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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
ΚΟΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Παγκόσµιες Τάσεις στον κλάδο του Τουρισµού 
 
Σε παγκόσµιο επίπεδο ο κλάδος του τουρισµού παρουσιάζει σηµαντική 
αύξηση, ταχύτερη από το ρυθµό αύξησης του παγκόσµιου ΑΕΠ 

(Κοκκώσης κ.ά. 2011). Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Τουρισµού, το ψυχολογικό όριο του 1 δισεκατοµµυρίων αφίξεων 
διεθνών τουριστών αναµένεται να ξεπεραστεί τα επόµενα χρόνια και να 
ξεπεράσει τις 1,6 δις αφίξεις το 2020, αναδεικνύοντας τον δυναµισµό του 

τοµέα παγκοσµίως. 
 
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε, όµως, πως η τουριστική βιοµηχανία 

αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις, που συναρτώνται µε τις 
παγκόσµιες γεωπολιτικές συνθήκες, τα διάφορα ανεπάντεχα γεγονότα 
(π.χ. η τροµοκρατική επίθεση της 11/9 στις ΗΠΑ, η έκρηξη του 

ισλανδικού ηφαιστείου, κ.ά.), την παγκόσµια οικονοµική κατάσταση 
αλλά και το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών· όλα τα παραπάνω 
αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσµια ζήτηση.  

 
Σε σηµαντικό βαθµό έχει αλλάξει επίσης η παγκόσµια τουριστική 
γεωγραφία µε νέους προορισµούς όπως τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
η Κίνα, κλπ. καθώς σηµαντικές αλλαγές διαπιστώνονται και στις 

αντιλήψεις και τις προτιµήσεις των ταξιδιωτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
η ανάγκη τόνωσης της τουριστικής βιοµηχανίας και ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας σε αυτόν τον τοµέα κρίνεται απαραίτητη, λόγω και 

της κοινωνικής διάστασης του τουρισµού στους τοµείς της 
απασχόλησης και της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. 
 

Ο αµείλικτος και χωρίς σύνορα ανταγωνισµός, αναφορικά µε τον 
τουρισµό, έχει τρεις όψεις: Αφ' ενός, υπάρχει ο εξωτερικός 
ανταγωνισµός, ανάµεσα στους εθνικούς προορισµούς εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφ' ετέρου υπάρχει ο εσωτερικός ανταγωνισµός 

ανάµεσα στους διάφορους ευρωπαϊκούς προορισµούς και τέλος, 
υπάρχει και ο εγχώριος ανταγωνισµός ανάµεσα στους εθνικούς 
προορισµούς. Η καθεµιά από αυτές τις µορφές ανταγωνισµού έχει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και χρήζει διαφορετικής προσέγγισης. 
Για να µπορέσουµε ως χώρα να επιβιώσουµε θα πρέπει να χτίσουµε µια 
εθνική στρατηγική για τον τουρισµό, µε ένα σταθερό πλαίσιο 
αναφοράς και βάθος χρόνου τουλάχιστον 10-ετίας, όπου οι περιφέρειες 
θα διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή τουριστική 
πολιτική. Η ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας οφείλει να 
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πραγµατοποιηθεί µέσα στα πλαίσια της γενικότερης εθνικής 
αναπτυξιακής πολιτικής, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις κύριες αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της χώρας, των κύριων αναπτυξιακών εργαλείων της, 
όµως αναβαθµίζοντας και το ρόλο των περιφερειών µε µεταβίβαση 
ουσιαστικών αρµοδιοτήτων στον τοµέα του τουρισµού.  
∆υστυχώς ο Καλλικράτης (ν.3852/2010) όχι µόνο δεν ενδυναµώνει το 
ρόλο των περιφερειών στον τουρισµό (όπως και σε πολλούς άλλους 
τοµείς) αντιθέτως του στερεί αρµοδιότητες που είχαν παλαιότερα οι 
νοµαρχίες στον τοµέα του τουρισµού.  

 
Είναι καιρός πλέον να αλλάξουµε και να συνειδητοποιήσουµε πως η 
τουριστική πολιτική της χώρας µας πρέπει να µπει σε νέα βάση, όπου 

προαπαιτούµενο θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ενός σταθερού 
οικονοµικού περιβάλλοντος, η ασφάλεια για επενδύσεις, η δηµόσια 
ασφάλεια και σαφώς η συνέχεια στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση 

δράσεων. Η λογική του ράβε-ξήλωνε πρέπει να σταµατήσει και η 
κυβέρνηση µας να δει σε άλλη βάση τον τουρισµό και το ρόλο της ως 
προς τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον τουρισµό.  
 

Είναι σηµαντικό να επενδύσουµε ως χώρα σε ένα αναγκαίο σχέδιο 
εθνικής στρατηγικής επικοινωνίας, το οποίο θα αποτελέσει την οµπρέλα 
κάτω από την οποία θα αναπτύξουµε οι περιφέρειες τα περιφερειακά 

µας σχέδια για τον τουρισµό. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρξει µια 
ευελιξία και µια σχετική αυτονοµία για κάθε προορισµό – δηλ. σε επίπεδο 
περιφέρειας- γιατί κάθε προορισµός έχει αλλά χαρακτηριστικά να 

αναδείξει και άλλες ιδιαιτερότητες να αντιµετωπίσει.  
 
Για να γίνω πιο σαφής, είναι τελείως διαφορετικός ο «προορισµός» που 

λέγεται Αιγαίο µε την πολυνησία, τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των 
νησιών (νησιά 1ης έως και 4ης ταχύτητας), την ανεπαρκή ενδο- και δια-
περιφερειακή σύνδεση και µε όλα τα γνωστά προβλήµατα που 
απορρέουν απ΄ τη διπλή νησιωτικότητα, σε σχέση π.χ. µε έναν 

αντίστοιχο ελληνικό νησιωτικό προορισµό, όπως είναι η Κρήτη.  
Εποµένως, το στοίχηµα του κάθε προορισµού είναι να γίνει πιο 
ανταγωνιστικός και αποδοτικός, για τη δική του τοπική οικονοµία. 

Εποµένως, σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό το υπουργείο 
τουρισµού να αποφασίσει να κάνει τοµές στην κεντρική πολιτική και να 
δώσει περισσότερη δύναµη για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

δράσεων στις περιφέρειες.  
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2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ  
 
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί τη 
βασική πηγή εισοδήµατος, απασχόλησης και ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, 
ο τριτογενής τοµέας - βασικά ο τουρισµός- συµµετέχει µε ποσοστό 
µεγαλύτερου του 80% στο περιφερειακό Α.Ε.Π. και εκπροσωπεί περίπου 
το 65% στην απασχόληση. Ο Τουρισµός αποτελεί τον κύριο παράγοντα 

προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης για αυτό και απαιτείται ένας 
Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασµός που να συνάδει µε το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχεδιασµό και τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τον 
τουρισµό.  

 
Για είναι ολοκληρωµένη µια Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισµού θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

 
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ – ΕΘΝΙΚΟ)  
2. ΕΥΝΟΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
 

Να στηρίζεται στο τρίπτυχο:  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Το παρόν πόνηµα που αποτελεί το Στρατηγικό µας Σχεδιασµό για τον 
Τουρισµό θέτει ως στόχο τη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου 
αναπτυξιακού πλαισίου (10 έτη), µε έµφαση:  

 
• στο σχεδιασµό και στην κατάρτιση ενός Σχεδίου δράσης που 
προσδιορίζει τους ρόλους µε τους αρµόδιους φορείς και τις 
συνεργασίες , τα χρονοδιαγράµµατα και, τους ενδεικτικούς 

προϋπολογισµούς, τις κατευθύνσεις παρακολούθησης και τα κριτήρια 
επιτυχίας 
• Βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης για ενέργειες προτεραιότητας, 

επιδεικτικά σχέδια σε πιλοτικές περιοχές 
• στην ενίσχυση φορέων, µε Συντονισµό, Συνέργειες και 
Συνεργασίες ( 3Σ) 
• σε προτάσεις για αλλαγές σε θεσµικές και οργανωτικές ρυθµίσεις 
• στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση του προϊόντος 
• στο µάρκετινγκ και στην επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή 

• στις επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις 
• στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 
• στις επιπτώσεις του τουρισµού στην οικονοµία, την κοινωνία, το 
περιβάλλον 
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∆εδοµένης της σπουδαιότητας του τουρισµού, η Στρατηγική µας ως 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από κοινού και µε τους άλλους 
εµπλεκοµένους φορείς, δεν περιορίζεται µόνο στην υλοποίηση δράσεων 
προβολής αλλά υιοθετεί και πρωτοβουλίες για την περεταίρω ενίσχυση 

του τουριστικού µας προϊόντος µε τη δηµιουργία µιας ισχυρής 
Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας που θα διασύνδεει και τους τρεις 
παραγωγικούς τοµείς της τοπικής µας οικονοµίας.  
 

Η διασύνδεση του τουρισµού µε τους άλλους δύο παραγωγικούς τοµείς 
µέσω της προώθησης της ντόπιας γαστρονοµίας και των ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων, των παραδοσιακών τεχνών, στους οποίους 

εµπλέκεται – άµεσα ή έµµεσα- η πλειοψηφία των υφιστάµενων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τόπου, αποτελεί βασικό πυλώνα της 
Αναπτυξιακής µας Στρατηγικής. Επίσης, η συνέργεια δράσεων του 

Τουρισµού µε τον Πολιτισµό µε την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής 
µας κληρονοµιάς και πολιτισµικής µας ταυτότητας, µε αθλητικά και άλλα 
διεθνούς εµβέλειας δρώµενα, θα συµβάλει στη αναβάθµιση και διάκριση 
του τουριστικού µας προϊόντος.  

 
Το τρίπτυχο: ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ θα πρέπει να αποτελέσουν τις εµβληµατικές µας 

προτεραιότητες στην ανάδειξη του προορισµού. Για αυτό και όπως θα 
δείτε στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης για την 
Τουριστική Προβολή 2013-2014 προτείνουµε στοχευµένες και πιλοτικές 

δράσεις για την προώθηση του Aegean Cuisine, την ανάδειξη της 
πολιτιστικής µας ταυτότητα και παράδοσης και της διασύνδεσης τους µε 
την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας.  

 
Η διάσταση της Απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής συνδέεται 
κατά πολύ µε τον τουρισµό καθώς αποτελεί την βασική 
πλουτοπαραγωγική πηγή για τα νησιά µας. Για αυτό και θα πρέπει να 

υπάρξουν στοχευµένες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης 
στον τουρισµό καθώς και η ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης των 
εργαζοµένων για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

  
Η αξιοποίηση της καινοτοµίας, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η 
δηµιουργία τουριστικών clusters, η ενίσχυση των ΜΜΕ του τουρισµού, η 

χρήση της πράσινης ενέργειας και ο εκσυγχρονισµός των τουριστικών 
µονάδων µε κατεύθυνση και στόχο τον πράσινο τουρισµό, αποτελούν 
δράσεις που θα πρέπει να αναπτύξουµε στα νησιά µας. Είναι καιρός να 
αντιµετωπίσουµε το τουριστικό προϊόν πολυδιάστατα, 

πολυπαραγοντικά και συνεργατικά , γιατί πρέπει να κατανοήσουµε πως 
δεν αρκεί µόνο η προβολή για την ανάδειξη του προορισµού αλλά η 
ολιστική στρατηγική που θα λαµβάνει υπόψη όλους τους παραπάνω 

παράγοντες. Γι΄ αυτό λοιπόν τον λόγο είναι πολύ σηµαντικό, οι 
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Περιφέρειες να αναλάβουν ενεργό συµµετοχή και λόγο, στον καθορισµό 
αλλά και στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής της χώρας µας. 

  
Για τον τουριστικό σχεδιασµό και την προβολή-διαχείριση του 
τουριστικού προορισµού, που αποτελεί µία µεγάλη  ενότητα, τρία είναι 

τα απαραίτητα βήµατα. 
1) Η επεξεργασία του Στρατηγικού Στόχου, του Οράµατος για την 

τουριστική ανάπτυξη ενός νησιωτικού προορισµού. Η γνώση των 
γενικότερων τάσεων του τουρισµού στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, της κατάστασης του νησιού, ο εντοπισµός των 
προβληµάτων και των αιτιών που τα δηµιούργησαν, αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για το στρατηγικό σχεδιασµό.  

2) Ο προσδιορισµός των επιµέρους στόχων και η επεξεργασία ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής πολιτικής µε συγκεκριµένους 
άξονες δράσης, µε χρονοδιαγράµµατα και φορέα υλοποίησης, 

προϋπολογισµό και αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
3) Η επεξεργασία ετήσιου προγραµµατισµού και υλοποίησης 

δράσεων  και έργων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων τους. 

 
 
1ο  ΒΗΜΑ: Ανάλυση κατάστασης και εντοπισµός προβληµάτων 
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού στα ελληνικά νησιά φαίνεται να 
βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή.  Μετά την ταχεία αύξηση των καταλυµάτων 

και των επισκεπτών, απ’ την αρχή της δεκαετίας του ’80 µέχρι και την 
αρχή της περασµένης δεκαετίας, παρατηρείται σχετική στασιµότητα, 
τόσο στον τοµέα της προσφοράς, όσο και στον τοµέα της ζήτησης 

παρά τις όποιες εποχιακές διαφοροποιήσεις – διακυµάνσεις, κατά 
συνέπεια καθοριστικό πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι να 
δοθεί στον τουρισµό µία νέα ώθηση µέσα από την υιοθέτηση 
καινοτόµου στρατηγικής που να επιλύει τα υπάρχοντα προβλήµατα, θα 

αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νησιών µας, αλλά και τις 
νέες ευκαιρίες από το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον.  
Προϋπόθεση για την επίτευξη των βασικών στρατηγικών επιλογών και 

των επιχειρησιακών στόχων στον τοµέα του τουρισµού αποτελεί η 
εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου  για τον τουρισµό στα νησιά, που: 

1) Θα αντιµετωπίζει τις µέχρι τώρα αδυναµίες της τουριστικής 

ανάπτυξης (χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και χαµηλή 
διαφοροποίηση προϊόντος που εστιάζεται µόνο στον ήλιο και στη 
θάλασσα παρέχοντας µόνο βασικές υπηρεσίες στους τουρίστες 
µε αναποτελεσµατικό σύστηµα προβολής). 

2) Θα λαµβάνει υπόψη τους εξωτερικούς κινδύνους( ανάπτυξη νέων 
ανταγωνιστικών προορισµών που προσφέρουν αντίστοιχο 
προϊόν µε καλύτερη ποιότητα και χαµηλότερες  τιµές). 

3) Θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες ευκαιρίες (αλλαγή προτιµήσεων 
τουριστών που εκφράζουν την ανάγκη για απόκτηση νέων 
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εµπειριών µε εξατοµικευµένες υπηρεσίες µέσα σε ένα ποιοτικό 
περιβάλλον). 

4) Θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του κάθε νησιού- 
προορισµού ξεχωριστά (ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον) δηµιουργώντας νέα και διακριτά από τους 

καταναλωτές προϊόντα.      
 
 
 

 
2ο  ΒΗΜΑ: Προσδιορισµός επιµέρους στόχων 
 
Επιµέρους στόχους ενός στρατηγικού σχεδιασµού αποτελούν:  
 

1) Η διαφοροποίηση του προϊόντος µε τον εµπλουτισµό της 

τουριστικής προσφοράς, αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό 
απόθεµα των νησιών. 

2) Η ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, µε τη δηµιουργία 
ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

3) Η ποιοτική αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

4) Η σύνδεση του τουρισµού µε τους άλλους κλάδους της τοπικής 

οικονοµίας. 
5) Η αξιοποίηση και η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού ( εργοδοτών και εργαζοµένων). 

6) Η αξιοποίηση υποδοµών και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί 
µέσω άλλων εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων και η επίτευξη 
της µέγιστης δυνατής συνέργιας µε τις δράσεις που θα 

υλοποιηθούν από άλλα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
7) Η βελτίωση της απόδοσης του τουρισµού, ώστε να συµβάλλει  

καθοριστικά στην βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία των νησιών. 
8) Η εισαγωγή καινοτοµιών στη διαδικασία της παραγωγής του 

τουριστικού προϊόντος, στη δηµιουργία νέων προϊόντων, στη 
χρηµατοδότηση των σχεδίων, στην προώθηση των προϊόντων 
και ιδιαίτερα στη διαχείριση τουριστικών προορισµών, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων και των άλλων εξειδικευµένων εταίρων.  

 

 
 
3ο  ΒΗΜΑ: Επιχειρησιακό σχέδιο 
 
Η αφετηρία ενός επιχειρησιακού σχεδίου είναι η κατανόηση όλων των 
φάσεων της παραγωγής και διακίνησης του τουριστικού προϊόντος, 
αλλά και της διοίκησης ( διαχείρισης) των τουριστικών προορισµών, έτσι 

ώστε οι δράσεις και τα έργα που θα προταθούν θα αντιµετωπίζουν 
διαπιστωµένα προβλήµατα. Το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να είναι ένα 
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οργανωµένο σύνολο υπηρεσιών που θα προσφέρεται, είτε µε µία ενιαία 
τιµή ( τουριστικό πακέτο), είτε ως µία ποικιλία διαφορετικών υπηρεσιών, 

από τις οποίες ο επισκέπτης θα πραγµατοποιεί τις επιλογές του, 
σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Για να είναι ολοκληρωµένη, 
αλλά και αποτελεσµατική η όλη προσέγγιση, θα πρέπει το 

προσφερόµενο τουριστικό προϊόν: να είναι πρωτότυπο και να το 
ξεχωρίζει από άλλα παρεµφερή προϊόντα, τα οποία αναπτύσσονται σε 
ανταγωνιστικές περιοχές. Να έχει διαµορφωθεί µε βάση την πελατεία 
στην οποία απευθύνεται. Να βασίζεται σε µία εικόνα, προϋπάρχουσα ή 

«κατασκευασµένη» στηριγµένη συνήθως στις φυσικές και  πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες της περιοχής που µπορεί εύκολα να γίνεται αντιληπτή από 
τους τουρίστες και να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες 

ζήτησης. Να στηρίζεται σε συγκεκριµένη εµπορική στρατηγική, που να 
δηµιουργεί στον τουρίστα-καταναλωτή την επιθυµία να εκπληρώσει το 
όνειρό του. Να διαθέτει  βασικές υπηρεσίες ποιότητας, όπως π.χ. 

κατάλυµα που να έχει κάποιο επίπεδο σε ότι αφορά στον εξοπλισµό και 
στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ να προσφέρεται διατροφή µε τοπικά 
προϊόντα όπου είναι δυνατόν. Να οργανώνει σειρά δραστηριοτήτων 
όπως εκπαιδευτικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών µε την 

ευρεία έννοια των όρων, όπως οργανωµένες διαδροµές για περιπατητές 
µε στόχο την γνωριµία µε τη φύση, άλογα, ποδήλατα, για την 
ανακάλυψη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η ποικιλία των 

δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη τόσο για την προσέλκυση τουριστών 
µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, όσο και για την επιµήκυνση της 
παραµονής τους στην περιοχή. Να διαθέτει σειρά υποδοµών  και 

υπηρεσιών υποστήριξης, όπως οργανωµένους χώρους υποδοχής 
τουριστών και παροχής πληροφοριών, ωράρια λειτουργίας που να 
εξυπηρετούν τους επισκέπτες, δηµόσια τηλέφωνα, επαρκή και ευδιάκριτη 

σήµανση, µικρά µουσεία- εκθέσεις που να αναφέρονται στην περιοχή 
και τέλος να εξασφαλίζει την ενεργή συµµετοχή των κατοίκων της 
περιοχής, δεδοµένης της φύσης του τουριστικού προϊόντος.  
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος όλων των Αυτοδιοικητικών , αλλά και 

η συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών σε αυτή την αποστολή κρίνεται 
ιδιαίτερα καθοριστικός,  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-  
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 
Στόχος της ΠΝΑ είναι µέσα στα επόµενα χρόνια, να αποτελούµε έναν 
από κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς. Για να το πετύχουµε αυτό, 
επενδύουµε –όπως είπα και προηγουµένως-στην επικοινωνία, το 
µάρκετινγκ του τουρισµού καθώς και σε όλα τα σύγχρονα εργαλεία 

προώθησης. Επενδύουµε σε όλες τις δραστηριότητες που θα 
αναδείξουν τα νησιά µας, τον προορισµό µας, το Αιγαίο µας, µια νέα 
Ελλάδα. Μια νέα εικόνα. 

 
• ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.  
• ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - DESTINATION MARKETING 
ORGANIZATION ( DMO) 
 
Ο τουρισµός µπορεί να είναι ανταγωνιστικός και αποδοτικός για την 
οικονοµία, µόνο µε ισχυρό brand name, σύγχρονες µεθόδους 

µάρκετινγκ και όρους της αγοράς. Και όταν λέµε µάρκετινγκ, εννοούµε 
τους στόχους, τις δράσεις επικοινωνίας που θα µας οδηγήσουν στα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα µε στοχευµένες δράσεις προβολής των 

νησιών µας σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και οι νέες τεχνολογίες.  

Που βεβαίως δεν θα επιλέγονται κατά το δοκούν αλλά κατόπιν 
ανάλυσης των πρωτογενών δεδοµένων µέσα από έρευνες πεδίου, όπου 
και θα µπορούµε να αξιολογήσουµε πως πρέπει να κινηθούµε, που 
πρέπει να βελτιωθούµε, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάµε και µε 

ποιους τρόπους.  
 
Σήµερα λόγω της πρωτοφανούς δηµοσιοοικονοµικής κρίσης στην 

οποία βρισκόµαστε ως χώρα, σε συνδυασµό µε την επιτυχηµένη 
πολιτική άλλων ανταγωνιστικών περιοχών, την αρνητική εικόνα της 
Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους παράγοντες, απαιτείται µια πιο 

στοχευµένη προβολή και διαφήµιση των νησιών µας αλλά σαφώς και ο 
εκσυγχρονισµός του τουριστικού µας προϊόντος. 
Η διαµόρφωση της ταυτότητας ενός προορισµού µέσα από διαδικασίες 

branding αποκτούν σήµερα ιδιαίτερη σηµασία µε δεδοµένο ότι ο 
τουριστικός ανταγωνισµός γίνεται πιο εντατικός και αφορά πλέον 
µεγαλύτερο αριθµό προορισµών. Σήµερα εκατοντάδες περιοχές και 
πόλεις παγκοσµίως µε διαφορετικά χαρακτηριστικά επενδύουν στον 

τουρισµό, αυξάνοντας τους σχετικούς δείκτες συµµετοχής στο ΑΕΠ και 
στην απασχόληση.  
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Για αυτό ως περιφέρεια προβήκαµε στη δηµιουργία ταυτότητας 
προορισµού ( destination Brand) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
ως τουριστικού προορισµού.  
 
Η σχεδίαση της τουριστικής ταυτότητας του προβαλλόµενου 

προορισµού, αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούµενο για το σχεδιασµό 
ενός προγράµµατος προβολής. Η σχεδίαση αυτής της ταυτότητας, 
µε τις κατάλληλες προδιαγραφές, θα επιτρέψει στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου να αποκτήσει ένα δυναµικό destination brand, το οποίο θα 

βοηθήσει να γίνει πιο αναγνωρίσιµη η περιοχή στην τουριστική 
αγορά και να προαχθούν οι προαναφερθέντες επικοινωνιακοί στόχοι. 
 

Το ζητούµενο είναι να δηµιουργηθεί ένα brand,  όχι για το διοικητικό 
θεσµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά για την περιοχή του 
Αιγαίου ως ενός από τους πλέον συναρπαστικούς ταξιδιωτικούς 

προορισµούς στη Μεσόγειο και παγκοσµίως. Έτσι δεν ενδιαφέρει να 
αναδειχθεί µέσα από το brand ο θεσµός της Περιφέρειας ή τα 
διοικητικά της όρια ή η εσωτερική διοικητική της διαίρεση. Η 
στόχευση της ζητούµενης τουριστικής ταυτότητας είναι αποκλειστικά 

στην τουριστική αγορά. 
 
Η τουριστική ταυτότητα του Νοτίου Αιγαίου – δηλ. το destination brand 

της περιοχής– ενσωµατώνει εκείνους τους συµβολισµούς και τις αξίες 
που συµπυκνώνουν την ελκυστικότητα και τη µοναδικότητα των νησιών 
του Αιγαίου, που είναι: ο µεγάλος φυσικός πλούτος, η µεγάλη 

πολιτιστική κληρονοµιά και ο πλούτος των µνηµείων, η ξεχωριστή 
φυσιογνωµία που διαθέτει το κάθε νησί ως προς την αρχιτεκτονική του, 
τα τοπικά προϊόντα, τα ήθη και έθιµα, τη γαστρονοµία, το λαϊκό 

πολιτισµό, κ.α., αλλά και οι µεγάλες αντιθέσεις όπου ένας επισκέπτης 
µπορεί στο ίδιο προορισµό να απολαύσει την πλήρη αποµόνωση αλλά 
και την κοσµοπολίτικη ζωή.  
 
Η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου διαθέτει πολλά εµβληµατικά σηµεία 
τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως είναι π.χ. η Καλντέρα της 

Σαντορίνης, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, οι αρχαιολογικοί χώροι 

της ∆ήλου, του Ακρωτηρίου, της Λίνδου και του Ασκληπιείου, οι 
γραφικές Χώρες των νησιών µε πιο διάσηµη αυτήν της Μυκόνου, τα 
αρχοντικά της Ερµούπολης και της Σύµης, τα παραδοσιακά χωριά της 

Καρπάθου, της Νάξου και της Τήνου, οι σηµαντικοί τόποι της 
Χριστιανοσύνης στην Πάτµο, την Τήνο, την Πάρο και την Αµοργό, οι 
ιδανικοί για αναρρίχηση βράχοι της Καλύµνου, τα γεωλογικά 
φαινόµενα της Νισύρου και της Μήλου καθώς και οι φηµισµένες 

παραλίες που είναι διάσπαρτες σε πολλά από τα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου, για να αναφερθούν µερικά µόνο ενδεικτικά παραδείγµατα. 
 

Άλλωστε, η πολυµορφία και οι αντιθέσεις των νησιών στο Νότιο 
Αιγαίο καθώς και οι µικρές µεταξύ τους αποστάσεις παρακινούν 
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σηµαντικό ποσοστό επισκεπτών να επιδοθούν σε «Island Hopping», 
δηλ. σε συνδυασµένες επισκέψεις διαφορετικών νησιών στο πλαίσιο 

του ίδιου ταξιδιού διακοπών. 
 
Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν δηλ. ό,τι και οι άλλοι 

δηµοφιλείς προορισµοί της Μεσογείου αλλά σε µεγαλύτερη ποικιλία και 
µε διαφοροποιηµένο τρόπο, ενώ προσφέρουν επίσης µερικά µοναδικά 
στον κόσµο τουριστικά θέλγητρα. Συνεπώς, το κύριο ζητούµενο από 
ένα σωστά σχεδιασµένο brand είναι να κωδικοποιηθεί επιτυχώς η 

τουριστική ιδιαιτερότητα αυτού του νησιωτικού συµπλέγµατος µέσα 
από µια τουριστική ταυτότητα, η οποία: 
 

α. Θα είναι ελκυστική , δηλ. θα έχει µια αισθητική ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα για το ταξιδιωτικό κοινό και για τους τουριστικούς 
επαγγελµατίες και θα απευθύνεται σε τουρίστες απ’ όλο τον κόσµο, 

κάθε µορφωτικού επιπέδου, κάθε εισοδηµατικού επίπεδου κα 
κοινωνικής θέσης και µε πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα.  
 
β. Θα είναι δυναµική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει µε πιο 
έντονο τρόπο το Νότιο Αιγαίο συγκριτικά µε άλλους µεσογειακούς 
προορισµούς 
 
γ. Θα διαφοροποιεί την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου από άλλους 
δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς της Μεσογείου, δηλ. θα 
συµπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για 

το Αιγαίο και θα τα βρει ο επισκέπτης µόνο σε αυτήν την περιοχή. 
 
δ. Θα είναι διαχρονική, θα είναι δηλ. ελκυστική και µετά από µερικά 
χρόνια (ως προς το µήνυµα, τους συµβολισµούς και την αισθητική 
της) και ευέλικτη, και θα µπορεί δηλ. να λειτουργήσει ως brand για τον 
ενιαίο προορισµό «Αιγαίο» καλύπτοντας όχι µόνο το Νότιο Αιγαίο 
αλλά –τοΒ .Αιγαίο – συνολικά το Αρχιπέλαγος.  
 
ε. Θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες 
µάρκετινγκ που θα υλοποιήσουµε ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπως 

λ.χ. διαδικτυακή προβολή, έντυπη, ηλεκτρονική και υπαίθρια 
διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών, 
συµµετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις κοκ. 

 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά του τουρισµού στο Νότιο Αιγαίο.  
 
Η τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Ν. Αιγαίου δεν είναι ένα 
πρόσφατο φαινόµενο, αφού νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η 

Ρόδος, η Κως, κ.ά. ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την κυρίαρχη 
τουριστική εικόνα της χώρας εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, υπάρχουν 
σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των νησιών και ως προς την τουριστική 
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τους ανάπτυξη. Το φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, αµµώδεις παραλίες, 
ήλιος) η πολιτιστική κληρονοµιά -(µνηµεία, λαϊκή παράδοση) µαζί µε το 

δοµηµένο και οικονοµικό περιβάλλον αποτελούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης κάθε προορισµού. Στην 
περίπτωση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου το κλίµα αποτελεί επίσης 

πολύ σηµαντικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης. 
 
Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου κατέχουν κεντρικό ρόλο στην ιστορική 
εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος. Το Ξενοδοχείο των Ρόδων, το οποίο 

σήµερα στεγάζει το καζίνο Ρόδου, αποτελεί ένα από τα πρώτα πολυτελή 
τουριστικά καταλύµατα του ελληνικού χώρου αφού πρωτολειτούργησε 
την εποχή της Ιταλοκρατίας. H ανάπτυξη προορισµών όπως η Μύκονος 

και η Ύδρα οι οποίοι προσέλκυσαν τον «ποιοτικό τουρισµό» τις δεκαετίες 
του 1960 και 1970 είχε βασική συµβολή στη διαµόρφωση του 
τουριστικού προτύπου του νησιωτικού χώρου. Νωρίτερα η συµβολή 

ξένων ειδικών συµβούλων (κυρίως αµερικανών) κατά τη περίοδο 1946-
1953 είχε καθορίσει ένα γενικότερο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Ο 
Π. Τσάρτας (2010) και ο Α. Βασιλειάδης (2003) επίσης δίνουν πολύ 
ενδιαφέροντα στοιχεία για τον συστηµατικό σχεδιασµό της εθνικής 

τουριστικής πολιτικής µεταπολεµικά µε την ίδρυση του ΕΟΤ και τις 
καθοριστικές αποφάσεις: τη λειτουργία των ξενοδοχείων «Ξενία», τη 
ναύλωση του κρουαζιερόπλοιου «Σεµίραµις», κ.ά. 

 
Πόροι – Κλίµα – Χαρακτηριστικά 
 
Οι τουριστικοί πόροι των νησιών του Ν. Αιγαίου περιλαµβάνουν ένα 
ευρύ πλέγµα φυσικών πόρων, αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, 
οικιστικών συνόλων, παραδόσεων και σύγχρονων υποδοµών 

τουρισµού, πολιτισµού και αναψυχής. Ειδικά το δοµηµένο περιβάλλον 
του Αιγαίου είναι ένας από τους πόλους έλξης τουριστών και 
επισκεπτών. Κάθε νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο χαρακτήρα όσον αφορά 
το δοµηµένο περιβάλλον, από το παραδοσιακό κυκλαδίτικο, το 

«νεοκλασικό», την ιταλική σχολή, τη βιοµηχανική αρχιτεκτονική, κ.ά. Πέρα 
από την ιδιαίτερη ακτογραµµή, η οποία αποτελεί πολύ σηµαντικό πόλο 
έλξης, τόσο οι Κυκλάδες όσο και τα ∆ωδεκάνησα χαρακτηρίζονται από 

σηµαντικούς και πολυποίκιλους φυσικούς πόρους, που περιλαµβάνουν 
οικοτόπους, ηφαιστειακές περιοχές, κ.ά. ενώ µεγάλος αριθµός περιοχών 
εντάσσεται στο δίκτυο Natura. Τέλος, ο σύγχρονος πολιτισµός, τα 

µουσεία, τα φεστιβάλ, η γαστρονοµία, η νυχτερινή ζωή και τα αθλητικά 
γεγονότα προσφέρουν ιδιαίτερες ευκαιρίες στους επισκέπτες. Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το τουριστικό προϊόν του Νοτίου 
Αιγαίου ποικιλόµορφο και πολύπλευρο, καθιστώντας παράλληλα την 

ανάγκη για τουριστικό σχεδιασµό και µάρκετινγκ µε βάση κάθε µορφή 
τουρισµού επιτακτική. 
 
A) Κλίµα 
Το κλίµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποτελεί έναν από τους πιο 
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ισχυρούς παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης, αφού οι καιρικές 
συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές (µε µ.ο. θερµοκρασίας τους 12 

βαθµούς το χειµώνα και τους 25 το καλοκαίρι) επιτρέποντας την 
ανάπτυξη του παραθεριστικού τουρισµού της παραλίας, καθώς και των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Για παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό 

ότι ο τουρισµός αναρρίχησης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, 
αναπτύσσεται κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι καιρικές 
συνθήκες διαφέρουν στους δύο νοµούς, µε τα ∆ωδεκάνησα να 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα βροχοπτώσεων. Στο σηµείο αυτό 

θα πρέπει να αναφερθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που δηµιουργούνται 
λόγω του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής που επηρεάζει έντονα τα 
νησιά του Ν. Αιγαίου. Η διαµορφωµένη τάση αλλαγής του κλίµατος 

παγκοσµίως, όπως επίσης και οι επιπτώσεις του φαινοµένου της 
ερηµοποίησης, όπου τόσο οι Κυκλάδες όσο και τα ∆ωδεκάνησα είναι 
στη Ζώνη Υψηλού Κινδύνου, θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της 

καθηµερινής ζωής τις επόµενες δεκαετίες. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
κλιµατολογική έκθεση της Κοµισιόν για τις συνέπειες που θα έχει το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, τα αµέσως επόµενα χρόνια, αναµένεται 
στις µεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία), άνοδος της 

θερµοκρασίας από 2 έως 3 βαθµούς Κελσίου κατά µέσο όρο. Τους 
ιδιαίτερους φόβους για τις επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές της 
κλιµατικής αλλαγής στη χώρα µας έρχεται να επιβεβαιώσει και η 

πρόσφατη µελέτη της ΕΤΕ η οποία διαχωρίζει τις Κυκλάδες και τα 
∆ωδεκάνησα ως ξεχωριστές κλιµατικές περιοχές και προτείνει 
συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις πρόληψης (Τράπεζα της Ελλάδας 2011) 

 
Β) Χλωρίδα και Πανίδα 
Τόσο τα ∆ωδεκάνησα όσο και οι Κυκλάδες αποτελούν οικοσυστήµατα 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ιστορικής εξέλιξής τους (είναι 
χαρακτηριστικό ότι πριν κατοικηθούν ορισµένα νησιά των Κυκλάδων 
είχαν εκτεταµένες δασικές περιοχές) και της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας 
τους. Υπάρχει ένας σπάνιος πλούτος χλωρίδας ενδηµικά, σπάνια ή 

απειλούµενα είδη και υποείδη και µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πανίδα 
και ορνιθοπανίδα που αποτελείται τόσο από κοινά είδη όσο και από 
απειλούµενα και ενδηµικά µε πιο σηµαντικό τη φώκια Monachus 

monachus. 
 
Η προστασία των οικοσυστηµάτων αυτών αποτελεί σήµερα 

προτεραιότητα για τις τοπικές αρχές: στις Κυκλάδες υπάρχουν 21 
περιοχές Natura ενώ στα ∆ωδεκάνησα υπάρχουν 10 περιοχές (NATURA 
2000). Ωστόσο, από τις 10 περιοχές NATURA των ∆ωδεκανήσων µόνο 
για τη µια έχει συσταθεί Φορέας διαχείρισης. 

 
Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορεί να ειπωθεί ότι η περιοχή 
αυτή λειτουργεί µε βάση τα διεθνή πρότυπα περιοχών προστασίας 

φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Πάρκο της 
Τήλου. 
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Γ) Παραλίες 
Οι ελληνικές παραλίες στο σύνολό τους, λόγω της γεωµορφολογίας, 
είναι πολλές και µικρές σε µήκος, µε πολλά στοιχεία εναλλαγής, γεγονός 
που αποτελεί στοιχείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στα νησιά της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι παραλίες αποτελούν τον κύριο λόγο 
προσέλκυσης τουρισµού. Στην πλειοψηφία τους οι παραλίες των 
Κυκλάδων είναι µικρές σε µήκος ενώ και στα ∆ωδεκάνησα µεγάλες σε 
µήκος παραλίες υπάρχουν κυρίως στα δύο µεγάλα νησιά, Ρόδο και Κω 

(όπου αναπτύσσονται και οι περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες). Σε 
µεγάλο αριθµό παραλιών λειτουργούν πλέον εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών (οµπρέλες, µπαρ, κλπ). Το θαλάσσιο περιβάλλον αξιοποιείται 

σήµερα από την αλιεία (επαγγελµατική, ερασιτεχνική, ιχθυοκαλλιέργειες 
και σε ένα µικρό βαθµό από την σπογγαλιεία), την ακτοπλοΐα και τους 
παραθεριστές που κάνουν µπάνια ή υποβρύχια κατάδυση. 

 
Οι Γαλάζιες Σηµαίες είναι ένας θεσµός που επιβραβεύει τις παραλίες για 
την καθαριότητά τους. Πρόκειται βέβαια για ένα θεσµό ο οποίος έχει 
προκαλέσει και ιδιαίτερες επικρίσεις σχετικά µε τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται, ενώ πολλές περιοχές δεν συµµετέχουν. Για το 2010 
πολλά από τα νησιά πήραν γαλάζιες σηµαίες: η Ρόδος (33), η Κως (5), η 
Θήρα (3), η Ίος (4), η Πάρος (4), η Νάξος (3), η Σύρος (3), η Άνδρος (3), 

η Κέα (1) (πηγή: www.eepf.gr). 
 
Η ∆ωδεκάνησος αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα λόγω της 

µόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα ποτάµια που 
εκχύνονται από τα µικρασιατικά παράλια, τα ύδατα των οποίων 
µεταφέρουν πλήθος χηµικών ουσιών από τις βιοµηχανίες της τουρκικής 

ενδοχώρας. Σε όλο το Αιγαίο δηµιουργούνται σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από την παράνοµη απόθεση λυµάτων 
και απορριµµάτων διερχόµενων πλοίων από τα διεθνή ύδατα. 
 
∆) Γεωλογικά Στοιχεία 
Ο γεωλογικός πλούτος των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων, είναι 
εξαιρετικά σηµαντικός και µοναδικός παγκοσµίως σε κάποια από τα 

γεωλογικά στοιχεία του (θερµαλισµός, ηφαιστειογενή στοιχεία, κ.ά.) και 
λόγω του ορυκτού πλούτου. Οι ηφαιστειακοί κρατήρες της Σαντορίνης, 
της Μήλου ή της Νισύρου, τα κατακόρυφα βράχια της Καλύµνου, οι 

σπηλιές του Καστελόριζου και της Μήλου, κ.ά. παρουσιάζουν πολύ 
µεγάλο ενδιαφέρον για επιστήµονες και επισκέπτες. 
 
Ε) Τουριστικές Υποδοµές (Μεταφορές, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνίες, 
Αποχέτευση κ.ά.). 
Η ανάπτυξη του τουρισµού συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία και ορθή 
λειτουργία των υποδοµών, µε τις µεταφορικές υποδοµές να αποτελούν 

σηµείο-κλειδί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ιδιαίτερες επιπτώσεις στον 
τουριστικό τοµέα που έχει η έλλειψη ικανών υποδοµών ελλιµενισµού 
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κρουαζιερόπλοιων. Τα προβλήµατα στην υδροδότηση, την 
ηλεκτροδότηση, τις ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ. είναι προφανές ότι 

οξύνονται τους καλοκαιρινούς µήνες όταν ο αριθµός των κατοίκων 
πολλαπλασιάζεται. 
 
