδήλωση, ή μια συναυλία ή ένας διαγωνισμός 
κ.ο.κ.

Με βάση τις τρέχουσες και προτεινόμενες δραστηριότητες που 
περιγράφονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
κάθε εταίρου, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό ημερολόγιο, 
το οποίο να περιέχει όλες τις παρεμφερή θεματικές εκδηλώσεις, 
με έμφαση σε αυτές που θα μπορούσαν, να δημιουργήσουν μια 
αλυσίδα γεγονότων στην περιοχή της Αδριατικής. Η επανάληψη 
αυτών είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ευ-
αισθητοποίηση και τελικά η δημιουργία δημοφιλών θεματικών 
τουριστικών πακέτων.

Προτεραιότητα 3: αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμός 
του τουριστικού προϊόντος της Αδριατικής περιοχής μέσω:

 Της αναβάθμισης / του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων 
και των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και των ενοι-
κιαζόμενων δωματίων
 Της δημιουργίας νέων ποιοτικών μονάδων διαμονής 
 Της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των επιχειρηματιών και 
των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού
 Των στρατηγικών παρεμβάσεων στον τομέα των υποδομών 
(ανθρώπινο δυναμικό, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις σε αεροδρό-
μια, λιμάνια, μαρίνες, κ.λπ.)
 Της παροχής καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών σε κάθε 
τομέα του Θεματικού Τουρισμού της περιοχής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των επισκεπτών / 
των πελατών στον τομέα του τουρισμού, τα συνολικά τουριστικά 
πακέτα του τουρισμού θα πρέπει να διέπονται από πολιτικές που 
εγγυώνται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 
προϊόντων. Οι προσδοκίες των επισκεπτών είναι πάντα υψηλό-
τερες από αυτές στις οποίες ο προορισμός ή η επιχείρηση μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Αυτός είναι και ο 
λόγος που οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν μονίμως για 
την ικανοποίηση των πελατών. Αλλά, ακόμα, και όταν μια συγκε-
κριμένη υπηρεσία ή κάποιο προϊόν είναι ικανοποιητικό, η συνο-
λική εμπειρία είναι που θα καθορίσει το επίπεδο ικανοποίησης 
για τον επισκέπτη. Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο 
δυνατό επίπεδο ικανοποίησης για την ομάδα στόχο της αγοράς, 
όλα τα Τουριστικά Προϊόντα χρειάζονται εμπλουτισμό, ξεκινώ-
ντας από τις ανακαινίσεις των καταλυμάτων και των εγκαταστά-
σεων τροφίμων και ποτών και φθάνοντας ως την εκπαίδευση 
του προσωπικού. Ωστόσο, ο έλεγχος των αποτελεσμάτων αυτών 
των προσπαθειών είναι το βασικό στοιχείο για την επιτυχία. Θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι μέσω ερευνών 
και ερωτηματολογίων προκειμένου να επισημαίνονται οι αδυνα-
μίες που χρειάζονται βελτίωση.

Προτεραιότητα 4: Χρήση της τεχνολογίας για:

 Βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε επιλεγμένους τομείς 
του Θεματικού Τουρισμού της περιοχής.
 Ενίσχυση της διαφήμισης και της προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις όλο 
και πιο εξελιγμένες τουριστικές ανάγκες δημιουργούν μια πρό-
κληση για κάθε τουριστικό προορισμό. Το έργο Adriatic Route 
έχει προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργηθούν χρήσιμες και 
απτές λύσεις, προκειμένου η κάθε Περιφέρεια-εταίρος να αντα-

ποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση. Εκτιμώντας τα γενικά οφέ-
λη που η διασυνοριακή συνεργασία φέρνει στην εδαφική περιο-
χή, το έργο υπήρξε προσηλωμένο στο στόχο-πρόκληση και έχει 
προβλέψει την ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων και εργαλείων 
για την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού με έμφαση στη 
χρήση των προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας. 

Η ανάπτυξη ενδιαφερόντων και καινοτόμων εργαλείων, όπως 
η πλατφόρμα GIS Web, οι ειδικές εφαρμογές στα κινητά τηλέ-
φωνα και οι εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 
μερικές από τις λέξεις-κλειδιά για μια καινοτόμο προώθηση της 
περιοχής. Προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση της τεχνολογίας 
και να προκληθεί ευαισθητοποίηση, όχι μόνο στους επισκέπτες, 
αλλά και στην τοπική κοινωνία, ένα αναγκαίο βήμα για την αύ-
ξηση των επίπεδων ωριμότητας, όσον αφορά την τεχνολογία και 
τη φιλοξενία, θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός των κριτήριων 
σύμφωνα με τα οποία οι χώροι που θα λάβουν την τεχνολογική 
αναβάθμιση θα έχουν προτεραιότητα. Τα κριτήρια περιλαμβά-
νουν δεδομένα όπως ο αριθμός των επισκεπτών ανά χώρο, η 
μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά χώρο και η έλλειψη βασικών 
υποδομών στο χώρο.

Προτεραιότητα 5: Η συνεχής λειτουργία των βασικών υπηρεσι-
ών που εγγυώνται την καθαριότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια, 
τις μεταφορές και την υγεία των επισκεπτών είναι ευθύνη που-
εναπόκειται στις υπεύθυνες τοπικές αρχές της κάθε περιοχής.

Κάθε τοπική αρχή μιας περιοχής είναι υπεύθυνη για τη συνεχή 
λειτουργία των βασικών υπηρεσιών που εγγυώνται την ασφαλή 
μεταφορά και διαμονή των επισκεπτών. Εκτός από τα εθνικά και 
διεθνή πρότυπα που διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές και τα 
ξενοδοχεία κατηγορίας αστέρων, οι τοπικές αρχές οφείλουν να 
διασφαλίσουν τα πρότυπα υγιεινής στις επιχειρήσεις τροφίμων 
και ποτών, στα νοσοκομεία και τους δρόμους, στην ασφάλεια 
του τοπικού πληθυσμού, καθώς και στην ασφάλεια των επισκε-
πτών της περιοχής. Η αίσθηση της ασφάλειας, φυσικής και υγι-
εινής, προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων και 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή του τουριστικού 
προορισμού, από τους δυνητικούς επισκέπτες της.

Προτεραιότητα 6: Εφαρμογή εθνικών / περιφερειακών στρατη-
γικών καινοτομίας με τη χρήση της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Η έξυπνη εξειδίκευση αναφέρεται σε νέες στρατηγικές καινοτο-
μίες που έρχονται να συμπληρώσουν και να διορθώσουν τυχόν 
ελλείψεις των προηγούμενων στρατηγικών. Σκοπός της είναι να 
διασφαλίσει την επιτυχία των καινοτόμων και βιώσιμων οικο-
νομικών σχεδίων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
κάθε περιοχή εστιάζει τις προσπάθειές της στα δυνατά σημεία 
της, χτίζοντας πάνω στα υπάρχοντα πρότυπα και προσθέτοντας 
στη γνώση και την υποδομή που έχει ήδη αποκτήσει. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους - για την απα-
σχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη 
και το κλίμα / την ενέργεια - που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι 
το 2020. Κάθε κράτος μέλος έχει εγκρίνει τους εθνικούς στό-
χους του σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Οι ίδιες οδηγίες 
ισχύουν για το Θεματικό Τουρισμό, ως αναπόσπαστο μέρος της 
οικονομίας της περιοχής. Η Εθνική / Περιφερειακή Έρευνα και 
οι στρατηγικές καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές 
RIS3) είναι ολοκληρωμένες θεματολογίες τοπικού οικονομι-
κού μετασχηματισμού που επικεντρώνονται σε πέντε σημαντικά 
πράγματα: 

 Εστιάζουν στην υποστήριξη της πολιτικής και των επενδύσεων 
στις βασικές εθνικές / περιφερειακές προτεραιότητες, τις προ-
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μπορούν να διαχωριστούν από τους παρόχους αυτών.

Μεταβλητότητα: η ποιότητα της υπηρεσίας εξαρτάται από το 
ποιος είναι ο πάροχος, πότε, πού και πώς παρέχεται στον πε-
λάτη.

Αυλές υπηρεσίες: η παρεχόμενη υπηρεσία δεν μπορεί να απο-
θηκευτεί. Παράγεται και καταναλώνεται επί τόπου. Για να δη-
μιουργηθούν τουριστικά προϊόντα που στοχεύουν σε μια εξει-
δικευμένη αγορά επισκεπτών με ικανότητα υψηλών δαπανών, 
είναι απαραίτητο να υπάρξει επικέντρωση στα ιδιαίτερα (μονα-
δικά) σημεία πώλησης της κάθε περιοχής, χρησιμοποιώντας την 
έξυπνη εξειδίκευση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκό-
τητα του τουριστικού προϊόντος.

Η έξυπνη εξειδίκευση θα επιτρέψει σε κάθε περιφέρεια να εστι-
άσει αποτελεσματικά τις προσπάθειές της σε μια συγκεκριμένη 
θεματική περιοχή και στη βελτίωση των προϊόντων της από την 
άποψη:
 της προσβασιμότητας
 των υποδομών
 των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών διαμονής
 των μουσείων
 των εγκαταστάσεις των τροφίμων και ποτών 
 των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλ-
λοντος
 της προώθησης / διαφήμισης
 του πολιτιστικού τουρισμού και της εκπαίδευσης

Οι αγορές στις οποίες θα πρέπει να στοχεύουν θα πρέπει να 
εκτιμηθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με το μέγεθος της αγο-
ράς, το προφίλ της αγοράς και τέλος την ικανότητά της αγοράς 
να αυξήσει τις μέσες δαπάνες της.

Προτεραιότητα 2: Ορισμός των σημείων διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος της κάθε περιοχής (USP) και δημιουργία 
προωθητικών ενεργειών, με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε 
προορισμού, τις θεματικές ενότητες του τουριστικού προϊόντος 
της και της ποιότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της, μέσω 
δραστηριοτήτων, όπως:

 Ανάπτυξη ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος με ad hoc ή 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
 Ανάπτυξη «θεματικών διαδρομών» που περιέχουν και προω-
θούν τις μοναδικές προτάσεις της κάθε περιοχής (πολιτιστικές, 
γαστρονομικές, κτλ.),
 Αξιοποίηση της Αδριατικής ακτογραμμής ως ξεχωριστό και μο-
ναδικό σημείο πώλησης.

Με βάση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο των εταίρων 
του Adriatic Route, τα ακόλουθα δέκα βασικά θέματα έχουν 
εντοπιστεί με σκοπό την παραγωγή Προϊόντων Θεματικού Του-
ρισμού για κάθε περιοχή / σημείο ενδιαφέροντος.

