ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2014-2020
ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Παραδοτέο 1 / Δπικαιροποίηση / Νοέμβριος 2013

BCS
BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π.Δ.
Λ. Νίθεο 61, Σ.Κ. 546 22 Θεζζαινλίθε. Σει.: (2310) 285979.
Fax: (2310) 279955. http://www.bcsnet.gr. Δ- mail: info@bcsnet.gr

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΑΝΑΛΤΖ – ΣΟΥΟΘΔΙΑ

1

1.1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΙΟΣΖΣΧΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ, ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ
ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΥΧΡΙΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΙ

2

1.1.1. Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

2

1.1.2. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ

5

1.1.3. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ

5

1.2. ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-20

20

1.3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ
ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-20

26

1.4. ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΔ, ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΔΧΝ

29

Θ.. 1. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ

29

Θ.. 2. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

30

Θ.. 3. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ, ΣΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΓΗΑ ΣΟ ΔΓΣΑΑ), ΚΑΗ ΣΖ ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΓΗΑ
ΣΟ ΔΣΘΑ)

31

Θ.. 4. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΥΑΜΖΛΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΡΤΠΧΝ Δ
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ

34

Θ.. 5. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ.

38

Θ.. 6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

38

Θ.. 7 ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΒΗΧΗΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ
ΤΜΦΟΡΖΖ Δ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ

41

Θ.. 8. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

43

Θ.. 9. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ

45

Θ.. 10. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΣΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

47

Θ...11. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΘΔΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ

48

1.5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ
ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-20: ΤΝΑΦΔΙΑ ΜΔ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ

49

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΥΧΡΙΚΖ ΓΙΑΣΑΖ

55

3.1. Ζ ΥΧΡΙΚΖ ΓΙΑΣΑΖ ΣΖ ΠΟΛΙΣΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

56

3.2. ΠΡΟΣΑΔΙ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΣΖ ΥΧΡΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

62

3.2.1. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΥΧΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

62

3.2..2. ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

65

ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

ΕΝΟΣΗΣΑ 1:
ΑΝΑΛΤΗ - ΣΟΧΟΘΕΙΑ

BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΔ

1

ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

1.1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΙΟΣΖΣΧΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ,
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ, ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ
ΣΟΥΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΥΧΡΙΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΙ
1.1.1. Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ,
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο Σμονζζιυξ ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 16% ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηδκ
1
άιεζδ (8%) ηαζ έιιεζδ (8%) ζοκεζζθμνά ημο ζηδκ Αηαεάνζζηδ Πνμζηζεέιεκδ Αλία ζε εηήζζα αάζδ. Ο
Σμιέαξ έπεζ αολδεεί εδχ ηαζ ιζα δεηαεηία, αθθά ημ 70% αοηήξ ηδξ αφλδζδξ ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδκ
εβπχνζα γήηδζδ. φιθςκα ιε άθθδ εηηίιδζδ, δ ζοκμθζηή ζοκεζζθμνά ημο Σμονζζιμφ ζημ ΑΔΠ ηδξ
Υχναξ ακένπεηαζ ζημ 15,8% ημο ΑΔΠ (έκακηζ 25,4% ηδξ Μάθηαξ, 18,2% ηδξ Κφπνμο ηαζ 9,9% ηδξ
Σμονηίαξ, 2010), εκχ δ άιεζδ ζοκεζζθμνά ημο Σμιέα ακένπεηαζ ζε 5,64 % (έκακηζ 13,0% ηδξ Μάθηαξ,
2
6,0 ηδξ Κφπνμο ηαζ 4,0% ηδξ Σμονηίαξ) .
Σμ ιμκηέθμ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πχναξ ιαξ, πανά ηζξ ζοκεπείξ πανειαάζεζξ εηζοβπνμκζζιμφ,
παναιέκεζ παναδμζζαηυ ηαζ ζηνεαθυ. Ζ Δθθάδα, ζοκεζζθένεζ ζημ ζφκμθμ ηςκ αθίλεςκ ζηδκ Δ.Δ ηαηά
2,36% - 2,61%, ήημζ ζε πμζμζηά ιζηνυηενα απυ εηείκα ηδξ Οθθακδίαξ (2,96% - 3,09%), ηδξ Αοζηνίαξ
(3,87% - 4,05%), εκχ ανίζηεηαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε ηδ μοδδία (2,50% - 2,,59%).
Με αάζδ ημ «ιμκηέθμ ημονζζιμφ δζαημπχκ» πμο έπεζ εβηαεζδνοεεί ζηδ πχνα, πάκς απυ ημ 50% ηςκ
μ
αθίλεςκ αοηχκ πενζμνίγεηαζ ζημ 3 ηνίιδκμ ημο έημοξ. Ζ απάκηδζδ ζε αοηή ηδκ παναδμζζαηή
πνμζέββζζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακαδζάνενςζδ ημο ιμκηέθμο ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ηδξ πχναξ ιε κέεξ ιμνθέξ ηαζ οπδνεζίεξ εηηυξ ημο ημονζζιμφ δζαημπχκ (θ.π. ζοκεδνζαηυξ
ημονζζιυξ, ενδζηεοηζηυξ ημονζζιυξ, ζαιαηζηυξ ημονζζιυξ, αζηζηυξ ημονζζιυξ ηαζ city break, η.θπ.),
αθθά ηαζ ακαααειζζιέκεξ οπδνεζίεξ ζημ πθαίζζμ ημο ημονζζιμφ δζαημπχκ, υπςξ μ εαθάζζζμξ
δξ
δξ
ημονζζιυξ ζε ζοκδοαζιυ ιε οπμδμιέξ Μανίκςκ 3 ηαζ 4 βεκεάξ, μζ ηνμοαγζένεξ, μ αβνμημονζζιυξ,
μ ηαηαδοηζηυξ ημονζζιυξ η.μ.η.
Ζ ζοκμθζηή ζοκεζζθμνά ημο Σμονζζιμφ ζηδκ απαζπυθδζδ ακένπεηαζ ζε 18,4% (έκακηζ 26,1% ηδξ
Μάθηαξ, 19,6% ηδξ Κφπνμο ηαζ 8,1% ηδξ Σμονηίαξ), εκχ δ άιεζδ ζοκεζζθμνά ημο ημιέα ζηδκ
απαζπυθδζδ ακένπεηαζ ζε 8,0% (έκακηζ 14,0% ηδξ Μάθηαξ, 6,9% ηδξ Κφπνμο ηαζ 2,2% ηδξ Σμονηίαξ.
Ζ ζοκεζζθμνά ημο Σμονζζιμφ ζηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ είκαζ ζε ορδθυηενα επίπεδα ηαζ
απυ πχνεξ υπςξ δ Γαθθία (4,5%), δ Ηηαθία (3,7%) ηαζ δ Ηζπακία (2,43%). Ζ ζοκεζζθμνά αοηή
ακαδεζηκφεζ ηδκ ορδθή παναβςβζηυηδηα ημο ημονζζιμφ, ζδζαίηενα ζοβηνζκυιεκδ ιε ακηαβςκίζηνζεξ
πχνεξ, ιε ηαοηυπνμκδ υιςξ ελάνηδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ ηαζ ελάνηδζδ
ημο ίδζμο ημο Σμιέα απυ ζοβηεηνζιέκεξ «παναδμζζαηέξ» αβμνέξ επζζηεπηχκ. διεζχκεηαζ υηζ δζεεκχξ

1
2

Ζ Διιάδα 10 Υξόληα Μπξνζηά: Πξνζδηνξίδνληαο ην λέν Δζληθό Μνληέιν Αλάπηπμεο McKinsey & Company, 2011
WTTC, Travel & Tourism Economic Impact 2011 (κέζω εθηηκήζεωλ ηνπ Γνξπθόξνπ Λνγαξηαζκνύ Σνπξηζκνύ - Tourism
Satellite Accounts - TSAs)
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μ ηθάδμξ ημο ημονζζιμφ μνίγεηαζ ζακ «Σμονζζιυξ ηαζ ζοκμδεοηζηέξ οπδνεζίεξ ιεηαθμνχκ» (Travel &
Tourism).
Oπςζδήπμηε, πανά ηδ ιεβάθδ ζδιαζία ημο ημονζζιμφ βζα ηδκ μζημκμιία ηδξ πχναξ, μ δείηηδξ
«ημονζζηζηή έκηαζδ» (επζζηέπηεξ ακά 1000 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ) δεκ είκαζ ελαζνεηζηά ορδθυξ, υπςξ
οπμδεζηκφεζ μ αηυθμοεμξ πάνηδξ.
ΣΟΤΡΙΣΙΚΖ ΔΝΣΑΖ ΣΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ, 2006-20093

Καηά ζοκέπεζα, μ Σμονζζιυξ ακαδεζηκφεηαζ ζακ «αηκνκεραλή» ηδξ μζημκμιίαξ, ιε ζζπονέξ
δζαηθαδζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ ιε ζδιακηζηά πενζεχνζα αεθηίςζδξ ηαζ ακάπηολδξ. Πνυζθαηδ ιεθέηδ ημο
Παβημζιίμο οιαμοθίμο Σμονζζιμφ (WTTC) εηηζιά ηζξ αηυθμοεεξ πνμμπηζηέξ βζα ημκ Σμιέα, ιε
πνμκζηυ μνίγμκηα ημ 2021 ςξ ελήξ:
Δηήζζα αφλδζδ 2012-2021 ηδξ άιεζδξ ζοκεζζθμνάξ ημο Σμονζζιμφ ζημ ΑΔΠ ηαηά 4% (έκακηζ
4,8% ηδξ Κφπνμο, 4,5% ηδξ Μάθηαξ ηαζ 4,2% ηδξ Σμονηίαξ),
Δηήζζα αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ζοκεζζθμνάξ ημο Σμονζζιμφ ζημ ΑΔΠ ηαηά 4% (έκακηζ 4,5% ηδξ
Κφπνμο, 4,3% ηδξ Μάθηαξ ηαζ 4,3% ηδξ Σμονηίαξ),
Δηήζζα αφλδζδ 2012-2021 ηδξ άιεζδξ ζοκεζζθμνάξ ημο Σμονζζιμφ ζηδκ Απαζπυθδζδ ηαηά
1,9% (έκακηζ 2,7% ηδξ Σμονηίαξ, 2,7% ηδξ Μάθηαξ ηαζ 2,3% ηδξ Κφπνμο).
Δηήζζα αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ζοκεζζθμνάξ ημο Σμονζζιμφ ζηδκ ζοκμθζηή Απαζπυθδζδ ηαηά
2,1% (έκακηζ 2,0% ηδξ Μάθηαξ, 1,8% ηδξ Κφπνμο ηαζ 1,7% ηδξ Σμονηίαξ).

3

ESPON, ATTREG Project, Final Report, 2013
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Πνμηφπηεζ υηζ ηαηά ηδκ επυιεκδ 10εηία, μ Σμονζζιυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ακάηαζδ
ηδξ Δθθδκζηήξ Οζημκμιίαξ, ιε ζοβηεηνζιέκεξ πμθθαπθαζζαζηζηέξ επζδυζεζξ ζε πενζθενεζαηή ηθίιαηα
ηαζ ζδίςξ ζηδκ απαζπυθδζδ, δ μπμία θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ηνίζδξ, πθήηηεηαζ ιε
ζδζαίηενδ έκηαζδ.
Ο Σμονζζιυξ ζοκδέεηαζ μνζγυκηζα ιε ηζξ πενζζζυηενεξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ έπεζ ζαθή
πςνζηή δζάζηαζδ. Ο εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ακαιέκεηαζ κα επδνεάζεζ εεηζηά ηδκ
πνμζέθηοζδ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ ηαζ ηδκ εοέθζηηδ ηαζ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ ημονζζηζηήξ
αβμνάξ, πνμξ υθεθμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηςκ πάζδξ θφζεςξ ημονζζηζηχκ
οπδνεζζχκ. Ήδδ, μζ εθθδκζηέξ ανπέξ ζοκενβάγμκηαζ ιε ημκ ΟΟΑ ζε δφμ θζθυδμλα ένβα εονείαξ
4
ειαέθεζαξ :
Μείςζδ ημο δζμζηδηζημφ θυνημο ζε 13 ημιείξ, υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημ Μκδιυκζμ οκεκκυδζδξ.
Απυ ημ εκ θυβς ένβμ εα πνμηφρμοκ ζοζηάζεζξ βζα ηδ ιείςζδ ημο εκ θυβς θυνημο ηαηά 25%.
Λεπημιενήξ ακαεεχνδζδ ημο ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο ζε 4 ηφνζμοξ ημιείξ ηδξ εθθδκζηήξ
μζημκμιίαξ (οθζηά ηαηαζηεοήξ, επελενβαζία ηνμθίιςκ, ημονζζιυξ ηαζ θζακζηυ ειπυνζμ)
πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ μζ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ πμο παναηςθφμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ,
πενζμνίγμοκ ηδκ πνυζααζδ ζηδκ αβμνά ηαζ δζαηδνμφκ ηζξ ηζιέξ ζε ηεπκδηά ορδθυ επίπεδμ.
Δπζπνυζεεηα, πνμςεμφκηαζ νοειίζεζξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ κέςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ, υπςξ είκαζ μ
ημονζζιυξ οβείαξ, μ ζαηνζηυξ ημονζζιυξ, ζαιαηζηυξ ηθπ. Γζα πανάδεζβια, ζημ πθαίζζμ ηδξ Γδιυζζαξ
Τβείαξ, δ Δθθάδα έπεζ οπμβνάρεζ Μκδιυκζμ οκεκκυδζδξ ιε ηδ Γενιακία (Φεανμοάνζμξ 2012) ηαζ
ζοβηνυηδζε ιζα Δπζηεθζηή Δπζηνμπή Μεηαννφειζζδξ ηδξ Τβείαξ (επηέιανζμξ 2012) βζα ηδκ επμπηεία,
ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ζε γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ζηδ
κμζμημιεζαηή δζαπείνζζδ, ζηδκ πνςημαάειζα ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ ηαζ ζημκ ημονζζιυ οβείαξ.
Ζ πνςημαάειζα πενίεαθρδ, μ ημονζζιυξ οβείαξ ηαζ μζ ακενχπζκμζ πυνμζ ημο ΔΤ (ζε ζοκημκζζιυ ιε
ηδ δζαδζηαζία δζμζηδηζηήξ ιεηαννφειζζδξ) μνίζηδηακ πνυζθαηα ςξ κέμζ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ εα δμεεί
ζδζαίηενδ έιθαζδ. Κνάηδ Μέθδ ηαζ άθθμζ θμνείξ ιε ζοκαθή ειπεζνία ηθήεδηακ κα ακηαθθάλμοκ ηζξ
αέθηζζηεξ πναηηζηέξ ημοξ ζε δζάθμνα πεδία ηδξ ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ, υπςξ μζ πμθζηζηέξ ημπμεέηδζδξ
ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ, δ πζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ λεκμδμπείςκ ή δ ημονζζηζηή εηπαίδεοζδ.
Δπίζδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ηδξ πενζθενεζαηήξ ηαζ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ πνμαθέπμκηαζ
πανειαάζεζξ (Ποθχκαξ 1 ημο Οδζημφ Υάνηδ) βζα ηδ δζηηφςζδ ιεηαλφ ημο ημονζζιμφ ηαζ ηδξ
πενζθενεζαηήξ – ημπζηήξ παναβςβήξ αβνμηζηχκ η.α. πνμσυκηςκ.
Με αάζδ ηζξ ηνέπμοζεξ δδιμζζμκμιζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηδκ ααεφηενδ ημο ακαιεκυιεκμο φθεζδ ηδξ
εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, είκαζ πνυδδθα απμδεηηυ, ηυζμ απυ ημοξ θμνείξ άζηδζδξ πμθζηζηήξ, υζμ ηαζ
απυ ηδξ ημονζζηζηή αβμνά, ημ βεβμκυξ υηζ δ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα δφκαηαζ κα απμηεθέζεζ
πανάβμκηα ακάηαιρδξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ. Ζ ζοιαμθή ημο ημονζζιμφ ςξ μζημκμιζηή,
παναβςβζηή ηαζ ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα ηνίκεηαζ ζδιακηζηή, μθεζθυιεκδ ηονίςξ ζηδκ ορδθή
απυδμζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ, ςξ επεκδφζεζξ εκηάζεςξ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ. Ζ
πνμζηζεέιεκδ αλία ημο ημιέα βζα ηδκ μζημκμιία, ηαηαβνάθεηαζ ςξ ιζα εη ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ιε
ορδθυ πενζθενεζαηυ πμθθαπθαζζαζηή ηδξ άιεζδξ ηαζ έιιεζδξ ημονζζηζηήξ δαπάκδξ. Ο
πμθθαπθαζζαζηήξ αοηυξ δφκαηαζ κα αολδεεί ζηδκ πενίπηςζδ πμο αολδεμφκ ζδιακηζηά μζ εβπχνζεξ
εζζνμέξ ζηζξ ημονζζηζηέξ επεκδφζεζξ ηαζ ζηδκ ημονζζηζηή ηαηακάθςζδ.
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1.1.2. ΑΝΑΓΝΧΡΙΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΧΝ ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ
Ζ απχθεζα ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ παναηηδνίγεηαζ ςξ ζδζαίηενα ακδζοπδηζηή
απυ ηδκ Δπζηνμπή ζφιθςκα ιε ημ «Position Paper βζα ηδκ ακάπηολδ ημο οιθχκμο Δηαζνζηήξ πέζδξ
ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ηδξ Πενζυδμο 2014-2020 βζα ηδκ Δθθάδα».
Σμ ίδζμ ηείιεκμ, πμο απμηεθεί ζηναηδβζηυ πθαίζζμ ζπεδζαζιμφ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ, επζζδιαίκεζ
ιεηαλφ άθθςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ημονζζιυ:
Ζ έθθεζρδ δζαηνμπζηυηδηαξ ηαζ δζαζφκδεζδξ ηςκ ιενχκ ημο ιεηαθμνζημφ ζοζηήιαημξ επδνεάγεζ
ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο ημονζζηζημφ ημιέα. Ηδζαίηενα επεκδφζεζξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ εαθάζζζαξ
ζοκδεηζηυηδηαξ ηαζ πμθοηνμπζηυηδηαξ, υπςξ εβηαηαζηάζεζξ εθθζιεκζζιμφ, θζιεκζηέξ οπμδμιέξ ηαζ
ζοβημζκςκζαηέξ ζοκδέζεζξ ιε ηδκ εκδμπχνα πνέπεζ κα ζοκεπζζημφκ πνμηεζιέκμο κα αολδεεί
πεναζηένς δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηα έζμδα απυ ημκ ημονζζηζηυ ημιέα. ζμκ αθμνά ηζξ
πανάηηζεξ πενζμπέξ, δ ηαηαζηεοή ηςκ ζπεηζηχκ οπμδμιχκ βζα ζζηζμθυνα ηαζ βζμη ηνμοαγζέναξ
έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα επεκδφζεζξ ζε ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ ηςκ
ηνμοαγζενυπθμζςκ (ζηακυηδηαξ εθθζιεκζζιμφ ηαζ ζοκαθχκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ), ζε
εκανιυκζζδ ιε ημκ ζηυπμ ηδξ πχναξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ηνμοαγζενυπθμζςκ είηε βζα επίζηερδ
είηε βζα πνήζδ ηδξ Δθθάδα, ςξ Ζome Ρort.
Ζ «αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ πυνςκ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ
ζοκδέμκηαζ ζηναηδβζηά ιε ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ ημιέα ηαεχξ κέεξ αυνεζεξ πενζμπέξ
ακαιέκεηαζ κα αολήζμοκ ηδκ εθηοζηζηυηδηα ημοξ ςξ παναεενζζηζημί πνμμνζζιμί. Ο ημονζζιυξ
απμηεθεί ηφνζμ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ πνμβναιιάηςκ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ
ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ.
Δκένβεζεξ υπςξ μ πνάζζκμξ ημονζζιυξ ηαθμφκηαζ κα
ζοκεπζζημφκ.
Ο Σμονζζιυξ πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ ημιείξ πμο δζαεέημοκ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηαζ ηαθφηενεξ
πνμμπηζηέξ ελέθζλδξ. ε αοημφξ ημοξ ημιείξ έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ
ηαζ ακηαβςκζζηζηχκ πνμσυκηςκ. Με αοηή ηδκ ζηυπεοζδ μζ πενζθενεζαηέξ πμθζηζηέξ εα πνέπεζ κα
εζηζάζμοκ ζηδκ δδιζμονβία εκυξ ιζηνμφ ανζειμφ πυθςκ ακάπηολδξ / πυθεζξ ή πενζμπέξ
«ανζζηείαξ».
ε επίπεδμ εονςπασηήξ εδαθζηήξ ζοκενβαζίαξ είκαζ ζδζαίηενα ζηυπζιδ δ εκίζποζδ ηδξ «ιπθε
μζημκμιίαξ» ηαζ δ ακάπηολδ ημο εαθάζζζμο ηαζ πανάηηζμο ημονζζιμφ ςξ ηφνζμο ζηυπμο ηςκ
πνμβναιιάηςκ δζαζοκμνζαηήξ ζοκενβαζίαξ
Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ παναπάκς είκαζ ακαβηαίμξ μ ζπεδζαζιυξ ιζαξ ζηναηδβζηήξ πμο εα
ακαπηφζζεζ ζοκένβζεξ ιεηαλφ ηςκ ημιέςκ ημο πμθζηζζιμφ, ημο ημονζζιμφ, ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ επέκδοζδ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιε ζηυπμ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ
(value for money) ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ Δθθάδαξ ςξ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ ορδθήξ πμζυηδηαξ πμο
ζημπεφεζ ζε αζχζζιμοξ ηφπμοξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ.

1.1.3. ΑΠΟΣΙΜΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ
ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΥΡΙ ΖΜΔΡΑ
Ζ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα απμηεθεί δζανηή ζηυπμ ημο ακαπηολζαημφ
πνμβναιιαηζζιμφ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηφνζμ ιέζo βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ζφβηθζζδξ ηαζ
ζοκμπήξ ιε ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα, Μέηνα ή Γνάζεζξ βζα ηδκ
ημονζζηζηή ακάπηολδ έπμοκ οθμπμζδεεί ζε υθεξ ηζξ Πνμβναιιαηζηέξ Πενζυδμοξ, πςνίξ ςζηυζμ κα
έπμοκ πάκημηε εκζαίμ ζπεδζαζιυ ή δζανηείξ δμιέξ πνμβναιιαηζζιμφ. Ζ έθθεζρδ αοηή πνμθακχξ
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επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα ηςκ εηάζημηε επζθμβχκ δζαιμνθχκεηαζ ζζημνζηά
ζε ζοζπέηζζδ ιε ημκ ηνυπμ δζαηοαένκδζδξ ημο ημιέα πμο ιεηααάθθεηαζ ζοκεπχξ ηαε’ υθδ ηδκ
δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ ςξ ζήιενα Πνμβναιιαηζηχκ Πενζυδςκ (Γεκζηή Γναιιαηεία, Τθοπμονβείμ,
Τπμονβείμ). ε ιζηνυηενμ ααειυ αθθά επίζδξ ζδιακηζηή βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ οπήνλε ηαζ δ
ηαηάηιδζδ ηςκ οπδνεζζχκ ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζδξ: εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ
ανιμδζυηδηεξ ηαηά πενζυδμοξ ημο ΔΟΣ, δ βζα πενζμνζζιέκμ δζάζηδια θεζημονβία Πενζθενεζαηχκ
Γζεοεφκζεςκ Σμονζζιμφ, μζ ηαηά ηαζνμφξ αθθαβέξ ζηζξ ανιμδζυηδηεξ δδιμζίςκ θμνέςκ πμο
ηαθμφκηαζ κα οθμπμζήζμοκ ημκ ζπεδζαζιυ οπμδμιχκ (π.π. μζ ανιμδζυηδηεξ δζαπείνζζδξ θζιεκζηχκ
γςκχκ ιεηαλφ Λζιεκζηχκ Σαιείςκ ηαζ ΟΣΑ), δ απμοζία ςξ πμθφ πνυζθαηα δμιχκ υπςξ μζ Φμνείξ
Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ η.α. Οζ ζοκεπείξ αοηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαεζζημφκ
επζηαηηζηή ηδ ζοκμπηζηή έζης απμηίιδζδ ηδξ ςξ ηχνα ειπεζνίαξ, ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ
επζπηχζεςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πενζυδςκ χζηε αθεκυξ κα αεθηζςεμφκ επζηοπδιέκεξ δνάζεζξ ηαζ κα
ακαβκςνζζημφκ εθθείρεζξ - αζημπίεξ, αθεηένμο κα ηεηιδνζςεμφκ μζ κέεξ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ηαζ
ζηυπμζ.
Ζ

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1989-93)
Σμ 1μ ΚΠ δζαιμνθχεδηε ζε δφμ ζηέθδ εεκζηυ, πενζθενεζαηυ. Σμ πνχημ ζηέθμξ απμηεθμφκηακ απυ
Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφζακ ηαοηυπνμκα ηαζ δζαηνζηά Σμιεαηά Δπζπεζνδζζαηά
Πνμβνάιιαηα. Ο Σμονζζιυξ απμηέθεζε έκα απυ αοηά ιε ημκ ηίηθμ «Ηζυννμπδ Ακάπηολδ ημο
Σμονζζιμφ». Ζ πνδιαημδμηζηή αανφηδηα ημο ΔΠ ήηακ εθάπζζηδ ηαεχξ μζ δζαηζεέιεκμζ ημζκμηζημί πυνμζ
ακένπμκηακ ιυθζξ ζημ 1,6% ημο ζοκμθζημφ Πθαζζίμο. Οζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ πμο είπακ ηεεεί
ήηακ μζ ελήξ:
Απμεάννοκζδ ηδξ οπεναμθζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ημονζζηζηχκ ιμκάδςκ ζε ημνεζιέκεξ πενζμπέξ
ηαζ εκεάννοκζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ ζε πενζμπέξ πμο δεκ έπμοκ αλζμπμζήζεζ ημοξ
ημονζζηζημφξ ημοξ πυνμοξ.
Δκεάννοκζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ιεβάθςκ ιμκάδςκ ορδθήξ ηαηδβμνίαξ ηαζ απμεάννοκζδ ηςκ
ιζηνχκ ηαζ παιδθήξ ηαηδβμνίαξ, εηηυξ μνζζιέκςκ ελαζνέζεςκ υηακ αοηέξ είκαζ δζηαζμθμβδιέκεξ.
Δκεάννοκζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ααζζηχκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ.
Σμ ΔΠ πενζεθάιαακε δφμ οπμπνμβνάιιαηα (ΔΣΠΑ ηαζ ΔΚΣ) ηαζ επζηεκηνχεδηε ζηδ πνδιαημδυηδζδ
επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ (Ν. 1892/90), ζηδ πνδιαημδυηδζδ εθαθνάξ οπμδμιήξ (π.π. ιμκμπάηζα), ζηδκ
ηαηάνηζζδ ηαζ ζε δνάζεζξ μνβάκςζδξ ημο ΔΟΣ.
Κφνζα απμηεθέζιαηα οπήνλακ δ αφλδζδ ημο
5
ζοκμθζημφ δοκαιζημφ ηςκ ημονζζηζηχκ ηθζκχκ ηαηά 16.987 ηθίκεξ ήημζ ηαηά 3,4% (1995) ηαζ
πανάθθδθα δ άιεζδ αφλδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ απαζπυθδζδξ ηαηά 3.100 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ,
ημ Τπμπνυβναιια ΗΗ (ΔΚΣ) είπε ζακ άιεζμ απμηέθεζια ηδκ ηαηάνηζζδ πενίπμο 15.000 ενβαγμιέκςκ
ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα ηαζ πενίπμο 1.500 ζηζξ δδιυζζεξ Σμονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ ΔΟΣ. ηδκ
πενίμδμ αοηή αανζέξ βεκζηέξ ή ηαζ εζδζηέξ ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ (θζιάκζα, αενμδνυιζα ή ιανίκεξ,
ακαπθάζεζξ) δεκ ζοκδέμκηαζ πνμβναιιαηζηά ιε ηδκ ημονζζηζηή πμθζηζηή ηαζ οθμπμζμφκηαζ απυ άθθα
πνμβνάιιαηα. Πανάθθδθα δ ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία ημονζζηζηχκ πυνςκ οθμπμζείηαζ ηονίςξ απυ ηα
Πνμβνάιιαηα ή Τπμπνμβνάιιαηα Πμθζηζζιμφ ηαζ Πενζαάθθμκημξ.
Ζ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1994-99)
μ

ημ 2 ΚΠ μ ημιέαξ ημο Σμονζζιμφ ζοκδέεηαζ ζε Δπζπεζνδζζαηυ επίπεδμ ιε αοηυκ ημο Πμθζηζζιμφ ηαζ

5

ΔΣΔ, 2000, «Ο ηνπξηζκόο θαη ηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, πξνηάζεηο γηα ην Γ’ ΚΠ»
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ιαγί ιε άθθμοξ παναβςβζημφξ ημιείξ εκηάζζμκηαζ ζημκ Αλμκα Πνμηεναζυηδηαξ «Ακάπηολδ ηαζ
ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο μζημκμιζημφ ζζημφ». Σμ «ΔΠ Σμονζζιυξ –Πμθζηζζιυξ» έπεζ αηυιδ ιζηνή
πνδιαημδμηζηή αανφηδηα (1,8 % ζημ ζφκμθμ ημο ΚΠ, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ 50% αθμνμφκ ζημκ
ημονζζιυ). Ο ηφνζμξ ζηυπμξ πμο ηέεδηε βζα ημ Τπμπνυβναιια Σμονζζιυξ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ζηδ δζεεκή αβμνά ηαζ πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ υπςξ:
αεθηίςζδ ηςκ οπανπμοζχκ βεκζηχκ ηαζ εζδζηχκ οπμδμιχκ
αφλδζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ βζα δζαθφθαλδ πενζαάθθμκημξ ιε ηδκ πνμχεδζδ ένβςκ πενζααθθμκηζηήξ
αλζμπμίδζδξ εεκζηχκ δνοιχκ, μνεζκχκ υβηςκ ηθπ.
αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο δδιμζίμο ηαζ ζδζςηζημφ
ημιέα ιε εκηαηζημπμίδζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα ηαθφηενδ ζπέζδ πμζυηδηαξ ηαζ ηζιήξ πχθδζδξ ημο
πνμσυκημξ, ιε πανάθθδθδ ακααάειζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ
ακακέςζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιέζς εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ
ιείςζδ ηδξ επμπζηυηδηαξ, εηζοβπνμκζζιυξ ιμκάδςκ, δδιζμονβία ζοκεδνζαηχκ ηέκηνςκ ηαζ
θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ βζα αεθδηζηυ ημονζζιυ, ημονζζιυ οβείαξ η.α..
Απυ πθεονάξ οπμδμιχκ ζημ ΔΠ Σμονζζιυξ – Πμθζηζζιυξ εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο Μέηνμο 1.1
(εαθάζζζμξ ημονζζιυξ) έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιανίκςκ, αβηονμαμθίςκ ηαζ ένβςκ θζιεκζηχκ
αεθηζχζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία θεζημονβζημφ δζηηφμο. οκμθζηά οθμπμζήεδηακ 4 ιανίκεξ
(Θάζμο, Εαηφκεμο, Ηηανίαξ ηαζ Ανβμζημθίμο) ηαζ 12 ένβα ηαηαθοβίςκ ημονζζηζηχκ ζηαθχκ(Βαεφ
Ηεάηδξ, Αβ. Δοθδιία Κεθαθμκζάξ, Κανθυααζζ, Μμφδνμξ, Κάθοικμξ, Σζμφηζμοναξ Ζναηθείμο, Καράθζ
Κοεήνςκ), εκχ άθθεξ 14 ιανίκεξ οθμπμζήεδηακ απυ ηα ΠΔΠ. Ακηίζημζπα ζημ Μέηνμ 1.2 (Ονεζκυξ,
μζημθμβζηυξ, πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ) οθμπμζήεδηακ πάκς απυ 25 ένβα πμο αθμνμφζακ ηαηά ηφνζμ
θυβς ζε ιμκμπάηζα, δζαδνμιέξ, ηαηαθφβζα.
Σμ Πνυβναιια πενζεθάιαακε επίζδξ πνδιαημδυηδζδ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ ζημκ Ακαπηολζαηυ
Νυιμ. Δηηζιάηαζ υηζ οθμπμζήεδηακ 125 επεκδφζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ εηζοβπνμκίζεδηακ πενίπμο 29.500
ηθίκεξ ηαζ δδιζμονβήεδηακ άθθεξ 850 ζε ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα απυ ιεηαηνμπή παναδμζζαηχκ ή
δζαηδνδηέςκ ηηζζιάηςκ.
Κφνζμ ιεβάθμ ένβμ ηδξ πενζυδμο ήηακ δ έκανλδ ηδξ ΠΟΣΑ Μεζζδκίαξ δ μπμία ςζηυζμ δεκ
μο
μ
μθμηθδνχεδηε ζημ πθαίζζμ ημο 2 ΚΠ (ιεηαθένεδηε ζημ 3 ηαζ εκ ηέθεζ απεκηάπεδηε) , εκχ μζ
επεκδφζεζξ ζε εζδζηέξ ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ πενζεθάιαακακ 24 ένβα (ζοκεδνζαηά ηέκηνα, θζιέκεξ
ακαροπήξ, ηέκηνα εαθαζζμεεναπείαξ, οδνμεεναπεοηήνζα).
μ

Πένα απυ ηδκ έκηαλδ ηδξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ, ημ 2 ΚΠ πενζεθάιαακε ηαζ ηζξ πνχηεξ εκζζπφζεζξ
πνμξ ΜΜΔ εηηυξ Ακαπηολζαημφ Νυιμο, πμο πενζεθάιαακακ επίζδξ βζα πνχηδ θμνά ηαζ επζπεζνήζεζξ
πθέμκ αοηχκ ηδξ θζθμλεκίαξ ηαζ αθμνμφζακ ιάνηεηζκβη ηαζ πνμβνάιιαηα πνμαμθήξ, ακάπηολδ
ηεπκμβκςζίαξ, δζηηφςζδ. οκμθζηά εκηάπεδηακ 160 επζπεζνήζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ 66 ήηακ ημονζζηζηά
βναθεία, βναθεία εηιίζεςζδξ αοημηζκήηςκ, εβηαηαζηάζεζξ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ. Σμ Δ.Π.
πενζείπε ηαζ δνάζεζξ ΔΚΣ, ηονίςξ ζε πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδ πμο οθμπμζήεδηακ ιέζς Κ.Δ.Κ.
Ζ

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (2000-6)
δ

Καηά ηδκ 3 Πνμβναιιαηζηή Πενίμδμ, μ ημιέαξ δζαηνίεδηε απυ ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ πνμζανηήεδηε ζημ
πμθοημιεαηυ Δ.Π. Ακηαβςκζζηζηυηδηα 2000-6, αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμζάνηδζδ ημο θμνέα δζμίηδζδξ
ημο ζημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ. Πανάθθδθα, ζδιακηζηυ ή ηαζ ίδζμ ένβμ δζακέιεηαζ ζηα ΠΔΠ αθθά ηαζ
ζηδκ (εκζζποιέκδ ςξ πνμξ ημκ μθμηθδνςιέκμ παναηηήνα ηδξ) Πμθζηζηή Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ιε ηφνζα
ιέζα ηδκ ΚΠ Leader + ηαζ ηα ΟΠΑΑΥ.
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ΔΠ Αληαγσληζηηθόηεηα 2000-6
Ζ οπμζηήνζλδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ απυ ημ ΔΠΑΝ 2000-6 οθμπμζήεδηε ιε ηνεζξ ηφνζεξ δέζιεξ
δνάζεςκ:


εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ ακςδμιήξ ζε β’ ηάλδξ ηαζ άκς ηαζ εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ ιε ημ
Μέηνμ 2.2



δδιζμονβία εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ (Άλμκαξ 5)



ηαηάνηζζδ ηαζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ (Μέηνμ 8.1.).