 
Ειδικές Μορφές τουρισµού στο Νότιο Αιγαίο 

 

Όπως ήδη αναφέρεται και σε άλλα σηµεία της παρούσας µελέτης, τα 
νησιά της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται από διαφορετικές «ταχύτητες» 
ανάπτυξης και αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στον τουρισµό όπου στα 

νησιά προωθούνται διαφορετικά µοντέλα και µορφές τουριστικής 
ανάπτυξης. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται σε διαφορετικές 
κατηγοριοποιήσεις των µορφών τουρισµού. ως κριτήριο 

κατηγοριοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο 
γίνεται η επιλογή και ο προγραµµατισµός (µεµονωµένος τουρίστας, 
τουριστικό πακέτο µέσω πρακτορείου, all inclusive, last minute, κ.ά.), το 
είδος προορισµού (ορεινός, παράκτιος, νησιωτικός τουρισµός κ.ά.), το 

λόγο που γίνονται οι διακοπές (επαγγελµατικός τουρισµός, αναψυχής, 
αθλητικός κ.ά.) και τα ηλικιακά, κοινωνικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά 
του τουρίστα (νεανικός τουρισµός, πολυτελής τουρισµός, τουρισµός 

οµοφυλόφιλων, κ.ά.). Ο συνδυασµός των παραπάνω κριτηρίων οδηγεί 
σε ένα ευρύ πλέγµα υποκατηγοριών τουρισµού. Στην περίπτωση του 
Νοτίου Αιγαίου έχουµε ένα σπάνιο συνδυασµό διαφορετικών µορφών 

τουρισµού που δύσκολα συναντάται σε άλλους τουριστικούς 
προορισµούς παγκοσµίως. 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι µορφές τουρισµού που έχουν αναπτυχθεί 
στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 
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Ειδικές Μορφές µε κίνητρο την γνωριµία µε τη φύση/ ύπαιθρο 
 
Φυσιολατρικός Τουρισµός 
 
Το ιδιαίτερο κυκλαδικό τοπίο και οι εναλλαγές που προσφέρει το 
νησιωτικό σύµπλεγµα των ∆ωδεκανήσων καθιστούν τον περιπατητικό 

και φυσιολατρικό τουρισµό έναν από τους πιο δυναµικούς παράγοντες 
τουριστικής ανάπτυξης του Νοτίου Αιγαίου. Ειδικά για τον εισερχόµενο 
τουρισµό από το εξωτερικό, ο περιπατητικός τουρισµός δείχνει να 

αποτελεί σηµαντικό κίνητρο (βλ. Επιµελητήριο Κυκλάδων 2009). Η µικρή 
κλίµακα των νησιών µε τις βαθµίδες, την βλάστηση και τα γραφικά 
χωριά τους και η θαυµάσια θέα προς το πέλαγος και µέχρι τα γειτονικά 

νησιά χαρακτηρίζουν το σύνολο των Κυκλάδων. Τα παραδοσιακά 
λιθόχτιστα µονοπάτια, ορισµένα από τα οποία έχουν χαραχθεί στην 
κλασική αρχαιότητα, αποτελούν σηµαντική υποδοµή. Με δεδοµένο το 

γεγονός ότι από τα µονοπάτια αυτά ελάχιστα χρησιµοποιούνται από 
τους κατοίκους, ενώ πολλά είτε χάνονται είτε έχουν µετατραπεί σε 
χωµατόδροµους ή ασφαλτωµένους δρόµους κρίνεται απαραίτητη η 
καταγραφή και διάσωσή τους. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται 

επισκευή, καθαρισµός, χαρτογράφηση και σήµανση. 
 
Τα δίκτυα µονοπατιών και διαδροµών προβάλλονται σε διαδικτυακούς 

τόπους του εξωτερικού π.χ. στο ιδιαίτερα δηµοφιλές www.cycladen.be 
προσελκύοντας εκατοντάδες τουρίστες κυρίως από την Β. Ευρώπη. 
Νησιά όπως η Ρόδος, η Κάλυµνος, η Τήλος, η Αµοργός, η Άνδρος και η 

Νάξος αποτελούν πλέον και προορισµούς περιπατητών. Πολλές 
ιστοσελίδες δήµων επίσης παρέχουν σχετικές πληροφορίες για 
περιπατητές, π.χ. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κιµώλου υπάρχουν 
πληροφορίες για έξι περιπατητικές διαδροµές όπου αναφέρεται η ώρα 

που απαιτείται, ο βαθµός δυσκολίας, η διαδροµή, κλπ. (www.kimolos.gr, 
πρόσβαση 10.6.2011). Περιπατητικές εκδροµές διοργανώνουν και 
ιδιωτικά τουριστικά γραφεία. Παράλληλη δραστηριότητα µε την 

περιπατητική είναι η διοργάνωση εκδροµών µε ποδήλατα ή mountain 
bike και µε µουλάρια. 
 

Τέλος µια ιδιαίτερη µορφή ορειβατικού αθλητικού τουρισµού είναι ο 
αναρριχητικός. Αν και πολλά από τα νησιά του Ν. Αιγαίου 
χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο, ελάχιστες αναρριχητικές - 

ορειβατικές διαδροµές έχουν ανοιχτεί (από ιδιώτες αναρριχητές) και 
υπάρχει οργανωµένος αναρριχητικός τουρισµός µόνο στη Κάλυµνο, 
που έχει αναπτυχθεί ως προορισµός για αναρριχητές και οργανώνει και 
σχετικό φεστιβάλ. Σε πολύ µικρότερο βαθµό έχει αναπτύξει την ειδική 

αυτή µορφή τουρισµού η Μήλος και η Αµοργός όπου υπάρχουν πίστες 
αναρριχητικών διαδροµών. Μία ειδική µορφή αναρρίχησης είναι το 
“bouldering” (αναρρίχηση σε µικρούς «στρογγυλεµένους» βράχους) η 
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οποία αναπτύσσεται στη Τήνο(βλ. www.climbinggreece.com/climbing-
destinations/tinos-bouldering) 

 
Στο Νότιο Αιγαίο υπάρχει ένας σπάνιος πλούτος χλωρίδας ενδηµικά, 
σπάνια ή απειλούµενα είδη και υποείδη και µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

πανίδα και ορνιθοπανίδα που αποτελείται τόσο από κοινά είδη όσο και 
από απειλούµενα και ενδηµικά µε πιο σηµαντικό τη φώκια Monachus 
monachus. 21 περιοχές των Κυκλάδων περιλαµβάνονται στο δίκτυα 
Natura, ενώ στη ∆ωδεκάνησο οι περιοχές Natura είναι 10. Σηµειώνεται 

πως εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία «Πάρκο 
Τήλου» ο οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 µε σκοπό την 
προστασία του φυσικού πλούτου του νησιού, αλλά γενικότερα του 

αντίστοιχου των νησίδων της ∆ωδεκανήσου. Εκπρόσωποι από 
οργανισµούς προστασίας περιβάλλοντος από ολόκληρο τον κόσµο 
συµµετέχουν στο µη κερδοσκοπικό «Σωµατείο Πάρκο Τήλου» (Σ.Π.Τ) και 

κάθε χρόνο όλο και περισσότερα άτοµα επισκέπτονται την Τήλο και τα 
γύρω νησιά8. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στη µελέτη του 
ΙΠΑ για τη ∆ωδεκάνησο (2007) οι δράσεις του «Πάρκου Τήλου» 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την αειφορική ανάπτυξη υγροτόπων, την 

ενεργή συνεργασία µε τους ντόπιους κατοίκους για την καθιέρωσή 
οικοτουριστικών επιχειρήσεων, την πρόσκληση και την συνεργασία µε 
εµπειρογνώµονες ανανεώσιµης, εναλλακτικής ενέργειας, την 

πραγµατοποίηση προσκλήσεων και τη διοργάνωση εξορµήσεων για 
οµάδες σπουδαστών επιστηµών, για να µελετήσουν την οικολογία του 
νησιού, την ανάπτυξη οικολογικών χαρτών και οδηγών για τους 

επισκέπτες, τη δηµιουργία ενός Κέντρου Αποκατάστασης Πτηνών, κ.ά. 
Πολύ σηµαντική είναι η επίσης η πρόσφατη προσπάθεια λειτουργίας και 
ανάπτυξης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ – 

Γιάννης ∆έτης. 
 
Γεωτουρισµός 
 
Μια ειδική µορφή φυσιολατρικού τουρισµού µε ιδιαίτερες προοπτικές 
στο Νότιο Αιγαίο είναι ο γεωτουρισµός ο οποίος αναπτύσσεται σε 
περιοχές µε σηµαντικά γεωλογικά µνηµεία. Στις Κυκλάδες, εκείνο που 

συνηθίζεται είναι η επίσκεψη τουριστών σε περιοχές µε γεωλογικό 
ενδιαφέρον όπως η Παλαιά και Νέα Καµένη Σαντορίνης, η επίσκεψη µε 
ξενάγηση στο σπήλαιο Καταφύκι της Κύθνου, ο περίπλους της Μήλου, 

αλλά και οι αντίστοιχες οργανωµένες εκδροµές στα δύο αρχαία 
θειωρυχεία του νησιού, τα γεωλογικά µουσεία που έχουν δηµιουργηθεί 
στα νησιά και ιδιαίτερα αυτά της Μήλου και της Απειράνθου Νάξου.  
 

Στα ∆ωδεκάνησα η Νίσυρος αποτελεί κατεξοχήν προορισµό 
γεωτουρισµού. Βεβαίως σηµαντικό τµήµα του γεωτουρισµού αποτελεί η 
επίσκεψη σε σπήλαια. Τα νησιά του Νότιου Αιγαίου έχουν µεγάλο αριθµό 

σηµαντικών σπηλαίων, µε το Καστελόριζο (µε την περίφηµη «Γαλάζια 



 19 

Σπηλιά»), την Κάλυµνο και την Αντίπαρο να αποτελούν σηµαντικούς 
προορισµούς για τους λάτρεις των σπηλαίων. 

 
Αγροτουρισµός 
 
Ο αγροτουρισµός είναι µία εξειδικευµένη µορφή τουρισµού που στόχο 
έχει να προκαλέσει συνέργειες µεταξύ του τουριστικού και του αγροτικού 
τοµέα προκειµένου να ωφεληθούν και οι δύο (Κοκκώσης κ.ά. 2011: 143). 
Η διαµονή σε φάρµες ή ξενώνες σε αγροτικές περιοχές όπου ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συµµετάσχει στις εργασίες των αγροτών 
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της ανερχόµενης αυτής τάσης. 
 

Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού, εφόσον, παρά την 
κατακόρυφη πτώση της αγροτικής παραγωγής τις τελευταίες δεκαετίες, 

πολλά νησιά διατηρούν τα παραδοσιακά αγροτικά χαρακτηριστικά και 
την παραγωγή προϊόντων (τυροκοµεία στη Νάξο, µελισσουργεία στην 
Κάλυµνο, κ.λπ.). Παρά το γεγονός αυτό, η ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού θεωρείται µάλλον περιορισµένη. Ενδεικτικό είναι ότι στο 

πανελλήνιο δίκτυο Guest Inn εµφανίζονται 2 µονάδες στα ∆ωδεκάνησα 
(στην Κάλυµνο και στην Τέλενδο) και οκτώ στις Κυκλάδες (Πάρο, Νάξο, 
Μήλο, Κύθνο) –αριθµός σχετικά µικρός σε σχέση µε άλλες περιφέρειες 

(www.guest-inn.gr). Περιορισµένες είναι οι αναφορές και στην 
ιστοσελίδα www.agro.in.gr. 
 
Γαστρονοµικός τουρισµός 
Ο γαστρονοµικός τουρισµός αποτελεί έναν δυναµικό ανερχόµενο κλάδο 
της τουριστικής µας βιοµηχανίας και µέσα από το Aegean cuisine θα 

αναπτυχθούν δράσεις για την ανάδειξη του. Θα υπάρξουν πάρα πολλές 
δράσεις, εκδηλώσεις µε σκοπό την ανάδειξη της αιγαιακής 
γαστρονοµίας.  
 

Η Σαντορίνη ανακηρύσσει  το 2013 ‘»Έτος Γαστρονοµίας» στη Σαντορίνη 
και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.  
 
Ειδικές Μορφές µε κυρίαρχα κίνητρα τον πολιτισµό, τη θρησκεία την 
επιστήµη και την εκπαίδευση 
 
Πολιτιστικός Τουρισµός 
 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO: 1985) αναφέρει πως: ο 
πολιτιστικός τουρισµός είναι το ταξίδι που γίνεται µε κίνητρο βασικά 
πολιτιστικό- περιλαµβάνοντας εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήµατα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους, µνηµεία και µουσεία, καθώς και τη µελέτη του φυσικού 
περιβάλλοντος, του λαϊκού πολιτισµού και της τέχνης. Τα πολύ 
σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα προϊστορικών και ιστορικών 
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χρόνων, η βυζαντινή παράδοση, τα µεσαιωνικά κάστρα, οι 
παραδοσιακοί οικισµοί, η αρχιτεκτονική της Ιταλοκρατίας και η 

βιοµηχανική κληρονοµιά αποτελούν πόλους έλξης στα νησιά του Νότιου 
Αιγαίου.  
 

Παράλληλα η σύγχρονη πολιτιστική κίνηση (π.χ. Μουσείο Γουλανδρή 
στην Άνδρο, η Πινακοθήκη Ρόδου, φεστιβάλ κ.ά.) και ο λαϊκός 
πολιτισµός (πανηγύρια, µουσική, γαστρονοµία, χοροί, κ.ά.) αποτελούν 
επιπρόσθετους λόγους επίσκεψης, συµβάλλοντας σηµαντικά στην 

τουριστική ταυτότητα του Ν. Αιγαίου. Τόσο οι πολιτιστικοί πόροι όσο και 
προτάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού στην 
Περιφέρεια παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τεύχους. 

 
Θρησκευτικός Τουρισµός 
 

Ο θρησκευτικός τουρισµός αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς 
τόπους λατρείας, όπως µοναστήρια και εκκλησίες. Στα νησιά του Νότιου 
Αιγαίου υπάρχουν εκατοντάδες τόποι θρησκευτικής λατρείας, ορισµένοι 
από τους οποίους έχουν εξελιχθεί σε προσκυνήµατα, όχι µόνο τοπικής 

αλλά και υπερτοπικής ή πανελλήνιας εµβέλειας. 
 
Πρόκειται για µία µορφή τουρισµού που αποφέρει σηµαντικά έσοδα, 

αφού σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΣΕΤΕ περίπου 50.000 Έλληνες 
ταξιδεύουν µε σκοπό να επισκεφθούν κάποιο µοναστήρι ή εκκλησία το 
χρόνο και ο σχετικός τζίρος ξεπερνά τα 15 εκατ. Ευρώ ετησίως10. Αν και 

η προσέλκυση προσκυνητών αφορά πολλά από τα νησιά του Ν. 
Αιγαίου, η Τήνος (Μεγαλόχαρη) και η Πάτµος (Μονή Ιωάννου Θεολόγου 
και Σπήλαιο της Αποκάλυψης) αποτελούν τους πιο δηµοφιλείς 

θρησκευτικούς προορισµούς (συγκρίνονται µε το Άγιον Όρος και τα 
Μετέωρα), ενώ ακολουθούν η Πάρος, η Άνδρος και η Σύµη. Στην Πάρο 
και την Τήνο λειτουργούν οι ίδιες οι ενορίες ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ 
πολλά –εξειδικευµένα και µη- ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν ειδικές 

θρησκευτικές εκδροµές. Σηµαντικές προοπτικές για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού προσφέρει η διείσδυση 
στην αγορά άλλων ορθόδοξων κρατών (Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, 

κ.ά.) καθώς και οµάδων από τον απόδηµο ελληνισµό. 
 
Αστικός Τουρισµός 
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη της European Travel Commission και του World 
Travel Organization (2005) ο αστικός τουρισµός τείνει να καθιερωθεί ως 
µία από τις πιο δυναµικές µορφές τουρισµού στην Ευρώπη µε ολοένα 

και περισσότερους ταξιδιώτες να προτιµούν να επισκεφτούν µία πόλη 
στις διακοπές τους. Εποµένως, πολλοί αστικοί τουριστικοί προορισµοί 
παγκοσµίως ανταγωνίζονται µεταξύ τους προκειµένου να 

προσελκύσουν αυτούς τους τουρίστες που επιλέγουν τις ολιγοήµερες 
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διακοπές σε µια πόλη (city break) και αφορά κυρίως ταξίδια σε κοντινές 
αποστάσεις.  

 
Στο Νότιο Αιγαίο ο αστικός τουρισµός προφανώς δεν είναι κυρίαρχη 
µορφή τουρισµού αφού µόνο οι δύο πρωτεύουσες, η Ρόδος και η 

Ερµούπολη (η οποία δεν έχει όµως το πλεονέκτηµα της Ρόδου όσον 
αφορά τις αεροπορικές συνδέσεις), έχουν χαρακτηριστικά που µπορούν 
να προελκύσουν αυτού του είδους τους επισκέπτες. Ειδικά στην 
περίπτωση της Ρόδου, η προώθηση της πόλης ως προορισµού city 

break είναι στους άµεσους στόχους της 
Περιφέρειας και του ∆ήµου.  
 

Ωστόσο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη δωδεκάµηνου τουρισµού ή του Χριστουγεννιάτικου 
Τουρισµού. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί και η εξής ιδιαιτερότητα: τα πιο 

κοντινά στην Αττική νησιά των Κυκλάδων (Κέα, Άνδρος, κ.λπ.) µπορεί να 
θεωρηθούν µέρος της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού αφού είναι 
δυνατόν να περιληφθούν σε µία ολιγοήµερη επίσκεψη. 
 

Μαθητικές Εκδροµές 
 
Οι µαθητικές εκδροµές και κυρίως οι πενθήµερες διακοπές των µαθητών 

της Γ’ Λυκείου εξακολουθούν να αποτελούν για τον τουρισµό της Ρόδου 
πρωτίστως και δευτερευόντως της Μυκόνου και της Σαντορίνης µια 
σηµαντική οικονοµική εισροή. 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των σχολείων που επιλέγουν 
προορισµούς στο εξωτερικό για τις πενθήµερες εκδροµές µε κύριους 

λόγους την οικονοµικότερη προσφορά (ειδικά µετά τις αυξήσεις των 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων), τη δυνατότητα να διοργανώνονται πολύ πιο 
πριν τις Πανελλήνιες το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, την προτίµηση των 
καθηγητών προς προορισµούς στο εξωτερικό, την δυνατότητα 

µετακινήσεων κ.ά.)  
 
Στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, εκτός από τις µαθητικές εκδροµές, 

ιδιαίτερη δυναµική παρουσιάζουν και οι ανεξάρτητες φοιτητικές 
εκδροµές που τονώνουν τη ζήτηση την περίοδο Μάιο-Απρίλιο. Ο 
µαθητικός τουρισµός δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε µικρότερα νησιά 

αφού απαιτείται η λειτουργία µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, οι 
οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και εκτός τουριστικής 
περιόδου. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η πραγµατοποίηση µαθητικής 
εκδροµής απαιτεί τη συµµετοχή του 75% των µαθητών µιας τάξης, 

γεγονός που σηµαίνει ότι λόγω της κρίσης η µειωµένη συµµετοχή οδηγεί 
σε σηµαντική µείωση. 
 

Οι πολυήµερες εκδροµές πλέον ευνοούν τη Βόρεια Ελλάδα και το 
εξωτερικό σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για το 2010 
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(ΑΜΕ-ΑΠΕ 2010). Πρώτη η Θεσσαλονίκη 23%), ακολουθεί η Ιταλία µε 
17%, η Ισπανία µ 14%, η Τσεχία και η Ρόδος µε 9%. Ακολουθούν το 
Ηράκλειο, η Κέρκυρα, η Γαλλία και τα Ιωάννινα. Για ολιγοήµερες 
εκδροµές, τις περισσότερες προτιµήσεις συγκεντρώνουν η Θεσσαλονίκη 
(17%), η Αθήνα (15%) και τα Χανιά (9%). Ακολουθούν η Ιταλία, τα 

Ιωάννινα, η Ισπανία και ο Βόλος. Για το 2010 µετακινήθηκαν 131.623 
µαθητές µε λεωφορείο, 27.935 µαθητές µε αεροπλάνο, 27.721 µαθητές 
µε πλοίο και 6.159 µαθητές µε τρένο. Οι τιµές των σχολικών εκδροµών 
στην Ελλάδα κυµαίνονται από 300 έως 400 ευρώ και στο εξωτερικό 

µεταξύ 350 - 550 ευρώ. Πρόχειροι υπολογισµοί, από στοιχεία της 
αγοράς, ανεβάζουν περίπου στα 700 τον αριθµό των σχολείων που 
πραγµατοποιούν σχολικές εκδροµές κάθε χρόνο, γεγονός που 

µεταφράζεται σε περίπου 2.000 ταξιδιωτικά πακέτα (3ήµερες, 5ήµερες και 
7ήµερες εκδροµές).  
 

Μ' ένα µέσο κόστος για ελληνικούς προορισµούς στα 300 ευρώ και για 
το εξωτερικό στα 450 ευρώ και λαµβάνοντας υπόψη το µοίρασµα της 
πίτας µεταξύ των προορισµών, ο συνολικός τζίρος των σχολικών 
εκδροµών, ανά έτος, κυµαίνεται µεταξύ των 30 – 40 εκατοµµυρίων ευρώ. 

 
 

Ειδικές Μορφές µε κυρίαρχα κίνητρα τους επαγγελµατικούς λόγους 
 
Συνεδριακός Τουρισµός 
 
Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µία εναλλακτική µορφή τουρισµού µε 

δυνατότητα σηµαντικής ενίσχυσης των εσόδων ενός προορισµού ή 
µιας ξενοδοχειακής µονάδας. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 
µορφής είναι ότι η µέση δαπάνη ανά επισκέπτη είναι αρκετά υψηλή, δεν 
αφορά την περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο αλλά κυρίως την περίοδο Μάιο-

Ιούνιο και Σεπτέµβριο και η µέση διαµονή των συνέδρων είναι γύρω στις 
4 ηµέρες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της HAPCO, το 2011 αναµένεται 
πτώση των εθνικών συνεδρίων που θα φτάσει στο 20% σε σύγκριση µε 

το 2010, ενώ στα διεθνή συνέδρια η πτώση αναµένεται να αγγίξει το 40%. 
Χειρότερες θα είναι οι απώλειες για το 2012 αφού αναµένεται περαιτέρω 
πτώση 15% στα διεθνή συνέδρια, ενώ οριακή πτώση αναµένεται και στα 

εθνικά (www.hapco.gr). Ωστόσο, σηµαντική ώθηση δίνουν τα 
µικρότερα συνέδρια, οι συναντήσεις, ηµερίδες, κλπ. των οποίων ο 
προγραµµατισµός είναι βραχυπρόθεσµος. 

 
Ο αριθµός συνεδρίων που διοργανώνει συνολικά η Ελλάδα θεωρείται 
ότι µπορεί να αυξηθεί αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία της ICCA η Ελλάδα 
έπεσε στην 28η θέση της παγκόσµιας κατάταξης το 2010, χωρίς 

ωστόσο να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των συνεδρίων12. Στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η Ρόδος διοργανώνει τα περισσότερα 
συνέδρια και βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση µετά την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Σε στοιχεία της ICCA για την εξέλιξη των συνεδρίων στους 



 23 

πιο δηµοφιλείς προορισµούς δεν εµφανίζεται κανένα νησί του Νοτίου 
Αιγαίου 

Η θεµατολογία του συνεδρίου σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται µε τον 
τόπο οργάνωσης, γεγονός που µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα για νησιά όπως η Κως λόγω της σύνδεσης µε την ιατρική 

επιστήµη. Στα ∆ωδεκάνησα τα ξενοδοχεία της Ρόδου και της Κω 
διαθέτουν συνεδριακά κέντρα σηµαντικής δυναµικότητας.  
 
Στις Κυκλάδες υπάρχουν συνεδριακά κέντρα σε: Μύκονο, Σαντορίνη, 

Σύρο, Μήλο και Τήνο και 20 ξενοδοχεία που διαθέτουν εγκαταστάσεις για 
την φιλοξενία συνεδρίων (στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Σύρο 
και την Τήνο) (βλ. Επιµελητήριο Κυκλάδων 2009).. Σύµφωνα µε τις 

διεθνείς στατιστικές του ICCE η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαµηλή θέση 
σε σχέση µε την τουριστική της δυναµική (Κοκκώσης κ.ά. 2011). Εδώ θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί 

υποκατηγορία του επαγγελµατικού τουρισµού ο οποίος περιλαµβάνει 
και άλλες µορφές όπως ο «τουρισµός κινήτρων» (συνδέεται µε την 
επιβράβευση που προσφέρουν πολλές εταιρίες στους εργαζόµενούς 
τους) και ο εκθεσιακός τουρισµός (ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί στο 

Νότιο Αιγαίο). 
 
 

Ειδικές Μορφές µε κυρίαρχο κίνητρο τη θάλασσα 
 
Θαλάσσιος Τουρισµός 
 

Ο θαλάσσιος τουρισµός βρίσκει σε όλες τις µορφές του έναν ιδανικό 
χώρο ανάπτυξής στο Νότιο Αιγαίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
περιλαµβάνει διαφορετικές µορφές όπως ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, 
windsurfing, kitesurfing, µηχανοκίνητο θαλάσσιο αθλητισµό, yachting, 

κολύµβηση, καταδύσεις κ.ά.. Ο µεγάλος αριθµός νησιών, οι σχετικά 
κοντινές αποστάσεις, η µορφολογία των ακτών, οι καιρικές συνθήκες 
παρέχουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης ειδικής µορφής τουρισµού. Το κάθε νησί έχει 
διαφορετικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, ενώ βασικές 
λιµενικές εγκαταστάσεις υπάρχουν σε όλη την Περιφέρεια – αν και στο 

τοµέα αυτό υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. 
 
Ειδικά στις υποδοµές για µαρίνες η Ρόδος και η Κως είναι τα µόνα νησιά 

που διαθέτουν επαρκείς σχετικές υποδοµές. Την έλλειψη µαρίνων σε 
πολλά νησιά (π.χ. Πάρος, Σαντορίνη, κ.ά.) καλύπτουν τα λιµάνια, ενώ σε 
άλλα νησιά (π.χ. Ρόδος, Κως, Λέρος, Μύκονος) οι ιδιωτικές µαρίνες 
καλύπτουν µέρος της ζήτησης. 

 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μύκονο η ιδιωτική µαρίνα είναι κλεισµένη 
σχεδόν όλο 
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το χρόνο και καλύπτει ένα πολύ µικρό µέρος της συνολικής ζήτησης. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι για πολλά θαλάσσια αθλήµατα το 

θεσµικό πλαίσιο είτε δεν έχει καταρτιστεί είτε προκαλεί σοβαρά 
προβλήµατα, όπως συνέβη πρόσφατα µε την απαγόρευση του 
Kitesurfing το οποίο αποτελεί ανερχόµενη µορφή αθλήµατος. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
Η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να είναι βιώσιµη, ώστε να µη γίνεται 

κατασπατάληση των φυσικών πόρων και καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οφείλει να σέβεται τον φυσικό πλούτο µιας περιοχής και 
να τον αξιοποιεί προς την κατεύθυνση µιας ήπιας και αειφόρου 
τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο την διατήρηση και αναβάθµιση του 

περιβάλλοντος, την προστασία του για τις µελλοντικές γενιές και τη 
δηµιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
απασχόλησης. 

 
Η διασφάλιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
αειφορίας του τουρισµού είναι κρίσιµη τόσο για τη συµβολή της στην 

ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όσο και για τη βιωσιµότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και την εµπορική επιτυχία αυτού του εξαιρετικά από 
οικονοµική άποψη τοµέα.  

 
Οι προκλήσεις για την αειφορία του τουρισµού συνδέονται τόσο µε τα 
µοντέλα κατανάλωσης, ιδιαίτερα την εποχική κατανοµή, όσο και µε τα 
µοντέλα παραγωγής του, δηλαδή τους τουριστικούς προορισµούς και 

την τιµολογιακή πολιτική. Στον αειφορικό χαρακτήρα του τουρισµού η 
δηµόσια και ιδιωτική συµµετοχή στη διαµόρφωση του είναι τα κλειδιά για 
την προώθηση του.  

 
Στην περιφέρεια µας ο τουρισµός αποτελεί τον σηµαντικό και 
αναπτυσσόµενο τοµέα. Η διατήρηση όµως των υψηλών ρυθµών 

οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και κοινωνικής 
προόδου, εξαρτάται, πέραν των άλλων παραγόντων (διεθνή συγκυρία, 
οικονοµική ύφεση, κλπ.) και από την αποτελεσµατική προστασία του 
περιβάλλοντος και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων.  

 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να θέσουµε τα όρια ασφαλείας χρήσης των 
φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων, τα οποία 

καθορίζουν την αειφορία του τοµέα, προκειµένου να υπάρξει έλεγχος 
για υπέρβαση των ορίων αντοχής.  
Το ειδικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 

για τον τουρισµό, σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν ένα µέσο για να 
βρεθεί η χρυσή τοµή ανάµεσα στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 
και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να αποφευχθεί η 

κατασπατάληση των φυσικών και των ενεργειακών πόρων κάθε 
περιφέρειας. Πιστεύουµε πως πρέπει να τεθεί πλαφόν στην κατασκευή 
ξενοδοχειακών µονάδων και προτείνεται να συζητηθεί αυτή η πρακτική 
στα πλαίσια µιας ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Σε αυτό το 

πλαίσιο συστήνεται η επιβολή συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης 
του πλαφόν, µε γνώµονα τις περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες  
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ1 
 

Περιεχόµενο. 
 
Τον Ιούνιο του 2009 θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα µας το 
Eιδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138 

Β/11.6.2009) το οποίο αποτελεί επί µέρους σχέδιο που εξειδικεύει στον 
τοµέα του τουρισµού τους γενικούς άξονες ανάπτυξης της χώρας όπως 
αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Χωροταξικό (ΦΕΚ 128 Α/2008). 

Αποτελεί δηλαδή ένα «σχέδιο αρχών» που προσδιορίζει τις κατευθύνσεις 
ανάπτυξης στον τοµέα του τουρισµού οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να 
εξειδικευθούν περαιτέρω στα κατώτερα επίπεδα Χωροταξικού 

Σχεδιασµού (Περιφερειακά Χωροταξικά που βρίσκονται ήδη σε 
διαδικασία αναθεώρησης, µελέτες ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ κλπ). 
 

Στο σχέδιο αυτό, κατηγοριοποιείται ο εθνικός µας χώρος σε Α) 
αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, Β) αναπτυσσόµενες τουριστικά 
περιοχές, Γ) περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά 
χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό, ∆) 

µητροπολιτικές περιοχές, Ε) παράκτιες περιοχές και Νησιά, ΣΤ) ορεινές 
περιοχές, Ζ) πεδινές και ηµιορεινές περιοχές, Η) περιοχές του δικτύου 
φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Για τις 

περιοχές αυτές δίδονται κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και 
προσδιορίζονται ενέργειες και δράσεις που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα 
µε την εξυπηρέτηση του τουρισµού.  

Προσδιορίζονται επίσης οι ειδικές µορφές τουρισµού, οι απαιτούµενες 
τεχνικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση του τουρισµού και δίδονται 
κατευθύνσεις για την επίλυση συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις γης. 
 
Παρατηρήσεις: 
 
1. Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό παρουσιάζει θετικά στοιχεία 
αλλά έχει πολλές σηµαντικές αδυναµίες που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν. ∆ίνει µεγαλύτερο βάρος στη µεγέθυνση του 
τουριστικού προϊόντος µε οποιοδήποτε κόστος, παρά στην 

ενσωµάτωση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης και της ορθολογικής 
χωροταξικής οργάνωσης.  
2. ∆ίδεται έµφαση στις νέες µορφές τουρισµού που αποτελεί 
ασφαλώς θετικό στοιχείο, αλλά ουσιαστικά απουσιάζει η παρέµβαση 
του Πλαισίου για την εξυγίανση των ήδη ανεπτυγµένων τουριστικών 
υποδοµών.  
3. Το βασικό µεθοδολογικό εργαλείο που χρησιµοποιείται, ο 
καθορισµός περιοχών προτεραιότητας για διάφορες µορφές 

                                                
1
 Πάνος Βενέρης, Αριτέκτων-µηχανικός, προϊστάµενος τµ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
∆ωδεκανήσου 
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τουρισµού, είναι χρήσιµο. Ωστόσο, η εφαρµογή του παρουσιάζει 
αδυναµίες καθότι δηµιουργείται ένα πολύπλοκο σύστηµα µε επικαλύψεις 
µεταξύ περιοχών διαφορετικού τύπου και ασάφεια ως προς τι ισχύει – 
που. Επί πλέον υπάρχουν αστοχίες στην οριοθέτηση ορισµένων 
περιοχών, και κυρίως λείπουν επιχειρησιακά κριτήρια για τις 

χωροθετήσεις των (µεγάλων κυρίως) επενδύσεων µέσα σε κάθε 
περιοχή.  
4. Επί πλέον η µη θεσµοθέτηση ενός «µοντέλου χωρητικότητας» 
ιδίως για τις ακτές αλλά και η µη ρητή πρόβλεψη για επαρκή 
προσπελασιµότητα σε κάθε παραλία, οδηγεί τον παράκτιο χώρο αλλά 
και τους διατιθέµενους φυσικούς πόρους σε απορρύθµιση µε σαφή 
προσανατολισµό την οικοπεδοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του 
παραθαλάσσιου χώρου. Οι παραλίες της χώρας αποτελούν πρωτίστως 
κοινωνικό αγαθό και µε βάση αυτή την αρχή θα έπρεπε να κατευθύνεται 
οποιαδήποτε θεσµική ρύθµιση. 

5. ∆εν αντιµετωπίζεται ούτε σε επίπεδο αρχών η πολυπόθητη άρση 
των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που σήµερα υπάρχουν 
προκειµένου να δηµιουργηθεί µια νέα τουριστική υποδοµή ή να 
εκσυγχρονισθεί µια παλαιότερη. Το γεγονός αυτό αποτελεί το 

µεγαλύτερο αντικίνητρο για την πραγµατική τουριστική ανάπτυξη. 
6. ∆εν προσδιορίζεται µε σαφήνεια µε ποιο τρόπο το πλαίσιο αυτό 
εξυπηρετεί τη Συνταγµατική υποχρέωση ειδικών νησιωτικών δράσεων 
και αντίστοιχων πολιτικών. Ως εκ τούτου καθίσταται ανακόλουθο ως 
προς τις στοιχειώδεις θεσµικές υποχρεώσεις. Επί πλέον, η 
κατηγοριοποίηση των νησιών γίνεται µε πρωτόλειο τρόπο δίχως να 

εξετάζονται οι επί µέρους ιδιαιτερότητες. 
7. Το κεφάλαιο των τεχνικών υποδοµών είναι κοµβικής σηµασίας 
για την πραγµατική ανάπτυξη του τουρισµού µας. Είναι γνωστό ότι 
τουλάχιστο στο νησιωτικό χώρο αλλά και στην Ελληνική περιφέρεια 
υπάρχει µεγάλο έλλειµµα σε υποδοµές παρά τα τρία κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης που έχουµε µέχρι τώρα διαχειριστεί. Οι προτεινόµενοι στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο άξονες ανάπτυξης των υποδοµών, αποτελούν 

απλά άξονες και όχι απαραίτητες δράσεις και δεν γίνεται ουδεµία 
αναφορά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες  
8. Επιπροσθέτως, δεν γίνεται διασύνδεση-συσχέτιση µε αντίστοιχες 
αναφορές του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 τόσο σε στρατηγικό επίπεδο, όσο και 
σε επιχειρησιακό. 
9. Η πρόνοια για την εφαρµογή του Πλαισίου είναι ανεπαρκής. 
Θέµατα όπως ο εναρµονισµός των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού 
(Περιφερειακών χωροταξικών Πλαισίων, πολεοδοµικών σχεδίων) και η 
θεσµοθέτηση των κανονιστικών µέτρων του Πλαισίου δεν είναι 
επεξεργασµένα. 

10. Από τις διάφορες ρυθµίσεις, απουσιάζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και τα πάντα σε επίπεδο διοικητικών δοµών και παρακολούθησης 
ανάγονται σε κεντρικό επίπεδο. 
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11. Γενικότερα, οι περισσότερες κατευθύνσεις του Πλαισίου οδηγούν 
σε µικρή πραγµατική επίδραση στη διαµόρφωση ενός άλλου 
«µοντέλου» ελληνικού τουρισµού. 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Το ως άνω Χωροταξικό Σχέδιο πραγµατεύεται τους άξονες ανάπτυξης 
και χωρικής οργάνωσης της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας και της 

περιοχής µας, του τουρισµού και εποµένως απαιτείται η µέγιστη δυνατή 
επεξεργασία όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στη 
διαµόρφωση του τελικού προϊόντος και η µέγιστη δυνατή συµµετοχική 

διαδικασία προκειµένου το αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται στις 
πραγµατικές ανάγκες τόσο του εθνικού χώρου όσο και των τοπικών 
κοινωνιών, γεγονός που δεν έγινε κατά τη σύνταξή του. 

 
Θεωρούµε ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη αναθεώρησής του 
προκειµένου το σηµαντικό αυτό «εργαλείο» να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στους στόχους µιας νέας τουριστικής πολιτικής µε 

γνώµονα την πραγµατική ανάπτυξη και την αειφορία λαµβάνοντας υπ’ 
όψη όλα τα παραπάνω αναγραφόµενα. 
 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΑ 
 
Τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι τα ακόλουθα:  

 
- Τα προβλήµατα στις θαλάσσιες µεταφορές (συχνότητα δροµολογίων, 
ταχύτητα, κόστος µεταφορών, εποχική διαφοροποίηση) επηρεάζουν 
άµεσα την τουριστική κίνηση. Σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης η 

έλλειψη κατάλληλων λιµενικών εγκαταστάσεων και των παρεχοµένων 
υπηρεσιών που είναι προαπαιτούµενα για την ανάπτυξη του τουρισµού 
κρουαζιέρας, την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής κ.λπ. Επιπρόσθετο 

πρόβληµα αποτελούν και οι ελλείψεις στις χερσαίες (εσωτερικές) 
µεταφορές και το ελλιπές οδικό δίκτυο.Σε ορισµένα νησιά αρνητικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισµού αποτελούν επίσης η 

έλλειψη επαρκών υποδοµών για αεροπορικές µεταφορές.  
 
- Τα προβλήµατα πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες αφορούν τόσο 

την τουριστική επιχειρηµατικότητα (ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, 
τουριστικά γραφεία κ.ά.), που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 
διευθέτηση θεµάτων αδειοδότησης, λογιστικής παρακολούθησης, 
επιδοτήσεων ή συµµετοχής σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, κ.λπ., όσο 

και τους ίδιους τους επισκέπτες όταν χρειάζεται να καταφύγουν σε 
δηµόσιες υπηρεσίες για κάποιο έκτακτο θέµα που µπορεί να προκύψει.  
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- Οι ελλείψεις στην υγειονοµική περίθαλψη για την αντιµετώπιση 
έκτακτων περιστατικών καθώς και η απουσία γιατρών ειδικότητας 

αφορά σε µεγάλο βαθµό τον τουρισµό και τις ειδικές µορφές του. Το 
πρόβληµα εντείνεται ιδιαίτερα στα µικρά νησιά. 
 

- Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δοµές που σχετίζονται µε τον τουρισµό 
(σχολή τουριστικών επαγγελµάτων, σχολή ξεναγών) ή σε ειδικά 
σεµινάρια περιορίζεται λόγω της νησιωτικότητας. 
 

- Το µικρό µέγεθος πολλών νησιών περιορίζει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης εξωτερικών οικονοµιών δεδοµένου ότι δεν διαθέτουν ικανό 
µέγεθος αγοράς και οµοειδών επιχειρήσεων, καθώς και τις κατάλληλες 

διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις κατά περίπτωση. Έτσι, αυξάνεται το 
κόστος και ο χρόνος αντιµετώπισης προβληµάτων που προκύπτουν 
σχετικών µε την τουριστική δραστηριότητα. 