1) Αθλητισμός και τουριστική αναψυχή
2) Χειμερινός Τουρισμός
3) Πολιτιστικός / ιστορικός τουρισμός
4) Θρησκευτικός Τουρισμός
5) Τουρισμός Υγείας / ευεξίας / SPA 
6) Οικοτουρισμός / Αγροτικός τουρισμός / Έθνο-τουρισμός
7) Θεματικά πάρκα / περιπέτεια
8) Επαγγελματικά ταξίδια
9) Γαστρονομία
10) Εκδηλώσεις

Κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα στα οποία γίνεται μνεία θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δομήσει ένα ανε-
ξάρτητο τουριστικό προϊόν ή να χρησιμοποιηθεί σε έναν συν-
δυασμό θεμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ελκυστική 
πρόταση για τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει. Για άλλη 
μια φορά, χρησιμοποιώντας την έξυπνη εξειδίκευση και τον 
εντοπισμό των ισχυρών σημείων της κάθε περιοχής, μια σειρά 
από δραστηριότητες θα μπορούσαν να μπουν μαζί σε μια συμ-
φωνία-πακέτο, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών για τον τόπο προορισμού. Κάθε θέμα θα μπορούσε να 
αποτελείται από τα ακόλουθα:

1) Ο Αθλητισμός και Τουρισμός Αναψυχής περιλαμβάνει δρα-
στηριότητες όπως πεζοπορία, ποδηλασία, ορειβασία και αναρρί-
χηση, ψάρεμα, ράφτινγκ, κ.λπ.

2) Ο Χειμερινός Τουρισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
υπαίθριων δραστηριοτήτων από εξαιρετικά ενεργητικές δραστη-
ριότητες όπως snowboard, πατινάζ στον πάγο και snow tubing, 
σε πιο παθητικές, όπως βόλτα με snowmobile υπό το σεληνό-
φως. Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν επίσης αίθουσες τένις, ράφτινγκ στο χιόνι, πα-
γοδρόμια, ιππασία, καρτ, έλκηθρο, curling και βόλτα με αερό-
στατο, κ.λπ.

3) H πολιτιστική / ιστορική κληρονομιά σχετίζεται με τα αξιο-
θέατα, τα μουσεία, τα μνημεία, τα πολιτιστικά αξιοθέατα και τις 
εκδηλώσεις κ.ο.κ.

4) Ο Θρησκευτικός Τουρισμός θα μπορούσε να επικεντρώνεται 
σε τόπους λατρείας, ναούς και συναφείς δραστηριότητες για τις 
διαφορετικές θρησκείες.

5) Ο Τουρισμός Υγείας / Ευεξίας / SPA περιλαμβάνει προ-
γράμματα ευεξίας, υπηρεσίες υγείας - οδοντίατρους, αισθητική 
χειρουργική, διόρθωση της όρασης με λέιζερ, καρδιαγγειακά 
κέντρα, ιαματικό τουρισμό, κέντρα αποκατάστασης και ιαματικές 
πηγές.

6) Ο Οικοτουρισμός / Αγροτικός τουρισμός / Έθνο-τουρισμός, 
όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, εστιάζει σε πρόσωπα με 
οικολογικές ευαισθησίες και τους τουρίστες, που ενδιαφέρονται 
για τον παραδοσιακό και αγροτικό τρόπο ζωής. Περιλαμβάνει 
τα λεγόμενα οικο-χωριά και εθνο-χωριά και αγροτουριστικές 
εμπειρίες, καθώς και συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότη-
τες (π.χ. felting (γνέσιμο) μαλλιού).

7) Τα θεματικά πάρκα / πάρκα περιπέτειας περιλαμβάνουν δρα-
στηριότητες, όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, αναρρίχηση, paintball, 
κ.λπ. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν στο 
πλαίσιο του θεματικού πάρκου ή ανεξάρτητα.

8) Ο τουρισμός που σχετίζεται με επαγγελματικά ταξίδια αφο-
ρά ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους, συναντήσεις, σεμινά-
ρια, συμπόσια, συνέδρια, κ.λπ. Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις 
των ξενοδοχείων και η ικανότητά τους να φιλοξενήσουν μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών ταυτόχρονα, είναι σημαντικές για αυτό το εί-
δος του τουρισμού (π.χ. τα ιατρικά συνέδρια έχουν συνήθως ένα 
ελάχιστο 500 συμμετέχοντες, ενώ ένα συνέδριο της Ευρωπαϊ-
κής Ακαδημίας Μάρκετινγκ του τρέχοντος έτους είχε περισσότε-
ρους από 1.500 συμμετέχοντες).

9) Η Γαστρονομία περιλαμβάνει μια σειρά από επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών, τοπικά μενού, ίσως ακόμη και σεμινάρια τοπι-
κής κουζίνας, γευσιγνωσίας και άλλες δραστηριότητες.
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Ωστόσο, η περιοχή καταγράφει μια καθυστέρηση όσον αφορά 
τη μετατροπή των πολλαπλών υφιστάμενων στοιχείων πλούτου 
σε ένα τουριστικό προϊόν. Η καθυστέρηση αυτή ενισχύεται και 
επιδεινώνεται από:
 την έλλειψη καλά δομημένων σχεδίων και την αξιοποίησή τους
 τον πολύ αδύναμο ή μη υφιστάμενο εδαφικό συντονισμό των 
βασικών φορέων.

Οι βασικοί φορείς που εργάζονται για την προάσπιση των ατο-
μικών πόρων που παρουσιάζονται στις αγροτικές περιοχές (τυ-
πικά προϊόντα, φύση, πολιτισμός, κ.λπ) συχνά, δεν έχουν πλήρη 
επίγνωση ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να ενωθούν προκειμένου 
να ενεργήσουν ως ολοκληρωμένη τουριστική προσφορά. Προ-
κειμένου να ενισχυθεί η δέσμευση των διαφόρων δομών (γρα-
φεία, τοπικοί φορείς, οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής) 
στην προώθηση του Θεματικού Τουρισμού, θα πρέπει να αυξη-
θεί η δημόσια αναγνώριση και να ενθαρρύνεται η συνεργασία 
μεταξύ αυτών των ομάδων. Η δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ των ταξιδιωτικών γραφείων από κάθε επικράτεια ή με-
ταξύ των τουριστικών οργανισμών ή και των υπουργείων τουρι-
σμού, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η συμμετοχή 
των τοπικών αρχών θα μπορούσε να είναι μια σημαντική δράση 
πάνω στην οποία να εργαστούν και να επενδύσουν για το μέλ-
λον. Επιπλέον, για τη συμβολή στην ανάπτυξη και την προώθηση 
της τουριστικής προσφοράς, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συ-
νεργασία μεταξύ των αρχών. Η συνεργασία αυτή θα διευκολύνει 
την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων πολιτικών. Η 
δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού θα πρέπει, συνεπώς, 
να θεωρήσει την εικόνα της περιοχής ως ένα «σύστημα», το 
οποίο θα συμφωνηθεί από όλους τους φορείς και στη συνέχεια 
θα κοινοποιηθεί στις τοπικές κοινωνίες, για την πρόσκληση το-
πικών επενδύσεων προς έναν κοινό στόχο και τη δημιουργία 
συνεργασιών με περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς ευκαιρίες 
επένδυσης.
 Με τι τρόπο περιλαμβάνεται η βιωσιμότητα στις αποφάσεις και 
τις προτεραιότητες της πολιτικής;
 Δίνουν έμφαση στην αειφορία τα σχέδια επενδύσεων, με συ-
ντονισμένο τρόπο, σε οικονομικό, κοινωνικό - πολιτισμικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο;
 Υποστηρίζεται η δημιουργία ιδιωτικών συνεργασιών για την 
ανάπτυξη και την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού;
 Οι τοπικοί φορείς έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη της στρα-
τηγικής για τον τουρισμό και έχουν συμφωνήσει με αυτήν;
 Οι τοπικές κοινότητες γνωρίζουν και ενημερώνονται για τις 
στρατηγικές του τουρισμού που προτείνονται στις περιοχές τους;
 Οι τοπικές κοινότητες συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση 
αυτών των στρατηγικών;
 Υπάρχει στοχευμένη προβολή, προώθηση και διανομή του 
τουριστικού προϊόντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο;
 Πώς να αυξηθούν οι διασυνδέσεις και η ευαισθητοποίηση με-
ταξύ των βασικών φορέων σχετικά με τους ρόλους και τα κίνη-
τρα;

Οι στρατηγικές του Θεματικού Τουρισμού θα πρέπει να σχεδιά-
ζονται και να αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια 
να ενισχύονται και να συνδέονται με τη διεθνή προσφορά, για να 
γίνουν πλήρως επιτυχημένες. Η Ευρώπη διαθέτει ένα εντυπω-
σιακό πλούτο κοινής κληρονομιάς, της οποίας η προστιθέμενη 
αξία έγκειται στη μεγάλη ποικιλία των πτυχών της φύσης, του 
πολιτισμού και της ιστορίας τα οποία αποτελούν μερικές μόνο 
πτυχές. Ωστόσο, αυτό το μεγάλο δυναμικό απέχει ακόμη πολύ 
από το να είναι επαρκώς καταξιωμένο σε ό,τι αφορά τις τουρι-
στικές στρατηγικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περισσότερες από 
τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες εστιάζουν είτε σε τοπικό / περι-
φερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να αξιοποιούνται σε ότι 

αφορά τις διακρατικές και παν-ευρωπαϊκές πτυχές. Το Adriatic 
Route έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διακρατικού θεματικού 
τουριστικού προϊόντος και τις σχετικές υπηρεσίες.

Το έργο έχει πράγματι ορίσει το δρόμο για τη συμβολή στη δι-
αφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς με την κεφαλαιοποί-
ηση της ανάπτυξης των θεματικών τουριστικών προϊόντων σε 
διακρατική και Ευρωπαϊκή κλίμακα. Κατά την ανάπτυξη ενός 
διακρατικού δικτύου, είναι ούτως ή άλλως σημαντικό να επικε-
ντρωθεί σε συγκεκριμένες τοπικές / περιφερειακές πτυχές που 
πρέπει να εφαρμοστούν, όπως η αποδοτικότητα του δικτύου 
υποδομών, η διαθεσιμότητα των μεταφορικών συνδέσεων, η 
διαθεσιμότητα των τουριστικών πρακτόρων σε θέση να προω-
θήσουν την προσφορά διεθνώς και να καλύψουν τις διεθνείς 
τουριστικές ανάγκες. 

Από τα παραπάνω κεφάλαια η παραπάνω διαπίστωση έχει ιδιαί-
τερα επισημανθεί ως κοινή αδυναμία που πρέπει να αξιολογηθεί 
σοβαρά από τις συμμετέχουσες περιοχές, οι οποίες ως εκ τού-
του θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό 
μελλοντικών δράσεων.
 