Σμ Μέηνμ 2.2. πενζεθάιαακε:
Γνάζδ 2.2.1. Πμζμηζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ λεκμδμπείςκ & ηάιπζκβη β΄ ηάλδξ ηαζ άκς αάζεζ Ν. 2601/98
ηαζ Ν. 3299/04: δδιυζζα δαπάκδ 73,8 εη. €)
Γνάζδ 2.2.2: Πμζμηζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ λεκμδμπείςκ, ηάιπζκβη ηαζ εκμζηζαγμιέκςκ επζπθςιέκςκ
δςιαηίςκ ηαζ δζαιενζζιάηςκ πμο δεκ οπάβμκηαζ ζημ Ν.2601/98: οθμπμζήεδηε απυ ημοξ
ΔΦΓ ημο ΤΠΑΝ ακά Πενζθένεζα, ιε ζδιακηζηή επζηοπία ςξ πνμξ ηδκ ζοιιεημπή.
Γδιυζζα δαπάκδ (64,28 εη. €).
Γνάζδ 2.2.3: Δπζπεζνδιαηζηά ζπέδζα ΜΜΔ υθςκ ηςκ ημονζζηζηχκ ηθάδςκ, βζα ζοκδοαζιέκεξ
μνβακςηζηέξ δνάζεζξ (ζοκεκχζεζξ ηαζ ζοκενβαζίεξ, επζπεζνδιαηζηέξ δζηηοχζεζξ clustering, αεθηίςζδ ζπεηζηήξ εέζδξ ηςκ ΜΜΔ ζηδκ αβμνά, δζείζδοζδ ζε κέεξ αβμνέξ,
εζζαβςβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ η.θπ.) ηαζ παναβςβή κέςκ πνμσυκηςκ / οπδνεζζχκ ή
πμζμηζηή ακααάειζζδ οθζζηαιέκςκ, απυηηδζδ brand name ηαζ 2 cluster (ΔΛΑΝΔΣ,
Κνήηδ).
Γνάζδ 2.2.4: Ίδνοζδ, επέηηαζδ, ακααάειζζδ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ πμο οπάβμκηαζ ζημ Ν.2601/98
ηαζ ζημ Ν.3299/04. Πνμζηέεδηε ημ 2005 πνμηεζιέκμο κα ιεηαθενεμφκ επεκδφζεζξ
ίδνοζδξ, επέηηαζδξ ηαζ ακααάειζζδξ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ πμο εκζζπφμκηαζ αάζεζ
ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν.2601/98.
οκμθζηά ηα επεκδοηζηά ζπέδζα πμο εκζζπφεδηακ ζημ Πθαίζζμ ημο Μέηνμο 2.2. ζφιθςκα ιε ηδκ
έηεεζδ εηηέθεζδξ ημο ΔΠΑΝ 2000-2006 είπακ ηα ελήξ απμηεθέζιαηα:
124 ιεβάθεξ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ακααάειζζακ ηζξ οπμδμιέξ ημοξ (32.502 ηθίκεξ) ηαζ
δδιζμφνβδζακ 1780 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ (Γνάζδ 2.2.1) ηαζ 89 λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ
μθμηθήνςζακ επεκδφζεζξ ίδνοζδξ, επέηηαζδξ ηαζ ακααάειζζδξ αάζεζ ημο Ν.2601/98 (1.400
ηθίκεξ) ηαζ δδιζμφνβδζακ 800 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ (Γνάζδ 2.2.4)
3.500 πενίπμο ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα ηαζ camping ιε ζοκμθζηή δοκαιζηυηδηα ζε ηθίκεξ / εέζεζξ
πενίπμο 83.000, πμο δεκ εκηάζζμκηαζ ζημκ ακαπηολζαηυ κυιμ, εηζοβπνυκζζακ ηζξ οπμδμιέξ ηαζ
αεθηίςζακ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ.
616 ΜME υθςκ ηςκ ηθάδςκ μθμηθήνςζακ επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα ιε ζοκδοαζιέκεξ μνβακςηζηέξ
δνάζεζξ
Οθμηθδνχεδηακ 276 επεκδφζεζξ ίδνοζδξ ή επέηηαζδξ -εηζοβπνμκζζιμφ ιμκάδςκ ιέζς ηςκ
μπμίςκ δδιζμονβήεδηακ 4000 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ.
Ο Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 5 είπε ςξ ζηναηδβζηυ ζηυπμ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ
ηαζ πνμαμθή ηδξ πχναξ ςξ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ. Ο Άλμκαξ δμιήεδηε ζε 3 Μέηνα :
Μέηνμ 5.1: Δκίζποζδ εβηαηαζηάζεςκ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ.
Πενζεθάιαακε ζδζςηζηέξ
επεκδφζεζξ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ βζα ακάπηολδ εειαηζημφ ημονζζιμφ ιέζς ημο
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Ακαπηολζαημφ Νυιμο, δδιυζζαξ δαπάκδξ 41,5 εη. €.
Μέηνμ 5.2: Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ – Σμονζζηζηή πνμαμθή. Πενζεθάιαακε 4
δνάζεζξ ιε ακηζηείιεκμ α) δδιζμονβία δζηηφςκ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ ιέζα απυ ημζκή
ακάδεζλδ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ («πνυβναιια ηάζηνςκ πενίπθμοξ»), α) πνμβνάιιαηα
πνμαμθήξ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ (ΔΟΣ), β) ζοκέπζζδ ηδξ οπμζηήνζλδξ ημο δζηηφμο
Μανζκχκ (δ δνάζδ ιε ηεθζηυ δζηαζμφπμ ημκ ΔΟΣ, αθμνμφζε: Καηαθφβζα ημονζζηζηχκ
ζηαθχκ ζε Νέμ Κθήια ημπέθμο, Πυνμ, Μπεκίηζεξ Κενηφναξ, Κμοθμκήζζα - Αβηονμαυθζα
ζε Νέα Δπίδαονμ, Υαθηίδα), δ) οθμπμίδζδ μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ πζθμηζημφ
παναηηήνα οπενημπζηήξ ηαζ δζαπενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ ηαζ πνυηοπςκ μζημημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ (Οζημημονζζηζηέξ Γζαδνμιέξ Πεθθάκαξ Λαηςκίαξ, κμιμφ Ζναηθείμο, Δφαμζαξ,
Αθμκκήζμο, ακημνίκδξ, κμιμφ Ρεεφικδξ, Φαναββζμφ Οζκυδξ – Μαναεχκα - δδιζμονβία
Κέκηνμο Δκδιένςζδξ ζημ μοθθί, πενζπηένμο εκδιένςζδξ ζημ Φανάββζ Γδιμζάν).
Μέηνμ 5.3: Δκίζποζδ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ επεκδφζεζξ αλζμπμίδζδξ εκαθθαηηζηχκ
ιμνθχκ ημονζζιμφ.
ημ πθαίζζμ ημο Αλμκα 5 ζοκμθζηά οθμπμζήεδηακ 17 επεκδφζεζξ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ
(ζδζςηζηά αβηονμαυθζα, ζοκεδνζαηά ηέκηνα, βήπεδα βημθθ, ηέκηνα εαθαζζμεεναπείαξ, πζμκμδνμιζηά,
ηέκηνα αεθδηζημφ ημονζζιμφ), εκζζπφεδηακ 502 επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ εθθδκζηή ημογίκα ηαζ ηδκ
απυηηδζδ ζήιαημξ ΔΟΣ ηαζ 37 πνμηάζεζξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ Δκαθθαηηζηχκ Μμνθχκ Σμονζζιμφ,
ακαδείπεδηακ 14 ηάζηνα ζηδ Γζαδνμιή «Κάζηνςκ Πενίπθμοξ», ακαδείπεδηακ 3 δζαηδνδηέα
παναδμζζαηά ζηάθδ βζα πνμαμθή ηδξ Ναοπδβζηήξ Σέπκδξ, πνδιαημδμηήεδηε Πνυβναιια πνμαμθήξ
ζηζξ ιεβάθεξ πχνεξ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ μζ δζμνβακχζεζξ ηδξ Παβηυζιζαξ Ζιέναξ Σμονζζιμφ
2005 ηαζ 2006, ακαδείπεδηακ 11 ζζημνζηέξ ημπμεεζίεξ ζηδ Γζαδνμιή «ηα Βήιαηα ημο Απμζηυθμο
Παφθμο», μθμηθδνχεδηακ πανειαάζεζξ μζημημονζζιμφ ζε 8 πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηαζ δδιζμονβήεδηακ
6 Αβηονμαυθζα ιε 388 εέζεζξ εθθζιεκζζιμφ ημονζζηζηχκ ζηαθχκ.
Ο Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 8 ημο ΔΠΑΝ 2000-6 πενζεθάιαακε ηζξ ζοκμδεοηζηέξ δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ
πμο πενζεθάιαακακ:
Γνάζδ 8.1.3: Ακαιυνθςζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ ημονζζηζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ-Πζθμηζηέξ εθανιμβέξ, ιε ηζξ Πνάλεζξ: «Καζκμηυια
πνμβνάιιαηα ζοιπθδνςιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ελεζδίηεοζδξ βζα απυθμζημοξ
ημονζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ», «Πζθμηζηέξ Δθανιμβέξ πνμβναιιάηςκ ΗΔΚ ημο ΟΣΔΚ»,
«Πζθμηζηέξ Δθανιμβέξ πνμβναιιάηςκ Ξεκαβχκ ημο ΟΣΔΚ», «Πνμχεδζδ πζθμηζηχκ
εθανιμβχκ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ ΗΔΚ Ηαιαηζημφ Σμονζζιμφ ημο ΟΣΔΚ»,
«Πνμχεδζδ πζθμηζηχκ εθανιμβχκ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ ηιδιάηςκ ΗΔΚ Ονεζκμφ
Σμονζζιμφ οκμδυξ Βμοκμφ ημο ΟΣΔΚ», «Πνμχεδζδ πζθμηζηχκ εθανιμβχκ Δηιάεδζδ Ονμθμβίαξ πάκζςκ Γθςζζχκ ζε Γζπθςιαημφπμοξ Ξεκαβμφξ»,
«Δπζιυνθςζδ ζδζμηηδηχκ - ενβαγμιέκςκ ζε ηαλί»
Γνάζδ 8.1.4: φκδεζδ ηδξ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ παναβςβή, ιε δφμ πνάλεζξ ιε Σεθζηυ Γζηαζμφπμ ημκ
ΟΣΔΚ: «Υμνήβδζδ Τπμηνμθζχκ Δλςηενζημφ ζε ζπμοδαζηέξ Σμονζζηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ» ηαζ «Γζαζφκδεζδ ηδξ ημονζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ
αβμνά ενβαζίαξ- Γναθεία δζαζφκδεζδξ».
Γνάζδ 8.1.5: Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζημ πθαίζζμ μθμηθδνςιέκςκ ζπεδίςκ ελοπδνέηδζδξ ηςκ ζηυπςκ
ηδξ ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ, υπςξ αοημί ακαθένμκηαζ ζημ ΔΠΑΝ: «Πνυβναιια
ηαηάνηζζδξ - ιεηεηπαίδεοζδξ ενβαγμιέκςκ ηαζ επμπζαηά ακένβςκ ειπεζνμηεπκχκ, ιε
πνμμπηζηή ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ ζημκ
ημιέα ημο Σμονζζιμφ» ηαζ «Ακάπηολδ ηαζ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε
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ιείγμκμξ ζδιαζίαξ πανειαάζεζξ ζημ πθαίζζμ δζηηφςκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ»
Γνάζδ 8.1.6: Καηάνηζζδ ενβαγμιέκςκ ζημκ Σμονζζηζηυ Σμιέα βζα ακάπηολδ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ:
ζοιπθδνςιαηζηέξ δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζηα ένβα ηδξ δνάζδξ 2.2.3
Πεξηθεξεηαθά ΔΠ 2000-6
Γνάζεζξ πανυιμζμο παναηηήνα ιε ημ ΔΠΑΝ, αθθά πενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ πνδιαημδμηήεδηακ ηαζ
απυ ηα ΠΔΠ. οκμθζηά ηα ένβα ημονζζιμφ ζηα ΠΔΠ 2000-2006 ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ ςξ ελήξ:
Επηρεηξεκαηηθόηεηα - Αληαγωληζηηθόηεηα
ημκ ημιέα ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ – ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ιέζς ηςκ
ΠΔΠ οθμπμζήεδηακ δνάζεζξ πμζμηζημφ εηζοβπνμκζζιμφ ηαηαθοιάηςκ. ε ακηίεεζδ ιε ημ ΔΠΑΝ ηα
ΠΔΠ επζηεκηνχεδηακ ανπζηά ημοθάπζζημκ ζε εβηαηαζηάζεζξ πμο δεκ οπαβυκημοζακ ζημκ
Ακαπηολζαηυ Νυιμ ςζηυζμ ζηδκ πμνεία ηαζ ζδζαίηενα ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ακαεεςνήζεζξ ηςκ
πνμβναιιάηςκ οπήνλακ πνάλεζξ πμο ιεηαθένεδηακ απυ ημ ΔΠΑΝ πνμξ μνζζιέκα ΠΔΠ πνμηεζιέκμο
κα απμννμθήζμοκ ηδκ ηαηά ηυπμοξ οπενδέζιεοζδ ημο ημιεαημφ πνμβνάιιαημξ. Οζ δνάζεζξ
οθμπμζήεδηακ ιε ΔΦΓ Υνδιαημπζζηςηζηά Ηδνφιαηα (ηαεεζηχξ de minimis) ή ηζξ ΓΗΑ (ένβα ημο
Ακαπηολζαημφ Νυιμο). Ζ ηαηακμιή πυνςκ ήηακ ζζμδφκαιδ αοηήξ ημο ΔΠΑΝ ηαζ μζ εκζζπφζεζξ
αθμνμφζακ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιμκάδεξ ιαγζημφ ημονζζιμφ ή ηθαζζημφ λεκμδμπεζαημφ ηφπμο (πυθδξ),
αθθά ςζηυζμ ζε υθα ηα ΠΔΠ εκηάπεδηακ ηαζ ένβα εκίζποζδξ «Δκαθθαηηζηχκ Σμονζζηζηχκ
Δπεκδφζεςκ ζε αβνμηζηέξ / μνεζκέξ πενζμπέξ» πμο οθμπμζήεδηακ ιέζς ηςκ Οθμηθδνςιέκςκ
Πνμβναιιάηςκ Ακάπηολδξ Αβνμηζημφ Υχνμο (Ο.Π.Α.Α.Υ.). Ζ εκίζποζδ εκαθθαηηζηχκ ημονζζηζηχκ
επεκδφζεςκ δεκ πενζεθάιαακε απμηθεζζηζηά πνδιαημδυηδζδ ηαηαθοιάηςκ αθθά ηαζ άθθεξ
δναζηδνζυηδηεξ (ακαροηηήνζα, εζηίαζδ, πανμπή οπδνεζζχκ).
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε μνζζιέκεξ Πενζθένεζεξ ιζηνυξ ανζειυξ πνάλεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηα
ιέηνα ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζημκ Σμονζζιυ αθμνμφζακ επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα δζηηφςζδξ
ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ. Σα ένβα αοηά δεκ παναημθμοεήεδηακ ιε δείηηεξ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΜΔΧ ΠΔΠ 2000-6 (πεγή: Δθζέζεηο Δθηέιεζεο ΠΔΠ)

Κ. Μαθεδνλία
Αλ. Μαθεδνλία - Θξάθε
Γ. Μαθεδνλία

Πιεξωκέο (ΓΓ)

Μνλάδεο

Νέεο /Αλαβαζκηζκέλεο Κιίλεο

59,7 (31,8)

307

11.261

65,7 (30)

213

2.185

153

2.478

363

19.193

11,0

Ήπεηξνο

30,3 (13,4)

Θεζζαιία

63,2

Ηόληα Νεζηά

73,6 (23,8)

Γπη. Διιάδα

39,8

ηεξεά Διιάδα

47,4

Αηηηθή

42,8

Πεινπόλλεζνο

70,5

Β. Αηγαίν

75,3

50

Ν. Αηγαίν

118,4 (53,9)

488

Κξήηε

24.557

87,8
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Εηδηθή Τνπξηζηηθή Υπνδνκή
Σα ένβα ιπμνμφκ κα μιαδμπμζδεμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ πνάλεςκ: α) ηαηαζηεοή / επζζηεοή /
επέηηαζδ ημονζζηζηχκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ α) δζάκμζλδ ιμκμπαηζχκ / ηαηαζηεοή ηαηαθοβίςκ.
ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία, οθμπμζήεδηακ ηονίςξ ένβα αεθηζχζεςκ ή δδιζμονβίαξ οπμδμιήξ ζε
ημονζζηζηέξ πενζμπέξ υπςξ Πθαηαιχκαξ, ζεςκία (Νζηήηδ ηαζ νιμξ Πακαβζάξ), Ανβμζηυθζ ηαζ Φνίηεξ
Ηεάηδξ, Αιθζθμπία. Σμ ηυζημξ ηςκ ένβςκ ηοιάκεδηε απυ 1,3 ςξ 2,5 εη. €. Μεβαθφηενμο
πνμτπμθμβζζιμφ ήηακ ηα ένβα Μανζκχκ Μοηζθήκδξ ηαζ Λεοηάδαξ (ένβα βέθονεξ). ηδκ δεφηενδ
ηαηδβμνία οθμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 25 ένβα ζηζξ Πενζθένεζεξ Ακ. Μαηεδμκίαξ -Θνάηδξ, Γ. Μαηεδμκίαξ,
Θεζζαθίαξ, Ν. Αζβαίμο ηαζ Κνήηδξ. Δπζπθέμκ ηα ένβα «Οζημημονζζηζηχκ θζικαίςκ οπμδμιχκ
Πμθφθοημο», «Ακάδεζλδ θαναββζχκ Λαβηάδαξ ηαζ Δθζζζχκα» ηαζ «Ακάπθαζδ ιμκμπαηζχκ ζημ
Καηάημθμ».
Πξνβνιή – Μειέηεο
Κάεε πενζθένεζα οθμπμίδζε ιε οπμζηήνζλδ ημο ΠΔΠ ημοθάπζζημκ έκα πνυβναιια πνμαμθήξ ημ μπμίμ
πενζεθάιαακε παναβςβή οθζημφ, ζοιιεημπή ζε εηεέζεζξ Δθθάδαξ ηαζ Δλςηενζημφ ηαζ πνμςεδηζηέξ
εκένβεζεξ (δζαθδιίζεζξ, θζθμλεκία δδιμζζμβνάθςκ η.μ.η.). Σμ ηυζημξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πνμαμθήξ
εηηζιάηαζ υηζ ακήθεε ζηα 28 εη. €, εη ηςκ μπμίςκ 10 ημ πνυβναιια πνμαμθήξ ηδξ Αηηζηήξ πμο
ζοκδέεδηε ιε ηδκ ζοβηονία εηδήθςζδξ ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ημο 2004. ε ανηεηέξ πενζθένεζεξ
πνδιαημδμηήεδηακ απυ ηδκ Σεπκζηή Βμήεεζα ιεθέηεξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ
πενζμπέξ ή εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ. Ο ααειυξ αλζμπμίδζδξ ημοξ δεκ ιπμνεί κα εηηζιδεεί.
Καηάξηηζε – εθπαίδεπζε
Καηανηίζεζξ οθμπμζήεδηακ ηονίςξ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνάλεςκ εκίζποζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.
Γεληθά ζπκπεξάζκαηα
μο

ημ πθαίζζμ ημο 3 ΚΠ ηφνζμ απμηέθεζια βζα ημκ ημιέα ήηακ δ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηδξ
λεκμδμπεζαηήξ οπμδμιήξ. Ζ ακααάειζζδ ζοκμδεφηδηε απυ ιζα μθμηθδνςιέκδ ιεηαννφειζζδ ηςκ
πνμηφπςκ πμζυηδηαξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ζε ζοιθςκία ιε ηα ηαεζενςιέκα δζεεκή
πνυηοπα. Ζ αθθαβή απυ ημ ζφζηδια ηςκ ηάλεςκ ζε αοηυ ηςκ αζηένςκ ηαζ ηςκ ηθεζδζχκ απμηνέπεζ
ηδκ απεοεείαξ ζφβηνζζδ ςζηυζμ απυ ηα δζαεέζζια ζημζπεία πνμηφπηεζ υηζ δδιζμονβήεδηακ ή
ακαααειίζηδηακ ζε ακχηενεξ πμζμηζηά ηαηδβμνίεξ πενζζζυηενεξ απυ 220.000 ηθίκεξ (176.000 απυ ημ
ΔΠΑΝ ηαζ ηα 5 ΠΔΠ βζα ηα μπμία οπάνπμοκ απμθμβζζηζηά ζημζπεία). Σμ πθήεμξ αοηυ ακηζζημζπεί ζε
πενίπμο 20% ηςκ ηθζκχκ πμο οπήνπακ ηδκ πενίμδμ εκενβμπμίδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ. Ζ πμζμηζηή
ακααάειζζδ δεκ αθμνμφζε ιυκμ ηαηαθφιαηα αθθά ηαζ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, δζηηφςζδ,
επζπεζνδιαηζηή μνβάκςζδ, δζάδμζδ ηδξ εθθδκζηήξ ημογίκαξ, δελζυηδηεξ επαββεθιαηζηχκ μιάδςκ η.α.
ημκ ημιέα ηςκ εζδζηχκ οπμδμιχκ πθέμκ ηςκ Μανζκχκ / ημονζζηζηχκ αβηονμαμθίςκ πμο
ζοκεπίζηδηακ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ ιέζς ημο ΔΠΑΝ οθμπμζήεδηε ιζηνυξ ανζειυξ ζδζςηζηχκ
επεκδφζεςκ. ε ζπέζδ ιε ηζξ εζδζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ηφνζα ηαηεφεοκζδ ηςκ πυνςκ ήηακ πνμξ
αοηή ημο μζημθμβζημφ / πενζδβδηζημφ ημονζζιμφ, υπμο απυ ημ ΔΠΑΝ πνδιαημδμηήεδηακ ηονίςξ
εειαηζηά εζηζαζιέκα ηαζ πςνζηά ζοβηεηνζιέκα ένβα, εκχ απυ ηα ΠΔΠ μζ πνδιαημδμηήζεζξ είπακ
πενζζζυηενμ μνζγυκηζμ παναηηήνα.
ΣΡΔΥΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (2007-13)
ηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ δεκ οπάνπεζ μοζζαζηζηή δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
ημονζζιμφ ζημ πθαίζζμ ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδζαζιμφ ηδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ηδξ πχναξ. ε
ημιεαηυ επίπεδμ μ ημονζζιυξ εκηάζζεηαζ ζημ κέμ ΔΠ Ακηαβςκζζηζηυηδηα Δπζπεζνδιαηζηυηδηα (ΔΠΑΔ ή

BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΔ

11

ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

ΔΠΑΝ ΗΗ), οπάνπμοκ ςζηυζμ ηνεζξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ πμο
πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ δνάζεςκ:
μ

Γζα πνχηδ θμνά οπάνπμοκ πενζθένεζεξ πμο δεκ εκηάζζμκηαζ ζημκ 1 ηυπμ ηςκ Γζανενςηζηχκ
Σαιείςκ, ιε απμηέθεζια κα δζαεέημοκ «ηθεζδςιέκμοξ» πυνμοξ ηαζ κα πνδιαημδμημφκηαζ ιυκμ
απυ ηα ΠΔΠ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια οζμεέηδζδ πενίπθμημο ζοζηήιαημξ εηπςνήζεςκ ηαζ
δέζιεοζδ ημο ζοκυθμο ηςκ πυνςκ πνμξ ηζξ ημιεαηέξ πμθζηζηέξ, βζα ηα ένβα εκζζπφζεςκ.
μ