 
- Η µεγάλη εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας από την τουριστική 
δραστηριότητα, η οποία περιορίζεται κυρίως στους θερινούς µήνες, 
δηµιουργεί έντονο πρόβληµα εποχικότητας στην απασχόληση. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση του πληθυσµού 
τους χειµερινούς µήνες. 
 

- Εξειδικευµένο προσωπικό στα τουριστικά επαγγέλµατα υπάρχει στα 
µεγαλύτερα νησιά, ενώ στα µικρότερα είναι εµφανής η έλλειψη σε 
συγκεκριµένες ειδικότητες (ξενοδοχοϋπάλληλοι, σεφ, ειδικοί στο 

µάρκετινγκ, κ.ά.) και κυρίως σε εκείνες που συνδέονται µε το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση δράσεων για ειδικές µορφές τουρισµού (οδηγοί 
βουνού, ναυαγοσώστες, εκπαιδευτές καταδύσεων κ.λπ.). 

 
- Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σταθεροποίηση ή και µικρή 
αύξηση του πληθυσµού. Προβλήµατα όµως προκαλεί η εποχιακή 
µείωση του πληθυσµού το χειµώνα. Η επιχειρηµατικότητα και η 

απασχόληση στον τουρισµό επηρεάζεται σηµαντικά αφού το σχετικά 
µικρό εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό δυσκολεύει την αναπτυξιακή 
διαδικασία.  

Όλα τα παραπάνω διαπιστώθηκαν τόσο στα πλαίσια των συναντήσεων 
που πραγµατοποίησα ως αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού µε 
εκπροσώπους φορέων και τουριστικών αρχών (προς το παρόν σε 

Ρόδο, Σύρο, Κώ, Σύµη, Κάρπαθο, και Σαντορίνη) όσο και από τις 
απαντήσεις των ∆ήµων και των εµπλεκοµένων µε τον Τουρισµό φορέων 
που ανταποκρίθηκαν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που προωθήσαµε τον 
Νοέµβριο του 2012. Οι απαντήσεις παρατίθενται κωδικοποιηµένες 

αναλυτικά (Παράρτηµα  2). 
Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι τα προβλήµατα που έθεσαν οι 
προαναφερόµενοι θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε 

α)θεσµικά, β) προβλήµατα που σχετίζονται µε τις υποδοµές και γ) αυτά 
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που αφορούν αυτό καθ΄αυτό το τουριστικό προϊόν του κάθε νησιού και 
την προβολή του.  

 
Α) Από τους 25 ∆ήµους/ ∆ηµοτικές Επιτροπές τουρισµού που 
απάντησαν στο ερώτηµα «Ποιο θεωρείτε ότι είναι ΣΗΜΕΡΑ το 
σηµαντικότερο πρόβληµα/ανασταλτικός παράγοντας αναφορικά µε το 
προσφερόµενο τουριστικό προϊόν του νησιού σας;», οι 18 έθεσαν, ως 
βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού τους, το θέµα της συγκοινωνίας. Το ακτοπλοϊκό ως προς τη 
συχνότητα σύνδεσης µε τον Πειραιά και ενδοπεριφερειακά, η διάρκεια 
και το κόστος του ταξιδιού, ο µη έγκαιρος προγραµµατισµός των 
θερινών δροµολογίων είναι από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που 

τέθηκαν.  
 
-Βασικό θεσµικό πρόβληµα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο 

ερωτηµατολόγιο, αποτελεί επίσης η έλλειψη επαρκούς αστυνόµευσης 
και ελέγχου για την τήρηση των νόµων που διέπουν την λειτουργία των 
τουριστικών επιχειρήσεων και η υποστελέχωση/υπολειτουργία της 
τουριστικής αστυνοµίας (όπου υφίσταται).  

 
-Οι διαδικασίες για την έκδοση visas – κυρίως από Ρωσία και Τουρκία- 
είναι επίσης βασικό ζήτηµα για πολλά από τα νησιά µας.  

-Τέλος, ένα θέµα που δεν άπτεται των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας και 
τέθηκε από πλήθος νησιών έχει να κάνει µε τους επισκέψιµους 
Αρχαιολογικούς χώρους, στα ωράρια λειτουργίας των οποίων, δεν 

λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των επισκεπτών.  
 
Β) Ως προς τις υποδοµές, η βελτίωση/εκσυγχρονισµός των 

υφιστάµενων υποδοµών (αεροδρόµια, λιµάνια, οδικό δίκτυο, 
νοσοκοµεία, κ.λπ) φαίνεται να είναι κοινό αίτηµα.  
 
Γ) Σχετικά µε το τουριστικό προϊόν του κάθε νησιού διαπιστώνουµε από 
τια απαντήσεις των αναποκριθέντων, πως η µη έγκαιρη 
συστηµατοποίηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και η ελλιπής 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του κάθε νησιού σε 

συνδυασµό µε τους περιορισµένους πόρους και τις πολύπλοκες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την υλοποίηση δράσεων προβολής και 
προώθησης από τους ∆ήµους, συµβάλλουν πολύ στην εποχικότητα, 

που σε κάποια από τα µικρότερα νησιά είναι εντονότατη.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 

 
ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΝΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
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1. ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ :  
 

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

• ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΑ  

• ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ∆ΗΜΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

• ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING 

• ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)  

 
ΣΤΟΧΟΣ  
 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.  
 

 
ΣΚΟΠΟΙ: 
 

1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ  

3. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙΟΥ Ως ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

5. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – AEGEAN ISLANDS- DESTINATION BRAND.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΩΝ 

 
1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
Η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος για την ΠΝΑ δεν είναι φράση 

«κλισέ» είναι στρατηγική ανάπτυξης για κάθε νησί ξεχωριστά και για το 
σύνολο της Περιφέρειας.  
 
Στις µέρες µας ο τουρίστας ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για την 

ποιότητα, αναζητά προσωπικές εµπειρίες και δηµιουργία 
συναισθηµάτων και απαιτεί να ικανοποιήσει διαφορετικές ανάγκες που 
έχουν να κάνουν µε την κουλτούρα/πολιτισµό, φαγητό, ψυχαγωγία κλπ. 

 
Στόχος µάρκετινγκ που σχετίζεται µε την ποιότητα του τουριστικού 
προϊόντος στο Ν. Αιγαίο είναι η διατήρηση της διαφορετικότητας, η 

προβολή της αλλά και η εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σ’ 
αυτή. Η ανάδειξη του τρόπου ζωής στα νησιά µας, της αυθεντικότητας 
και των εµπειριών είναι το πιο δυνατό και ποιοτικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα.  

 
Η συστηµατική ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, η εφαρµογή µάρκετινγκ για την ανάπτυξή του, η 

ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η κατάταξή µας σε υψηλές θέσεις 
ανάµεσα στους ελκυστικούς προορισµούς είναι αποτέλεσµα αλλά και 

προϋπόθεση της ποιοτικής αναβάθµισης και δεν είναι άλλο από µια 
διαδροµή αειφορίας.  
 

Η εκπαίδευση έχει κυρίαρχο ρόλο στο θέµα της ποιοτικής αναβάθµισης. 
Η ΠΝΑ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και εκπαιδεύει 
εργαζόµενους στον τουριστικό τοµέα στις νέες γλώσσες που έχουν 
προκύψει τα τελευταία χρόνια όπως η ρωσική, η γαλλική. 

 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος της ΠΝΑ µέσα από την πράξη και τις 
εφαρµογές περισσότερο στην καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης. 

Οι κατά τόπους συγκεντρώσεις που έχουµε συστηµατικά και σταθερά µε 
φορείς των νησιών, επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες µέσα σε κλίµα 
παραγωγικής διαβούλευσης, ενώνει όλα τα µέρη, βοηθάει στην 

κατανόηση της στρατηγικής, καθοδηγεί σε στόχους και δεσµεύει τους 
εµπλεκόµενους να µε τις αρχές της ποιότητας για την αναβάθµιση σε 
επίπεδο υπηρεσίας, επιχείρησης, προορισµού. 
 

Συνεργαζόµαστε µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σε µελέτες και εφαρµογές, 
παρακολουθούµε από κοντά και στηρίζουµε την λειτουργία των δύο 
τουριστικών σχολών, ΑΣΤΕΡ & ΕΠΑΣ γιατί γνωρίζουµε ότι είναι το 

φυτώριο των επαγγελµατιών του τουρισµού και η πηγή της γνώσης για 
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τις ποιοτικές υπηρεσίες στις τουριστικές επιχειρήσεις. Συµµετέχουµε στην 
υλοποίηση µεταπτυχιακού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου του 

Αιγαίου µε τη συνεργασία της ΑΣΤΕΡ.  
 
Την ποιότητα την µετράς από τα αποτελέσµατα. Η ΠΝΑ µέσα από το 

τρίγωνο Στραγηγική – Υλοποίηση – Αποτελέσµατα συµβάλλει στην 
ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.  
 
Η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής είναι επίσης 

προϋπόθεση για την αναβάθµιση. Η αειφόρος διαχείριση περιλαµβάνει 
τον αειφόρο εµπλουτισµό, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που είναι 
στοιχείο της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  

 
 
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ  
 
Πρωταρχικός στρατηγικός στόχος της ΠΝΑ είναι η ανάπτυξη των 
νησιών µέσα από τον τουρισµό στο πλαίσιο που σχεδιάζουµε. Η 

στρατηγική µάρκετινγκ που αναπτύσσουµε, µε τους πόρους που 
διαθέτουµε στο κάθε νησί και συνολικά, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία 
ανάπτυξης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα ενώ ικανοποιεί στο 

µέγιστο τις ανάγκες και τη ζήτηση της αγοράς. Οι ενέργειές µας είναι 
στοχευµένες για να φέρουν τις µεγαλύτερες δυνατές πωλήσεις και 
επικράτηση µιας ξεχωριστής θέσης στην τουριστική αγορά.  

 
Αναλυτικότερα η στρατηγική µας αφορά:  
  

•την ανάπτυξη του υφιστάµενου τουριστικού προϊόντος στις ίδιες 
αγορές µε µεγαλύτερη διείσδυση ή εντατική ανάπτυξη πχ Αγγλική, 
Γερµανική, Ιταλική, Γαλλική  
•την ανάπτυξη του υφιστάµενου τουριστικού προϊόντος σε νέες αγορές 

(διαδικασία προσέλκυσης νέων αγορών) πχ Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ 
ακόµα και ανατολική Ασία 
•την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων θεµατικών στις ίδιες 

αγορές πχ θρησκευτικός τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, 
γαστρονοµικός, αθλητικός, ιατρικός κλπ. 
 

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάζουµε τις διαδικασίες για το κάθε προϊόν 
είτε αυτό αφορά το κάθε νησί ως αυτόνοµο τουριστικό προορισµό, είτε 
την ΠΝΑ µε το «απέραντο γαλάζιο» και τη µοναδική νησιωτικότητα, είτε 
αφορά τις ειδικές µορφές τουρισµού που αναπτύσσουµε.  

 
Καταγράφουµε τα θεµατικά προϊόντα (ειδικές µορφές τουρισµού) στα 
οποία θα δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση: 

Πολιτιστικός τουρισµός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, καταδυτικός 
(εξειδικευµένα), γαστρονοµικός, αθλητικός, ιατρικός, 3ης ηλικίας, και 
τουρισµός κινήτρων.  
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Επιλέγουµε την αγορά στόχο για κάθε ένα από τα ανωτέρω καθώς και 

για το κλασσικό πακέτο διακοπών και «τοποθετούµε» αντιληπτικά το 
τουριστικό προϊόν του Ν.Αιγαίου στο µυαλό των καταναλωτών µε 
σαφήνεια, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ανταγωνιστικές τιµές. Αυτή η 

διαδικασία είναι η ταύτιση των προτάσεών µας µε τη ζήτηση της 
αγοράς. Μελετάµε τις αγορές τις ανάγκες τους, τις τάσεις για να 
προσαρµόσουµε το προϊόν µας και να ικανοποιήσουµε απόλυτα τους 
οργανωτές ταξιδιών που σχεδιάζουν την ανάπτυξη των αγορών και 

τους καταναλωτές ώστε να ζητάνε οι ίδιοι τα νησιά µας µέσα από τα 
δίκτυα διανοµής. Τα ανωτέρω θεµατικά προϊόντα εµπλουτίζουν το 
παραδοσιακό τουριστικό προϊόν και δίνουν ανανεωµένες προτάσεις 

στις κλασσικές αγορές ενώ αναζητούν νέες αγορές µε ειδικό ενδιαφέρον 
στο θέµα.  
 

Μας επηρεάζει πολύ το κλίµα που δηµιουργείται από την αρνητική 
εικόνα της χώρας γιατί ό,τι χτίζουµε υποχωρεί και απαιτεί µεγάλη 
προσπάθεια για να επανέλθει. Αντιµετωπίζουµε την κατάσταση µε 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ που χτίζουν την εικόνα, τις σχέσεις, την εµπιστοσύνη.  

 
Η στρατηγική ανάπτυξης των κλασσικών αγορών (π.χ. Αγγλία, Γερµανία 
Σκανδιναβικές χώρες) αφορά την διατήρηση και ανάπτυξη αλλά και την 

ενίσχυση µε δράσεις των παραδοσιακών αγορών που υποχώρησαν για 
διαφορετικούς λόγους (πχ Γερµανία λόγω του αρνητικού κλίµατος, 
Ιταλία λόγω κλίµατος αλλά και λόγω της κρίσης που αντιµετωπίζει, η 

Γαλλία, ανατολικές αγορές πχ Τσεχία επηρεάστηκαν πολύ από τα 
δηµοσιεύµατα, έχουν όµως και τα δικά τους οικονοµικά προβλήµατα).  
 

Η στρατηγική ανάπτυξης νέων αγορών αφορά την Ρωσία που 
παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη από χρόνο σε χρόνο και 
στοχεύουµε να γνωρίσει όλα τα νησιά για να βρει στο καθένα το προϊόν 
που ταιριάζει στα διαφορετικά τµήµατα της αγοράς. Οι παράλληλες 

ενέργειες διευκόλυνσης στο θέµα έκδοσης visa στηρίζουν σηµαντικά. Η 
ΠΝΑ έχει πρωτοστατήσει στο άνοιγµα της αγοράς της Ρωσίας όπως και 
σε αυτό της Τουρκίας και έχει πάρει πρωτοβουλίες στην διευκόλυνση 

έκδοσης visa, στις ενέργειες για το άνοιγµα της αγοράς µε µεγάλη 
ανταπόκριση στην κίνηση προς τα νησιά. Νέα αγορά στόχος είναι η 
Ουκρανία στην οποία επενδύουµε το 2013.  

 
 
3. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 
Η έντονη εποχικότητα που χρόνο µε το χρόνο επιδεινώνεται, αποτελεί 
µεγάλο πρόβληµα για την επιβίωση των επιχειρήσεων και της τοπικής 

οικονοµίας σε κάθε νησί. Η κρίση εφέτος την καθυστέρηση της έναρξης 
της σαιζόν, έδειξε πόσο ευάλωτο είναι το τουριστικό προϊόν στο κλίµα 
ανασφάλειας και πολιτικής αβεβαιότητας. Ως συνέπεια της κατάστασης, 
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το τέλος της τουριστικής περιόδου κλειδώθηκε από τον Ιούνιο, αρκετές 
εβδοµάδες πριν το τέλος Οκτωβρίου, µε καταστρεπτικές συνέπειες για τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους. Παρ΄όλ’ αυτά µόλις 
αποκαταστάθηκε η ηρεµία, βιώσαµε τη ικανότητα του τουρισµού να 
επανακάµπτει γρήγορα και δυναµικά και επανήλθε σηµαντικά η ροή των 

πωλήσεων στους λίγους µήνες λειτουργίας. 
 
Από το 2012, διδαχθήκαµε ότι η επιβίωσή µας είναι δική µας υπόθεση 
στο πιο µεγάλο µέρος και εµείς ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου έχουµε την 

υποχρέωση και δύναµη να αγωνιστούµε για την ανάπτυξη του πιο 
όµορφου προορισµού που είναι το «απέραντο Αιγαίο». 
 

Η ΠΝΑ χαράσσοντας την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης για το 
Νότιο Αιγαίο, τοποθετεί στις προτεραιότητες την αντιµετώπισή της 
έντονης εποχικότητας µε λύσεις µόνιµες που αντιστοιχούν στην 

ανάπτυξη µέσα από την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η 
επιµήκυνση είναι πλέον όρος επιβίωσης για όλους τους εµπλεκόµενους 
στην τουριστική βιοµηχανία, για την διατήρηση του κοινωνικού ιστού, για 
την ευηµερία του κάθε νησιού.  

 
Επιλέγουµε εξωστρέφεια σε όλα τα επίπεδα και επιστρατεύουµε τα 
δυνατά σηµεία µας, τον πολιτισµό, τη γαστρονοµία, την ποιότητα των 

υποδοµών, το περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους για να 
κερδίσουµε τις αγορές της χαµηλής περιόδου.  
Τα βήµατα µας είναι: 
• BRANDING για κάθε νησί για κάθε θεµατικό τουριστικό προϊόν 
• ∆ηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, προσαρµογή στις 
απαιτήσεις της αγοράς των υφισταµένων.  

• Συνεργαζόµαστε µε τους φορείς, ιδιώτες για να πετύχουµε τον 
στόχο, ενηµερώνουµε, εκπαιδεύουµε, 
• Επί πλέον ενισχύουµε υποδοµές που απαιτούνται για την ενίσχυση 
της τουριστικής περιόδου και την ανταγωνιστικότητα του προορισµού 

• Σχεδιάζουµε δράσεις προβολής κάθε τουριστικού προϊόντος σε 
αντίστοιχα στοχευµένα κοινά της αγοράς πχ 3η ηλικία, σχολικό 
τουρισµό, θρησκευτικό τουρισµό, πολιτιστικό, γαστρονοµικό, αθλητικό, 

κινήτρων κλπ.  
• Τα εργαλεία µας είναι η φυσική παρουσία, η διοργάνωση 
δράσεων, η συµµετοχή σε εκθέσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, το νέο portal, η 

τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα.  
• Τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουµε είναι η επικοινωνία, δηµόσιες 
σχέσεις,  
• Η επικοινωνία µας θα γίνει σε επίπεδο επαγγελµατιών τουρισµού, 

tour operators, τουριστικούς πράκτορες, στα ΜΜΕ, στα κοινά που 
ενδιαφέρονται για τα θεµατικά τουριστικά προϊόντα που σχεδιάζουµε πχ 
οργανώσεις συνταξιούχων, εκπαιδευτική κοινότητα, αθλητικές 

οµοσπονδίες, πολιτιστικούς φορείς κλπ. 
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Το µάρκετινγκ που εφαρµόζουµε βασίζεται: 
• Στην αξία και την ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής, 

αρχιτεκτονικής, περιβαλλοντικής κληρονοµιάς µας. 
• Το επίπεδο της δραστηριότητας σε εκδηλώσεις διάφορες, 
πρωτοβουλίες, διοργανώσεις, 

• Τη συγκέντρωση και ενοποίηση των δοµών, υπηρεσιών και 
προϊόντων για διαφορετικές κατηγορίες πελατών πχ οικογένειες, νέους, 
αθλητικών ενδιαφερόντων κλπ 
• Την προσβασιµότητα στην περιοχή, τους κατά τόπους 

προορισµούς και στις ιδιαίτερες προτάσεις τους.  
 
Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, έχει να κάνει από τη µία µε το 

προϊόν και την καταλληλότητά του, από την άλλη µε το κόστος που 
επιβάλλει η αγορά και στο οποίο πρέπει να βρούµε τρόπους να 
προσαρµοστούµε. Και σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΝΑ θα καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια να ενηµερώσει, να βρει λύσεις, να πιέσει αν χρειαστεί 
προς όλες τις κατευθύνσεις και τέλος να επικοινωνήσει στις αγορές τη 
δυναµική της χαµηλής τουριστικής περιόδου και τα ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήµατα.  

 
Σχεδιάζουµε ένα Απρίλιο, Οκτώβριο, Νοέµβριο λουσµένους µε το φως 
του Αιγαίου, τα ζεστά νερά της θάλασσας, τα βήµατα της ιστορίας, 

τους θησαυρούς των µουσείων, τους ήχους των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, τις µυρωδιές των γεύσεων, τα χρώµατα των windsurfing, 
τα προσκυνήµατα στις εκκλησίες και τα µοναστήρια µας, τη γνωριµία µε 

τα µοναδικά ενδηµικά είδη µας, την υπέροχη χλωρίδα, την ποικιλία των 
τοπικών προϊόντων, τους ανέµελους περιπάτους, τις φιλοσοφικές 
συζητήσεις, τις σχολικές συναντήσεις, τα χαµογελαστά πρόσωπα, τις 

ζωντανές πόλεις, τα ανοικτά καταστήµατα, τα ανοιχτά ξενοδοχεία, τη 
φιλόξενη ατµόσφαιρα του Νότιου Αιγαίου.  
 
 
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙΟΥ Ως ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - 
DESTINATION BRANDING  
 
Η ΠΝΑ επενδύει στην ανάπτυξη του κάθε νησιού ξεχωριστά, σε βάθος 

χρόνου λαµβάνοντάς το ως αυτόνοµο τουριστικό προορισµό. 
Αναδεικνύει λοιπόν τα brands µε την οικοδόµηση της δικής τους 
ξεχωριστής ταυτότητας. 
 

Το κάθε νησί brand αποτελείται από χαρακτήρες, εικόνες, συναισθήµατα 
που οι τουρίστες ανακαλούν ή νιώθουν όταν βλέπουν ένα συγκεκριµένο 
σύµβολο, προϊόν, υπηρεσία που τους θυµίζει τον τόπο. Για κάθε τόπο το 

branding πρέπει να προσελκύει και να διατηρεί πελάτες µέσα από την 
προβολή αξιών, εικόνων, κύρους ή lifestyle. Η διαδικασία αυτή 
επικοινωνεί πληροφορίες και µειώνει το ρίσκο για τον καταναλωτή, 
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δυναµώνει την εµπιστοσύνη, διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό, 
βοηθάει στην αποµνηµόνευση συναισθηµάτων, εικόνων κλπ, 

διευκολύνει τις από στόµα σε στόµα συστάσεις. Για τα νησιά µας είναι 
πρόκληση να προσελκύει πελάτες µέσα από την διαφορετικότητα και να 
τους προσφέρει προϊόντα προσαρµοσµένα που απαντούν στις 

ανάγκες του.  
 
Το branding για το κάθε νησί, βασίζεται στρατηγικά: 
• Στο Όραµα πχ για την Κάλυµνο η ανάδειξή της σε κορυφαίο 

διεθνή προορισµό αναρρίχησης κλπ 
• Στο ταίριασµα της αγοράς στόχου µε το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο πχ Κως και Ιατρικές ακαδηµίες της Ρωσίας 

• Στην «τοποθέτηση» - αντιληπτική πάντα- και την διαφοροποίηση 
στρατηγικών χρησιµοποιώντας τα κοµµάτια του brand πχ 
γαστρονοµική προσέγγιση για τη Σαντορίνη 

• Στις στρατηγικές επικοινωνίας  
• Στην ανατροφοδότηση και διαχείριση των σχέσεων (DMO)  
 
 Η ιστορική κληρονοµιά, η διαφορετική κουλτούρα, οι µύθοι, οι 

άνθρωποι και οι αξίες τους, η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής, η 
αυθεντικότητα του τόπου, η φήµη, η αξιοπιστία, το όνοµα, η ποιότητα 
στις τουριστικές υπηρεσίες, τα σύµβολα, οι εικόνες είναι τα στοιχεία που 

θα χτίσουν µεταξύ των άλλων το brand του προορισµού. Τα συστατικά 
είναι άϋλα και υλικά, είναι συµβολικά αλλά και πρακτικά. Συνδικάζονται 
ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται πχ για την Άνδρο η τέχνη, 

για τη Νάξο η γαστρονοµία, για την Κάρπαθο η παράδοση κλπ.  
  
Τα ανωτέρω επικοινωνούνται στρατηγικά για να προσελκύσουν, να 

πείσουν, να κερδίσουν την εµπιστοσύνη. Θέλουµε να ενθουσιάσουµε σε 
κάθε νησί τους επισκέπτες για να αποδείξουµε ότι εφαρµόσαµε 
επιτυχηµένη στρατηγική branding.  
 

Αναπτύσσουµε στοχευµένα – όσο πιο εστιασµένα γίνεται- ώστε το 
µήνυµα να φθάνει στην αγορά καθαρό, διαφοροποιηµένο, απλό. Η 
διαδικασία µε τη σειρά της δυναµώνει το brand, ο κύκλος συνεχίζεται µε 

µακροχρόνια οφέλη για τον προορισµό.  
 
Επενδύουµε στη δηµοσιότητα, επιδιώκουµε πρωτιές για να ξεχωρίσουµε, 

στη συνέχεια το διατηρούµε ψηλά µε διαφήµιση, σε προτεραιότητα είναι 
όµως να κερδίσουµε την από στόµα σε στόµα φήµη. Η αυθεντικότητα 
των νησιών του Ν. Αιγαίου είναι το δυνατό στοιχείο που χαρακτηρίζει το 
όνοµά τους ως brand. Οι συνέργειες δίνουν προστιθέµενη αξία στο 

καθένα ξεχωριστά.  
 
Κάθε νησί είναι ένα brand που βασίζεται στο λογότυπο, τις εικόνες, τους 

ανθρώπους, τις συµπεριφορές, το website, τα έντυπά του, το στυλ του, 
το µάρκετινγκ που εφαρµόζει. Η επικοινωνία βασίζεται στα κοινά στόχο 
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και χρησιµοποιεί όλα τα σύγχρονα µέσα για να κερδίσει µια θέση στην 
αγορά. Σήµερα δεν είµαστε στο γνωστό περιβάλλον της Ευρώπης, 

έχουµε ανοιχτά µέτωπα σε όλο τον κόσµο και κάθε στιγµή κάθε νησί µας 
ανταγωνίζεται µια άλλη γωνιά της γης. Είναι πολύ σηµαντικό να κερδίσει 
µία θέση στο µυαλό, την καρδιά, του καταναλωτή. Όπου λείπει, τη θέση 

του έχει πάρει ο ανταγωνισµός.  
 
Η παρουσία των νησιών του Ν. Αιγαίου στις κύριες εκθέσεις τουρισµού, 
εκδηλώσεις, road shows, workshops, υποδοχή και φιλοξενία fam trips και 

press trips, µε οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, προβολή, 
καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, 24/7 επικοινωνία µέσω των social media, η 
συµµετοχή σε διεθνή φόρα και οργανισµούς, η συνεργασία µε 

πανεπιστήµια και φορείς τουρισµού για έρευνα, ανάλυση του 
ανταγωνισµού και των αναγκών της αγοράς είναι τα εργαλεία που 
αναπτύσσουµε για κάθε νησί ξεχωριστά ως αυτόνοµου τουριστικού 

προορισµού.  
 
 
5. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – AEGEAN ISLANDS- PLACE MARKETING   
 
Η ανάδειξη του προορισµού Ν. Αιγαίο στις τουριστικές αγορές 
εσωτερικού και εξωτερικού είναι στρατηγικό κοµµάτι της ανάπτυξης του 
ίδιου του τόπου. Το Ν. Αιγαίο και τα νησιά ως τόποι, έχουν την 

δυνατότητα να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση ως διεθνή τουριστικά 
επώνυµα προϊόντα, Brands. 
 

Λαµβάνουµε υπ’ όψη την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και 
εφαρµόζουµε στρατηγικές µάρκετινγκ που ενισχύουν κάθε νησί και στο 
σύνολο το Ν. Αιγαίο γιατί οι κατά καιρούς πολιτικές και ταµπέλες για 
ταχύτητες 1η, 2η, κλπ ανάµεσα στα νησιά, αντιµετωπίζονται µε κατά 

τόπους ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.  
Η ανάπτυξη του τόπου δεν είναι εφαρµογή µιας ηµέρας, απαιτεί όραµα 
και πίστη, υποµονή, αφοσίωση στο στόχο για το µεγάλο διάστηµα που 

διαρκεί.  
 
Ένα περιφερειακό place marketing περιλαµβάνει τα κατά τόπους σχέδια 

marketing ανά νησί. Η ανάδειξη του Ν. Αιγαίου στις αγορές είναι µια 
διαδικασία επίπονη γιατί αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη σε πολλούς 
τοµείς πέρα από τον τουρισµό. Για την επιτυχία της ανάπτυξης και του 
marketing του Ν.Αιγοίου, η ΠΝΑ παράλληλα εργάζεται για να 

εξασφαλίζει παράγοντες επιτυχίας στους οποίους βασίζεται και 
ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 

• Πολιτικές µε όραµα δεκαετίας 
• Προσβασιµότητα, εύκολη και οικονοµική για τις τουριστικές 
αγορές, τους πελάτες. 
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• Επικοινωνία µεταξύ των νησιών και µε άλλες πόλεις της Ελλάδας  
• Τηλεπικοινωνίες  

• Περιβάλλον ευνοϊκό που ενθαρρύνει τις επενδύσεις  
• Ποιότητα ζωής για τα µικρά νησιά 
• Μείωση επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος, σκουπίδια κλπ  

• ∆ηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε επίπεδο νησιού, 
σε επίπεδο περιοχής Ν. Αιγαίου 
• Εξειδίκευση σε υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντα πχ 
παραδοσιακά, γαστρονοµία, παραδοσιακές τέχνες, ψάρια, πολιτισµός 

κλπ 
• ∆ηµιουργία τοπικών clusters για να έχουµε τοπικούς πόρους 
• Ενθαρρύνουµε τους τοπικούς νέους επιχειρηµατίες και την 

καινοτοµία 
• Ανάπτυξη υπηρεσιών µε εκπαιδευµένα άτοµα  
• Φέρνουµε κοντά την εκπαίδευση και την επιχειρηµατικότητα. 

• ∆ηµιουργούµε το προβάδισµα για το Ν.Αιγαίο στις αγορές µέσα 
από το κοινό όραµα, τον συντονισµό και την χρηµατοδότηση των 
ενεργειών 
• Επενδύουµε στην έρευνα 

• Αναπτύσσουµε δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο, συµµετέχουµε 
στα οικονοµικά δίκτυα 
• Ανταλλάσουµε πολιτισµό, επιστήµες, παρακολουθούµε και 

είµαστε επίκαιροι  
• ∆ηµιουργούµε τοπικά, βάσεις διεθνών οργανισµών 
• Παρέχουµε διευκολύνσεις για συνέδρια και εµπορικές συναντήσεις 

• ∆ιαθέτουµε την πιο δυνατή πολιτιστική υποδοµή 
• Βασιζόµαστε και αναβαθµίζουµε τον τοµέα των υπηρεσιών και 
µέσα σ’ αυτό αναπτύσσουµε υποκατηγορίες υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου.  
• Οι τοπικές κοινωνίες συµµετέχουν 
• Μαζί εργαζόµαστε για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη 
• Στρατηγικά µαθαίνουµε ο ένας από τον άλλο 

• Χτίζουµε το την ταυτότητα κάθε νησιού - brand building – και 
εφαρµόζουµε marketing µε µακροχρόνιο ορίζοντα 
• Αυξάνουµε τον ρόλο που έχουν οι άυλες αξίες µας, η τέχνη και ο 

πολιτισµός 
• Έχουµε διοικητικούς πολιτικούς στόχους 
  

Στρατηγικά εφαρµόζουµε µάρκετινγκ ώστε ο τόπος να προσαρµοστεί 
και να καλύψει τις ανάγκες του επισκέπτη. Κάθε νησί πρέπει να 
ξεκαθαρίσει και να επικοινωνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά του µε επιτυχία. Το Ν. Αιγαίο πρέπει να 

βρει τους τρόπους να διαφοροποιηθεί και να «τοποθετηθεί» αντιληπτικά 
στις αγορές στόχους.  
Κύριο µέληµα στο place marketing που εφαρµόζουµε, να 

αποφασίσουµε ποιοί είναι οι πελάτες στους οποίους στοχεύουµε. Για 
παράδειγµα, πέρα από τους τουρίστες, οι αγορές οι οποίες είναι 
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πρόθυµες να απορροφήσουν εξαγωγές τοπικών προϊόντων, είναι 
στόχος µας επίσης.  

  
Αναδεικνύουµε το Ν. Αιγαίο στις τουριστικές αγορές εσωτερικού και 
εξωτερικού µε 4 προσεγγίσεις και στη συνέχεια ολιστικά. Αναλυτικότερα: 

 
 1) Το Ν. Αιγαίο, ως χαρακτήρας, προσωπικότητα. Η αίσθηση για τον 
τόπο, µέσα από την αισθητική, την αρχιτεκτονική, το δοµηµένο 
περιβάλλον αντανακλούν τις αξίες και επηρεάζουν την ανάπτυξη.  

 2) Το Ν. Αιγαίο σαν ένα σταθερό ολοκληρωµένο περιβάλλον µε τις 
προοπτικές ανάπτυξής του 
3) Το Ν. Αιγαίο ως σύνολο νησιών που παρέχουν υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα 
4) το Ν.Αιγαίο ως τόπο ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παραδοσιακές 
παροχές φαγητού, διαµονής, αλλά και πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

wellness, µαρίνες, συνεδριακά κέντρα και όλες οι επί µέρους προτάσεις 
συµπεριλαµβάνονται. 
 
Το place marketing πρέπει να είναι επιτυχηµένο ταυτόχρονα στις 

στρατηγικές και επιχειρησιακές δεξιότητες. Για όλα τα ανωτέρω, 
επικοινωνούµε στις αγορές την κύρια πρόταση αξίας που αφορά την 
ταυτότητα του Ν.Αιγαίου µε marketing, δηµόσιες σχέσεις και 

επικοινωνία. Σχεδιάζουµε επικοινωνία µε τις αγορές «καθαρή», γρήγορη, 
αξιόπιστη, ειλικρινή για να τις έχουµε κοντά µας µε διάρκεια. 
Εφαρµόζουµε πρακτικά διαδικασία place marketing, βασιζόµαστε στο 

branding του κάθε νησιού και τις στρατηγικές πωλήσεων. 
  
Το Ν.Αιγαίο έχει την προοπτική να γίνει µία από τις πιο δυναµικές και 

ενδιαφέρουσες περιοχές ανάπτυξης στις επόµενες δεκαετίες. Εµείς ως 
ΠΝΑ έχουµε την ευθύνη να υλοποιήσουµε την προοπτική. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ :  
 
1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  
Η έλλειψη τεχνοκρατικής προσέγγισης και ενιαίας στρατηγικής για τον 
ελληνικό τουρισµό -στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει 

διαµορφώσει η παρούσα οικονοµική κατάσταση- επιβάλλει την 
ανάληψη πρωτοβουλιών από µέρους της Περιφέρειας τόσο για τον 
εκσυγχρονισµό του τουριστικού µας χαρτοφυλακίου, όσο και για την 

προώθηση και προβολή του τουριστικού µας προϊόντος.  
  
 Σύµφωνα, άλλωστε, µε σχετική γνωµοδότηση της Ολοµέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών: η ανάπτυξη ενός βιώσιµου, υπεύθυνου και 
ποιοτικού τουρισµού εναπόκειται στην πείρα των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών καθώς οι πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και 
των ευρωπαϊκών περιφερειακών δικτύων πρωτοπορούν στην 
ανάπτυξη προτύπων βιώσιµου τουρισµού.  
 
Για να µπορέσουµε να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί επιβάλλεται η 

δηµιουργία σύγχρονων δοµών· ελάχιστη προϋπόθεση επιτυχίας στην 
διαχείριση του τουριστικού µας προϊόντος αποτελεί πλέον η συνεχής 
έρευνα και µελέτη των αγορών, καταγραφή της ζήτησης και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η 
ανάληψη στοχευόµενων και ουσιαστικών ενεργειών ενώ επιπλέον 
αποτρέπεται η συγκάλυψη δράσεων µε τους άλλους εµπλεκόµενους 
φορείς και η κατασπατάληση πόρων – σε δράσεις µε αµφίβολα/µη 

µετρίσιµα αποτελέσµατα- σε επίπεδο Περιφέρειας.  
Βέβαια, δεδοµένης της ιδιαιτερότητας που προσδίδει στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου το γεγονός πως αποτελείται από 48 νησιά- τουριστικούς 

προορισµούς, τεσσάρων διαφορετικών ταχυτήτων, πρόκειται για 
δύσκολο έργο που απαιτεί οργάνωση στην επικοινωνία και συντονισµό 
στις δράσεις µε τους ∆ήµους και τους οργανωµένους παραγωγικούς 

φορείς του Τουρισµού.  
 
Σηµειώνουµε πως, αναφορικά µε την τουριστική προβολή και τον 

προγραµµατισµό δράσεων προώθησης, αυτό υπήρξε και ένα από τα 
βασικά αιτήµατα των ∆ήµων και των φορέων της περιοχής· να 
αποτελέσει η Περιφέρεια την οµπρέλα για:  
 

• την εκπόνηση µελετών και την επισήµανση των πρακτικών 
δυνατοτήτων του κάθε νησιού αναφορικά µε τις εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού (δεδοµένου ότι τα µικρά κυρίως νησιά δεν διαθέτουν το 

ανάλογα εξειδικευµένο προσωπικό ή τους απαιτούµενους πόρους) 
•  ενέργειες που θα διατηρήσουν την ζήτηση στις παραδοσιακές 
αγορές αλλά και άλλες που θα ανοίξουν νέες.  
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• την υλοποίηση των δράσεων προβολής κάτω από ενιαία 
τουριστική ταυτότητα αλλά και µε σεβασµό στις ιδιαιτερότητες του κάθε 

νησιού (π.χ. συµµετοχή σε επιλεγµένες εκθέσεις τουρισµού στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα, διοργάνωση presstrips και famtrips, κ.λπ) 

• τη στήριξη διοργανώσεων και την καθιέρωση Φεστιβάλ, 
πολιτιστικού, γαστρονοµικού, αθλητικού,κ.λπ. περιεχοµένου που 
µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στον εµπλουτισµό του 
προσφερόµενου προϊόντος αλλά και στην µείωση της εποχικότητας.  

• την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για θέµατα προβολής και 
µάρκετινγκ.  
• Επικαιροποίηση/εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος προωθητικού 

υλικού και δηµιουργία νέου εξειδικευµένου που να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες τάσεις για να επικοινωνεί την ενιαία τουριστική ταυτότητα των 
νησιών µας, αλλά και το εναλλακτικό προφίλ του κάθε νησιού 

ξεχωριστά. (Παράρτηµα  2) 
 

∆ΡΑΣΗ: Εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης και Προβολής Τουριστικής 
Προβολή Προορισµού 
 
Για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και τουριστικής προβολής του 
προορισµού είναι πολύ σηµαντικό ο κάθε ∆ήµος σε συνεργασία µε 

τους συλλογικούς τουριστικούς φορείς του ∆ήµου του να εκπονήσουν 
ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης και προβολής προορισµού που θα περιλαµβάνει: 
 

- καταγραφή υποδοµών, πόρων και δραστηριοτήτων που µπορούν να 
δηµιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα 
- δηµιουργία µιας νέας τουριστικής εικόνας που θα αποτελεί και τη βάση 

του σχεδίου προβολής-προώθησης. 
- λειτουργία γραφείου πληροφοριών και προβολής µε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές σε ότι αφορά στα εργαλεία προώθησης 
 

Σε αυτή την προσπάθεια η ΠΝΑ µπορεί να συµβάλει σε συνεργασία µε 
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισµού 
παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστηρικτικές δράσεις στους ΟΤΑ.  

 
 
 
2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΝΑ  
  
Είναι πλέον κοινή θέση, όλων των ασχολούµενων µε τον τουρισµό , πως 
για να καταστεί δυνατή η βιώσιµη ανάπτυξη, ιδιαιτέρως σε ένα 
περιβάλλον όπως αυτό του τουρισµού που εξαρτάται από πλήθος 
εξωγενών παραγόντων και όπου παρατηρείται υπερπροσφορά τόσο 
προορισµών όσο και επιχειρήσεων, ελάχιστο προαπαιτούµενο αποτελεί 
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η συνεχής και συστηµατική καταγραφή , της υφιστάµενης –στον 
εκάστοτε προορισµό- κατάστασης αλλά και των παραγόντων που 
καθορίζουν τη ζήτηση , σε διεθνές επίπεδο, ανά πάσα στιγµή.  
 
Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία -σε 

τοπικό/περιφερειακό επίπεδο- των δοµών που θα διασφαλίσουν την 
ανάπτυξη των σύγχρονων µέσων για την άντληση αξιόπιστης και 
χρήσιµης πληροφόρησης και την διάδοσή της σε όλους ανεξαιρέτως 
όσους µετέχουν στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό πολιτικών για 

τον τουρισµό  
a. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ 
UNWTO ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΓΑΙΠ & ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

b. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ- DESTINATION 
MANAGEMENT SYSTEM (DMS) 
c. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( THINK TANΚ).  
d. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙΟΥ ( ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω δράσεις αναλύονται στο Ε.Π. Σχέδιο ∆ράσης 
2013-2014) 
 
 
3.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- ∆ΗΜΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
 
 
ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 
 

o ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ (NESCTOUR, EDEN, ERRIN, ∆ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CRPM)  
o ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
o ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.  

 
ΣΕ ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο:  
 

o ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ  

 
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 
 

o ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
o ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΑ 

 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
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o ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΝΗΣΙ  
o ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- WORKSHOPS- ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, κ.α  

 

 
4. ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Ο τουρισµός παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονοµική ζωή των νησιών του Ν. Αιγαίου.  Ο χώρος του τουρισµού 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και αυτή η τάση αυξάνεται συνεχώς ενώ 
κάθε τόπος προσπαθεί να κερδίσει ένα µερίδιο στην αγορά. Η ΠΝΑ 
αντιµετωπίζει το θέµα του τουρισµού ως πρόκληση για την ανάπτυξή 
του µε όλα τα οφέλη που αποκτά ένας αναγνωρισµένος τουριστικός 

προορισµός. Γι’ αυτό δεσµεύεται να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στον 
τουρισµό και να αυξήσει τη συµµετοχή του στην βιώσιµη ανάπτυξη των 
νησιών.  

 
Στόχος η τουριστική ανάπτυξη όσον αφορά σε αφίξεις, διάρκεια 
παραµονής και κατανάλωση στον προορισµό από τους επισκέπτες.  

 
Με όραµα να εξελιχθεί το Ν.Αιγαίο σε ένα από τους πρώτους 
νησιωτικούς τουριστικούς προορισµούς διεθνώς και αποστολή να 
συµβάλλει ο τουρισµός στην αύξηση και την ανάπτυξη της οικονοµίας 

των νησιών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής η ΠΝΑ χαράζει τη 
στρατηγική µάρκετινγκ. 
 

Ειδικά σήµερα, έχει σηµασία να αντιδράσουµε γρήγορα και να 
µειώσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης. Να είµαστε προδραστικοί µε 
ενέργειες τακτικής που ακολουθούν συγκεκριµένη στρατηγική για 

ανάπτυξη των αγορών µέσα από επώνυµη ζήτηση για τα νησιά του Ν. 
Αιγαίου.  
 

Η στρατηγική µάρκετινγκ που αναπτύσσουµε είναι: 
 
Α) ίδιο προϊόν στην ίδια αγορά (αφορά την διείσδυση στις ώριµες 
παραδοσιακές αγορές πχ Γερµανία, Αγγλία, Σκανδιναβία, Ιταλία κλπ) και 

νέα τµήµατα της αγοράς 
Β) ίδιο προϊόν σε νέες αγορές (αφορά την ανάπτυξη νέων αγορών πχ 
Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Ισραήλ κλπ)  

Γ) νέο προϊόν σε νέα αγορά (αφορά τις θεµατικές µορφές τουρισµού 
και τα κοινά στα οποία απευθύνονται πχ θρησκευτικός τουρισµός, 
καταδυτικός, γαστρονοµικός κλπ). 

 
Η στρατηγική µάρκετινγκ βασίζεται σε έρευνα του περιβάλλοντος, της 
αγοράς µε στόχο να καθοριστούν οι στόχοι ανά αγορά και να 
αναζητηθούν οι ευκαιρίες της αγοράς. Περιλαµβάνει επίσης ανάλυση 

της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT) στον τουριστικό προορισµό.  
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Τα νέα προϊόντα θεµατικά και διαφοροποιηµένα απαντούν στις νέες 
τάσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών και είναι τα παρακάτω: 

 
• Πολιτιστικός τουρισµός. Είναι το πιο δυνατό µας στοιχείο δένει το 
χθες µε το σήµερα και δίνει προστιθέµενη αξία σε κάθε γωνιά του 

Ν.Αιγαίου. 
• Γαστρονοµικός τουρισµός. Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά 
των νησιών µας βρίσκεται στους καρπούς της γής, τα προϊόντα υψηλής 
ποιόητας και τις γεύσεις της κουζίνας του Αιγαίου. Μέρα µε τη µέρα 

κερδίζουν τις διεθνείς αγορές µε τις γεύσεις και τα αρώµατα σε 
συνδιασµό µε τα πολύτιµα συστατικά που δίνουν µακροζωία και υγεία.  
• Θρησκευτικός τουρισµός, κατακτά έδαφος σε όλη την Ευρώπη 

και τώρα µε τη σηµαντική αύξηση της αγοράς της Ρωσίας, είναι ευκαιρία 
να αναδειχθούν οι τόποι λατρείας και προσκηνύµατος όπως πχ η 
Πάτµος, Τήνος, Σύµη κλπ 

• Τουρισµός 3ης ηλικίας. Αναζητά προτάσεις το πιο δυναµικό και 
εύρωστο οικονοµικά τµήµα της αγοράς. Τα νησιά µας διαθέτουν το 
κλίµα, τις θερµοκρασίες, το φαγητό, τις υπηρεσίες, το πολιτιστικό 
ενδιαφέρον για την ευζωία κα δραστηριότητα που αναζητούν. Είναι 

λύση στο πρόβληµα της έντονης εποχικότητας γιατί ταξιδεύουν στην 
αρχή και το τέλος της σαιζόν.  
• Μαθητικός, σπουδαστικός τουρισµός. Το Ν. Αιγαίο είναι ιδανικός 

προορισµός για το είδος αυτό τουρισµού για το εκπαιδευτικό και 
πολιτιστικό προϊόν που διαθέτει, την ιστορία, το περιβάλλον. 
• Θαλάσσιος τουρισµός σε όλο το νησιωτικό σύµπλεγµα 

• Αθλητικός τουρισµός. Οι κλιµατικές συνθήκες, οι υποδοµές και 
υπηρεσίες κυρίως στα µεγαλύτερα νησιά, βοηθούν στην ανάπτυξή του.  
• Ιατρικός τουρισµός. Γίνεται οργανωµένο άνοιγµα µε πρωτοβουλία 

του Ξεν/κού Επ/ρίου Ελλάδος και του ΕΟΤ. Στο Ν. Αιγαίο στοχεύουµε 
κυρίως για την περίοδο αποθεραπείας γιατί προσφέρουµε πολύ καλές 
συνθήκες και υπηρεσίες διαµονής και υποστήριξης.  
• MICE (ταξίδια κινήτρων, incentives). Με δηµιουργικές προτάσεις, 

ευρηµατικές και µοναδικές, κάθε νησί, µια προσωπικότητα για να 
προσφέρει βιωµατικές εµπειρίες.  
  

Το κλασσικό παραδοσιακό προϊόν, οι επί µέρους θεµατικές µορφές, για 
το κάθε νησί ξεχωριστά και για το Ν.Αιγαίο αποτελούν ένα προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο για το Ν. Αιγαίο. Το µάρκετινγκ σχεδιάζει και υλοποιεί τον 

εµπλουτισµό του µε τη δηµιουργία υποπροϊόντων πχ summer school, 
διοργανώσεις, εκδηλώσεις κλπ. Η στρατηγική µάρκετινγκ ταιριάζει το 
κάθε νησί, κάθε θεµατικό προϊόν µε τις ανάγκες της αγοράς στην οποία 
θα στοχεύσει. Το µίγµα µάρκετινγκ για κάθε νησί και για το σύνολο, 

υλοποιείται µε όλα τα σύγχρονα µέσα. Για παράδειγµα η προβολή είναι 
ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την παραγωγή 
εντύπων και προωθητικού υλικού, διαφήµιση κλπ. Η ΠΝΑ συνεργάζεται 

µε άλλους φορείς, µε τους ΟΤΑ, τον ιδιωτικό τοµέα όπου χρειάζεται 
ανάλογα µε τον σχεδιασµό των δράσεων.  
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Το µάρκετινγκ αναλαµβάνει να σχεδιάσει το brand κάθε νησιού ως 

µοναδικού προορισµού και να συνθέσει το brand του Ν. Αιγαίου σε 
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου. Η ταυτότητα είναι 
στρατηγική µε όραµα 10ετίας και αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη. Η 

χάραξη της στρατηγικής µάρκετινγκ είναι ο σχεδιασµός της πορείας 
ανάπτυξης για την ΠΝΑ 
 
Επίσης, η δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος µε δράσεις 

προσέλκυσης µεταφορικών εταιριών αποτελεί µια στόχευση της 
στρατηγικής µας. Ειδικότερα, στο επιχειρησιακό µας σχέδιο δράσης 
2013-2014  στις δράσεις προβολής θα αναληφθούν δράσεις που 

αφορούν:  
 
Α) ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Οι αεροπορικές εταιρείες συµβατικών πτήσεων, charter, low cost, είναι 
το κυρίαρχο µέσο µεταφοράς πελατών στα νησιά που διαθέτουν διεθνή 
αεροδρόµια. Από εκεί οι τουρίστες διοχετεύονται σε όλα τα νησιά 

ανεξαρτήτως µεγέθους.  
 
Ένας οργανωµένος Ελληνικός τουριστικός προορισµός πχ ένα νησί, 

αναπτύσσει δίκτυο διανοµής σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Βασίζεται 
στους tour operators οι οποίοι στέλνουν κόσµο στο νησί. Χρησιµοποιεί 
ο προορισµός το δίκτυο διανοµής του tour operator. Οι tour operators 

για την διακίνηση των πελατών τους χρησιµοποιούν κατ’ εξοχήν τις 
εταιρείες charter οι οποίες αποτελούν τη µοναδική φυσική διανοµή για 
τα νησιά µας.  

 
Η ανάπτυξη µέσα από την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών είναι 
ιδιαίτερα επωφελής  για τους παρακάτω λόγους:  

• Αποτελεί πηγή άντλησης νέων πελατών για τα νησιά 

• Ενισχύει την προβολή τους στις ξένες αγορές 
• ∆ιατηρεί τη σύνδεση του προορισµού µε την Ευρώπη και στη 

χαµηλή περίοδο 

• Έτσι συµβάλλει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και 
διατηρεί µικρή αλλά συνεχή ροή πελατών που δίνουν ζωή στα 
ανοιχτά ξενοδοχεία του χειµώνα 

• Ο ανταγωνισµός µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών είναι προς 
όφελος του πελάτη και διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα την τιµή 
εισιτηρίου προς όφελος του προορισµού 

• Εκδηλώσεις, γεγονότα πολιτιστικού ή επιχειρηµατικού 

περιεχοµένου γίνονται πόλος έλξης επισκεπτών. Είναι στο χέρι µας 
να έχουµε πάντα στην επικαιρότητα το Ν. Αιγαίο και έχουµε 
ευθύνη να έχουµε πτήσεις γεµάτες και τον χειµώνα. 
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Η προσέλκυσή τους συνδέεται µε τη στρατηγική ανάπτυξη στις αγορές 
στόχους. Όσο περισσότερο ενεργοποιούµε τη ζήτηση, τόσο πιο 

ελκυστικοί είµαστε στις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί η αύξηση µιας 
αγοράς πχ της Ρωσικής, αναγκάζει τους tour operators να 
αναζητήσουν επί πλέον αεροπορικές θέσεις, οι αεροπορικές εταιρείες 

µπαίνουν στο παιχνίδι και ανοίγουν οι συνεργασίες.  
 
Η συµµετοχή µας στα road shows, στις εκδηλώσεις των tour operators, 
στα συνέδρια,  όπου συµµετέχουν, οι συναντήσεις και διαβουλεύσεις, η 

συνεχής προβολή των νησιών µας, η οργάνωση fam trips για να 
γνωρίσουν τον προορισµό, η προβολή και επικοινωνία µας µέσω 
ιντερνέτ, αλλά και στην πηγή, δηλαδή τις αγορές τους, οδηγούν στην 

προσέλκυσή τους. Να έχουµε όµως πάντα στο νου µας, ότι τώρα ιδίως 
µε την αύξηση του πετρελαίου και τον µεγάλο ανταγωνισµό, το κόστος 
είναι βασικό κριτήριο απόφασης και πρέπει οι προσφορές στα τέλη 

αεροδροµίου και τις άλλες επιβαρύνσεις να είναι όσο γίνεται πιο 
ελκυστικές.  
   
 

 
Β) ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
Η κρουαζιέρα είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι πλέον του τουριστικού µας 
προϊόντος και δίνουµε ανάλογο βάρος. Το home port συµβάλλει 

σηµαντικά στην ανάπτυξη της Ρόδου. Όµως η κρουαζιέρα είναι ένας 
στόχος για όλα τα νησιά του Ν.Αιγαίου που διαθέτουν τις υποδοµές.  
Η κρουαζιέρα προσφέρει πλέον διακοπές οικονοµικές για όλους και 

αυτό στηρίζεται σε οικονοµίες κλίµακας. Πέρα από τα µέτρα που πρέπει 
κάθε προορισµός, ∆ήµος, Λιµενικό Ταµείο να λάβει ώστε να είναι 
ανταγωνιστική η προσέγγιση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και 
αναφέροµαι στο κόστος (νερού, ρυµουλκών, φόρους κλπ), είναι και 

άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προσέλκυση της 
κρουαζιέρας.  
 

Β) ∆ράσεις προσέλκυσης κρουαζιέρας- θαλάσσιου τουρισµού:  
 

• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα δηµιουργήσει εξειδικευµένη 

παρουσίαση των νησιών που διαθέτουν λιµάνια υποδοχής 
κρουαζιέρας  

• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα συµµετέχει σε workshops ή συνέδρια 
που θα οργανωθούν µε τη συνεργασία των τοπικών φορέων και 

θα αφορά τα θέµατα κρουαζιέρας.  
• Συµµετοχή σε συνέδριο κρουαζιέρας µέσα στο 2013 σε 

Ευρωπαϊκή πόλη. Θα έχουµε την ευκαιρία να συναντήσουµε τις 

διεθνείς εταιρείες που κινούν τις κρουαζιέρες και να 
παρουσιάσουµε την ελκυστικότητα του προορισµού Ν.Αιγαίο 
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• ∆ιαφήµιση σε έντυπα κλαδικά κρουαζιέρας. 
• Προβολή µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης προς στοχευµένα 

κοινά ανά χώρα πχ επαγγελµατίες κρουαζιέρας, οργανωτές, 
δίκτυο διανοµής, λιανοπωλητές, αλλά και κοινό που επιλέγει την 
κρουαζιέρα. 

• Newsletter για την κρουαζιέρα και τα νέα των νησιών 3-4 φορές 
ετησίως.  

• Υποδοχή fam trip και οργάνωση επίσκεψης στα νησιά που 
δέχονται κρουαζιέρα. 

• Υποδοχή press trip για περισσότερη αναγνωσιµότητα και 
δηµοσιότητα 

• ∆ιαχείριση των ανωτέρω σχέσεων (data) προς όφελος των 

νησιών του Ν. Αιγαίου 
• Από την άλλη, για να ξεπεράσουµε τα θέµατα κόστους που 

αποµακρύνουν, όπως παρατηρούµε άµεσα για το 2013, τις 

κρουαζιέρες, πρέπει τα νησιά µας να γίνουν πολύ ελκυστικά 
προϊόντα, να αποκτήσουν ισχυρή φήµη και δηµοσιότητα που 
δηµιουργεί τη ζήτηση για τον προορισµό. Η ζήτηση είναι αυτή που 
µας καθοδηγεί και πρέπει να ανταποκρινόµαστε µε ρυθµούς του 

αύριο. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται ο στρατηγικός 
σχεδιασµός µάρκετινγκ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου. 

 
 

 
  
5. ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 
 
Η ολοκληρωµένη επικοινωνία της ΠΝΑ και των νησιών µε τις αγορές 
τουρισµού σχεδιάζεται στρατηγικά και υλοποιείται 365 µέρες τον χρόνο 

µε όλα τα σύγχρονα µέσα.  
 
Στο Ν. Αιγαίο, διαθέτουµε ακριβώς αυτό που ζητά ο σηµερινός 

καταναλωτής, τις εµπειρίες, το ταξίδι µε όλες τις αισθήσεις. Η χάραξη 
στρατηγικής επικοινωνίας έχει στόχους: 
 
• Να στηρίξει και να δυναµώσει το brand κάθε νησιού, τον τόπο 

Ν.Αιγαίο 
• Να αναδείξει την ιδιαιτερότητα κάθε νησιού 
• Να επικοινωνήσει τα θεµατικά τουριστικά προϊόντα που 

σχεδιάζουµε  
• Να αυξήσει την αναγνωρισιµότητα. 
• Να καλλιεργήσει δηµόσιες σχέσεις µε κοινά που µας ενδιαφέρουν  

• Να καλύψει µε περιεχόµενο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της 
αγοράς 
• Να αναπτύξει υποστηρικτές και πιστότητα (loyalty), 
• Να διαχειριστεί αρνητικά σχόλια,  
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• Να αντιµετωπίσει κρίσεις και πολλά άλλα 
• Να λειτουργήσει µε διπλή κατεύθυνση και αλληλεπίδραση 

• Να αξιοποιήσει τα δεδοµένα για την περαιτέρω βελτίωση του 
τουριστικού προϊόντος 
 

∆ηµιουργείται ένα χαρτοφυλάκιο δράσεων (portfolio) που βασίζεται στα 
δυνατά σηµεία του προορισµού. Επί πλέον οι συνέργειες µε άλλους 
φορείς, µεγαλώνουν τα όρια του αποτελέσµατος και συµπληρώνουν τις 
δυνατότητές µας. Ενηµερώνουµε µε περιεχόµενο που ανανεώνεται 

συνεχώς και µε ανοιχτό διάλογο µε τους καταναλωτές. 
Εγκαταλείπουµε την επιτηδευµένη εικόνα και υιοθετούµε την υπεύθυνη, 
διάφανη και γρήγορη ενηµέρωση για τα καλά και κακά νέα. Αυτό µας 

κατευθύνει σε συνεχή αυτοβελτίωση τόσο στις υποδοµές όσο και στις 
υπηρεσίες.  
 

Η στρατηγική της επικοινωνίας υλοποιείται µε: 
• Τη δηµιουργία επικοινωνιακής υποδοµής και παραγωγής content 
(περιεχόµενο) 
• Τη δηµιουργία διαδικτυακής προβολής και την χρήση των social 

media (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης), mobile εφαρµογών κλπ 
• Τις ενέργειες δηµοσιότητας 
• Τον σχεδιασµό προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων 

• Συνέργειες µε φορείς τουρισµού 
• Συµµετοχή σε οργανισµούς τουρισµούς διεθνούς επιπέδου 
• Την συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού 

• Την διοργάνωση road shows, fam trips, press trips κλπ 
• Την ανάπτυξη και καλλιέργεια networking µε αξιοποίηση όλου του 
υλικού και της βάσης δεδοµένων 

• Συνεργασία µε οµάδες εκπαιδευτικές, πολιτισµού, αθλητισµού κλπ  
• Ανάπτυξη σχέσεων µε ΜΜΕ 
 
Τα αποτελέσµατα της στρατηγικής επικοινωνίας φαίνονται στην 

αναγνωρισιµότητα που αποκτούν τα νησιά ένα προς ένα και ως 
σύνολο Ν. Αιγαίο, την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, το word of 
mouth και πόσο επηρεάζει, την συνεχή ανάπτυξη συνεργασιών, νέων 

έργων, τη βελτίωση των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των νησιών και της 
τοπικής οικονοµίας, την προστιθέµενη αξία που λαµβάνει ο τόπος µας.  
  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ SOCIAL MEDIA 
 
Σίγουρα, η ραγδαία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου , έχει τα τελευταία χρόνια 
αλλάξει ριζικά το παραδοσιακό σκηνικό αναφορικά µε την προβολή και 

τη διαφήµιση των προορισµών.  
 
∆εδοµένου ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον προνόµιο των νεαρών 

ηλικιών -παγκοσµίου κύρους σχετικές µελέτες δείχνουν πως πάνω από 
80% της ηλικιακής οµάδας 55+, είναι πλέον τακτικοί χρήστες του 
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διαδικτύου- και παρά της διαφορές που παρατηρούνται ως προς τον 
αντίκτυπο του µέσου από χώρα σε χώρα, η έντυπη διαφήµιση έχει στο 

µεγαλύτερο µέρος της αντικατασταθεί µε ηλεκτρονική προώθηση. 
 
 Η προβολή µέσω διαδικτύου πραγµατοποιείται είτε µε ιδιωτικά µέσα 

(websites, portals, newletters, κ.λπ.) είτε µε πληρωµένες ηλεκτρονικές 
διαφηµίσεις στις σελίδες σηµαντικών ΜΜΕ και µεγάλων εταιριών-
πάροχων ( όπως, π.χ. google, yahoo, msn, κ.λπ). Στις περιπτώσεις 
αυτές, µπορεί ο διαφηµιζόµενος να έχει έλεγχο των παρεχόµενων 

πληροφοριών αλλά η επισκεψιµότητα και η εµπιστοσύνη του 
καταναλωτή , σήµερα στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, είναι 
περιορισµένη.  

 
Έρευνες έχουν δείξει πως η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, 
µεταξύ των µελών λειτουργούν πολλαπλασιαστικά αναφορικά µε την 

προβολή οποιουδήποτε προορισµού. Τόσο κατά την αναζήτηση ιδεών 
πριν την επιλογή προορισµού , όσο και για τον προγραµµατισµό 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους οι σύγχρονοι 
ταξιδιώτες ανατρέχουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι τα 

θεωρούν πιο ακριβή και αξιόπιστα σε σχέση µε την πληρωµένη 
διαφήµιση.  
 

Με ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευµένους/καταρτισµένους διαχειριστές ο 
προορισµός µπορεί να αξιοποιήσει τη ∆ΩΡΕΑΝ αυτή δυνατότητα που 
δίνει το διαδίκτυο για µία δυναµική προβολή µε έµφαση στον άνθρωπο 

και τις εµπειρίες και όχι στην τεχνολογία, αυτή καθ΄αυτή.  
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω δράσεις αναλύονται στο Ε.Π. Σχέδιο ∆ράσης 
2013-2014) 
 
  
 
 
 
6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ.  
 

Είναι γεγονός πως το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν του κάθε τόπου 
είναι άµεσα συνδεµένο µε τον ανθρώπινο παράγοντα. Ανεξάρτητα από 
το κάλλος του φυσικού περιβάλλοντος και την αρτιότητα των 
υποδοµών, ο ανθρώπινος παράγοντας -η νοοτροπία και η κατάρτιση- 
των απασχολούµενων και των επιχειρηµατιών του κλάδου, συµβάλλουν 
καθοριστικά σε αυτό που ο επισκέπτης αντιλαµβάνεται ως συνολική 
εµπειρία στα πλαίσια των διακοπών του.  
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Η αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή – έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Τουρισµού - κατέληξε σε 5 θέµατα-
κλειδιά, όπου η εκπαίδευση κατέχει σηµαντικότατη θέση:  
 
• πληροφόρηση 

• εκπαίδευση 
• ποιότητα 
• βιώσιµη ανάπτυξη 
• νέες τεχνολογίες 

 
Στο ερώτηµα «Άλλα πεδία συνεργασίας των ∆ήµων µε την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου για την τουριστική ανάπτυξη» διαπιστώνουµε ( 
Παράρτηµα 2) πως σηµαντικός αριθµός των ερωτούµενων ∆ήµων και 
φορέων επισηµαίνει την αναγκαιότητα για συνεχή επιµόρφωση των 
εµπλεκόµενων µε τον τουρισµό και θεωρεί πως η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά σε αυτό.  
 
Στα νησιά της περιοχής µας, µεγάλο µερίδιο των δραστηριοποιούµενων 
στον τουρισµό επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες ή και ατοµικές 

επιχειρήσεις, όπου οι ιδιοκτήτες συµπεριλαµβάνονται ή και αποτελούν 
αποκλειστικά το προσωπικό, χωρίς όµως να διαθέτουν την κατάλληλη/ 
εξειδικευµένη εκπαίδευση.  

 
Για την βελτίωση της παραγωγικότητας όµως, και γενικότερα για την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την απαραίτητη πλέον αλλαγή 

νοοτροπίας εκ µέρους των εµπλεκοµένων, η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναµικού - τόσο η αρχική αλλά και κυρίως η συνεχής 
κατάρτιση- αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα.  

 
Σε συνεργασία µε το Κ.Ε.Κ. Γεννηµατάς, Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήδη 
υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης για απασχολούµενους στον 
τουρισµό, αλλά σίγουρα αυτά από µόνα τους δεν επαρκούν.  

 
Με τη νέα διοικητική δοµή που επέφερε ο Καλλικράτης, τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., 
περιέχονται στην δικαιοδοσία των αιρετών Περιφερειών και δίνεται έτσι 

πλέον η δυνατότητα -µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του κάθε τόπου- 
να καθορίζονται οι ειδικότητες, ο αριθµός των συµµετεχόντων και 
γενικότερα η λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

σύµφωνα µε τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους της 
εκάστοτε περιφέρειας.  
 
Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια έχει και τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει 

σε ένα βαθµό και την ανεργία, δηµιουργώντας προγράµµατα από όπου 
θα αποφοιτούν άνθρωποι καταρτισµένοι σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
απαιτήσεις του κάθε κλάδου, διευρύνοντας έτσι τα πεδία και τις 

δυνατότητες απασχόλησης για τον ντόπιο πληθυσµό.  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
Α) Η «Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων» ιδρύθηκε το 1937. Η 
δραστηριότητα της εκδηλώθηκε στην αρχή µε τη λειτουργία τµηµάτων 

Μετεκπαίδευσης για τους εργαζόµενους σε Ξενοδοχεία ή Εστιατόρια και 
ενός τµήµατος Στοιχειώδους Εκπαίδευσης για νέους που είχαν επιθυµία 
να στο σταδιοδροµήσουν στο Ξενοδοχειακό επάγγελµα. Το 1988 οι 
Βασικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων µετατράπηκαν σε Τεχνικές 

Επαγγελµατικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων και η φοίτηση έγινε 
διετής.  
 
Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων έχουν µετατραπεί σήµερα σε 
Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισµού Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) και εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Τουρισµού.  
  
Στην ΕΠΑΣ Ρόδου σήµερα λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες και 
τµήµατα:  

• Ειδικότητα Ξεν/κων και Επισιτιστικών Υπηρεσιών: 
• Ειδικότητες Μαγειρικής Τέχνης: 
• Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: 

Γενικό σύνολο µαθητών/τριων: 225 
 
Β) Εκτός από την ΕΠΑ.Σ. λειτουργεί κα δοµή κατάρτισης ΙΕΚ µε τα 

ακόλουθα τµήµατα:  
• Ειδικός Μαγειρικής Τέχνης: 
• Ειδικός Θαλασσοθεραπείας -SPA  

Γενικό σύνολο καταρτιζοµένων: 75 
 
 Γ) Η Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, ανήκει 
επίσης στο δυναµικό του ΟΤΕΚ (Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης), και µε την λειτουργία της, πάνω από 50 χρόνια τώρα, 
έχει διοχετεύσει στην κλαδική αγορά εργασίας χιλιάδες καταρτισµένα 
στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.  

Η φοίτηση είναι τριετής µε απαραίτητη πρακτική εξάσκηση και οι 
απόφοιτοι µπορούν να απασχοληθούν, σε πλήθος επιχειρήσεων του 
τουρισµού (πέρα των ξενοδοχείων, σε τουριστικά γραφεία, 

αεροπορικές/ναυτιλιακές εταιρίες, κα)· είναι γεγονός πως, παρά τις 
δυσκολίες των τελευταίων ετών, από την Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. έχουν αποφοιτήσει 
σηµαντικά στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό 

 
 
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ SUMMER SCHOOL 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.  
 



 54 

Η δηµιουργία και οργάνωση Summer School έχει τους παρακάτω 
σκοπούς: 

1. την δηµιουργία πλατφόρµας για ανάπτυξη διαλόγου, ανταλλαγή 
ιδεών και δράσεων. 

2. τη συµµετοχή φοιτητών από άλλες χώρες για την διαπολιτισµική 

σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ τους.  
3. την διάδοση των αρχαίων και νέων ελληνικών αρχών και αξιών 

ενώ παράλληλα θα µεταδίδονται στοιχεία πολιτισµού και γνώσεις 
από άλλες χώρες Μεσογείου & Ευρώπης.  

4. τη συγγραφή, υποστήριξη και παρουσίαση επιστηµονικών 
µελετών µέσα από τη συνεργασία.  

5. την ενηµέρωση και εξειδίκευση σε θέµατα τουρισµού και διεθνών 

σχέσεων 
6. τη συνεργασία µε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα για 

την επίτευξη του έργου του 

 
Το summer school περιλαµβάνει: 

• µαθήµατα, διαλέξεις, σεµινάρια, workshops, συνέδρια 
• τα θέµατα αφορούν τον τουρισµό και όλα τα επί µέρους θέµατα 

που έχουν σχέση πχ πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
ανάπτυξης, ιστορία, αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

• µελέτες περιπτώσεων που αφορούν την επιχειρηµατικότητα  

 
 
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
Μια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να γίνει 

συντονισµένα και να συµβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων 
µας και στην ανταλλαγή  τεχνογνωσίας.  
 
 

- ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.  
-  

- Η πρόταση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη δηµιουργία ενός 
µεταπτυχιακού στη Ρόδο, είναι πολύ σηµαντική και θα πρέπει όλοι οι 
φορείς να βοηθήσουµε προς την υλοποίηση του. Η Ρόδος θα πρέπει να 

διαθέτει ένα ανταγωνιστικό µεταπτυχιακό στον τουρισµό, το οποίο θα 
απευθύνεται όχι µόνο στους Έλληνες πτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε 
ξένους από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  
 
7. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
 

Η αύξηση των υφιστάµενων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
πρέπει να είναι προτεραιότητα εθνική, περιφερειακή και τοπική. 
∆εδοµένου ότι, όπως προαναφέραµε, ο τουρισµός κατέχει την κυρίαρχη 
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θέση αναφορικά µε τις παραγωγικές δραστηριότητες, την οικονοµική 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην τοπική οικονοµία, παρέχει ένα 

πεδίο, και µάλιστα δυναµικότατο, για την ενίσχυση της απασχόλησης σε 
επίπεδο Περιφέρειας. 
 

Προτείνουµε, λοιπόν, την ανάπτυξη ενός «Τοπικού Συµφώνου» µε τη 
σύµπραξη των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικητικών αρχών, των 
εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων (λ.χ. της ξενοδοχειακής, 
ψυχαγωγικής και πολιτιστικής βιοµηχανίας), των εκπροσώπων των 

εργαζοµένων στους τοµείς αυτούς και των κοινωνικών φορέων του 
ευρωπαϊκού εναλλακτικού τουρισµού, ώστε να εφαρµοστεί σε 
περιφερειακό επίπεδο µια συνεκτική πολιτική, ενίσχυσης της 

απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού.  
 
Παράλληλα στο Ε.Π. Σχέδιο ∆ράσης προτείνουµε την εφαρµογή 

πιλοτικού προγράµµατος για τα µικρά νησιά µε στόχο την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονοµίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
νησιών µε τρόπο που θα συµβάλει σηµαντικά τόσο στη δηµιουργία 
συνθηκών απαραίτητων για την βιωσιµότητα του τόπου αλλά θα 

ενισχύσει ταυτόχρονα το τουριστικό προϊόν του εκάστοτε νησιού.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 

2013-2014 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013-
2014 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Τουριστική Προβολή της ΠΝΑ 
2013-2014 οικοδοµήθηκε µε βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες της 
τουριστικής προβολής των νησιών µας και βασίσθηκε:  

 
Α) Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για τον Τουρισµό και τις 
κατευθυντήριες γραµµές του 

 
Β) Στη Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισµού για την ΠΝΑ που µόλις σας 
παρουσίασα 

 
Γ) Στη διαβούλευση µε ΟΤΑ της περιοχής αλλά και συλλογικά όργανα 
τουριστικών φορέων/επαγγελµατιών 
 

∆) Στην κωδικοποίηση των απαντήσεων από ∆ήµους αλλά και 
συλλογικούς τουριστικούς φορείς της ΠΝΑ, σε ερωτηµατολόγια που 
τους στάλθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Τουρισµού σχετικά µε τις προτάσεις 

τους      ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)  
 
Ε) Στις επιστηµονικές µελέτες για τον τουρισµό που έχουν εκπονηθεί για 

την ΠΝΑ: 
 
• Πρόγραµµα ∆ράσης για το Τουριστικό Μάρκετινγκ της ΠΝΑ ( Dr. 

∆ηµήτρη Κούτουλα) 
 
• Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξης Ν.Αιγαίου 2014-2020 ( Τεύχος 
ΙΙΙ)- Πάντειο Πανεπιστηµιο και ΙΠΑ 

 
• Πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης αγορών για το Ν. Αιγαίο και 
του δικτύου διανοµής αντίστοιχα, Praxis Plus.  

 
Στ) Στα στοιχεία της Υ.Π.Α. για τις αφίξεις εξωτερικού στα 5 διεθνή 
αεροδρόµια της ΠΝΑ, που επεξεργάστηκε η σύµβουλος της 

∆ιεύθυνσης Τουρισµού, κα Ντόµυ- Κυριακή Βουβουδάκη  ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
3) 
  
Ζ) Στις ανάγκες των αγορών (εγχώριων και διεθνών)  

 
Η) Στους διατιθέµενους πόρους  
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Θ) Στην µε Α.Π. 14840/25-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού 

µε θέµα: « Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας 
παροχής σύµφωνης γνώµης (άρθ. 30, ν.3498/2006) περί τουριστικής 
προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου  δηµόσιου τοµέα» .  

 
 
Το προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσης περιλαµβάνει ενέργειες που 
απευθύνονται στα εξής τέσσερα διακριτά ακροατήρια: 
 
α. καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 

β. τουριστικοί  επαγγελµατίες  που  οργανώνουν  και  πωλούν  ταξίδια,  δηλ. 
τουριστικοί πράκτορες, στελέχη των tour operators, οργανωτές 
συνεδρίων, στελέχη των εταιριών κρουαζιέρων κοκ. 

 
γ. λειτουργοί των ελληνικών και διεθνών µέσων ενηµέρωσης, δηλ. 
δηµοσιογράφοι, παραγωγοί τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
εκποµπών, υπεύθυνοι ύλης σε ταξιδιωτικά portals κοκ. 

 
δ. εκπρόσωποι των ∆ήµων και των τουριστικών επιχειρήσεων και 
επαγγελµατιών 

 
Όσοι ανήκουν στα παραπάνω ακροατήρια (β) και (γ) καλούνται 
επίσης πολλαπλασιαστές λόγω της δυνατότητας που έχουν να 
προωθούν µηνύµατα σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων (οι µεν στους 
πελάτες τους, οι δε στο αναγνωστικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό 
κοινό τους). 

 
Το κάθε ένα από αυτά τα ακροατήρια θα πρέπει να προσεγγιστεί µε 
τα κατάλληλα εργαλεία του µάρκετινγκ: 
 

• Το καταναλωτικό κοινό πρωτίστως µέσω της διαδικτυακής 
προβολής και δευτερευόντως µέσω της διαφήµισης (στην Ελλάδα) και 
της παραγωγής κάποιων φυλλαδίων 

 
• Οι πολλαπλασιαστές πρωτίστως µέσω προσωπικών επαφών 
 

• Οι εκπρόσωποι των ∆ήµων και των τουριστικών επιχειρήσεων 
και επαγγελµατιών µέσω διαβούλευσης και συνεργασίας σε 
συγκεκριµένες ενέργειες προβολής. 
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Α’ ΦΑΣΗ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΝΑ 
 
 
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΝΑ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 

∆ΡΑΣΗ 1.1: ∆ηµιουργία επικοινωνιακής υποδοµής και παραγωγή 
content  
 

∆ΡΑΣΗ 1.2: ∆ηµόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες προβολής του 
προορισµού 
 
∆ΡΑΣΗ 1.3: Ενέργειες δηµοσιότητας 
 
∆ΡΑΣΗ 1.4: Λειτουργία Συµβουλίου Τουρισµού Ν.Αιγαίου  
 
∆ΡΑΣΗ 1.5: Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ( IN HOUSE) ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΑ  
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
 
∆ΡΑΣΗ 2.1: Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού  
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 
 
∆ΡΑΣΗ 3.1: ∆ιοργάνωση Θεµατικών ηµερίδων ανά νησί στα 
∆ωδεκάνησα 
 
∆ΡΑΣΗ 3.2: ∆ιοργάνωση workshops σε τουριστικούς επαγγελµατίες σε 
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νησιά της ∆ωδεκανήσου  
 
∆ΡΑΣΗ 3.3: ∆ράσεις προβολής σε αεροδρόµια και λιµάνια της 
∆ωδεκανήσου 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ( 
ΑΝ∆Ω) 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
 
∆ΡΑΣΗ 4.1: ∆ιοργάνωση Θεµατικών ηµερίδων ανά νησί στις Κυκλάδες 
 
∆ΡΑΣΗ 4.2: ∆ιοργάνωση workshops σε τουριστικούς επαγγελµατίες σε 
νησιά των Κυκλάδων 
 
∆ΡΑΣΗ 4.3: ∆ράσεις προβολής σε αεροδρόµια και λιµάνια των 
Κυκλάδων 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΑΝΕΤΚΥ) 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 
 
∆ΡΑΣΗ 5.1: Συντονισµός και παρακολούθηση του έργου (project 
management)  
 
∆ΡΑΣΗ 5.2: Στρατηγική marketing και υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου 
 
∆ΡΑΣΗ 5.3: Στρατηγική επικοινωνίας και χρήση social media και 
υπηρεσίες συµβουλευτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
 
∆ΡΑΣΗ 5.4: Συµµετοχή σε διεθνή και Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 
 
∆ΡΑΣΗ 5.5: Συµµετοχή σε  Ευρωπαϊκά Προγράµµατα- Υποβολή 
προτάσεων 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.»  
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ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
∆ΡΑΣΗ 6.1: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (AEGEAN CUISINE) ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
(PRODUCT CLUBS) 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΒΕΚ  
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8 : ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (AEGEAN CUISINE) ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 
(PRODUCT CLUBS) 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΒΕ∆ 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
∆ΡΑΣΗ 9.1: ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Αειφόρου Τουρισµού (UNWTO) 
για προορισµούς 
 
∆ΡΑΣΗ 9.2: ∆ΡΑΣΗ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (THINK TANK)  
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ- τµήµα 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
 
∆ΡΑΣΗ 10.1: Πιλοτικό πρόγραµµα µε τίτλο « Ποιότητα και κοινωνική 
οικονοµία στα νησιά» για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και 
τη διασύνδεση µε την τοπική οικονοµία.  
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 11 : ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ- ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
PORTAL ΤΗΣ ΠΝΑ  
 
∆ΡΑΣΗ 11.1 Ανάπτυξη εφαρµογών 
 
∆ΡΑΣΗ 11.2 Εφαρµογές για Ρόδο 
 
∆ΡΑΣΗ 11.3 Περιεχόµενο 
  
  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 
∆ΡΑΣΗ 12.1. Παραγωγή έντυπου υλικού 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
∆ΡΑΣΗ 13.1. ∆ιαφηµιστική καµπάνια στο εξωτερικό 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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Β’ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
∆ΡΑΣΗ 1.1: ∆ηµιουργία επικοινωνιακής υποδοµής και παραγωγή 
content 
 
Βασικό προαπαιτούµενο για να υλοποιηθεί µε επαγγελµατικό τρόπο 

ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ είναι η δηµιουργία του κατάλληλου υλικού, 
προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια στις κυρίως 
δράσεις προβολής.  