 Συνδέονται οι τοπικές πρωτοβουλίες με τη γενική στρατηγική;
 Η σύνδεση μεταξύ των τοπικών και των Ευρωπαϊκών πρωτο-
βουλιών έχει καθιερωθεί;
 Πώς να παρακινήσετε νέα δίκτυα συνεργασίας στις περιοχές 
της Αδριατικής για την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού;
 Υπάρχει ανάγκη να σχεδιαστούν νέα μοντέλα επένδυσης;
 Υπάρχουν καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε;
 Η περιοχή συνδέεται φυσικά με άλλες χώρες μέσω πτήσεων, 
πλοίων, δρομολογίων, λεωφορείων, αποδοτικού οδικού δικτύ-
ου;
 Έχει η περιοχή στη διάθεση της αξιόπιστους ιδιωτικούς φο-
ρείς που να δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού; (Για 
παράδειγμα: ταξιδιωτικά γραφεία που να είναι σε θέση να προ-
σφέρουν πλήρη πακέτα διακοπών, όπως ιδιωτικές υπηρεσίες 
μεταφοράς από / τα λιμάνια / τους σταθμούς λεωφορείων/ το 
αεροδρόμιο προς τοπικούς προορισμούς κ.ά.);
 Οι επενδύσεις σχεδιάζονται για την ενθάρρυνση της δημιουρ-
γίας νέων επιχειρήσεων και τη στήριξη στον τομέα του τουρι-
σμού;

4.1.3. Στόχοι της επιτυχίας της χρήσης των ΤΠΕ 
(για την επιτυχή χρήση των ΤΠΕ)

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως χάρη στην ανάπτυξη των ΤΠΕ 
(π.χ. εφαρμογές, τάμπλετ, υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, κ.λπ) 
τα υφιστάμενα εμπόδια του παρελθόντος για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με έναν προορισμό, μια υπηρεσία, ένα 
προϊόν, έχουν σχεδόν γκρεμιστεί. Ο τουρισμός είναι ένας τομέ-
ας με συνεχή ανάπτυξη - παρά την οικονομική κρίση και τις κοι-
νωνικές πολιτικές, που έχουν απασχολήσει τον ιδιωτικό τομέα 
τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο των επιλογών των καταναλω-
τών, η διαδικασία αγοράς του τουριστικού προϊόντος αυξάνεται 
μέσα στο διαδίκτυο: τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί σχετικά με 
το πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, επιβεβαίωσαν 
ότι η επιλογή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι 
το είδος που πουλάει περισσότερο, ξεπερνώντας κατά πολύ πιο 
παραδοσιακές χρήσεις, όπως οι διαδικτυακές τραπεζικές υπηρε-
σίες (internet banking) ή η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα 
υγείας.

Ο τουρισμός έχει ολοένα και περισσότερο πάρει τη μορφή μιας 
παραγωγής πραγματικής βιομηχανίας, όπου η «επικοινωνία» 

κλήσεις και τις ανάγκες για την ανάπτυξη της γνώσης.

 Χτίζουν με βάση τις δυνάμεις κάθε χώρας / περιφέρειας, τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της και τις δυνατότητες της για 
την αριστεία.

 Υποστηρίζουν την τεχνολογική, καθώς και τη βασισμένη στην 
πρακτική καινοτομία και αποσκοπούν στην τόνωση των επενδύ-
σεων του ιδιωτικού τομέα.

 Κάνουν τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν πλή-
ρως και ενθαρρύνουν την καινοτομία και τον πειραματισμό.

 Είναι τεκμηριωμένες και περιλαμβάνουν εις βάθος παρακο-
λούθηση και συστήματα αξιολόγησης.

Χρησιμοποιώντας τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια που 
παρήχθησαν από το έργο Adriatic Route, η κάθε περιοχή έχει 
προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση της, όσον αφορά το Θε-
ματικό Τουρισμό, τα δυνατά σημεία της και τις αδυναμίες της και 
πρέπει να προγραμματίσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της 
για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου. Σε αυτό το πλαί-
σιο, τα τρία κύρια θέματα των συζητήσεων που έχουν επιλεγεί 
στα πλαίσια του Adriatic Route για να αξιολογήσουν το τι πρέπει 
ακόμη να γίνει σχετικά με την ανάπτυξη του Θεματικού Τουρι-
σμού και την προβολή της περιοχής της Αδριατικής είναι:

1. Πως να ενισχυθεί ο ρόλος του Θεματικού Τουρισμού και η 
προσφορά του σε διακρατικό επίπεδο.
2. Πως να υποστηριχθεί ο Θεματικός Τουρισμός μέσω των ΤΠΕ.
3. Πώς να υπάρξει εγγύηση για τη βιωσιμότητα των αποτελε-
σμάτων του σχεδίου στο μέλλον και πως να σχεδιαστεί η συνέ-
χεια του έργου (το follow – up).

4.1.2. Θεματικός Τουρισμός, 
βιωσιμότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Θεματικού Τουρισμού έχουν 
μεγάλες δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη του τουρισμού 
στην περιοχή της Αδριατικής. Η παρουσία αυτού του είδους των 
προϊόντων και των υπηρεσιών θα μπορούσε να τονώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τη διαφοροποίηση του τουριστικού τομέα. 
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να υποστηρίξουν και 
να ενισχύσουν τη θεματική προσφορά και γι’ αυτόν το λόγο το 
παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον τουρισμό που θα εστιάζει 
στα θεματικά προϊόντα. Πρώτα απ’ όλα, η αειφορία, συνδέεται 
στενά με την ανταγωνιστικότητα στον τομέα του τουρισμού, κα-
θώς η ποιότητα των τουριστικών προορισμών εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον τους 
και την ένταξή τους σε μια τοπική κοινότητα. Η βιωσιμότητα της 
περιοχής απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας σε οι-
κονομικό, κοινωνικό - πολιτισμικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Η βιωσιμότητα του τουρισμού καλύπτει μια σειρά από διαφορε-
τικές πτυχές που πρέπει να περιλαμβάνονται στις πολιτικές και 
το σχεδιασμό της στρατηγικής: η υπεύθυνη χρήση των φυσικών 
πόρων, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δρα-
στηριοτήτων (πίεση για το νερό, γη και βιοποικιλότητα, κ.λπ), η 
χρήση της «καθαρής» ενέργειας, η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η ποιότητα και η βιωσιμότητα των θέσεων εργα-
σίας που δημιουργήθηκαν, οι τοπικές οικονομικές επιπτώσεις 
ή η εξυπηρέτηση των πελατών. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό στις τουριστικές στρατηγικές σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, αν και εξακολουθούν να βρίσκουν 

ανεπαρκή έκφραση σε συγκεκριμένες δράσεις. Μια άλλη σημα-
ντική πτυχή, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η σφαίρα που 
σχετίζεται με τις τοπικές κοινότητες: κατά το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μιας στρατηγικής για τον τουρισμό, οι τοπικές αρχές 
της περιοχής πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική κοι-
νωνία να συμμετέχει και οι εταίροι του τουριστικού προϊόντος να 
είναι μέρος όλων αυτών των προσπαθειών.

Ο Θεματικός Τουρισμός μειώνει την εποχικότητα και προσελ-
κύει τους επισκέπτες προσφέροντας νέες ευκαιρίες και νέους 
τύπους πόρων. Η περιοχή της Αδριατικής, όπως περιγράφεται 
στα παραπάνω κεφάλαια, παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό πο-
λιτιστικών και φυσικών πόρων, που προσελκύουν επισκέπτες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο ήλιος και η θάλασσα, η γα-
στρονομία, οι εποχές των αρχαίων πολιτισμών είναι μόνο μερι-
κές από τις δραστηριότητες του Θεματικού Τουρισμού που συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση των τουριστικών ροών στην περιοχή. Ο 
τουρισμός φύσης, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός μπορεί να 
είναι μικρά προϊόντα που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και 
εφόσον συνοδεύονται κατάλληλα από φυσικά τουριστικά αξιο-
θέατα, όπως βουνά, εθνικά πάρκα, ελκυστικά τοπία, μοναδική 
χλωρίδα και πανίδα των διαφορετικών οικοσυστημάτων, λίμνες 
και ποτάμια, και όπως τυπικά αυθεντικά χωριά με την αγροτική 
ζωή τους και τα βιο-αγροτικά προϊόντα τους. Η ανάπτυξη των 
ΤΠΕ και των νέων διεθνικών τουριστικών προϊόντων («διαδρο-
μές») βελτίωσε την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και του 
φυσικού πλούτου και πρόσφερε ένα μεγάλο πλεονέκτημα προς 
εκμετάλλευση από τους τοπικούς φορείς.

Ο Θεματικός Τουρισμός μειώνει 
την εποχικότητα και προσελκύει 
τους επισκέπτες προσφέροντας 
νέες ευκαιρίες και νέους τύπους 
πόρων. 
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αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί το 
λανσάρισμα νέων και καινοτόμων σχεδίων σύμφωνα με τους 
νέους Ευρωπαϊκούς στόχους της ψηφιακής οικονομίας, με ιδιαί-
τερη προσοχή στο θέμα του cloud computing, των κοινωνικών 
δικτύων, του σημασιολογικού ιστού (semantic web), των ανοι-
κτών δεδομένων (open data), για τη δημιουργία καινοτόμων 
υπηρεσιών, επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης. Τελευταία 
και εξίσου σημαντική ενέργεια, είναι η αύξηση της ικανότητας 
των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σχετικά με τη διαχείριση 
των πληροφοριών, εικονικών και μη, και η συσσώρευση γνώ-
σης, είναι βασικές μεταβλητές στην κατασκευή διαρκώς αντα-
γωνιστικών και βιώσιμων πλεονεκτημάτων όταν αφορά στρατη-
γικές προώθησης του τουρισμού. Όταν εστιάζουμε την ανάλυση 
στη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την προώθηση των του-
ριστικών προορισμών, είναι σημαντικό να τονίσουμε, εκτός από 
τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρουν στην περιοχή, 
το κύριο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει η χρήση των κοι-
νωνικών δικτύων στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ορθή και 
προσεκτική διαχείριση των πληροφοριών και που δεν συνάδουν 
με την πραγματική εμπειρία που η περιοχή μπορεί συγκεκριμένα 
να προσφέρει στον τουρίστα. Είναι πράγματι απαραίτητο να γνω-
ρίζουμε ότι όταν υπάρχουν ειδικά προφίλ κοινωνικού δικτύου, οι 
χρήστες είναι πιο ελεύθεροι και ενθαρρύνονται να εκφράσουν 
τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούσαν να επη-
ρεάσουν και να καθοδηγήσουν τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις 
άλλων ανθρώπων. Τα κοινωνικά μέσα εξελίσσονται κάθε μέρα 
και νέες πλατφόρμες ανοίγουν τακτικά. Είναι σημαντικό, το προ-
σωπικό να είναι ενημερωμένο σχετικά με τις νέες τάσεις, και 
ταυτόχρονα, να γνωρίζει την εξέλιξη όσων χρησιμοποιούν. Η οι-
κοδόμηση μιας μόνιμης εσωτερικής δομής που να είναι σε θέση 
να εξασφαλίσει τη χρήση δημοφιλών πλατφόρμων σε τακτική 
βάση, είναι μια σημαντική στρατηγική δράση που οι περιοχές θα 
πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα. Κατά τη δημιουργία μιας 
στρατηγικής, στην οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν 

κεντρικό ρόλο στα προωθητικά σχέδια (μάρκετινγκ), συνιστάται 
ότι τουλάχιστον ένα ή δύο μέλη του προσωπικού να είναι υπεύ-
θυνα για τη διαχείριση των λογαριασμών. Επιπλέον, η ομάδα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην τοπική κοινό-
τητα και οι τουριστικοί εταίροι να αποτελούν μέρος όλων των 
προσπαθειών για να εξασφαλιστεί ότι μια ποικιλία περιεχομέ-
νου είναι άμεσα διαθέσιμη και ότι παρέχεται κάποια βοήθεια στο 
προσωπικό. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, μια περιοχή 
μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν λάβει αποφάσεις σχετικά με 
την επιλογή συγκεκριμένου προσωπικού, που θα συμμετάσχει 
στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου και στην υιοθέτηση των ερ-
γαλείων των ΤΠΕ, επενδύοντας στην ειδική εκπαίδευση και σχε-
διάζοντας στρατηγικά τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. 

