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ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
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1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
1.1.1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο Τουρισµός αντιπροσωπεύει περίπου το 16% της ελληνικής οικονοµίας, συνυπολογίζοντας την
1
άµεση (8%) και έµµεση (8%) συνεισφορά του στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία σε ετήσια βάση. Ο
Τοµέας έχει αυξηθεί εδώ και µια δεκαετία, αλλά το 70% αυτής της αύξησης τροφοδοτείται από την
εγχώρια ζήτηση. Σύµφωνα µε άλλη εκτίµηση, η συνολική συνεισφορά του Τουρισµού στο ΑΕΠ της
Χώρας ανέρχεται στο 15,8% του ΑΕΠ (έναντι 25,4% της Μάλτας, 18,2% της Κύπρου και 9,9% της
Τουρκίας, 2010), ενώ η άµεση συνεισφορά του Τοµέα ανέρχεται σε 5,64 % (έναντι 13,0% της Μάλτας,
2
6,0 της Κύπρου και 4,0% της Τουρκίας) .
Το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας µας, παρά τις συνεχείς παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού,
παραµένει παραδοσιακό και στρεβλό. Η Ελλάδα, συνεισφέρει στο σύνολο των αφίξεων στην Ε.Ε κατά
2,36% - 2,61%, ήτοι σε ποσοστά µικρότερα από εκείνα της Ολλανδίας (2,96% - 3,09%), της Αυστρίας
(3,87% - 4,05%), ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τη Σουηδία (2,50% - 2,,59%).
Με βάση το «µοντέλο τουρισµού διακοπών» που έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα, πάνω από το 50% των
ο
αφίξεων αυτών περιορίζεται στο 3 τρίµηνο του έτους. Η απάντηση σε αυτή την παραδοσιακή
προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης συνδέεται µε την αναδιάρθρωση του µοντέλου τουριστικής
ανάπτυξης της χώρας µε νέες µορφές και υπηρεσίες εκτός του τουρισµού διακοπών (λ.χ. συνεδριακός
τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, ιαµατικός τουρισµός, αστικός τουρισµός και city break, κ.λπ.),
αλλά και αναβαθµισµένες υπηρεσίες στο πλαίσιο του τουρισµού διακοπών, όπως ο θαλάσσιος
ης
ης
τουρισµός σε συνδυασµό µε υποδοµές Μαρίνων 3 και 4 γενεάς, οι κρουαζιέρες, ο αγροτουρισµός,
ο καταδυτικός τουρισµός κ.ο.κ.
Η συνολική συνεισφορά του Τουρισµού στην απασχόληση ανέρχεται σε 18,4% (έναντι 26,1% της
Μάλτας, 19,6% της Κύπρου και 8,1% της Τουρκίας), ενώ η άµεση συνεισφορά του τοµέα στην
απασχόληση ανέρχεται σε 8,0% (έναντι 14,0% της Μάλτας, 6,9% της Κύπρου και 2,2% της Τουρκίας.
Η συνεισφορά του Τουρισµού στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι σε υψηλότερα επίπεδα και
από χώρες όπως η Γαλλία (4,5%), η Ιταλία (3,7%) και η Ισπανία (2,43%). Η συνεισφορά αυτή
αναδεικνύει την υψηλή παραγωγικότητα του τουρισµού, ιδιαίτερα συγκρινόµενη µε ανταγωνίστριες
χώρες, µε ταυτόχρονη όµως εξάρτηση της απασχόλησης από συγκεκριµένους κλάδους και εξάρτηση
του ίδιου του Τοµέα από συγκεκριµένες «παραδοσιακές» αγορές επισκεπτών. Σηµειώνεται ότι διεθνώς

1
2

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης McKinsey & Company, 2011
WTTC, Travel & Tourism Economic Impact 2011 (µέσω εκτιµήσεων του ∆ορυφόρου Λογαριασµού Τουρισµού - Tourism
Satellite Accounts - TSAs)
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ο κλάδος του τουρισµού ορίζεται σαν «Τουρισµός και συνοδευτικές υπηρεσίες µεταφορών» (Travel &
Tourism).
Oπωσδήποτε, παρά τη µεγάλη σηµασία του τουρισµού για την οικονοµία της χώρας, ο δείκτης
«τουριστική ένταση» (επισκέπτες ανά 1000 µόνιµους κατοίκους) δεν είναι εξαιρετικά υψηλός, όπως
υποδεικνύει ο ακόλουθος χάρτης.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 2006-20093

Κατά συνέπεια, ο Τουρισµός αναδεικνύεται σαν «ατµοµηχανή» της οικονοµίας, µε ισχυρές
διακλαδικές επιδράσεις και µε σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. Πρόσφατη µελέτη του
Παγκοσµίου Συµβουλίου Τουρισµού (WTTC) εκτιµά τις ακόλουθες προοπτικές για τον Τοµέα, µε
χρονικό ορίζοντα το 2021 ως εξής:
•

Ετήσια αύξηση 2012-2021 της άµεσης συνεισφοράς του Τουρισµού στο ΑΕΠ κατά 4% (έναντι
4,8% της Κύπρου, 4,5% της Μάλτας και 4,2% της Τουρκίας),

•

Ετήσια αύξηση της συνολικής συνεισφοράς του Τουρισµού στο ΑΕΠ κατά 4% (έναντι 4,5% της
Κύπρου, 4,3% της Μάλτας και 4,3% της Τουρκίας),

•

Ετήσια αύξηση 2012-2021 της άµεσης συνεισφοράς του Τουρισµού στην Απασχόληση κατά
1,9% (έναντι 2,7% της Τουρκίας, 2,7% της Μάλτας και 2,3% της Κύπρου).

•

Ετήσια αύξηση της συνολικής συνεισφοράς του Τουρισµού στην συνολική Απασχόληση κατά
2,1% (έναντι 2,0% της Μάλτας, 1,8% της Κύπρου και 1,7% της Τουρκίας).

3

ESPON, ATTREG Project, Final Report, 2013
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Προκύπτει ότι κατά την επόµενη 10ετία, ο Τουρισµός µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ανάταση
της Ελληνικής Οικονοµίας, µε συγκεκριµένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε περιφερειακή κλίµακα
και ιδίως στην απασχόληση, η οποία λόγω της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, πλήττεται µε
ιδιαίτερη ένταση.
Ο Τουρισµός συνδέεται οριζόντια µε τις περισσότερες οικονοµικές δραστηριότητες, ενώ έχει σαφή
χωρική διάσταση. Ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναµένεται να επηρεάσει θετικά την
προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και την ευέλικτη και εύρυθµη λειτουργία της τουριστικής
αγοράς, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών των πάσης φύσεως τουριστικών
υπηρεσιών. Ήδη, οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται µε τον ΟΟΣΑ σε δύο φιλόδοξα έργα ευρείας
4
εµβέλειας :
•

Μείωση του διοικητικού φόρτου σε 13 τοµείς, όπως περιγράφονται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης.
Από το εν λόγω έργο θα προκύψουν συστάσεις για τη µείωση του εν λόγω φόρτου κατά 25%.