 
Συγκεκριµένα, απαιτείται: 
 
Α) Αρχείο Τουριστικών Κειµένων:  ∆ηµιουργία µιας βάση δεδοµένων 
µε κείµενα που θα περιγράφουν κάθε τουριστική πτυχή των νησιών 
του Αιγαίου, δηλ. κάθε νησί της ∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων και 
καθεµιά από τις σηµαντικότερες τουριστικές δραστηριότητεκαι   

διακριτές εµπειρίες (π.χ.  island hopping, γαµήλια , ταξίδια, 
δραστηριότητες στη  φύση  όπως λ.χ. η πεζοπορία, πολιτιστικές, 
θρησκευτικές εξερευνήσεις, δραστηριότητες γαστρονοµικού 

ενδιαφέροντος, κ.α.)  
 
Β) Αρχείο Τουριστικών Εικόνων (Image Bank): ∆ηµιουργία µιας 

Τράπεζας οπτικοακουστικού αρχείου που θα περιλαµβάνει 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο όπου θα απεικονίζεται κάθε νησί της 
∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων και καθεµιά από τις 

σηµαντικότερες τουριστικές δραστηριότητες και διακριτές εµπειρίες 
(π.χ. island hopping, γαµήλια ταξίδια, δραστηριότητες στη φύση 
όπως λ.χ. η πεζοπορία, πολιτιστικές εξερευνήσεις, δραστηριότητες 
γαστρονοµικού ενδιαφέροντος κοκ.) 

 
Τόσο τα κείµενα όσο και οι εικόνες θα πρέπει να παρουσιάζουν την 
περιοχή του Αιγαίου ως έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς 

προορισµούς παγκοσµίως, να τονίζουν τη µοναδικότητα και τον 
ιδιαίτερα χαρακτήρα των νησιών και να προβάλλουν το µεγάλο πλούτο 
δραστηριοτήτων και ταξιδιωτικών εµπειριών που προσφέρουν τα 

νησιά τους επισκέπτες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η βασική 
αφήγηση 
 
Αυτό το υλικό, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την επικοινωνιακή 
υποδοµή (contetnt) για να προβληθεί τουριστικά το Νότιο Αιγαίο, θα 
χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια στη διαδικτυακή προβολή, τη διαφήµιση, 
την παραγωγή εντύπων, τις ενέργειες δηµοσιότητας κοκ. 
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Τα αρχικά κείµενα και το αρχικό φωτογραφικό υλικό και βίντεο που 
θα χρησιµοποιηθούν και στη διαδυκτιακή πλατφόρµα της Περιφέρειας, 
σε δελτία τύπου, σε έντυπα κοκ., θα a) προκύψουν το παραδοτέο 
δηµιουργίας της τουριστικής ταυτότητας (Brand Dest ination) και b) 

από την αξιοποίηση τουριστικών κειµένων που έχουν χρησιµοποιηθεί 
παλιότερα από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των 
Νοµαρχιών και των ∆ήµων και γ) από την παραγωγή νέων που θα 
βασισθούν στη επικοινωνιακή στρατηγική της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού 

της ΠΝΑ 
 
Η ∆ιεύθυνση Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα συλλέξει 

και θα εξετάσει το παλαιότερο υλικό (κείµενα, φωτογραφίες και 
βίντεο) ως προς την καταλληλότητά του και ως προς τυχόν 
περιορισµούς από πλευράς πνευµατικών δικαιωµάτων. Όποιο υλικό 
κριθεί ως αξιοποιήσιµο, θα καταχωρηθεί στο Αρχείο Τουριστικών 
Κειµένων και στο Αρχείο Τουριστικών Εικόνων (Image Bank) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
 
Παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει η συστηµατική παραγωγή νέου 
υλικού σε µόνιµη βάση. Πρόκειται για content (περιεχόµενο) µε τη 
µορφή κειµένων και εικόνων που θα αξιοποιηθεί για τη συνεχή 

ανανέωση του τουριστικού portal καθώς και την ετοιµασία των 
φυλλαδίων και νέων δελτίων τύπου για ποικίλη θεµατολογία. Η εν 
λόγω θεµατολογία θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

 
• άρθρα-παρουσιάσεις σηµαντικών αξιοθεάτων σε διάφορα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου (π.χ. εντυπωσιακά τοπία, παραλίες, 

γραφικοί οικισµοί, ιστορικά µνηµεία, µουσεία, εκκλησίες και 
µοναστήρια, εκθεσιακοί χώροι, παραδοσιακά εργαστήρια)  
 
• αφιερώµατα στις ειδικές µορφές τουρισµού µε προτάσεις για την 

άσκησή τους σε συγκεκριµένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (π.χ. 
πεζοπορίες, πολιτιστικές διαδροµές, γαµήλια ταξίδια, θαλάσσια σπορ, 
αναρριχήσεις, οινογνωσία, µαθήµατα µαγειρικής, εξερευνήσεις 

γεωλογικών φαινοµένων κ.α 
 
• προσεχείς πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν 

στα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θρησκευτικές γιορτές και 
πανηγύρια.  
 
• αφιερώµατα σε διάφορα νησιά για θέµατα παραδόσεων, 

λαογραφίας, τοπικών θρύλων κοκ. 
 
• προτεινόµενες συνταγές αναλόγως της εποχής του έτους και 

γαστρονοµικές παραδόσεις 
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• παρουσιάσεις παραδοσιακών τοπικών προϊόντων όπως λ.χ. 
κρασιά, τυριά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, χειροτεχνήµατα κοκ. 

 
• Επιχειρηµατικά και άλλα νέα παό το χώρο του τουρισµού, όπως 
π.χ. ανακαινίσεις ή εγκαίνεια νέων ξενοδοχείων, έναρξη νέων 

αεροπορικών δροµολογίων, επίσκεψη νέου κρουαζιερόπλοιου, 
βράβευση τουριστικής επιχείρησης, κ.α 
 
• συνεντεύξεις µε προσωπικότητες από την περιοχή ή έχοντες 

καταγωγή από το Νότιο Αιγαίο 
  
Το ζητούµενο είναι να αποκτήσει η Περιφέρεια φωτογραφικό υλικό 

υψηλής ποιότητας που θα παρουσιάζει την ελκυστικότητα και 
µοναδικότητα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου καθώς και την γκάµα 
δραστηριοτήτων που προσφέρονται στους επισκέπτες των νησιών. 

Ιδανικά, αυτό το φωτογραφικό υλικό θα περιλαµβάνει αφενός 
ελκυστικές φωτογραφίες τοπίου, οικισµών κα µνηµείων και αφετέρου 
φωτογραφίες που θα είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικές. Οι 
φωτογραφίες θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης και κατάλληλες 

για χρήση σε όλα τα µέσα προβολής, όπως λ.χ. διαφηµιστικά 
έντυπα, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, ιστοσελίδες κοκ. 
 

Όλο το φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί στην Περιφέρεια σε 
ηλεκτρονική µορφή σε δύο διαφορετικές εκδοχές (υψηλής ανάλυσης 
για χρήση σε έντυπα και χαµηλής ανάλυσης για διαδικτυακή χρήση). 

Κάθε συνεργαζόµενος φωτογράφος θα παραδίδει µαζί µε τις 
φωτογραφίες έναν κατάλογο, στον οποίο θα αναφέρεται η ταυτότητα 
κάθε φωτογραφίας µε τις εξής πληροφορίες: 

 
• τι δείχνει η εκάστοτε φωτογραφία 
• τοποθεσία που τραβήχτηκε (ιδανικά µε γεωγραφικό στίγµα) 
• το όνοµα αρχείου µε την εκδοχή υψηλής ανάλυσης 

• το όνοµα αρχείου µε την εκδοχή χαµηλής ανάλυσης 
 
Το διαρκώς ανανεούµενο υλικό – κείµενα και συναφείς φωτογραφίες – 

θα αξιοποιείται αφενός στις δράσεις προβολής της ίδιας της 
Περιφέρειας και αφετέρου θα διανέµεται ευρέως για αναπαραγωγή και 
αναδηµοσίευση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά µέσα 

ενηµέρωσης καθώς επίσης σε blogs και ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης στη λογική του content seeding (βλ. πιο κάτω την 
Ενέργεια Ε.6). Η Περιφέρεια καλείται να επωφεληθεί από τον κανόνα 
που θέλει το καλής ποιότητας content να εξασφαλίζει εκτεταµένη 
δωρεάν προβολή και αναπαραγωγή κυρίως µέσω το διαδικτύου 
 
• Μετάφραση κειµένων σε επιπλέον γλώσσες 
 
 Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι καταρχήν στις 2 βασικές γλώσσες 
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(ελληνικά αγγλικά) και στη συνέχεια θα µεταφραστεί σε επιπλέον 
γλώσσες ανάλογα µε τις ανάγκες. .   
 
• ∆ηµιουργία Τουριστικού χάρτη 
 

Προβλέπεται η σχεδίαση ενός χάρτη υψηλής αισθητικής που θα 
παρέχει πλήρη τουριστική πληροφόρηση για όλα τα νησιά της 
∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων 
 

Εκδοχή χάρτη σε διαφορετική κλίµακα: 
• συνολικά η Περιφέρεια 
• ξεχωριστά οι Νοµοί ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων 

• ξεχωριστά κάθε κατοικηµένο νησί (συνολικά 39 νησιά) 
 
Ο χάρτης θα βγει σε δύο παραλλαγές (ελληνική, αγγλική), ο δε 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισµικό, ώστε σε 
πρόσθετα layers να µπορούν να ενσωµατωθούν επιπλέον 
πληροφορίες που επιθυµεί η Περιφέρεια. 
 

 
∆ΡΑΣΗ 1.2: ∆ηµόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες προβολής του 
προορισµού 
 
Οι ενέργειες δηµοσιότητας περιλαµβάνουν οτιδήποτε κάνει η 
Περιφέρεια στο πλαίσιο των επαφών και της συνεργασίας της µε τα 

ελληνικά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης, προκειµένου να επιτύχει θετική 
δηµοσιότητα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Η συνεργασία µε τα 
µέσα ενηµέρωσης µπορεί να συµβάλλει στην αλλαγή παγιωµένων 

αντιλήψεων που επιδρούν αρνητικά στην τουριστική κίνηση της 
περιοχής και οδηγούν λ.χ. στην έντονη εποχικότητα ή στη ελλιπή 
εικόνα για το τι πραγµατικά προσφέρουν τα νησιά στους επισκέπτες 
τους. 

 
Παρά τη µείωση της επίδρασης που έχουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ 
συγκριτικά µε το διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να αφεθεί στην τύχη της η 

κάλυψη των νησιών του Αιγαίου από τα ελληνικά και ξένα µέσα. 
Ακόµη και µε έναν περιορισµένο προϋπολογισµό µπορεί να 
εξασφαλιστεί ευρεία δωρεάν δηµοσιότητα εφόσον γίνουν οι 

ενδεδειγµένες ενέργειες. Η επιζητούµενη δηµοσιότητα θα πρέπει να 
συµβάλλει, µεταξύ άλλων, στα εξής: 
 
• Να ενηµερώνεται άµεσα η ελληνική και διεθνής αγορά για την 

τιµολογιακή πολιτική και ιδίως τις ειδικές προσφορές που κάνουν 
τόσο τα τουριστικά καταλύµατα όσο – κυρίως – οι µεταφορικές 
επιχειρήσεις (ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρίες), ώστε να παγιωθεί 

η αντίληψη ότι τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν ελκυστικούς και 
συνάµα προσιτούς προορισµούς διακοπών. 
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• Στους ανταγωνιστικούς προορισµούς της Ιταλίας, της Ισπανίας 

και της Νότιας Γαλλίας, η πλειοψηφία των επισκεπτών από τις 
βορειότερες χώρες της Ευρώπης δεν είναι πελάτες των tour operators 
αλλά ανεξάρτητοι τουρίστες. Αντιθέτως, στην περιοχή του Νοτίου 

Αιγαίου είναι πολύ µικρό το ποσοστό των επισκεπτών από τις 
παραδοσιακές αγορές που ταξιδεύουν ανεξάρτητα. Πρέπει, συνεπώς, 
να προβληθεί και το Αιγαίο ως κορυφαίος µεσογειακός προορισµός 
για ανεξάρτητα ταξίδια. 

 
• Οι Ιταλοί θα πρέπει να πειστούν να επισκεφτούν τα νησιά του 
Αιγαίου και εκτός υψηλής σεζόν. 

 
• Με την εξαίρεση τη Ρόδου και της Κω, οι κάτοικοι της Ανατολικής 
Ευρώπης φαίνεται να µη γνωρίζουν ή να έχουν µη ελκυστική εικόνα 

για τα άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
ενηµερωθούν – ιδίως οι ανεξάρτητοι τουρίστες – για την πολυµορφία 
αυτών των νησιών που προσφέρουν µια µοναδική εµπειρία διακοπών 
και µάλιστα σε κόστος προσιτό για εκείνους. 

 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα χρειαστεί η Περιφέρεια να 
επιδιώξει αρθρογραφία µε συγκεκριµένη θεµατολογία αντί για άρθρα 

που απλά αναπαράγουν παγιωµένες αντιλήψεις για τα νησιά του 
Αιγαίου (π.χ. ότι η Ρόδος αποτελεί απλά και µόνο έναν προορισµό 
«Sea & Sun» όπως πολλοί άλλοι µεσογειακοί προορισµοί). Κυρίως θα 

πρέπει να ενθαρρυνθεί η παραγωγή άρθρων και εκποµπών µε την 
ακόλουθη θεµατολογία: 
 
Ελκυστικές αφηγήσεις για island hopping ως πρωτότυπου και 
εναλλακτικού τρόπου διακοπών που προσφέρεται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο µόνο στην περιοχή του Αιγαίου (ιδίως στα µέσα ενηµέρωσης 
της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης) 

 
• Μια γκάµα από ελκυστικές ταξιδιωτικές εµπειρίες ειδικών 
ενδιαφερόντων καθώς και διαφορετικές προτάσεις και αφορµές για 
επίσκεψη στα νησιά του Αιγαίου την περίοδο εκτός υψηλής σεζόν 
(ιδίως στα ελληνικά και ιταλικά µέσα ενηµέρωσης). Μεταξύ άλλων, 
µπορούν να προβληθούν οι δραστηριότητες στη φύση (π.χ. 

πεζοπορία και αναρριχήσεις), οι πολιτιστικές εξερευνήσεις, σηµαντικές 
γιορτές και εκδηλώσεις (π.χ. πασχαλινοί εορτασµοί και πανηγύρια) 
κ.ά. 
• Αναφορές µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ότι οι διακοπές στα 

µικρότερα νησιά της ∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων – ακόµη και 
στο πλαίσιο ενός ταξιδιού island hopping – είναι προσιτές καθώς και 
πρακτικές οδηγίες για ακτοπλοϊκές µετακινήσεις (ιδίως στα 

ανατολικοευρωπαϊκά µέσα). 
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Η βασική αφήγηση που προτείνεται να προβληθεί να αναπτυχθεί 
προς τους Έλληνες και ξένους δηµοσιογράφους είναι το island 
hopping ως ισχυρό στοιχείο διαφοροποίησης των διακοπών στα 
νησιά ου Αιγαίου σε σύγκριση µε τους άλλους προορισµούς της 
Μεσογείου. Ακόµη κι αν κάποιος αναγνώστης ή θεατής δεν 

παρακινηθεί να κάνει διακοπές αυτής της µορφής, θα λάβει το 
µήνυµα της ποικιλοµορφίας και των πολλών αντιθέσεων που 
χαρακτηρίζουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 
να γίνει πάγια πολιτική της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού της Περιφέρειας, στα  

δελτία  τύπου,  τα προσχέδια  άρθρων,  τις  συνεντεύξεις  τύπου  και  τα 
δηµοσιογραφικά ταξίδια πάντα να προβάλλονται θέµατα που 
αφορούν τουλάχιστον δύο νησιά. 

 
Στο παρόν πρόγραµµα δράσης προτείνεται η υλοποίηση των 
ακόλουθων ενεργειών δηµοσιότητας: 

 
• Συγγραφή και διανοµή δελτίων τύπου 
• Συγγραφή και διανοµή προσχεδίων για άρθρα και αφιερώµατα 
• Συνεντεύξεις τύπου και άλλες επαφές µε δηµοσιογράφους 

• Φιλοξενία δηµοσιογράφων 
 
Ειδικά για τη φιλοξενία δηµοσιογράφων στο πλαίσιο 
δηµοσιογραφικών ταξιδιών (press trips) επισηµαίνεται ότι θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί η εµπειρία από προηγούµενα ταξίδια και να γίνει η 
κατάλληλη προετοιµασία, ώστε οι φιλοξενούµενοι δηµοσιογράφοι 

να βιώσουν τις προτεινόµενες εµπειρίες και να λάβουν όλο εκείνο το 
υλικό που θα τους διευκολύνει να γράψουν άρθρα σχετικά µε την 
παραπάνω θεµατολογία. Είναι σηµαντικό να ενηµερώνονται εξαρχής 

τα µέσα ενηµέρωσης ότι η Περιφέρεια δεν προτίθεται να κάνει 
διαφηµιστικές καταχωρήσεις, αλλά ότι θα καλύψει µόνο τη φιλοξενία 
των προσκεκληµένων δηµοσιογράφων. 
 

 
Θα πρέπει να είναι πάγια πολιτική του Γραφείου Τύπου η επαφή µε κάθε 
φιλοξενηθέντα δηµοσιογράφο τουλάχιστον δύο φορές µετά την 

ολοκλήρωση της επίσκεψης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (follow-
up): 
 

• Λίγες ηµέρες µετά την επιστροφή του δηµοσιογράφο µε τα εξής 
ερωτήµατα: 
• Πώς κύλησε η επίσκεψη στα νησιά; 
• Ποιες παράµετροι του δηµοσιογραφικού ταξιδιού θα µπορούσαν 

να βελτιωθούν; 
• Χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες και φωτογραφικό ή άλλο 
υλικό για να ολοκληρώσει το άρθρο/την εκποµπή; 

• Πότε αναµένεται η δηµοσίευση; 
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• Μετά την αναµενόµενη δηµοσίευση προκειµένου να ελεγχθεί ότι 
πράγµατι ετοιµάστηκε το σχετικό άρθρο ή η εκποµπή και να ζητηθεί 

αντίγραφο/αντίτυπο. 
 
Για τις ανάγκες αυτής της επαναληπτικής επικοινωνίας θα πρέπει να 

τηρείται στο Γραφείο Τύπου της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού ηµερολόγιο για 
τις προσεχείς επαφές. Σε αυτό θα χρησιµεύσει το λογισµικό CRM που 
θα ετοιµαστεί στο πλαίσιο του έργου του τουριστικού portal. 
 

Ένα άλλο θέµα που σχετίζεται µε τα δηµοσιογραφικά ταξίδια είναι η 
εξασφάλιση δωρεάν παροχών από πλευράς των τουριστικών 
επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια θα πρέπει να απαιτήσει από τους 

συλλογικούς φορείς των τουριστικών επιχειρήσεων τη δωρεάν 
παροχή υπηρεσιών όπως διαµονή, γεύµατα για πούλµαν, αφού τα 
µέλη τους – και ιδίως οι φιλοξενούσες επιχειρήσεις – είναι οι άµεσα 

ωφελούµενοι από την αρθρογραφία που θα προκύψει από κάθε 
επίσκεψη δηµοσιογράφων. Για πολλούς από τους συλλογικούς 
φορείς θεωρείται αυτονόητη η παροχή φιλοξενίας, γεγονός που θα 
επιτρέψει στην Περιφέρεια να φιλοξενήσει µεγαλύτερο αριθµό 

δηµοσιογράφων.  
 
Στόχος µας είναι η συνέχιση της στενής συνεργασίας µε τα Γραφεία 
Εξωτερικού του ΕΟΤ για την ευρύτερη δυνατή διανοµή των δελτίων 
τύπου και των άρθρων που θα ετοιµάσει το Γραφείο Τύπου. Από 
πλευράς των Γραφείων Εξωτερικού υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για 

τουριστικές ειδήσεις από ελληνικούς προορισµούς και έχουν τη 
δυνατότητα να προωθήσουν το υλικό της Περιφέρειας στους 
δηµοσιογράφους των χωρών που εδρεύουν.  

 
• Προσέλκυση Κινηµατογραφικών παραγωγών 
 
Οι διάφορες κινηµατογραφικές παραγωγές, διεθνείς αλλά και  εγχώριες, 
µπορούν αδιαµφισβήτητα να αποτελέσουν ένα σηµαντικό στοιχείο 
τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την προβολή του τουριστικού µας 
προϊόντος.  
 
Κάποια από τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, ως φυσικό σκηνικό, για µεγάλες διεθνείς 

παραγωγές· ας µην ξεχνάµε πως η Αµοργός ( Απέραντο γαλάζιο ) και η 
Μεγίστη (Mediterraneo) είναι νησιά που έγιναν ευρέως γνωστά µέσω 
του κινηµατογράφου ενώ το νησί της Ρόδου είναι αυτό το οποίο έχει 
φιλοξενήσει τις περισσότερες ξένες παραγωγές ( Ο Jerusalem, Ta 

κανόνια του Ναβαρόνε, Απόδραση στην Αθήνα, κα).  
 
 
Η εµπειρία έχει δείξει πως πέρα από την σηµαντική ενίσχυση της τοπικής 
οικονοµίας κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων, η τουριστική κίνηση των 
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ετών που ακολουθούν από την προβολή της εκάστοτε παραγωγής, 
αυξάνεται σηµαντικά. Αναφέρουµε ενδεικτικά πως παρά το γεγονός ότι 

το 2002, η ταινία « Το µαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» , δεν σηµείωσε 
ιδιαίτερη επιτυχία στο εξωτερικό, είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση 
των ξένων επισκεπτών της Κεφαλονιάς αµέσως µετά την προβολή της     

( το 2001 οι ξένοι  επισκέπτες ανήλθαν σε  143.000 και το 2002, µετά την 
προβολή  σε 169.000) ενώ οι Αυστραλοί επισκέπτες της Μυκόνου 
τριπλασιάστηκαν αµέσως µετά την κινηµατογραφική προβολή της 
ταινίας “Κings of Mykonos”.   

 
Οι παραγωγοί από την άλλη την µεριά, γνωρίζοντας τα οφέλη από την 
παρουσία ενός προορισµού σε µία διεθνούς προβολής παραγωγή, 

απαιτούν κάποια αντισταθµιστικά οφέλη, που συνήθως έχουν να 
κάνουν µε τεχνική και οικονοµική στήριξη της εκάστοτε παραγωγής. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1132/16-6-2011, 

δίνεται η δυνατότητα , µε ισχυρά φορολογικά κίνητρα, να εµπλακούν 
στην όλη διαδικασία και ιδιώτες επενδυτές.   
Αυτό που µπορούµε λοιπόν , σαν Περιφέρεια είναι να λειτουργήσουµε 
συντονιστικά, και κάνοντας τις κατάλληλες  επαφές µε στελέχη της 

εγχώριας και διεθνούς κινηµατογραφικής βιοµηχανίας να δεσµευτούµε 
για την παροχή οποιασδήποτε απαραίτητης στήριξης. 
 
 
1..2.1.Συµµετοχή σε διεθνείς και εγχώριες τουριστικές εκθέσεις 
 

Η µεγάλη ποικιλοµορφία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου καθώς και ο 
διαφορετικός βαθµός ανάπτυξής τους συνετέλεσε εις το να 
προσελκύουν µεγάλη ποικιλία τουριστών. Συγκεκριµένα, 

προσελκύουν τουρίστες: 
 
• από όλον τον κόσµο 
• όλων των ηλικιών 

• κάθε µορφωτικού επιπέδου 
• κάθε εισοδηµατικού επιπέδου 
• κάθε κοινωνικής θέσης 

• µε πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα 
• που οργανώνουν τις διακοπές τους µε διαφορετικούς τρόπους. 
 

 
Στο πλαίσιο της τµηµατοποίησης της αγοράς και της επιλογής των 
αγορών-στόχων θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µέσω του παρόντος 
Προγράµµατος ∆ράσης θα επιδιωχθεί να προσελκυσθούν όλες αυτές 
οι κατηγορίες τουριστών, αφού αυτό επιβάλλει το συµφέρον των 
τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών σε όλα τα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου. 
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Έτσι, δράσεις όπως η διαδικτυακή προβολή και οι ενέργειες 
δηµοσιότητας αποσκοπούν εις το να κεντριστεί το ενδιαφέρον ενός 
ευρέως παγκόσµιου κοινού για µια επίσκεψη στα νησιά του Αιγαίου. 
Ωστόσο, τίθενται ορισµένες προτεραιότητες για συγκεκριµένες 

οµάδες-στόχους µε βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 

προηγηθείσα ανάλυση. 
 
 
Με βάση την εθνικότητα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί µεγαλύτερη 

προτεραιότητα στις εξής αγορές: 
 
 
• Έλληνες τουρίστες: Η οικονοµική κρίση επηρέασε τις δύο 

προηγούµενες θερινές σεζόν (2010 και 2011) τα ταξίδια των Ελλήνων 
που αναγκάζονται να µειώσουν τις δαπάνες των διακοπών. Ωστόσο, 

παρά την κρίση και δεδοµένης της µεγάλης εξάρτησης πολλών 
νησιών του Νοτίου Αιγαίου από την ελληνική αγορά, δεν θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για την προσέλκυση Ελλήνων 
τουριστών. Πλέον, στην αγορά των Ελλήνων ταξιδιωτών 

διαπιστώνονται τα εξής: 
 
  Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών προορισµών για τον Έλληνα 

ταξιδιώτη γίνεται ολοένα και πιο έντονος. 
o  Ο Έλληνας ταξιδιώτης απαιτεί ολοένα και καλύτερες τιµές. 
 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια της Περιφέρειας 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες Ελλήνων τουριστών. 
 

 
• Επισκέπτες από την Ιταλία, τη Γερµανία, τη Βρετανία και τη 
Γαλλία: Οι τέσσερις µεγάλες οικονοµίες της ∆υτικής Ευρώπης 

τροφοδοτούν τα νησιά του Αιγαίου σε σταθερή βάση – αν και µε 

εντελώς άνισο τρόπο – µε µεγάλο αριθµό επισκεπτών κάθε χρόνο. 
Χάρη στη µεγάλη πληθυσµιακή τους βάση, οι ενέργειες τουριστικής 
προβολής της Περιφέρειας σε αυτές τις χώρες θα αποδώσουν έναν 

σαφώς µεγαλύτερο αριθµό επιπλέον τουριστών απ’ ό,τι σε άλλες 
αγορές. 
 

 
• Επισκέπτες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ιδίως τη 
Ρωσία: Εάν εξαιρεθεί ένας µικρός αριθµός νησιών µε καλές επιδόσεις 
στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, διαπιστώνεται ότι τα υπόλοιπα 

νησιά του Νοτίου Αιγαίου – και ιδίως οι Κυκλάδες – δεν κατάφεραν 
να προσελκύσουν σηµαντικό αριθµό Ανατολικοευρωπαίων 
τουριστών, παρότι ο αριθµός τους στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνει. 

Όσοι κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στα 
µεγάλα νησιά (Ρόδος, Κως) ταξιδεύουν οργανωµένα, ενώ είναι 
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ελάχιστοι οι ανεξάρτητοι ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες που 
επισκέπτονται το Νότιο Αιγαίο. Οι επισκέπτες από την Ανατολική 

Ευρώπη – οργανωµένοι και ανεξάρτητοι – αποτελούν, κατά 
συνέπεια, µια εν πολλοίς αναξιοποίητη αγορά για τα αιγαιοπελαγίτικα 
νησιά. 

 
• Επισκέπτες από αναδυόµενες αγορές της Ασίας: Αξίζει στενότερης 
παρακολούθησης η αγορά τόσο των χωρών της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής – πρωτίστως της Τουρκίας και 

του Ισραήλ – όσο και της Άπω Ανατολής, µε την τελευταία να 
χαρακτηρίζεται από σηµαντική υποχώρηση στον αριθµό Ιαπώνων 
τουριστών αλλά και ραγδαία αύξηση των Κινέζων. Αυτές οι χώρες 

έχουν σηµαντικό δυναµικό αύξησης των επισκεπτών. 
Με βάση τα προαναφερόµενα αλλά και τα αιτήµατα των ∆ήµων και 
συλλογικών φορέων του τουρισµού αλλά και τον διετιθέµενο Π/Υ, 

προτείνεται η συµµετοχή της ΠΝΑ στις κάτωθι εκθέσεις:  
 
 
Εγχώριες εκθέσεις 
 
Στην Ελλάδα, συµµετοχή στις δύο µεγάλες εκθέσεις στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 

• H Summer Holidays Expo στην Αθήνα &  
• η Philoxenia στη Θεσσαλονίκη  
 
Κρίνεται η συµµετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις ανωτέρω εκθέσεις 
για να δώσει βήµα για την προβολή των µικρότερων κυρίως νησιών τα 
οποία αντλούν το µεγαλύτερο µέρος των επισκεπτών τους από την 

Ελληνική αγορά, παρ’ όλο που έχουν φτωχές συµµετοχές από 
εξωτερικό, µειωµένο κοινό µε αµφίβολα αποτελέσµατα σίµωνα µε την 
έως τώρα εµπειρία συµµετοχής.  
 

Η επιτυχία λοιπόν κρίνεται από την καλή προετοιµασία, τη στοχοθεσία 
για τα εξαγόµενα αποτελέσµατα σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και 
νησιωτικού προορισµού. Μεγάλη σηµασία έχει η καλά οργανωµένη 

συµµετοχή των νησιών και η παρουσία εκπροσώπων. Έντυπα µε 
σύγχρονη προσέγγιση και αξιόπιστη πληροφόρηση όπως επίσης και 
κεράσµατα από παραδοσιακά εδέσµατα, τοπικά προϊόντα, δώρα κλπ 

προς τους επισκέπτες τους βοηθούν πολύ στην καλή παρουσία και 
επικοινωνία του προορισµού µε αποτελέσµατα που φαίνονται στην 
προσέλκυση των πελατών. 
 

• Υπάρχουν κάποιες θεµατικές όπως η NEXUS, αλλά κατά τη γνώµη 
µας δεν έχουν ενδιαφέρον γιατί δεν έχουν οργανωµένα κοινά-οµάδες, 
στα οποία τα νησιά να παρουσιάσουν τα εξειδικευµένα τουριστικά 

προϊόντα και να πετύχουν αναγνωρισιµότητα, δηµοσιότητα, επικοινωνία 
µε διάρκεια, πωλήσεις. 
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• Κατά καιρούς ανακοινώνονται εκθέσεις θεµατικού τουρισµού 
όπως σχολικού, θρησκευτικού, περιβαλλοντικού κλπ. ∆εν είναι πάντα 

αξιόλογες στη διοργάνωση, γι’ αυτό πρέπει να διερευνώνται πολύ 
προσεκτικά και να αξιολογούνται ανάλογα.  
 

ΚΥΠΡΟΣ 
• Συµµετοχή στην έκθεση ΤΑΞΙ∆Ι/ TAXIDI, 19-21/04/13 
Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Σύνδεσµο Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων Κύπρου και αποτελεί το ιδανικό φόρουµ για τη σωστή και 

πλήρη ενηµέρωση του Κύπριου ταξιδιώτη όσον αφορά τουριστικούς 
προορισµούς και ταξιδιωτικά πακέτα. Επί πλέον οι εκθέτες αποκτούν 
γνώση των επιθυµιών του κοινού, καταγράφουν τις τάσεις για τα 

ταξίδια, ώστε να αναπροσαρµόζουν ανάλογα τα προγράµµατα τους 
για να ικανοποιούν τυχόν νέες ανάγκες και προτιµήσεις. 
Με την ανάπτυξη των πτήσεων της CYPRUS airways, η συµµετοχή στην 

έκθεση, θεωρείται απολύτως αναγκαία.  
 
Επί πλέον η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στα ταξίδια των Κυπρίων. 
Σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά του ΚΟΤ, το 2011, ταξίδευσαν στην 

Ελλάδα 395.042 Κύπριοι και από αυτούς οι 271.820 ήταν παραθεριστές.  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
• Συµµετοχή στην ΙΤΒ, τη µεγαλύτερη έκθεση τουρισµού στην 
Ευρώπη, 6-10/03/13 
Η έκθεση έχει µεγάλη στρατηγική και οικονοµική σηµασία για τους 

συµµετέχοντες προορισµούς και επιχειρήσεις. Το 2012, την έκθεση 
επισκέφθηκαν 172.000 άτοµα εκ των οποίων τα 113.000 ήταν εµπορικοί 
επισκέπτες. Αυτοί γνωρίζουν καλά τι έχει ανάγκη η αγορά, ποιές είναι οι 

παγκόσµιες τάσεις στον τουρισµό και το µεταφέρουν στους εκθέτες.  
Η παρουσία της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στην έκθεση είναι πολύ 
σηµαντική γιατί οι Γερµανοί αποτελούν κορυφαία αγορά για τα νησιά 
µας. Η έκθεση καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελµατιών τουρισµού, 

συναντήσεις µε tour operators και τουριστικούς πράκτορες, ενηµέρωση 
για την πορεία της σαιζόν, κρίσιµες για την έκβασή της. Την 
επισκέπτονται τα ΜΜΕ από όλες τις περιοχές της Γερµανίας και είναι 

ευκαιρία για δηµόσιες σχέσεις και προβολή. Τέλος τις τελευταίτες ηµέρες 
δέχεται µεγάλο αριθµό κοινού που ενηµερώνεται για τους προορισµούς.  
 

ΑΓΓΛΙΑ 
• Συµµετοχή στην World Travel Market, Λονδίνο, 4-7/11/13 
Η World Travel Market είναι κορυφαία διεθνής έκθεση επαγγελµατική 
(Β2Β). Είναι η ευκαιρία να προβληθούν οι τουριστικοί προορισµοί στους 

επαγγελµατίες τουρισµού της Μ.Βρεττανίας και διεθνώς, µια και είναι 
σηµείο συνάντησης από κάθε γωνιά της γής. Την επισκέπτονται πάνω 
από 3.000 εκπρόσωποι ΜΜΕ και 29.000 εµπορικοί επισκέπτες. Είναι η 

πρώτη που πραγµατοποιείται µετά την τουριστική σαιζόν και δίνει το 
πρώτο στίγµα της επόµενης τουριστικής περιόδου. Να λάβουµε υπ’ όψη 
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πόσο σηµαντική είναι η Αγγλική αγορά για τα νησιά µικρά και µεγάλα, 
αφού στα περισσότερα οι Άγγλοι είναι πρώτοι σε αφίξεις.  

 
• LONDON INTER DIVE SHOW, 23/03 έως 1/04/2013 
Είναι εξειδικευµένη θεµατική έκθεση που αφορά τον καταδυτικό 

τουρισµό. ∆ιοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο την τελευταία 20ετία 
από το DIVER, το κορυφαίο Βρετανικό περιοδικό για τις καταδύσεις. 
Συµµετέχουν εταιρείες εξοπλισµού καταδύσεων, προορισµοί που 
παρουσιάζουν καταδυτικό τουρισµό. ∆ιοργανώνονται µαθήµατα 

εξάσκησης, σεµινάρια από τους καλύτερους οµιλητές του είδους 
παγκοσµίως, όλες οι νέες τάσεις στο αγαπηµένο σπορ των 
καταδύσεων, εξοπλισµοί και τεχνικές. Η έκθεση παρουσιάζει µεγάλο 

ενδιαφέρον για νησιά όπως η Κάλυµνος, Λέρος, Σαντορίνη, Άνδρος και 
άλλα νησιά. 
 

ΙΤΑΛΙΑ 
• BIT- ΜΙΛΑΝΟ, 14-17/2/13, έκθεση επαγγελµατιών (κυρίως) και 
κοινού 
Οι Ιταλοί είναι πολύ ψηλά στις αφίξεις τόσο των Κυκλάδων όσο και των 

∆ωδεκανήσων, σε κάποια δε νησιά, αποτελούν την πρώτη εθνικότητα. 
Είναι σταθεροί πελάτες που προτιµούν το profile των µικρών νησιών µε 
τα αυθεντικά στοιχεία. Η έκθεση BIT (Borsa Italiana del Tourismo) είναι 

πολύ σηµαντική γιατί θα ενεργοποιήσει την ζήτηση µια και η κρίση, 
απέτρεψε πολλούς Ιταλούς από το να ταξιδεύσουν το καλοκαίρι που 
πέρασε. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι την ΒΙΤ 2012 επισκέφθηκαν 89.800 επισκέπτες 
(µειωµένοι κατά 11% λόγω κρίσης σε σύγκριση µε την ΒΙΤ 2011). Σ’ 
αυτούς συµπεριλήφθηκαν 54.600 επαγγελµατίες πράκτορες και 35.200 

επισκέπτες. Οι 18.050 επαγγελµατικές συναντήσεις ήταν αισθητά 
αυξηµένες, αφού το 43% των 500 µεγαλύτερων διακινητών ταξιδιών, 
έδωσαν το παρών.  
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου µε τη συµµετοχή των νησιών θα έχει την 

ευκαιρία να ετοιµαστεί για τις καινοτοµίες που προσφέρει η ΒΙΤ στο 2013, 
όπως είναι ο θεµατικός τουρισµος, τα θεµατικά νησιά που θα 
παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά τους και τα προϊόντα τους, φαγητό 

και κρασί, πολιτισµό, περιβάλλον και σπορ, µε στόχο να διευκολύνουν 
τους επισκέπτες να επιλέξουν το προσωπικό τους πρόγραµµα ταξιδιού. 
Επίσης οι επαγγελµατικές συναντήσεις θα σχεδιαστούν από τη ΒΙΤ για 

ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.  
 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
• VACANTIEBEURS – ΟΥΤΡΕΧΤΗ, 8-13/01/13, έκθεση κοινού 
Είναι η κορυφαία έκθεση στα BENELUX, συγκεντρώνει όλους τους tour 
operators αλλά κυρίως κοινό το οποίο ενηµερώνεται για τους 
συµµετέχοντες προορισµούς. 
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∆ΑΝΙΑ 
• FERIE FOR ALLE – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 22-24/02/13 
Η έκθεση της ∆ανίας είναι από τις µεγαλύτερες και καλύτερες εκθέσεις 
της Σκανδιναβίας, από άποψη κίνησης και ενδιαφέροντος επισκεπτών. 

Το 2012 η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 66.000 επισκέπτες, από 36 
χώρες, 3.000 επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδου, και 200 
δηµοσιογράφους του τουρισµού. ∆εδοµένου ότι η κίνηση από τη ∆ανία 
δεν είναι η µεγαλύτερη σε σύγκριση µε άλλες Σκανδιναβικές χώρες είνα 

ευκαιρία να συµµετέχουν τα νησιά του Ν.Αιγαίου για να στηρίξουν την 
παρουσία τους και να αυξήσουν τη ζήτηση από τον προορισµό. 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
• Allt for Sjon - Stockholm International Boat Show, 1-10/03/12, 
εξειδικευµένη έκθεση θαλάσσιου τουρισµού 
Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, κοινό 
και επαγγελµατίες, και συµµετοχές από 472 εταιρίες και οργανισµούς. 
Στην παγκόσµια κατάταξη οµοειδών εκθέσεων, η Allt for Sjon είναι µέσα 
στις 6 πρώτες θέσεις των µεγαλύτερων διεθνών διοργανώσεων.  

Η Σουηδία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες και πιο ώριµες αγορές 
για τη χώρα µας. Λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη αγάπη και παράδοση 
των Σουηδών στην ιστιοπλοΐα σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη το ότι στην 

χώρα αυτή λειτουργούν σήµερα 435 πιστοποιηµένα Κλαµπ Ιστιοπλοΐας, 
µε το µεγαλύτερο από αυτά να απαριθµεί περισσότερα από 200.0000 
µέλη. 
Η παρουσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην έκθεση θα βοηθήσει στην 
προβολή του εξειδικευµένου είδους θαλάσσιου τουρισµού, που αποτελεί 
πηγή ζωής για τα νησιά, θα ενισχύσει τους ιστιοπλοϊκούς οµίλους και τις 

διοργανώσεις και θα προβάλλει µε τον καλύτερο εναλλακτικό τρόπο τις 
οµορφιές του κάθε τόπου.  
 