Σα ιέηνα ηςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ πμο οπήνπακ ζημ 3 ΚΠ «ζοβπςκεφμκηαζ», ιε ΔΦΓ ηα
πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα αθθά πςνίξ ημιεαηή δζάηνζζδ ηαζ ηφηθμοξ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ
δφζημθμξ μ εκημπζζιυξ ηςκ εκζζπφζεςκ βζα ημκ ημονζζιυ ηαζ δ απμηίιδζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημοξ. Πανάθθδθα, βζα ηδκ ηάθορδ ελεζδζηεοιέκςκ ακαβηχκ (ζημπεοιέκςκ
δνάζεςκ) εκίζποζδξ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ (π.π. «Πνάζζκμξ ημονζζιυξ») δδιζμονβμφκηαζ
εζδζηά ηαεεζηχηα πμο ςζηυζμ είκαζ εθάπζζηα εοέθζηηα ηαζ ιάθθμκ απμζπαζιαηζηά ηαεχξ δεκ
έπμοκ ζοκεπή ιμνθή (ηφηθμοξ ή ακμζηηέξ πνμζηθήζεζξ).
Βάζεζ ημο Κακμκζζιμφ ηα πνμβνάιιαηα ηδξ πενζυδμο 2007-13 είκαζ ιμκμηαιεζαηά, βεβμκυξ πμο
θεζημονβεί απμννοειζζηζηά βζα ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ ζημκ μπμίμ μζ εκζζπφζεζξ πνμένπμκηαζ
ηαζ απυ ηα ηέζζενα Γζανενςηζηά Σαιεία (ιε ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ηςκ Σαιείςκ ημο αβνμηζημφ
πχνμο).
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ηδκ ηνέπμοζα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ (υπςξ ηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ), μ πνμβναιιαηζζιυξ
επεκδφζεςκ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ (εηηυξ δνάζεςκ βεκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ –
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ) παναιέκεζ παιδθυξ. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ΓΓ Πενζθενεζαηήξ Πμθζηζηήξ
πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα, δ Δθθάδα είκαζ ιεηά ηδκ Ηνθακδία ηαζ ιαγί ιε ηδκ
Λζεμοακία μζ πχνεξ ιε ηδκ ιζηνυηενδ ημπμεέηδζδ πυνςκ ζημοξ Κςδζημφξ Θειαηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ημονζζιυ.
Οζ ηονζυηενεξ δνάζεζξ ζημκ ημιέα πμο οθμπμζμφκηαζ ζηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ πανμοζζάγμκηαζ
μιαδμπμζδιέκεξ ηαηά ακηζηείιεκμ.
Έξγα ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ
Ο βεκζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ ζοιπθήνςζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ δδιυζζςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ βζα ηδκ
ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ, δ
ακάπηολδ πονήκςκ ηαζ πυθςκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ δ δδιζμονβία εκυξ ηαηάθθδθμο ηαζ οβζμφξ
ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, πμο κα ζηδνίγεζ ζηαεενά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημονζζηζηήξ
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ κα αολάκεζ ηδκ εθηοζηζηυηδηα ηδξ πχναξ ςξ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ. ημ
πθαίζζμ αοηυ οθμπμζήεδηακ ή οθμπμζμφκηαζ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ
πανειαάζεςκ:
Γδιζμονβία πονήκςκ ηαζ πυθςκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ζημ πθαίζζμ εειαηζηχκ εκμηήηςκ
(πμθζηζζιυξ, ικδιεία, ενδζηεία, θοζζμθαηνία, ημπζηά πνμσυκηα, αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
ακαροπήξ η.α.) εεκζηήξ, πενζθενεζαηήξ, δζαπενζθενεζαηήξ ηαζ ημπζηήξ ζδιαζίαξ. Παναδείβιαηα:
Ακάπθαζδ παναθίικζμο πχνμο Πενάιαημξ Ηςακκίκςκ, Γζαιυνθςζδ πχνςκ Κοακήξ Αηηήξ ηαζ
Κάζηνμο Πακημηνάημνα Πνέαεγαξ, Ακάπθαζδ παθαζάξ Ζθεηηνζηήξ ζηζξ Ανπάκεξ, Κέκηνμ
πθδνμθυνδζδξ ηαζ ενιδκείαξ Γήιμο Ακ. Μάκδξ, Κέκηνμ πνμαμθήξ αβνμηζηήξ ζζημνίαξ ηαζ
δνυιςκ ηδξ εάθαζζαξ ζηδκ Ακ. Πεθμπυκκδζμ, Δπζημφνεζμ Πμθζηζζηζηυ Κέκηνμ άιμο η.α..
Ακάδεζλδ μζημημονζζηζηχκ, μνεζααηζηχκ, πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ. Παναδείβιαηα: Οζημημονζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζε Βοηίκα, ηυπεθμ, Ηεάηδ, Κεθαθμκζά – Ονεζααηζηέξ δζαδνμιέξ ηαζ
αεθηίςζδ ηαηαθοβίςκ ζε θοιπμ ηαζ Αζηνάηα (Σφιθδ) – Ακάδεζλδ / ακάπθαζδ ιμκμπαηζχκ
βφνς απυ ημ Μζηνυ Θέαηνμ Παθαζάξ Δπζδαφνμο, η.α. βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ εζδζηχκ ιμνθχκ
Πενζδβδηζημφ / Φοζζμθαηνζημφ, Ονεζααηζημφ ηαζ Πμθζηζζηζημφ Σμονζζιμφ.
Γδιζμονβία γςκχκ εθθζιεκζζιμφ ζηαθχκ βζα ηδκ πφηκςζδ ημο δζηηφμο εαθάζζζςκ δζαδνμιχκ
(ημονζζηζηά ηαηαθφβζα, αβηονμαυθζα η.θπ.). Παναδείβιαηα: Καηαθφβζα ημονζζηζηχκ ζηαθχκ ζε
Πέδζ φιδξ, Μαναευηαιπμ άιμο, Βμθζζζυ Υίμο ηαζ Λζιεκάνζα Θάζμο, πμο οθμπμζμφκηαζ απυ
ημκ ΔΟΣ.
Γδιζμονβία εειαηζηχκ Μμοζείςκ ακάδεζλδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ημονζζηζηήξ
αλζμπμίδζδξ πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ. Παναδείβιαηα: Απμηαηάζηαζδ Οζηίαξ – Μμοζείμο
Βεκζγέθμο ζηδ Υαθέπα, Μμοζείμ Μαζηίπαξ Υίμο, Μμοζείμ Ανβονμηεπκίαξ Ηςακκίκςκ, Μμοζείμ
Ναοπδβζηχκ – Ναοηζηχκ Σεπκχκ Αζβαίμο ζηδ άιμ, Μμοζείμ Πνμαζμιδπακζημφ Πμθζηζζιμφ ηαζ
Σμονζζηζηήξ Πνμαμθήξ Μεηζυαμο, Οθμηθήνςζδ Πμθζηζζηζημφ Κέκηνμο – Μφθμο Παππά ζηδ
Λάνζζα, Οθμηθήνςζδ ακάπθαζδξ Μφθμο Μαηζυπμοθμο ζηα Σνίηαθα, Μμοζείμ βεςθμβζηχκ
ζπδιαηζζιχκ Μεηεχνςκ η.α..
Απμηαηάζηαζδ, αλζμπμίδζδ, ακααάειζζδ δδιυζζςκ ημονζζηζηχκ αηζκήηςκ. Παναδείβιαηα, ηα
ένβα επί αηζκήηςκ δζαπείνζζδξ ΔΣΑΓ πμο οθμπμζμφκηαζ απυ ημκ ίδζμ θμνέα: Ζθεηηνμθςηζζιυξ
Φνμονίμο πζκαθυβηαξ, Απμηαηάζηαζδ - ακάδεζλδ ζοβηνμηήιαημξ Απίθθεζμο, Δηζοβπνμκζζιυξ
ακαααηήνςκ Υζμκμδνμιζημφ Κέκηνμο Πανκαζζμφ, Πάνημ Οζημακάπηολδξ Ηαιαηζηχκ Πδβχκ
Κασάθα, Απμηαηάζηαζδ ηαζ ακάδεζλδ ζπδθαίςκ ηαζ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ Γδνμφ, Πνμζηαζία
ηαζ ακααάειζζδ αηζκήηςκ ζημ Παθζμφνζ ηαζ ζημ Φακάνζ.
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Οζ παναπάκς δνάζεζξ οθμπμζμφκηαζ ηονίςξ ιέζς ημο Δ.Π.Α.Δ. ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηςκ Π.Δ.Π. ιε
θμνείξ οθμπμίδζδξ Δ.Ο.Σ. ηδκ ΔΣ.Α.Γ. Α.Δ. ηαηά ηφνζμ θυβμ, αθθά ηαζ Ο.Σ.Α. (Πενζθένεζεξ, Γήιμοξ) ή
επμπηεουιεκα Ν.Π.Η.Γ. Ο ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ βζα ηα 51 εκηαβιέκα ένβα, ημκ Ηακμοάνζμ ημο
2013, ακένπεηαζ ζε € 164.016.500.
ΜΑΡΙΝΔ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΦΤΓΙΑ/ ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΙΑ
ΠΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΑ ΣΑΜΔΙΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ (1994-2013)

Γξάζεηο αμηνπνίεζεο ΣΠΔ
Απμζημπμφκ ζηδκ πνμαμθή ημο εθθδκζημφ ημονζζιμφ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε:
Γνάζεζξ δδιζμονβίαξ ρδθζαημφ πενζαάθθμκημξ ακάδεζλδξ ααζζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημζπείςκ ημο
εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πχναξ.
Γνάζεζξ δδιζμονβίαξ οπδνεζζχκ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ βζα πμθίηεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ πμο είκαζ
πθήνςξ δζαεέζζιεξ δθεηηνμκζηά.
Οζ δνάζεζξ αλζμπμζμφκ πνδιαημδυηδζδ ημο ΔΠ «Φδθζαηή φβηθζζδ» (Δ.Π.Φ..) ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ
είκαζ μ ηδξ δζαδναζηζηυξ δζηηοαηυξ ηυπμξ ημο Δ.Ο.Σ. ιε δζηαζμφπμ ηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ ΑΔ
ιέζς πνμβναιιαηζηήξ ζφιααζδξ ιε ημ Τπμονβείμ.
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Παξεκβάζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ.
φιθςκα ιε ηδκ Δκδζάιεζδ αλζμθυβδζδ ημο ΔΠΑΝ ΗΗ (Παναδμηέμ Γ’ 9/2012) ζημ πθαίζζμ ημο
Ακαπηολζαημφ Νυιμο έπμοκ εκηαπεεί ζοκμθζηά 1.171 επεκδοηζηά ζπέδζα, ζημ ζφκμθμ ηςκ Πενζθενεζχκ
ηδξ πχναξ. Ο πνμτπμθμβζζιυξ ηςκ ζπεδίςκ αοηχκ ακένπεηαζ ζε 1.620.331.026,54 €, ημ ιεβαθφηενμ
ηιήια ημο μπμίμο αθμνά ζε επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ.
Εηδηθόηεξα:
Χξ ηα ιέζα ημο 2012 μζ πανειαάζεζξ ημο Ακαπηολζαημφ Νυιμο ζημκ Σμιέα ημο Σμονζζιμφ
πενζθαιαάκμοκ 422 εκηαβιέκα ένβα, ζημ ζφκμθμ ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ πχναξ, ζοκμθζημφ
πνμτπμθμβζζιμφ 778.311.171,7 €. Σδκ πενίμδμ εηείκδ είπακ μθμηθδνςεεί 179 ένβα (42,4% ηςκ
εκηαβιέκςκ). Σδξ Πενζθένεζεξ Μεηαααηζηήξ ηήνζλδξ έπεζ εκηαπεεί ημ 29,9% ηςκ ένβςκ, εκχ ημ
οπυθμζπμ 70,1% αθμνμφζε ένβα ηδξ 8 Πενζθένεζεξ ημο ηυπμο φβηθδζδ.
πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, δφμ Πενζθένεζεξ ιε έκημκδ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
ζοβηεκηνχκμοκ ημ ιεβαθφηενμ πνμτπμθμβζζιυ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ. ηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο
Αζβαίμο εκηάζζεηαζ ημ 7,6% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ ηαζ ημ 20,8% ημο
πνμτπμθμβζζιμφ πμο ακηζζημζπεί ζε αοηά, εκχ ζηδκ Πενζθένεζα Κνήηδξ ημ 9,5% ημο ανζειμφ ηςκ
ένβςκ ηαζ ημ 13,8% ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ εκηάλεςκ. Τρδθή είκαζ ηαζ δ ζοιιεημπή ζημκ
πνμτπμθμβζζιυ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ ηδξ Πενζθένεζεξ Πεθμπμκκήζμο (12,3%), Ζπείνμο (11,7%) ηαζ
Ημκίςκ Νήζςκ (11,2%), εκχ δ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή αθμνά ηδξ Πενζθένεζεξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ,
Αηηζηήξ, αθθά ηαζ ηδ κδζζςηζηή πενζθένεζα ημο Βμνείμο Αζβαίμο (1,4% ημο ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ
ηςκ ένβςκ)
Χξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηςκ επεκδφζεςκ ηα ιεβαθφηενα επεκδοηζηά ζπέδζα ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ
οθμπμζμφκηαζ ηδξ Πενζθένεζεξ Νμηίμο Αζβαίμο (ιέζμξ πνμτπμθμβζζιυξ 5.055.075 €), Ακαημθζηήξ
Μαηεδμκίαξ Θνάηδξ (2.842.849 €) ηαζ Κνήηδξ (2.682.043 €), εκχ ηα ιζηνυηενα ζηδκ Πενζθένεζα
Βμνείμο Αζβαίμο (662.098 €).
Νευηενα ζημζπεία (2/2013) πμο αθμνμφκ ημ ΔΠΑΝ ΗΗ (δεκ οθμπμζμφκηαζ απυ ημ Πνυβναιια ένβα
ημονζζιμφ ιε εηπχνδζδ απυ ηδξ Πενζθένεζεξ Μεηαααηζηήξ ηήνζλδξ ζημ πθαίζζμ ημο Ακαπηολζαημφ
Νυιμο) ακαθένμοκ ηδκ έκηαλδ 294 ένβςκ πμο πινπνηνύληαη κέζσ ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ (έκακηζ 182 ένβςκ
ζημ ηέθμξ ημο α΄ ελαιήκμο ημο 2012 ζφιθςκα ιε ηδκ Δκδζάιεζδ Αλζμθυβδζδ Σμο ΔΠΑΝ ΗΗ). Ο
πνμτπμθμβζζιυξ αοηχκ ηςκ ένβςκ ακένπεηαζ ζε 530 εη €, εκχ μζ δαπάκεξ πμο έπμοκ
πναβιαημπμζδεεί ακηζζημζπμφκ ζημ 63,2% ημο πνμτπμθμβζζιμφ. Έπεζ μθμηθδνςεεί ημ 44,5% ηςκ
εκηαβιέκςκ ένβςκ. Πνυηεζηαζ βζα ένβα πμο οθμπμζμφκηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ ζε Πενζθένεζεξ ημο ηυπμο
ηδξ φβηθζζδξ, ηονίςξ δε ηδξ Πεθμπμκκήζμο (30,5% - έκακηζ 20,4% ημ α’ ελάιδκμ ημο 2012)
Πενζθένεζεξ Κνήηδξ (22% ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ), ηςκ Ημκίςκ Νήζςκ (18,0%),
ηδξ ΑΜΘ (10%) ηαζ ηδξ Ζπείνμο (9,3%).
Κξαηηθέο εληζρύζεηο εθηόο Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ (ΔΠΑΔ θαη ΠΔΠ «κεηαβαηηθώλ» Πεξηθεξεηώλ)
Γζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, οθμπμζμφκηαζ δφμ εζδχκ
Γνάζεζξ: ηθαζζημφ ηφπμο «εκζζπφζεζξ επζπεζνήζεςκ» ζημ ΔΠΑΔ βζα ηζξ Αιζβμφξ ηυπμο φβηθζζδξ
Πενζθένεζεξ ηαζ ζηα 5 ΠΔΠ βζα ηδξ ιεηαααηζηέξ Πενζθένεζεξ.
Έπμοκ μνζγυκηζμ παναηηήνα,
οθμπμζμφκηαζ ιε ΔΦΓ ημκ ΔΦΔΠΑΔ ηαζ είκαζ ημζκέξ ςξ πνμξ ηζξ δζαδζηαζίεξ έκηαλδξ ζημοξ ημιείξ
Μεηαπμίδζδξ – Σμονζζιμφ – Διπμνίμο – Τπδνεζζχκ. ηυπμξ παναιέκεζ δ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηςκ
ημονζζηζηχκ ιμκάδςκ πμο δζαεέημοκ ηαηαθφιαηα. Δπζπνμζεέηςξ, ζημ ΔΠΑΔ ηαζ ζηα 5 ΠΔΠ ηςκ
ιεηαααηζηχκ Πενζθενεζχκ οθμπμζμφκηαζ ζημπεοιέκεξ δνάζεζξ εκζζπφζεςκ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ:
ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: Πνυβναιια πνδιαημδμημφιεκμ απυ ημ ΔΠΑΔ. ημ πθαίζζμ ημο
οθμπμζμφκηαζ ήδδ επεκδοηζηά ζπέδζα 227 επζπεζνήζεςκ ιε ζοκμθζηυ επζπμνδβμφιεκμ
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πνμτπμθμβζζιυ € 32 εη. (ηναηζηή εκίζποζδ € 13 εη.). Σα επεκδοηζηά ζπέδζα αθμνμφκ ζε υθμοξ
ηδξ ηφπμοξ οθζζηάιεκςκ ηαηαθοιάηςκ (Ξεκμδμπεία, Campings, Δκμζηζαγυιεκα Γςιάηζα ηαζ
Γζαιενίζιαηα) πμο θεζημονβμφζακ πνζκ απυ ηδκ 01.01.2009 ηαζ πενζθαιαάκμοκ δνάζεζξ πμο
ζημπεφμοκ ζηδκ θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε βκχιμκα ηδξ ανπέξ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο
πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ. Δζδζηυηενα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ
εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ελμζημκυιδζδξ κενμφ, αεθηίςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ
αλζμπμίδζδξ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ, μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ,
επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ οβνχκ απμαθήηςκ, ζηδκ εκζςιάηςζδ πενζααθθμκηζηά / εκενβεζαηά
θζθζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, ζηδκ ακάπηολδ πνάζζκςκ πμθζηζηχκ ηαζ
δζαδζηαζζχκ, ζηδκ εκζςιάηςζδ πενζααθθμκηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ ηέθμξ, ζηδκ εκδιένςζδ ηαζ
πνμαμθή ημο πενζααθθμκηζημφ «πνμθίθ» ηςκ επζδμημφιεκςκ επζπεζνήζεςκ.
ηδκ Πενζθένεζα Κνήηδξ ζοβηεκηνχκεηαζ ημ 29,1% ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ,
έκακηζ 11,5% ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, 11,2% ηδξ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ 8,6% ηδξ
Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ. Μεηαλφ ηςκ Πενζθενεζχκ ιε ηδ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ζημκ
πνμτπμθμβζζιυ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ Πενζθένεζεξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ
(1,4%), Πεθμπμκκήζμο (3,1%), Γοηζηήξ Δθθάδαξ (3,4%), αθθά ηαζ δ κδζζςηζηή Πενζθένεζα
Βμνείμο Αζβαίμο (3,5%).
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: Πνάλδ πμο εκηάζζεηαζ ηαζ αοηή ζημ ΔΠΑΔ ηαζ απμζημπεί ζηδ
δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ειπθμοηζζιυ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή αλζμπμίδζδ
εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ, ακάδεζλδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ θοζζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ
απμεέιαημξ ηαζ άιαθοκζδ ηδξ επμπζηυηδηαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ πνάλδ πνδιαημδμηείηαζ ιε
ζοκμθζηυ πμζυ ηςκ € 22 εη. (Γδιυζζα Γαπάκδ), μ εθάπζζημξ πνμτπμθμβζζιυξ ακά πνυηαζδ
ακένπεηαζ ζε € 10.000ηαζ μ ιέβζζημξ ζε € 400.000, ημ πμζμζηυ ηδξ δδιυζζαξ εκίζποζδξ
ακένπεηαζ ζημ 50% ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ επέκδοζδξ. ε υθδ ηδ Υχνα οπμαθήεδηακ 779
πνμηάζεζξ ιε ζοκμθζηυ πνμτπμθμβζζιυ € 105 εη. Mε απυθαζδ ηδξ Τπμονβμφ Σμονζζιμφ, ζηζξ
19/02/2013 εβηνίεδηε δ έκηαλδ ζημ Πνυβναιια «Δκαθθαηηζηυξ Σμονζζιυξ» 467 επεκδοηζηχκ
ζπεδίςκ ιε πνμτπμθμβζζιυ 50 εη. ηαζ ηναηζηή εκίζποζδ € 25 εη. Οζ ςθεθμφιεκεξ επζπεζνήζεζξ
είκαζ ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα, ημονζζηζηά βναθεία, επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ, επζπεζνήζεζξ πθςηχκ
ιεηαθμνχκ, η.α., μζ μπμίεξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ή πνμηίεεκηαζ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ζηδκ
πανμπή εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
Δπζπνυζεεηα, ζημ ζπεδζαζιυ ημο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ βζα ημ 2013 εκηάζζεηαζ ηαζ κέα δνάζδ
εκζζπφζεςκ οπυ ημκ ηίηθμ NΔΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ, ιε
ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ απμηθεζζηζηά κέςκ επζπεζνήζεςκ ζε δνάζεζξ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
Καηάξηηζε θαη Γξάζεηο ΔΚΣ
Γζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο ημονζζηζημφ ημιέα, ηαεχξ ηαζ βζα
ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δδιμζίςκ θμνέςκ ημο ημιέα οθμπμζμφκηαζ δνάζεζξ πμο
αθμνμφκ ζηδκ:
Τθμπμίδζδ ελεζδζηεοιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα εζδζηυηδηεξ ημο ημονζζηζημφ
ηθάδμο. Ζ δνάζδ πενζθαιαάκεζ δφμ εκηαβιέκα ένβα.
Τθμπμίδζδ δνάζδξ ηαηάνηζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηςκ ηφνζςκ ηαζ ιδ ηφνζςκ
ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ ηδξ ανπέξ πνμζέθηοζδξ, οπμδμπήξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ επζζηεπηχκ
(Δπζιυνθςζδ ζηεθεπχκ Σμιέα Σμονζζιμφ ζηδ αάζδ Γζαηναηζηχκ οκενβαζζχκ, ένβμ βζα ημ
μπμίμ έπεζ οπμαθδεεί πνυηαζδ ηαζ ακαιέκεηαζ δ έκηαλή ηδξ). Ζ δνάζδ οθμπμζείηαζ ιέζς δφμ
δζαβςκζζιχκ «Γνάζεςκ ηαηάνηζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζε εέιαηα ημονζζιμφ» απυ ηδ
Γζεφεοκζδ Σμονζζηζηχκ Δπεκδφζεςκ ηδξ ΓΓΣΤΔ.
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Κςδζημπμίδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ κμιμεεζίαξ ιε δζηαζμφπμ ηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ Α.Δ.
ιέζς πνμβναιιαηζηήξ ζφιααζδξ ιε ημ Τπμονβείμ. Σμ ένβμ έπεζ εκηαπεεί ζημ Δ.Π. «Γζμζηδηζηή
Μεηαννφειζζδ».
Μειέηεο – Σερληθή Βνήζεηα
Μέζς ημο πνμβνάιιαημξ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ,
εηπμκήεδηακ πέκηε ζηναηδβζηέξ εειαηζηέξ ιεθέηεξ πνδιαημδμημφιεκεξ απυ ημ ΔΠΑΔ: πέδζμ Γνάζδξ
βζα ηδκ ακάπηολδ επζθεβιέκςκ αέθηζζηςκ εζδζηχκ ιμνθχκ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ αλαςπρήο – πέδζμ
Γνάζδξ ακάπηολδξ ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ, ημονζζιμφ ηζκήηνςκ ηαζ επζθμβή, ελεζδίηεοζδ ηαζ
ςνίιακζδ επζπθέμκ δνάζεςκ ζημ πθαίζζμ ημο Δ..Π.Α. – πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδ ζφκαρδ ζοκενβαζζχκ/
ακάθδρδ ηαζκμηυιςκ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απμδμηζηή –πμζμηζηή ακάπηολδ ημο καδηθνύ –
νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνύ (ημονζζηζηά παηέηα) ηαζ ηδκ επζιήηοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο ιε
ζηυπμ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζημκ ημιέα – πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο
ηνπξηζκνύ πγείαο – επεμίαο – πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ημο ηνπξηζκνύ
θξνπαδηέξαο ιε δοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ακηίζημζπςκ
ημονζζηζηχκ πενζμπχκ.
Υσξηθή Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκό
Οζ επεκδφζεζξ ιέζς ημο Ακαπηολζαημφ Νυιμο ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα ζοβηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ηδξ
Πενζθένεζεξ Νμηίμο Αζβαίμο ηαζ Κνήηδξ, εκχ αλζμζδιείςηδ είκαζ δ ζοιιεημπή ηαζ ηνζχκ αηυια
Πενζθενεζχκ (Γοηζηυ ηυλμ), ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ, δ μπμία είκαζ ήδδ πενζθένεζα ιε
ακεπηοβιέκεξ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ Πενζθενεζχκ Ζπείνμο ηαζ Πεθμπμκκήζμο.
ημκ ακηίπμδα δ Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ (Σνίηδ ζε ανζειυ ιμκάδςκ πενζθένεζα) ειθακίγεηαζ
ζε ζοβηνζηζηά ορδθά επίπεδα ιυκμ ζηζξ δνάζεζξ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ εηηυξ Ακαπηολζαημφ Νυιμο. ε
αοηή ηδκ ηαηδβμνία ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ ένβςκ πμο έπμοκ εκηαπεεί ζημκ
ημιέα ημο ημονζζιμφ εκημπίγεηαζ ζηζξ ηνεζξ κδζζςηζηέξ πενζθένεζεξ.
Ακαθοηζηά ζημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγεηαζ δ πενζθενεζαηή ηαηακμιή ηςκ επεκδφζεςκ. ηδκ
ζηήθδ (1) ακαθένεηαζ δ ζπεηζηή ζοιιεημπή ηδξ ηάεε πενζθένεζαξ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο εεκζηά
πνμζθενυιεκμο πνμσυκημξ, αάζεζ ημο ανζειμφ λεκμδμπεζαηχκ ηθζκχκ. ηδκ ζηήθδ (2) πανμοζζάγεηαζ
δ ηαηακμιή ηςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ (Ακαπηολζαηυξ ηαζ ΔΠΑΔ) ηδκ πενίμδμ 2007-2012 (α’ ελάιδκμ),
πμο πνμζδζμνίγεζ ημ ζπεηζηυ ιέβεεμξ ηςκ επεκδφζεςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ παναβςβζηήξ αάζδξ ηάεε
πενζθένεζαξ. Σδξ ζηήθεξ (3) ηαζ (4) πανμοζζάγεηαζ δ πενζθενεζαηή ηαηακμιή ηςκ επεκδφζεςκ (ζε
επίπεδμ Π/Τ) απυ ένβα Κναηζηχκ Δκζζπφζεςκ ζημκ ημονζζιυ. Σέθμξ ζημκ Πίκαηα πανμοζζάγεηαζ δ
ηαηακμιή ηςκ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ (ημο ΔΠΑΔ) ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ.
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΖΣΑ, ΔΝΙΥΤΔΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ, ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Πεξηθέξεηα

Πνζνζηό θιηλώλ
Καηαλνκή
επί ηνπ εζληθνύ
Κξαη.
δπλακηθνύ
Δληζρ.
(2007)

Πνζνζηό
Δπελδύζεωλ
Αλ. Νόκνπ

Πνζνζηό
Δπελδύζεωλ εθηόο
Αλ. Νόκνπ

Eξγα κε
θξαηηθώλ
εληζρύζεωλ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο

2,74

7,9

7,1

7,6

5,7

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

11,76

16,7

-

11,2

2,3

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

0,68

2,9

1,4

1,4

4,7

Θεζζαιίαο

3,93

5,3

2,1

5,9

5,7

Ζπείξνπ

1,65

5,7

11,7

9,3

9,3

Ηνλίωλ Νήζωλ

12,27

4,4

11,2

8,6

24,9

Γπηηθήο Διιάδαο

2,58

7,3

4,2

3,4

4,7

ηεξεάο Διιάδαο

4,1

7,2

-

10,2

10,2

Πεινπνλλήζνπ

3,55

9,2

12,3

8%

8,0

Αηηηθήο

8,95

14,4

1,6

7,5

4,7

Βνξείνπ Αηγαίνπ

3,04

2,1

1,4

3,5%

14,3

Ννηίνπ Αηγαίνπ

23,47

8,2

20,8

11,5

6,0

Κξήηεο

21,27

8,0

13,8

29,1

4,5

Κφνζα ζοιπενάζιαηα είκαζ ηα αηυθμοεα:
Οζ ηνεζξ πενζθένεζεξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ακάπηολδ, ελεζδίηεοζδ, άθθα ηαζ ελάνηδζδ ημο
παναβςβζημφ ηδξ δοκαιζημφ ζημκ ημονζζιυ (Νυηζμ Αζβαίμ, Κνήηδ, Ημκίςκ Νήζςκ) ελαημθμοεμφκ
κα είκαζ μζ ηφνζεξ πενζμπέξ ηδξ μπμίεξ ηαηεοεφκμκηαζ μζ επεκδφζεζξ βζα ημκ ημονζζιυ, ιε
ηαηακμιέξ ςζηυζμ πμο είκαζ θίβμ ςξ πμθφ ιζηνυηενεξ απυ ηδκ αανφηδηα ηδξ βζα ημκ ημιέα. Ζ
ζπέζδ αοηή είκαζ θμβζηή ηαεχξ μζ επεκδφζεζξ οθμπμζμφκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε οθζζηάιεκεξ
επζπεζνήζεζξ (92,9% ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο ΔΠΑΔ).
Οζ δφμ ιεβαθφηενεξ πθδεοζιζαηά ηαζ ιε ηζξ ηαηά ηεηιήνζμ πμθοζφκεεηεξ παναβςβζηέξ αάζεζξ
πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ (Αηηζηή, Κεκηνζηή Μαηεδμκία), μζ μπμίεξ έπμκηαζ ςξ πνμξ ημ δοκαιζηυ ηςκ
ηνζχκ κδζζςηζηχκ, έπμοκ ζοβηνζηζηά ιζηνυ ιενίδζμ επεκδφζεςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ ζημκ
ημονζζιυ. Ζ «οζηένδζδ» αοηή ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Γζα ηδκ Αηηζηή δεκ
εα πνέπεζ κα πανααθεθεεί δ επζηέκηνςζδ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμζπάεεζαξ πνζκ ηδξ Οθοιπζαημφξ
Αβχκεξ ημο 2004. Γεκ εα πνέπεζ ηδξ κα πανααθεθεμφκ πενζμνζζιμί ζηδκ αδεζμδυηδζδξ κέςκ
ιμκάδςκ ζηα Π Αεδκχκ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ιεζςιέκδ ημπμεέηδζδ
επεκδφζεςκ απμηεθεί έκδεζλδ ημνεζιμφ ημο ημονζζηζημφ ηδξ ιμκηέθμο ηαζ πζεακή ιεζςιέκδ
ακηαβςκζζηζηυηδηα βζα ηδκ πενεηαίνς ακάπηολδ ιμνθχκ ημονζζιμφ πυθδξ υπςξ ηα city breaks, μ
ζοκεδνζαηυξ ημονζζιυξ η.μ.η. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ
επεκδφζεςκ εηηυξ ακαπηολζαημφ κυιμο, πζεακχξ κα ακαδεζηκφεζ «δζανενςηζηά» πνμαθήιαηα βζα
ηδκ πενζμπή ηδξ Υαθηζδζηήξ ηα μπμία εα ακαθενεμφκ πεναζηένς ζηδκ ακάθοζδ ηδξ πνμζθμνάξ.
Ηδζαίηενα ακαπηολζαηή χεδζδ ηδκ πενίμδμ 2007-2013 θαίκεηαζ κα έπεζ μ ημονζζιυξ ζηδκ Γοηζηή
πθεονά ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ζημ δπεζνςηζηυ ηιήια ηαηά ιήημξ ημο Ημκίμο. Πεθμπυκκδζμξ, Ήπεζνμξ
ηαζ Γοηζηή Δθθάδα πανμοζζάγμοκ οπενδζπθάζζα πμζμζηά πνμζέθηοζδξ επεκδφζεςκ ζε ζπέζδ
ιε ηδκ αανφηδηα ημο ημονζζηζημφ ηδξ πνμσυκημξ. Ζ ακάπηολδ αοηή ηςκ επεκδφζεςκ ιπμνεί κα
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μθείθεηαζ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ (Δβκαηία Οδυξ, βέθονα Ρίμο – Ακηίννζμο, ηιήιαηα
Ηυκζαξ Οδμφ, αεθηίςζδ Οδ. Γζηηφμο Πεθμπμκκήζμο, Λζιάκζ Ζβμοιεκίηζαξ), άθθα ηαζ
ζημπεουιεκεξ πμθζηζηέξ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ βζα ηδκ επέηηαζδ ημο ημονζζιμφ ζε κέεξ
πενζμπέξ.
Ζ Πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ Θνάηδξ πανμοζζάγεζ ελίζμο ζδιακηζηή πνμζέθηοζδ
επεκδφζεςκ εοκμμφιεκδ ηυζμ απυ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ (Δβκαηία Οδυξ), υζμ ηαζ
ηδκ αεθηίςζδ ηςκ εζζενπυιεκςκ νμχκ (αθ. ακάθοζδ γήηδζδξ) απυ ηα ηνάηδ ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ
ηονίςξ ηδκ Βμοθβανία.
Οζ «Κεκηνζηέξ» πενζθένεζεξ ηδξ Δθθάδαξ (Θεζζαθία, ηενεά Δθθάδα) ηαεχξ ηαζ δ ιμκαδζηή ιδ
πανάηηζα Πενζθένεζα (Γοηζηή Μαηεδμκία) δείπκμοκ ζπεηζηά αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηα ιεβέεδ ηδξ
πνμζέθηοζδ επεκδφζεςκ, πςνίξ ςζηυζμ μζ επεκδφζεζξ ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα κα απμηεθμφκ
ηφνζα επζθμβή (ιζηνυηενα πμζμζηά έκακηζ ζοκυθμο εκζζπφζεςκ).
Σμ Βυνεζμ Αζβαίμ πανά ηδξ ημονζζηζημφξ πυνμοξ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ δδιυζζςκ Δπεκδφζεςκ
θαίκεηαζ ηδκ πενίμδμ 2007-2013 κα ιδκ πνμζεθηφεζ ζδιακηζηά πμζά επεκδφζεςκ. Ζ ιέζδ
επέκδοζδ ιέζς ακαπηολζαημφ κυιμο ακένπεηαζ ιυθζξ ημο 15% ηςκ ακηίζημζπςκ επεκδφζεςκ
ζηδκ πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο.
Οζ πανειαάζεζξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ αθμνμφκ ηαηά ηφνζμ ηδξ κδζζςηζηέξ
πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, ηονίςξ ηδξ Πενζθένεζεξ Ημκίςκ Νήζςκ ηαζ Βμνείμο Αζβαίμο.
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1.2. ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-20
Ζ δδιζμονβία αοηυκμιμο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ ακαδεζηκφεζ ιε έιθαζδ ηδκ πμθζηζηή αμφθδζδ βζα ηδκ
ακάπηολδ ιίαξ μθμηθδνςιέκδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ Ακάπηολδξ εκηυξ ηδξ μπμίαξ μ Σμονζζιυξ έπεζ
ηεκηνζηυ νυθμ ιε άλμκεξ ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα, ημοξ ακενχπζκμοξ πυνμοξ, ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ
ελεζδίηεοζδ.
Ο θεληξηθόο ξόινο ηνπ ηνπξηζκνύ ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ απαζπυθδζδ, ζηδκ
παναβςβή οπδνεζζχκ ηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο ζοκμθζημφ Αηαεάνζζημο Δεκζημφ Πνμσυκημξ ηδξ
πχναξ.
Ο θεληξηθόο απηόο ξόινο αλαγλσξίδεηαη:
δξ

ηζξ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2014-20 ηδξ 2
Δβηοηθίμο ημο ΤπΑκΤπ, υπμο ημκίγεηαζ υηζ «Καηά ηδκ επυιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ μ
Σμονζζιυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ πνμζπάεεζα βζα ακαβέκκδζδ ηδξ Δθθδκζηήξ
Οζημκμιίαξ ιε ζζπονέξ δζαημιεαηέξ ζοκένβζεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πμθθαπθαζζαζηζηέξ επζδυζεζξ ζε
πενζθενεζαηή ηθίιαηα, ζδζαίηενα ζηδκ απαζπυθδζδ. Ζ εέζδ ηδξ Δθθάδαξ ζηδ δζεεκή αβμνά
ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ έπεζ ζδιακηζηά πενζεχνζα ακααάειζζδξ».
ημ Position Paper ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ υπμο, ζπεηζηά ιε ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ
6
πνμηεναζμηήηςκ πνδιαημδυηδζδξ ζηδκ Δθθάδα επζζδιαίκεηαζ δ ακάβηδ «ζηυπεοζδξ ηςκ κέςκ
πνδιαημδμηζηχκ πυνςκ ζε ημιείξ (υπςξ μ Σμονζζιυξ) ιε ορδθά ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα βζα
ηδκ μζημκμιζηή – ημζκςκζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ».
Πανυιμζεξ ακαθμνέξ ζηδ ζδιαζία ημο Σμονζζιμφ έβζκακ απυ ημκ Πνςεοπμονβυ ηαζ ημοξ Τπμονβμφξ
μ
Σμονζζιμφ ηαζ ΑκΤπ ηαζ απυ ημκ Δπίηνμπμ J. Hahn ζημ 1 Δεκζηυ Ακαπηολζαηυ οκέδνζμ.
ηδ αάζδ ηαζ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ πμο πνμδβήεδηε, ν ζηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο
ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-20 επηθεληξώλεηαη ζηνπο αθόινπζνπο ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ
ΣΟΥΟΤ:
1.