•

Λεπτοµερής αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου σε 4 κύριους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας (υλικά κατασκευής, επεξεργασία τροφίµων, τουρισµός και λιανικό εµπόριο)
προκειµένου να εντοπιστούν οι κανονιστικές διατάξεις που παρακωλύουν τον ανταγωνισµό,
περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά και διατηρούν τις τιµές σε τεχνητά υψηλό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, προωθούνται ρυθµίσεις για την προσέλκυση νέων µορφών τουρισµού, όπως είναι ο
τουρισµός υγείας, ο ιατρικός τουρισµός, ιαµατικός κλπ. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας
Υγείας, η Ελλάδα έχει υπογράψει Μνηµόνιο Συνεννόησης µε τη Γερµανία (Φεβρουάριος 2012) και
συγκρότησε µια Επιτελική Επιτροπή Μεταρρύθµισης της Υγείας (Σεπτέµβριος 2012) για την εποπτεία,
τον συντονισµό και την παρακολούθηση της µεταρρύθµισης σε ζητήµατα που άπτονται στη
νοσοκοµειακή διαχείριση, στην πρωτοβάθµια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και στον τουρισµό υγείας.
Η πρωτοβάθµια περίθαλψη, ο τουρισµός υγείας και οι ανθρώπινοι πόροι του ΕΣΥ (σε συντονισµό µε
τη διαδικασία διοικητικής µεταρρύθµισης) ορίστηκαν πρόσφατα ως νέοι τοµείς στους οποίους θα δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση. Κράτη Μέλη και άλλοι φορείς µε συναφή εµπειρία κλήθηκαν να ανταλλάξουν τις
βέλτιστες πρακτικές τους σε διάφορα πεδία της τουριστικής πολιτικής, όπως οι πολιτικές τοποθέτησης
τουριστικών επενδύσεων, η πιστοποίηση της ποιότητας των ξενοδοχείων ή η τουριστική εκπαίδευση.
Επίσης, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονται
παρεµβάσεις (Πυλώνας 1 του Οδικού Χάρτη) για τη δικτύωση µεταξύ του τουρισµού και της
περιφερειακής – τοπικής παραγωγής αγροτικών κ.α. προϊόντων.
Με βάση τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές εξελίξεις και την βαθύτερη του αναµενόµενου ύφεση της
ελληνικής οικονοµίας, είναι πρόδηλα αποδεκτό, τόσο από τους φορείς άσκησης πολιτικής, όσο και
από της τουριστική αγορά, το γεγονός ότι η τουριστική δραστηριότητα δύναται να αποτελέσει
παράγοντα ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η συµβολή του τουρισµού ως οικονοµική,
παραγωγική και κοινωνική δραστηριότητα κρίνεται σηµαντική, οφειλόµενη κυρίως στην υψηλή
απόδοση των τουριστικών επενδύσεων, ως επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας. Η
προστιθέµενη αξία του τοµέα για την οικονοµία, καταγράφεται ως µια εκ των σηµαντικότερων µε
υψηλό περιφερειακό πολλαπλασιαστή της άµεσης και έµµεσης τουριστικής δαπάνης. Ο
πολλαπλασιαστής αυτός δύναται να αυξηθεί στην περίπτωση που αυξηθούν σηµαντικά οι εγχώριες
εισροές στις τουριστικές επενδύσεις και στην τουριστική κατανάλωση.
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2012.
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1.1.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Η απώλεια ανταγωνιστικότητας στον τοµέα του τουρισµού χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το «Position Paper για την ανάπτυξη του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης
και τα προγράµµατα της Περιόδου 2014-2020 για την Ελλάδα».
Το ίδιο κείµενο, που αποτελεί στρατηγικό πλαίσιο σχεδιασµού των νέων προγραµµάτων, επισηµαίνει
µεταξύ άλλων σε σχέση µε τον τουρισµό:
•

Η έλλειψη διατροπικότητας και διασύνδεσης των µερών του µεταφορικού συστήµατος επηρεάζει
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα. Ιδιαίτερα επενδύσεις για τη στήριξη της θαλάσσιας
συνδετικότητας και πολυτροπικότητας, όπως εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, λιµενικές υποδοµές και
συγκοινωνιακές συνδέσεις µε την ενδοχώρα πρέπει να συνεχιστούν προκειµένου να αυξηθεί
περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και τα έσοδα από τον τουριστικό τοµέα. Όσον αφορά τις
παράκτιες περιοχές, η κατασκευή των σχετικών υποδοµών για ιστιοφόρα και γιοτ κρουαζιέρας
έχει ιδιαίτερη σηµασία. Το ίδιο ισχύει και για επενδύσεις σε τερµατικούς σταθµούς των
κρουαζιερόπλοιων (ικανότητας ελλιµενισµού και συναφών λιµενικών εγκαταστάσεων), σε
εναρµόνιση µε τον στόχο της χώρας για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων είτε για επίσκεψη
είτε για χρήση της Ελλάδα, ως Ηome Ρort.

•

Η «βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
συνδέονται στρατηγικά µε την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα καθώς νέες βόρειες περιοχές
αναµένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα τους ως παραθεριστικοί προορισµοί. Ο τουρισµός
αποτελεί κύριο πεδίο εφαρµογής των προγραµµάτων ενεργειακής αποδοτικότητας και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Ενέργειες όπως ο πράσινος τουρισµός καλούνται να
συνεχιστούν.

•

Ο Τουρισµός περιλαµβάνεται στους τοµείς που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα και καλύτερες
προοπτικές εξέλιξης. Σε αυτούς τους τοµείς έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη καινοτόµων
και ανταγωνιστικών προϊόντων. Με αυτή την στόχευση οι περιφερειακές πολιτικές θα πρέπει να
εστιάσουν στην δηµιουργία ενός µικρού αριθµού πόλων ανάπτυξης / πόλεις ή περιοχές
«αριστείας».

•

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σκόπιµη η ενίσχυση της «µπλε
οικονοµίας» και η ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού ως κύριου στόχου των
προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας

Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναγκαίος ο σχεδιασµός µιας στρατηγικής που θα
αναπτύσσει συνέργιες µεταξύ των τοµέων του πολιτισµού, του τουρισµού, της επιχειρηµατικότητας και
της εκπαίδευσης και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες µε στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας
(value for money) και την τοποθέτηση της Ελλάδας ως τουριστικό προορισµό υψηλής ποιότητας που
στοχεύει σε βιώσιµους τύπους τουριστικής ανάπτυξης.