 

 
ΓΑΛΛΙΑ 
• SALON DE MONDIAL - ΠΑΡΙΣΙ, 21-24/03/13, έκθεση κοινού 
Η έκθεση είναι η πιο σηµαντική κοινού στη Γαλλία, το 2012 την 
επισκέφθηκαν 106.134 άτοµα. Το 2013 ετοιµάζει νέα θέµατα που 
αφορούν ιδιαίτερους προορισµούς, υπεύθυνους προορισµούς, 

δρόµους του κρασιού, δυνατότητες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 
άλλα. Οι Γάλλοι τα τελευταία χρόνια έρχονται οργανωµένα µε πτήσεις 
charter στα ∆ωδεκάνησα, ενώ στις Κυκλάδες ταξιδεύουν σε µικρούς 
αριθµούς µε εξειδικευµένους tour operators ή µεµονωµένα. Το profile του 

Γάλλου τουρίστα διακοπών που έχει ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά 
θέµατα και την ιστορία ενός τόπου, που λατρεύει τη θάλασσα, το 
φαγητό και το αυθεντικό περιβάλλον των νησιών ταιρειάζει µε το 

τουριστικό µας προϊόν. Επί πλέον οι Γάλλοι γνωρίζουν αρκετά 
πράγµατα για την Ελλάδα, διδάσκονται σε πολλά σχολεία Αρχαία 
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Ελληνικά, διαβάζουν ποίηση κλπ. Είναι δε µια µεγάλη αγορά που δεν 
έχουµε εξερευνήσει και πρέπει να αξιοποιήσουµε κάθε ευκαιρία 

επικοινωνίας και προβολής.  
 
• SEA TRADE MED - Mασσαλία, 29-30/11/13, έκθεση κοινού 
Πρόκειται για µια διοργάνωση µε αποκλειστικό αντικείµενο, την αγορά 
κρουαζιέρας. Στην εν λόγο διοργάνωση, συµµετέχουν σαράντα σχεδόν 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και αποτελεί ιδανικό βήµα  
για : α) τη γνωριµία µε αγοραστές και στελέχη  εταιριών, β) την 

δηµιουργία σχέσεων µε υπάρχοντες ή νέους συνεργάτες, γ) την 
δικτύωση µε τους πρωτοπόρους της αγοράς, δ) την προβολή  και την 
ενίσχυση της ταυτότητας του προορισµού µας, ε) την προώθηση του σε 

ένα πιο ευρύ κοινό. 
Στη διοργάνωση µετέχουν επίσης, ως επισκέπτες, χιλιάδες επαγγελµατίες 
τουριστικοί πράκτορες.  

  

ΡΩΣΙΑ 
• MITT - ΜΟΣΧΑ, 20-23/03/13, επαγγελµατική  
• INWETEX - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 10-12/10/13, επαγγελµατική 
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει πρωτοστατήσει στο άνοιγµα της αγοράς 

της Ρωσίας που αυξάνει κάθε χρόνο µε υψηλούς ρυθµούς. Η επένδυση 
αυτή έχει σηµαντικά οφέλη για τα µεγάλα αλλά και για τα µικρά νησιά. 
Εκτός από τους µεγάλους προορισµούς µε διεθνή αεροδρόµια, τα µικρά 
νησιά µε συγκοινωνία εσωτερική έχουν να επιδείξουν ιδιαιτερότητες και 

θεµατικά στοιχεία που τα καθιστούν πολύ ελκυστικά. πχ Πάτµος, Τήνος 
για θρησκευτικό και κυρίως προσκυνηµατικό τουρισµό. Σαντορίνη για 
την τέλεση γάµων, γαστρονοµία, Σύµη για την αρχιτεκτονική και την 

φήµη που έχει αποκτήσει, επί πλέον το µοναστήρι του Ταξιάρχη, 
Κάρπαθος για την παράδοσή της, Νίσυρος για το ηφαίστειο, Λέρος για 
τις φυσικές οµορφιές, Κάλυµνος για καταδυτικό και αναρριχητικό 

τουρισµό κλπ. 
 
Η συµµετοχή στην ΜΙΤΤ- Μόσχα είναι πολύ σηµαντική γιατί συγκεντρώνει 

όλους τους επαγγελµατίες της αγοράς (Β2Β) και έχει ηµέρες κοινού στο 
τέλος. Επίσης δίνει τη δυνατότητα για παράλληλες συνεργασίες µε 
ακαδηµίες για συνεργασίες σε πολιτιστικά, εκδηλώσεις, κιν/φο, ιατρικές 
σχολές, τουριστικές σχολές κλπ.  

Η έκθεση το 2012 είχε 82.933 επισκέπτες από τους οποίους το 74% ήταν 
επαγγελµατίες τουρισµού. Όσο αυξάνεται η ανάγκη για ταξίδια στη 
Ρωσία και η καταναλωτική δύναµη των Ρώσων ταξιωτών είναι πλέον 

αναγνωρίσιµη, η συµµετοχή στη διοργάνωση θεωρείται απαραίτητη. 
Ανάµεσα στις διοργανώσεις του 2013 είναι και το συνέδριο για ιατρικό 
τουρισµό & υγείας.  
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Αντίστοιχη είναι και η συµµετοχή στην Αγία Πετρούπολη που δίνει µια 
δεύτερη ευκαιρία ενδυνάµωσης των σχέσεων και προβολής στην 

µεγάλη αυτή αγορά που αυξάνεται αλµατωδώς χρόνο µε τον χρόνο.  
  
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
• UITT - KIEBO, 27-29/03/13, επαγγελµατική 
Νέα αγορά µε πολύ ενδιαφέρον λόγω και της οικονοµικής ευρωστίας 
που έχει, είναι η ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Η παρουσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην 
έκθεση θα ξεκινήσει τη διαδικασία γνωριµίας και ανταλλαγής για να 

ενισχυθεί το ενδιαφέρον που δείχνουν για τα νησιά µας. Στην έκθεση 
δίνεται η ευκαιρία να τονιστεί το θρησκευτικό στοιχείο και να προσελκύσει 
ειδικές οµάδες κοινού µεταξύ των άλλων.  

Η έκθεση το 2012 είχε 24.788 επισκέπτες από τους οποίους το 23% ήταν 
Tour operator και το 42% ήταν τουριστικοί πράκτορες. Αυτό ενισχύει τον 
προγραµµατισµό για άνοιγµα της νέας αγοράς στα νησιά µας.  

 
ΚΙΝΑ 
• BITE- BENJING, 21-23/06/13 ή ( ΙΤΕ – Χονγκ Κονγκ) 
Είναι η µεγαλύτερη έκθεση στην ανατολική Ασία και αυξάνεται µε 

ταχύτατους ρυθµούς ετησίως. Το 2012 είχε πάνω από 43.000 επισκέπτες 
το 70% από αυτούς ήταν τουριστικοί πράκτορες. Είναι νέα αγορά για τα 
νησιά µας, µε δυσκολία για την ανάπτυξη λόγω έλλειψης πτήσης προς 

την Αθήνα και σήµερα εξυπηρετούνται µέσω Κωνσταντινούπολης 
κυρίως. Οι Κινέζοι γνωρίζουν αρκετά τα νησιά µας, αξιοµατούχοι από τις 
αρχές του 2000, επισκέπτονταν τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα και 

γνωρίζουµε ότι το τουριστικό προϊόν µας τους αρέσει γιατί συνδιάζει το 
περιβάλλον µε την ιστορία και τον πολιτισµό. Η συµµετοχή στην έκθεση 
θα δώσει το στίγµα του προορισµού στην αγορά και αποτελεί ενέργεια 

επικοινωνίας, γνωριµίας και διερεύνησης.  
 
• ∆ιοργάνωση συνεντεύξεων τύπου κι άλλων εκδηλώσεων για 
γνωριµία και συνεργασία µε δηµοσιογράφους ( στο πλαίσιο των 
εκθέσεων+ εκδηλώσεων)  
 
Στο πλαίσιο των εκθέσεων ή της διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων ( 

όπως 2.2.) θα διοργανώνονται όπου κρίνεται απαραίτητο συνεντεύξεις 
τύπου µε επιλεγµένους δηµοσιογράφους ή θα διοργανώνονται 
παράλληλες εκδηλώσεις για την προβολή πάντα του προορισµού, που 

είναι τα νησιά µας.  
 
1.2.3.∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων: Road Shows, Farm Trips, Press Trips, 
εκδηλώσεις µε Tour operators, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 
διεθνούς εµβέλειας.  
 
Οι εκθέσεις τουρισµού καλύπτουν συγκεκριµένες αγορές και στόχους 

για τα νησιά ως σύνολο και καθένα ξεχωριστά. Οι αγορές στόχος είναι 
πολλές και η στρατηγική µάρκετινγκ αφορά την ανάπτυξη µε ένα 
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χαρτοφυλάκιο ενεργειών το οποίο δίνει την ευκαιρία για παρουσία σε 
πολλές αγορές µε διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά. Έτσι, πέρα από 

τις παραδοσιακές εκθέσεις, προσεγγίζουµε τις αγορές µε διοργάνωση 
εκδηλώσεων, οργάνωση ή συµµετοχή σε workshops, συνέδρια, road 
shows µε θέµα πάντα τον τουρισµό αλλά και το δυνατό στοιχείο των 

νησιών, τον πολιτισµό.  
 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
• Οι διήµερες συνήθως «εκθέσεις» που οργανώνονται στο METRO 
Συντάγµατος, είναι εκδηλώσεις κοινού, µε έντονη επισκεψιµότητα – όταν 
δεν υπάρχουν εξωγενή προβλήµατα πχ απεργίες κλπ-. Ταιριάζουν 
περισσότερο στα νησιά των Κυκλάδων που παρουσιάζουν 

προορισµούς, προϊόντα, γαστρονοµία, χορευτικά κλπ µε µικρό κόστος 
οργάνωσης και συµµετοχής. Έχουν τη δυνατότητα οι συµµετέχοντες να 
προσελκύσουν Έλληνες πελάτες είτε για τριήµερα είτε για διακοπές γιατί 

έχουν την ευκολία της γειτνίασης µε την Αθήνα/Πειραιά, συχνά 
δροµολόγια, χαµηλές τιµές µεταφοράς για οικογένειες. 
• Για τα ∆ωδεκάνησα, αυτή η προβολή, δεν έχει τα ίδια 

αποτελέσµατα. Εδώ η απόσταση, η δυσκολία στη συγκοινωνία 
ακτοπλοϊκή και αεροπορική, τα υψηλά ναύλα, το κόστος γενικά, δεν 
ενθαρρύνουν τους Έλληνες να τα επιλέξουν. Επί πλέον από την εµπειρία 

µας τα συχνά προβλήµατα στάσεων εργασίας, απεργίες, 
κινητοποιήσεις, είναι παράγοντας που απειλεί την επιτυχία της 
διοργάνωσης. Τέτοια εµπειρία είχαµε το 2010, όταν δεν 
πραγµατοποιήθηκε η έκθεση. Αν υπολογίσει κάποιος ότι πρέπει να 

προγραµµατιστεί πολλούς µήνες ενωρίτερα, το κόστος µεταφοράς και 
λειτουργίας και το ότι δεν υπάρχει εγγύηση για την υλοποίηση στο τέλος, 
η λύση αυτή φαίνεται πολύ ακριβή για τα ∆ωδεκάνησα που έχουν 

υψηλό κόστος µεταφοράς υλικού και ανθρώπων. Η λύση των 
οργανωµένων τουριστικών πρακτορείων είναι πολύ συµφέρουσα για 
όλες τις πλευρές. Για τον λόγο αυτό, εκδήλωση Β2Β (business to 

business) σε αίθουσα ξεν/χειου ή πολιτιστικού χώρου πχ ένα Μουσείο, 
Μέγαρο Μουσικής, Βιβλιοπωλείο (Ελευθερουδάκης, Ιανός), εστιατόριο, 
κέντρο κλπ, µε προσκεκληµένους τους πωλητές τουριστικών γραφείων 
ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τα προϊόντα και να τα προωθήσουν 

στους πελάτες τους οργανωµένα σε πακέτα µε καλύτερες τιµές, είναι 
γενικά πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική.  
 

Συµπέρασµα: 
• 1-2 ηµέρες παρουσίαση Κυκλάδων στο ΜΕΤΡΟ Συντάγµατος και  
• ένα απόγευµα, παρουσίαση των νησιών της ∆ωδεκανήσου µε 

προβολή σε χώρο επιλογής. 
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ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΑ 
Εµπορικό Κέντρο SANDVIKA Storsenter 
Τριήµερη προώθηση Ρόδου και Κω στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο της 
Βόρειας Ευρώπης, στο τέλος Νοεµβρίου 2013 λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα. Το ανωτέρω εµπορικό κέντρο δέχεται 500.000 επισκέπτες 

την εβδοµάδα.  
Η δράση περιλαµβάνει ∆ιανοµή έντυπου, ενηµερωτικού και 
διαφηµιστικού υλικού, από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  

∆ιάθεση τσαντών µε δώρα – αναµνηστικά από τα νησιά.  
∆ιενέργεια τυχερών διαγωνισµών και κληρώσεων σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τις τοπικές αρχές της Ρόδου και της Κω. 

Θα πραγµατοποιηθούν κληρώσεις µε δώρα διαµονές σε ξενοδοχεία της 
Ρόδου και της Κω. 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
Εκδήλωση πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο Παρίσι, µε τη συµµετοχή tour 
operators, τουριστικών πρακτόρων. Συνοδεύεται από µπουφέ µε 

γκουρµέ ελληνικό πρωινό. Οργανώνεται σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ 
Γαλλίας σε χώρο ξεν/χείου ή πολιτιστικού κέντρου. 
 
ROAD SHOWS 
 
Τα road shows είναι ενέργειες που φέρνουν κοντά, το τουριστικό προϊόν, 
περιοχή, νησί, πόλη, οργανισµό τουρισµού, επιχειρήσεις µε τους 
επαγγελµατίες στις τουριστικές αγορές. Η επικοινωνία έχει σκοπό την 

αναγνωσιµότητα, την πληροφόρηση και παροχή αντίστοιχου υλικού 
στους συµµετέχοντες ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το προϊόν και να 
αποκτήσουν τα εργαλεία για την καλύτερη πώληση. Το κοινό είναι 

επαγγελµατίες τουριστικοί πράκτορες, λιανοπωλητές, tour operators οι 
οποίοι απαρτίζουν το δίκτυο διανοµής. Οργανώνονται από 
επαγγελµατίες επικοινωνίας, tour operators, εθνικούς οργανισµούς 

τουρισµού. Περιλαµβάνουν πάνω από 3 πόλεις, συνήθως 4-5 πόλεις 
που έχουν ενδιαφέρον ή στοχευµένα υπάρχει πρόθεση ανάπτυξης. Η 
εκδήλωση συνήθως έχει µία από τις δύο µορφές: α) κοινή παρουσίαση 
από τον εκπρόσωπο περιοχής/επιχείρησης του προϊόντος, διάθεση 

υλικού, συνοδεύεται από δείπνο ή κοκτέιλ, β) Β2Β διάταξη αίθουσας µε 
τραπέζια για τις προκαθορισµένες συναντήσεις. Είναι πολύ 
αποτελεσµατική δράση που οδηγεί σε πωλήσεις άµεσα. 

 
Τα road shows είναι µέσα για networking µε τους επαγγελµατίες του 
τουρισµού, η ευκαιρία για να γνωρίσουν καλύτερα το τουριστικό 

προϊόν, να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους δώσουν 
επιχειρηµατολογία πώλησης άµεσα µέσα στο δίκτυο διανοµής. Το υλικό 
που λαµβάνουν, αξιοποιείται άµεσα και προβάλλεται στα γραφεία τους. 
Στη δράση αυτή µπορεί να ανακοινωθεί ένα νέο προϊόν, νέα µορφή 

τουρισµού που έχει αναπτυχθεί, να δοθεί έµφαση στις νέες ανάγκες των 
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πελατών και στα προϊόντα που ανταποκρίνονται σ’ αυτές και γενικά να 
γίνει η γόνιµη αλληλεπίδραση µεταξύ αγορά και προορισµού/ 

προϊόντος για την καλύτερη ανάπτυξη και συνεργασία.   
 
Αυτού του είδους οι δράσεις είναι λοιπόν ιδιαιτέρως σηµαντικές και 

πρέπει να συµπεριληφθούν στον προγραµµατισµό των δράσεων που 
αφορούν  τόσο τις καθιερωµένες αγορές ( Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, κ.α.) όσο και στις αναδυόµενες (όπως λ.χ. Ρωσία). 
 

ΙΤΑΛΙΑ 
∆ιοργάνωση road show σε 4 πόλεις, που θα επιλέξουµε λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τα αεροδρόµια µε την µεγαλύτερη κίνηση προς τα νησιά µας. 

Σκοπός είναι να συναντήσει το προϊόν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τους 
µεγάλους tour operators της χώρας, τους τουριστικούς πράκτορες και 
να επικονωνήσει µε το δίκτυο διανοµής για να παρουσιάσει και να 

προβάλλει τα νησιά και τις ιδιαιτερότητές τους. Η ενηµέρωση και η 
διανοµή υλικού βοηθάνε τους επαγγελµατίες τουρισµού να 
προωθήσουν καλύτερα τον προορισµό και να πουλήσουν τα 
τουριστικά πακέτα τους.  

 
Κατά την διοργάνωση θα γίνει προγραµµατισµός πέρα από τον 
τουρισµό διακοπών να προβληθούν τα νησιά ως ιδανικός προορισµός 

για την 3η ηλικία λόγω του κλίµατος, της θάλασσας και των προτάσεων 
ήπιας δραστηριότητας. Η συνάντηση µε εκπροσώπους CRAL που 
αφορούν στους συλλόγους συνταξιούχων όλων των επαγγελµατικών 

τάξεων, δίνει διέξοδο στην έντονη εποχικότητα και την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου. Επίσης ο σχολικός τουρισµός στα µεγάλα αλλά 
και µικρότερα νησιά λόγω του πολιτιστικού πλούτου, του 

περιβάλλοντος, της ιστορίας και γλώσσας που συνθέτουν τον 
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα τους. Επί πλέον δραστηριότητες 
όπως η ιστιοπλοΐα, οι καταδύσεις αλλά και η γαστρονοµία σε 
συνδυασµό µε την παράδοση του κάθε τόπου είναι θέµατα που θα 

τονιστούν στους συµµετέχοντες.  
 
Η Ιταλία επιλέγεται γιατί είναι πολύ σηµαντική αγορά για όλα τα νησιά, οι 

Ιταλοί είναι οι παραδοσιακοί πελάτες του τουρισµού διακοπών και 
δραστηριοτήτων αγαπούν τα αυθεντικά ελληνικά στοιχεία. Η οικονοµική 
κρίση, επέφερε µεγάλη πτώση στην αγορά το 2012 και απαιτούνται 

πρόσθετες προσπάθειες και συνδυασµός ενεργειών για να 
υποστηριχθεί και να επανέλθει στις αφίξεις του 2011.  
  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Η Γερµανία είναι κύρια πηγή επισκεπτών για πολλά νησιά, είναι 

παραδοσιακοί και επαναλαµβανόµενοι πελάτες. Οι µεγάλοι γερµανοί 
tour operators κινούν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες στα ∆ωδεκάνησα 
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και τις Κυκλάδες. Το 2012 η αγορά είχε πτώση σηµαντική λόγω του 
αρνητικού κλίµατος  

Η δράση απευθύνεται στο πλατύ κοινό (B2C) και περιλαµβάνει την 
οργάνωση Road Show µέσα στους µεγαλύτερους σταθµούς της 
Γερµανίας. Παράλληλη διοργάνωση εκδήλωσης για tour operators & 

τουριστικούς πράκτορες (Β2Β), ολοκληρώνει αποτελεσµατικά την 
ενέργεια.  
Σταθµοί (5): Βερολίνο, Αµβούργο, Μόναχο, Φρανκφούρτη, Κολωνία ή 
Ντύσσελντορφ. Στους σταθµούς που επιλέγονται η καθηµερινή κίνηση 

είναι 280 – 350.000 επισκέπτες.  
Μέθοδος: Τοποθέτηση κινητών εκθεσιακών περιπτέρων σε σταθµούς, 
διάρκειας 3 ηµερών, µε διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εξυπηρέτηση 

επισκεπτών.  
Παρουσίαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από εκπροσώπους του 
προορισµού, (δυνατότητα συµµετοχής και ξενοδόχων), Γεύµα εργασίας 

για όλους τους προσκεκληµένους, ακολουθεί εκδήλωση σε κεντρική 
αίθουσα ξενοδοχείου της πόλης, µε εύκολη πρόσβαση. 
Η τελική επιλογή της πόλης θα συναποφασιστεί µε τον ΕΟΤ Γερµανίας. 
Χρόνος: προτείνεται Μάρτιος 2013  
 

FAMILIARIZATION TRIPS 
 

Είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο τόσο για τον προορισµό όσο και για 

τον διοργανωτή και τους συµµετέχοντες για την καλύτερη γνωριµία, 
ανάπτυξη, πώληση ενός προορισµού. Βοηθάει πάρα πολύ στον 
σχεδιασµό τους επαγγελµατίες του τουρισµού καθώς και τις ίδιες τις 

πωλήσεις. Οµάδες τουριστικών πρακτόρων, υπαλλήλων, πωλητών 
τουριστικών γραφείων και οργανισµών επισκέπτονται ένα προορισµό 
για να τον γνωρίσουν καλύτερα και να πετύχουν καλύτερες πωλήσεις 

όταν επιστρέψουν. Έτσι αναπτύσσεται ο προορισµός, µε όλα τα οφέλη 
για την τοπική οικονοµία. Εδώ ισχύει το «όσο πιο καλά γνωρίζουν το 
προϊόν, τόσο πιο καλά το πουλάνε». 
 

Είναι ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ που υλοποιείται συνήθως τους 
χαµηλούς µήνες, τα έξοδά του αναλαµβάνει ο προορισµός σε 
συνεργασία µε τους tour operators, αεροπορικές εταιρείες κλπ. Για τους 
συµµετέχοντες, το ταξίδι είναι δωρεάν ή µε συµβολικό κόστος. ∆ίνεται 

µεγάλο βάρος στη φιλοξενία που πρέπει να είναι ζεστή, φιλική, αυθεντική 
για να κερδίσει τους έµπειρους επαγγελµατίες.  
 

Προτείνουµε FAM TRIPS από τις κύριες αγορές Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία 
και τις νέες αγοράς Ρωσία, Ουκρανία για ∆ωδεκάνησα/Κυκλάδες. 
∆ίνουµε βάρος στις µεγάλες αγορές για να επαναφέρουν τα νούµερα 

αφίξεων και να έχουµε άµεσα ανάπτυξη. Τις επιλέγουµε γιατί έχουµε 
πολλές πτήσεις εβδοµαδιαίως, µεγάλη ροή και ήδη µεγάλη διείσδυση 
στην αγορά οπότε στηρίζουµε το δίκτυο διανοµής για πωλήσεις. 
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PRESS TRIPS 
 
Είναι η ευκαιρία για τον τουριστικό προορισµό να επικοινωνήσει τον 
τόπο, τα χαρακτηριστικά του, τους ανθρώπους, την ανάπτυξη και επί 
µέρους θέµατα και γεγονότα.  

 
Είναι οργανωµένα ταξίδια για ταξιδιωτικούς συγγραφείς, 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, µε σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 

ιστορίες για τον τουριστικό προορισµό. Πολλές φορές αφορά 
µεµονωµένους δηµοσιογράφους, οι οποίοι είναι είτε αµιγώς τουριστικοί 
είτε έχουν θεµατικά ενδιαφέρονται και απευθύνονται σε διαφορετικά 

κοινά. Τα press trips είναι εξαιρετικό εργαλείο δηµοσίων σχέσεων.  
 
Προτείνουµε οργανωµένες αποστολές από τις κύριες αγορές Γερµανία, 
Ιταλία, Γαλλία, Σκανδιναβία, αλλά και από τις νέες αγορές Ισραήλ, 

Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ για ∆ωδεκάνησα/Κυκλάδες. Επί πλέον 
προτείνουµε για τα νησιά µας την οργάνωση press trips από την Αµερική 
και Αραβικές χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον και έχει ξεκινήσει η 

αποστολή δηµοσιογράφων, η συµµετοχή σε εκθέσεις. Οι τελευταίες 
αυτές αγορές είναι σήµερα σηµαντικές για τις Κυκλάδες µια και η 
πρόσβαση είναι µέσω Αθηνών. (Παράρτηµα 3) 
 
 
1.2.4 Παραγωγή προϊόντων µε το Brand Name  
 
Η προώθηση και καταξίωση του Brand name της ΠΝΑ θα πρέπει να 
αποτελέσει µια από τις βασικές ενέργειες µας καθώς είαι πολύ σηµαντικό 
να δηµιουργηθεί στη συνείδηση του κάθε επισκέπτη ο προορισµός, που 

είναι τα Νησιά Του Αιγαίου µε το Απέραντο Γαλάζιο. Για το λόγο αυτό θα 
δηµιουργηθεί µια σειρά εµβληµατικών προίόντων ( banners, posters, 
press kits, flash disk, κ.α.) προκειµένου να παρουσιάζεται παντού το 

brand της ΠΝΑ.  
 
Στόχος είναι η εµπέδωση του και η αυτοµατοποίηση της αναγνώρισης 

του από τους επισκέπτες µας.  
 
Επίσης, στο πλαίσιο των δηµοσίων σχέσεων θα παραχθούν 
αναµνηστικά προϊόντα καπέλα, στυλό, κούπες, πετσέτες θάλασσας, 

κα.) που θα δίνονται ως αναµνηστικά δώρα στους δηµοσιογράφους, 
επαγγελµατίες του τουρισµού, κ.α  
 
1.2.5  Παραγωγή ντοκιµαντέρ  
 
Η παραγωγή ντοκιµαντέρ αποτελεί έµµεση µια µορφή προώθησης του 

τουριστικού προορισµού µέσω που όµως απευθύνεται σε πολύ ευρύ 
κοινό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την παραγωγή σειράς 
ντοκυµανταίρ µε θεµατολογία εξειδικευµένη που να αναδεικνύει τη 
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διαφορετικότητα των νησιών µας.  
 

Τα ντοκυµανταίρ θα προβάλλονται µέσω της ∆ιαδικτυακής Τουριστικής 
Πλατφόρµας, στην κρατική τηλεόραση και στο εξωτερικό σε κανάλια 
διανοµής.  

 
1.2.6 ∆ηµιουργία Motion Animation για το Ν.Αιγαίο µε τεχνολογία 
αιχµής:  
 
 Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και αν η εικόνα ξεχωρίζει και είναι µοναδική, 
επικοινωνεί δυνατά και µε διάρκεια. Για αυτό προτείνουµε την δηµιουργία 

spot για κάθε χρήση, µε σύγχρονη προσέγγιση και χρήση αντίστοιχα 
τεχνολογίας αιχµής 
 
Θα χρησιµοποιηθεί motion animation για να ενισχύσει το brand και να 

δηµιουργήσει µεγάλο θόρυβο και φήµη από στόµα σε στόµα. Τα 
στοιχεία που το χαρακτηρίζουν είναι: ζωντανό, διασκεδαστικό, 
εντυπωσιακό. 

 
Το θέµα είναι φιγούρα, µασκότ της ΠΝΑ και θα κάνει island hopping σε 
κάποια νησιά και στο σύνολο του συµπλέγµατος, τονίζοντας µέσα από 

την εικόνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός.  
 
Ο χαρούµενος και περίεργος περιηγητής θα ανακαλύπτει τον Κολοσσό 

στη Ρόδο, τον Ιπποκράτη στην Κω, το ηφαίστειο στη Σαντορίνη κλπ. 
Σύµβολα και εικόνες θα ξεπηδούν στο πέρασµά του και σε ελάχιστο 
χρόνο, θα εισπράττει ο θεατής την αύρα των νησιών και τη 
µοναδικότητά τους. 

 
Το spot θα προβάλλεται στις εκθέσεις τουρισµού, σε συνέδρια και φόρα 
όπου συµµετέχει η ΠΝΑ, και θα γίνει το BEST SELLER στον τουρισµό. Στο 

YOU TUBE θα αναστατώσει τους χρήστες µε τη φρεσκάδα του και θα 
κερδίσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τόσους οπαδούς φανατικούς 
που θα τροφοδοτήσει τα άλλα µέσα, social media, website µε πλήθος 

φίλους και δυνητικούς επισκέπτες.  
 
Τα αποτελέσµατα της χρήσης θα είναι µετρήσιµα µε δείκτες που θα 
χρησιµοποιήσουµε και θα βασίζονται στην επισκεψιµότητα, τη χρήση και 

το WOΜ. 
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∆ΡΑΣΗ 3: Ενέργειες δηµοσιότητας  
 
 3. 1 Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ  
 
Η καταχωρήσεις διαφηµιστικών µπροσούρων της ΠΝΑ σε έγκριτα 

περιοδικά και διαδικτυακά µέσα αποτελεί µια πάγια τακτική της 
Περιφέρειας καθώς είναι µια κλασική αλλά αποτελεσµατική διαφήµιση 
του προορισµού. Τα µέσα επιλέγονται ανάλογα µε τη βαρύτητα, τα 
κόστη και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.  

3.2    Αναπαραγωγή  Έντυπου Υλικού 

Η αναπαραγωγή εντύπων αποτελεί άλλη µια δράση δηµοσιότητα 
που θα γίνει επιλεγµένα και στοχευµένα.  
 
∆ΡΑΣΗ 4: Λειτουργία Συµβουλίου Τουρισµού Ν.Αιγαίου  
 
4.1.Συνεργασία µε ∆ήµους, τουριστικούς φορείς, κ.α του Νοτίου 
Αιγαίου  
 
Η συνεργασία της Περιφέρειας µε τους ∆ήµους και τους συλλογικούς 
τουριστικούς φορείς αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχή 

υλοποίηση του παρόντος Προγράµµατος ∆ράσης.  
 
Η προτεινόµενη συνεργασία αφορά δύο ξεχωριστά πεδία: 

 
• Συνεργασία στις επιµέρους ενέργειες µάρκετινγκ και προβολής  
 
• Σύσταση και λειτουργία του Συµβουλίου Τουρισµού Νοτίου Αιγαίου 
 
 
Η Περιφέρεια λε ι τουργώντας συντονιστικά πρέπει να ενθαρρύνει 

και να παροτρύνει τη συνεργασία όλων των αρµόδιων φορέων του 
τουρισµού και των ΟΤΑ καθώς µε αυτό τον τρόπο θα υπάρξει και 
εξοικοµόηση πόρων αλλά και καλύτερο αποτέλεσµα.  

 
Ο Ρόλος της Περιφέρειας είναι συντονιστικός και λειτουργεί 
συµπληρωµατικά και συνεργατικά µε τους υπόλοιπους φορείς. Όµως 

για να υπάρξει ένας Στρατηγικός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου 
κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ενός πλαισίου διαβούλευσης 
µέσω της σύστασης του Συµβουλίου Τουρισµού Νοτίου Αιγαίου. 
Λόγω της γεωγραφικής πολυδιάσπασης του Νοτίου Αιγαίου και της 
ύπαρξης πολυάριθµων νησιών µε διαφορετικά τουριστικά 
χαρακτηριστικά είναι σηµαντικό να υπάρχει µια οργανωµένη 
διαβούλευση µεταξύ της Περιφέρειας, των ∆ήµων και των άλλων 

τοπικών φορέων.  
 



 85 

Σε αυτό θα χρησιµεύσει το εν λόγω Συµβούλιο, στο οποίο θα κληθούν 
να µετάσχουν µε εκπρόσωπό τους οι ∆ήµοι και τα Επιµελητήρια της 

∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων καθώς και οι τοπικοί συλλογικοί 
φορείς του τουρισµού όπως λ.χ. οι Ενώσεις Ξενοδόχων, 
Ενοικιαζοµένων δωµατίων, Τουριστικών γραφείων, σύλλογοι 

εστίασης, κα. καθώς και το εργατικό κέντρο. ( Η σύσταση θα 
αποτελέσει θέµα της Επιτροπής Τουρισµού). 
 
Ρόλος του Συµβουλίου θα είναι, µεταξύ άλλων, ο συντονισµός 

όλων όσων υλοποιούν ενέργειες τουριστικού µάρκετινγκ,  προκειµένου  
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς να εργάζονται συντονισµένα προς 
την ίδια κατεύθυνση χωρίς να αλληλοακυρώνονται. Στο Συµβούλιο η 

Περιφέρεια θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το πρόγραµµά της για 
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Νοτίου Αιγαίου και να 
προσκαλέσει τα άλλα µέλη του Συµβουλίου σε συνεργασία και στη 

συλλογική χρηµατοδότηση κάποιων κοινών ενεργειών µάρκετινγκ ή 
άλλων κοινών δράσεων (π.χ. την προβολή ειδικών προσφορών για 
Έλληνες τουρίστες).  
 

 
Μια σηµαντική πτυχή της παρέµβασης της Περιφέρειας ως προς τη 
βελτίωση των συγκοινωνιών είναι η στενότερη συνεργασία αλλά και η 
άσκηση πίεσης προς τα αρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να 

ρυθµιστούν θέµατα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων (π.χ. ως προς τις 
άγονες γραµµές) αλλά και να αρθούν το συντοµότερο δυνατό τα 

γραφειοκρατικά εµπόδια που δυσκολεύουν τη δραστηριοποίηση των 
υδροπλάνων στην περιοχή του Αιγαίου (π.χ. εκκρεµότητες ως προς 
το καθεστώς αδειοδότησης και εν γένει το θεσµικό πλαίσιο για τις 

πτήσεις των υδροπλάνων, έναρξη λειτουργίας των υδατοδροµίων 
κοκ.), η λειτουργία των τουριστικών σχολών στη Ρόδο, η δηµιουργία 
µεταπτυχιακού στον τουρισµό, ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 
πλαισίου για τον τουρισµό, κ.λπ.  

 
4.2 Ηµερίδες, workshops  
 
Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Τουρισµού είναι απαραίτητο να διοργανώνται ανά 
γεωγραφικές ενότητες ηµερίδες απολογισµού και προγραµµατισµού 

της επόµενης τουριστικής περιόδου, στην οποία θα καλούνται οι φορείς 
της Τ.Α , οι φορείς του τουρισµού και άλλες αρµόδιες αρχές.  
 
Τα συµπεράσµατα αυτών των ηµερίδων θα αποτελούν την ατζέντα της 

συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Τουρισµού.  
 
 
∆ΡΑΣΗ 5: Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών 
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5.1. Αµοιβές φιλολόγων 
 
5.2. Αµοιβές οικονοµολόγων  
 
Αιτιολογία :  

Η ∆ιεύθυνση Τουρισµού είναι υποστελεχωµένη και περιλαµβάνει µε τα σηµερινά 

δεδοµένα έξι (6) άτοµα, εκ των οποίων τα τρία (3) έχουν την έδρα τους στην 

Ρόδο, στη γεωγραφική ενότητα ∆ωδεκανήσου, και τα τρία (3) στην Ερµούπολη, 

στη γεωγραφική ενότητα Κυκλάδων, και τα οποία ασκούν παράλληλα καθήκοντα 

σε άλλες διευθύνσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση του έργου «Προβολή του Τουριστικού 

Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε συνολικό προϋπολογισµό 

€3.250.000 για τα έτη 2013 έως και 2015 και συγκεκριµένα για την οικονοµική 

διαχείριση ολόκληρου του έργου, απαιτούνται:  

• ∆ύο (2) Οικονοµολόγοι κατηγορίας ΠΕ, ένας (1) στη γεωγραφική ενότητα 

∆ωδεκανήσου και ένας (1) στη γεωγραφική ενότητα Κυκλάδων, οι οποίοι 

θα είναι εξειδικευµένοι και θα ασχοληθούν αποκλειστικά µε την οικονοµική 

διαχείριση του έργου. 

 

Επίσης, προκειµένου η ∆ιεύθυνση Τουρισµού να µην περιοριστεί µόνο σε 

διαχειριστικά ζητήµατα αλλά να λειτουργήσει στη λογική ενός Οργανισµού 

Μάρκετινγκ Προορισµού όπως τον διαθέτουν και οι αντίστοιχες περιφερειακές 

διοικήσεις στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου και να καταστεί δυνατό για τη 

∆ιεύθυνση να υλοποιήσει η ίδια πολλές από τις προβλεπόµενες ενέργειες που 

περιλαµβάνονται στο έργο, απαιτούνται: 

• ∆ύο (2) Φιλόλογοι κατηγορίας ΠΕ, ένας (1) στη γεωγραφική ενότητα 

∆ωδεκανήσου και ένας (1) στη γεωγραφική ενότητα Κυκλάδων, οι οποίοι 

θα ασχοληθούν αποκλειστικά µε τη συγγραφή και επιµέλεια εκτύπωσης 

κειµένων προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας σε 

έντυπη µορφή καθώς και µε τη σύνταξη δελτίων τύπου και του 

τουριστικού eNewsletter για την τουριστική προβολή των νησιών της 

Περιφέρειας. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
 
∆ΡΑΣΗ 2.1: Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού  
 

∆ηµιουργία διαφορετικών βίντεο, σποτς και animation µε σύγχρονες 
µεθόδους (multi-layer effects, color correction, HDR toning κλπ) µε 
προσθήκη υπότιτλων στα αγγλικά και πρωτότυπης µουσικής.Η επιλογή 

του περιεχοµένου θα βασισθεί στη µελέτη επικοινωνίας καθώς θα 
αποτελεί µέρος της συνολικής καµπάνιας προβολής της ΠΝΑ.  
 

Θα µπορούν να αναρτηθούν στη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα, αλλά και σε 
άλλα κανάλια προβολής.  
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 
 
∆ΡΑΣΗ 3.1 : ∆ιοργάνωση Θεµατικών ηµερίδων ανά νησί στα 
∆ωδεκάνησα 
 
Η ανάπτυξη θεµατικών ηµερίδων σε κάθε νησί των Κυκλάδων θα 
οργανωθεί σύµφωνα µε τα αιτήµατα και τις ανάγκες των αρµόδιων 
φορέων του τουρισµού και των ∆ήµων. Θα δοθεί έµφαση στις 

προτεραιότητες που έχουµε επιλέξει ως περιφερειακή αρχή για το 
θεµατικό τουρισµό (Γαστρονοµικός τουρισµός, πολιτιστικός, 
θρηκευτικός, 3ης Ηλικίας, Ιατρικός, Μαθητικός, Θαλάσσιος, Αθλητικός 

και Mice (Incentives).  
 
∆ΡΑΣΗ 3.2 : ∆ιοργάνωση workshops σε τουριστικούς επαγγελµατίες σε 
νησιά της ∆ωδεκανήσου  
 
Τα workshops είναι ενέργειες/ εκδηλώσεις µάρκετινγκ για τους 
τουριστικούς προορισµούς (destination marketing events). 

Υλοποιούνται στον τουριστικό προορισµό. Σχεδιάζονται για να φέρουν 
κοντά τους κορυφαίους tour operators και οµάδα εξειδικευµένων 
τουριστικών πρακτόρων µε τους κορυφαίους εκπροσώπους τουρισµού 

της χώρας, του προορισµού και τους τοπικούς φορείς. Έχουµε µια 
αλληλεπίδραση του τουριστικού προϊόντος µε τις ενδιαφερόµενες 
τουριστικές µε αποτέλεσµα οι αγορές να γνωρίσουν το τουριστικό 

προϊόν και ο προορισµός να διαµορφώσει το κατάλληλο προϊόν που 
ταιρειάζει στις νέες τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών.  
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Είναι δράση ειδικά σχεδιασµένη µε στόχο την Ανάπτυξη Τουριστικού 
Προϊόντος µε µεγάλα οφέλη και διάρκεια σε βάθος χρόνου. Το 

αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µε την καλλιέργεια σχέσεων µε τους 
κορυφαίους Τ.Ο., τους τουριστικούς πράκτορες, τα ΜΜΕ και γενικά τους 
εµπλεκόµενους στον τουρισµό για την ενεργοποίηση της ζήτησης και 

την αύξηση των πωλήσεων. Τα δύο µέρη έχουν την ευκαιρία να δώσουν 
ενηµέρωση και πληροφόρηση, να παρουσιάσουν στρατηγικές και να 
βρουν κοινά σηµεία συνεργασίας. Από τις εργασίες υπάρχουν 
αποτελέσµατα και για τα δύο µέρη, συνήθως άµεσα υλοποιήσιµα µε 

όφελος και για όλους. Ο προορισµός που τα διοργανώνει ή συµµετέχει 
µε την γνώση που αποκτά για τις τάσεις του τουρισµού, τις επιθυµίες 
των πελατών, προσαρµόζει και διαφοροποιεί το προϊόν του ανάλογα 

ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης.  
 