6

Αθθαβή ημο παναδμζζαημφ ιμκηέθμο «ήθζμξ-εάθαζζα» ιε πανάθθδθδ πνμκζηή δζεφνοκζδ ηδξ
ημονζζηζηήξ πενζυδμο ηαζ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ημονζζηχκ ορδθμφ εζζμδήιαημξ. Σμ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ακηαπμηνίεδηε ιε ηαπφηδηα ζηδ γήηδζδ ηαζ πανμοζζάγεζ εονφηαηδ δζάποζδ,
ηνμθμδμηείηαζ υιςξ ζε δζανηχξ αολακυιεκμ πμζμζηυ απυ ηδκ εβπχνζα γήηδζδ ηαζ έπεζ μθμηθδνχζεζ ημκ ηφηθμ ημο. Μέζα ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ημ πθαίζζμ δνάζδξ έπεζ ηαηαζηεί πμθφ
πζμ δοκαιζηυ αθθά ηαζ απαζηδηζηυ: δ εέζδ ημο ημονζζιμφ βίκεηαζ ζζπονυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε
άθθμοξ ημιείξ αθθά μζ ζοζπεηζζιμί ιεηαλφ κέςκ ηαζ παναδμζζαηχκ αβμνχκ ζοκεπχξ
ιεηααάθθμκηαζ.

Βι. «Θέζε ηωλ ππεξεζηώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπκθωλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη
πξνγξακκάηωλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020», Βξπμέιιεο, 13.11.2012.
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2.

Διπθμοηζζιυξ ημο πανεπυιεκμο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ακάδεζλδ κέςκ ηαζ εζδζηχκ ιμνθχκ
ημονζζιμφ (Κνμοαγζέναξ ηαζ εαθάζζζμξ, οκεδνζαηυξ, Ηαιαηζηυξ, Τβείαξ – εοελίαξ, City break,
η.α.). Ζ παβημζιζμπμίδζδ δεκ έπεζ μδδβήζεζ ιυκμ ζε ζζμπέδςζδ αθθά απμηεθεί ηαοηυπνμκα ηαζ
εοηαζνία ακάπηολδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ πμζμηζηχκ ηαηά ηυπμοξ ζδζαζηενμηήηςκ πμο απμηημφκ
ιεβάθδ ειπμνζηή αλία.

3.

Ακάδεζλδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ζπέζδξ ιε ημοξ ημιείξ ημο Πμθζηζζιμφ ηαζ ημο Πενζαάθθμκημξ ηαζ
ακααάειζζδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ πχνςκ ανπαζμθμβζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ εκδζαθένμκημξ
ηαεχξ ηαζ ηαοηυπνμκδ ακάδεζλδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ.

4.

Γζαιυνθςζδ θζθζημφ επεκδοηζημφ πενζαάθθμκημξ. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ ιέπνζ ζήιενα ηονίανπεξ
παναδμζζαηέξ ημονζζηζηέξ επεκδφζεζξ, απμζπαζιαηζηέξ, ηαηά ηακυκα παιδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ
ζοκεζζθμνάξ ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα αθθά ηαζ ιε εθθζπείξ εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ εθέβπμο,
επζδζχηεηαζ δ ακάδεζλδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζφκεεηςκ ηαζ μνβακςιέκςκ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ,
ιέζς ηδξ ηαηάθθδθδξ πςνμηαλζηήξ πμθζηζηήξ, ηδξ εκεάννοκζδξ ηαζ ηδξ άνζδξ ηςκ ειπμδίςκ βζα
ηδκ ακάπηολδ κέςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ (ζφκεεηα ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα, μνβακςιέκμζ
ημονζζηζημί οπμδμπείξ) οπυ αοζηδνμφξ ηακμκζζηζημφξ υνμοξ, ηδξ απθμπμίδζδξ δζαδζηαζζχκ ηαζ
πθαζζίμο θεζημονβίαξ (ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ζηδ κμιμεεζία ηαζ θμνμθυβδζδ), ηδξ ηαηάθθδθδξ
ζηναηδβζηήξ marketing.

5.

Τθμπμίδζδ αθεκυξ ηςκ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημκ ημονζζιυ ένβςκ οπμδμιήξ (ιε έιθαζδ
ζηζξ οπμδμιέξ ηαζ ηδκ πμθοηνμπζηυηδηα αενμπμνζηχκ ηαζ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ) αθεηένμο
εηείκςκ ηςκ δζηηφςκ ηαζ εδαθζηά μθμηθδνςιέκςκ ζοκυθςκ πμο εκζζπφμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο ημιέα ζε πενζθενεζαηή ηαζ ημπζηή ηθίιαηα.

6.

Ακάδεζλδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζε ηφνζμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ πχναξ ζημκ
ημιέα, ιέζα απυ ηδ ζημπεοιέκδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ηαζ ηςκ
επζπεζνδιαηζχκ ηαζ επζηδδεοιαηζχκ, ιε ημιεαηή ηαζ πςνζηή ελεζδίηεοζδ.

7.

Βεθηίςζδ ημο οθζζηάιεκμο ημονζζηζημφ δοκαιζημφ ιέζς πανειαάζεςκ βζα απυζονζδ παθαζχκ
ηαζ εηζοβπνμκζζιυ οθζζηάιεκςκ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ. Πανάθθδθα, πνμχεδζδ υθςκ ηςκ
ακαβηαίςκ εεζιζηχκ δνάζεςκ ηαζ επεκδοηζηχκ πανειαάζεςκ πμο εα μδδβήζμοκ ζε πθήνδ
αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ςξ ααζζηυ ενβαθείμ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ

8.

Πνμχεδζδ ηςκ ζοκενβζχκ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, ηυζμ ζε ηθαδζηυ επίπεδμ (ιεηαλφ ηςκ
δζαθυνςκ ηθάδςκ πανμπήξ ζοιπθδνςιαηζηχκ οπδνεζζχκ) υζμ ηαζ ιεηαλφ μιμεζδχκ
επζπεζνήζεςκ (π.π. ζοκδεδειέκςκ, οπενβμθααζηχκ, η.θπ.), ηαζ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκςκ
ημονζζηζηχκ δζηηφςκ ιε αάζδ ηδ γήηδζδ ηαζ ημοξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ.

ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ δ εέζδ ημο Σμονζζιμφ ήηακ ακακηίζημζπδ ηδξ πνμβναιιαηζηήξ ακάδεζλήξ ημο (ζημ ηείιεκμ π.π. ημο ΔΠΑ 2007-13). ηονίςξ θυβς έθθεζρδξ ζηναηδβζημφ
ζπεδζαζιμφ πένακ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εζδζηχκ πανειαάζεςκ, ιε απμηέθεζια δ ηεθζηή πνδιαημδυηδζδ ημο ημιέα κα ιδκ πανάβεζ ιεηνήζζια ηαζ εθεβπυιεκα απμηεθέζιαηα ζε ιεβάθδ ηθίιαηα.
Καηά ζοκέπεζα, ζηδ κέα Πνμβναιιαηζηή Πενίμδμ βζα ημκ Σμονζζιυ απαζηείηαζ δηαθξηηόο ξόινο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό θαη ζρεδηαζκό εθείλσλ ησλ δξάζεσλ θαη ππνδνκώλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα
λα πξνζαξκόδεηαη κε επειημία αιιά θαη κε νξαηό ζηξαηεγηθό απνηέιεζκα ε ηνπξηζηηθή
πνιηηηθή ηεο ρώξαο ζηηο δπλακηθέο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο:
Δίηε ιέζς εκυξ δζαηνζημφ, πμθοηαιεζαημφ, Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ Σμονζζηζηήξ
Ακάπηολδξ.
Δίηε ιέζς δζαηνζημφ Αλμκα Πνμηεναζυηδηαξ βζα ημκ ημονζζιυ ζημ πθαίζζμ άθθςκ Δπζπεζνδζζαηχκ
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Πνμβναιιάηςκ, ιε πνςηεφμοζα ζοιιεημπή ημο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ
ηςκ επζιένμοξ δνάζεςκ, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ εοεθζλία απυηνζζδξ ημο Τπμονβείμο
ζηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ημο ημονζζιμφ αθθά ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ζημπεοιέκςκ δνάζεςκ.
Οπςζδήπμηε ιέζς ημζκμφ ιε ζοκανιυδζα Τπμονβεία πνμβναιιαηζζιμφ ιεβάθςκ ζηναηδβζηχκ
ένβςκ οπμδμιήξ ηνίζζιςκ βζα ημκ ημονζζιυ (π.π. ηενιαηζηυξ θζιέκαξ ηνμοαγζενυπθμζςκ, δίηηομ
ημονζζηζηχκ θζιέκςκ, αλζμπμίδζδ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ, ακααάειζζδ ηςκ ποθχκ εζζυδμο ηδξ
πχναξ η.α.).
Δηαθξηηόο Αμνλαο είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαίνο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζα ρεηξηζηνύλ ηηο δξάζεηο
ππέξ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ηεο ρώξαο. Ο δηαηνκεαθόο θαη δηαπεξηθεξεηαθόο ραξαθηήξαο ηωλ δξάζεωλ ηνπ
ηνπξηζκνύ επηβάιιεη νξηδόληηα ζπλεξγαζία ηόζν κε θνξείο ηνκεαθώλ πνιηηηθώλ εθ ηωλ
νπνίωλ εγγύηεξνη είλαη ν πνιηηηζκόο, ε λεζηωηηθόηεηα ,ην πεξηβάιινλ θαη ην αλζξώπηλν
δπλακηθό, όζν θαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ αληαγωληζηηθώλ ηνπο
πιενλεθηεκάηωλ ζηε βάζε ηεο έλλνηαο ηνπ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ.
Οπςζδήπμηε ιέζς ημο ημζκμφ ιε ηζξ Πενζθένεζεξ πνμβναιιαηζζιμφ ηςκ πανειαάζεςκ βζα
ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ ημπζηήξ ηθίιαηαξ, αλζμπμίδζδ ημπζηχκ πυνςκ, πνμζηαζία ηαζ
ακαπηολζαηή δζαπείνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ, ακάπηολδ ηςκ ημπζηχκ ακενχπζκςκ
πυνςκ. Δζδζηυηενα βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ημονζζηζηήξ εζηυκαξ ηςκ ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ
(ηονίςξ: Αεήκαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ) ιε πανειαάζεζξ βζα απμηαηάζηαζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηαζ
αζθάθεζαξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζή ημοξ ςξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ «city break», είκαζ ζηυπζιδ δ
δζαιυνθςζδ εζδζηχκ πνμβναιιαηζηχκ ενβαθείςκ ζημ πθαίζζμ ημο εηάζημηε Πενζθενεζαημφ
Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ.
Οπςζδήπμηε ιέζς ημο μνζζιμφ εζδζηχκ ηςδζηχκ βζα ημκ Σμονζζιυ ζε εηείκεξ ηζξ ηαηά Γζανενςηζηυ Σαιείμ Δπεκδοηζηέξ Πνμηεναζυηδηεξ υπμο εκηάζζμκηαζ μζ πανειαάζεζξ ημο.
Δίηε ζηα πθαίζζα εκυξ εζδζημφ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ είηε δζα εζδζηχκ Αλυκςκ Πνμηεναζυηδηαξ
ζε άθθα πνμβνάιιαηα, ε ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνύ 2014-2020 ζπγθξνηείηαη θαηά
ηνπο αθόινπζνπο ΠΤΛΧΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ:
1.

εκαληηθέο παξεκβάζεηο ζε αλαγθαίεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ππνδνκέο ηεο ρώξαο:
Πενζθαιαάκμκηαζ ένβα οπμδμιήξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημκ ημονζζιυ, υπςξ οπμδμιέξ
ηενιαηζηχκ θζιέκςκ ηνμοαγζέναξ ζε Αεήκα ηαζ Ζνάηθεζμ ηαζ εκδζάιεζςκ θζιέκςκ ζε άθθεξ
πυθεζξ, επεκδφζεζξ αλζμπμίδζδξ ημο δζηηφμο ημονζζηζηχκ θζιέκςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζπεηζηέξ
οπδνεζίεξ, ημ οκεδνζαηυ Κέκηνμ ζημ βοικαζηήνζμ Tae Kwon Do ζημ Φάθδνμ ζε ζοκδοαζιυ ιε
ηα ένβα ακάπθαζδξ ημο Φαθδνζημφ νιμο, δ ακααάειζζδ ηςκ ποθχκ εζζυδμο (αενμδνμιίςκ ηαζ
θζιέκςκ) ηδξ πχναξ ηαζ ζδζαίηενα ζε ααζζημφξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ, δ ακααάειζζδ
ιεηαθμνζηχκ ηυιαςκ υπςξ ζζδδνμδνμιζημί ζηαειμί, ζηαειμί θεςθμνείςκ, μζ πανειαάζεζξ βζα ηδ
αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, δ πενζααθθμκηζηή ακααάειζζδ ηςκ θζιεκζηχκ
οπμδμιχκ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ΑΠΔ βζα μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ ηαζ νμχκ ηαζ
πενζμνζζιυ ηδξ νφπακζδξ, η.θπ.
Πανάθθδθα, εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζημκ
ημονζζιυ ιε δζαζφκδεζδ Δπζπεζνήζεςκ ιε ηέκηνα Ένεοκαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ηαζ ηδκ ηνζημαάειζα
εηπαίδεοζδ (Πακεπζζηήιζα ηαζ ΣΔΗ), ακάπηολδ ηδξ δζηηφςζδξ (clusters) ηαζ ηδξ εοθομφξ
ελεζδίηεοζδξ (smart specialization).
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2.

Τπνδνκέο αμηνπνίεζεο θαη παξάιιειεο πξνζηαζίαο ησλ «ηνπξηζηηθώλ» θπζηθώλ πόξσλ:
Πανειαάζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ υπςξ δνάζεζξ εκενβεζαηήξ
δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηαηαθοιάηςκ, ένβα δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαζ
οδάηζκςκ πυνςκ ζε ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ, δνάζεζξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ
ηαηάνηζζδξ ειπθεημιέκςκ ζηεθεπχκ η.α. Παναδείβιαηα ζοκενβζχκ ιε ημκ ημιέα Πενζαάθθμκημξ
είκαζ ημ πνυβναιια δδιζμονβίαξ ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ εκηυξ πενζμπχκ ζδζαίηενμο θοζζημφ
ηάθθμοξ, ημ πνυβναιια ακάδεζλδξ πνμμνζζιχκ ιε δναζηδνζυηδηεξ ζπεηζηέξ ιε ημ πενζαάθθμκ
(π.π. ακάπθαζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ θίικδξ Κασάθα ιε ένβα ηυζμκ αιζβχξ πενζααθθμκηζηά υζμ ηαζ
ακαηαίκζζδξ ηαζ ακάδεζλδξ παθζχκ εβηαηαζηάζεςκ Ηαιαηζηχκ πδβχκ ηαζ δζαηδνδηέςκ
ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ).
Ακάπηολδ πνάζζκςκ οπμδμιχκ, επζδμηήζεζξ ηαζ επζπμνδβήζεζξ ζε δνάζεζξ βζα ηδ πνμζηαζία ημο
πενζαάθθμκημξ ιε ηδ δδιζμονβία ήπζαξ ιμνθήξ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ
εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ εκένβεζαξ, ζοκενβαζία ιε εονςπασημφξ ηαζ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ζπεηζηά
ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ εκενβεζαηή δζαπείνζζδ
Πανειαάζεζξ ζημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ επζζηερζιυηδηαξ πχνςκ
ανπαζμθμβζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ εκδζαθένμκημξ. Παναδείβιαηα ζοκενβζχκ ιε ημκ ημιέα ημο
Πμθζηζζιμφ ζοκζζημφκ δ ακάδεζλδ ανπαζμθμβζηχκ ηυπςκ ηαζ ικδιείςκ βζα εκίζποζδ ημο
ημονζζιμφ ζε ιζα πενζμπή, ημ πνυβναιια δδιζμονβίαξ δζηηφμο ανπαίςκ εεάηνςκ πμο
ζοκδοάγμκηαζ ιε ακααάειζζδ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ, εζηζαημνίςκ ηηθ, ημ πνυβναιια
«πμθζηζζηζηά ιμκμπάηζα» η.μ.η..
Σύνδεζη με ππογπάμμαηα αγποηικήρ ανάπηςξηρ για ηη ζςνδςαζμένη αξιοποίηζη εγκαηαζηάζεων ηος
ππωηογενούρ ηομέα ηηρ οικονομίαρ για ηοςπιζηική σπήζη.

3.

Γξάζεηο Δλίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
Πενζθαιαάκμκηαζ:
ημπεουιεκδ εκίζποζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ ιέζς ημο Ακαπηολζαημφ Νυιμο, ιε
ζηυπμ ηδκ επέηηαζδ, ηδ δζεφνοκζδ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Θα
πενζθαιαάκμοκ επεκδφζεζξ ζε εζδζηέξ ιμνθέξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ υπςξ (α) Δπεκδοηζηά
πέδζα βζα ακάπηολδ εαθάζζζμο, ζαηνζημφ/ζαιαηζημφ/εεναπεοηζημφ ημονζζιμφ, ημονζζιμφ
θφζδξ–μζημημονζζιμφ, αεθδηζημφ, πμθζηζζηζημφ, ζοκεδνζαημφ–εηεεζζαημφ, ενδζηεοηζημφ,
αβνμηζημφ, αεθδηζημφ, ηθ.π., (α) Δπεκδοηζηά ζπέδζα ακααάειζζδξ οπμδμιχκ ηαζ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιανίκςκ ηαζ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ, (β) Δπεκδοηζηά ζπέδζα βζα
απμηαηάζηαζδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ παναδμζζαηχκ ή/ηαζ δζαηδνδηέςκ ηηζζιάηςκ,
πχνςκ, επζπεζνήζεςκ παναδμζζαηήξ ιμνθήξ, η.α. ηαζ (δ) Λμζπά επεκδοηζηά ζπέδζα βζα ηδκ
ακάπηολδ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ. Σα ζπέδζα εα οπάβμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο Δζδζημφ
Υςνμηαλζημφ Πθαζζίμο ημο Σμονζζιμφ.
Γδιζμονβία ιυκζιμο ηαεεζηχημξ πνδιαημδυηδζδξ πμο εα οθμπμζεί ηδκ πμθζηζηή εκίζποζδξ
αναποπνυεεζιςκ επεκδφζεςκ ζημ ημιέα ημο ημονζζιμφ βζα ηδκ επυιεκδ πεκηαεηία, ιε
ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ςξ πνμξ ημκ ακαπηολζαηυ Νυιμ, ηαζ εα ζηδνίγεζ εζδζηέξ επεκδφζεζξ ηαζ
ζημπεουιεκδ ακααάειζζδ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ, ααζζζιέκμ ζημ Γεκζηυ Απαθθαηηζηυ
Κακμκζζιυ. ή/ηαζ ζημκ ηακμκζζιυ De Minimis. Ζ έκκμζα ηδξ ζημπεουιεκδξ ακααάειζζδξ εα
είκαζ «οπμπνεςηζηή».
Θα πενζθαιαάκεζ Οθμηθδνςιέκα Πνμβνάιιαηα Ακάπηολδξ
Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ (α) βζα ίδνοζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ απυ μιάδεξ πθδεοζιμφ ιε
πενζμνζζιέκδ επζπεζνδιαηζηυηδηα ή/ηαζ ζε πενζμπέξ πμο πθήηημκηαζ απυ ορδθυ πμζμζηυ
ακενβίαξ, (α) βζα ηδκ εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ εζδζηχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ ηαζ
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επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζε κέεξ ηαζ ηαζκμηυιεξ δναζηδνζυηδηεξ, (β) βζα ηδκ εκίζποζδ
πνςημαμοθζχκ ηδξ εονφηενδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ πμο πενζθαιαάκμοκ δναζηδνζυηδηεξ
ηαζ πνςημαμοθίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ζαθή ημζκςκζηυ ζημπυ, υπςξ μζ οπδνεζίεξ
πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, πμθζηζζηζηήξ ακάπηολδξ η.ά.

- οιπθδνςιαηζηά

ζημ ηαεεζηχξ πνδιαημδυηδζδξ πνέπεζ κα ζπεδζαζεμφκ
πνδιαημπζζηςηζηά ενβαθεία ηα μπμία εα δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά ζε πενίμδμ ημοθάπζζημκ
ηνζεηή ηαζ εα πνδιαημδμημφκηαζ

- Δίηε απυ ζδζαίηενμ Σαιείμ Σμονζζιμφ
- Δίηε απυ δζαηνζηή βναιιή πνδιαημδυηδζδξ ζημ ΔΣΔΑΝ.
4.

Γξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ:
α) Καζκμηυια πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ απαζπυθδζδξ πμο κα εκζςιαηχκμοκ
κέεξ ιεευδμοξ εηιάεδζδξ ηαζ απαζημφιεκεξ δελζυηδηεξ βζα ηζξ υθμ ηαζ ορδθυηενεξ απαζηήζεζξ
οπδνεζζχκ θζθμλεκίαξ, ζδζαίηενα ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ.
Οζ Γνάζεζξ εα απεοεφκμκηαζ ζε υθμοξ ημοξ απαζπμθμφιεκμοξ, ιζζεςημφξ, αοημαπαζπμθμφιεκμοξ ηαζ επζπεζνδιαηίεξ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ επίζδξ ακάπηολδ
επεκδφζεςκ βζα ηδκ αοηυ-απαζπυθδζδ, ηζξ ιζηνμ-επζπεζνήζεζξ ηαζ ηδ δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ
ηαεχξ ηαζ εζδζηά πνμβνάιιαηα έκηαλδξ ζηδκ ημονζζηζηή αβμνά ενβαζίαξ ηςκ κέςκ, εζδζηυηενα
αοηχκ πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ενβαζίαξ, εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ
α) Πνμβνάιιαηα εκίζποζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ απυηηδζδξ δελζμηήηςκ
Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζημκ
ημονζζηζηυ ημιέα ιε ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζπμθχκ ημονζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ
εκίζποζδ ημο ζοζηήιαημξ ιαεδηείαξ.

5.

Τπνδνκέο θαη Γξάζεηο ελίζρπζεο Γηθηύσλ γηα ηηο Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ:
Γνάζεζξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημονζζηζηχκ δζηηφςκ (clustering) ιε ζηυπμ ηδ δζαζφκδεζδ
οπδνεζζχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ. Θα δμεεί έιθαζδ ηαηανπήκ
ζε εζδζηέξ ιμνθέξ πμο έπμοκ ήδδ πθήνςξ δζενεοκδεεί υπςξ:

- Θαθάζζζμξ Σμονζζιυξ: Τπμδμιέξ δζηηφςκ ηαζ ηενιαηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζημ ημιέα ηδξ
ηνμοαγζέναξ ηαζ ηςκ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ. Πανάθθδθα: ζπεδζαζιυξ κέςκ καοηζηχκ δζαδνμιχκ
ηνμοαγζέναξ ζε ζοκενβαζία ιε ανιυδζμοξ θμνείξ βεζημκζηχκ ηναηχκ, δδιζμονβία
εβηαηαζηάζεςκ ελοπδνέηδζδξ επζααηχκ ηνμοαγζέναξ ζε θζιάκζα αηημπθμΐαξ, ακάπηολδ ηαζ
αεθηίςζδ δζηηφςκ ζφκδεζδξ ηδξ εκδμπχναξ ιε οπάνπμοζεξ θζιεκζηέξ ηαζ πενζαίεξ οπμδμιέξ,
πανμπή δοκαηυηδηαξ οπμδμπήξ ηνμοαγζενυπθμζςκ ιζηνήξ πςνδηζηυηδηαξ ζε ιανίκεξ ιε ηδκ
δδιζμονβία ηεπκδηχκ πθςηχκ ένβςκ, αλζμπμίδζδ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ πμο έπμοκ παναιείκεζ
διζηεθή, δδιζμονβία δζηηφςκ ιε ηφνζμοξ ηαζ δμνοθυνμοξ ημονζζηζημφξ θζιέκεξ ηαζ ιανίκεξ,
επακμνζμεέηδζδ ηαζ ακαζπεδζαζιυξ ζοζηδιάηςκ Εςκχκ Ναοζζπθμΐαξ Ακαροπήξ η.θπ.

- Δπαββεθιαηζηυξ (οκεδνζαηυξ): Σμονζζιυξ: Δκζζπφζεζξ Δπεκδοηζηχκ πεδίςκ, Γδιζμονβία
Γζεεκμφξ οκεδνζαημφ Κέκηνμο ζηδκ Αεήκα (βοικαζηήνζμ Tae Kwon Do ζημ Φάθδνμ)

- Αεθδηζηυξ Σμονζζιυξ: Δκζζπφζεζξ Δπεκδοηζηχκ πεδίςκ, πέδζμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ
ακάδεζλδ ημο ηθαζζημφ Μαναεςκίμο Αεήκαξ.

- Σμονζζιυξ Τβείαξ – Δοελίαξ: Δκζζπφζεζξ Δπεκδοηζηχκ πεδίςκ ζαηνζημφ ημονζζιμφ ιε έιθαζδ
ζε ζοκδοαζιέκεξ οπδνεζίεξ ημονζζηζηέξ ηαζ οβείαξ ή θνμκηίδαξ ηνίηδξ δθζηίαξ, πέδζα
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ακάπηολδξ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ ζαιαηζημφ ημονζζιμφ (π.π. Λμοηνά θίικδξ Κασάθα).
6.

Υσξηθά νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ππνδνκώλ θαη δξάζεσλ:
Πενζθαιαάκμκηαζ:
Γνάζεζξ ακαγςμβυκδζδξ ηαζ ακάπθαζδξ οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ
ιε απυζονζδ παθαζχκ εβηαηαζηάζεςκ (ανπζηά ιε πζθμηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε
επέηηαζή ημοξ).
ημπεοιέκα ένβα οπμδμιήξ πμο κα εκζζπφμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ημονζζηζηχκ
πνμμνζζιχκ ακαδεζηκφμκηαξ ηα ζδιακηζηά ημοξ ζημζπεία π.π. επζθεβιέκεξ ημονζζηζηέξ δζαδνμιέξ,
ημονζζηζηά πενίπηενα ζε επζθεβιέκμοξ πνμμνζζιμφξ, ακάδεζλδ ημπζημφ ημονζζηζημφ απμεέιαημξ
(παθζέξ αζμηεπκίεξ, ικδιεία, δίηηοα πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ), οπμδμιέξ μζημημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ηθ.π. ε ζοκενβαζία ιε ηζξ Πενζθένεζεξ, ζπεδζαζιυξ μθμηθδνςιέκςκ πμθοηαιεζαηχκ
δνάζεςκ, βζα ηδκ εκίζποζδ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή ημπζηχκ θμνέςκ,
ΟΣΑ, επζπεζνήζεςκ, ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, ηυζμ εκδμ- υζμ ηαζ δζα-πενζθενεζαηά. Οζ δνάζεζξ
ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηναηζηέξ εκζζπφζεζξ, δνάζεζξ ΣΠΔ, ένβα οπμδμιήξ, δνάζεζξ
πνμχεδζδξ η.θπ., εκχ εα ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Δζδζημφ Υςνμηαλζημφ Πθαζζίμο
βζα ημκ Σμονζζιυ.

7.

Θεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλόηεηαο:
Πενζθαιαάκμκηαζ ηυζμ δζμζηδηζηέξ εκένβεζεξ υζμ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ζδζαίηενα ιε ηδκ
ακακέςζδ ημο Μδηνχμο Σμονζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ ηδκ ρδθζμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
ελοπδνέηδζδξ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ επεκδοηχκ. Δπίζδξ, μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ
δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ πζζημπμίδζδξ πάζδξ θφζεςξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ.
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1.3. ΣΡΑΣΖΓΙΚΔ ΣΧΝ ΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ
Γφμ ζοθθμβζημί θμνείξ ζοιαάθθμοκ εκενβά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ημκ ημιέα ζηδ κέα
πενίμδμ 2014-2020. Οζ πνμηάζεζξ πμο οπέααθακ απμηζιήεδηακ βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ
ημο Τπμονβείμο.
O ύλδεζκνο Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ πανμοζίαζε ημκ Οηηχανζμ ημο 2013 έκα
ηναηδβζηυ πέδζμ δεηαεημφξ δζάνηεζαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο Σμονζζηζημφ Σμιέα ζηδκ Δθθάδα.
ηυπμξ ημο ηδκ αφλδζδ ηαηά πενίπμο 50% ημο ανζειμφ επζζηεπηχκ ηαζ δ ακηίζημζπδ αφλδζδ ζηα
ζοκμθζηά έζμδα. ημο ημιέα χζηε κα ακέθεμοκ ζημ φρμξ ηςκ 750 - 800 εη.€ βζα ημ 2024.
Σμ ζπέδζμ έπεζ ηέζζενζξ ζηυπμοξ:
α)

ηδκ αφλδζδ ζημ ιενίδζμ ηδξ αβμνάξ ζε επζθεβιέκα ηνάηδ ζηυπμοξ

α)

ηδκ επέηηαζδ ημο ιέζμο πνυκμο παναιμκήξ

β)

ηδκ αφλδζδ ηδξ ιέζδξ δαπάκδξ ηςκ επζζηεπηχκ

δ)

ηδκ ιείςζδ ηδξ επμπζηυηδηαξ.

Σα ηέζζενα αοηά ζδιεία απμηεθμφκ ημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ ηαζ ημο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ, υπςξ
έπμοκ ηαηαβναθεί ζημ πνμβναιιαηζηυ ημο έββναθμ.
Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημ ζπέδζμ πνμηείκεζ ιζα "εειαηζηή" πνμζέββζζδ, δδθαδή ιζα πνμζέββζζδ
"ακά ηφπμ" ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, επζηεκηνχκμκηαξ θοζζηά ζημοξ ηφπμοξ ζημοξ μπμίμοξ δ Δθθάδα
ειθακίγεζ ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα. Οζ εειαηζηέξ αοηέξ είκαζ:
α)

μ παναεενζζηζηυξ ημονζζιυξ, ηα city breaks (βζα Αεήκα – Θεζζαθμκίηδ)

α)

μ οκεδνζαηυξ – Δηεεζζαηυξ (MICE),

β)

o πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ

δ)

μ Θαθάζζζμξ ημονζζιυξ

ε)

μ ημονζζιυξ οβείαξ.