1.1.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα αποτελεί διαρκή στόχο του αναπτυξιακού
προγραµµατισµού στην Ελλάδα και κύριο µέσo για την εκπλήρωση των στόχων σύγκλισης και
συνοχής µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρησιακά Προγράµµατα, Μέτρα ή ∆ράσεις για την
τουριστική ανάπτυξη έχουν υλοποιηθεί σε όλες τις Προγραµµατικές Περιόδους, χωρίς ωστόσο να
έχουν πάντοτε ενιαίο σχεδιασµό ή διαρκείς δοµές προγραµµατισµού. Η έλλειψη αυτή προφανώς
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επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των εκάστοτε επιλογών διαµορφώνεται ιστορικά
σε συσχέτιση µε τον τρόπο διακυβέρνησης του τοµέα που µεταβάλλεται συνεχώς καθ’ όλη την
διάρκεια των τεσσάρων ως σήµερα Προγραµµατικών Περιόδων (Γενική Γραµµατεία, Υφυπουργείο,
Υπουργείο). Σε µικρότερο βαθµό αλλά επίσης σηµαντική για τον προγραµµατισµό υπήρξε και η
κατάτµηση των υπηρεσιών σχεδιασµού και υλοποίησης: ενδεικτικά αναφέρονται οι διαφορετικές
αρµοδιότητες κατά περιόδους του ΕΟΤ, η για περιορισµένο διάστηµα λειτουργία Περιφερειακών
∆ιευθύνσεων Τουρισµού, οι κατά καιρούς αλλαγές στις αρµοδιότητες δηµοσίων φορέων που
καλούνται να υλοποιήσουν τον σχεδιασµό υποδοµών (π.χ. οι αρµοδιότητες διαχείρισης λιµενικών
ζωνών µεταξύ Λιµενικών Ταµείων και ΟΤΑ), η απουσία ως πολύ πρόσφατα δοµών όπως οι Φορείς
∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών κ.α. Οι συνεχείς αυτές διαφοροποιήσεις καθιστούν
επιτακτική τη συνοπτική έστω αποτίµηση της ως τώρα εµπειρίας, των αποτελεσµάτων και των
επιπτώσεων των προηγούµενων περιόδων ώστε αφενός να βελτιωθούν επιτυχηµένες δράσεις και να
αναγνωριστούν ελλείψεις - αστοχίες, αφετέρου να τεκµηριωθούν οι νέες στρατηγικές επιλογές και
στόχοι.
Η

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1989-93)
Το 1ο ΚΠΣ διαµορφώθηκε σε δύο σκέλη εθνικό, περιφερειακό. Το πρώτο σκέλος αποτελούνταν από
Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αποτελούσαν ταυτόχρονα και διακριτά Τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα. Ο Τουρισµός αποτέλεσε ένα από αυτά µε τον τίτλο «Ισόρροπη Ανάπτυξη του
Τουρισµού». Η χρηµατοδοτική βαρύτητα του ΕΠ ήταν ελάχιστη καθώς οι διατιθέµενοι κοινοτικοί πόροι
ανέρχονταν µόλις στο 1,6% του συνολικού Πλαισίου. Οι στόχοι του προγράµµατος που είχαν τεθεί
ήταν οι εξής:
•

Αποθάρρυνση της υπερβολικής συγκέντρωσης τουριστικών µονάδων σε κορεσµένες περιοχές
και ενθάρρυνση των τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές που δεν έχουν αξιοποιήσει τους
τουριστικούς τους πόρους.

•

Ενθάρρυνση της δηµιουργίας µεγάλων µονάδων υψηλής κατηγορίας και αποθάρρυνση των
µικρών και χαµηλής κατηγορίας, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων όταν αυτές είναι δικαιολογηµένες.

•

Ενθάρρυνση της κατασκευής βασικών τουριστικών υποδοµών και εγκαταστάσεων.

Το ΕΠ περιελάµβανε δύο υποπρογράµµατα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και επικεντρώθηκε στη χρηµατοδότηση
επενδυτικών σχεδίων (Ν. 1892/90), στη χρηµατοδότηση ελαφράς υποδοµής (π.χ. µονοπάτια), στην
κατάρτιση και σε δράσεις οργάνωσης του ΕΟΤ.
Κύρια αποτελέσµατα υπήρξαν η αύξηση του
5
συνολικού δυναµικού των τουριστικών κλινών κατά 16.987 κλίνες ήτοι κατά 3,4% (1995) και
παράλληλα η άµεση αύξηση της τουριστικής απασχόλησης κατά 3.100 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης,
το Υποπρόγραµµα ΙΙ (ΕΚΤ) είχε σαν άµεσο αποτέλεσµα την κατάρτιση περίπου 15.000 εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα και περίπου 1.500 στις δηµόσιες Τουριστικές επιχειρήσεις και στον ΕΟΤ. Στην
περίοδο αυτή βαριές γενικές ή και ειδικές τουριστικές υποδοµές (λιµάνια, αεροδρόµια ή µαρίνες,
αναπλάσεις) δεν συνδέονται προγραµµατικά µε την τουριστική πολιτική και υλοποιούνται από άλλα
προγράµµατα. Παράλληλα η ανάδειξη και προστασία τουριστικών πόρων υλοποιείται κυρίως από τα
Προγράµµατα ή Υποπρογράµµατα Πολιτισµού και Περιβάλλοντος.
Η

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1994-99)
ο

Στο 2 ΚΠΣ ο τοµέας του Τουρισµού συνδέεται σε Επιχειρησιακό επίπεδο µε αυτόν του Πολιτισµού και

5
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µαζί µε άλλους παραγωγικούς τοµείς εντάσσονται στον Αξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα του οικονοµικού ιστού». Το «ΕΠ Τουρισµός –Πολιτισµός» έχει ακόµη µικρή
χρηµατοδοτική βαρύτητα (1,8 % στο σύνολο του ΚΠΣ, εκ των οποίων µόνο 50% αφορούν στον
τουρισµό). Ο κύριος στόχος που τέθηκε για το Υποπρόγραµµα Τουρισµός είναι η εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και περιλαµβάνει δράσεις όπως:
•

βελτίωση των υπαρχουσών γενικών και ειδικών υποδοµών

•

αύξηση της ευαισθησίας για διαφύλαξη περιβάλλοντος µε την προώθηση έργων περιβαλλοντικής
αξιοποίησης εθνικών δρυµών, ορεινών όγκων κλπ.

•

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών δραστηριοτήτων του δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα µε εντατικοποίηση της προσπάθειας για καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής πώλησης του
προϊόντος, µε παράλληλη αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού

•

ανανέωση του τουριστικού προϊόντος µέσω εναλλακτικών µορφών

•

µείωση της εποχικότητας, εκσυγχρονισµός µονάδων, δηµιουργία συνεδριακών κέντρων και
λοιπών εγκαταστάσεων για αθλητικό τουρισµό, τουρισµό υγείας κ.α..