Οι τουριστικοί επαγγελµατίες εκ µέρους της αγοράς, που συµµετέχουν, 

αποκτούν καλύτερη γνώση για το τουριστικό προϊόν, εκτιµούν και 
αξιολογούν, σχεδιάζουν καλύτερα το τουριστικό τους πλάνο για την 
περιοχή, βελτιώνουν δε τα επιχειρήµατα για την καλύτερη πώληση και 
αναλαµβάνουν δράση άµεσα σε συνεργασία µε τον προορισµό.  
Ο σκληρός ανταγωνισµός οδηγεί το τουριστικό προϊόν να 
χρησιµοποιήσει εργαλεία αποτελεσµατικά για να προβληθεί, να 
αναπτύξει networking, δηµόσιες σχέσεις, να λανσαριστεί, να πωλήσει το 

πακέτο που δηµιουργήθηκε στους τουριστικούς πράκτορες. 
 
 
∆ΡΑΣΗ 3.3: ∆ράσεις προβολής σε αεροδρόµια και λιµάνια της 
∆ωδεκανήσου 
 

Η ανάδειξη των προορισµών µας θα πρέπει να αποτυπώνεται στα 
αεροδρόµια και στα λιµάνια των νησιών µας, τα οποία δυστυχώς είναι 
τελείως απογυµνωµένα και δεν δηµιουργούν θετική εικόνα στο 
επισκέπτη.  

 
Για αυτό και προτείνουµε την ανάδειξη και καλλοπισµό επιλεγµένων 
αεροδροµίων και λιµανιών στα νησιά των Κυκλάδων ούτως ώστε να 

υπάρξει µια ωραιότερη εικόνα, η οποία θα αµβλύνει τα προβλήµατα 
που παρατηρούνται σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών και για τα οποία 
η κυβέρνηση πρέπει να µεριµνήσει.  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ( 
ΑΝ∆Ω) 
 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
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∆ΡΑΣΗ 4.1 : ∆ιοργάνωση Θεµατικών ηµερίδων ανά νησί στις Κυκλάδες 
 
Η ανάπτυξη θεµατικών ηµερίδων σε κάθε νησί των Κυκλάδων θα 
οργανωθεί σύµφωνα µε τα αιτήµατα και τις ανάγκες των αρµόδιων 

φορέων του τουρισµού και των ∆ήµων. Θα δοθεί έµφαση στις 
προτεραιότητες που έχουµε επιλέξει ως περιφερειακή αρχή για το 
θεµατικό τουρισµό ( Γαστρονοµικός τουρισµός, πολιτιστικός, 

θρηκευτικός, 3ης Ηλικίας, Ιατρικός, Μαθητικός, Θαλάσσιος, Αθλητικός 
και Mice (Incentives).  
 

 
∆ΡΑΣΗ 4.1: ∆ιοργάνωση workshops σε τουριστικούς επαγγελµατίες σε 
νησιά των Κυκλάδων 

 
Τα workshops είναι ενέργειες/ εκδηλώσεις µάρκετινγκ για τους 

τουριστικούς προορισµούς (destination marketing events). 
Υλοποιούνται στον τουριστικό προορισµό. Σχεδιάζονται για να φέρουν 
κοντά τους κορυφαίους tour operators και οµάδα εξειδικευµένων 
τουριστικών πρακτόρων µε τους κορυφαίους εκπροσώπους τουρισµού 

της χώρας, του προορισµού και τους τοπικούς φορείς. Έχουµε µια 
αλληλεπίδραση του τουριστικού προϊόντος µε τις ενδιαφερόµενες 
τουριστικές µε αποτέλεσµα οι αγορές να γνωρίσουν το τουριστικό 

προϊόν και ο προορισµός να διαµορφώσει το κατάλληλο προϊόν που 
ταιριάζει στις νέες τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών.  
 

Είναι δράση ειδικά σχεδιασµένη µε στόχο την Ανάπτυξη Τουριστικού 
Προϊόντος µε µεγάλα οφέλη και διάρκεια σε βάθος χρόνου. Το 
αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µε την καλλιέργεια σχέσεων µε τους 
κορυφαίους Τ.Ο., τους τουριστικούς πράκτορες, τα ΜΜΕ και γενικά τους 

εµπλεκόµενους στον τουρισµό για την ενεργοποίηση της ζήτησης και 
την αύξηση των πωλήσεων. Τα δύο µέρη έχουν την ευκαιρία να δώσουν 
ενηµέρωση και πληροφόρηση, να παρουσιάσουν στρατηγικές και να 

βρουν κοινά σηµεία συνεργασίας. Από τις εργασίες υπάρχουν 
αποτελέσµατα και για τα δύο µέρη, συνήθως άµεσα υλοποιήσιµα µε 
όφελος και για όλους. Ο προορισµός που τα διοργανώνει ή συµµετέχει 

µε την γνώση που αποκτά για τις τάσεις του τουρισµού, τις επιθυµίες 
των πελατών, προσαρµόζει και διαφοροποιεί το προϊόν του ανάλογα 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης.  
 

Οι τουριστικοί επαγγελµατίες εκ µέρους της αγοράς, που συµµετέχουν, 
αποκτούν καλύτερη γνώση για το τουριστικό προϊόν, εκτιµούν και 
αξιολογούν, σχεδιάζουν καλύτερα το τουριστικό τους πλάνο για την 

περιοχή, βελτιώνουν δε τα επιχειρήµατα για την καλύτερη πώληση και 
αναλαµβάνουν δράση άµεσα σε συνεργασία µε τον προορισµό.  
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Ο σκληρός ανταγωνισµός οδηγεί το τουριστικό προϊόν να 
χρησιµοποιήσει εργαλεία αποτελεσµατικά για να προβληθεί, να 

αναπτύξει networking, δηµόσιες σχέσεις, να λανσαριστεί, να πωλήσει το 
πακέτο που δηµιουργήθηκε στους τουριστικούς πράκτορες. 
 
 
∆ΡΑΣΗ 4.2: ∆ράσεις προβολής σε αεροδρόµια και λιµάνια των 
Κυκλάδων 
 

Η ανάδειξη των προορισµών µας θα πρέπει να αποτυπώνεται στα 
αεροδρόµια και στα λιµάνια των νησιών µας, τα οποία δυστυχώς είναι 
τελείως απογυµνωµένα και δεν δηµιουργούν θετική εικόνα στο 

επισκέπτη.  
 
Για αυτό και προτείνουµε την ανάδειξη και καλλωπισµό επιλεγµένων 

αεροδροµίων και λιµανιών στα νησιά των Κυκλάδων ούτως ώστε να 
υπάρξει µια ωραιότερη εικόνα, η οποία θα αµβλύνει τα προβλήµατα 
που παρατηρούνται σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών και για τα οποία 
η κυβέρνηση πρέπει να µεριµνήσει.  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ( ΑΝΕΤΚΥ) 
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 
 
Το συγκεκριµένο υποέργο αφορά στο project management του έργου 
και στην εκπόνηση µελετών για τη στρατηγική του marketing και της 

επικοινωνίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τη ∆ιεύθυνση 
Τουρισµού.  
 

∆ΡΑΣΗ 5.1: Συντονισµός και παρακολούθηση του έργου (project 
management)  
 
∆ΡΑΣΗ 5.2: Στρατηγική marketing και υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη 
τη διάρεκια του έργου 
 
∆ΡΑΣΗ 5.3: Στρατηγική επικοινωνίας και χρήση των social media και 
υπηρεσίες συµβουλευτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
 
∆ΡΑΣΗ 5.4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ   
 

ΝecsTour 
Πρόκειται για το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για έναν 
Ανταγωνιστικό και Βιώσιµο Τουρισµό*, στο οποίο η Περιφέρεια Νοτίου 
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Αιγαίου µετέχει επίσηµα, ως πλήρες µέλος, από τα µέσα του 2012, µαζί 
µε 27 ακόµα Περιφερειακές Τουριστικές Αρχές και 30 εκπροσώπους από 

τον ακαδηµαϊκό και τον επιχειρηµατικό χώρο.  
Το έργο του δικτύου αφορά: 

1. Τη διεύρυνση της γνώσης: µε συλλογή, ανταλλαγή και 

αξιολόγηση καλών πρακτικών, στα πλαίσια τουριστικών πολιτικών, για 
βιώσιµο και ανταγωνιστικό τουρισµό.  

2. Την αύξηση κοινών δράσεων: µε ανάπτυξη δράσεων/projects, 
διευκόλυνση στην εύρεση εταίρων για τα διάφορα προγράµµατα, 
διάδοση και ανάπτυξη υφιστάµενων project 

3. Την βελτίωση της εξειδίκευσης: σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκούς 
και ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

4. Τον συντονισµό της επικοινωνίας: µε προώθηση των 
στρατηγικών και των δραστηριοτήτων των µελών µέσα στο δίκτυο, και 
προς τους υπόλοιπους συµµετόχους και τα αρµόδια όργανα 

5. Την διασφάλιση της διασύνδεσης: µε καταγραφή, συµµετοχή και 
άσκηση επήρειας στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τον 
τουρισµό.  
Στόχος του NECSTouR, είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 
για το συντονισµό των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων 
και της έρευνας για βιώσιµο και ανταγωνιστικό τουρισµό, κατά τα 
πρότυπα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε Ανακοίνωσή της (2007-

COM621): Βιώσιµος και ανταγωνιστικός τουρισµός υπάρχει µε την 
«επίτευξη ισορροπίας µεταξύ του καλού των τουριστών σε σχέση µε το 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα του προορισµού και των επιχειρήσεων».  
 

CPMR 
H – ανεξάρτητη από τα όργανα της Ε.Ε. - ∆ιάσκεψη των Παράκτιων 
Περιφερειακών Περιοχών (CPMR), από το 1973 συνδιαλέγεται µε τις 
αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις εθνικές κυβερνήσεις 
µε στόχο να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και τα συµφέροντα των 
περιφερειών- µελών της, λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό των 

πολιτικών που έχουν υψηλό εδαφικό αντίκτυπο.  
Στη ∆ιάσκεψη µετέχουν περίπου 160 Περιφέρειες, από 28 χώρες, 
εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατοµµύρια πολίτες. Πεδίο συνεργασίας, 

η προώθηση των κοινών συµφερόντων προς τα αρµόδια εθνικά και 
ευρωπαϊκά όργανα καθώς και η πρακτική εφαρµογή/ κοινές δράσεις 
στα πλαίσια προγραµµάτων, µε στόχο την µεγιστοποίηση του οφέλους.  
 

Συγκεκριµένα η CPMR προσπαθεί να εξασφαλίσει µια ισχυρή 
περιφερειακή πολιτική εκ µέρους της Ε.Ε., που να συµπεριλαµβάνει τις 
περιφέρειες όλης της Ευρώπης. Επιπλέον βασικός στόχος των ενεργειών 

της ∆ιάσκεψης είναι να συµµετάσχει στον καθορισµό µίας 
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, σχεδιασµένης για να συµβάλει 
αναλόγως στην οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης.  
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Η προσβασιµότητα για όλες τις περιφέρειες και τα νησιά τα οποία 
τίθενται σε µειονεκτική θέση λόγω της τοποθεσίας. είναι η τρίτη κύρια 

δραστηριότητα εργασίας η οποία έχει εξαιρετική σηµασία για την CRPM.  
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στον απολογισµό δράσεων 2011-2012 
η Γενική Γραµµατέας της CPRM, κα Ελ. Μαριάνου: «Θα επιµείνουµε να 

υποστηρίζουµε ότι οι περιφέρειες και τα νησιά µπορούν να συµβάλουν 
πολλά στη διατηρήσιµη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη: από 
την ενεργειακή απόδοση έως τη βιώσιµη χρήση φυσικών πόρων και την 
ανάπτυξη πρώτων υλών για επιστηµονικούς σκοπούς. Η σύνδεση των 

περιφερειών µε το κέντρο και µεταξύ τους θα προωθήσει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και θα υποστηρίξει όλα τα εδάφη της 
Ευρώπης. Η εδαφική συνοχή δεν αποτελεί µια αµελητέα προσθήκη στη 

Συνθήκη, αλλά µια θεµελιώδη αρχή ολοκλήρωσης της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής». 
 

ERRIN 
Στo δυναµικό ∆ίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Έρευνα και 
την Καινοτοµία, που εδρεύει στις Βρυξέλες, συµµετέχουν πλέον των 90 
περιφερειών. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάληψη κοινών δράσεων 
και η εύρεση εταίρων για τα διάφορα προγράµµατα είναι κάποια από τα 
πεδία στα οποία εµπλέκεται το ∆ίκτυο µε στόχο να ενισχύσει τις 

δυνατότητες των περιφερειών-µελών του για έρευνα και καινοτοµία αλλά 
και να διασφαλίσει την επιτυχία τους στα προγράµµατα της Ε.Ε..  
Επιπλέον, το δίκτυο ERRIN επιδιώκει να επηρεάζει στον καθορισµό 

πολιτικών από την Ε.Ε., προκειµένου αυτές να ανταποκρίνονται µε τον 
καλύτερο δυνατόν τρόπο στις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
και προς την κατεύθυνση αυτή, συµµετέχει σε σχετικές διαβουλεύσεις 
ενώ βρίσκεται διαρκώς και σε τον διάλογο µε τα αρµόδια όργανα της 

Ε.Ε.  
 
 

∆ΡΑΣΗ5.5: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 
Προτεραιότητα µας είναι η διεκδίκηση κοινοτικών πόρων και η ανάπτυξη 
συνεργασιών µε ευρωπαϊκούς φορείς του τουρισµού για την µεταφορά 
και ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και την ενδυνάµωση των τοπικών 
µας οικονοµιών µέσα από ολοκληρωµένες δράσεις.  

 
Ως περιφέρεια µέσω της Αναπτυξιακής µας Εταιρείας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» 
έχουµε καταθέσει συνολικά 8 προτάσεις συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά 

έργα µε θεµατική σχετική µε τον τουρισµό, όπως η τουριστική αγορά ως 
ευκαιρία ανάπτυξης τροφίµων, η ενίσχυση και η ανάπτυξη του 
θεµατικού τουρισµού (αγροτουρισµός, ναυτικός τουρισµός, 

πολιτιστικός τουρισµός), η δηµιουργία τουριστικών θεµατικών δικτύων 
κ.ά.  
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Πέντε από αυτές τις προτάσεις κατατέθηκαν στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ∆ιακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI 

CBC MED και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής αναµένονται 
τέλος του τρέχοντος µηνός, µετά από συνεχείς αναβολές λόγω του 
µεγάλου αριθµού υποψηφίων έργων που κατατέθηκαν. Οι τίτλοι και οι 

προϋπολογισµοί για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου των εν λόγω έργων 
είναι οι εξής: Q.P. TARGET -200.000€, MEDCOTOUR -100.000€, 
ECONAUTIC-MED -114.290€, MED-ROUTE II -300.000€ και ODYSSEA TOUR 
IN MED -125.OOO€. 
 
Οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις έργων κατατέθηκαν στα πλαίσια των 
προγραµµάτων «Υποστήριξη διακρατικών θεµατικών τουριστικών 
προϊόντων ως µέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιµότητας του Ευρωπαϊκού τουρισµού» και «Έργα εδαφικής 
συνεργασίας για την δηµιουργία διακρατικών τουριστικών προϊόντων 
µε βάση την πολιτιστική και βιοµηχανική κληρονοµιά» της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
µε τίτλους και προϋπολογισµό για την ΠΝΑ ως εξής: EUROPEAN 
NETWORK OF NAUTICAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE -28.660€, OLD 
WORLD, NEW PATHS -23.000€ και ODYSSEUS MEDITERRANEAN -30.000€. 
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής σύµφωνα µε σχετική 
πρόσφατη ενηµέρωση από την Επιτροπή, αναµένονται Φεβρουάριο-

Μάρτιο του 2013. 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε.»  
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
Η χρήση της διαφήµισης από ένα τοπικό ή περιφερειακό φορέα θα 
πρέπει να γίνεται µε προσοχή, αφού πρόκειται για ένα ακριβό 

εργαλείο του µάρκετινγκ που θα πρέπει να εφαρµοστεί σωστά 
προκειµένου να φέρει χειροπιαστό αποτέλεσµα. Μια διαφηµιστική 
καµπάνια θα επιδράσει στο κοινό εφόσον το διαφηµιστικό µήνυµα 

επαναληφθεί ξανά και ξανά. Συνεπώς, όταν υπάρχει στόχευση σε ένα 
ευρύ κοινό, τότε θα απαιτηθούν µεγάλα ποσά για να επιτευχθεί η 
επιθυµητή επαναληψιµότητα του µηνύµατος. Όταν είναι µικρό το 

κονδύλι, τότε η διαφήµιση θα πρέπει να γίνεται πιο εστιασµένα σε 
µικρότερο κοινό η να µη γίνει καθόλου. 
 
 

∆ΡΑΣΗ 6.1: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Στο παρόν Πρόγραµµα ∆ράσης έχει προβλεφθεί η πραγµατοποίηση 
µιας ετησίως επαναλαµβανόµενης καµπάνιας στην Ελλάδα, ώστε να 
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εστιαστεί όλο το διαφηµιστικό κονδύλι στο ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό, 
το οποίο είναι πολύ µεγάλης σηµασίας για τις τουριστικές επιδόσεις 

πολλών από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Λόγω της οικονοµικής 
κρίσης θα περιοριστούν τα ταξίδια των Ελλήνων και έτσι αναµένεται 
ιδιαίτερα οξύς ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών προορισµών. 

 
 
Η προτεινόµενη καµπάνια στοχεύει πρωτίστως στο αθηναϊκό και 
δευτερευόντως στο πανελλήνιο ταξιδιωτικό κοινό, προβλέπει 

διαφήµιση σε ραδιοφωνικούς σταθµούς της Αθήνας (ιδίως όσους 
αναµεταδίδουν το πρόγραµµά τους και σε άλλες περιοχές της 
χώρας) καθώς και σε κυριακάτικα φύλλα εφηµερίδων. Η καµπάνια θα 

γίνει στη λογική του tactical marketing και θα αποβλέπει στη 
βραχυπρόθεσµη ενθάρρυνση του ταξιδιωτικού κοινού να αποφασίσει 
µια επίσκεψη στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

 
Η προτεινόµενη καµπάνια στοχεύει πρωτίστως στο αθηναϊκό και 
δευτερευόντως στο πανελλήνιο ταξιδιωτικό κοινό, προβλέπει 
διαφήµιση σε ραδιοφωνικούς σταθµούς της Αθήνας (ιδίως όσους 

αναµεταδίδουν το πρόγραµµά τους και σε άλλες περιοχές της 
χώρας) καθώς και σε κυριακάτικα φύλλα εφηµερίδων. Η καµπάνια θα 
γίνει στη λογική του tactical marketing και θα αποβλέπει στη 

βραχυπρόθεσµη ενθάρρυνση του ταξιδιωτικού κοινού να αποφασίσει 
µια επίσκεψη στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Για αυτόν το λόγο 
προτείνεται ως έναρξη της καµπάνιας η περίοδος του Μαΐου κάθε 

χρόνου µε έναν αρχικό κύκλο διαφήµισης, µε το δεύτερο και 
µεγαλύτερης έντασης κύκλο να τοποθετείται στα τέλη Ιουνίου έως τις 
αρχές του Ιουλίου. Στον αρχικό κύκλο η έµφαση θα δοθεί κυρίως στη 

µοναδικότητα και την πολυµορφία των προορισµών του Αιγαίου, στο 
δεύτερο κύκλο θα τονιστεί πρωτίστως ότι τα νησιά του Αιγαίου 
αποτελούν προσιτούς προορισµούς (µε παραποµπή στο τουριστικό 
portal της Περιφέρειας για ειδικές προσφορές και εκπτώσεις). Η 

ακριβής διάρκεια της καµπάνιας θα εξαρτηθεί από το media plan που 
έχει προτείνει ο ανάδοχος.  
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( AEGEAN CUISINE ) ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
(product club) 
       
Στο πλαίσιο του έργου της Τουριστικής Προβολής που υλοποιεί η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι δράσεις που θα µπορούσε να αναλάβει 
το Επιµελητήριο Κυκλάδων αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. 
 

∆ράση 7.1: Πιστοποίηση δωδεκανησιακών επιχειρήσεων µε βάση το 
πρότυπο Aegean Cuisine 
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Το πρότυπο Aegean Cuisine θα αναβαθµιστεί µε στόχο την παγκόσµια 

αναγνωσιµότητα και προβολή. Το πρότυπο Aegean Cuisine θα 
αναβαθµιστεί µε στόχο την παγκόσµια αναγνωσιµότητα και προβολή.  
 
∆ράση 7. 2. ∆ιεξαγωγή ηµερίδων για την προβολή του ∆ικτύου Aegean 
Cuisine- και της τοπικής Γαστρονοµίας 
Για την αύξηση του ενδιαφέροντος της τοπικής επιχειρηµατικής 
κοινότητας για το ∆ίκτυο Aegean Cuisine, το Επιµελητήριο Κυκλάδων 

µπορεί να αναλάβει τη διεξαγωγή ειδικών ηµερίδων µε προσκεκληµένους 
διακεκριµένους οµιλητές από το χώρο της γαστρονοµίας και του 
τουρισµού. Στους συµµετέχοντες µπορεί να διανέµεται ειδικό υλικό 

ενηµέρωσης για το ∆ίκτυο και τα οφέλη συµµετοχής των επιχειρήσεων 
αυτών. 
 
∆ράση 7.3. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις – Ενίσχυση δράσεων 
προβολής της τοπικής γαστρονοµίας  
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων µπορεί να αναλάβει την προβολή του 
∆ικτύου Aegean Cuisine µέσω καταχωρήσεων στο γραπτό και 

ηλεκτρονικό Τύπο. Με σκοπό την οµοιογενή παρουσία του ∆ικτύου 
προς το ευρύ κοινό. Με δεδοµένο ότι ανάλογες δράσεις θα 
αναληφθούν και από το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου, τα δύο 

Επιµελητήρια θα συνεργάζονται για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των 
διαθέσιµων µέσων για την προβολή του δικτύου. 
 

∆ράση 7.4. Συµµετοχή σε εκθέσεις γαστρονοµίας ( εγχώριες και 
διεθνείς)  
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων θα µπορούσε να συντονίσει την παρουσία 

εκθετών από την περιοχή ευθύνης του σε διεθνείς εκθέσεις (τουρισµού, 
γαστρονοµίας κλπ.) όπου θα συµµετάσχουν από κοινού η Περιφέρεια 
και το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου. 
 
∆ράση 7.5. Επαφές / Φιλοξενία opinion leaders για την προώθηση του 
γαστρονοµικού τουρισµού  
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων θα µπορούσε να συµµετάσχει στο 

πρόγραµµα φιλοξενίας διεθνών προσωπικοτήτων του τουρισµού και 
της γαστρονοµίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, 
σηµαντικές προσωπικότητες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

άποψης στον τουριστικό κλάδο παγκοσµίως θα προσκληθούν στα 
νησιά της Περιφέρειας και θα συµµετάσχουν σε events (ηµερίδες) που 
θα διοργανωθούν µε στόχο την περαιτέρω προβολή κα την ευρεία 
ενηµέρωση της παγκόσµιας ταξιδιωτικής κοινότητας για το ∆ίκτυο 

Aegean Cuisine, τους σκοπούς και τα µέλη του. 
 
∆ράση 7.6. Συµµετοχή στο Aegean Cuisine- Fun Club 
 



 96 

∆ηµιουργία ενός προγράµµατος loyalty «επισκεπτών-πελατών» των 
γαστρονοµικών προορισµών της περιφέρειας µέσα από την 

ενθάρρυνση της συµµετοχικής διάστασης του portal και της 
καθιέρωσής τους ως ένα από τα δηµοφιλέστερα forum στην Ελλάδα 
γύρω από το θέµα της Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονοµίας. Τα µέλη του 

Fun Club θα εφοδιαστούν µε την αντίστοιχη πλαστική κάρτα µέλους του 
Aegean Cuisine Fun Club η οποία θα τους επιτρέπει αφενός να 
αξιολογούν (rating) τις επιχειρήσεις- µέλη του δικτύου και αφετέρου να 
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς και κληρώσεις δώρων ή προσφορών 

που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις-µέλη ή χορηγοί. Το Επιµελητήριο 
∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να αναλάβει το κόστος για τη συµµετοχή 
των τοπικών του επιχειρήσεων στην ως άνω πρωτοβουλία, µε βάση τις 

κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές του Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 
 
∆ράση 7.7. Συµµετοχή στο Ετήσιο ∆ιήµερο Συνέδριο Αιγαιοπελαγίτικης 
Οινο-Γαστρονοµίας 
 
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων θα διοργανώσει για τα επόµενα δύο έτη 
Ετήσιο ∆ιήµερο Συνέδριο Αιγαιοπελαγίτικης Οινο-Γαστρονοµίας στην 

Αθήνα, µε σκοπό την ευρύτερη προβολή των προορισµών, των 
προϊόντων, της γαστρονοµίας και του πολιτισµού της Περιφέρειας, 
απευθυνόµενο σε πολλαπλά ακροατήρια. Το Επιµελητήριο 

∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να αναλάβει το κόστος για τη συµµετοχή 
των τοπικών του επιχειρήσεων στην ως άνω πρωτοβουλία, µε βάση τις 
κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές του Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΒΕΚ  
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8 : ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (AEGEAN CUISINE) ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 
(product club) 
      
Στο πλαίσιο του έργου της Τουριστικής Προβολής που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι δράσεις που θα µπορούσε να αναλάβει 
το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου αναφέρονται στις επόµενες 

παραγράφους. 
 
∆ράση 8.1. Πιστοποίηση δωδεκανησιακών επιχειρήσεων µε βάση το 
πρότυπο Aegean Cuisine  
 
Το πρότυπο Aegean Cuisine θα αναβαθµιστεί µε στόχο την παγκόσµια 
αναγνωσιµότητα και προβολή.  
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∆ράση 8.2. ∆ιεξαγωγή ηµερίδων για την προβολή του ∆ικτύου Aegean 
Cuisine- και της τοπικής Γαστρονοµίας 
 
Για την αύξηση του ενδιαφέροντος της τοπικής επιχειρηµατικής 
κοινότητας για το ∆ίκτυο Aegean Cuisine, το Επιµελητήριο 

∆ωδεκανήσου µπορεί να αναλάβει τη διεξαγωγή ειδικών ηµερίδων µε 
προσκεκληµένους διακεκριµένους οµιλητές από το χώρο της 
γαστρονοµίας και του τουρισµού. Στους συµµετέχοντες µπορεί να 
διανέµεται ειδικό υλικό ενηµέρωσης για το ∆ίκτυο και τα οφέλη 

συµµετοχής των επιχειρήσεων αυτών. 
 
∆ράση 8.3. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις – Ενίσχυση δράσεων 
προβολής της τοπικής γαστρονοµίας  
 
Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου µπορεί να αναλάβει την προβολή του 

∆ικτύου Aegean Cuisine µέσω καταχωρήσεων στο γραπτό και 
ηλεκτρονικό Τύπο. Με σκοπό την οµοιογενή παρουσία του ∆ικτύου 
προς το ευρύ κοινό, για τις καταχωρήσεις θα χρησιµοποιηθεί υλικό 
(µακέτες, radio & video spot, banners κλπ.) που θα δηµιουργηθεί. 

 
Με δεδοµένο ότι ανάλογες δράσεις θα αναληφθούν και από το 
Επιµελητήριο Κυκλάδων, τα δύο Επιµελητήρια θα συνεργάζονται για την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων για την προβολή του 
δικτύου. 
 

∆ράση 8.4. Συµµετοχή σε εκθέσεις γαστρονοµίας ( εγχώριες και 
διεθνείς)  
 

Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να συντονίσει την 
παρουσία εκθετών από την περιοχή ευθύνης του σε διεθνείς εκθέσεις 
(τουρισµού, γαστρονοµίας κλπ.) όπου θα συµµετάσχουν από κοινού η 
Περιφέρεια και το Επιµελητήριο Κυκλάδων.  

 
∆ράση 8.5. Επαφές / Φιλοξενία opinion leaders για την προώθηση του 
γαστρονοµικού τουρισµού  
 
Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να συµµετάσχει στο 
πρόγραµµα φιλοξενίας διεθνών προσωπικοτήτων του τουρισµού και 

της γαστρονοµίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, 
σηµαντικές προσωπικότητες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
άποψης στον τουριστικό κλάδο παγκοσµίως θα προσκληθούν στα 
νησιά της Περιφέρειας και θα συµµετάσχουν σε events (ηµερίδες) που 

θα διοργανωθούν µε στόχο την περαιτέρω προβολή κα την ευρεία 
ενηµέρωση της παγκόσµιας ταξιδιωτικής κοινότητας για το ∆ίκτυο 
Aegean Cuisine, τους σκοπούς και τα µέλη του. 

 
∆ράση 8.6. Συµµετοχή στο Aegean Cuisine- Fun Club 
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Θα δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα loyalty «επισκεπτών-πελατών» των 

γαστρονοµικών προορισµών της περιφέρειας µέσα από την 
ενθάρρυνση της συµµετοχικής διάστασης του portal και της 
καθιέρωσής τους ως ένα από τα δηµοφιλέστερα forum στην Ελλάδα 

γύρω από το θέµα της Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονοµίας.  
Τα µέλη του Fun Club θα εφοδιαστούν µε την αντίστοιχη πλαστική κάρτα 
µέλους του Aegean Cuisine Fun Club η οποία θα τους επιτρέπει αφενός 
να αξιολογούν (rating) τις επιχειρήσεις- µέλη του δικτύου και αφετέρου 

να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς και κληρώσεις δώρων ή προσφορών 
που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις-µέλη ή χορηγοί.  
Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να αναλάβει το κόστος για 

τη συµµετοχή των τοπικών του επιχειρήσεων στην ως άνω 
πρωτοβουλία, µε βάση τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές του 
Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 

 
∆ράση 8. 7. Συµµετοχή στο Ετήσιο ∆ιήµερο Συνέδριο Αιγαιοπελαγίτικης 
Οινο-Γαστρονοµίας 
 

∆ιοργάνωση Ετήσιου ∆ιήµερου Συνεδρίου Αιγαιοπελαγίτικης Οινο-
Γαστρονοµίας στην Αθήνα, µε σκοπό την ευρύτερη προβολή των 
προορισµών, των προϊόντων, της γαστρονοµίας και του πολιτισµού της 

Περιφέρειας, απευθυνόµενο σε πολλαπλά ακροατήρια. Το Επιµελητήριο 
∆ωδεκανήσου θα µπορούσε να αναλάβει το κόστος για τη συµµετοχή 
των τοπικών του επιχειρήσεων στην ως άνω πρωτοβουλία, µε βάση τις 

κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές του Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΒΕ∆ 

 
 
 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
∆ΡΑΣΗ 9.1: ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Αειφόρου Τουρισµού (UNWTO) 
για προορισµούς 
 
Η πολιτική βούληση και η ισχυρή δέσµευση των εθνικών και τοπικών 
κυβερνητικών παραγόντων , σε συνδυασµό µε την ενεργό συµµετοχή 
των τουριστικών φορέων και κάποιου ειδικού ακαδηµαϊκού ή 
επιστηµονικού ιδρύµατος, αποτελούν τα βασικά συστατικά επιτυχίας 
για ένα αποτελεσµατικό Παρατηρητήριο Τουρισµού.  
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Από τις αρχές της δεκαετία του ‘ 90, ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Τουρισµού (UNWTO) προωθεί την χρήση δεικτών για αειφόρο 
τουριστική ανάπτυξη, ως απαραίτητα µέσα/εργαλεία στον καθορισµό 
πολιτικών, στο σχεδιασµό και τη διαχείριση των προορισµών. Το 2004,ο 
UNWTO εξέδωσε «∆είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης για Τουριστικούς 

Προορισµούς: Ένας Οδηγός, η πιο περιεκτική πηγή για το θέµα, 
αποτέλεσµα µιας εκτενούς µελέτης για τις πρωτοβουλίες αναφορικά µε 
τους δείκτες αυτούς παγκοσµίως, όπου συµµετείχαν 62 
εµπειρογνώµονες από περισσότερες από 20 χώρες.  

 
Παγκόσµιο παρατηρητήριο για Βιώσιµο Τουρισµό (GOST) 
Το G.Ο.S.T., πρωτοβουλία του UNWTO (2004), απευθύνεται στους φορείς 

χάραξης πολιτικής, στους αρµόδιους για το σχεδιασµό και στους 
διευθυντές τουρισµού, προκειµένου να ενισχυθούν οι θεσµικές 
δυνατότητες της διαχείρισης πληροφοριών και ο έλεγχος/υποστήριξη 

για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, το 
G.O.S.T. στοχεύει να διευκολύνει την καθιέρωση ενός δικτύου 
παρατηρητήριων, µέσω της χρήσης µιας συστηµατικής εφαρµογής 
α)ελέγχου, β) αξιολόγησης (βιώσιµοι δείκτες τουρισµού) και γ) τεχνικών 

διαχείρισης πληροφοριών, ως βασικά εργαλεία για τη διαµόρφωση και 
την εφαρµογή των βιώσιµων πολιτικών για τον τουρισµό, των 
στρατηγικών, των σχεδίων και των διοικητικών διαδικασιών.. 

 
Συγκεκριµένα, στόχοι του είναι οι ακόλουθοι: 
• Παροχή µεθοδολογικών αναφορών 

• Υποστήριξη για τη δηµιουργία σχετικής υποδοµής 
• ∆ικτύωση και ανταλλαγή 
• Επισήµανση ορθών πρακτικών 

• Τακτική ανάλυση και υποβολή έκθεσης σχετικά µε τις τάσεις και τις 
επιδράσεις 
 
Η εµπειρία της Κίνας  
Το 2006, το Yangshuo (Guilin, Κίνα) καθιερώθηκε ως πιλοτικός 
προορισµός για να οργανώσει συλλογικά µε τους τοπικούς 
εταίρους/συµµετόχους(stakeholders)ένα σύστηµα ελέγχου, 

αποκαλούµενο Παρατηρητήριο Βιώσιµου Τουρισµού. Οι ετήσιες εκθέσεις 
(2006, 2007 και 2008) σχετικά µε τον έλεγχο των δεικτών για βιώσιµο 
τουρισµό στο Yangshuo, αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήµιο Υat-Sen, 

βασιζόµενες σε έρευνα και δηµοσκοπήσεις προκειµένου να αξιολογηθεί 
η πρόοδος.  
Το διάστηµα 23-30 Αυγούστου 2006, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος 
εργασιών για τον έλεγχο των δεικτών· καλύφθηκαν έξι τοµείς: 1) 

τουρισµός και κοινότητα, 2) βαθµός ικανοποίησης τουριστών1, 3) υγεία 
και ασφάλεια. 4) οικονοµικά οφέλη από τον τουρισµό, 5) τουρισµός σε 
σχέση µε τους πόρους και την προστασία περιβάλλοντος και 6) 

τουρισµός σε σχέση µε τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 
µεταφορών. 
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Η µεθοδολογία της έρευνας, υιοθέτησε έναν συνδυασµό ποιοτικής και 

ποσοτικής ανάλυσης, µε βάση ένα µεγάλο αριθµό στοιχείων από τα 
ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις. Τα συµπεράσµατα της έρευνας 
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των κατοίκων αντιλήφθηκε τον τουρισµό ως 

ευεργετικό παράγοντα στην ανάπτυξη του Yangshuo, από άποψη 
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας/ ισότητας των φύλων, συµβολής 
του τουρισµού στο ΑΕΠ καθώς επίσης και από άποψη 
συνειδητοποίησης/ αφύπνισης σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η ολική/ καθολική ποιότητα των υπηρεσιών στη 
τουριστική διαχείριση έπρεπε να βελτιωθεί, το περιβάλλον ήταν ασφαλές, 
απαιτούνταν όµως πιο προστατευτικά µέτρα για τους φυσικούς πόρους 

και το περιβάλλον καθώς επίσης και µέτρα ελέγχου για την ανάπτυξη, 
που να αφορούν προγραµµατισµό µεταφορών (δεδοµένου ότι 
ηχορύπανση και ατµοσφαιρική ρύπανση είχαν ενταθεί σηµαντικά ενώ η 

πρόσβαση στα εναλλακτικά µεταφορικά µέσα, όπως το ποδήλατο, ήταν 
περιορισµένη). 
Ο δεύτερος έλεγχος των δεικτών για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη του 
Yangshuo, πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 23 Αυγαούστου έως 1η 

Σεπτεµβρίου 2007. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν παρόµοια 
µε αυτήν του πρώτου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, συγκριτικά µε τους 
δείκτες του 2006, υπήρχαν ελάχιστες αλλαγές το 2007. Εκτός από το 

δείκτη συµφόρησης φυσικών σηµείων (όπου η µεταβολή διακύµανσης 
ήταν πάνω από 10%), οι περισσότεροι από τους άλλους δείκτες 
παρουσίασαν ασήµαντες διακυµάνσεις.  

 
Από τις 25 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεµβρίου 2008, η έρευνα έγινε µέσω 
επιθεώρησης/παρατήρησης των σηµαντικών φυσικών σηµείων και των 

κοινοτήτων καθώς επίσης και µε συνεντεύξεις στις κυβερνητικές 
υπηρεσίες. Μέσω αυτής της εργασίας προέκυψαν σηµαντικές 
πληροφορίες και πρωτογενή στοιχεία, που διευκόλυναν την κατανόηση 
σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη στο Yangshuo. Η συµβολή του 

τουρισµού στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θεωρήθηκε αξιοπρόσεκτη. Ο 
τουρισµός συµβάλλει επίσης στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των ντόπιων και συµβάλλοντας στην 

ισότητα των φύλων. Τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας επίσης 
εκτιµήθηκαν θετικά. Κύριες προκλήσεις που διαπιστώθηκαν ήταν τα 
παράπονα ότι ο τουρισµός είχε οδηγήσει στην αύξηση των διαζυγίων, 

σε άνοδο των τιµών και στη διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ πλούσιων 
και φτωχών. 
 
Συνολικά, οι κάτοικοι θεώρησαν ότι ο τουρισµός δεν είναι 

καταστρεπτικός στη βελτίωση του περιβάλλοντος αν και απαιτείται 
περισσότερη συνειδητοποίηση/αφύπνιση για την προστασία του 
(περιβάλλοντος). Συγχρόνως, ο πληθυσµός και η κυκλοφοριακή 

συµφόρηση βρέθηκαν να είναι αρκετά σοβαρά. Άλλα ζητήµατα 



 101 

ρύπανσης αφορούσαν τη µόλυνση των υδάτων και την ηχορρύπανση, 
κ.λπ..  

 
Σηµαντική βελτίωση ως ανταπόκριση στα συµπεράσµατα του 
παρατηρητηρίου 
Ένα από τα θέµατα που εντοπίστηκαν ήταν η χρήση γης, καθώς η 
ζήτηση ( για τουριστικούς σκοπούς) αυξήθηκε, ενώ οι οικοδοµήσιµες 
εκτάσεις ήταν περιορισµένες. Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε την 
ικανοποίηση των αναγκών που δηµιουργεί η τουριστική ανάπτυξη ˙ 

δηλαδή, µε άλλα λόγια, σηµειώθηκε µεγαλύτερη ζήτηση από την 
προσφορά γης. Η πόλη Guilin κατάφερε να πάρει περισσότερες 
οικοδοµήσιµες εκτάσεις από την αυτόνοµη κυβέρνηση, και έτσι 

αυξήθηκε η συνολική οικοδοµήσιµη γη. 
 