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι ακολουθώντας τις τάσεις και τις 
τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού και της συμπε-
ριφοράς των δυνητικών τουριστών, η περιοχή πρέπει να είναι 
ορατή στο διαδίκτυο, καθώς αυτό γίνεται όλο και περισσότερο 
αντιληπτό ως ένας «Φακός» που φωτίζει την περιοχή: για τον 
ίδιο λόγο, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός και 
να υπάρξει επικέντρωση σε ένα σύστημα που προωθεί τον εαυ-
τό του με συμπληρωματική οπτική που ονομάζεται «win-win» 
(επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη). Η διαθεσιμότητα 
πολλαπλών πληροφοριών, διαδικτυακών τόπων, ιστολογίων 
(blog), διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας χωρίς συγκεκρι-
μένο και ελεγχόμενο συντονισμό μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρές συνέπειες για μια περιοχή: όσο περισσότερες πληροφορί-
ες διαδίδονται μέσω λίγων αλλά σωστά ενημερωμένων και με 
σωστή διαχείριση εργαλείων επικοινωνίας, τόσο περισσότερο 
θα είναι εφικτή η αποτελεσματική και αποδοτική προώθηση του 
συγκεκριμένου προϊόντος, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερο μέρος 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μέσα σε λίγα και καλά ορ-
γανωμένα εργαλεία. 

Το Διαδίκτυο ως ευκαιρία, αλλά 
και ως πρόκληση που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με προσοχή και 
να σχεδιαστεί με επαγγελματικό 
τρόπο, ακολουθώντας 
συγκεκριμένες μεθόδους 
εργασίας. 

διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό των επιλο-
γών της «κατανάλωσης». Μεταξύ των «οργάνων λήψεως απο-
φάσεων», το εικονικό διαδραματίζει κυρίαρχο και αυξανόμενο 
ρόλο: όλο και πιο συχνά, οι επιλογές των «χρηστών-τουριστών» 
πραγματοποιούνται βάσει των πληροφοριών που συλλέγουν 
μέσω του Διαδικτύου, ένα ιδανικό μέρος για να επικοινωνηθεί, 
να προωθηθεί και να πωληθεί το «εδαφικό προϊόν» και όπου 
ο πιθανός πελάτης δεν θα χάσει τη σχετική πληροφόρηση σε 
καμία περίπτωση. Κατά την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει παγιωθεί και δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι έχει 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κόσμο του 
τουρισμού και ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό κανάλι διανο-
μής και ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικά για στρατηγικές δράσεις 
ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Σύμφωνα με τα τελευταία στα-
τιστικά στοιχεία, οι χρήστες του Διαδικτύου αντιπροσωπεύουν το 
25,6% του κόσμου (Internet World Stats).

Σε μια τέτοια κατάσταση, ένα σωστά «κατασκευασμένο» εργα-
λείο στο διαδίκτυο π.χ. κάποιο διαδικτυακό τόπο ή εφαρμογή, 
μπορεί να είναι σε θέση να περιγράψει εκ των προτέρων τον 
τουριστικό προορισμό, ή ένα σύνολο προϊόντων και διαχειρι-
στών καθιστώντας τους να αναγιγνώσκονται ως ένα σύστημα. 
Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από τις πληροφορίες που απαι-
τούνται για τη μετάδοση των χαρακτηριστικών της περιοχής, τα 
διαδικτυακά εργαλεία παρέχουν επίσης πληροφορίες για ιδιωτι-
κούς διαχειριστές, παρέχοντας μεγαλύτερη προβολή, καθώς και 
ένα κανάλι προώθησης, που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να 
επιτευχθεί ή και θα ήταν ενάντιο σε μια κατάλληλη οικονομική 
δέσμευση. Ο ρόλος της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τον παρα-
δοσιακό τουρισμό στη «νέα τουριστική βιομηχανία», που οδηγεί 
σε ένα περιβάλλον όπου οι καταναλωτές κινούνται ανεξάρτη-
τα και το νέο πρόσωπο της βιομηχανίας χαρακτηρίζεται από μια 
σειρά καινοτόμων τουριστικών προϊόντων. Η ορθή χρήση του 
Διαδικτύου μπορεί να μετατραπεί σε βασικό ανταγωνιστικό πα-
ράγοντα και ουσιαστικό για το «προϊόν» τουρισμός: εκτός από 
την προώθηση της επικράτειας, επιτρέπει τη δημιουργία μιας 
άμεσης επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ακόμη και για 
τους μικρούς παράγοντες σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. 
Αυτή είναι μια πρόκληση και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαι-
ρία που το Adriatic Route έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. 
Μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, το πρόγραμμα έχει πράγματι προσπαθήσει να ενισχύσει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση και την προώ-
θηση των πολιτιστικών, φυσικών και τοπικών πόρων. Ο απώ-
τερος στόχος του προγράμματος ήταν να αυξηθεί η κινητικότη-
τα στις περιφέρειες που συμμετέχουν για σκοπούς Θεματικού 
Τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα να προωθηθεί η προσβασιμότητα 
από τη μια περιοχή / χώρα στην άλλη, χάρη στην ανάπτυξη μιας 
πολύγλωσσης πλατφόρμας WEB-GIS που γεφυρώνει τους πο-
λιτισμούς και τα συστήματα μεταφοράς των περιφερειών που 
συμμετέχουν. Επιπλέον, το έργο έχει αφιερώσει ειδικό χώρο δι-
αβούλευσης για να διερευνήσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
για την ανάπτυξη και την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού, 
που έχουν εγκριθεί από τους εταίρους του έργου μέχρι σήμερα 
και για να επωφεληθεί από τις στρατηγικές δράσεις που σχεδιά-
ζονται ή αναπτύσσονται σε όλες τις χώρες - εταίρους, συμπερι-
λαμβανομένης της χρήσης των ΤΠΕ στον τομέα της προώθησης 
και της πληροφόρησης.

Οι κυριότερες ευκαιρίες που προσφέρονται από μια συστηματική 
και προγραμματισμένη χρήση των ΤΠΕ μπορεί να περιγραφεί ως 
εξής:

 Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών της περιοχής της Αδριατι-
κής στην προώθηση της τοπικής ταυτότητας τους και των εναλ-

λακτικών μορφών τουρισμού
 Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων στην Αδριατική, δηλα-
δή «διαδρομές» για τον πολιτιστικό και Θεματικό Τουρισμό στη 
λεκάνη της Αδριατικής
 Δημιουργία δικτύων μεταξύ των ομάδων των φορέων που 
επικεντρώνονται στην ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και 
πληροφορίας
 Συντονισμό της διαμόρφωσης των πολιτικών όσον αφορά 
την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω της χρήσης των 
νέων τεχνολογιών
 Βελτίωση της προβολής της πολιτιστικών, φυσικών, παραδο-
σιακών στοιχείων πλούτου.

Η πιο κοινή χρήση του Διαδικτύου εξακολουθεί να συνδέεται 
με τους παραδοσιακούς στόχους, όπως είναι η επικοινωνία 
των βασικών πληροφοριών, θεωρώντας το Διαδίκτυο ως ένα 
επιπλέον μέσο επικοινωνίας. Παράλληλα με αυτήν τη συνολική 
κατάσταση, ωστόσο, έχει εντοπιστεί μια εξελικτική διαδικασία, 
που είναι σε θέση να υποδείξει την κατεύθυνση που παίρνουν 
ορισμένοι οργανισμοί: την προσφορά επιχειρηματικών πληρο-
φοριών και προώθησης, όπως η φροντίδα πριν και μετά την 
πώληση και η τεχνική ποιότητα του περιεχομένου. Η αυξανόμε-
νη διάδοση και η χρήση των ΤΠΕ οδηγεί στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών που συνδέονται με τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες, 
που είναι σε θέση να προωθήσουν την κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη της περιοχής, χάρη στη χρήση των διεθνών συ-
στημάτων κρατήσεων και του διαδικτυακού μάρκετινγκ (προώ-
θηση) για να αναφέρουμε μερικές. Οι φορείς του κλάδου του 
τουρισμού θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στο να υποστηρίξουν 
και να προωθήσουν τις ΤΠΕ ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο 
για τον τουριστικό περιφερειακό σχεδιασμό, για την πρόσβαση 
και τη διάδοση των τουριστικών πληροφοριών, καθώς και ως 
ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τις οργανωτικές αλλαγές. Το 
Διαδίκτυο ως ευκαιρία, αλλά και ως πρόκληση που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με προσοχή και να σχεδιαστεί με επαγγελματι-
κό τρόπο, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους εργασίας. 
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης της 
επικοινωνίας στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες 
που προβάλλονται να είναι σε θέση να προβληθούν εν συντομία, 
αλλά με αποτελεσματικότητα σχετικά με την τοπική ταυτότητα, 
για παράδειγμα, δεδομένου ότι η αξία του φυσικού, οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού - περιβαλλοντικού πλούτου είναι η 
βάση της περιοχής. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του «τόπου» 
δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους φυσικούς πόρους, αλλά 
και από τις πληροφορίες που μεταδίδονται και στην εικόνα που 
είναι σε θέση να προβάλει. Μέσω του Διαδικτύου, οι άνθρωποι 
μπορούν να αποκτήσουν μια εικονική εμπειρία της περιοχής, η 
οποία δημιουργεί μια πρώτη εικόνα του τόπου.

Η επιλογή του «πως» και του «τι» θα περιλαμβάνει η επικοι-
νωνία είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση δυνητικών 
τουριστών κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους ή όταν 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Οι έρευνες 
έχουν επισημάνει ότι ορισμένοι προορισμοί, οι οποίοι μπορεί 
να είναι μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για τους δυνητικούς 
τουρίστες, βρίσκονται στο τέλος να μην επιλέγονται από τους 
τουρίστες έναντι άλλων ανταγωνιστικών προορισμών, λόγω 
της περιορισμένης παρουσίας εύκολα διαθέσιμων τουριστικών 
πληροφοριών.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνει επένδυση στην καινοτομία 
και την ενημέρωση – εκσυγχρονισμό (updating), προκειμένου να 
διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 
Η εφαρμογή καινοτομιών και η υιοθέτηση νέων εφαρμογών υλι-
κού και λογισμικού αποτελούν ζωτικής σημασίας λειτουργίες σε 
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 Ενίσχυση της παραγωγής των τοπικών γεωργικών προϊόντων
 Αναβάθμιση των ποιοτικών κριτηρίων στην καλλιέργεια / πα-
ραγωγή και τη μεταποίηση των τοπικών γεωργικών προϊόντων
 Εξασφάλιση της διάθεσης της τοπικής γεωργικής παραγωγής.