Από πλευράς υποδοµών στο ΕΠ Τουρισµός – Πολιτισµός εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1
(θαλάσσιος τουρισµός) ένας σηµαντικός αριθµός µαρίνων, αγκυροβολίων και έργων λιµενικών
βελτιώσεων µε στόχο την δηµιουργία λειτουργικού δικτύου. Συνολικά υλοποιήθηκαν 4 µαρίνες
(Θάσου, Ζακύνθου, Ικαρίας και Αργοστολίου) και 12 έργα καταφυγίων τουριστικών σκαφών(Βαθύ
Ιθάκης, Αγ. Ευφηµία Κεφαλονιάς, Καρλόβασι, Μούδρος, Κάλυµνος, Τσούτσουρας Ηρακλείου, Καψάλι
Κυθήρων), ενώ άλλες 14 µαρίνες υλοποιήθηκαν από τα ΠΕΠ. Αντίστοιχα στο Μέτρο 1.2 (Ορεινός,
οικολογικός, πολιτιστικός τουρισµός) υλοποιήθηκαν πάνω από 25 έργα που αφορούσαν κατά κύριο
λόγω σε µονοπάτια, διαδροµές, καταφύγια.
Το Πρόγραµµα περιελάµβανε επίσης χρηµατοδότηση τουριστικών επενδύσεων στον Αναπτυξιακό
Νόµο. Εκτιµάται ότι υλοποιήθηκαν 125 επενδύσεις µε τις οποίες εκσυγχρονίσθηκαν περίπου 29.500
κλίνες και δηµιουργήθηκαν άλλες 850 σε τουριστικά καταλύµατα από µετατροπή παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτισµάτων.
Κύριο µεγάλο έργο της περιόδου ήταν η έναρξη της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας η οποία ωστόσο δεν
ου
ο
ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του 2 ΚΠΣ (µεταφέρθηκε στο 3 και εν τέλει απεντάχθηκε) , ενώ οι
επενδύσεις σε ειδικές τουριστικές υποδοµές περιελάµβαναν 24 έργα (συνεδριακά κέντρα, λιµένες
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια).
ο

Πέρα από την ένταξη της τουριστικής υποδοµής, το 2 ΚΠΣ περιελάµβανε και τις πρώτες ενισχύσεις
προς ΜΜΕ εκτός Αναπτυξιακού Νόµου, που περιελάµβαναν επίσης για πρώτη φορά και επιχειρήσεις
πλέον αυτών της φιλοξενίας και αφορούσαν µάρκετινγκ και προγράµµατα προβολής, ανάπτυξη
τεχνογνωσίας, δικτύωση. Συνολικά εντάχθηκαν 160 επιχειρήσεις από τις οποίες 66 ήταν τουριστικά
γραφεία, γραφεία εκµίσθωσης αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Το Ε.Π.
περιείχε και δράσεις ΕΚΤ, κυρίως σε προγράµµατα επιµόρφωση που υλοποιήθηκαν µέσω Κ.Ε.Κ.
Η

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2000-6)
η

Κατά την 3 Προγραµµατική Περίοδο, ο τοµέας διακρίθηκε από τον Πολιτισµό και προσαρτήθηκε στο
πολυτοµεακό Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-6, ακολουθώντας την προσάρτηση του φορέα διοίκησης
του στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, σηµαντικό ή και ίδιο έργο διανέµεται στα ΠΕΠ αλλά και
στην (ενισχυµένη ως προς τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης µε κύρια
µέσα την ΚΠ Leader + και τα ΟΠΑΑΧ.
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ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 2000-6
Η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης από το ΕΠΑΝ 2000-6 υλοποιήθηκε µε τρεις κύριες δέσµες
δράσεων:


εκσυγχρονισµός της ανωδοµής σε γ’ τάξης και άνω και ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µε το
Μέτρο 2.2



δηµιουργία ειδικής τουριστικής υποδοµής (Άξονας 5)



κατάρτιση και επαγγελµατική εκπαίδευση (Μέτρο 8.1.).

Το Μέτρο 2.2. περιελάµβανε:
∆ράση 2.2.1. Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων & κάµπινγκ γ΄ τάξης και άνω βάσει Ν. 2601/98
και Ν. 3299/04: δηµόσια δαπάνη 73,8 εκ. €)
∆ράση 2.2.2: Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων, κάµπινγκ και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων
δωµατίων και διαµερισµάτων που δεν υπάγονται στο Ν.2601/98: υλοποιήθηκε από τους
ΕΦ∆ του ΥΠΑΝ ανά Περιφέρεια, µε σηµαντική επιτυχία ως προς την συµµετοχή.
∆ηµόσια δαπάνη (64,28 εκ. €).
∆ράση 2.2.3: Επιχειρηµατικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων, για συνδυασµένες
οργανωτικές δράσεις (συνενώσεις και συνεργασίες, επιχειρηµατικές δικτυώσεις clustering, βελτίωση σχετικής θέσης των ΜΜΕ στην αγορά, διείσδυση σε νέες αγορές,
εισαγωγή νέων τεχνολογιών κ.λπ.) και παραγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή
ποιοτική αναβάθµιση υφισταµένων, απόκτηση brand name και 2 cluster (ΕΛΑΝΕΤ,
Κρήτη).
∆ράση 2.2.4: Ίδρυση, επέκταση, αναβάθµιση ξενοδοχειακών µονάδων που υπάγονται στο Ν.2601/98
και στο Ν.3299/04. Προστέθηκε το 2005 προκειµένου να µεταφερθούν επενδύσεις
ίδρυσης, επέκτασης και αναβάθµισης ξενοδοχειακών µονάδων που ενισχύονται βάσει
των διατάξεων του Ν.2601/98.
Συνολικά τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύθηκαν στο Πλαίσιο του Μέτρου 2.2. σύµφωνα µε την
έκθεση εκτέλεσης του ΕΠΑΝ 2000-2006 είχαν τα εξής αποτελέσµατα:
•

124 µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες αναβάθµισαν τις υποδοµές τους (32.502 κλίνες) και
δηµιούργησαν 1780 νέες θέσεις εργασίας (∆ράση 2.2.1) και 89 ξενοδοχειακές µονάδες
ολοκλήρωσαν επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης και αναβάθµισης βάσει του Ν.2601/98 (1.400
κλίνες) και δηµιούργησαν 800 νέες θέσεις εργασίας (∆ράση 2.2.4)

•

3.500 περίπου τουριστικά καταλύµατα και camping µε συνολική δυναµικότητα σε κλίνες / θέσεις
περίπου 83.000, που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόµο, εκσυγχρόνισαν τις υποδοµές και
βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους.