Γζα ηάεε ιία απυ ηζξ παναπάκς εειαηζηέξ ιμνθέξ πνμηείκμκηαζ εκένβεζεξ ηαζ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ:

- εθθείρεζξ ζε οπμδμιέξ
- εκένβεζεξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ επζπεζνήζεςκ
- εκένβεζεξ πνμχεδζδξ – πνμαμθήξ
- νοειζζηζηέξ - ηακμκζζηζηέξ εκένβεζεξ.
Γζα ημκ παναεενζζηζηυ ημονζζιυ ηφνζεξ δνάζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ αθμνμφκ:
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Α.

Σδκ πανέιααζδ ζε οπμδμιέξ:
Σδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηςκ ιμκάδςκ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηιήιαημξ
αβμνάξ πμο ζημπεφμοκ
Σδκ οθμπμίδζδ ζημπεοιέκςκ πανειαάζεςκ ζηα δζεεκή αενμδνυιζα
Σμκ ακαζπεδζαζιυ ηδξ ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ ιε ηδκ θεζημονβία 2-3 ημπζηχκ δζαηθαδςηχκ ζηα
Νδζζά
Σδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ δοκαιζηυηδηαξ ηςκ εκενβεζαηχκ, πενζααθθμκηζηχκ ηαζ
ζοβημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ
Σδκ ακααάειζζδ ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ οπμδμιχκ
Σδκ πανέιααζδ ζε ένβα.

Β.

Σδκ πανέιααζδ ζε “εθαθνζέξ” οπμδμιέξ (ιεηαθμνζηά ιέζα, επζπεζνδιαηζηυηδηα, ρδθζαηυ
πενζεπυιεκμ)

Γ.

Σδκ πανέιααζδ ζημ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηφνζα ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ πνήζεςκ βδξ ηαζ
ηδκ πνήζδ ενβαθείςκ (ΔΥΑΔ, ΔΥΑΓΑ, ΠΟΣΑ).

Γ.

Σδ πάναλδ ιζαξ ηαηάθθδθδξ ζηναηδβζηήξ πνμχεδζδξ.

Γζα ημκ ημονζζιυ πυθδξ ζηδκ μοζία πνμηείκεηαζ δ εκίζποζδ ηδξ εζηυκαξ ηςκ πυθεςκ ηαζ δ μνβάκςζδ
δμιδιέκςκ ηαζ δζαηνζηχκ μδδβχκ ειπεζνζχκ, ηαεχξ ηαζ δ εκίζποζδ ημο αζζεήιαημξ αζθάθεζαξ ηαζ
ζζβμονζάξ. Ζ εκίζποζδ ηςκ παναπάκς εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζήζεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηςκ δνάζεςκ
Οθμηθδνςιέκδξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ
Ο MICE ημονζζιυξ (οκακηήζεςκ, Κζκήηνςκ, οκεδνζαηυξ ηαζ Δηεεζζαηυξ) εεςνείηαζ ςξ ημ ηφνζμ
ιέζμ βζα ηδκ επζιήηοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο. Ακαβκςνίγεηαζ υηζ δ Δθθάδα έπεζ ιείκεζ ζπεηζηά
πίζς ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ ζημπεφμοκ ηφνζα ζηδκ δζείζδοζδ ζηζξ αβμνέξ ηαζ αθμνμφκ πνάλεζξ
ιάνηεηζκβη.
Γζα ημκ πμθζηζζηζηυ ημονζζιυ πένα απυ δνάζεζξ πνμχεδζδξ, ημ ζπέδζμ πνμηείκεζ ηδκ
πνμηεναζμπμίδζδ ηαζ ακααάειζζδ ηαηά πνμηεναζυηδηα ηςκ “ηαθφηενςκ” ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ
πχνςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ ηονζμηένςκ ιμοζείςκ. Πνμηείκεζ επίζδξ ηδκ
ακαδζμνβάκςζδ ηςκ ηφνζςκ βεβμκυηςκ ηαζ θεζηζαάθ, ημκ ζπεδζαζιυ |παηέηςκ ειπεζνίαξ”, ηδκ
δδιζμονβία ρδθζαηχκ ιμοζείςκ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ πνμαμθήξ ηςκ ιμοζείςκ ηαζ
ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ.
Γζα ημκ εαθάζζζμ ημονζζιυ ηαζ ημκ ημονζζιυ ηνμοαγζέναξ μ ΔΣΔ, υπςξ ηαζ ημ ΤΠΣΟΤ ακαδεζηκφμοκ
ηδκ ζδιαζία ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο Πεζναζά ζε Home-port ηνμοαγζενυπθμζχκ, άθθα ηαζ ηδκ ακααάειζζδ
ηςκ θζιέκςκ ημο Ζναηθείμο ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ςξ ημιαζηχκ ζδιείςκ βζα ηνμοαγζένεξ ζηδκ
Ακαημθζηή Μεζυβεζμ ηαζ ηα κδζζά ημο Αζβαίμο βζα ημ πνχημ, ηαζ ηδκ Μαφνδ Θάθαζζα βζα ημ δεφηενμ.
Ζ πνυηαζδ αοηή είκαζ εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκδ απυ ημκ ζπεδζαζιυ ημο ΤΠΣΟΤ, ημ μπμίμ εκηάζζεζ
ημ θζιάκζ ηδξ Θήναξ έκακηζ αοημφ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. Γζα ημκ Ηζηζμπθμσηυ ημονζζιυ πνμηείκεηαζ
δδιζμονβία 15 ιε 20 ημονζζηζηχκ θζιέκςκ ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ πνμζέθηοζδξ δζεεκχκ “παζηηχκ” πμο εα
ακαθάαμοκ ηυζμ ηδκ θεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ, υζμ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ημο ημονζζηζημφ ζηυθμο.
Οζ επζιένμοξ δνάζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ΔΣΔ είκαζ ζοκαθείξ ιε αοηέξ πμο πνμηείκεζ ημ
Τπμονβείμ. Οζ πνμηάζεζξ ημο είκαζ πενζζζυηενμ "εθεφεενεξ" ηαεχξ δεκ οπυηεζκηαζ απυ πενζμνζζιμφξ
επζθελζιυηδηαξ ηαζ εειαηζηήξ επζηέκηνςζδξ, εκχ απμοζζάγεζ ηαζ ιζα εηηίιδζδ ηυζημοξ εθανιμβήξ.
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Σμ Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζοιαάθθμκηαξ ζηδ δζααμφθεοζδ επί ημο Πνμβναιιαηζημφ
ηεζιέκμο ημο Τπμονβείμο ηάκεζ ηαηανπάξ ηζξ αηυθμοεεξ επζζδιάκζεζξ:
Δίκαζ ιυκζιδ δ ηνζηζηή βζα ημ οθζζηάιεκμ ημονζζηζηυ ιμκηέθμ ηδξ πχναξ («ήθζμξ + εάθαζζα»),
αοηυ υιςξ απμηεθεί ημκ ηφνζμ πανάβμκηα ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. Ζ «αθθαβή» ημο ιμκηέθμο
είκαζ ιζα πάβζα επζδίςλδ ηδξ πμθζηζηήξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, δ μπμία πνμθακχξ οπμκμεί ηδκ
ηαθθζένβεζα ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ βζα ημ πνμσυκ ηδξ πχναξ πένα απυ ηα θοζζηά ηθζιαημθμβζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά ηδξ πανίζιαηα. Ζ ηνζηζηή βζα ημ οθζζηάιεκμ ιμκηέθμ δεκ βίκεηαζ
ιε ζηυπμ ηδκ απυννζρδ ημο, άθθα ημκ ειπθμοηζζιυ ημο ιε παναιέηνμοξ πμο εα ςεήζμοκ ηδκ
ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο.
Δίκαζ ακάβηδ κα δμεεί ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζε ζηναηδβζηυ επίπεδμ ζημκ ημιέα ηδξ πμζυηδηαξ,
ζδίςξ ζημκ πμζμηζηυ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ ημονζζηζηχκ
ηαηαθοιάηςκ. Ζ πμζμηζηή ακααάειζζδ απμηεθεί ακαιθζζαήηδηα ηφνζα ζηυπεοζδ ημο Τπμονβείμο,
ζε ηάεε πενίπηςζδ ςζηυζμ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ δνάζεςκ 2014-2020 πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ
οπυρδ ημ εφνμξ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο επζηνέπμοκ μζ ηακμκζζιμί ηςκ ΔΓΔΣ: βζα πανάδεζβια δ
παναδμζζαηή πμζμηζηή ακααάειζζδ ηαηαθοιάηςκ δεκ είκαζ επζθέλζιδ πνμξ πνδιαημδυηδζδ.
Ζ δζάηνζζδ ηςκ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαζ ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ ημονζζηζηήξ
πεθαηείαξ πμο πνμζεθηφμοκ ηαζ υπζ ιυκμ ιε βεςβναθζηά ηνζηήνζα, πνμηεζιέκμο μζ δνάζεζξ πμο
εα ακαπηοπεμφκ κα θένμοκ ηα πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα.
Δηηζιάηαζ υηζ απμοζζάγμοκ δνάζεζξ / εέζεζξ βζα ηδκ πνμζααζζιυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ
πθδνμθμνζχκ ζε υθεξ ηζξ εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πεθαηχκ.
Δζδζηέξ πνμηάζεζξ ημο ΞΔΔ απμηεθμφκ:
Γδιζμονβία μιάδαξ ενβαζίαξ ΞΔΔ-ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ βζα ηδκ οθμπμίδζδ υθςκ ηςκ
εειάηςκ αλζμπμίδζδξ πυνςκ ηδξ κέαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο.
Αλζμπμίδζδ πυνςκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ δμιχκ ημο Ξ.Δ.Δ. βζα ακάθδρδ δνάζεςκ πζζημπμίδζδξ
ηςκ ημονζζηζηχκ επαββεθιάηςκ, ηαεχξ ηαζ οπδνεζζχκ ηςκ λεκμδμπείςκ πμο ελεζδζηεφμκηαζ ζε
ζοβηεηνζιέκδ πεθαηεία.
Δκίζποζδ ηαζ πνδιαημδυηδζδ δνάζεςκ ελςζηνέθεζαξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ηςκ λεκμδμπείςκ βζα ηδκ
εθανιμβή πνμβνάιιαημξ «Δθθδκζημφ Πνςζκμφ» ηαζ «Δθθδκζηήξ Γαζηνμκμιίαξ».
Δκίζποζδ ηαζ πνδιαημδυηδζδ ηδξ πνςημαμοθίαξ HOTELSTARS UNION, υπμο ζοιιεηέπεζ ημ
ΞΔΔ, βζα ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ εθθδκζηχκ λεκμδμπείςκ ζφιθςκα ιε ημ ημζκυ εονςπασηυ ζφζηδια
ηαηάηαλδξ 14 εονςπασηχκ ηναηχκ.
Δκίζποζδ ηαζ πνδιαημδυηδζδ πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ημο ζαηνζημφ ημονζζιμφ, ημο ημονζζιμφ
ηνίηδξ δθζηίαξ, ημο ηαηαδοηζημφ ημονζζιμφ ηαζ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ημο εθθδκζημφ ημονζζηζημφ
πνμσυκημξ.
Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ ημο ΞΔΔ είκαζ ζοκαθείξ ιε αοηέξ ημο Τπμονβείμο, ηαεχξ δ αθθαβή ημο
ημονζζηζημφ ιμκηέθμο είκαζ πνμθακχξ έκαξ ιεζμ- πνμξ ιαηνμ-πνυεεζιμ ζηυπμξ ηαζ δ ακααάειζζδ
ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ ημ ααζζηυ ζήιενα ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ πχναξ (ιέζς πμζμηζηήξ
ακααάειζζδξ, δζάηνζζδξ πενζμπχκ ηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ γήηδζδξ) ακηζιεηςπίγεηαζ ιέζς
ηςκ ηαηά Θειαηζηυ ηυπμ ηαζ Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα δνάζεςκ πμο πνμηείκμκηαζ ζημ ηεθ. 1.4. Οζ
εζδζηέξ πνμηάζεζξ ημο ειπενζέπμκηαζ ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ, μνζζιέκεξ υιςξ δεκ ιπμνμφκ κα
επζζδιακεμφκ ζημ πανυκ ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ ημο .Δ.. θυβς ηδξ δμιήξ ημο πνμηφπμο πμο επζαάθθεζ
δ Δονςπασηή Δπζηνμπή, αθθά εα ελεζδζηεοεμφκ ζημ ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ
Πνμβναιιάηςκ.
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1.4. ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΔ, ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΔΧΝ
Λυβς ηδξ έκηαλδξ ηδξ Πμθζηζηήξ ηδξ οκμπήξ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ ηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020», δ
ακηζζημίπζζδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ πχναξ ζημκ ημιέα ημο Σμονζζιμφ ιε ημοξ Θειαηζημφξ ηυπμοξ ηδξ
κέαξ πενζυδμο ηαζ ιε ηζξ κέεξ Δπεκδοηζηέξ Πνμηεναζυηδηεξ ηςκ Γζανενςηζηχκ Σαιείςκ δεκ είκαζ
μναηή. ηα επυιεκα βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα εκηαπεμφκ ζηυπμζ ηαζ ακαβηαίμζ ηφπμζ πανειαάζεςκ βζα
ημκ ημιέα ζημ δεζιεοηζηυ πθαίζζμ ημο οπμδείβιαημξ Δ πμο πανέζπε δ Δονςπασηή Δπζηνμπή.
Δπζζδιαίκεηαζ ελανπήξ υηζ πνυηεζηαζ βζα πνμηάζεζξ βζα ημκ ημιέα ακελανηήηςξ ημο θμνέα πμο εα
ηθδεεί ηεθζηά κα δζαπεζνζζηεί ηάεε πανέιααζδ ή ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ζημ μπμίμ αοηή
εα εκηαπεεί.

Θ..1. ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ
ΣΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Ο 1μξ Θειαηζηυξ ηυπμξ ζημπεφεζ ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ πνμηεζιέκμο
κα οθμπμζδεμφκ ηονίςξ μζ ηναηδβζηέξ Δοθομφξ Δλεζδίηεοζδξ (Smart Specialization Strategies) βζα ηζξ
εθθδκζηέξ πενζθένεζεξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ έκα κέμ ζημζπείμ ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ κέαξ πενζυδμο.
Ο ημονζζιυξ ακαιέκεηαζ κα ςθεθδεεί ζδιακηζηά απυ δνάζεζξ πμο εα οθμπμζδεμφκ ζημ πθαίζζμ ημο
Θ1 ηαζ μζ μπμίεξ εα ζημπεφμοκ ζε απμηεθέζιαηα υπςξ:
Πνμαβςβή ηδξ ανζζηείαξ ζηδκ ένεοκα ηαζ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ένεοκαξ αζπιήξ ιε δζεφνοκζδ
ηδξ δζαζφκδεζδξ ιεηαλφ πακεπζζηδιίςκ /ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ
Ακάπηολδ ζοζηάδςκ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ημζκμπναλζχκ, πθαηθμνιχκ, πυθςκ
ηαζκμημιίαξ, ή άθθςκ δμιχκ ιε ζοιιεημπή επζπεζνήζεςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ/ εηπαζδεοηζηχκ
μνβακζζιχκ
Ζ αλζμπμίδζδ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ απυ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ.
Ζ δδιζμονβία δζηηφμο ζφβπνμκςκ ηαζ δζεεκχξ ακηαβςκζζηζηχκ οπμδμιχκ πμο εα πνμζθένμοκ
ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ βκχζδξ ηαζ δζάποζήξ ηδξ ζηδκ μζημκμιία.
Ζ Δλεζδίηεοζδ ημο ενεοκδηζημφ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.
Ζ εμεηδίθεπζε εηδηθώλ πξάμεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκό ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηακόξθσζε ησλ
ηξαηεγηθώλ Δμππλεο Δμεηδίθεπζεο, εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθώλ (RS3) ζην πιαίζην ησλ
νπνίσλ ζα εληαρζνύλ. Χξ εη ημφημο μζ ζπεηζηέξ δνάζεζξ εα δζαιμνθςεμφκ απυ ηζξ ηναηδβζηέξ
αοηέξ ακάθμβα ιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ακάβηεξ ημο ηάεε πενζθενεζαημφ
ζοζηήιαημξ ηαζκμημιίαξ, άθθα ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ή εοηαζνίεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ βζα ηδκ
ημονζζηζηή ακάπηολδ ζε πενζθενεζαηυ ή ημπζηυ επίπεδμ .
Οπςζδήπμηε, θυβς ημο ακηζηεζιέκμο ενβαζζχκ ζημκ ημιέα, δεκ ακαιέκεηαζ υηζ εα πνμηφρμοκ πμθφ
ζδιακηζηέξ «αοηυκμιεξ» δνάζεζξ βζα ημκ Θ.. 1 ζημκ ημιέα, αθθά ηαηά πάζα έκδεζλδ εα πνμηφρμοκ
ζοκενβαηζηέξ πμθοημιεαηέξ δνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ ημονζζιυξ ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ.
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Θ.. 2. ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ
Δ.Π. «Αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ΣΠΔ, ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (e-commerce) θαη
ελίζρπζε δήηεζεο ΣΠΔ»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Βεθηίςζδ ηδξ πνμαμθήξ ηαζ ηδξ ελ απμζηάζεςξ δζεπαθήξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημονζζηχκ.
Αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ Δθθάδαξ ςξ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ, αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ
ηαζ πμζυηδηαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο θαιαάκεζ μ οπμρήθζμξ ημονίζηαξ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ
ημονζζηζηήξ ημο πνάλδξ, απθμπμίδζδ ηαζ αζθάθεζα ζηδκ δζεκένβεζα ελ απμζηάζεςξ μζημκμιζηχκ ηαζ
δζαπεζνζζηζηχκ πνάλεςκ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκζζπφζεζξ πνμξ επζπεζνήζεζξ / Οιάδεξ Δπζπεζνήζεςκ / θμνείξ πνμχεδζδξ πνμαμθήξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ζ ακαγήηδζδ, δ επζθμβή ηαζ δ πχθδζδ οπδνεζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ
ημονζζιυ βίκμκηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ζημ ηυπμ δζαιμκήξ ημο ημονίζηα ηαζ υπζ
ζημκ ηυπμ πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ. Δίκαζ ζοκεπχξ ζδζαίηενα ηνίζζιμ κα
πανέπεηαζ ηεπκμθμβζηά ζφβπνμκδ ηαζ πθμφζζα εζηυκα πμο εα πνμζεθηφζεζ ημκ
οπμρήθζμ ημονίζηα, άθθα ηαζ δοκαηυηδηα δζεηπεναίςζδξ μζημκμιζηχκ ηαζ
μνβακςηζηχκ πνάλεςκ ζημκ ηυπμ δζαιμκήξ ημο ιε αλζμπζζηία ηαζ αζθάθεζα.
ημ πθαίζζμ αοηυ πνμςεείηαζ:
Φεθηαθόο Σνπξηζκόο – Δκίζποζδ δζηαζμφπςκ βζα ηδκ οζμεέηδζδ,
δδιζμονβία ηαζ εβηαηάζηαζδ ρδθζαηχκ εθανιμβχκ, πνςημηυθθςκ ή
ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο πμο εα πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκδ, πναβιαηζηή
ηαζ «πθμφζζα» εζηυκα ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ
εα επζηνέρεζ ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ πνμχεδζδξ ημοξ, άθθα ηαζ ηδκ αζθαθή
δζηηοαηή δζάδναζδ ημοξ ιε απμιαηνοζιέκμοξ πεθάηεξ. Ακάπηολδ ηαζ
πνήζδ «έλοπκςκ ενβαθείςκ» πνμαμθήξ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ
ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (social media) η.μ.η.
Πξνβνιή - Παναβςβή ζημπεοιέκμο οθζημφ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ
ημονζζηζηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Σμονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Σμονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ / Οιάδεξ Δπζπεζνήζεςκ / θμνείξ πνμχεδζδξ –
πνμαμθήξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη θαηά ην παξόλ ζηάδην ζρεδηαζκνύ
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Δ.Π. «Δλίζρπζε εθαξκνγώλ ΣΠΔ γηα ειεθηξνληθή θπβέξλεζε (e-government), ειεθηξνληθή
κάζεζε (e-learning), ειεθηξνληθή έληαμε (e-inclusion), ειεθηξνληθόο πνιηηηζκόο (eculture) θαη ειεθηξνληθή πγεία·(e-health)»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Υνήζδ πνμδβιέκςκ ηεπκμθμβζηά ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πανμπήξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ
ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ημονζζηζηχκ πνάλεςκ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Τπμζηήνζλδ ηαζκμηυιςκ ηαζ πεζναιαηζηχκ εθανιμβχκ, ρδθζμπμίδζδ ηαζ
επελενβαζία δεδμιέκςκ, θεζημονβία μθμηθδνςιέκςκ πθδνμθμνζαηχκ
ζοζηδιάηςκ
Πενζθαιαάκμκηαζ ζπέδζα βζα:
Ακάπηολδ δθεηηνμκζηχκ εκδμ ηαζ ελς-δζμζηδηζηχκ οπδνεζζχκ βζα
ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ.
Ακάπηολδ πνμςεδιέκδξ ζηναηδβζηήξ «Hellenic Content Industry» (HCI)
ηαζ πμθοιεζζηή πνμχεδζδ ημο Δθθδκζημφ Σμονζζιμφ (Innovative Web &
Social Marketing).
ημπεοιέκδ ηαζ πζζημπμζδιέκδ δζαζφκδεζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ημονζζηζηήξ
πνμαμθήξ ζε εεκζηή-πενζθενεζαηή-ημπζηή ηθίιαηα (ηαηά ηα πνυηοπα ηδξ
Ηζπακίαξ, ηδξ Ηηαθίαξ, ηδξ Αοζηναθίαξ η.θπ. – Ακάπηολδ μθμηθδνςιέκςκ
ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ (eDMS – Destination
Management Systems) ιε αλζμπμίδζδ ημο HCI ηαζ ηζκδημπμίδζδ ημπζηχκ
ανπχκ, ημζκςκζηχκ εηαίνςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ
Ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία εκζαίμο ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ εκδιένςζδξ
δζαπείνζζδξ ημο εαθάζζζμο ημονζζιμφ πμο εα πενζθαιαάκεζ real time
πθδνμθμνία βζα δζαεεζζιυηδηα εέζεςκ εθθζιεκζζιμφ, ηζιμθυβδζδ,
πανμπέξ, έηηαηηα ζοιαάκηα, θυνημοξ ηθπ

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Δπαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ (άιεζα ηαζ έιιεζα)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

ΤΠΟΣ, ΤΠΝΑ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ ππάξρνπλ / πξνβιέπνληαη

Θ.. 3. ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ,
ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΓΙΑ ΣΟ ΔΓΣΑΑ), ΚΑΙ ΣΖ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΝ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ (ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΘΑ)
Δ.Π. «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ γηα ΜΜΔ, ηδίσο γηα ηε
δηεζλνπνίεζε».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Εθαξκνγή ζε πνιιέο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπωο ηαηξηθόο (νινθιεξωκέλεο λνζνθνκεηαθέο
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ππεξεζίεο, patient friendly hotels), ζπλεδξηαθόο, ζξεζθεπηηθόο π.ρ. ην δίθηπν κε ηα βήκαηα ηνπ
Απνζηόινπ Παύινπ, γαζηξνλνκηθόο π.ρ. ειιεληθό πξωηλό, ηακαηηθόο, αζιεηηθόο θηι. Ελδεηθηηθά
αλαπηύζζεηαη ζηε ζπλέρεηα ν ηνκέαο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ πνπ απνηειεί πξώηε πξνηεξαηόηεηα γηα
ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ηνκέα.
Αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ δ «ιπθε μζημκμιία» βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα, ηδκ
αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ ημιέα. Αφλδζδ ηδξ
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ - ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζημκ εαθάζζζμ ημονζζιυ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Τπμζηήνζλδ Δπζπεζνδιαηζηχκ πεδίςκ ακάπηολδξ Δζδζηχκ Τπμδμιχκ,
εκζζπφζεζξ επζπεζνήζεςκ, Γδιυζζεξ οπμδμιέξ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ο Θαθάζζζμξ ημονζζιυξ είκαζ έκα πνμκμιζαηυ βζα ηδκ Δθθάδα πεδίμ
αζχζζιδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. Ζ πχνα οζηενεί ζδιακηζηά ζε μνβάκςζδ,
οπμδμιέξ έκακηζ ηςκ ακηαβςκζζηχκ ηδξ, εκχ πανάθθδθα θυβς ηςκ ίδζςκ
εθθείρεςκ δ επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ ημιέα πενζμνίγεηαζ ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ
πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηα ιεβέεδ. Οζ πνμηεζκυιεκεξ
δνάζεζξ πενζθαιαάκμοκ:
Ακάπηολδ εζδζηχκ οπμδμιχκ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ πνμμνζζιχκ
ηνμοαγζέναξ.
Γζεοηυθοκζδ, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ Γζηηφμο Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ
(ηονίςκ ηαζ δμνοθυνςκ).
Δλοβίακζδ οθζζηάιεκμο απμεέιαημξ δζηηφμο Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ ηαζ
ζοιπθήνςζή ημο, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί θεζημονβζηυ ηαζ
ακηαβςκζζηζηυ – Μυπθεοζδ ηαζ πνμζέθηοζδ ζδζςηζηχκ ηεθαθαίςκ.
Δπακαπςνμεέηδζδ αθζεοηζηχκ ηαηαθοβίςκ πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
θεζημονβμφκ ςξ ημονζζηζηά.
Γζαζθάθζζδ δζαθεζημονβζηυηδηαξ ημο ημονζζιμφ ιε ημκ πμθζηζζιυ ηαζ
ζοκδοαζιέκδ αλζμπμίδζδ ημο «cultural economy».
Γζαζθάθζζδ δζαθεζημονβζηυηδηαξ ημο ημονζζιμφ ιε ηδκ καοηζθία ηαζ
ζοκδοαζιέκδ αλζμπμίδζδ ηδξ «blue economy».

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Τπμονβεία ηαζ Πενζθένεζεξ, Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Σενιαηζηυξ θζιέκαξ ηνμοαγζέναξ ζε Αεήκα ηαζ Ζνάηθεζμ, δίηηομ
εκδζάιεζςκ θζιέκςκ (Θεζζαθμκίηδ, Ρυδμξ, Κνήηδ, ακημνίκδ,
Μφημκμξ, Κένηονα, Καηάηςθμ ηηθ)
Αλζμπμίδζδ δζηηφμο ημονζζηζηχκ θζιέκςκ
οκεδνζαηυ Κέκηνμ ζημ βοικαζηήνζμ Tae Kwon Do ζημ Φάθδνμ
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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

Δ.Π. «Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ πξνεγκέλσλ δπλαηνηήησλ
γηα ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ ΜΜΔ ημο ημονζζιμφ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ ηαζ πανμπή ελεζδζηεοιέκςκ
ενβαθείςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ. Βεθηίςζδ ηςκ πμζμηζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκζζπφζεζξ Δπζπεζνήζεςκ (ηναηζηέξ εκζζπφζεζξ), οπμζηήνζλδ πζζημπμίδζδξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Γδιζμονβία εκυξ ζηαεενμφ ιδπακζζιμφ πνδιαημδυηδζδξ ζοιπθδνςιαηζηυ
ημο Ακαπηολζαημφ Νυιμο πμο εα οπμζηδνίλεζ μθμηθδνςιέκα ηαζ ζοκεπχξ
ηδκ ζηναηδβζηή ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, εα πνμζθένεζ έκα ζηαεενυ
επεκδοηζηυ πθαίζζμ ηαζ εα οπμζηδνίλεζ ηδκ δδιζμονβία κέςκ ημονζζηζηχκ
πνμσυκηςκ. Οζ εκζζπφζεζξ εα δζαεέημοκ εζδζηυ / ελεζδζηεοιέκμ Οδδβυ πμο εα
ηαεμνίγεζ ηδκ επζθελζιυηδηα, ηζξ δαπάκεξ, ακάθμβα ιε ηα εηάζημηε
θεζημονβζηά πνυηοπα. Θα αθμνά:
α) Δπεκδοηζηά πέδζα βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εαθάζζζμο, ζαηνζημφ
/ζαιαηζημφ/εεναπεοηζημφ ημονζζιμφ, ημονζζιμφ θφζδξ–μζημημονζζιμφ,
αεθδηζημφ ημονζζιμφ, πμθζηζζηζημφ, ζοκεδνζαημφ–εηεεζζαημφ
ημονζζιμφ, ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ, αβνμηζημφ, αεθδηζημφ, η.θπ.
α) Δπεκδοηζηά ζπέδζα ακααάειζζδξ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηςκ ιανίκςκ ηαζ ηςκ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ,
β) Δπεκδοηζηά ζπέδζα βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ
παναδμζζαηχκ ή/ηαζ δζαηδνδηέςκ ηηζζιάηςκ, πχνςκ, επζπεζνήζεςκ
εζηίαζδξ παναδμζζαηήξ ιμνθήξ, η.α.,
δ) Λμζπά επεκδοηζηά ζπέδζα βζα ηδκ ακάπηολδ εζδζηχκ ιμνθχκ
ημονζζιμφ.
Πανμπή Δζδζηχκ Υνδιαημδμηζηχκ Δνβαθείςκ βζα ηζξ ημονζζηζηέξ
Δπζπεζνήζεζξ. Γδιζμονβία εζδζηά πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ
επζπεζνήζεςκ ημο ημονζζηζημφ ημιέα πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ. Οζ πυνμζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ
πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ εα ακηθδεμφκ είηε απυ λεπςνζζηυ Σαιείμ είηε
εζδζηή βναιιή ημο ΔΣΔΑΝ.
Ακακέςζδ πνμηφπςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πζζημπμίδζδξ. Γζεφνοκζδ πεδίμο
εθανιμβήξ ζηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη θαηά ην παξόλ ζηάδην ζρεδηαζκνύ
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ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

Δ.Π. «Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ΜΜΔ λα εκπιαθνύλ
ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Πνμχεδζδ ηδξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ ορδθήξ πνμζδμηίαξ ηαζ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζημκ ημιέα ημο
ημονζζιμφ ιε ηδκ δδιζμονβία ηαζ ακάδεζλδ πμζμηζηυηενςκ ηαζ πενζζζυηενμ αζχζζιςκ δναζηδνζμηήηςκ.
Υςνζηή ηαζ εειαηζηή «ελάπθςζδ» ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζημκ ημονζζιυ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Οθμηθδνςιέκα Πνμβνάιιαηα Ακάπηολδξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ – Δκζζπφζεζξ
Δπζπεζνήζεςκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Αθμνά πνμβνάιιαηα πμο εα πενζθαιαάκμοκ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ:
α) ηδκ ίδνοζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ ζε οπμ ακάπηολδ πενζμπέξ (ηαη. Β ηαζ Γ
ΔΠΥΠΑΑ)
α) ηδκ εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζε κέεξ ηαζ ηαζκμηυιεξ δναζηδνζυηδηεξ
πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ή/ηαζ ημκ
ειπθμοηζζιυ ημο πνμσυκημξ ζε ακεπηοβιέκεξ ημονζζηζηά πενζμπέξ,
β) ηδκ εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηχκ πνςημαμοθζχκ πμο ζοκδοάγμοκ ηδκ
ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ιε ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ πνμζηαζίαξ ημο
πενζαάθθμκημξ, πμθζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, αεθδηζζιμφ η.ά.
δ) ηδκ οπμζηήνζλδ ζημπεοιέκδξ πανειαάζεςκ ακααάειζζδξ ηαζ
ζοιπθήνςζδξ ηςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ιε ιζηνά / ζοκεηηζηά ένβα
οπμδμιήξ πμο κα θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά ζε δνάζεζξ εκίζποζδξ
ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα ηαηά ηυπμοξ.
Σα Οθμηθδνςιέκα Πνμβνάιιαηα είκαζ δοκαηυ / ζηυπζιμ κα ζοκημκζζημφκ /
ζοκδοαζημφκ ηαηά πενίπηςζδ ιε ζπέδζα Οθμηθδνςιέκδξ Δδαθζηήξ
Δπέκδοζδξ, Οθμηθδνςιέκεξ Αζηζηέξ Δπειαάζεζξ η.μ.η.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ, Τπμονβεία, Πενζθένεζεξ, ΟΣΑ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη θαηά ην παξόλ ζηάδην ζρεδηαζκνύ