Η Κομητεία του Dubrovnik-Neretva υπογράμμισε στο Στρα-
τηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιό της, ότι οι παροχές αυτές θα 
μπορούσαν να είναι απτές εφόσον λάβουν χώρα επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες, επιτρέποντας στη γεωργία να πετύχει μια πρό-
τυπη και ενιαία ποιοτική παραγωγή.

Τουρισμός:
 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με ισχυρή ταυτό-
τητα
 Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού που εξασφαλίζει ισόρ-
ροπη τουριστική ανάπτυξη και καταπολεμά τη συγκέντρωση σε 
τουριστικούς προορισμούς και την εποχικότητα
 Αναβάθμιση των τουριστικών εγκαταστάσεων διαμονής
 Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

Η Περιφέρεια Marche αποφάσισε να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
του τουρισμού με θέμα «Διαλογισμός και Πνευματικότητα» μέσα 
από πέντε συγκεκριμένες ενέργειες. Έχει εντοπίσει ένα πιθανό 
ελκυστικό στοιχείο που έχει παραμείνει ανεκμετάλλευτο σε αυτό 
το είδος του τουρισμού: Η Περιφέρεια Marche είναι μια περιοχή 
πλούσια σε μοναστήρια, μονές καλογραιών κ.λπ. Τα περισσό-
τερα από αυτά τα σημεία θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδια-
φέροντος βρίσκονται σε περιοχές, όπου η ομορφιά των τοπίων 
φωτίζει το πνεύμα. Στο σημερινό κόσμο, είναι όλο και πιο ση-
μαντική η ικανότητα να υιοθετηθεί ένας ήρεμος και στοχαστικός 

τρόπος ζωής. Κατά συνέπεια, αυτό το είδος των τουριστικών 
προτάσεων έχει γίνει πιο δημοφιλές μεταξύ των τουριστών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει βιωμα-
τικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα προσανατολισμένα 
να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Ο εμπλουτισμός της 
τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα θα βασίζεται στο σχεδι-
ασμό και τη χαρτογράφηση μιας σειράς θεματικών ταξιδιωτικών 
εμπειριών στις επιλεγμένες περιοχές, ενώ η δημιουργία ενός 
καταλόγου των ολοκληρωμένων και εμπορεύσιμων ταξιδιωτι-
κών πακέτων, θα είναι ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση 
των πωλήσεων στα κανάλια B2B. Η Περιφέρεια Ηπείρου, για 
να αναβαθμίσει τα καταλύματα και τις υπηρεσίες, θα συστήσει 
μια μελέτη αξιολόγησης, για την καταγραφή των διαφορετικών 
τύπων των επισκεπτών και θα καθορίσει την ταξιδιωτική συ-
μπεριφορά και την εμπειρία των ατόμων που επισκέπτονται τις 
περιοχές της Ηπείρου. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αξι-
ολόγησης, θα συλλεχθούν μερικές προτάσεις για τη βελτίωση 
της συνολικής τουριστικής εμπειρίας μέσω της υποδομής μικρής 
κλίμακας και ήπιας αρχιτεκτονικής παρέμβασης, προκειμένου να 
αναμορφωθεί το αστικό τοπίο στις επιλεγμένες περιοχές.

Ανθρώπινος παράγοντας:
 Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
επιχειρηματιών και των εργαζομένων του κλάδου στην περιοχή
 Στήριξη των εταιριών του κλάδου του τουρισμού για την εφαρ-
μογή μιας συνεκτικής πολιτικής ανθρώπινων πόρων
 Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την 
ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης.

Η Περιφέρεια Marche θα αυξήσει την προώθηση του Θεματικού 
Τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των δημό-
σιων αρχών των τομέων του τουρισμού. Θα πραγματοποιήσει 
σεμινάρια αύξησης ικανοτήτων (Capacity Building) σχετικά με 
τη Θεματική Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή, με στόχο την 
κατάρτιση του προσωπικού της Περιφέρειας Marche και του ιδι-
ωτικού φορέα. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αύξησης ικα-
νοτήτων, θα διοργανωθεί μια ειδική σύνοδος με θέμα την εκπαί-
δευση και την κατάρτιση στην πληροφορική (ΙΤ), προκειμένου να 
αυξηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού της 
Περιφέρειας Marche στις διαδικτυακές στρατηγικές προώθησης, 
στις τεχνικές δικτύωσης και στα εργαλεία των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια που 
θα διοργανωθούν για τους εκπροσώπους της διεθνούς τουρι-
στικής αγοράς, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και θα κα-
θορίσει τα μέτρα για τη βελτιστοποίηση των τουριστικών υπηρε-
σιών και προϊόντων. Προκειμένου να εφαρμοστεί μια συνεκτική 
πολιτική ανθρώπινων πόρων, η Περιφέρεια Ηπείρου συνιστά 
τη στελέχωση της δομής με εξειδικευμένο προσωπικό, για την 
αποτελεσματική λειτουργία της αναβάθμισης και επέκτασης του 
δικτύου πληροφόρησης. Ορίζονται ειδικά κριτήρια που αφορούν 
τις ικανότητες του πιθανού προσωπικού. Για παράδειγμα, προ-
τείνει ποια θα είναι τα Απαιτούμενα Προσόντα των Στελεχών.

Απαιτούμενα Προσόντα των Στελεχών
Τα στελέχη θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και τη διαχεί-
ριση των προγραμματισμένων αναπτυξιακών και προωθητικών 
δράσεων και για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτιστοποίησης 
τους. Στα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού, περιλαμβά-
νονται τα ακόλουθα:
 Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση αγγλικής και άλλων ξένων γλωσ-
σών, ικανότητα άμεσης χρήσης για την υπηρεσία επισκεπτών
 Άριστη γνώση της επικοινωνίας τόσο στο γραπτό, όσο και στον 

 Είναι χρήσιμες οι διαθέσιμες λύσεις ΤΠΕ για τη θεματική προ-
ώθηση του τουρισμού;
 Ποιες είναι οι ανιχνεύσιμες αδυναμίες της θεματικής προώθη-
σης του τουρισμού μέσω των ΤΠΕ;
 Πως μπορούν οι περιοχές να ενσωματώσουν την πλατφόρμα 
Web - GIS στα διαθέσιμα εργαλεία προώθησης των ΤΠΕ και να 
αποκτήσουν ορατά οφέλη;
 Υπάρχουν άλλα εργαλεία για να ληφθούν υπόψη στην αποτε-
λεσματική προώθηση του Θεματικού Τουρισμού;
 Πόσες διαδικτυακοί τόποι προσφέρουν τις ίδιες πληροφορίες;
 Πόσα ιδρύματα / οργανισμοί / είναι υπεύθυνοι για την προ-
ώθηση της περιοχής – και επίσης σε ποιον διαφορετικό βαθμό; 
Είναι συντονισμένα από ένα και μοναδικό αναγνωρισμένο ορ-
γανισμό;
 Θα μπορούσαν ορισμένοι/ες διαδικτυακοί τόποι / πύλες / σε-
λίδες να συγχωνευθούν σε έναν ενιαίο χώρο;
 Η προώθηση της περιοχής μέσω των ΤΠΕ συντονίζεται από ad 
hoc εκπαιδευμένο προσωπικό / επαγγελματίες;
 Συνάδουν οι επενδύσεις ή η δικτύωση στην περιοχή με και-
νοτόμα σχέδια, σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς στόχους 
της ψηφιακής οικονομίας, με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του 
cloud computing, των κοινωνικών δικτύων, του σημασιολο-
γικού ιστού (semantic web), των ανοικτών δεδομένων (open 
data), για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, επιχειρήσεων 
και θέσεων εργασίας;
 Η περιοχή προωθεί την ένταξη των τοπικών / περιφερειακών 
δράσεων και έργων στην εθνική και Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
(δηλαδή στο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» («Digital 
Agenda for Europe, DAE»), η οποία περιλαμβάνει σημαντικά 
θέματα, όπως Ασφάλεια και Υποδομές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data), 
Έρευνα και Καινοτομία, Έξυπνες πόλεις και κοινότητες);

4.1.4 Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έρ-
γου στο μέλλον και παρακολούθηση του έργου 
(follow- up)

Το έργο Adriatic Route μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλη επι-
τυχία σε ό, τι αφορά την εφαρμογή και την πρόοδο σχετικά με 
τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του, τόσο όσον αφορά την 
ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση, καθώς και από την άποψη της 
διαχείρισης και της διοίκησης. Κάθε παραδοτέο και παραγόμε-
νο προϊόν (output) που δημιουργείται είτε έχει υποστηρίξει τη 
βήμα προς βήμα υλοποίηση του έργου, είτε έχει υποστηρίξει 
κάθετα τη συνολική πρόοδο του όσον αφορά τη διαχείριση της 
πορείας δράσης του, της διάδοσης των αποτελεσμάτων του και 
της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και των ομάδων 
– στόχων στις οποίες απευθύνεται. Ως μια σύνθετη συλλογική 
δραστηριότητα, λόγω της ποικιλίας των προφίλ και της προέλευ-
σης των εταίρων (από τις τοπικές έως τις περιφερειακές αρχές), 
το έργο Adriatic Route είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα 
των μερών και τη συνολική απόδοση του στο μέλλον και στην 
περίοδο μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εξαρτηθεί από τις 
δυνατότητες δικτύωσης, την κοινωνία της πληροφορίας και την 
ετοιμότητά των αρχών όσον αφορά την ανάπτυξη και την προ-
ώθηση του Θεματικού Τουρισμού. Τα δεδομένα που συλλέγο-
νται από τους εταίρους κατά την υλοποίηση του έργου και την 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε κάθε περιοχή που συμμετέ-
χει, ήταν η βάση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του εγγύς 
μέλλοντος στον τομέα του τουρισμού, αναπτύσσοντας ένα σύ-
στημα που έχει αποσυνδεθεί από τους παραδοσιακούς τρόπους 
του τουριστικού προϊόντος και της προσφοράς υπηρεσιών και 
επικεντρώθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών τουριστικών προ-
ϊόντων σε θέση να συνδέουν όλη την περιοχή της Αδριατικής.

Τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου Adriatic 
Route θέτουν τις βάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να παράξουν οφέλη σε διάφορους τομείς και περι-
οχές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία και η κεφαλαιοποίηση 
του έργου είναι τα οφέλη που σχετίζονται με την οικονομία, τον 
τομέα της γεωργίας, τον τουρισμό, τον ανθρώπινο παράγοντα 
και το περιβάλλον. Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται μια 
σύνοψη των οφελών του Adriatic Route και γίνεται μια αναφορά 
μερικών παραδειγμάτων ανά εταίρο του έργου.