•

616 ΜME όλων των κλάδων ολοκλήρωσαν επιχειρηµατικά σχέδια µε συνδυασµένες οργανωτικές
δράσεις

•

Ολοκληρώθηκαν 276 επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης -εκσυγχρονισµού µονάδων µέσω των
οποίων δηµιουργήθηκαν 4000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 είχε ως στρατηγικό στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
και προβολή της χώρας ως τουριστικού προορισµού. Ο Άξονας δοµήθηκε σε 3 Μέτρα :
Μέτρο 5.1: Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.
Περιελάµβανε ιδιωτικές
επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής για ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού µέσω του
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Αναπτυξιακού Νόµου, δηµόσιας δαπάνης 41,5 εκ. €.
Μέτρο 5.2: Ολοκληρωµένες δράσεις εναλλακτικού τουρισµού – Τουριστική προβολή. Περιελάµβανε 4
δράσεις µε αντικείµενο α) δηµιουργία δικτύων εναλλακτικού τουρισµού µέσα από κοινή
ανάδειξη πολιτιστικών πόρων («πρόγραµµα κάστρων περίπλους»), β) προγράµµατα
προβολής ειδικών µορφών τουρισµού (ΕΟΤ), γ) συνέχιση της υποστήριξης του δικτύου
Μαρινών (η δράση µε τελικό δικαιούχο τον ΕΟΤ, αφορούσε: Καταφύγια τουριστικών
σκαφών σε Νέο Κλήµα Σκοπέλου, Πόρο, Μπενίτσες Κερκύρας, Κουφονήσια - Αγκυροβόλια
σε Νέα Επίδαυρο, Χαλκίδα), δ) υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων πιλοτικού
χαρακτήρα υπερτοπικής και διαπεριφερειακής εµβέλειας και πρότυπων οικοτουριστικών
υποδοµών (Οικοτουριστικές ∆ιαδροµές Πελλάνας Λακωνίας, νοµού Ηρακλείου, Εύβοιας,
Αλοννήσου, Σαντορίνης, νοµού Ρεθύµνης, Φαραγγιού Οινόης – Μαραθώνα - δηµιουργία
Κέντρου Ενηµέρωσης στο Σουφλί, περιπτέρου ενηµέρωσης στο Φαράγγι ∆ηµοσάρ).
Μέτρο 5.3: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και επενδύσεις αξιοποίησης εναλλακτικών
µορφών τουρισµού.
Στο πλαίσιο του Αξονα 5 συνολικά υλοποιήθηκαν 17 επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής
(ιδιωτικά αγκυροβόλια, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, χιονοδροµικά,
κέντρα αθλητικού τουρισµού), ενισχύθηκαν 502 επιχειρήσεις για την ελληνική κουζίνα και την
απόκτηση σήµατος ΕΟΤ και 37 προτάσεις Επιχειρηµατικότητας Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού,
αναδείχθηκαν 14 κάστρα στη ∆ιαδροµή «Κάστρων Περίπλους», αναδείχθηκαν 3 διατηρητέα
παραδοσιακά σκάφη για προβολή της Ναυπηγικής Τέχνης, χρηµατοδοτήθηκε Πρόγραµµα προβολής
στις µεγάλες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και οι διοργανώσεις της Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού
2005 και 2006, αναδείχθηκαν 11 ιστορικές τοποθεσίες στη ∆ιαδροµή «Στα Βήµατα του Αποστόλου
Παύλου», ολοκληρώθηκαν παρεµβάσεις οικοτουρισµού σε 8 περιοχές της χώρας και δηµιουργήθηκαν
6 Αγκυροβόλια µε 388 θέσεις ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 του ΕΠΑΝ 2000-6 περιελάµβανε τις συνοδευτικές δράσεις κατάρτισης
που περιελάµβαναν:
∆ράση 8.1.3: Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών της τουριστικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης-Πιλοτικές εφαρµογές, µε τις Πράξεις: «Καινοτόµα
προγράµµατα συµπληρωµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης για απόφοιτους
τουριστικής εκπαίδευσης», «Πιλοτικές Εφαρµογές προγραµµάτων ΙΕΚ του ΟΤΕΚ»,
«Πιλοτικές Εφαρµογές προγραµµάτων Ξεναγών του ΟΤΕΚ», «Προώθηση πιλοτικών
εφαρµογών των νέων προγραµµάτων ΙΕΚ Ιαµατικού Τουρισµού του ΟΤΕΚ»,
«Προώθηση πιλοτικών εφαρµογών των νέων προγραµµάτων τµηµάτων ΙΕΚ Ορεινού
Τουρισµού Συνοδός Βουνού του ΟΤΕΚ», «Προώθηση πιλοτικών εφαρµογών Εκµάθηση Ορολογίας Σπάνιων Γλωσσών σε ∆ιπλωµατούχους Ξεναγούς»,
«Επιµόρφωση ιδιοκτητών - εργαζοµένων σε ταξί»
∆ράση 8.1.4: Σύνδεση της κατάρτισης µε την παραγωγή, µε δύο πράξεις µε Τελικό ∆ικαιούχο τον
ΟΤΕΚ: «Χορήγηση Υποτροφιών Εξωτερικού σε σπουδαστές Τουριστικής
Εκπαίδευσης» και «∆ιασύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την
αγορά εργασίας- Γραφεία διασύνδεσης».
∆ράση 8.1.5: ∆ράσεις κατάρτισης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων σχεδίων εξυπηρέτησης των στόχων
της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτοί αναφέρονται στο ΕΠΑΝ: «Πρόγραµµα
κατάρτισης - µετεκπαίδευσης εργαζοµένων και εποχιακά ανέργων εµπειροτεχνών, µε
προοπτική τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών στον
τοµέα του Τουρισµού» και «Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης σε
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µείζονος σηµασίας παρεµβάσεις στο πλαίσιο δικτύων τουριστικού ενδιαφέροντος»
∆ράση 8.1.6: Κατάρτιση εργαζοµένων στον Τουριστικό Τοµέα για ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας:
συµπληρωµατικές δράσεις κατάρτισης στα έργα της δράσης 2.2.3
Περιφερειακά ΕΠ 2000-6
∆ράσεις παρόµοιου χαρακτήρα µε το ΕΠΑΝ, αλλά περιφερειακής εµβέλειας χρηµατοδοτήθηκαν και
από τα ΠΕΠ. Συνολικά τα έργα τουρισµού στα ΠΕΠ 2000-2006 µπορούν να αναλυθούν ως εξής:
Επιχειρηµατικότητα - Ανταγωνιστικότητα
Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας – ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων µέσω των
ΠΕΠ υλοποιήθηκαν δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισµού καταλυµάτων. Σε αντίθεση µε το ΕΠΑΝ τα
ΠΕΠ επικεντρώθηκαν αρχικά τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις που δεν υπαγόντουσαν στον
Αναπτυξιακό Νόµο ωστόσο στην πορεία και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες αναθεωρήσεις των
προγραµµάτων υπήρξαν πράξεις που µεταφέρθηκαν από το ΕΠΑΝ προς ορισµένα ΠΕΠ προκειµένου
να απορροφήσουν την κατά τόπους υπερδέσµευση του τοµεακού προγράµµατος. Οι δράσεις
υλοποιήθηκαν µε ΕΦ∆ Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (καθεστώς de minimis) ή τις ∆ΙΣΑ (έργα του
Αναπτυξιακού Νόµου). Η κατανοµή πόρων ήταν ισοδύναµη αυτής του ΕΠΑΝ και οι ενισχύσεις
αφορούσαν κατά κύριο λόγο µονάδες µαζικού τουρισµού ή κλασικού ξενοδοχειακού τύπου (πόλης),
αλλά ωστόσο σε όλα τα ΠΕΠ εντάχθηκαν και έργα ενίσχυσης «Εναλλακτικών Τουριστικών
Επενδύσεων σε αγροτικές / ορεινές περιοχές» που υλοποιήθηκαν µέσω των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.). Η ενίσχυση εναλλακτικών τουριστικών
επενδύσεων δεν περιελάµβανε αποκλειστικά χρηµατοδότηση καταλυµάτων αλλά και άλλες
δραστηριότητες (αναψυκτήρια, εστίαση, παροχή υπηρεσιών).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες Περιφέρειες µικρός αριθµός πράξεων που αναφέρονται στα
µέτρα της επιχειρηµατικότητας στον Τουρισµό αφορούσαν επιχειρηµατικά σχέδια δικτύωσης
τουριστικών επιχειρήσεων. Τα έργα αυτά δεν παρακολουθήθηκαν µε δείκτες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΠΕΠ 2000-6 (πηγή: Εκθέσεις Εκτέλεσης ΠΕΠ)