Θ.. 4. ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΑΜΖΛΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΡΤΠΧΝ
Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ
Δ.Π. «Πξνώζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο
ζηηο ΜΜΔ
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Μείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ελάνηδζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πανμπήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ημονζζηζηχκ
οπδνεζζχκ απυ μνοηηά ηαφζζια ηαζ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ πνήζδξ ημοξ. Μείςζδ ημο

BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΔ

34
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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

εκενβεζαημφ ηαζ μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ημο ημονζζηζημφ
ημιέα
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκζζπφζεζξ Δπζπεζνήζεςκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πξάζηλνο Σνπξηζκόο: Δκζζπφζεζξ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ
εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιε αλζμπμίδζδ
ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηδκ πνμχεδζδ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ
ελμζημκυιδζδξ κενμφ, ηδκ οζμεέηδζδ ανπχκ αζμηθζιαηζηήξ ηαζ μζημθμβζηήξ
δυιδζδξ ηηθ.. Ακααάειζζδ ηδξ Δκενβεζαηήξ ηθάζδξ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ
ιεηαηνμπή ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε ηηίνζα ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ.
Πζζημπμίδζδ ζοζηδιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ
ηαζ ακςδμιχκ.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ – Δπζπεζνήζεζξ - Σμονίζηεξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη θαηά ην παξόλ ζηάδην ζρεδηαζκνύ

Δ.Π. «ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο
ζηηο δεκόζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ, θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο ζηέγαζεο»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Μείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ελάνηδζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πανμπήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ημονζζηζηχκ
οπδνεζζχκ απυ μνοηηά ηαφζζια ηαζ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ πνήζδξ ημοξ. Μείςζδ ημο
εκενβεζαημφ ηαζ μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ ηςκ οπμδμιχκ ημο Σμονζζηζημφ ημιέα
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκενβεζαηή Ακααάειζζδ Δζδζηχκ Σμονζζηζηχκ Τπμδμιχκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πξάζηλεο Σνπξηζηηθέο Τπνδνκέο: Ένβα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδξ πδβχκ εκένβεζαξ ζε εζδζηέξ ημονζζηζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ υπςξ (ιανίκεξ, πζμκμδνμιζηά ηέκηνα) ηαεχξ ηαζ ζοκδέζεζξ ιε
δίηηοα βζα ημκ εθμδζαζιυ ημονζζηζηχκ ζηυθςκ ιε ηαεανυηενα εκενβεζαηά
πνμσυκηα. Πενζθαιαάκεζ:
Δβηαηαζηάζεζξ ηαζ εζςηενζηά δίηηοα «έλοπκδξ» εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ
ημονζζηζηχκ θζιέκςκ
Δβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ηαζ εενιυηδηαξ απυ Α.Π.Δ.
Ακηζηαηάζηαζδ εκενβμαυνμο ελμπθζζιμφ ιε κέα παιδθήξ ή ιδδεκζηήξ
εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ.
Βεθηίςζδ ηςκ δζηηφςκ ηαζ πναηηζηχκ εκενβεζαημφ ακεθμδζαζιμφ ηςκ
ημονζζηζηχκ ζηαθχκ.
Ακααάειζζδ εκενβεζαηήξ ηθάζδξ οπμδμιχκ ηαζ ιεηαηνμπή οθζζηάιεκςκ
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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

εβηαηαζηάζεςκ
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ – Δπζπεζνήζεζξ - Σμονίζηεξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Αζμθζηυ Πάνημ Υζμκμδνμιζημφ Κέκηνμο Πανκαζζμφ
Σαιζεοηήναξ υιανζςκ οδάηςκ Υζμκμδνμιζημφ Κέκηνμο Πανκαζζμφ
Δκενβεζαηή Ακααάειζζδ Κηδνζαηχκ Τπμδμιχκ Υζμκμδνμιζημφ
Κέκηνμο Πανκαζζμφ
Ακααάειζζδ εκενβεζαηήξ ηθάζδξ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ
ιεηαηνμπή οθζζηάιεκςκ εβηαηαζηάζεςκ ζε οπμηαηαζηήιαηα ηδξ
ΔΣΑΓ

Δ.Π. «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επθπώλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο
ζε επίπεδν ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο·
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Πνμχεδζδ εοθοχκ ζοζηδιάηςκ ζε ημονζζηζηέξ πενζμπέξ. Μείςζδ ημο εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ
ημο Σμονζζηζημφ ημιέα, άθθα ηαζ ιείςζδ ηςκ ελυδςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα εκένβεζα.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκζζπφζεζξ Δπζπεζνήζεςκ – Δνβα Ακααάειζζδξ Δκενβεζαηχκ Γζηηφςκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πνμχεδζδ ηςκ έλοπκςκ δζηηφςκ ζε πενζμπέξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ
(μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, αζηζηέξ ή ιδ πενζμπέξ
ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ) ιε ζηυπμ ηδκ ιείςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηαζ ηδκ
απμδμηζηυηενδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ εκένβεζαξ , ιέζα απυ δζηηοχζεζξ –
δζαζοκδέζεζξ ηαζ ζοθθμβζηέξ οπμδμιέξ «έλοπκςκ δζηηφςκ, ζοκεηιεηάθθεοζδ
εκενβεζαηχκ εηνμχκ ή/ ηαζ ζοιπαναβςβή εκένβεζαξ - εενιυηδηαξ.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ – Δπζπεζνήζεζξ - Σμονίζηεξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ, Γζαπεζνζζηέξ δζηηφςκ Δκένβεζαξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δπζδεζηηζηυ ένβμ εβηαηάζηαζδξ εενιμηδπίςκ ιε πνήζδ ΑΠΔ ηαζ
ιμκάδαξ αζμαενίμο ζε ημονζζηζηυ αηίκδημ.

BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΔ

36

ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

Δ.Π. «Πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα όινπο ηνπο ηύπνπο
πεξηνρώλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνώζεζεο ηεο βηώζηκεο
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο, ησλ θαζαξώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ κέηξσλ
άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο.
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Μείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαφζζιςκ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηαζ ηίκδζδ ηςκ ημονζζηζηχκ νμχκ. Μείςζδ
ημο εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ ηςκ οπμδμιχκ ημο Σμονζζηζημφ ημιέα ηαζ ιείςζδ ηςκ νφπςκ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δπέκδοζδ ζε οπμδμιή ηαζ ιέζα αζχζζιδξ ηζκδηζηυηδηαξ – οβημζκςκζαηά ένβα
ηαζ δζεοεεηήζεζξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

οβημζκςκζαηά ένβα ηαζ πανειαάζεζξ ζε ημονζζηζηέξ πενζμπέξ ή πενζμπέξ πμο
δζένπμκηαζ ορδθέξ ημονζζηζηέξ νμέξ ζηζξ μπμίεξ παναηδνμφκηαζ δοζθεζημονβίεξ,
υπςξ ζοιθυνδζδ, ιεζςιέκδ πνμζπεθαζζιυηδηα, οπεναάθθμοζα πνήζδ
εκένβεζαξ.
οβημζκςκζαηά ένβα ηαζ πανειαάζεζξ ζε πενζμπέξ δζεπαθήξ θζιεκζηχκ γςκχκ ιε
ηα αζηζηά δίηηοα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκεδηχκ ηαηά ηζξ χνεξ
αζπιήξ.
Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ηαζ ηδξ δζαζφκδεζδξ ζοζηδιάηςκ ΜΜΜ ιε
ημονζζηζημφξ πυνμοξ, ζδιεία ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ ηυιαμοξ
ημονζζηζηχκ νμχκ ηαζ εβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ πθδνμθυνδζδξ πμο εα
δζεοημθφκμοκ ηδκ πνήζδ ημοξ απυ ημονίζηεξ
πεδζαζιυξ Οθμηθδνςιέκςκ Γζηηφςκ Πμδδθαημδνυιςκ ζε ημονζζηζημφξ
πνμμνζζιμφξ ηαζ εβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ ημζκυπνδζηδξ πμδδθαζίαξ.
(Γακεζζηζηυ Πμδήθαημ).

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ - Σμονίζηεξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Ηδζμηηήηεξ Γζαπεζνζζηέξ ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ, Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Πνμιήεεζα οανζδζηχκ δζαζηνςηζηχκ ηαζ εηπζμκζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ
– θεςθμνείςκ.
Δβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ ημζκυπνδζηδξ πμδδθαζίαξ ηαζ δθεηηνζηχκ
μπδιάηςκ ζηα μζημημονζζηζηά πάνηα Κασάθα, Παθζμονίμο, Φακανίμο.
Πνμιήεεζα οανζδζηχκ πθμζανίςκ ζηδ θίικδ Κασάθα.
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ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

Θ.. 5. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΙ ΣΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ
ΚΙΝΓΤΝΧΝ.
Δ.Π. «Πξνώζεζε ηεο Αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο"
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Τπμζηήνζλδ επεκδφζεςκ βζα ηδκ πνμζανιμβή ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ
πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ζε υθδ ηδκ πχνα μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηφνζμ ζημζπείμ ημο ακηαβςκζζηζημφ
πθεμκεηηήιαημξ ημο εθθδκζημφ ημονζζιμφ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Τδναοθζηά - ακηζπθδιιονζηά ένβα, ένβα δζαπείνζζδξ θοζζηχκ πυνςκ, δαζζηή
πνμζηαζία.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ζ ηαηδβμνία δνάζεςκ είκαζ βεκζηή ηαζ αθμνά ένβα πμο εα ζπεδζαζημφκ ηαζ
οθμπμζδεμφκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ (ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΜΔΓΗ, Πενζθένεζεξ
η.α.) ηαζ ηα μπμία ακήημοκ ζε εονφηενμοξ ζπεδζαζιμφξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ
ηδκ πνμζανιμβή ζηδκ Κθζιαηζηή Αθθαβή υπςξ δ εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ
πθαίζζμ βζα ηα Νενά 60/2000/ΔΚ, ηδξ Οδδβίαξ 60/2007 βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ημο πθδιιονζημφ ηίκδοκμο η.μ.η.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ – Δπζπεζνήζεζξ - Σμονίζηεξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Τπμονβεία, Πενζθένεζεξ, Γήιμζ.

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη θαηά ην παξόλ ζηάδην ζρεδηαζκνύ. Θα
θαζνξηζηνύλ ζην πιαίζην ηωλ λέωλ ΠΕΠ

Θ.. 6. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
Δ.Π. «Αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθώλ αλαγθώλ γηα επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνξξηκκάησλ
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ πεξηβαιινληηθνύ θεθηεκέλνπ»
Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ ημονζζηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ εα ελεηαζημφκ απυ ημκ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ζπεηζημφ
πθαζζίμο (Ν.4042/2012 ΦΔΚ 24/Α 13.02.2012).
Ζ εκίζποζδ βζα ηδκ πνμζανιμβή ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ζε δνάζεζξ ιείςζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ,
επακάπνδζδξ, ακαηφηθςζδξ ηαζ ακάηηδζδξ εα εκηαπεεί ζημ πθαίζζμ ζοκμθζημφ ζπεδζαζιμφ εκενβεζχκ
εκίζποζδξ ημο πνάζζκμο ημονζζιμφ.

Δ.Π. «Αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθώλ αλαγθώλ γηα επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ λεξνύ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ πεξηβαιινληηθνύ θεθηεκέλνπ»
Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ δζαπείνζζδξ οβνχκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ
ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζε ημονζζηζηέξ πενζμπέξ εα ελεηαζημφκ απυ ημκ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ
ζφιθςκα ιε ηζξ οπμπνεχζεζξ Δθανιμβήξ ηδξ Οδδβίαξ 271/91 ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ πεδίςκ
Γζαπείνζζδξ ηςκ θεηακχκ απμννμήξ ηδξ πχναξ ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία Πθαίζζμ 60/2000/ΔΚ.
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Δ.Π. «Πξνζηαζία, πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
«Δκενβδηζηή» πνμζηαζία ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ ιέζς ζοκενβζχκ ιε ηδκ ημονζζηζηή
ημπζηή ακάπηολδ. Πνμζηαζία ημο μζημθμβζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ ηδξ ιέζα απυ ηδκ
εκίζποζδ δναζηδνζμηήηςκ ζοιααηχκ ιε ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζοκενβζχκ ιεηαλφ ημπζηήξ
ακάπηολδξ ηαζ ακααάειζζδξ ημο μζημθμβζημφ πθμφημο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Τπμδμιέξ / ένβα ακάπθαζδξ, ηναηζηέξ εκζζπφζεζξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Γνάζεζξ ακάπηολδξ οπμδμιχκ Οζημημονζζηζηήξ Ακάπηολδξ, υπςξ
εκδεζηηζηά:
Οζημημονζζηζηέξ δζαδνμιέξ ηαζ ιμκμπάηζα: ενβαζίεξ ακάδεζλδξ,
ζήιακζδξ, ελοπδνέηδζδξ επζζηεπηχκ, παναηδνδηήνζα, οπμδμιέξ
αζθάθεζαξ ηαζ παναημθμφεδζδξ η.α..
Τπμδμιέξ ελοπδνέηδζδξ οπαζενίςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζοκδέμκηαζ
ιε ηδκ άζηδζδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (αεθδηζηχκ, πεγμπμνζηχκ
η.α.).
Ακάπηολδ οπαίενζαξ αβμνάξ.
Ακάπηολδ πίζηαξ/δζαδνμιχκ οπαίενζςκ δνάζεςκ (Ον. Πμδήθαημ).
Γδιζμονβία ημπζηχκ ιμοζείςκ ηαζ εβηαηάζηαζδ ηέκηνςκ
πθδνμθυνδζδξ.
Δπεκδοηζηά ζπέδζα βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ
παναδμζζαηχκ ή/ηαζ δζαηδνδηέςκ ηηζζιάηςκ, πχνςκ, επζπεζνήζεςκ
εζηίαζδξ παναδμζζαηήξ ιμνθήξ, η.α., (αθέπε επίζδξ ηαζ Θ..3)

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ οπαίενμο

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Τπ. Σμονζζιμφ ηαζ άθθμζ ζοκανιυδζμζ θμνείξ, Πενζθένεζεξ, ΟΣΑ,
Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Απμηαηάζηαζδ ηαζ ακάδεζλδ οθζζηάιεκςκ ηηδνζαηχκ οπμδμιχκ
Ηαιαηζηήξ Πδβήξ Κασάθα.
Ακάδεζλδ ηήπςκ – δάζμοξ Μμοζείμο Απζθθείμο ζηδ Κένηονα.
Ακάδεζλδ πενζμπήξ Ηαιαηζηχκ Πδβχκ Νζβνίηαξ εννχκ.
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Δ.Π. «Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ
εδάθνπο, πξνώζεζε ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ην νηθνζύζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 θαη ησλ πξάζηλσλ ππνδνκώλ.
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Δλαζθάθζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ θοζζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ πυνςκ απυ ακενςπμβεκήξ δναζηδνζυηδηεξ. Πνυθδρδ ηαζ απμθοβή επζπηχζεςκ απυ ηδκ ήπζα ημονζζηζηή ακάπηολδ ζε εοαίζεδηεξ
πενζμπέξ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Μεθέηεξ / πέδζα / Ένεοκεξ / Ένβα οπμδμιχκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

φκηαλδ ηαζ εθανιμβή ηεηιδνζςιέκςκ ζπεδίςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ
παναημθμφεδζδ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ζε πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ πμο εα
εκζζπφζμοκ ηζξ πνμζπάεεζεξ πνμζηαζίαξ ηςκ πενζμπχκ εκχ πανάθθδθα εα
οπμζηδνίλμοκ ημ εζζυδδια ημο ημπζημφ πθδεοζιμφ. Θα πενζθαιαάκμοκ:
Ένβα μζημθμβζηήξ θζθμζμθίαξ βζα ηδκ πνμζηαζία εζδχκ ηαζ μζημηυπςκ
απυ ηδκ έηεεζδ ζε ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ή ηδκ απμηαηάζηαζδ
πενζμπχκ ιε ζηυπμ ηδκ πνυζααζδ ημονζζηχκ.
Τπμδμιέξ ηαζ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ αζθαθή έηεεζδ ημο μζημθμβζημφ
πθμφημο (παναηδνδηήνζα) ηαζ ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ επζζηεπηχκ βζα
ημοξ ηακυκεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο εηάζημηε ζζπφμοκ.
φκηαλδ ηαζ εθανιμβή Οθμηθδνςιέκςκ πεδίςκ βζα ηδκ Γζαπείνζζδ ηδξ
Πανάηηζαξ Εχκδξ (πμθοημιεαηά)

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Τπ. Σμονζζιμφ ηαζ άθθμζ ζοκανιυδζμζ θμνείξ, ΦΓ πνμζηαηεουιεκςκ
πενζμπχκ, ΟΣΑ, Δπζπεζνήζεζξ,

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Ακάδεζλδ θίικδξ ηαζ οπμδμιχκ ζαιαηζηήξ πδβήξ Κασάθα
Οζημθμβζηυ ηαηαθφβζμ Γθανυηααμξ Παθζμονίμο Υαθηζδζηήξ
Δπζδεζηηζηή μζημθμβζηή ηαηαζηήκςζδ Φακανίμο Ρμδυπδξ.
Ακάδεζλδ κήζμο Σεθέκδμο, δδιζμονβία ακαννζπδηζημφ –
μζημημονζζηζημφ πάνημο.
Δβηαηαζηάζεζξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ζημ Υζμκμδνμιζηυ Κέκηνμ
Πανκαζζμφ.
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Δ.Π. «Γξάζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, αλαδσνγόλεζε ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ βηνκεραληθώλ εθηάζεσλ θαη κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Αλζμπμίδζδ ανβμφκηςκ αηζκήηςκ ανιμδζυηδηαξ ΤΠΟΣ ηαζ οπμααειζζιέκςκ αζηζηχκ πενζμπχκ ηαζ
εηηάζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πενζααθθμκηζηή ημοξ ακαβέκκδζδ. «Ακαηφηθςζδ» αζηζηήξ βδξ
/ απαλζςιέκδξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

πέδζα ηαζ ένβα ακάπθαζδξ ή/ηαζ επακάπνδζδξ ανβμφκηςκ αηζκήηςκ ηαζ
οπμζηήνζλδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αλζμπμίδζδξ ημοξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκμκηαζ:
Δνβα ζπεδζαζιμφ ή/ηαζ οθμπμίδζδξ ακαπθάζεςκ ζε επζαανδιέκεξ
ημονζζηζηέξ πενζμπέξ, ή ζε οπμααειζζιέκεξ αζηζηέξ πενζμπέξ πμο
πανμοζζάγμοκ δοκαηυηδηεξ ημονζζηζηήξ αλζμπμίδζδξ ζημ πθαίζζμ
ακάπηολδξ ημο «ημονζζιμφ πυθδξ».
Ένβα πνμεημζιαζίαξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ανβμφκηςκ ημονζζηζηχκ αηζκήηςκ
«πανημθοθαηίμο» ηςκ οπδνεζζχκ ημο Τπ. Σμονζζιμφ, πνμηεζιέκμο κα
επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ απυ ζδζχηεξ.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ, Δπζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Τπ. Σμονζζιμφ ηαζ άθθμζ ζοκανιυδζμζ θμνείξ, ΟΣΑ, Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Πνυβναιια Οθμηθδνςιέκδξ Ακάπθαζδξ Φαθδνζημφ νιμο. Θα
οθμπμζδεεί ηιδιαηζηά ζηδκ πανμφζα πενίμδμ

Θ.. 7. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΒΙΧΙΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΖΜΔΙΧΝ ΤΜΦΟΡΖΖ
Δ ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Δ.Π. «ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Μεηαθνξώλ επελδύνληαο ζην
δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Μεηαθνξώλ (ΓΔΓ-Μ)».
ηαζ

Δ.Π. «Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθόηεηαο κέζσ ηεο ζύλδεζεο δεπηεξεπόλησλ θαη
ηξηηεπόλησλ θόκβσλ κε ηηο ππνδνκέο ΓΔΓ-Μ»·
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ - ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Δκίζποζδ ηδξ δζαηνμπζηυηδηαξ ηαζ δζαζφκδεζδξ ηςκ ιενχκ ημο ιεηαθμνζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα. Αφλδζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ / πυνςκ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

οβημζκςκζαηά ένβα ηαζ πανειαάζεζξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ακάπηολδ ιεηαθμνζηήξ οπμδμιήξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ
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ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ιε ζοβημζκςκζαημφξ ηυιαμοξ ιε έιθαζδ ζε ηυιαμοξ
ηαζ ηονίςξ:
Δηζοβπνμκζζιυξ αενμδνμιίςκ / εθζημδνμιίςκ
οκδέζεζξ αενμδνμιίςκ ιε πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ οπμδμιχκ θζθμλεκίαξ
Σμονζζηζηχκ θζιέκςκ ηαζ θζιέκςκ ελοπδνέηδζδξ Κνμοαγζέναξ ιε ηφνζμοξ
ημονζζηζημφξ πυνμοξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ
Ακάπηολδ δζηηφμο οπμδμιήξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ζοκδέζεςκ ιε
οδνμπθάκα ηαζ εαθάζζζα Σαλί
Λεζημονβζηέξ πανειαάζεζξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ ημονζζηζηχκ
πνμμνζζιχκ ιε ααζζηέξ αβμνέξ πνμέθεοζδξ π.π. απεοεείαξ αενμπμνζηέξ
ζοκδέζεζξ ιε κέεξ αβμνέξ, ελαζθάθζζδ VISA
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ, Δπζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

ΤΠΑΝΤΠ, Πενζθένεζεξ, ΤΠΝΑ, Τπ. Σμονζζιμφ ηαζ άθθμζ ζοκανιυδζμζ θμνείξ,
Δπζπεζνήζεζξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Ακααάειζζδ ιεηαθμνζηχκ ηυιαςκ (ζηαειμί ηνέκςκ, θεςθμνείςκ,
θζιέκεξ, αενμδνυιζα) ηαζ οπμδμιχκ ελοπδνέηδζδξ επζααηχκ

Δ.Π. «Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε ρακειέο
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζηδεξνδξνκηθέο, πνηάκηεο θαη ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο θαη ιηκάληα)
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Δκίζποζδ ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ οπμδμιχκ ημο ημονζζιμφ ηνμοαγζέναξ. Αφλδζδ ηςκ επζααηχκ επζζηεπηχκ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Λζιεκζηά Ένβα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ακάπηολδ εβηαηαζηάζεςκ ηνμοαγζέναξ ζε ααζζημφξ ημονζζηζημφξ
πνμμνζζιμφξ
Πνμχεδζδ εκενβεζχκ βζα ηδ δδιζμονβία οπμδμιχκ βζα cruise passenger
terminal επζημονζηά ζηζξ οπάνπμοζεξ οπμδμιέξ ημο ΛΠ, ηαεχξ ηαζ
αλζμπμίδζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ μθοιπζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ςξ πυθςκ
έθλδξ βζα ημοξ ημονίζηεξ ιε ηδκ ακάπθαζδ ημο Φαθδνζημφ νιμο.
φκδεζδ ηδξ ιανίκαξ ημο Καηάηςθμο Ζθείαξ ιε ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ
ηδξ Οθοιπίαξ ηαζ ηα κδζζά ημο Ημκίμο ηαζ πνμχεδζδ ημο ςξ Ζome Port,
ακαβκςνίγμκηαξ υηζ απμηεθεί ηδ δοηζηή πφθδ ηδξ Δθθάδαξ.
Αλζμπμίδζδ ηςκ θζιέκςκ Ζναηθείμο, ακημνίκδξ η.α. βζα ηνμοαγζένεξ
ζημ Αζβαίμ ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο, πνμαμθή ημο
ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ηδξ Θήναξ ηαζ πανάθθδθδ
πνμαμθή ηδξ ημπζηήξ ημογίκαξ
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Πνμχεδζδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζηδκ πενζμπή ημο Αζβαίμο ιε ζδζαίηενδ
έιθαζδ ζηδ ζφκδεζδ Κοηθάδςκ ιε ηδκ Κνήηδ, ηδ Ρυδμ – Γςδεηάκδζα
ηαζ ημ κυηζμ ηυλμ ηδξ Μεζμβείμο
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Κάημζημζ, Δπζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Γζαπεζνζζηέξ Τπμδμιχκ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Σενιαηζηυξ θζιέκαξ ηνμοαγζέναξ ζε Αεήκα ηαζ Ζνάηθεζμ, δίηηομ
εκδζάιεζςκ θζιέκςκ (Θεζζαθμκίηδ, Ρυδμξ, Κνήηδ, ακημνίκδ,
Μφημκμξ, Κένηονα, Καηάηςθμ ηηθ). Αλζμπμίδζδ δζηηφμο
ημονζζηζηχκ θζιέκςκ

Θ.. 8. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΙ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΖ ΚΙΝΖΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Δ.Π. «Πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε γηα ηνπο αλαδεηνύληεο ζέζε εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθά κε
ελεξγά άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε
θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ - ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
ημπεοιέκδ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ δζα αίμο ιάεδζδξ ζε κέμοξ, ακένβμοξ ηαζ ιαηνμπνυκζα
ακένβμοξ πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ δελζυηδηέξ ζε ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ
ηζκδηζηυηδηάξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα απαζπμθδεμφκ ζημκ ημονζζιυ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Καηάνηζζδ - πθδνμθυνδζδ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ:
Δκίζποζδ ιενζηήξ ηαζ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ, απυηηδζδ ενβαζζαηήξ
ειπεζνίαξ, επζδυηδζδ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ βζα ακαγδημφκηεξ ενβαζία.
Ονβάκςζδ οπδνεζζχκ πθδνμθυνδζδξ ζε επίπεδμ ημπζηυ /
πενζθενεζαηυ βζα εοηαζνίεξ ηαζ πνμμπηζηέξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ζημ
ημονζζιυ, ηδκ άιεζδ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ η.α.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Άκενβμζ (ιαηνμπνυκζα, κέμζ)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

ΟΣΑ, επζπεζνήζεζξ ημονζζηζημφ ημιέα

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020
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Δ.Π. «Βηώζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ, εηδηθόηεξα γηα απηνύο πνπ βξίζθνληαη
εθηόο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο.»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
ημπεοιέκδ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ δζα αίμο ιάεδζδξ ζε κέμοξ, ακένβμοξ ηαζ ιαηνμπνυκζα
ακένβμοξ πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ δελζυηδηέξ ζε ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ
ηζκδηζηυηδηάξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα απαζπμθδεμφκ ζημκ ημονζζιυ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Τπμζηήνζλδ πνμζθήρεςκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ:
Πνμβνάιιαηα επζπμνήβδζδξ επζπεζνήζεςκ βζα πναηηζηή άζηδζδ κέςκ
ιε πανάθθδθδ ελεζδζηεοιέκδ ηαηάνηζζή ημοξ ιε ζηυπμ ηδκ απυηηδζδ
πνχηδξ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ.
Γζαζθάθζζδ ηδξ ζοιαμθήξ ημο Σμονζζιμφ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ
ηδξ πνςημαμοθίαξ «εββφδζδ βζα ηδ κεμθαία», ιε ζηυπμ ηδκ πνυθδρδ
ηδξ δζαθοβήξ ημο ηαηανηζζιέκμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζημκ ημονζζιυ
(Tourism brain drain), ηυζμ ζηα ζηάδζα ηδξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ ηαηά
ηδκ ενβαζία.

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Άκενβμζ (ιαηνμπνυκζα, κέμζ)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Άκενβμζ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020

Δ.Π. «Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζηελ
αιιαγή».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Βεθηίςζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ πνμζυκηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζοιαμθή
ημοξ ζηδκ επίηεολδ ηδξ αζχζζιδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Καηάνηζζδ - πθδνμθυνδζδ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ:
Δζδζηά πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ βζα ακάπηολδ πενζααθθμκηζηήξ
ζοκείδδζδξ ημο Σμονζζηζημφ Σμιέα.
Δζδζηά πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ επζπεζνδιαηζχκ ηαζ πνμζςπζημφ κέςκ
επζπεζνήζεςκ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ Σμονζζηζηχκ
Τπδνεζζχκ.
Καηάνηζζδ επαββεθιαηζχκ, ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ ζε επζθεβιέκεξ

BCS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΔ

44

ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

εζδζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ παναβςβζηή
δζαδζηαζία.
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δνβαγυιεκμζ, επζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ Σμονζζηζημφ ημιέα

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020

Δ.Π. «Δλεξγόο θαη πγηήο γήξαλζε».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Δκίζποζδ ηδξ δμιήξ ηςκ ημονζζηζηχκ επαββεθιάηςκ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Τπμζηήνζλδ πνμζθήρεςκ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ:
Δκίζποζδ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ακένβςκ (θίζηα
ΟΑΔΓ) απυηηδζδξ επαββεθιαηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ δζεφνοκζδξ ηδξ
ζοιαμθήξ ημο ημονζζιμφ ζηδκ εκενβυ ηαζ οβζή βήνακζδ.
Δηζοβπνμκζζιυξ ηαζ εκίζποζδ ηςκ εεζιχκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκενβεζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαηναηζηήξ
ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δνβαγυιεκμζ, επζπεζνήζεζξ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ- Ακενβμζ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020

Θ.. 9. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΙ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΦΣΧΥΔΙΑ
Δ.Π. «ηήξημε γηα θπζηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδσνγόλεζε ππνβαζκηζκέλσλ
αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ θνηλνηήησλ·θαη πεξηνρώλ»
ηαζ Δελ ππάξρνπλ

Δ.Π. «Τπνζηήξημε γηα θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο».
ΔΗΓΗΚΟ
ΣΟΥΟ
–
ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δκίζποζδ εζδζηχκ μιάδςκ ιέζς ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ζημκ ημονζζιυ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Καηάνηζζδ – πθδνμθυνδζδ – οπμζηήνζλδ πνμζθήρεςκ – εκίζποζδ ιζηνμεπεκδφζεςκ
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ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΔΘΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 2014-2020.
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ:
Πνμβνάιιαηα αμδεδηζηχκ ή επζημονζηχκ ενβαζζχκ(ηνίηδ δθζηία, ιενζηή
απαζπυθδζδ).
Πνμχεδζδ ηδξ απεοεείαξ πνμιήεεζαξ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ απυ ιζηνήξ
ηθίιαηαξ παναβςβμφξ (πςνίξ ιεζάγμκηεξ) απυ ακχκοιεξ επζπεζνήζεζξ ζε
ημονίζηεξ ηαζ επαββεθιαηίεξ (ημπζηά παναδμζζαηά πνμσυκηα, ιακζηάνζα,
γοιανζηά, ηθπ).