Οικονομικά Οφέλη:
 Αύξηση των κατά κεφαλήν δαπανών των επισκεπτών
 Αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων που παράγονται (που 
προκύπτει από την αναβάθμιση και αναγνωρισιμότητα των τοπι-
κών προϊόντων)
 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας
 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης (που προκύπτουν από την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας)
 Αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας.

Με βάση την ανάλυση που παράγεται από το έργο, η Περιφέρεια 
Ηπείρου προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής ταυτότητας (brand 
name) για κάθε είδος Θεματικού Τουρισμού (γαστρονομία, θα-
λάσσιος τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, κ.λπ), η οποία θα 
κάνει το Θεματικό Τουρισμό ελκυστικό και ανταγωνιστικό στις 
εγχώριες - ξένες ομάδες-στόχους. Η δράση αυτή, που θα μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή, θα αυξήσει τις εξαγω-
γές προϊόντων και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής. 
Για παράδειγμα, στο γαστρονομικό τουρισμό θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ένα κοινό λογότυπο για τα τοπικά προϊόντα από την 
Ήπειρο, το οποίο θα μπορούσε, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη 
σήμανση των τοπικών πιάτων. Θα μπορούσε, επίσης, να υπάρξει 
ειδική σήμανση στα τοπικά πιάτα που προσφέρονται στις γαστρο-
νομικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την οποία τα φρέσκα 
και εποχιακά συστατικά που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από 
βιολογική καλλιέργεια. Εκτός από τη δημιουργία εμπορικών ση-
μάτων, ανά κατηγορία Θεματικού Τουρισμού, που έχει ήδη ολο-
κληρωθεί, το επόμενο βήμα με τεράστια σημασία είναι η διάδοση 
των σημάτων στα αρμόδια όργανα, τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
τους παραγωγούς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε 
να γίνουν αποδεκτά και να χρησιμοποιούνται από τους ίδιους και 
να αναγνωρίζονται από τους «πελάτες» τους, ενισχύοντας την 
αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και καθιερώνοντας 
την επωνυμία του προϊόντος (de facto) ως μέσο αναγνώρισης 
συγκεκριμένων ποιοτικών προϊόντων / υπηρεσιών. Παράλλη-
λα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες δημοσιότητας 
σχετικά με τα εμπορικά σήματα, καθώς και δράσεις για την ενη-
μέρωση όλων των μερών που συμμετέχουν στο έργο από συλ-
λογικούς φορείς (Περιφέρεια, Επιμελητήρια, κ.λπ) καθώς και θα 
πρέπει να αναληφθούν αντίστοιχες δράσεις, για την ενημέρωση 
των δυνητικών πελατών (εκθέσεις, διαφημιστικές εκστρατείες, 
κ.λπ), δημιουργώντας έτσι ευαισθητοποίηση.
Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή του 
τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών, ενισχύοντας και εν-
σωματώνοντας την επικοινωνία.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προτείνει τη βελτίωση του Θεματικού 
Τουρισμού στην Θεσπρωτία μέσω του σχεδιασμού, της δημοσί-
ευσης και της προώθησης ενός αναλυτικού πολύγλωσσου οδη-
γού για τους επαγγελματίες της αγοράς. Ένα άλλο προτεινόμενο 
εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και για να συν-
δεθούν τα οικονομικά οφέλη είναι η δημιουργία ενός δικτύου 
τουριστικών πληροφοριών.
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ναι ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(European Structural and Investment Funds (ΕSIF)) που χρησι-
μοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των προτεραιοτή-
των της στην περιφερειακή πολιτική. Το ΕΤΠΑ μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί για την παροχή ουσιαστικής στήριξης για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του τουρισμού σε πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε τομείς (βιομηχανικός / 
αγροτικός) που παρουσιάζουν πτώση ή σε τομείς που υφίστανται 
αστική ανάπλαση. Οι περιοχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
ΕΤΠΑ για την ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, προϊόντων ΤΠΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό, 
υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη 
ομαδοποίησης διάφορων βιομηχανιών του τουρισμού, μέτρων 
για την ενεργειακή απόδοση, την προστασία και την προώθη-
ση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, βιώσιμης τουριστικής 
υποδομής, δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στοχεύει γενικά 
στη βελτίωση της απασχόλησης και της κινητικότητας (των ερ-
γαζομένων), καθώς και στο επίπεδο των επαγγελματικών προ-
σόντων στην ΕΕ. Οι περιοχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
ΕΚΤ για να χρηματοδοτήσει σημαντικές δράσεις που σχετίζονται 
με την κατάρτιση των εργαζομένων με στόχο την αναδιάρθρωση 
της εταιρείας ή για να συμπληρώσουν το έλλειμμα ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, να εκπαιδεύσουν άτομα που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες / μειονεκτούσες ομάδες στο να αποκτήσουν κα-
λύτερες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, την αμοιβαία μάθηση, 
τη δημιουργία δικτύων, τις καλές πρακτικές και μεθοδολογίες 
στην κοινωνική καινοτομία.

3. Το Ταμείο Συνοχής μπορεί να προσεγγιστεί με σκοπό τη μεί-
ωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προ-
ώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το Ταμείο Συνοχής επικεντρώ-
νεται κυρίως στις επενδύσεις και τις υποδομές για τις ιδιαίτερες 
ανάγκες για κάθε Κράτος και υποστηρίζει τις επενδύσεις στο πε-
ριβάλλον, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ, TENT) στον 
τομέα της υποδομής των μεταφορών.

4. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - 
ΕΓΤΑΑ (European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD) στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με 
την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτε-
ρα υποστηρίζει την ενασχόληση των γεωργών με μη γεωργικές 
δραστηριότητες, την ανάπτυξη μη γεωργικών μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε αγροτικές περιοχές και την ενασχόληση με το βι-
ώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό, την αποκατάσταση / αναβάθμιση 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων, την ενίσχυση εκκίνησης των επιχειρήσεων 
(start-up), καθώς και επενδύσεις για τις μη γεωργικές δραστη-
ριότητες στις αγροτικές περιοχές (αγροτικά καταλύματα, εστια-
τόρια, ξεναγήσεις κ.λπ), τη μικρής κλίμακας τουριστική υποδο-
μή, τη συνεργασία όπου συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς 
(δημιουργία ομαδοποιήσεων και δικτύων), τη συνεργασία μετα-
ξύ των μικρών επιχειρηματιών στην οργάνωση των διαδικασι-
ών κοινών εργασιών και στην κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 
πόρων και για την ανάπτυξη ή / και την εμπορία των τουριστικών 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό).

5. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
(European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) έχει μεταξύ 
των προτεραιοτήτων του την αύξηση της απασχόλησης και την 
εδαφική συνοχή στις παράκτιες και στις κοινότητες της ενδοχώ-
ρας που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Οι 
περιοχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση έρ-
γων, που συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυ-
ξης, της κοινωνικής ένταξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στην υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
σε αυτές τις κοινότητες, στη διαφοροποίηση των δραστηριοτή-
των εντός της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οι-
κονομίας. 

Τα έργα που επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
μέσω εκστρατειών βέλτιστων πρακτικών και γενικών δραστη-
ριοτήτων διάδοσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης για νέες δεξιότητες στον αλιευτικό τομέα, δρουν συ-
μπληρωματικά προς τις τουριστικές δραστηριότητες και γενικά οι 
τουριστικές δραστηριότητες επίσης χρηματοδοτούνται.

Εκτός από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
υπάρχουν, επίσης, και άλλες πολιτικές της ΕΕ που ενοποιούν και 
συντονίζουν τον τουρισμό. Η Περιφερειακή Πολιτική έχει ισχυρή 
επίδραση σε πολλούς τομείς. Παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό 
πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 (Europe 2020) για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2020. Οι επεν-
δύσεις της βοηθούν στην επίτευξη πολλών στόχων των πολιτι-
κών της ΕΕ και συμπληρώνουν τις πολιτικές της ΕΕ, όπως όσες 
ασχολούνται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, 
το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και την καινοτομία.

1. Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Μονάδα 
Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτικής για την αναπτυξιακή πολι-
τική τουρισμού

Η Μονάδα επικεντρώνεται κυρίως στη χρηματοδότηση συγκε-
κριμένων δράσεων με στόχο τη διαφοροποίηση της τουριστικής 
προσφοράς, τη μείωση της εποχικότητας, την εδραίωση της κοι-
νωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων σχετικά με τον τουρισμό, 
την εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως 
συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών.

προφορικό λόγο και ικανότητα ανταπόκρισης στις πολλαπλές 
εργασίες
 Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα υπηρεσιών προς πελάτη / 
επισκέπτη
 Καλή γνώση του τουριστικού προϊόντος της Ηγουμενίτσας και 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της λειτουργίας 
του τομέα του τουρισμού
 Επιθυμητή είναι επίσης η ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση 
των κύριων κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
Περιβάλλον:
 Ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, 
την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων κ.ά.
 Εφαρμογή κινήτρων για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ)
 Διατήρηση και ανάπτυξη των σημαντικών φυσικών περιοχών 
της Περιφέρειας που αποτελούν τουριστικά αξιοθέατα
 Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 Βελτίωση των υποδομών και ιδίως των οδικών και αεροπο-
ρικών υποδομών και των υποδομών που αφορούν το νερό, την 
αποχέτευση, τη διαχείριση απορριμμάτων, την επεξεργασία λυ-
μάτων και την επικοινωνία.

Οι επικοινωνιακές στρατηγικές και δράσεις διαδραματίζουν 
έναν θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των παραπάνω οφελών. 
Οι δημόσιοι φορείς, που είναι υπεύθυνοι για θέματα πολιτικών 
σχετικών με την ανάπτυξη και το περιβάλλον θα πρέπει, σε συ-
νεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον τοπικό πληθυσμό, 
να προωθήσουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για 
την ανάπτυξη και την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού που 
συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονό-
μηση ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο Οργανισμός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Dunea, προκειμένου να προωθήσει 
τις περιοχές της και να αυξήσει την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση, έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα μουσείο σε μια αγροτική 
περιοχή της Κομητείας του Ντουμπρόβνικ - Νερέτβα. Ο στόχος 
είναι να στηθεί το μουσείο ως ένα ζωντανός, διεπιστημονικός 
χώρος που θα διατηρεί, θα αξιολογεί και θα καταδεικνύει την 
επίδραση του ανθρώπου στο χώρο και το χρόνο, την αλληλεπί-
δραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να διατηρηθούν 

τα οφέλη με την πάροδο του χρόνου, πρέπει ό,τι έχει γίνει μέχρι 
στιγμής να παρακολουθείται και να αξιολογείται και πρέπει να 
υπάρχει, επίσης, υποστήριξη κατά την περίοδο μετά τη λήξη του 
έργου που να επιτρέπει τη βιωσιμότητα των επιτευχθέντων απο-
τελεσμάτων του έργου και να ανοίγονται νέοι δρόμοι για την πα-
ρακολούθηση του έργου (follow-up), ενεργοποιώντας τόσο σε 
τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ευκαιρίες χρηματοδότησης, 
προκειμένου να μειωθούν οι συγκεκριμένες αδυναμίες της κάθε 
περιοχής, καθώς και ενεργοποιώντας τις Ευρωπαϊκές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο που δη-
μιουργήθηκε, να αξιοποιηθούν οι συνεργασίες που έχουν δη-
μιουργηθεί και να δράσουν ως Δια-Αδριατικό σύστημα. Οι εταί-
ροι του έργου έχουν μια μεγάλη ευκαιρία που απορρέει από τις 
σχεδιαζόμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EU 2020» 
και τα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία προβλέπουν πολυάριθμα 
σημεία επαφής με τον τομέα του τουρισμού, όπου ο τελευταί-
ος αναγνωρίζεται ως στρατηγικός για τις μεγάλες δυνατότητές 
του στο να συμβάλει στην επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής οικο-
νομίας, όπως αναφέρεται και αποδεικνύεται στα προηγούμενα 
κεφάλαια.