Κ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία - Θράκη
∆. Μακεδονία

Πληρωµές (∆∆)

Μονάδες

Νέες /Αναβαθµισµένες Κλίνες

59,7 (31,8)

307

11.261

65,7 (30)

213

2.185

153

2.478

363

19.193

11,0

Ήπειρος

30,3 (13,4)

Θεσσαλία

63,2

Ιόνια Νησιά

73,6 (23,8)

∆υτ. Ελλάδα

39,8

Στερεά Ελλάδα

47,4

Αττική

42,8

Πελοπόννησος

70,5

Β. Αιγαίο

75,3

50

Ν. Αιγαίο

118,4 (53,9)

488

Κρήτη

24.557

87,8
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Ειδική Τουριστική Υποδοµή
Τα έργα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες πράξεων: α) κατασκευή / επισκευή /
επέκταση τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων και β) διάνοιξη µονοπατιών / κατασκευή καταφυγίων.
Στην πρώτη κατηγορία, υλοποιήθηκαν κυρίως έργα βελτιώσεων ή δηµιουργίας υποδοµής σε
τουριστικές περιοχές όπως Πλαταµώνας, Σιθωνία (Νικήτη και Όρµος Παναγιάς), Αργοστόλι και Φρίκες
Ιθάκης, Αµφιλοχία. Το κόστος των έργων κυµάνθηκε από 1,3 ως 2,5 εκ. €. Μεγαλύτερου
προϋπολογισµού ήταν τα έργα Μαρινών Μυτιλήνης και Λευκάδας (έργα γέφυρες). Στην δεύτερη
κατηγορία υλοποιήθηκαν συνολικά 25 έργα στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας -Θράκης, ∆. Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Ν. Αιγαίου και Κρήτης. Επιπλέον τα έργα «Οικοτουριστικών λιµναίων υποδοµών
Πολύφυτου», «Ανάδειξη φαραγγιών Λαγκάδας και Ελισσώνα» και «Ανάπλαση µονοπατιών στο
Κατάκολο».
Προβολή – Μελέτες
Κάθε περιφέρεια υλοποίησε µε υποστήριξη του ΠΕΠ τουλάχιστον ένα πρόγραµµα προβολής το οποίο
περιελάµβανε παραγωγή υλικού, συµµετοχή σε εκθέσεις Ελλάδας και Εξωτερικού και προωθητικές
ενέργειες (διαφηµίσεις, φιλοξενία δηµοσιογράφων κ.ο.κ.). Το κόστος των προγραµµάτων προβολής
εκτιµάται ότι ανήλθε στα 28 εκ. €, εκ των οποίων 10 το πρόγραµµα προβολής της Αττικής που
συνδέθηκε µε την συγκυρία εκδήλωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Σε αρκετές περιφέρειες
χρηµατοδοτήθηκαν από την Τεχνική Βοήθεια µελέτες τουριστικής ανάπτυξης για συγκεκριµένες
περιοχές ή εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ο βαθµός αξιοποίησης τους δεν µπορεί να εκτιµηθεί.
Κατάρτιση – εκπαίδευση
Καταρτίσεις υλοποιήθηκαν κυρίως στο πλαίσιο των πράξεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
Γενικά συµπεράσµατα
ου

Στο πλαίσιο του 3 ΚΠΣ κύριο αποτέλεσµα για τον τοµέα ήταν η ποιοτική αναβάθµιση της
ξενοδοχειακής υποδοµής. Η αναβάθµιση συνοδεύτηκε από µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση των
προτύπων ποιότητας για το σύνολο των καταλυµάτων σε συµφωνία µε τα καθιερωµένα διεθνή
πρότυπα. Η αλλαγή από το σύστηµα των τάξεων σε αυτό των αστέρων και των κλειδιών αποτρέπει
την απευθείας σύγκριση ωστόσο από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι δηµιουργήθηκαν ή
αναβαθµίστηκαν σε ανώτερες ποιοτικά κατηγορίες περισσότερες από 220.000 κλίνες (176.000 από το
ΕΠΑΝ και τα 5 ΠΕΠ για τα οποία υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία). Το πλήθος αυτό αντιστοιχεί σε
περίπου 20% των κλινών που υπήρχαν την περίοδο ενεργοποίησης του προγράµµατος. Η ποιοτική
αναβάθµιση δεν αφορούσε µόνο καταλύµατα αλλά και την παροχή υπηρεσιών, δικτύωση,
επιχειρηµατική οργάνωση, διάδοση της ελληνικής κουζίνας, δεξιότητες επαγγελµατικών οµάδων κ.α.
Στον τοµέα των ειδικών υποδοµών πλέον των Μαρινών / τουριστικών αγκυροβολίων που
συνεχίστηκαν από την προηγούµενη περίοδο µέσω του ΕΠΑΝ υλοποιήθηκε µικρός αριθµός ιδιωτικών
επενδύσεων. Σε σχέση µε τις ειδικές µορφές τουρισµού κύρια κατεύθυνση των πόρων ήταν προς
αυτή του οικολογικού / περιηγητικού τουρισµού, όπου από το ΕΠΑΝ χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως
θεµατικά εστιασµένα και χωρικά συγκεκριµένα έργα, ενώ από τα ΠΕΠ οι χρηµατοδοτήσεις είχαν
περισσότερο οριζόντιο χαρακτήρα.
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-13)
Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς την τοποθέτηση του
τουρισµού στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Σε
τοµεακό επίπεδο ο τουρισµός εντάσσεται στο νέο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ ή
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ΕΠΑΝ ΙΙ), υπάρχουν ωστόσο τρεις σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο που
προκαλούν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο σχεδιασµό και την διαχείριση των δράσεων:
ο

•

Για πρώτη φορά υπάρχουν περιφέρειες που δεν εντάσσονται στον 1 Στόχο των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων, µε αποτέλεσµα να διαθέτουν «κλειδωµένους» πόρους και να χρηµατοδοτούνται µόνο
από τα ΠΕΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα υιοθέτηση περίπλοκου συστήµατος εκχωρήσεων και
δέσµευση του συνόλου των πόρων προς τις τοµεακές πολιτικές, για τα έργα ενισχύσεων.