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πθδεοζιμφ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ημονζζηζημφ ημιέα, επαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020

Δ.Π. «Δλεξγέο πνιηηηθέο έληαμεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο»
ηαζ

Δ.Π. «Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θύινπ, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο,
ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ»
ηαζ

Δ.Π. «Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηώζηκεο θαη πςειήο πνηόηεηαο
ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ
θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο»
ηαζ

Δ.Π. «Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ»
ηαζ

Δ.Π. «Σνπηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα (Community-led local development strategies)».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ –
ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πνμχεδζδ μθμηθδνςιέκδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζημκ ημονζζιυ ζε ημπζηυ επίπεδμ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Οθμηθδνςιέκα Πνμβνάιιαηα Ακάπηολδξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Γνάζεζξ πμο αθμνμφκ:
α) ίδνοζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ απυ μιάδεξ πθδεοζιμφ ιε πενζμνζζιέκδ
επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ ζε πενζμπέξ πμο πθήηημκηαζ απυ ορδθή ακενβία,
α) εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ εζδζηχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ ηαζ
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζε κέεξ ηαζ ηαζκμηυιεξ δναζηδνζυηδηεξ,
β) εκίζποζδ πνςημαμοθζχκ εονφηενδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ πμο
πενζθαιαάκμοκ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πνςημαμοθίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ
ζαθή ημζκςκζηυ ζημπυ.
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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Δπαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ (άιεζα ηαζ έιιεζα)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Γδιυζζμζ Φμνείξ (ΤπΣ ηαζ Πενζθένεζεξ) οθθμβζημί επαββεθιαηζημί θμνείξ
Σμονζζιμφ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη γεληθώο ζην ΣΕΣ 2014-2020

Θ..10. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ, ΣΙ ΓΔΞΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ
Δ.Π. «Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε, αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηεπόκελσλ, θαη
αύμεζε ηεο ζύλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο».
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ –
ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ Δθθάδαξ ιέζα απυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ
βκχζεςκ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηδξ παναβςβζηήξ αάζδξ, ζε υθα ηα επίπεδα ηαζ ηζξ ααειίδεξ
εηπαίδεοζδξ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

πεδζαζιυξ ηαζ εθανιμβή εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ
εηπαίδεοζδξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ:
Ακάπηολδ Οθμηθδνςιέκδξ ηναηδβζηήξ βζα ηδκ Σμονζζηζηή Δηπαίδεοζδ –
Αλζμπμίδζδ οθζζηάιεκδξ ειπεζνίαξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ
ηαζ ηςκ οπμδμιχκ εηπαίδεοζδξ ιε δζενεφκδζδ πθαζζίμο ιυπθεοζδξ
επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ. Δθανιμβή ηοηθζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Καηάνηζζδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ βζα ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ
ζηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα (ζειζκάνζα δζαπείνζζδξ ιζηνχκ
επζπεζνήζεςκ, πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ μζημλεκαβχκ, ηαηάνηζζδ ζημκ
ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ μζημημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ, ηαηάνηζζδ
εζδζηχκ μιάδςκ επαββεθιαηζχκ ημο ημονζζιμφ ηθπ.).
Καηάνηζζδ ζε εέιαηα ηαηαζηεοήξ μζημθμβζηχκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ηηζνίςκ
ηαεχξ ηαζ ζε εέιαηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ.
Δηπαίδεοζδ δζάζςζδξ ηαζ άιεζδξ αμήεεζαξ ζε αζθκίδζα αηοπήιαηα
ημονζζηχκ ζηα πεδία δνάζδξ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ (π.π.
ακαννζπδηζηά πεδία, ηαηαδοηζηά, μνεζααηζηά η.θπ.) αθθά ηαζ εειάηςκ
πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Δπαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ (άιεζα ηαζ έιιεζα)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

Γδιυζζμζ Φμνείξ (ΤπΣ ηαζ Πενζθένεζεξ) οθθμβζημί επαββεθιαηζημί θμνείξ
Σμονζζιμφ
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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΖΖ, Νοέμβριος 2013

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη εηδηθώο γηα ηνλ ηνπξηζκό – πηζαλή έληαμε ζε
δξάζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζε ΕΠ γηα ηελ Εθπαίδεπζε

Θ..11. ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΘΔΜΙΚΖ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ.
Δ.Π. «Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο
θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ κε ζηόρν ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ θαιύηεξε θαλνληζηηθή
ξύζκηζε θαη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε»
ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ –
ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πθήνδξ απυηηδζδ εεζιζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ / δζαπεζνζζηζηήξ επάνηεζαξ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΡΑΔΧΝ

Δκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ Ηηακυηδηαξ ζημκ ημιέα ημο Σμονζζιμφ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ:
Ακακέςζδ – επέηηαζδ ημο Μδηνχμο Σμονζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ, επέηηαζδ
δθεηηνμκζηχκ Τπδνεζζχκ αδεζμδυηδζδξ, εθέβπμο ηαζ πμθθαπθήξ
ζοιιυνθςζδξ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ. (Ήδδ πνμςεείηαζ δ οθμπμίδζδ
ημο ένβμο ζηδκ πανμφζα πενίμδμ).

Πθήνδξ ακαιυνθςζδ εεζιζημφ ηαζ ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο βζα ακάπηολδ,
αδεζμδυηδζδ, θεζημονβία ηαζ αλζμπμίδζδ Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ (Ν.
2160/2003). Γδιζμονβία «εκζαίμο ζδιείμο επαθήξ» βζα μνβάκςζδ ηαζ
πνμχεδζδ ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ, δζαβςκζζιχκ ηαζ πανμπή
δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ζε επεκδοηέξ – Ακαδζμνβάκςζδ Τπδνεζζχκ Τπ.
Σμονζζιμφ ηαζ ακαπνμζανιμβή νυθμο Δπζηνμπήξ Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ.
Ακάπηολδ (δθεηηνμκζημφ) Μδηνχμο Σμονζζηζηχκ Λζιέκςκ βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ημο ζπεδζαζιμφ ημο εαθαζζίμο ημονζζιμφ
Ονβάκςζδ Παναηδνδηδνίμο Σμονζζιμφ, ζφκδεζδ ιε δμνοθυνμ θμβανζαζιυ
Σμονζζιμφ (πνμςεείηαζ δ οθμπμίδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ πενζυδμο).
Γζμζηδηζηή ακαδζμνβάκςζδ ηαζ ελμνεμθμβζζιυξ - απμηέκηνςζδ
ανιμδζμηήηςκ ημονζζηζηήξ αδεζμδυηδζδξ ηαζ ζοιιυνθςζδξ ζε Αζνεηέξ
Πενζθένεζεξ ηαζ Γήιμοξ Γδιζμονβία Πενζθενεζαηχκ οθθμβζηχκ
Μδπακζζιχκ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Πνμαμθήξ.
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ

Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Δπαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ (άιεζα ηαζ έιιεζα)

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

ΤπΣ ηαζ Πενζθένεζεξ

ΜΔΓΑΛΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

Δελ πξνβιέπνληαη εηδηθώο γηα ηνλ ηνπξηζκό – πηζαλή έληαμε ζε
δξάζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζε ΕΠ γηα ηε Δεκόζηα Δηνίθεζε
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1.5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-20: ΤΝΑΦΔΙΑ ΜΔ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
Οζ Πενζθένεζεξ ζημ πθαίζζμ ηςκ απακηήζεςκ βζα ηδκ 2δ Δβηφηθζμ ζπεδζαζιμφ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηδξ
Πενζυδμο 2014-2020 έπμοκ ημπμεεηδεεί ςξ πνμξ ηδκ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή ημοξ
ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζε ιεβάθμ ή ιζηνυηενμ ααειυ ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ. Σμ εφνμξ ηδξ
ακαθμνάξ ζημκ ημονζζιυ ηαεχξ ηαζ δ ελεζδίηεοζδ ηςκ πνμηάζεςκ πμο πανμοζζάγμοκ ελανηάηαζ απυ
ηδκ αανφηδηα πμο μ ημιέαξ αοηυξ έπεζ ζημ ζοκμθζηυ παναβςβζηυ ζφζηδια, αθθά ηαζ απυ ηζξ
πνμμπηζηέξ πμο πνμδζαβνάθμκηαζ ιε αάζδ ημοξ πυνμοξ ηάεε Πενζθένεζαξ. Ηδζαίηενα ζδιακηζηυ
ζημζπείμ είκαζ υηζ ζε ζπεδυκ υθεξ ηζξ Πενζθένεζεξ (πθδκ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ) μ ημονζζιυξ
ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ελεηάγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηαηάνηζζδξ ηςκ πενζθενεζαηχκ
ζηναηδβζηχκ έλοπκδξ ελεζδίηεοζδξ.
Ακαθφμκηαξ ηδκ ζηναηδβζηή ηάεε πενζθένεζαξ ηαζ
επζηεκηνχκμκηαξ ζηζξ ακαθμνέξ - ηαηεοεφκζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ ημονζζιυ, δ βεκζηή εζηυκα πμο
πνμηφπηεζ είκαζ υηζ ζηζξ πενζζζυηενεξ μζ ακαθμνέξ ζε ακάβηεξ ή πνμμπηζηέξ ηαοηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ
ααειυ ιε ηα εζδζηά παναηηδνζζηζηά ημο ημονζζηζημφ πενζθενεζαημφ πνμσυκημξ. Πθέμκ ελεζδζηεοιέκεξ,
ςξ πνμξ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ είκαζ πενζθένεζεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ μζ
πθέμκ ημονζζηζηέξ ηδξ πχναξ (Κξήηε, Αηηηθή, Ηόληα).
Γζα ηζξ πενζζζυηενεξ πενζθένεζεξ (ηονίςξ αοηέξ πμο πανμοζζάγμοκ ιζηνή ελεζδίηεοζδ υπςξ δ
Θεζζαθία, δ ηενεά Δθθάδα, ημ Βυνεζμ Αζβαίμ) ςξ ηφνζμ γδημφιεκμ ακαθένεηαζ δ "Γζαζφκδεζδ /
αλζμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο πνςημβεκή ημιέα ηαζ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ζηζξ ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ"
πςνίξ ςζηυζμ κα πενζβνάθμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ δνάζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ. Ακηίεεηα
δ Πενζθένεζα Ημκίςκ Νήζςκ ελεζδζηεφεζ ηδκ πνμηεναζυηδηα αοηή ακαθένμκηαξ ηδκ δδιζμονβία δζηηφςκ
ιε επίηεκηνμ ημκ ημονζζιυ, ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ πμζμηζηή βεςνβία («μνζγυκηζα» δίηηοα παναβςβχκ
ημπζηχκ πζζημπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ή πνμζθμνάξ πμζμηζηχκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ «ηάεεηα»
δίηηοα δζαζφκδεζδξ αβνμηζημφ, δζαηνμθζημφ, ημονζζηζημφ, πμθζηζζηζημφ ή/ηαζ πενζααθθμκηζημφ ημιέα).
Ζ Αηηζηή επίζδξ ελεζδζηεφεζ ηδκ πνυηαζδ ηδξ ςξ πνμξ ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ηαζ ηαη'
επέηηαζδ ζοβηεηνζιέκμοξ οπμηθάδμοξ επζπεζνήζεςκ (ζοκεδνζαηυξ, ελς-κμζμημιεζαηήξ οβείαξ).
Μία άθθδ πνμηεναζυηδηα πμο ελίζμο ακαθένεηαζ απυ ηζξ πενζζζυηενεξ πενζθένεζεξ είκαζ (ζημ πθαίζζμ
ημο Θ..2) δ πνμαμθή ηςκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ιε κέα ρδθζαηά ιέζα ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ημο
ηυζημοξ δζαπείνζζδξ ηαζ δζαθήιζζδξ. Ζ δνάζδ αοηή ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ πενζθένεζα Αηηζηήξ ιέζα απυ
ηδκ πνυηαζδ βζα "ζοβηνυηδζδ ζοθθμβζηχκ ιμνθχκ δζαπείνζζδξ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ ημονζζηζηήξ
πνμαμθήξ ηδξ Αηηζηήξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηέθεζδ ιυκζιμο mega-event", ςζηυζμ ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ έπεζ ιυκμ βεκζηή ακαθμνά.
Χξ πνμξ ηζξ εκζζπφζεζξ επζπεζνήζεςκ (Θ..3) ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ
ακαθμνέξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ηςκ ημονζζηζηχκ ηθάδςκ, οπάνπμοκ ςζηυζμ μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ
πμο ακαθένμοκ ημκ ημονζζιυ δζαηνζηά. οβηεηνζιέκα:
Ζ Ζπεηξνο πνμηείκεζ δδιζμονβία δζαηνζημφ Καεεζηχημξ Δκίζποζδξ Γζαζφκδεζδξ / αλζμπμίδζδξ
ηςκ πνμσυκηςκ ημο πνςημβεκή ημιέα ηαζ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ζηζξ ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ.
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Ζ πενζθένεζα Ννηίνπ Αηγαίνπ πνμηείκεζ ηδκ εζηίαζδ ηςκ εκζζπφζεςκ πνμξ ηδ δζεφνοκζδ ημο
πνυκμο εηήζζαξ θεζημονβίαξ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκα κδζζά έκημκμο
ημονζζηζημφ παναηηήνα ηαζ πνμζακαημθζζιμφ, ιε δδιζμονβία κέςκ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ.
Ζ Πενζθένεζα Αηηηθήο ακαθένεζ ηδκ ζηήνζλδ επζπεζνήζεςκ ςξ ιέζμ βζα ηδκ πνμζανιμβή ζηζξ κέεξ
ζοκεήηεξ Παβηυζιζμο ηαζ Δονςπασημφ Γζαπενζθενεζαημφ Ακηαβςκζζιμφ / δζεφνοκζδ ηδξ
Μδηνμπμθζηζηυηδηαξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ – ζηυπμοξ (ζοκεδνζαηυξ ημονζζιυξ, εαθάζζζμξ
ημονζζιυξ, mega events, Homeporting ζηζξ ηνμοαγζένεξ).
ημοξ Θ.. 4 έςξ 6 πμο αθμνμφκ ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ, μζ πενζθένεζεξ επζηεκηνχκμοκ ηφνζα ηζξ
πνμηεναζυηδηεξ ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ημο μζημημονζζιμφ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ.
Κξήηε, Θεζζαιία, Ηόληα Νεζηά θαη Αηηηθή εζηζάγμοκ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημοξ πνμξ ηδκ ακάπηολδ
ημο εαθάζζζμο ημονζζιμφ, ε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηέζζενζξ πενζθένεζεξ
(Θεζζαιία, Πεινπόλλεζνο, ηεξεά Διιάδα, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε) ακαθένμοκ ηδκ
ακάβηδ "απμηεθεζιαηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ δ μπμία επδνεάγεζ ανκδηζηά ιε
ακηίζημζπα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, ημονζζηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Πενζθένεζαξ" . ηδκ Ζπεηξν
ακαθένεηαζ επζπθέμκ δ ακάβηδ εθανιμβήξ ζοζηδιάηςκ ελμζημκυιδζδξ πυζζιμο φδαημξ, ζδζαίηενα
ζηζξ παναεαθάζζζεξ – ημονζζηζηέξ πενζμπέξ, ιε ακαηφηθςζδ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο κενμφ. Ζ
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ επζπεζνήζεζξ ηαζ οπμδμιέξ ημο ημονζζηζημφ ημιέα (Θ..4) ακαθένεηαζ
αιοδνά ζηα ηείιεκα, πςνίξ κα ακαθένμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ - πνμηεναζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ
ημονζζιυ. Οζ δφμ Νδζζςηζηέξ Πενζθένεζεξ ημο Αηγαίνπ έπμοκ ςζηυζμ επζζδιάκεζ υηζ "Ζ ακάπηολδ
επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημκ ημονζζιυ ηαζ ζηδ ιεηαπμίδζδ, απαζηεί εκενβεζαηή επάνηεζα ηαζ
ζηαεενυηδηα ζηδκ πνμζθμνά ηδξ, ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ"
ε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζπεθαζζιυηδηα/ηζκδηζηυηδηα (Θ.. 7) ηφνζα πνμηεναζυηδηα βζα ηζξ πενζζζυηενεξ
πενζθένεζεξ είκαζ μζ ζοκδέζεζξ μζηζζηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ημονζζηζηχκ – πμθζηζζηζηχκ πενζμπχκ ιε ημ
ηφνζμ μδζηυ δίηηομ ηαζ δζεονςπασημφξ άλμκεξ. οβηεηνζιέκεξ ακαθμνέξ ζε ένβα ή άθθεξ δνάζεζξ ζημκ
ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ πμο δνμοκ οπέν ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ αθμνμφκ:
Σδκ ζοιπθήνςζδ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (Νόηην Αηγαίν, Ηόληα)
Σδκ εκίζποζδ οπμδμιχκ βζα ημ home-porting ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ηνμοαγζέναξ
(Αηηηθή, Κξήηε)
Σδκ δδιζμονβία οδαημδνμιίςκ (Ηόληα).
Γζα ημοξ Θ.. πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ,
ηδκ θηχπεζα ηαζ ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ, μζ πνμηάζεζξ ηςκ πενζθενεζχκ είκαζ βεκζηέξ ηαζ ακαθένμκηαζ
ηονίςξ ζηδκ ακάβηδ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ επζπεζνδιαηζχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ. Ζ Πενζθένεζα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ακαθένεζ ηδκ ακάβηδ βζα Οθμηθδνςιέκα Πνμβνάιιαηα Γζανενςηζηήξ
Πνμζανιμβήξ ηςκ Δπζπεζνήζεςκ (ημο ημονζζηζημφ ημιέα) ζημ μζημκμιζηυ Πενζαάθθμκ ιε ζηυπμ ηδκ
εκζςιάηςζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ , ηδξ ελςζηνέθεζαξ , ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εββφδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ.
Πανμιμίςξ δ Πενζθένεζα Ζπείξνπ ακαθένεζ ςξ δνάζδ ηδκ δδιζμονβία Οθμηθδνςιέκςκ ζπεδίςκ
ακάπηολδξ θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ πςνζηχκ εκμηήηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ.
Χξ πνμξ ηδκ Οθμηθδνςιέκδ Δδαθζηή Πνμζέββζζδ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ πμο ζημπεφμοκ
απμηθεζζηζηά ή ηφνζα ζημκ ημονζζιυ ακαθένμκηαζ απυ ηδκ Πενζθένεζα Κνήηδξ, υπμο πνμηείκεηαζ μ
ζπεδζαζιυξ ηαζ δ εθανιμβή ιίαξ Οθμηθδνςιέκδξ Υςνζηήξ Δπέκδοζδξ ζηδκ πανάηηζα ημονζζηζηή
γχκδ.
Σέθμξ, ζηδ δζηή ημο πνυηαζδ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ακαθένεζ βζα ημκ ημιέα ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ηςκ
δελζμηήηςκ ηαζ ηδξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ, ηδκ πνυεεζδ ημο κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ενβαθείμ ηςκ
Οθμηθδνςιέκςκ Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ ςξ ιέζμ εζηίαζδξ ηδξ εοθομφξ ελεζδίηεοζδξ ζε
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ακαβκςνζζιέκεξ πνμμπηζηέξ ή αηυια ηαζ εζδζημφξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ (π.π. ζοκενβαζία
Πακεπζζηδιίςκ βζα δδιζμονβία δζεεκχξ ακηαβςκζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ζημκ ημονζζιυ).

ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά δ ζοκάθεζα ηςκ απυρεςκ - πνμηάζεςκ ηςκ
πενζθενεζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ. Με ηδκ έκδεζλδ Α ηαζ ημ
ακμζηηυ πνάζζκμ πνχια ζδιεζχκεηαζ δ φπανλδ ζπεηζηήξ ακαθμνάξ ζηδκ Πενζθένεζα πμο ειπίπηεζ ζημ
πθαίζζμ ηςκ δνάζεςκ πμο έπεζ ελεζδζηεφζεζ ημ Τπμονβείμ Σμονζζιμφ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ Δπεκδοηζηή
Πνμηεναζυηδηα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, υπςξ πενζζζυηενμ ακαθοηζηά έπεζ ακαθενεεί παναπάκς, μζ
πνμηάζεζξ ηςκ πενζθενεζχκ είκαζ βεκζηέξ, πςνίξ κα ελεζδζηεφμοκ ζημ ααειυ πμο έπεζ ηάκεζ ημ ΤπΣ.
Ακαβκςνίγεηαζ ζοκεπχξ ιζα ημζκή ακάβηδ / πνμηεναζυηδηα ιεηαλφ οπμονβείμο ηαζ πενζθένεζαξ.
ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ιζα πενζθένεζα ελεζδζηεφεζ πεναζηένς ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δνάζεςκ πμο
πνμηείκεζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα, ζημ ηεθί ζδιεζχκεηαζ δ έκδεζλδ Δ
(Δλεζδίηεοζδ πνυηαζδξ, ζημφνμ πνάζζκμ).
ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ ελεζδζηεφζεζξ αοηέξ
δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηζξ δνάζεζξ ημο οπμονβείμο. Συηε ζοιπθδνχκεηαζ δ ηζιή Γ (Γζαθμνμπμίδζδ).
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δζαθμνμπμίδζδ δεκ ζδιαίκεζ ηαη' ακάβηδ ηαζ ιδ ζοιααηυηδηα ηςκ πνμηάζεςκ ημο
Τπμονβείμο ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ. Γζα πανάδεζβια ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ δ Πενζθένεζα Νμηίμο
Αζβαίμο εέηεζ ημ εέια ηδξ εκενβεζαηήξ αοηάνηεζαξ ημ μπμίμ δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ ζπεηζηέξ δνάζεζξ ημο
Τπμονβείμο ηαεχξ αθμνά έκα βεκζηυηενμ ακαπηολζαηυ γήηδια.
ηζξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ ζοκάθεζα ιε ηζξ πενζθένεζεξ, εκημπίγμκηαζ
ηαηά ηφνζμ θυβμ "μνζγυκηζα εέιαηα" πμο αθμνμφκ ηδκ αβμνά (π.π. εεκζηά ιδηνχα, εεκζηυ ζφζηδια
ημονζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ), ή δνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ έπμοκ ανιμδζυηδηεξ μζ πενζθένεζεξ.
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Θ.. 1.
Θ.. 2.

«Ακάπηολδ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ΣΠΔ,
δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο (e-commerce) ηαζ
εκίζποζδ γήηδζδξ ΣΠΔ»
«Δκίζποζδ εθανιμβχκ ΣΠΔ βζα δθεηηνμκζηή
ηοαένκδζδ (e-government), δθεηηνμκζηή
ιάεδζδ (e-learning) ....»

Θ.. 3.

Α

«Ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή κέςκ
επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ βζα ΜΜΔ, ζδίςξ
βζα ηδ δζεεκμπμίδζδ».
«Δκίζποζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ
επέηηαζδξ ηςκ πνμδβιέκςκ δοκαημηήηςκ βζα
ηδκ ακάπηολδ .....».

Δ

Α

Α

Α

Δ

Α

Α

«Δκίζποζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ΜΜΔ κα
ειπθαημφκ ζε δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ
ηαζκμημιίαξ»
Θ.. 4.

Δ

«Πνμχεδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ
ηδξ πνήζδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ
ζηζξ ΜΜΔ

Α

«ηήνζλδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ ηδξ
πνήζδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζηζξ
δδιυζζεξ οπμδμιέξ, .....»
«Ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή εοθοχκ
ζοζηδιάηςκ δζακμιήξ ζε επίπεδμ παιδθήξ
ηαζ ιέζδξ ηάζδξ·

Δ/Γ

«Πνμχεδζδ ζηναηδβζηχκ βζα παιδθέξ
εηπμιπέξ άκεναηα βζα υθμοξ ημοξ ηφπμοξ
πενζμπχκ, ζδίςξ ηζξ αζηζηέξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ
αζχζζιδξ αζηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, .....
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Θ..

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ

Θ.. 5.

«Πνμχεδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ
ηδξ πνήζδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ
ζηζξ ΜΜΔ

Θ.. 6.

«Ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδιακηζηχκ ακαβηχκ βζα
επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ηςκ απμννζιιάηςκ
βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ....»

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΑΜΘ

Α

ΚΜ

ΓΜ

ΖΠ

ΘΔ

ΣΔ

Α

Α

Α

ΓΔ

Α

Δ

Α

ΑΣΣ

ΒΑ

ΝΑ

Δ/Γ

Α

«Γνάζδ βζα ηδ αεθηίςζδ ημο αζηζημφ
πενζαάθθμκημξ, ακαγςμβυκδζδ ηςκ
οπμααειζζιέκςκ αζμιδπακζηχκ εηηάζεςκ ηαζ
ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ»
Θ.. 7.

ΠΔΛ

ΚΡ

Α

«Πνμζηαζία, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ
πμθζηζζηζηήξ ηαζ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ»
«Πνμζηαζία ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ
αζμπμζηζθυηδηαξ, πνμζηαζία ηαζ
απμηαηάζηαζδ ημο εδάθμοξ, πνμχεδζδ
οπδνεζζχκ ζπεηζηχκ ιε ημ μζημζφζηδια.....

ΙΟΝ

Δ

Α

Α

Α

Α

Α

«ηήνζλδ πμθοηνμπζημφ Δκζαίμο Δονςπασημφ
Υχνμο Μεηαθμνχκ επεκδφμκηαξ ζημ δίηηομ
ημο Γζεονςπασημφ Γζηηφμο Μεηαθμνχκ
(ΓΔΓ-Μ)».
«Δκίζποζδ πενζθενεζαηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ιέζς
ηδξ ζφκδεζδξ δεοηενεουκηςκ ηαζ ηνζηεουκηςκ
ηυιαςκ ιε ηζξ οπμδμιέξ ΓΔΓ-Μ»·

Α

Α

Δ

«Ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ ιεηαθμνάξ θζθζηχκ
πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε παιδθέξ
εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα
(ζζδδνμδνμιζηέξ, πμηάιζεξ ηαζ εαθάζζζεξ
ιεηαθμνέξ ηαζ θζιάκζα)
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Θ..

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ

Θ.. 8.

«Πνυζααζδ ζε απαζπυθδζδ βζα ακαγδημφκηεξ εέζδ ενβαζίαξ ηαζ μζημκμιζηά ιδ
εκενβά άημια, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
ημπζηχκ πνςημαμοθζχκ ....

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΑΜΘ

ΚΜ

ΓΜ

ΖΠ

ΘΔ

ΣΔ

ΓΔ

ΙΟΝ

ΠΔΛ

ΑΣΣ

«Πνμζανιμβή ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηςκ
επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ...».
«Δκενβυξ ηαζ οβζήξ βήνακζδ».
«ηήνζλδ βζα θοζζηή, μζημκμιζηή ηαζ
ημζκςκζηή ακαγςμβυκδζδ οπμααειζζιέκςκ
αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ ημζκμηήηςκ·ηαζ
πενζμπχκ»

Α

«Τπμζηήνζλδ βζα ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ».
«Δκενβέξ πμθζηζηέξ έκηαλδξ ιε ζηυπμ ηδ
αεθηίςζδ ηςκ εοηαζνζχκ απαζπυθδζδξ»
«Καηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς
θφθμο, θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, ......»
«Βεθηίςζδ πνυζααζδξ ζε μζημκμιζηέξ,
αζχζζιεξ, ορδθήξ πμζυηδηαξ οπδνεζίεξ»
«Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ
ηςκ ημζκςκζηχκ επζπεζνήζεςκ»
«Σμπζηά ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα».
Θ..10.

«Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ δζα αίμο
ιάεδζδ, ακααάειζζδ ηςκ δελζμηήηςκ .....».

Θ..11

«Δπέκδοζδ ζηδ εεζιζηή ζηακυηδηα ηαζ ζηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ
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Α

«Βζχζζιδ έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ
κέςκ, εζδζηυηενα βζα αοημφξ πμο ανίζημκηαζ
εηηυξ ενβαζίαξ, εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ.»

Θ.. 9.

ΒΑ

Δ

Δ

Α
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3:
ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ
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3.1. Ζ ΥΧΡΙΚΖ ΓΙΑΣΑΖ ΣΖ ΠΟΛΙΣΙΚΖ
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ Δθθάδα δζαεέηεζ 1.597 Ξεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ηαζ 771.281 ηθίκεξ (πενίπμο 0,07/ ακά ηάημζημ).
Απυ ημ 1990 (πενίπμο ηδκ πενίμδμ έκανλδξ ημο Α’ ΚΠ) ημ δοκαιζηυ ηςκ ηαηαθοιάηςκ έπεζ αολδεεί
ηαηά πενίπμο 82% ηαζ ηονίςξ έπεζ ακαααειζζηεί πμζμηζηά ηαεχξ ζημ ίδζμ δζάζηδια μζ ηθίκεξ ακχηενα
πμζμηζηά ζηάειδξ (5 αζηένςκ) έπμοκ οπενηεηναπθαζζαζηεί (4,6) ηαζ μζ ηθίκεξ ηεζζάνςκ αζηένςκ
έπμοκ δζπθαζζαζηεί. Ακαηνέπμκηαξ ηα ακαθοηζηά ζημζπεία δ ελέθζλδ ηδξ οπμδμιήξ πανυηζ είκαζ
ζοκεπήξ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί ζε δφμ πενζυδμοξ. Ζ πνχηδ πενίπμο ιέπνζ ημ 2000 ηαηά ηδκ μπμία δ
πμζμηζηή αφλδζδ είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ πμζμηζηήξ ηαζ δ δεφηενδ ηαηά ηδκ μπμία δ πμζμηζηή αφλδζδ
οπενηενεί. Ζ δζάηνζζδ ηςκ δφμ πενζυδςκ απμηεθεί ηφνζμ απμηέθεζια ηδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ
υπςξ αοηή δζαιμνθχεδηε ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ απυ ημ ΔΠΑΝ ηαζ ημκ Ακαπηολζαηυ Νυιμ απυ ημ
μ
3 ΚΠ ηαζ έπεζηα.
Καηά ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ δ δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηή ημονζζηζηή οπμδμιή
αολήεδηε πμζμηζηά ηαζ ακαααειίζηδηε πμζμηζηά. οκμθζηά απυ ημ 2002 ςξ ημ 2011 πνμζηέεδηακ ζε
θεζημονβία ζε υθδ ηδκ πχνα 121.500 ηαηαθφιαηα αολάκμκηαξ ηδκ ζοκμθζηή δοκαιζηυηδηα ηαηά 19,1%.
Ζ αφλδζδ αοηή δεκ ήηακ εκζαία, ηαεχξ ηα ζημζπεία ημο πίκαηα πμο αημθμοεεί δείπκμοκ υηζ ημ
ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ ηςκ επεκδφζεςκ ηαηεοεφκεδηε ζηζξ «παναδμζζαηά» ημονζζηζηέξ πενζμπέξ: Νυηζμ
Αζβαίμ, Κνήηδ ηαζ Κεκηνζηή Μαηεδμκία είκαζ μζ πενζθένεζεξ πμο ημ 2002 ζοβηέκηνςκακ ημκ ορδθυηενμ
ανζειυ ιμκάδςκ ηαζ ηθζκχκ ηαζ ζε αοηέξ ηαζ ιε ηδκ ίδζα πενίπμο ακαθμβία πνμζηέεδηακ μζ
πενζζζυηενεξ κέεξ ηθίκεξ. Πανάθθδθα, οπάνπεζ ιζα ζδιακηζηή πμζμζηζαία αφλδζδ ζε ιδ
«παναδμζζαημφξ» πνμμνζζιμφξ, υπςξ δ Γοηζηή Μαηεδμκία ηαζ δ Ήπεζνμξ, ηςκ μπμίςκ ημ
λεκμδμπεζαηυ δοκαιζηυ δζπθαζζάγεηαζ. Ζ αφλδζδ αοηή πζεακχξ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ
γήηδζδξ βζα «πεζιενζκμφξ» πνμμνζζιμφξ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ζε μνζζιέκεξ
πενζμπέξ ιέζς ηδξ Δβκαηίαξ Οδμφ.
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ΑΠΟΛΤΣΖ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΑΤΞΖΖ ΚΛΙΝΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Γπηηθή Μαθεδνλία
Θεζζαιία
Ζπεηξνο
ηεξεά Διιάδα
Ηόληωλ Νήζωλ
Γπηηθή Διιάδα
Πεινπόλλεζνο
Αηηηθή
Βόξεην Αηγαίν
Νόηην Αηγαίν
Κξήηε
ΔΛΛΑΓΑ