Ο τουρισμός, πράγματι, βρίσκεται σε αρκετές γραμμές χρημα-
τοδότησης στο πλαίσιο της εν εξελίξει περιόδου 2014-2020, 
για τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη των ΤΠΕ, για την αύξηση 
των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών των ανθρώπων, για 
την ώθηση που μπορεί να δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
στην αγορά εργασίας και την αυτονομία των επιχειρήσεων, για 
τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει στη μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο τουρισμός μπορεί 
επομένως να περιγραφεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μια σημα-
ντική συνεισφορά στην αύξηση της γενικής ανταγωνιστικότητας 
και της ικανότητας για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και ολοκλήρωση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά αυτά τα χρηματοδοτικά 
μέσα που διατίθενται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία δια-
χειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή έμμεσα μέσω Περι-
φερειών και μέσω της κάθε χώρας μέλους και που μπορεί να 
λάβει η κάθε περιοχή για την ολοκλήρωση των στρατηγικών της 
τοπικής της ανάπτυξης και να εκπληρώσει τους στόχους και τα 
σχέδιά της. Προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες 
για την πρόσβαση στην κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση και 
να διευκολυνθεί η δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα (ΣΔΙΤ), για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των νέων 
δράσεων, για την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού και ως 
εκ τούτου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι διαθέσιμες 
γραμμές χρηματοδότησης, συνιστάται να προωθηθεί η κινητο-
ποίηση όλων των τοπικών φορέων (Δημόσιες Διοικήσεις, επι-
χειρηματικός τομέας, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια). 

Επιπλέον, όταν σχεδιάζεται προσέγγιση των ταμείων της ΕΕ, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση των περιφερεια-
κών δράσεων και έργων με την εθνική και Ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία, ιδίως σε σχέση με τα σημαντικότερα μέτρα που περιλαμ-
βάνονται στο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» («Digital 
Agenda for Europe» (DAE), (Ασφάλεια και Υποδομές, Ηλεκτρο-
νικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομέ-
να, Έρευνα και Καινοτομία, Έξυπνες πόλεις και κοινότητες).

Μια πρώτη κατηγορία είναι αυτή που συνδέεται με τα «Ευρωπα-
ϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία», όπου οι επενδύσεις 
υπέρ του τουριστικού τομέα βρίσκονται στο παρακάτω:

1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(European Regional Development Fund (ERDF)). Το ΕΤΠΑ εί-
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Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής), η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή 
των κοινών ενεργειών και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από διαφορετικά κράτη 
μέλη. Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι να προωθήσει την αρμονική οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της. Το Interreg (Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας) έχει οικοδομηθεί γύρω από 
τρεις άξονες συνεργασίας:

1. Διασυνοριακός (Cross-Border) (Interreg Α)

Η Ευρωπαϊκή διασυνοριακή συνεργασία υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών NUTS III από τουλάχιστον δύο διαφο-
ρετικά Κράτη Μέλη, που βρίσκονται ακριβώς πάνω στα σύνορα ή δίπλα σε αυτά. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλή-
σεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης 
στις παραμεθόριες περιοχές, με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας για τους σκοπούς της συνολικής αρμονικής 
ανάπτυξης της Ένωσης. Σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές, η συνεργασία έπρεπε ακόμα να επουλώσει τις πληγές της ιστορίας 
και να μετατρέψει τους πρόσφατους «εχθρούς» σε «γείτονες», για την προώθηση της βιώσιμης εμπιστοσύνης σε πολλές συνοριακές 
περιοχές, ως ένα σκαλοπάτι προς ένα πιο ώριμο στάδιο συνεργασίας που κυμαίνεται από την αντιμετώπιση των κοινών μειονεκτημά-
των – ειδικά την πρόληψη κινδύνων και τις δράσεις αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, έως προσεγγίσεις πιο ολοκλη-
ρωμένων συνεργασιών που στοχεύουν στην αξιοποίηση από κοινού του αναξιοποίητου δυναμικού για την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης σε συχνά απομακρυσμένες περιφέρειες.

2. Διακρατικός (Interreg Β)

Η διακρατική συνεργασία περιλαμβάνει περιοχές από διάφορες χώρες της ΕΕ που σχηματίζουν μεγαλύτερες περιοχές. Αποσκοπεί 
στην προώθηση της καλύτερης συνεργασίας και της περιφερειακής ανάπτυξης εντός της Ένωσης με μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων. Το Interreg B υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών έργων που σχετίζονται με την καινοτομία, 
το περιβάλλον, την προσβασιμότητα, τις τηλεπικοινωνίες, την αστική ανάπτυξη, κ.λπ. Τα διακρατικά προγράμματα προσθέτουν μια 
σημαντική Ευρωπαϊκή διάσταση στην περιφερειακή ανάπτυξη, που αναπτύχθηκε από την ανάλυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που οδηγεί 
σε προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί και σε μια συντονισμένη στρατηγική ανταπόκριση. Η περιοχή του έργου που αφορά το 
έργο Adriatic Route ενδιαφέρεται (ολικά ή μερικά) για τα παρακάτω προγράμματα Interreg V-B, σε ένα σύνολο 15 προγράμματων 
συνεργασίας που υποστηρίζονται σε επίπεδο ΕΕ:

Περιοχή του Δουνάβεως, Κεντρική Ευρώπη, Αδριατικό Ιόνιο, Βαλκανική Μεσόγειος, Μεσόγειος
Το Interreg V-Β Αδριατικό-Ιόνιο 2014-2020 (εφεξής ADRION), φαίνεται να είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, προκειμένου 
να κεφαλαιοποιήσει τους στόχους του έργου που έχουν ήδη επιτευχθεί. Το πρόγραμμα που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC) - ένας από τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή - περιλαμβάνει 31 περιφέρειες από τέσσερα 
διαφορετικά μέλη – εταίρους ΕΤΠΑ και τέσσερα μέλη του ΜΠΒ (Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας) (εφεξής όλα θα ονομάζονται 
Κράτη Εταίροι). Για την περίοδο 2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 117.918.198 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - 83.467.729 ΕΥΡΩ -, του Μέσου Προενταξι-
ακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) - 15.688.887 ΕΥΡΩ - και των εθνικών συνεισφορών - 18.761.582 ΕΥΡΩ.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ADRION είναι να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη της πολιτικής και της καινοτόμου διακυβέρ-
νησης προωθώντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των Κρατών Εταίρων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία), εκμεταλλευόμενο τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους γύρω 
από την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή του προγράμ-
ματος. Το πρόγραμμα λαμβάνει, υπόψη, την εμπειρία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της περιόδου 2007-2013 και ιδίως 
το Διακρατικό πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ, SEE) και το διασυνοριακό πρόγραμμα IPA CBC Αδριατική των οποίων οι 

2. HORIZON 2020 - Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευ-
να και την Καινοτομία (2014-2020)

Σε σχέση με το μακροοικονομικό θέμα του τουρισμού, το πρό-
γραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) δίνει ευκαιρί-
ες ανάπτυξης των έργων γύρω από τα ακόλουθα θέματα: την 
ερευνητική κατάρτιση και την ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ 
πανεπιστημίων και μη πανεπιστημιακών φορέων, την εφαρμογή 
των ΤΠΕ στον πολιτιστικό τουρισμό και το δημιουργικό τομέα 
(δηλαδή μοντέλα 3D για τα πολιτιστικά περιουσιακά στοιχείων 
την ΕΕ), την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την αξι-
ολόγηση μιας τεχνικής και εμπορικής σκοπιμότητας ενός καινο-
τόμου προγράμματος για τον τουρισμό.

3. COSME - Πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Το πρόγραμμα COSME διαρθρώνεται σε τέσσερις κύριους τομείς 
(ένας από αυτούς είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στον τουρι-
σμό) και εστιάζει κυρίως στην υποστήριξη των ΜΜΕ. Μεταξύ των 
επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο του τουρισμού είναι δυνατό να 
βρούμε: την ανάπτυξη ή / και την προώθηση βιώσιμων διακρα-
τικών θεματικών τουριστικών προϊόντων (που, για παράδειγμα, 
συνδέονται με Ευρωπαϊκά δρομολόγια αφιερωμένα στην πολιτι-
στική και βιομηχανική κληρονομιά, με μονοπάτια ποδηλασίας, με 
τον οικολογικό τουρισμό, κ.λπ), την ανάπτυξη ή / και την προώ-
θηση των προϊόντων που χρησιμοποιούν τις συνεργασίες μετα-
ξύ τουρισμού και δημιουργικών βιομηχανιών σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Διαδρομή γύρω από high-end προϊόντα 
(προϊόντα πολυτελείας)), διακρατικές συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων που 
στοχεύουν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. ηλικιωμέ-
νοι και νέοι), για την αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών, κατά τη διάρκεια της χαμηλής και μεσαίας 
σεζόν, τα συστήματα δημιουργίας ικανοτήτων τα οποία οι διευ-
θυντές, διαχειριστές προορισμών, οι επιχειρηματίες μπορούν να 
μάθουν από έμπειρους και επιτυχημένους «προσβάσιμους» φο-
ρείς, τη δημιουργία συνεργασιών με άλλους φορείς κατά μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού, τη διερεύνηση νέων ευκαιριών της 
αγοράς και τρόπους για να λειτουργήσει η επιχειρηματικότητα.

4. Πρόγραμμα Creative Europe

Αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πολιτιστικούς και δημιουργι-
κούς οργανισμούς στο να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, 
υποστηρίζει την κυκλοφορία των έργων του πολιτισμού, κα-
θώς και την κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων. Ειδικότε-
ρα, σημαντικές σχέσεις με τα θέματα του τουρισμού μπορεί να 
βρουν χώρο στο πρόγραμμα σε περίπτωση σχεδίων ανάπτυξης: 
διακρατικές δραστηριότητες εντός και εκτός της ΕΕ, με στόχο 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη 
διατήρηση αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται με καλλιτε-
χνικές ή άλλες δημιουργικές εκφράσεις (δηλαδή εκδηλώσεις, 
φεστιβάλ, εκθέσεις, πολιτιστικές και δημιουργικές εργασίες, 
ικανότητες και τεχνογνωσία κ.λπ), τα Ευρωπαϊκά δίκτυα που 
ενισχύουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα να λειτουργούν διακρατικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
επίσης την απονομή του τίτλου της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης» και ένα συνδεδεμένο ετήσιο πολιτιστικό πρό-
γραμμα που θα υλοποιηθεί.