•

Τα µέτρα των κρατικών ενισχύσεων που υπήρχαν στο 3 ΚΠΣ «συγχωνεύονται», µε ΕΦ∆ τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αλλά χωρίς τοµεακή διάκριση και κύκλους, µε αποτέλεσµα να είναι
δύσκολος ο εντοπισµός των ενισχύσεων για τον τουρισµό και η αποτίµηση της
αποτελεσµατικότητας τους. Παράλληλα, για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών (στοχευµένων
δράσεων) ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων (π.χ. «Πράσινος τουρισµός») δηµιουργούνται
ειδικά καθεστώτα που ωστόσο είναι ελάχιστα ευέλικτα και µάλλον αποσπασµατικά καθώς δεν
έχουν συνεχή µορφή (κύκλους ή ανοικτές προσκλήσεις).

•

Βάσει του Κανονισµού τα προγράµµατα της περιόδου 2007-13 είναι µονοταµειακά, γεγονός που
λειτουργεί απορρυθµιστικά για τον τοµέα του τουρισµού στον οποίο οι ενισχύσεις προέρχονται
και από τα τέσσερα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (µε σηµαντική συνεισφορά των Ταµείων του αγροτικού
χώρου).

ο
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Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (όπως και στις προηγούµενες), ο προγραµµατισµός
επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού (εκτός δράσεων γενικής επιχειρηµατικότητας –
ανταγωνιστικότητας) παραµένει χαµηλός. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής
που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα είναι µετά την Ιρλανδία και µαζί µε την
Λιθουανία οι χώρες µε την µικρότερη τοποθέτηση πόρων στους Κωδικούς Θεµατικής Προτεραιότητας
που σχετίζονται µε τον τουρισµό.
Οι κυριότερες δράσεις στον τοµέα που υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο παρουσιάζονται
οµαδοποιηµένες κατά αντικείµενο.
Έργα τουριστικών υποδοµών
Ο γενικός στόχος είναι η συµπλήρωση και αναβάθµιση των δηµόσιων τουριστικών υποδοµών για την
ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος, η
ανάπτυξη πυρήνων και πόλων τουριστικής ανάπτυξης και η δηµιουργία ενός κατάλληλου και υγιούς
εξωτερικού περιβάλλοντος, που να στηρίζει σταθερά την ανάπτυξη της τουριστικής
επιχειρηµατικότητας και να αυξάνει την ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισµού. Στο
πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες
παρεµβάσεων:
•

∆ηµιουργία πυρήνων και πόλων τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο θεµατικών ενοτήτων
(πολιτισµός, µνηµεία, θρησκεία, φυσιολατρία, τοπικά προϊόντα, αθλητικές δραστηριότητες
αναψυχής κ.α.) εθνικής, περιφερειακής, διαπεριφερειακής και τοπικής σηµασίας. Παραδείγµατα:
Ανάπλαση παραλίµνιου χώρου Περάµατος Ιωαννίνων, ∆ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής και
Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, Ανάπλαση παλαιάς Ηλεκτρικής στις Αρχάνες, Κέντρο
πληροφόρησης και ερµηνείας ∆ήµου Αν. Μάνης, Κέντρο προβολής αγροτικής ιστορίας και
δρόµων της θάλασσας στην Αν. Πελοπόννησο, Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάµου κ.α..

•

Ανάδειξη οικοτουριστικών, ορειβατικών, πολιτιστικών διαδροµών. Παραδείγµατα: Οικοτουριστικές διαδροµές σε Βυτίνα, Σκόπελο, Ιθάκη, Κεφαλονιά – Ορειβατικές διαδροµές και
βελτίωση καταφυγίων σε Όλυµπο και Αστράκα (Τύµφη) – Ανάδειξη / ανάπλαση µονοπατιών
γύρω από το Μικρό Θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου, κ.α. για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών
Περιηγητικού / Φυσιολατρικού, Ορειβατικού και Πολιτιστικού Τουρισµού.

•

∆ηµιουργία ζωνών ελλιµενισµού σκαφών για την πύκνωση του δικτύου θαλάσσιων διαδροµών
(τουριστικά καταφύγια, αγκυροβόλια κ.λπ.). Παραδείγµατα: Καταφύγια τουριστικών σκαφών σε
Πέδι Σύµης, Μαραθόκαµπο Σάµου, Βολισσό Χίου και Λιµενάρια Θάσου, που υλοποιούνται από
τον ΕΟΤ.

•

∆ηµιουργία θεµατικών Μουσείων ανάδειξης πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας και τουριστικής
αξιοποίησης πολιτιστικού αποθέµατος. Παραδείγµατα: Αποκατάσταση Οικίας – Μουσείου
Βενιζέλου στη Χαλέπα, Μουσείο Μαστίχας Χίου, Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, Μουσείο
Ναυπηγικών – Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στη Σάµο, Μουσείο Προβιοµηχανικού Πολιτισµού και
Τουριστικής Προβολής Μετσόβου, Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου – Μύλου Παππά στη
Λάρισα, Ολοκλήρωση ανάπλασης Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, Μουσείο γεωλογικών
σχηµατισµών Μετεώρων κ.α..

•

Αποκατάσταση, αξιοποίηση, αναβάθµιση δηµόσιων τουριστικών ακινήτων. Παραδείγµατα, τα
έργα επί ακινήτων διαχείρισης ΕΤΑ∆ που υλοποιούνται από τον ίδιο φορέα: Ηλεκτροφωτισµός
Φρουρίου Σπιναλόγκας, Αποκατάσταση - ανάδειξη συγκροτήµατος Αχίλλειου, Εκσυγχρονισµός
αναβατήρων Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού, Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαµατικών Πηγών
Καϊάφα, Αποκατάσταση και ανάδειξη σπηλαίων και κτιριακών εγκαταστάσεων ∆ηρού, Προστασία
και αναβάθµιση ακινήτων στο Παλιούρι και στο Φανάρι.
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Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται κυρίως µέσω του Ε.Π.Α.Ε. και σε µικρότερο βαθµό των Π.Ε.Π. µε
φορείς υλοποίησης Ε.Ο.Τ. την ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. κατά κύριο λόγο, αλλά και Ο.Τ.Α. (Περιφέρειες, ∆ήµους) ή
εποπτευόµενα Ν.Π.Ι.∆. Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα 51 ενταγµένα έργα, τον Ιανουάριο του
2013, ανέρχεται σε € 164.016.500.
ΜΑΡΙΝΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ/ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο (1994-2013)

∆ράσεις αξιοποίησης ΤΠΕ
Αποσκοπούν στην προβολή του ελληνικού τουρισµού και διακρίνονται σε:
•

∆ράσεις δηµιουργίας ψηφιακού περιβάλλοντος ανάδειξης βασικών συστατικών στοιχείων του
ελληνικού πολιτισµού και του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

•

∆ράσεις δηµιουργίας υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης για πολίτες και επιχειρήσεις που είναι
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά.