Επίσης, εντοπίστηκε η ανάγκη διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η 

βελτίωση της ποιότητας του νερού. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση του 
Yangshuo, πήρε µέτρα για τη διαχείριση των υδάτων 
(συµπεριλαµβάνοντας α)το κλείσιµο βιοµηχανικών πηγών ρύπανσης, β) 
την επιµόρφωση/εκπαίδευση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για 

την προστασία του περιβάλλοντος σε ντόπιους κατοίκους και τουρίστες, 
γ) τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου και της άµεσης παρέµβασης σε 
έκτακτες ανάγκες, κ.λπ.). 

 
Γενικά, άλλη µία θετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση του Yangshuo 
ήταν η προετοιµασία µίας πρότασης για τον τουριστικό σχεδιασµό 

2005-2025, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση έκανε αυξηµένες προσπάθειες 
για να πετύχει καλύτερο έλεγχο των επιπτώσεων της τουριστικής 
ανάπτυξης στην περιοχή.  

 
 
∆ΡΑΣΗ 9. 2: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (THINK TANK)  
 

• ΤΟ ΟΡΑΜΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (THINK ΤΑΝΚ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
Με δεδοµένο ότι η οικονοµία του τόπου µας διέρχεται την µεγαλύτερη 

της κρίση, όντας άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον τουρισµό και µε δεδοµένο 
ότι ο τουρισµός καθορίζει την απόδοση και την εξέλιξη όχι µόνο των 
τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και όλων των υπολοίπων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή µας , καθώς οι οικονοµικές 

δραστηριότητες αποτελούν µία αλυσίδα, εγείρονται εύλογα και σοβαρά 
ερωτήµατα σχετικά µε την πορεία του τουρισµού στην περιοχή µας, την 
εξέλιξη της επόµενης τουριστικής σαιζόν, το είδος των αγορών της 

περιοχής, το βαθµό ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και άλλα 
συναφή θέµατα, τα οποία απασχολούν όλους µας καθηµερινά. 
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 Τα ερωτήµατα αυτά συχνά απαντώνται είτε συλλογικά από πολλαπλούς 

φορείς είτε µεµονωµένα από ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Κάποιες από τις 
απαντήσεις αυτές υιοθετούνται και άλλες απορρίπτονται µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργείται ένα συγκεχυµένο πολυφωνικό σκηνικό.  

 
Τα δεδοµένα της σηµερινής εποχής επιτάσσουν την ύπαρξη 
επιστηµονικής υπόστασης και υποστήριξης επιστηµονικού υπόβαθρου 
ώστε ο τουριστικός προορισµός να ωθείται σε συνεχή εξέλιξη και 

πρόοδο. Με δεδοµένο ότι πλέον ο τουρισµός αποτελεί πολυ-
επιστηµονικό πεδίο , κρίνεται αναγκαία η αρωγή και η συνδροµή πάσης 
φύσεως επιστηµονικού κυττάρου από ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 

αντικειµένων. 
 
Στη ∆ωδεκάνησο (αλλά και στις Κυκλάδες) υπάρχει πολύ πλούσιο 

επιστηµονικό δυναµικό το οποίο όµως παραµένει αναξιοποίητο, καθώς 
οι επιστήµονες του τόπου µας δραστηριοποιούνται µεµονωµένα και 
αποµονωµένα ο ένας από τον άλλο. Στο παρελθόν είχαν αναληφθεί 
προς αυτή την κατεύθυνση σηµαντικές πρωτοβουλίες όπως η Οµάδα 

Επιστηµόνων Τουρισµού της ∆.Ε.Τ.Α.Π. (Αναπτυξιακή Εταιρεία του 
Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου), η οποία αν και για κάποιο χρονικό 
διάστηµα είχε πολυετή και αξιοσηµείωτη δράση, κάποια στιγµή τέθηκε 

στο περιθώριο και τελικά αδρανοποιήθηκε.  
 
Τα σηµερινά δεδοµένα αναδεικνύουν για άλλη µία φορά την ανάγκη για 

τη συγκέντρωση του υπάρχοντος επιστηµονικού δυναµικού σε µια 
∆εξαµενή Σκέψης και Οµάδα Προβληµατισµού «Think Tank», όπου οι 
συµµετέχοντες επιστήµονες θα προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις 

τους και θα εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέµατα τουρισµού, οι 
οποίες θα διατίθενται προς αξιοποίηση σε όλους τους εµπλεκόµενους 
µε τον τουρισµό φορείς, προς όφελος του τόπου.  
  

Η οµάδα αυτή θα αποτελεί ένα συµβουλευτικό όργανο όλων των 
φορέων σε θέµατα τουρισµού. Θα απαρτίζεται από νέους και έµπειρους 
επιστήµονες µε αποδεδειγµένη επιστηµονική κατάρτιση, οι οποίοι θα 

συσκέπτονται και θα καταθέτουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις 
απόψεις τους προκειµένου να προσεγγίσουν θέµατα που άπτονται του 
τουρισµού και χρήζουν µελέτης, έρευνας ή επιστηµονικής τεκµηρίωσης, 

συµβάλλοντας έτσι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην πρόοδο 
του προορισµού.  
 
 
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
Α. Η οµάδα αυτή δε θα υποκαθιστά τους υπάρχοντες φορείς αλλά θα 

λειτουργεί συµπληρωµατικά ως συµβουλευτικό όργανο που θα παρέχει 
επιστηµονική υποστήριξη σε κάθε ζήτηµα που θα τίθεται η θα προκύπτει.  
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Β. Η οµάδα θα αποτελείται από επιστήµονες µε µεταπτυχιακές σπουδές 
(Master’s Degree) και άνω και θα διαθέτουν επιστηµονική κατάρτιση σε 
θέµατα τουρισµού (tourism management, tourism marketing hospitality 

management,) ή σε συναφή γνωστικά αντικείµενα (όπως οικονοµικές 
και κοινωνικές επιστήµες, χρηµατοοικονοµικά, διαχείριση ποιότητας, 
ανθρώπινων πόρων , πληροφορική, τεχνολογία κ.λ.π. ), τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για τη θεώρηση θεµάτων που σχετίζονται µε τον 

τουρισµό εν γένει, υπό το πρίσµα µιας ολιστικής και συνεργειακής 
προσέγγισης. Τα µέλη θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά 
στην περιοχή µας, καθώς είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητες του τόπου και η συµµετοχή τους στην οµάδα θα πρέπει να 
είναι εθελοντική και µη κερδοσκοπική.  
 

Γ. Η οµάδα θα πρέπει να έχει ανοικτό χαρακτήρα µε την έννοια ότι: 
1. τα µέλη της θα επιλέγονται όχι µε κριτήρια προσωπικά και υποκειµενικά 
αλλά µε κριτήρια αντικειµενικά που σχετίζονται µε τις σπουδές και την 
κατάρτιση. Εποµένως, οποιοσδήποτε πληροί το κριτήριο της κατοχής 
µεταπτυχιακού τίτλου στον τουρισµό ή άλλη συναφή εξειδίκευση µπορεί να 

αποτελέσει µέλος της οµάδας κατόπιν εισηγήσεως των µελών της.  

2. στις συζητήσεις της οµάδας επιδιώκεται η συµµετοχή 
εκπροσώπων φορέων οι οποίοι θα καταθέτουν την επαγγελµατική 
σκοπιά και την εµπειρική γνώση στο εκάστοτε εξεταζόµενο θέµα. Η 

επιστηµονική οµάδα υπό τη σκέπη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα 
αποτελεί κέντρο µεταφοράς γνώσης και καινοτοµίας προς κάθε 
ενδιαφερόµενο και προς όλους τους συλλογικούς και επιχειρηµατικούς 

φορείς.  
3. Η οµάδα θα έχει ως όραµα την συνεισφορά στην εδραίωση µιας 
υγιούς και ανταγωνιστικής τουριστικής ανάπτυξης µέσω επιστηµονικής 

προοπτικής.  
 
 
• ΧΑΡΤΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ: 
 
- Εθελοντική και αφιλοκερδής συµµετοχή.  

 
- Αυτονοµία και ανεξαρτησία έκφρασης ανεξαρτήτως πολιτικών ή 
οποιωνδήποτε άλλων επιρροών. 

 
- Αξιοκρατία στην διαδικασία εισαγωγής µελών.  
 

- Ανοιχτός και δηµοκρατικός χαρακτήρας.  
 
- ∆ιαφάνεια των διαδικασιών. 
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- Ποιότητα παραγωγής έργου. 
 

- Παροχή επιστηµονικών πληροφοριών και αποτελεσµάτων ερευνών σε 
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέλος η φορέα. 
 

- Αξιοποίηση ολόκληρου του διαθέσιµου επιστηµονικού δυναµικού στον 
τοµέα του τουρισµού στο Ν.Αιγαίο , που θα µπορούσε να συνεισφέρει 
συνεργειακά στην ανταγωνιστικότητα και ευηµερία του προορισµού.  
 

- Συνεργασία µε το Παρατηρητηρίου Αιεφόρου Τουρισµού που θα 
δηµιουργηθεί .  
  
   
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ- τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Συντονισµός του Think Tank, Dr : Γιώργος Μπαρµπούτης  
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
 
 
∆ΡΑΣΗ 10.1: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Αντικείµενο της παρούσας πρότασης αποτελεί ο σχεδιασµός και η 
εφαρµογή σε µικρά νησιά του Αιγαίου ενός ολοκληρωµένου 

προγράµµατος ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε 
αντικείµενο την παραγωγή souvenirs υψηλής αισθητικής ποιότητας, που 
αναδεικνύουν την ταυτότητα των τουριστικών προορισµών.  

 
Ειδικότερα, η πρόταση στοχεύει να ενδυναµώσει ενδιαφερόµενες οµάδες 
της τοπικής κοινωνίας των νησιών ώστε να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν στοιχεία του πολιτισµικού και του φυσικού πλούτου της 
περιοχής ως πηγή έµπνευσης, προκειµένου να σχεδιάζουν και να 
παράγουν προϊόντα ποιότητας, µε σφραγίδα της ταυτότητας του 
τόπου. Ενδεικτικά, στοιχεία που µπορεί να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης 

είναι µοτίβα από παραδοσιακές φορεσιές, σχέδια από κεντήµατα, 
κοσµήµατα, είδη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, στοιχεία 
της τοπικής αρχιτεκτονικής κλπ.  

Τα τελικά προϊόντα προβλέπεται να διατίθενται σε επιλεγµένα σηµεία 
πώλησης στο νησί ή και στην ευρύτερη περιφέρεια (π.χ. µουσεία).  
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ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ/ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
 
Έναυσµα για την παρούσα πρόταση αποτελούν τα εξής:  
(1) Οι περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης και οι περιορισµένες 

ευκαιρίες απασχόλησης στα µικρά νησιά του Αιγαίου, σε συνδυασµό µε 
την αδυναµία επιτυχούς εφαρµογής στις περιοχές αυτές του 
αναπτυξιακού µοντέλου που ακολουθήθηκε στα µεγάλα νησιά. Η 
παραδοχή αυτή δηµιουργεί την ανάγκη σχεδιασµού και εφαρµογής 

εναλλακτικών µοντέλων ανάπτυξης. Σε ένα τέτοιο µοντέλο η αξιοποίηση 
ενδογενών στοιχείων αποτελεί εγγύηση βιωσιµότητας.  
(2) Η παραδοχή ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα από τους ελάχιστους 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που έχει πιθανότητες ανάπτυξης 
και απορρόφησης ανθρώπινων πόρων στα µικρά νησιά. Σε 
συνδυασµό µε το (1) παραπάνω, η παραδοχή αυτή κατευθύνει προς 

τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µοντέλων εναλλακτικού τουρισµού 
που εστιάζουν στην ιδιαιτερότητα των νησιών, ανάγοντας το ταξίδι προς 
αυτά σε µοναδική εµπειρία.  
(3) Την υπόθεση ότι ένα τέτοιο µοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στην 

ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας των νησιών, δηλαδή της 
αντιλαµβανόµενης για τα νησιά αυτά εικόνας, όπως αυτή 
σχηµατοποιείται µέσα από στοιχεία του ευαίσθητου πολιτισµικού και 

φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο τα νησιά ανήκουν.  
(4) Τα πολύτιµα και σε µεγάλο βαθµό άγνωστα στοιχεία του πολιτισµού 
ή/και του φυσικού πλούτου των µικρών νησιών. Τα στοιχεία αυτά 

συνδέονται µε την πολιτισµική και οικολογική ιδιαιτερότητα των νησιών, 
άρα αποτελούν συστατικά της ταυτότητάς τους.  
(5) Την ανάγκη αξιοποίησης όσο και διατήρησης των στοιχείων αυτού 

του ενδογενούς πολιτισµικού και οικολογικού πλούτου. Υπό αυτή την 
οπτική, τα στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν ευρέως ως πηγή 
έµπνευσης στο σχεδιασµό προϊόντων αλλά όχι ως «πρώτη ύλη» στην 
παραγωγή τους. Τα στοιχεία αυτά, χρησιµοποιούµενα µε τον 

απαιτούµενο σεβασµό, λειτουργούν ως βάση (µήτρα) για την 
παραγωγή σύγχρονων προϊόντων µε ποιότητα και αισθητική αξία τα 
οποία παραπέµπουν στην ταυτότητα των νησιών.  

(6) Τη βασική υπόθεση ότι ο κλάδος των αναµνηστικών αποτελεί ένα 
από τους κλάδους που στηρίζεται άµεσα στον τουρισµό, αλλά 
παράλληλα στηρίζει τον τουρισµό. Η αγορά αναµνηστικών αποτελεί 

µέρος της εµπειρίας του ταξιδιού. Παράλληλα, το αναµνηστικό αποτελεί 
στοιχείο προβολής της ταυτότητας του τουριστικού προορισµού.  
(7) την διαπίστωση ότι σε πολλές περιοχές –ανάµεσα σε αυτές και στα 
περισσότερα από τα µικρά νησιά- παρατηρείται έλλειψη αυθεντικών 

αναµνηστικών, δηλαδή προϊόντων που να θυµίζουν στους τουρίστες τη 
µοναδικότητα του προορισµού.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
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Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερα µέρη:  
• Ανίχνευση στοιχείων ταυτότητας της περιοχής 
• Πιλοτική παραγωγή προϊόντων 

• Επιµόρφωση σε επιχειρηµατικότητα  
• Στήριξη (κυρίως συµβουλευτική) για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας  

 

Ανίχνευση στοιχείων ταυτότητας της περιοχής 
Προβλέπεται σύντοµη µελέτη της περιοχής µε στόχο τον εντοπισµό 
ιδιαίτερων στοιχείων του φυσικού και του πολιτισµικού πλούτου 
 

Πιλοτική παραγωγή προϊόντων 
Τα προϊόντα που θα παράγονται θα ανήκουν στον κλάδο των souvenirs, 
θα σχεδιάζονται µε συγκεκριµένη µεθοδολογία δηµιουργικής σκέψης, µε 

έµφαση στην ευελιξία και το µετασχηµατισµό. Μετά τον εντοπισµό των 
στοιχείων της ταυτότητας της περιοχής, τα στοιχεία αποµονώνονται 
Προβλέπεται η εφαρµογή για την παραγωγή ενός πιλοτικού µοντέλου 

επιχειρηµατικής παραγωγής που στηρίζεται σε βασικές αφαιρετικές και 
πολλαπλασιαστικές αρχές και στηρίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών 
(απλές εφαρµογές).  

 
Επιµόρφωση σε επιχειρηµατικότητα  
Προβλέπεται η υλοποίηση ταχύρρυθµων επιµορφωτικών συναντήσεων 
για την ενδυνάµωση των ενδιαφεροµένων µελών της τοπικής κοινωνίας 

σε θέµατα επιχειρηµατικότητας. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει µελέτες 
περίπτωσης και ενηµέρωση για ανάληψη επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών .  

 
Συµβουλευτική ενδυνάµωση  
Προβλέπεται η παροχή διαρκούς συµβουλευτικής ενδυνάµωσης σε 

όσους αποφασίσουν να ασχοληθούν επιχειρηµατικά µε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες µέσα στα χρονικά πλαίσια του προγράµµατος.  
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ  
 
• Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής  
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
• Προώθηση τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

• Ενδυνάµωση τοπικής κοινωνίας  
• Αύξηση της απασχόλησης  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 11 : ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ- ΕΠΙΣΗΜΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΑ  
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 Ένας από τους πλέον κρίσιµους παράγοντες για την επιτυχή τουριστική 
προβολή του Νοτίου Αιγαίου είναι η δηµιουργία µιας δυναµικής 
διαδικτυακής παρουσίας από πλευράς της Περιφέρειας. Όπως έχουν 

δείξει όλες οι σχετικές έρευνες των τελευταίων ετών, πλέον το 
∆ιαδίκτυο αποτελεί µε µεγάλη διαφορά το βασικό µέσο 
πληροφόρησης και επηρεασµού των τουριστών, ενώ ως µέσο 
µαζικής προβολής καλύπτει µε χαµηλό κόστος ένα παγκόσµιο κοινό. 

 
Η εδώ προτεινόµενη διαδικτυακή προβολή αποτελείται από τα εξής 
επιµέρους στοιχεία: 

• Επίσηµη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 
• Τακτική αποστολή ενός τουριστικού e-Newsletter 

• Ολοκληρωµένη προβολή της Περιφέρειας στις ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης 
 
 

Αναλυτικότερα: 
 
Η επίσηµη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιες προδιαγραφές, ώστε η 
Περιφέρεια να αποκτήσει µια πολυλειτουργική διαδικτυακή πλατφόρµα 
στη λογική των διεθνώς καθιερωµένων ολοκληρωµένων Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Προορισµού (Destination Management Systems ή DMS), 
συγκρίσιµη µε αυτές των ανταγωνιστικών προορισµών του εξωτερικού 
και σίγουρα καλύτερη από τα υφιστάµενα portals ελληνικών 

προορισµών. 
 
∆ΡΑΣΗ 11.1: Tεχνικός σχεδιασµός, ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και 
περαιτέρω αναβάθµιση του επίσηµου τουριστικού portal της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
 
∆ηµιουργία µιας πολυλειτουργικής διαδικτυακής πλατφόρµας στη 
λογική των διεθνώς καθιερωµένων ολοκληρωµένων  Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Προορισµού (Destination Management Systems ή DMS), 

προκειµένου η διαδικτυακή παρουσία της Περιφέρειας να είναι 
ισότιµη αυτής άλλων ανταγωνιστικών προορισµών του εξωτερικού.  
 
Τα παραδοτέο αναλύεται στα εξής υποσυστήµατα και υπηρεσίες: 

 
1. Ανάπτυξη του ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας Τουρισµού της ΠΝΑ 
 

Ολοκληρωµένη διαδικτυακή παρουσίαση της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου µε στόχο τη πληροφόρηση του επισκέπτη, σε όλα τα θέµατα 
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που είτε είναι άµεσης χρησιµότητας, είτε µπορεί να τον ενδιαφέρουν, 
κατά την παραµονή του στο προορισµό. Θα πληροφορεί τον επισκέπτη 

ποια µέρη µπορεί να επισκεφτεί, που µπορεί να µείνει, πως να 
µετακινηθεί στην περιοχή, είτε µε δικό του µέσο (µε τη χρήση 
διαδραστικών χαρτών) είτε µε δηµόσια µέσα (διαδροµές, πρόγραµµα 

δροµολογίων, κλπ), τι αξιοθέατα (ποικίλου ενδιαφέροντος) µπορεί να 
βρει, τι επιλογές µπορεί να έχει για φαγητό ή/και διασκέδαση, τι 
εκδηλώσεις (ποικίλου ενδιαφέροντος) µπορεί να παρακολουθήσει κατά 
τη διαµονή του, τι δραστηριότητες (ποικίλου ενδιαφέροντος) µπορεί να 

επιλέξει, τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσει, κ.ο.κ. 
 
- Χαρακτηριστικά: 

 
 ∆υνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και 
ένταξης κειµένων και σελίδων σε αυτές 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών 
επιπέδων 
 ∆υνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυµέσων για 
παρουσίαση περιεχοµένου σε ποικίλες µορφές (κείµενο, φωτογραφία, 

video, audio, word, excel, pdf, flash) µε τη κατάλληλη γραφιστική 
επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού 
 Υποστήριξη εσωτερικής µηχανής αναζήτησης 

 Υποστήριξη newsletter 
 ∆υνατότητα δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων υπό τη µορφή polls 
 ∆υνατότητα ιεραρχηµένης πρόσβασης περιεχοµένου σε 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες µε δυνατότητα απόδοσης κωδικών 
πρόσβασης σε επιλεγµένες σελίδες του portal 
 ∆υνατότητα επικοινωνίας µέσω φόρµας επικοινωνίας 

 ∆υνατότητα προσθήκης σχολίων από τους επισκέπτες 
 
 
-Χρήση CSS για οµοιόµορφη διαµόρφωση περιεχοµένου:  
 
 ∆υναµικό άλµπουµ φωτογραφιών µε δυνατότητα upload από το 
control panel του διαχειριστή  

 *Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (content management system ή 
CMS) για πλήρη αυτονοµία στο ανέβασµα και τη διαχείριση του 
περιεχοµένου στο portal από τους διαχειριστές του συστήµατος. 

Προσαρµόζει αυτόµατα την παρουσίαση της ιστοσελίδας στην 
ανάλυση της οθόνης του τερµατικού του χειριστή (π.χ. laptop, 
smartphone, tablet κτλ)  
 Εργαλείο πρόγνωσης καιρού για κάθε νησί µε συνεχή επικαιροποίηση 

(λήψη µετεωρολογικών προβλέψεων από σχετικό πάροχο)  
 
- Island Hopping επιλογή νησιού από χάρτη και λειτουργίες όπως:  
 
- Ηµερολόγιο µε τις εκδηλώσεις για το κάθε νησί  
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- Εργαλείο ενηµέρωσης µεταφορικών µέσων για λιµάνια και αεροδρόµια 
(πρόγραµµα πλοίων, αεροπλάνων)  
- Πρόγραµµα µετακινήσεων (λεωφορείων, ΤΑΧΙ, τουριστικών πλοίων)  

- Πληροφορίες για ενοικιάσεις οχηµάτων ή καταλυµάτων για κάθε νησί 
(συνδέσεις µε τις επαγγελµατικές ενώσεις)  
- Ενηµέρωση για αξιοθέατα  
 
 Πρόβλεψη για ενσωµάτωση downloadable αρχείων στις επιµέρους σελίδες 

του portal όπως λ.χ. pdf files, αρχείων εικόνων  
 Χρήση χάρτη google maps – πλοήγηση στο χάρτη, σηµεία ενδιαφέροντος, 
διαδροµές  
 Ενότητα του portal µε τον προσωρινό τίτλο «Our Personal Story», στην οποία 
οι ίδιοι οι χρήστες – επισκέπτες θα µπορούν να ανεβάζουν δικό τους υλικό 

(κείµενα, φωτογραφίες, βίντεο κοκ.) κατόπιν ελέγχου από τον διαχειριστή (αν το 
κρίνετε σκόπιµο)  
 Πρόβλεψη των απαιτούµενων ευκολιών χρήσης στο portal όπως λ.χ. 
κουµπιά για άµεση εκτύπωση, αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή 
αποθήκευση ως αρχείο pdf της εκάστοτε ιστοσελίδας, δυνατότητα 

αυξοµείωσης µεγέθους των γραµµάτων  
 Συνεκτίµηση των προδιαγραφών χρήσης του portal από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες  
 Προβολή για mobile web-site έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή του 
από όλες τις κινητές συσκευές  
 Search Engine Optimization και Search Engine Marketing (SEO/SEM) για την 

καλύτερη δυνατή τοποθέτηση του portal στις µηχανές αναζήτησης  
 ∆ιασύνδεση του portal µε τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης  

 
2. Τριετής φιλοξενία του διαδικτυακού portal  
 
Xαρακτηριστικά:  
 Χώρος αποθήκευσης δεδοµένων >=10Gb µε δυνατότητα επέκτασης  

 Υψηλή διαθεσιµότητα uptime 99,9%  
 Υψηλές ταχύτητες πρόσβασης των σελίδων  
 Traffic Limit απεριόριστο χωρίς κρυφές χρεώσεις  
 Απουσία Single Points of failure στην υποδοµή  
 Λειτουργία ∆ιαδικτυακού Antivirus  

 Υποστήριξη FTP  
 ∆υνατότητα Backup, Restore  
 Dedicated IP  

 24Χ7 Τεχνική Υποστήριξη  

 
 

3: Ολοκληρωµένη προβολή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης  
 
- 400 σελίδες συνολικά (για κάθε νησί σε 8 social media). Πρόκειται να 

συµπληρώνουν τη στρατηγική επικοινωνίας της περιφέρειας πετυχαίνοντας:  
 Τη δηµιουργία πιστού κοινού  
 Το διάλογο µε το κοινό  
 Την ενεργοποίηση του κοινού σε ενέργειες προς όφελος της περιφέρειας  
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 Τη στοχευµένη διαφήµιση  
 
- ∆ηµιουργία επαγγελµατικής σελίδας σε:  
Facebook  
 Google+  
 Twitter  
 Youtube channel  
 Pinterest  

 Foursquare  
 Flickr  
 Blog  
 
- Πρόσθετες υπηρεσίες όπως:  
Facebook διαγωνισµός:  
Κάντε like στη σελίδα µας και µπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε πχ. Ένα 
ταξίδι στη Ρόδο!!!  
Facebook εφαρµογή:  
Εφαρµογή τύπου παιχνίδι µε 3D προσοµοιωτή του χάρτη του νησιού και 

επιλογή του χρήστη µε το ποντίκι της περιοχής που θα ήθελε να επισκεφτεί.  
Flickr – διαγωνισµός φωτογραφίας:  
Ο χρήστης θα συµµετέχει σε έναν διαγωνισµό για την καλύτερη φωτογραφία, 
όπου στο τέλος θα βραβεύεται µε διάφορα προνόµια κατά την επίσκεψή του σε 
ένα νησί.  
 
4. ∆ηµιουργία εφαρµογής στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταµπλέτες 
IOS – Apple & ANDROID – Google  
Ανάπτυξη της τουριστικής εφαρµογής στα έξυπνα κινητά και τις ταµπλέτες 
λειτουργικού συστήµατος IOS Apple - iPhone – iPad & Android Sony Ericsson, 
Sony, Samsung, LG, Motorola, HTC, Acer, HP όπως αυτό περιγράφεται και 
αναλύεται παρακάτω.  
 
- Χαρακτηριστικά της εφαρµογής  
 Χρήση της εφαρµογής χωρίς σύνδεση στο internet εκτός από τα νέα και το 
ηµερολόγιο  
 ∆ωρεάν εγκατάσταση της εφαρµογής από το App Store & Google Play  
 Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας  
 Υποστήριξη ηχητικών ξεναγήσεων  

 
Ηµερολογίου  
 Νέα  
 Push notification  

 Προωθητικά banner  
 
- Το περιεχόµενο της εφαρµογής θα αποτελείται από:  
1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
2. ∆ΙΑΜΟΝΗ (συνδέσεις µε τις επαγγελµατικές ενώσεις)  

3. ΦΑΓΗΤΟ (συνδέσεις µε τις επαγγελµατικές ενώσεις)  
4. ΠΑΡΑΛΙΕΣ  
5. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  
6. ΧΩΡΙΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΝΗΣΙΑ  
7. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (συνδέσεις µε τις επαγγελµατικές ενώσεις)  
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8. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
9. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ  
10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

11. i-AD ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ BANNER  
12. PUSH NOTIFICATION ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ MHNYMA  
13. ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΠΛΟΗΓΗΣΗ  
14. PHOTO - VIDEO – AUDIO GALLERY  
15. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ  
  
5. Συλλογή και Επικαιροποίηση πληροφοριακού υλικού (για 48 νησιά) 
σε 4 γλώσσες  
 

Επισκέψεις, συγκέντρωση νέου υλικού σε 48 νησιά για όλα τα θέµατα 
του Portal  
 Επικαιροποίηση υφιστάµενoυ υλικού, περιγραφών, ηλεκτρονικών 

συνδέσµων, τηλ. κ.α.  
 Αναβάθµιση του υπάρχοντος υλικού µε πρόσφατες πληροφορίες  
 Επιµέλεια και βελτίωση της σύνταξης των κειµένων  

 
 

6. Upload πληροφοριακού υλικού στις εφαρµογές (σε 4 γλώσσες)  
 
Upload του πληροφοριακού υλικού στο διαδικτυακό portal  
Upload του πληροφοριακού υλικού στις εφαρµογές των κινητών και tablets  
Παραµετροποίηση του υλικού  
Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων  
Επεξεργασία των φωτογραφιών και βίντεο, τίτλοι σε φωτογραφίες, δηµιουργία 

συνδέσµων (hypertext) στο ψηφιακό υλικό  
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 12:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 
∆ΡΑΣΗ 12.1: Παραγωγή έντυπου υλικού  
 

Προτείνεται η παραγωγή µιας σειράς τουριστικών φυλλαδίων κ α ι  
ε ν τ ύ πω ν . Ορισµένοι ∆ήµοι και συλλογικοί τουριστικοί φορείς του 
Νοτίου Αιγαίου ήδη έχουν εκδώσει φυλλάδια για τα νησιά τους. Το 

ζητούµενο, λοιπόν, είναι να ετοιµαστούν από την Περιφέρεια 
φυλλάδια µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα καλύπτουν 
συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών τους και θα προβάλλουν την 

περιοχή µε διαφοροποιηµένο τρόπο. 
 
 

Συγκεκριµένα προτείνεται η παραγωγή φυλλαδίων για προώθηση  
Α) Island Hoping  
Β) Θεµατικό τουρισµό ( Γαστρονοµικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, υγείας, 
κα. ) 
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Γ) Εδικών ∆ραστηριοτήτων ( καταδυτικό, περιπατητικό, αναρηχιτικόµ κα.)  
∆) Συνολικό προορισµό τα νησιά του Αιγαίου  

 
 
Α) Island Hoping  
 

Συγκεκριµένα προτείνεται η παραγωγή µιας σειράς φυλλαδίων µε 
τον τίτλο «The Island Hopper’s Guide to the Aegen Sea». Αντί να 
εκδοθεί ένα συµβατικό διαφηµιστικό φυλλάδιο µε όλα τα νησιά κάθε 

Νοµού, όπου για κάθε νησί θα υπάρχει µόνο µια συνοπτική 
περιγραφή λόγω περιορισµένου χώρου, θα ετοιµαστούν ξεχωριστοί 
οδηγοί για πέντε οµάδες γειτονικών νησιών, στους οποίους πέραν 
της αναλυτικής περιγραφής κάθε νησιού θα ενθαρρύνεται το island 

hoping µέσα από ταξιδιωτικά προγράµµατα µε διαφορετικούς 
συνδυασµούς νησιών. Η οµαδοποίηση των νησιών µέσα από 
τους πέντε οδηγούς θα γίνει µε κριτήριο το αεροδρόµιο ή το λιµάνι 

άφιξης των τουριστών.  
 
 

Β) Θεµατικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί  
 
Προτείνεται η παραγωγή ή παροχή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
κειµένων και φωτογραφιών µε στόχο τη δηµιουργία θεµατικών 

ταξιδιωτικών οδηγών –έντυπων και ψηφιακών.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε προτεινόµενες θεµατικές ενότητες, όπως:  
  
- Sailing - Aegean islands. Αφορά όσους επισκέπτονται το Αιγαίο µε 
σκάφος. Περιλαµβάνει τις ωραιότερες παραλίες που µπορεί να 
επισκεφθεί κανείς µε σκάφος, πού να φάνε, πού να διασκεδάσουν. 

Ασφαλή λιµάνια και αγκυροβόλια, ανεφοδιασµό σε καύσιµα/νερό.  
 
- Tastes of the Aegean. Πρόκειται για οδηγό γαστρονοµίας. 

Περιλαµβάνει πληροφορίες για τα τοπικά προϊόντα των νησιών και για 
τις παραδοσιακές συνταγές. Επίσης για το πώς αυτές οι συνταγές έχουν 
εµπλουτιστεί και µεταφερθεί στη σηµερινή διατροφή των νησιωτών.  
  

- Monasteries of the Aegean islands. Τα σηµαντικότερα θρησκευτικά 
µνηµεία Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσων. Εκτός από τα µοναστήρια, 
περιλαµβάνει εκκλησίες και πληροφορίες για την αρχιτεκτονική τους. 

Επίσης τα βασικά αξιοθέατα του νησιού όπου βρίσκονται τα µνηµεία, 
περιληπτικά.  
 

- Trekking guide-Aegean islands. Τα ωραιότερα µονοπάτια των νησιών 
του Αιγαίου. Σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι αυτός ο θεµατικός οδηγός 
αφορά και άλλες περιόδους εκτός της καλοκαιρινής, που είναι πιο 
κατάλληλες για περπάτηµα.  
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- Diving in the Aegean sea. Τα ωραιότερα σηµεία στα νησιά και τις 
βραχονησίδες για καταδύσεις.  

 
Το έντυπο υλικό θα εκδοθεί σταδιακά σε έξι διαφορετικές γλώσσες: την 
ελληνική, αγγλική, γερµανική, ιταλική, γαλλική και ρωσική. Θα 

διανεµηθούν κυρίως µε τους εξής τρόπους, προκειµένου να φτάσουν 
στα χέρια των ενδιαφερόµενων ταξιδιωτών µέσω α )  όλων των 
∆ήµων του Νοτίου Αιγαίου,  β )  των γραφείων τουριστικών 
πληροφοριών που λειτουργούν σε µερικά από τα νησιά, µέσω των 

συλλογικών τουριστικών φορέων, γ) της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ (τα φυλλάδια θα διατίθενται 
επίσης στο περίπτερο του ΕΟΤ σε όλες τις εκθέσεις στις οποίες 

συµµετάσχει, δ) µέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
σε όποιες εκθέσεις µετάσχει, ε) σε αεροδρόµια, λιµάνια και πλοία. 
 

 
 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13:  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
∆ΡΑΣΗ 13.1: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του συνολικού κονδυλίου τουριστικής 
προβολής που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 
την περίοδο 2013-2014, προτείνεται να πραγµατοποιηθούν 

διαφηµιστικές ενέργειες κ α ι  στο εξωτερικό σε στοχευµένες δράσεις 
καθώς τα κόστη είναι πολύ υψηλά.  
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∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ:  

 
Το προτεινόµενο Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Τουριστική 

Προβολή της ΠΝΑ 2013-2014 είναι πολύ φιλόδοξο, στοχευµένο και 
κοστολογηµένο.  
 

Οι πόροι που θα χρησιµοποιηθούν προέρχονται κυρίως από το ΕΣΠΑ « 
Κρήτης κα Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - Πράξη Προβολή Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου , από κοινοτικούς πόρους από 
την υποβολή ανταγωνιστικών προγραµµάτων και συµπληρωµατικά εάν 

απαιτηθεί από ιδίους πόρους.  
 
Επίσης, οι συνέργειες και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων µε τους 

υπόλοιπους φορείς θα αποφέρει µια σηµαντική µείωση της δαπάνης και 
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος, που είναι η 
ανάδειξη των νησιών της περιφέρεια Ν.Αιγαίου στη διεθνή τουριστική. 

αγορά και η καθιέρωση τους ως ανταγωνιστικούς προορισµούς.  
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ENOTHTA ∆’  
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Προτάσεις 

 
 
-  Θεωρούµε επιτακτική και αναγκαία η µεταφορά αρµοδιοτήτων στον 
τοµέα του τουρισµού στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες µπορούν να 
διαδραµατίσουν έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης της τουριστικής 
βιοµηχανίας σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τους συλλογικούς 

φορείς του τουρισµού.  
 
- Ανάγκη αναθεώρησής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

για τον Τουρισµό προκειµένου το σηµαντικό αυτό «εργαλείο» να 
µπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους µιας νέας τουριστικής 
πολιτικής µε γνώµονα την πραγµατική ανάπτυξη και την αειφορία 

λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω αναγραφόµενα. 
 
-Ανάληψη λειτουργίας της ΕΠΑΣ και ΙΕΚ από Περιφέρεια Ν.Αιγαίου σε 
συνεργασία µε θεσµικούς φορείς τουρισµού.  

 
-Αναβάθµιση του ρόλου της ΑΣΤΕΡ που θα επιτρέπει νοµοθετικά το 
αυτόνοµο-αυτοδιοίκητο της Σχολής κατά τα πρότυπα των ΤΕΙ και ΑΕΙ της 

χώρας, ανεξαρτήτως του φορέα που τους εποπτεύει. Για την πλήρη 
ακαδηµαϊκή αναγνώριση της Σχολής και την ένταξή της, όχι µόνο στην 
ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή ακαδηµαϊκή πραγµατικότητα, η 

πρόταση αυτή αποτελεί τη µόνη λύση.     
 
-Ανάπτυξη δράσεων για ενίσχυση της απασχόλησης στον τοµέα του 
τουρισµού, µέσω προγραµµάτων κατάρτισης των εργαζοµένων στο 

πλαίσιο των προγραµµάτων ∆ια βίου Μάθησης.  
 
-Προτείνουµε  τη δηµιουργία ενός «Τοπικού Συµφώνου» µε τη σύµπραξη 

των τοπικών και περιφερειακών, αυτοδιοικητικών αρχών, των 
εκπροσώπων της ξενοδοχειακής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής 
βιοµηχανίας, των εκπροσώπων των εργαζοµένων στους τοµείς αυτούς 

και των κοινωνικών φορέων του ευρωπαϊκού εναλλακτικού τουρισµού, 
ώστε να εφαρµοστεί σε περιφερειακό επίπεδο µια συνεκτική πολιτική, 
ενίσχυσης της απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού. 

 
Ανάγκη ενίσχυσης των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων µε ένα 
νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας πιο φιλικό προς αυτές και  µέτρα που θα 
συµβάλουν άµεσα στη διατήρηση των θέσεων  εργασίας, αλλά και  στη 

δηµιουργία νέων  ευκαιριών απασχόλησης 
 
Ανάληψη δηµόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών που θα προωθούν τη 

µεγαλύτερη συγκοινωνιακή σύνδεση, τόσο αεροπορικώς όσο και διά 
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θαλάσσης, µεταξύ των περιφερειών και παρέχουν τη δυνατότητα για 
µεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ. 

 
Θέµα Visas: 
- ∆ιευκόλυνση των διαδικασιών για την απόκτηση  visas από Τρίτες 

Χώρες από την ΕΕ.  
 
-Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος «Εξαίρεσης Schengen» από 4 
µήνες σε 6 µε θεώρηση στα λιµάνια και αεροδρόµια εισόδου µε 

δικαίωµα 2 επισκέψεων ( αντί µίας που ήταν φέτος) και επέκτασης του σε 
όλα τα λιµάνια και αεροδρόµια που είναι πύλες εισόδου.  
 
- Ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού µοντέλου βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, 
όπου ο τουρισµός να αποτελεί ξεχωριστό άξονα στα πλαίσια του 
Προγράµµατος COSME στην επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-

2020. (Έχουµε στείλει και σχετικό υπόµνηµα στο αρµόδιο Επίτροπο). Θα 
συµπεριλαµβάνει την ενσωµάτωση του πολιτισµού στο τουριστικό 
προϊόν, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος, τη 

βελτίωση τόσο των αεροπορικών όσο και των θαλάσσιων 
συγκοινωνιακών συνδέσεων µεταξύ των περιφερειών, την τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Οι προτάσεις που αναφέρουµε σίγουρα δεν καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών για την αναβάθµιση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

της ΠΝΑ για αυτό  και κρίνεται σηµαντική η κατάθεση προτάσεων από 
τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου.  
 

Τέλος, να σηµειώσουµε πως το προτεινόµενο  σχέδιο, δεδοµένης της 
φύσης του τουρισµού, θα επιδέχεται  τροποποιήσεις ανάλογα µε τις -
εκάστοτε απρόβλεπτες- ανάγκες της τουριστικής αγοράς καθώς η 

στρατηγική και ο επιχειρησιακός σχεδιασµός αποτελούν µια συνεχής (on 
going) διαδικασία  ανάπτυξης και να αξιολογούνται για τη συνεχή 
βελτίωση τους.  
 

Η στόχευση της ΠΝΑ είναι συγκεκριµένη και περιγράφεται µε απόλυτη 
σαφήνεια στο παρόν πόνηµα. Όµως για να υπάρξει και το επιθυµητό 
αποτέλεσµα θα πρέπει να µη ξεχνάµε ποτέ το µότο µας που είναι τα 3 Σ:  
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 