5. Πρόγραμμα Erasmus +

Κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δεσμοί με τον 
τομέα του τουρισμού μπορεί να δημιουργηθούν σε περίπτωση 
έργων που εστιάζονται στα εξής: ευκαιρίες μάθησης για άτομα 
μέσω προγραμμάτων κινητικότητας, αθλητικές εκδηλώσεις και 
φυσική δραστηριότητα, συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των ΜΚΟ επιτρέποντας στους οργανισμούς από δια-
φορετικούς κοινωνικό-οικονομικούς τομείς να αναπτύξουν και 
να διαδώσουν, μεταξύ άλλων, καινοτόμες πρακτικές που οδη-
γούν σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κατάρτιση, μάθηση και 
στην εργασία των νέων, τόνωση της επιχειρηματικότητας και 
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ του διδακτικού προσω-
πικού και των εργαζομένων, διευκόλυνση της ανταλλαγής, της 
ροής και της συν-δημιουργίας της γνώσης μεταξύ της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Μια τρίτη ομάδα των 
ευκαιριών χρηματοδότησης είναι εκείνες που συνδέονται με την 
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4.2 Συμπέρασμα

Χάρη στο έργο Adriatic Route κατέστη δυνατόν να αναδειχθεί η 
αξία και η σημασία της ανάπτυξης ενός συντονισμένου και από 
κοινού θεματικού τουριστικού προϊόντος, ξεκινώντας από την 
τρέχουσα τάση στον τομέα του τουρισμού και από τις αλλαγές 
στις συνήθειες των καταναλωτών (από το είδος της εμπειρίας 
που απαιτείται ως τους τρόπους για την αναζήτηση πληροφορι-
ών μέσω των ΤΠΕ).

Το έργο έχει γίνει, έχει φωτίσει τη σημασία που καλύπτει σε Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο ο τομέας του τουρισμού και έχει βοηθήσει τις 
Ευρωπαϊκές αρχές στην αναγνώριση της βιώσιμης κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης που εξασφαλίζει ο τομέας του του-
ρισμού.

Ο τουρισμός είναι πράγματι μια βασική κινητήρια δύναμη για την 
κοινωνικό-οικονομική πρόοδο:
 Ο τομέας απασχολεί περίπου 17 εκατομμύρια ανθρώπους.
 Η Ευρώπη παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός, παρά 
την οικονομική κρίση.
 Στην Ευρώπη ο αριθμός των νέων προορισμών αυξάνεται. Η 
αύξηση αυτή συμβαδίζει με μια αύξηση της διαφοροποίησης και 
του ανταγωνισμού μεταξύ των προορισμών.
 Ο όγκος των επιχειρήσεων του τουρισμού είναι ίσος ή ακόμα 
και ξεπερνά τον όγκο των εξαγωγών πετρελαίου, των προϊό-
ντων διατροφής ή των αυτοκινήτων. Ο τουρισμός έχει γίνει ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες στο διεθνές εμπόριο, και 
αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

Είναι προφανές, ότι αυτός ο σημαντικός τομέας χρειάζεται την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εθνικές αρχές να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές. Επιπλέον, προκειμένου να ενι-
σχυθεί ο τομέας αυτός, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον 
τουρισμό πρέπει να υιοθετηθεί, πρόθυμη να εκμεταλλευτεί τις 
δυνατότητες του τουρισμού, η σημασία των οποίων έχει επι-
βεβαιωθεί μέσω του έργου Adriatic Route. Ειδικότερα, είναι 
υποχρεωτικό να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη τουριστική 
στρατηγική που να αντιμετωπίζει τις περιοχές - στόχους ως ένα 
«σύστημα» και που λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Βιωσιμότητα, από δύο απόψεις: από τη μία η επίδραση που μπορεί να έχει ο τουρισμός στο περιβάλλον και από την άλλη η 
επίδραση που το περιβάλλον μπορεί να έχει στον τουρισμό.

2. Η συμμετοχή διαφόρων φορέων και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων: από την τοπική κοινότητα έως τους ιδιωτικούς 
φορείς, προκειμένου να αναπτυχθεί μια συντονισμένη, κοινή και δομημένη δράση.

3. Η ανάπτυξη εργαλείων και λύσεων ΤΠΕ ως βασικό ανταγωνιστικό παράγοντα που προάγει την προβολή ενός ολοκληρω-
μένου τουριστικού προϊόντος, δίνοντας χώρο ακόμη και στους μικρότερους επενδυτές.

Όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί, οι στρατηγικές του Θεματικού Τουρισμού θα πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται σε 
τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια να ενισχυθούν και να συνδεθούν με τη διεθνή προσφορά, για να γίνουν πλήρως επιτυχημέ-
νες. Για αυτόν το λόγο, η Ευρώπη διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο, προωθώντας, μέσω των πολιτικών της και των χρηματοδο-
τικών μέσων μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη και πιο περιεκτική κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη. Για να αντιμετωπίσει όλες τις 
ανωτέρω περιγραφείσες προκλήσεις και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, οι εταίροι 
του έργου θα πρέπει να συνεχίσουν κατά μήκος του δρόμου που έχει χαραχτεί, να αναφέρονται σε διάφορα Ευρωπαϊκά, εθνι-
κά και τοπικά χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση των δικτύων που έχουν δημιουργηθεί, για την ενίσχυση των συνεργασιών 
που έχουν αναπτυχθεί και για να συνεχίσει να ενεργούν ως ένα Δια-αδριατικό σύστημα.

επιλέξιμες περιοχές συμπίπτουν με εκείνες της ADRION. Λαμ-
βάνει, επίσης, υπόψη τα αποτελέσματα του Διακρατικού προ-
γράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ, SEE) στην ενδιάμε-
ση αξιολόγηση και τα συνολικά επιτεύγματα του προγράμματος 
της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού.

3. Διαπεριφερειακός (Interreg C)

H διαπεριφερειακή συνεργασία εργάζεται σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο, που καλύπτει και τα 28 Κράτη - Μέλη της ΕΕ και πολλά 
άλλα. Δημιουργεί δίκτυα ώστε να αναπτύξει καλές πρακτικές και 
να διευκολύνει την ανταλλαγή και τη μεταφορά εμπειρίας από 
επιτυχείς περιοχές. Προβάλλει τί δράσεις κάνουν καλά οι περι-
οχές, προς όφελος εκείνων που συνεχίζουν να επενδύουν. Το 
INTERREG C καλύπτει 4 προγράμματα διαπεριφερειακής συνερ-
γασίας:
 Το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG EUROPE είναι ένα πρό-
γραμμα εκμάθησης των πολιτικών για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες 
Αρχές που προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά 
καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων σε όλα τα επίπεδα στην 
Ευρώπη.
 Το πρόγραμμα INTERACT III βοηθά τις διαχειριστικές αρχές 
του προγράμματος, τις ελεγκτικές αρχές και τους διαχειριστές 
των προγραμμάτων συνεργασίας, τους ελεγκτές πρώτου επίπε-
δου να κατανοήσουν τους κανόνες της ΕΕ που καθορίζονται για 
την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να βελτιώσουν τις διοι-
κήσεις των εν λόγω προγραμμάτων. Η ομάδα Interact προσφέ-
ρει εκπαίδευση, εργαλεία και ενθαρρύνει τη δικτύωση εντός της 
εδαφικής συνεργασίας της κοινότητας και πάρα πέρα. Για την 
περίοδο 2014-2020 ο επιλεγμένος πρωταρχικός στόχος είναι 
η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και 
των ενδιαφερόμενων μερών και της αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης.
 Το πρόγραμμα συνεργασίας ESPON 2020 παράγει μια πανευ-
ρωπαϊκή έρευνα παρέχοντας επιστημονικές πληροφορίες στις 
δημόσιες αρχές και τους φορείς σε όλα τα επίπεδα μέσω της 
έρευνας και της ανάλυσης των περιοχών. Ο πρωταρχικός στό-
χος του ESPON 2020, είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των περι-
φερειών σύμφωνα με την πολιτική συνοχής της ΕΕ καθώς και τις 
εθνικές πολιτικές ανάπτυξης και να βεβαιωθεί ότι οι πόλεις και 
οι περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη είναι σωστά ενημερωμένες.
 Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ 2014-2020 παρέχει ένα πλαίσιο 

δικτύου μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών φορέων που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες αστικές προκλήσεις. Για να βρεθούν 
κοινές λύσεις για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανά-
πτυξη στην Ευρώπη, το URBACT III υποστηρίζει τις πόλεις με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό των καλών πρακτι-
κών.

Ένα σημαντικό πρόγραμμα. 
 
 Πώς πρέπει να παρουσιαστεί το έργο Adriatic Route στα τοπι-
κά / περιφερειακά / εθνικά / Ευρωπαϊκά συστήματα αξιολόγη-
σης επιπέδου;
 Πώς μπορεί να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί μέσο - μα-
κροπρόθεσμα ένα δίκτυο μεταξύ των περιοχών του Adriatic 
Route και οργανώσεων που ειδικεύονται στο Θεματικό Τουρι-
σμό;
 Πώς μπορούν τα αποτελέσματα του έργου Adriatic Route και 
τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί να διατηρηθούν και 
να αναπτυχθούν μέσο - μακροπρόθεσμα, προκειμένου να φέ-
ρουν αυξημένα οφέλη στην περιοχή;
 Έχουν επίγνωση οι περιοχές των συμπληρωματικών μέτρων / 
πρωτοβουλιών / επενδύσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για 
να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω 
του Adriatic Route;
 Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος φορέας για την επιλογή των συ-
μπληρωματικών μέτρων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ - διαρθρωτικά και άμε-
σα κεφάλαια;
 Είναι οι περιοχές σωστά ενημερωμένες σχετικά με το ευρύ φά-
σμα ευκαιριών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες;
 Πώς εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη 
αξία στις δημόσιες συνεισφορές;
 Υπάρχει μια καλά καθορισμένη εικόνα των οργανισμών που 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν και των σχετικών ρόλων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της γενικής στρατηγικής για τον 
τουρισμό και των μέσο-μακροπρόθεσμων στόχων;
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● http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

● http://cooperation.unwto.org/technical-product/quality-standards-tourism-services

● IΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

● ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 2008

● ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2014

● ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2021, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΕΤΕ

05     Αναφορές

Οργανισμός Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σεράγιεβο - SERDA
Boσνία και Ερζεγοβίνη

Δήμος 
Αγίων Σαράντα

Αλβανία

Περιφέρεια
Μάρκε

Ιταλία
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