2002/2007

2007/2011

2002/2011

2.442

2.561

5.003

14,7%

13,5%

30,2%

12.799

6.190

18.989

18,6%

7,6%

27,6%

965

949

1.914

25,5%

20,0%

50,6%

2.068

1.157

3.225

8,2%

4,3%

12,8%

1.211

3.096

4.307

11,8%

27,1%

42,1%

-1.172

2.097

925

-4,0%

7,4%

3,1%

4.353

4.069

8.422

5,4%

4,8%

10,2%

2.780

551

3.331

18,4%

3,1%

22,0%

-6.683

3.764

-2.919

-21,4%

15,3%

-9,3%

1.362

-2.151

-789

2,2%

-3,5%

-1,3%

-628

886

258

-2,9%

4,2%

1,2%

14.558

25.786

40.344

9,8%

15,8%

27,2%

22.664

15.762

38.426

18,2%

10,7%

30,8%

56.719

64.717

121.436

8,9%

9,3%

19,1%

Χξ πνμξ ημκ παναηηήνα ηδξ πμζμηζηήξ ακααάειζζδξ δ «ιέζδ ηθίκδ» ζηδκ Δθθάδα «ακαααειίζηδηε»
απυ 2,96 ζε 3,1 αζηένζα. φιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ Γνάθδια αθθά ηαζ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα πμο
πανμοζζάζηδηακ παναπάκς, πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα:
Νυηζμ Αζβαίμ ηαζ Κνήηδ ελαημθμοεμφκ κα δζαεέημοκ ζε ιέζμοξ υνμοξ ημ ορδθυηενμ πμζμηζηά
δοκαιζηυ, ημ μπμίμ ιάθζζηα ελέθζλακ πεναζηένς ηαηά ηδκ πενίμδμ 2007-2011.
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Ήπεζνμξ, Γοηζηή Δθθάδα ηαζ Πεθμπυκκδζμξ ακααάειζζακ ζε ζπεηζημφξ υνμοξ ημ δοκαιζηυ ηδξ.
Σα ζημζπεία ημο ΔΠΑΝ ΗΗ, δείπκμοκ υηζ μζ ηνεζξ αοηέξ πενζθένεζεξ απμηέθεζακ ηζξ ηαπφηενα
ακαπηοζζυιεκεξ απυ πθεονάξ πνμζθμνάξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ
Ζ ηενεά Δθθάδα θαίκεηαζ ιε δζαθμνά κα δζαεέηεζ ημ πθέμκ πμζμηζηά αδφκαιμ ημονζζηζηυ
δοκαιζηυ. Ζ ηάζδ αοηή εα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ημ ηαεεζηχξ εκζζπφζεςκ
ζηδκ Πενζθένεζα.
Συζμ ηα πμζμηζηά υζμ ηαζ ηα πμζμηζηά ζημζπεία δείπκμοκ ζπεηζηή οπμπχνδζδ ηδξ Αηηζηήξ ιεηά ημ
2004, υηακ ηαζ δ ακςδμιή ιεζχκεηαζ πμζμηζηά. Ο ζπεηζηά ανβυξ νοειυξ ακααάειζζδξ (ζε
ζφβηνζζδ ιε Κνήηδ ηαζ Νυηζμ Αζβαίμ) πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζημκ αζηζηυ ηφπμ ηδξ οπμδμιήξ
(boutique hotels vs Resorts).
Ζ Κεκηνζηή Μαηεδμκία (Σνίηδ ζε ιέβεεμξ ζε ανζειυ ιμκάδςκ ηαζ ηέηανηδ ζε ανζειυ ηθζκχκ
πενζθένεζα ηδξ πχναξ) ειθακίγεζ ζδζαίηενα παιδθυ βζα ημ ιέβεεμξ ελεζδίηεοζδξ ηδξ πμζμηζηυ
δοκαιζηυ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ «παιδθή» ζοιιεημπή ζε επεκδφζεζξ ημο
ακαπηολζαημφ κυιμο, ηδκ ορδθή ζοιιεημπή ζε ιδ εκηαζζυιεκεξ ζημκ ακαπηολζαηυ κυιμ ηναηζηέξ
εκζζπφζεζξ ηαζ ημ παιδθυ ζε ζπέζδ ιε ημκ Δεκζηυ ι.μ. (ηαζ πμθφ παιδθυ ζε ζπέζδ ιε ηδξ
ημονζζηζηά ακεπηοβιέκεξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ) ιέζμ ιέβεεμξ ιμκάδςκ, πνμζδζμνίγεζ ηδκ
ζδζαζηενυηδηα ηδξ ΠΚΜ ζε ζπέζδ ιε ημ «παναδμζζαηυ ιμκηέθμ».
«ΜΔΖ ΣΑΞΖ» ΑΣΔΡΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

3,40

Αναηολική Μακεδονία Θράκη
Κενηρική Μακεδονία

3,30

Γσηική Μακεδονία

3,20

Θεζζαλία

3,10

Ηπειρος

3,00

Σηερεα Δλλάδα
Ιόνιων Νήζων

2,90

Γσηική Δλλάδα

2,80

Πελοπόννηζος

2,70

Αηηική
Βόρειο Αιγαίο

2,60

Νόηιο Αιγαίο

2,50
Κρήηη

2,40

ΔΛΛΑΓΑ

2007
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ΕΖΣΖΖ
Ζ Σμονζζηζηή γήηδζδ δεκ είκαζ εκζαία, μφηε ςξ πνμξ ηδκ πμζμηζηή, μφηε ςξ πνμξ ηδκ πμζμηζηή ηδξ
ζφκεεζδ. Πένα ηςκ πνμζθενυιεκςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ ηαεμνίγεηαζ απυ πμθθμφξ ελςηενζημφξ ηαζ
εζςηενζημφξ πανάβμκηεξ, δ πνμζααζζιυηδηα (πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ δζεοημθφκζεςκ ζηδκ ηίκδζδ
θοζζηχκ πνμζχπςκ ηαζ ζοκαθθάβιαημξ) ηάεε πενζμπήξ πνμμνζζιμφ απυ ηάεε πενζμπή πνμέθεοζδξ,
ηα μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά δεδμιέκα ηάεε πχναξ, ηδκ ημοθημφνα ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο «ηοπζημφ»
πμθίηδ, ηδκ πνμαμθή, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ηςκ ιενχκ ηδξ ημονζζηζηήξ
αθοζίδαξ, ηδκ θήιδ η.μ.η..
Ζ πενζθενεζαηή δμιή ηδξ γήηδζδξ έπεζ ςξ αημθμφεςξ:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΕΖΣΖΖ7

DE-ΓΔΡΜΑΝΗΑ
GB-ΖΝ. ΒΑ.
FR-ΓΑΛΛΗΑ
IT-ΗΣΑΛΗΑ
US-Ζ.Π.Α.
RU-ΡΧΗΑ
NL-ΟΛΛΑΝΓΗΑ
SE-ΟΤΖΓΗΑ
PL-ΠΟΛΧΝΗΑ
BE-ΒΔΛΓΗΟ
NO-ΝΟΡΒΖΓΗΑ
IL-ΗΡΑΖΛ
CY-ΚΤΠΡΟ
AT-ΑΤΣΡΗΑ
DK-ΓΑΝΗΑ
ES-ΗΠΑΝΗΑ
RO-ΡΟΤΜΑΝΗΑ
CZ-ΣΔΥΗΑ
AU-ΑΤΣΡΑΛΗΑ
CH-ΔΛΒΔΣΗΑ
FI-ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ
CS-ΔΡΒΗΑ
BG-ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
CA-ΚΑΝΑΓΑ
JP-ΗΑΠΧΝΗΑ
TR-ΣΟΤΡΚΗΑ
AL-ΑΛΒΑΝΗΑ
CN-ΚΗΝΑ
UA-ΟΤΚΡΑΝΗΑ
HU-ΟΤΓΓΑΡΗΑ

7

ΑΜΘ

ΑΣΣ

Β.ΑΗΓ.

Γ.
ΔΛΛ.

Γ.Μ.

ΖΠ.

ΘΔ.

Η. Ν.

Κ.Μ.

ΚΡ.

Ν.
ΑΗΓ.

ΠΔΛ

Σ.
ΔΛΛ.

ΔΛΛΑΓΑ

2
5
14
9
15
22
13
10
12
23
21
29
11
7
17
24
4
8
19
18
27
6
1
26
30
3
16
25
28
20

5
4
2
3
1
13
11
17
21
14
20
23
6
25
24
7
15
30
8
16
27
26
22
9
10
18
19
12
29
28

3
2
14
4
11
21
1
5
24
12
6
27
17
10
8
18
22
9
15
16
13
30
23
19
28
7
20
25
29
26

1
6
2
5
3
4
11
25
15
9
27
23
16
8
26
7
18
22
14
10
28
21
24
19
12
29
17
20
13
30

6
15
11
4
13
1
12
25
23
21
29
7
3
18
28
22
9
27
10
19
16
14
5
20
30
8
2
24
17
26

3
4
7
2
9
20
5
6
25
18
10
13
8
15
21
17
11
26
12
19
16
23
14
24
29
22
1
30
27
28

5
3
4
2
1
9
8
12
10
24
19
16
11
18
17
7
14
28
22
25
27
20
21
15
6
26
13
23
29
30

2
1
5
7
19
4
3
11
10
6
20
26
21
9
15
24
13
8
22
12
16
14
18
25
29
28
23
30
27
17

1
4
16
9
12
2
19
21
8
18
30
17
7
11
27
24
5
13
23
20
28
3
6
25
29
10
14
26
22
15

1
3
2
8
14
4
6
5
9
11
7
12
19
17
10
21
20
16
23
15
13
25
28
22
29
0
27
26
18
24

1
2
7
3
13
5
4
6
12
8
11
9
21
10
15
20
24
14
18
17
16
27
29
19
28
25
30
26
22
23

4
5
2
1
3
8
7
19
6
9
24
14
11
18
25
12
15
21
16
13
20
23
26
10
22
28
17
27
30
29

3
9
1
4
2
6
10
25
7
11
30
13
17
20
24
5
18
29
14
21
22
16
19
12
8
26
15
23
28
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Πεγή: ΔΛΣΑΣ
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ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
O ημονζζιυξ είκαζ δναζηδνζυηδηα πμο ηαηελμπήκ ελανηάηαζ απυ ημοξ ημπζημφξ πυνμοξ ηαζ ηαηελμπήκ
έπεζ ακάβηδ απυ εηείκεξ ηζξ πςνζηέξ νοειίζεζξ πμο εα ημο επζηνέρμοκ κα ακαπηοπεεί, ημπζηά,
επζπεζνδιαηζηά απνυζημπηα αθθά ηαζ πςνίξ κα ελακηθεί ημοξ ημπζημφξ πυνμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ
ελανηάηαζ δ επζαίςζδ ημο.
Ο ημονζζιυξ «γεζ» ηαηά ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ηαζ ηαηά ΓΗΚΣΤΑ. Καηά ζοκέπεζα, μ
ηαηάθθδθμξ εκημπζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηαζ νφειζζδ ζοβηεηνζιέκςκ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ ηαζ δζηηφςκ
έπεζ βζα ημκ ημονζζιυ ελαζνεηζηή ζδιαζία. Ζ ζπεηζηή δζαδζηαζία πςνμηαλζηήξ νφειζζδξ αοηή δεκ έπεζ
κμιμεεηζηά μθμηθδνςεεί, αθθά έπμοκ ήδδ πνμζδζμνζζηεί ηαζ πενζμπέξ ηαζ ενβαθεία, πμο ζοκενβμφκ
απμθφηςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ζημ
πθαίζζμ ημο .Δ.. 2014-2020.
Ο εκημπζζιυξ πενζμπχκ ηαζ δζηηφςκ βίκεηαζ ζηα πθαίζζα ημο (ππό αλαζεώξεζε-νξηζηηθνπνίεζε)
Δζδζημφ Πθαζζίμο Υςνζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ ημο Σμονζζιμφ:
ΔΙΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΧΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (έθδνζε ππό αλαζεώξεζε)

ηα εηπμκμφιεκα κέα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
έπμοκ εκημπζζηεί (ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ) μζ πενζμπέξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ή μζ πενζμπέξ
υπμο ηα πνμαθήιαηα ή μζ δοκαηυηδηεξ επζαάθθμοκ ζοβηεηνζιέκδ πανέιααζδ.
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3.2. ΠΡΟΣΑΔΙ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΣΖ ΥΧΡΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
3.2.1. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΥΧΡΙΚΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Οζ εζδζηέξ πενζμπέξ/γχκεξ/δίηηοα ηαεμνίγμκηαζ βζα ηδκ ηάεε ελεζδζηεοιέκδ πανέιααζδ ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ςξ ελήξ:
Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ:

- Πενζμπέξ Οθμηθδνςιέκδξ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ (ΠΟΣΑ) ημο άνενμο 29 ημο κ. 2545/1997.
- Πενζμπέξ Ονβακςιέκδξ Ακάπηολδξ Παναβςβζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ ημονζζιμφ (ΠΟΑΠΓ) ημο κ.
2742/1999, ζηζξ μπμίεξ δ απμηθεζζηζηή ή δ ηφνζα πνήζδ είκαζ δ πνήζδ ημονζζιμφ-ακαροπήξ.

- Πενζμπέξ Δζδζηά Ροειζγυιεκδξ Πμθεμδυιδζδξ (ΠΔΡΠΟ) ημο κ. 2508/1997, ζηζξ μπμίεξ
επζηνέπμκηαζ πνήζεζξ ημονζζιμφ-ακαροπήξ.

- Γδιυζζα Αηίκδηα, ηςκ μπμίςκ μ βεκζηυξ πνμμνζζιυξ ζφιθςκα ιε ηα εβηεηνζιέκα Δζδζηά πέδζα
Υςνζηήξ Ακάπηολδξ Γδιμζίςκ Αηζκήηςκ (ΔΥΑΓΑ) ημο κ. 3986/2011 είκαζ μ ημονζζιυξ – ακαροπή
ή δ δδιζμονβία παναεενζζηζημφ –ημονζζηζημφ πςνζμφ.

- Πενζμπέξ, βζα ηζξ μπμίεξ εηδίδμκηαζ Δζδζηά πέδζα Υςνζηήξ Ακάπηολδξ ηναηδβζηχκ Δπεκδφζεςκ
(ΔΥΑΔ) ημο κ. 3894/2010 (Α’ 204) βζα επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ.
Αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο
ηδκ ηαηδβμνία αοηή οπάβμκηαζ πενζμπέξ είηε ακαπηοβιέκεξ ημονζζηζηά είηε ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ
ιαγζημφ ημονζζιμφ:

- Αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο:
Ακαβκςνίζζιδξ ημονζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ακαβκςνίζζιμο ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ, ορδθήξ
ζοβηέκηνςζδξ ιαγζημφ ημονζζιμφ, ορδθμφ ααειμφ ελάνηδζδξ ηδξ πενζθενεζαηήξ ηαζ ημπζηήξ
μζημκμιίαξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ζημ ημονζζιυ, ιε πζέζεζξ πνμξ ημοξ θοζζημφξ ηαζ εκενβεζαημφξ
ακενςπμβεκείξ πυνμοξ, ιε ειθακή παναηηδνζζηζηά ημνεζιμφ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ,
ιε απαζηήζεζξ ελοβίακζδξ, αεθηίςζδξ ηαζ δζαθμνμπμίδζδξ ημο πανεπυιεκμο ημονζζηζημφ
πνμσυκημξ.

- Αλαπηπζζόκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο
Πενζμπέξ μζ μπμίεξ έπμοκ απμηηήζεζ ή ειθακίγμοκ ζηαδζαηά ζδιακηζηή δοκαιζηή ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ηαζ έπμοκ πενζεχνζα ακάπηολδξ ιαγζημφ ημονζζιμφ, δεκ δζαεέημοκ ζζπονή ημονζζηζηή
ηαοηυηδηα, παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθυηενδ έκηαζδ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ πνμμνίγμκηαζ ηαηά
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πνμηεναζυηδηα έκακηζ άθθςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ βζα μθμηθδνςιέκεξ ηαζ μνβακςιέκεξ
ημονζζηζηέξ πανειαάζεζξ ιε ακαπηολζαηυ παναηηήνα.
Πεξηνρέο κε πεξηζώξηα αλάπηπμεο κνξθώλ εηδηθνύ θαη ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ
Δίηε εονφηενεξ πενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εζδζημφ ηαζ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ είηε πυθμζ
εκηαηζηήξ ακάπηολδξ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ εκηυξ εονφηενςκ πενζμπχκ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ
εζδζημφ ηαζ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ. Γζαηνίκμκηαζ ζε:

- Πεξηνρέο κε πεξηζώξηα αλάπηπμεο εηδηθνύ θαη ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ:
Π.π.: Ακαημθζηή ηαζ Γοηζηή Ρμδυπδ – νδ Λεηάκδξ – Παββαίμ – φιαμθμ – Φαθαηνυ – Πανακέζηζα
πενζμπή – Γέθηα Έανμο – Γαδζά – Πανάνδζεξ πενζμπέξ. Λίικδ Κενηίκδξ – Μαονμαμφκζ – Κενηίκδ –
Άββζζηνμ – ναδθμξ – Βνυκημο – Μεκμίηζμ. Πζένζα – Βένιζμ – Κάζιαηηζαθάκ – Πάζημ –Έδεζζα –
Βένμζα – Νάμοζα. Καζημνζά – Φθχνζκα – Πνέζπεξ. Πενζμπή Β. Πίκδμο – Εαβμνίμο – Σγμοιένηςκ
– Ονεζκυξ πχνμξ Γοηζηήξ Θεζζαθίαξ. θοιπμξ – Κίζζααμξ – Μαονμαμφκζ. Ονεζκμί υβημζ ενομξ
– Σοιθνδζημφ – Καθζαημφδαξ – Υεθζδχκαξ – Πακαζηςθζημφ – Ναοπαηηίαξ – Βανδμοζίςκ –
Γηζχκαξ – Πανκαζζμφ – Καθθίδνμιμο – Οίηδξ. Γίνθοξ. Ονεζκυξ υβημξ Κανοζηίαξ. Ξδνυιενμ.
νδ Βάθημο.
Ανάηοκεμξ. Ονεζκυξ πχνμξ Πεθμπμκκήζμο (Πακαπασηυ, Υεθιυξ, Εήνεζα,
Δνφιακεμξ, Μαίκαθμ, Πάνκςκαξ ηαζ Σαΰβεημξ, μνεζκή ηεκηνζηή Μεζζδκία ηαζ Νέδα). Ονεζκυξ
πχνμξ ηεκηνμδοηζηήξ Κνήηδξ (Λεοηά νδ – Ίδδ). Ονεζκυξ πχνμξ Κεκηνζηήξ Κνήηδξ (Γίηηδ)

- Πόινη εληαηηθήο αλάπηπμεο εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
Πενζμπέξ εβηαηαζηάζεςκ οθζζηαιέκςκ πζμκμδνμιζηχκ ηέκηνςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ πμο ηα
πενζαάθθμοκ. Λμοηνμπυθεζξ.
Μεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο
Σαοηίγμκηαζ ιε ηα υνζα εθανιμβήξ ηςκ Ροειζζηζηχκ πεδίςκ Αεήκαξ (πθδκ ηδξ Υςνζηήξ Δκυηδηαξ
Νδζζςηζηήξ Αηηζηήξ) ηαζ Θεζζαθμκίηδξ.
Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:

- Νεζηά
Ακαπηοβιέκα ηαζ ακαπηοζζυιεκα ημονζζηζηά κδζζά.
ακάπηολδξ. Βναπμκδζίδεξ ηαζ αηαημίηδηα κδζζά

πεηζηά ιζηνά κδζζά ιε πνμαθήιαηα

- Παξάθηηνο ρώξνο
Πνυηεζηαζ βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηδξ Δφαμζαξ, πμο
εηηείκμκηαζ ζε απυζηαζδ 350 ι. απυ ηδ βναιιή αζβζαθμφ.

- Οξεηλέο πεξηνρέο.
Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηελ επαηζζεζία πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ:
Πενζμπέξ ηαζ μζηζζιμί εζδζημφ ανπζηεηημκζημφ, πμθζηζζηζημφ, ζζημνζημφ ή πενζααθθμκηζημφ παναηηήνα:

- Πεξηνρέο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ πενζμπέξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ ημο κ.
3937/2011, υπςξ έπμοκ μνζμεεηδεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
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- Πξνζηαηεπόκελνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί
Πενζθαιαάκμκηαζ μζ παναηηδνζζιέκμζ παναδμζζαημί μζηζζιμί, άθθμζ μζηζζιμί πμο πνμζηαηεφμκηαζ
απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ ή ημ Τπμονβείμ
Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ ιε εζδζηά ηαεεζηχηα, ηαεχξ ηαζ μζ μζηζζιμί ιε
ιδδεκζηυ ή ζηάζζιμ πθδεοζιυ ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ηεθεοηαία απμβναθή πθδεοζιμφ.

- Αξραηνινγηθνί ρώξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηόπνη
Πενζθαιαάκμκηαζ μζ παναηηδνζζιέκμζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ ηαζ ηα ικδιεία ημο Καηαθυβμο
Παβηυζιζαξ Κθδνμκμιζάξ, ηαεχξ ηαζ μζ ζζημνζημί ηυπμζ πμο είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημκ Καηάθμβμ
Μκδιείςκ Μείγμκμξ διαζίαξ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Πμθζηζζιμφ ηαζ
Αεθδηζζιμφ.

- Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα
Πενζθαιαάκμκηαζ πενζμπέξ ιε αλζυθμβα ημπία, ζδζαίηενα βεςιμνθμθμβζηά, ανπζηεηημκζηά, ζζημνζηά
ηαζ πμθζηζζηζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ Εαβμνμπχνζα, Πήθζμ, Μάκδ, Πάηιμξ, ηαζηνμπυθεζξ Υίμο.
Ζ ακάπηολδ ηςκ παναπάκς ηαηδβμνζχκ πενζμπχκ ιπμνεί ηαηά πενίπηςζδ κα εκηαπεεί ζε έκα απυ ηα
ενβαθεία ηδξ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ.
Σέθμξ, ιε ηδ ιμνθή ηςκ ΓΗΚΣΤΧΝ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ:
οκεδνζαηυξ –Δηεεζζαηυξ ημονζζιυξ
Αζηζηυξ Σμονζζιυξ
Θαθάζζζμξ Σμονζζιυξ:
Σμονζζιυξ ηνμοαγζέναξ
Σμονζζιυξ ιε ζηάθδ ακαροπήξ (Γζαιυνθςζδ Εςκχκ Ναοζζπθμΐαξ Ακαροπήξ - Πφηκςζδ ημο
δζηηφμο ημονζζηζηχκ θζιέκςκ)
Αθζεοηζηυξ ημονζζιυξ
Σμονζζιυξ ηαηαδφζεςκ ακαροπήξ
Πμθζηζζιζηυξ Σμονζζιυξ (ηαζ Θνδζηεοηζηυξ Σμονζζιυξ)
Αεθδηζηυξ Σμονζζιυξ:
Γημθθ
Υζμκμδνμιζηυξ ημονζζιυξ
Αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακαροπήξ ζημκ μνεζκυ πχνμ
Ηαιαηζηυξ ηαζ εεναπεοηζηυξ ημονζζιυξ
Σμονζζιυξ οπαίενμο
Γεςημονζζιυξ.
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3.2.2. ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΚΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΥΧΡΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Καηά ενβαθείμ Οθμηθδνςιέκδξ Πνμζέββζζδξ ζηδ Υςνζηή Ακάπηολδ, πενζμπέξ ηαζ δίηηοα ιπμνμφκ κα
εκηαπεμφκ ςξ ελήξ:
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ
Δπζηνέπμοκ κα βίκεζ μθμηθδνςιέκδ πανέιααζδ ιε αάζδ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ
πενζμπέξ ηαζ δίηηοα πμο έπμοκ εκημπζζηεί.
Δνβαθείμ εζδζηά ηαηάθθδθμ βζα ημκ Ποθχκα Πανέιααζδξ 2014-2020 (αθ. ζεθ. 29):
6.

Υσξηθά νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ππνδνκώλ θαη δξάζεσλ,

υπμο πενζθαιαάκμκηαζ Γνάζεζξ ακαγςμβυκδζδξ ηαζ ακάπθαζδξ οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ
ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ ιε απυζονζδ παθαζχκ εβηαηαζηάζεςκ (ανπζηά ιε πζθμηζηά πνμβνάιιαηα
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε επέηηαζή ημοξ) ηαζ ζημπεοιέκα ένβα οπμδμιήξ πμο κα εκζζπφμοκ ηδκ
ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ακαδεζηκφμκηαξ ηα ζδιακηζηά ημοξ ζημζπεία π.π.
επζθεβιέκεξ ημονζζηζηέξ δζαδνμιέξ, ημονζζηζηά πενίπηενα ζε επζθεβιέκμοξ πνμμνζζιμφξ, ακάδεζλδ
ημπζημφ ημονζζηζημφ απμεέιαημξ (παθζέξ αζμηεπκίεξ, ικδιεία, δίηηοα πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ),
οπμδμιέξ μζημημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηθ.π.
ε ζοκενβαζία ιε ηζξ Πενζθένεζεξ, ζπεδζαζιυξ
μθμηθδνςιέκςκ πμθοηαιεζαηχκ δνάζεςκ, βζα ηδκ εκίζποζδ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ηαζ ιε
ηδ ζοιιεημπή ημπζηχκ θμνέςκ, ΟΣΑ, επζπεζνήζεςκ, ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, ηυζμ εκδμ- υζμ ηαζ δζαπενζθενεζαηά. Οζ δνάζεζξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηναηζηέξ εκζζπφζεζξ, δνάζεζξ ΣΠΔ, ένβα
οπμδμιήξ, δνάζεζξ πνμχεδζδξ η.θπ., εκχ εα ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Δζδζημφ
Υςνμηαλζημφ Πθαζζίμο βζα ημκ Σμονζζιυ.
Πζθμηζηέξ πενζμπέξ: Φαθδνάηζ, Υενζυκδζμξ, Κανδάιαζκα, Κάαμξ.
Οθμηθδνςιέκεξ Δδαθζηέξ Δπεκδφζεζξ ιπμνμφκ επίζδξ κα ζπεδζαζημφκ, πεξί ή γηα ηελ θαηάιιειε
ηνπηθά αλαπηπμηαθή ελζσκάησζε ηςκ Ονβακςιέκςκ Τπμδμπέςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ:

- Πενζμπέξ Οθμηθδνςιέκδξ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ
- Πενζμπέξ Ονβακςιέκδξ Ακάπηολδξ Παναβςβζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ ημονζζιμφ (ΠΟΑΠΓ)
- Πενζμπέξ Δζδζηά Ροειζγυιεκδξ Πμθεμδυιδζδξ (ΠΔΡΠΟ)
- Δζδζηά πέδζα Υςνζηήξ Ακάπηολδξ Γδιμζίςκ Αηζκήηςκ (ΔΥΑΓΑ)
- Δζδζηά πέδζα Υςνζηήξ Ακάπηολδξ ηναηδβζηχκ Δπεκδφζεςκ (ΔΥΑΔ).
ην πιαίζην επξύηεξσλ αλαπηπμηαθώλ επηινγώλ, ζε Οθμηθδνςιέκεξ Δδαθζηέξ Δπεκδφζεζξ
ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ Πενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ ιμνθχκ εζδζημφ ηαζ εκαθθαηηζημφ
ημονζζιμφ:

- Πενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εζδζημφ ηαζ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ
- Πυθμζ εκηαηζηήξ ακάπηολδξ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Δπζηνέπμοκ κα βίκεζ μθμηθδνςιέκδ πανέιααζδ ιε αάζδ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ π.π. ζε πυθεζξ πμο
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είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα εθανιμβή ημο City break ή ζε πυθεζξ ΚΔΝΣΡΑ ηδξ ημονζζηζηήξ έθλδξ (Αεήκα,
Θεζζαθμκίηδ). Οζ πανειαάζεζξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζε ζοκδοαζιυ ηςκ Θειαηζηχκ ηυπςκ:
Θ.. 3. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Θ.. 4. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΥΑΜΖΛΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΡΤΠΧΝ Δ
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ
Θ.. 6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΠΟΡΧΝ
Θ.. 7. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΒΗΧΗΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ
ΤΜΦΟΡΖΖ Δ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Θ.. 8. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Θ.. 9. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ.
ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΠΣΚ)
Δπζηνέπμοκ κα αλζμπμζδεεί μ ημονζζιυξ βζα ηδκ ακάηαιρδ ηαζ ακάπηολδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αζηζηέξ
πενζμπέξ ηαζ γχκεξ ηδξ οπαίενμο, υπςξ ελάθθμο έπεζ βίκεζ δζα ηςκ ενβαθείςκ LEADER, ΟΠΑΑΥ η.α.
ζηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ.
οβηεηνζιέκα, ημ ενβαθείμ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε:
Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:

- Νδζζά
- Πανάηηζμξ πχνμξ
- Ονεζκέξ πενζμπέξ.
Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηελ επαηζζεζία πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ:

- Πενζμπέξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ
- Πνμζηαηεουιεκμζ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκμζ μζηζζιμί
- Ανπαζμθμβζημί πχνμζ, ικδιεία ηαζ ζζημνζημί ηυπμζ
- Πενζμπέξ ζδζαίηενμο παναηηήνα
ΓΗΚΣΤΑ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΠΣΚ)
Δπζηνέπμοκ κα βίκεζ μθμηθδνςιέκδ πανέιααζδ ιε αάζδ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ζε ζοβηεηνζιέκα
δίηηοα πμο έπμοκ εκημπζζηεί, εζδζηά βζα ημκ Ποθχκα Πανέιααζδξ 2014-2020:
5.

Τπνδνκέο θαη Γξάζεηο ελίζρπζεο Γηθηύσλ γηα ηηο Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ,

υπμο μνίγμκηαζ Γνάζεζξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημονζζηζηχκ δζηηφςκ (clustering) ιε ζηυπμ ηδ
δζαζφκδεζδ οπδνεζζχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ, ιε έιθαζδ
ηαηανπήκ ζε εζδζηέξ ιμνθέξ πμο έπμοκ ήδδ πθήνςξ δζενεοκδεεί:

- Αεθδηζηυξ Σμονζζιυξ
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- Δπαββεθιαηζηυξ (οκεδνζαηυξ)
- Σμονζζιυξ Τβείαξ – Δοελίαξ
- Θαθάζζζμξ Σμονζζιυξ.
ε ηάπμζμ ααειυ μ ημονζζιυξ ιπμνεί επίζδξ κα ζοιαάθεζ ζηδκ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολδ ζε πενζμπέξ
ΜΔ ΜΟΝΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ/ ΠΡΟΚΛΖΔΗ, ζε πενζμπέξ ΠΟΤ ΠΛΖΣΣΟΝΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ, ζε ΟΜΑΓΔ-ΣΟΥΟΤ Δ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ηαζ ζε πενζμπέξ ΜΔ
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ.
Σα ηνζηήνζα βζα ημκ μνζζιυ ηςκ Πενζμπχκ, μζ ζοβηεηνζιέκμζ Υςνζημί Σφπμζ, δ ηάεε θμνά
ηαηαθθδθυηενδ ηθίιαηα, ηα Σαιεία πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ μ νυθμξ ηάεε Σαιείμο ζε
δζαθμνεηζημφξ πςνζημφξ ηφπμοξ, μζ πθέμκ εκδεδεζβιέκεξ Δπεκδοηζηέξ Πνμηεναζυηδηεξ ακά Σαιείμ, μζ
ηαηαθθδθυηενεξ ηάεε θμνά νοειίζεζξ εθανιμβήξ, ημ ηαηαθθδθυηενμ είδμξ ηαζ παναηηήναξ
ιδπακζζιχκ δζαπείνζζδξ ηαζ εθανιμβήξ, ημ ηαηαθθδθυηενμ ιίβια πανειαάζεςκ ηαζ δ έηηαζδ ηδξ
πνμζθοβήξ ζε άθθα ενβαθεία, π.π. ζηα Υνδιαημδμηζηά Δνβαθεία, εα ηαεμνζζημφκ, ζε υηζ αθμνά ζημκ
ημονζζιυ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ Πενζθένεζεξ ηαζ ημ ΤπΑκΤπ.
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