Οι δράσεις αξιοποιούν χρηµατοδότηση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π.Ψ.Σ.) και το σηµαντικότερο
είναι ο της διαδραστικός δικτυακός τόπος του Ε.Ο.Τ. µε δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
µέσω προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπουργείο.
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Παρεµβάσεις του Αναπτυξιακού Νόµου.
Σύµφωνα µε την Ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΠΑΝ ΙΙ (Παραδοτέο Γ’ 9/2012) στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Νόµου έχουν ενταχθεί συνολικά 1.171 επενδυτικά σχέδια, στο σύνολο των Περιφερειών
της χώρας. Ο προϋπολογισµός των σχεδίων αυτών ανέρχεται σε 1.620.331.026,54 €, το µεγαλύτερο
τµήµα του οποίου αφορά σε επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού.
Ειδικότερα:
Ως τα µέσα του 2012 οι παρεµβάσεις του Αναπτυξιακού Νόµου στον Τοµέα του Τουρισµού
περιλαµβάνουν 422 ενταγµένα έργα, στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, συνολικού
προϋπολογισµού 778.311.171,7 €. Την περίοδο εκείνη είχαν ολοκληρωθεί 179 έργα (42,4% των
ενταγµένων). Της Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης έχει ενταχθεί το 29,9% των έργων, ενώ το
υπόλοιπο 70,1% αφορούσε έργα της 8 Περιφέρειες του Στόχου Σύγκληση.
Όπως είναι αναµενόµενο, δύο Περιφέρειες µε έντονη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο προϋπολογισµό των ενταγµένων έργων. Στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου εντάσσεται το 7,6% του συνολικού αριθµού των ενταγµένων έργων και το 20,8% του
προϋπολογισµού που αντιστοιχεί σε αυτά, ενώ στην Περιφέρεια Κρήτης το 9,5% του αριθµού των
έργων και το 13,8% του προϋπολογισµού των εντάξεων. Υψηλή είναι και η συµµετοχή στον
προϋπολογισµό των ενταγµένων έργων της Περιφέρειες Πελοποννήσου (12,3%), Ηπείρου (11,7%) και
Ιονίων Νήσων (11,2%), ενώ η µικρότερη συµµετοχή αφορά της Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας,
Αττικής, αλλά και τη νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (1,4% του συνολικού προϋπολογισµού
των έργων)
Ως προς το µέγεθος των επενδύσεων τα µεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού
υλοποιούνται της Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (µέσος προϋπολογισµός 5.055.075 €), Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης (2.842.849 €) και Κρήτης (2.682.043 €), ενώ τα µικρότερα στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (662.098 €).
Νεότερα στοιχεία (2/2013) που αφορούν το ΕΠΑΝ ΙΙ (δεν υλοποιούνται από το Πρόγραµµα έργα
τουρισµού µε εκχώρηση από της Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού
Νόµου) αναφέρουν την ένταξη 294 έργων που υλοποιούνται µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ (έναντι 182 έργων
στο τέλος του β΄ εξαµήνου του 2012 σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Αξιολόγηση Του ΕΠΑΝ ΙΙ). Ο
προϋπολογισµός αυτών των έργων ανέρχεται σε 530 εκ €, ενώ οι δαπάνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί αντιστοιχούν στο 63,2% του προϋπολογισµού. Έχει ολοκληρωθεί το 44,5% των
ενταγµένων έργων. Πρόκειται για έργα που υλοποιούνται στο σύνολο της σε Περιφέρειες του Στόχου
της Σύγκλισης, κυρίως δε της Πελοποννήσου (30,5% - έναντι 20,4% το β’ εξάµηνο του 2012)
Περιφέρειες Κρήτης (22% του προϋπολογισµού των ενταγµένων έργων), των Ιονίων Νήσων (18,0%),
της ΑΜΘ (10%) και της Ηπείρου (9,3%).
Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού Νόµου (ΕΠΑΕ και ΠΕΠ «µεταβατικών» Περιφερειών)
Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, υλοποιούνται δύο ειδών
∆ράσεις: κλασικού τύπου «ενισχύσεις επιχειρήσεων» στο ΕΠΑΕ για τις Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης
Περιφέρειες και στα 5 ΠΕΠ για της µεταβατικές Περιφέρειες.
Έχουν οριζόντιο χαρακτήρα,
υλοποιούνται µε ΕΦ∆ τον ΕΦΕΠΑΕ και είναι κοινές ως προς τις διαδικασίες ένταξης στους τοµείς
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών. Στόχος παραµένει η ποιοτική αναβάθµιση των
τουριστικών µονάδων που διαθέτουν καταλύµατα. Επιπροσθέτως, στο ΕΠΑΕ και στα 5 ΠΕΠ των
µεταβατικών Περιφερειών υλοποιούνται στοχευµένες δράσεις ενισχύσεων για ειδικές κατηγορίες:
•

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΑΕ. Στο πλαίσιο του
υλοποιούνται ήδη επενδυτικά σχέδια 227 επιχειρήσεων µε συνολικό επιχορηγούµενο
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προϋπολογισµό € 32 εκ. (κρατική ενίσχυση € 13 εκ.). Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε όλους
της τύπους υφιστάµενων καταλυµάτων (Ξενοδοχεία, Campings, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια και
∆ιαµερίσµατα) που λειτουργούσαν πριν από την 01.01.2009 και περιλαµβάνουν δράσεις που
στοχεύουν στην λειτουργία των επιχειρήσεων µε γνώµονα της αρχές της προστασίας του
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και
εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης νερού, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και
αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων,
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά
φιλικών τεχνολογιών και µηχανολογικού εξοπλισµού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και
διαδικασιών, στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και τέλος, στην ενηµέρωση και
προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούµενων επιχειρήσεων.
Στην Περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνεται το 29,1% του προϋπολογισµού των ενταγµένων έργων,
έναντι 11,5% της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 11,2% της Κεντρικής Μακεδονίας και 8,6% της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μεταξύ των Περιφερειών µε τη µικρότερη συµµετοχή στον
προϋπολογισµό των ενταγµένων έργων περιλαµβάνονται οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας
(1,4%), Πελοποννήσου (3,1%), ∆υτικής Ελλάδας (3,4%), αλλά και η νησιωτική Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (3,5%).
•

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Πράξη που εντάσσεται και αυτή στο ΕΠΑΕ και αποσκοπεί στη
διαφοροποίηση και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση φυσικού και πολιτισµικού
αποθέµατος και άµβλυνση της εποχικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη χρηµατοδοτείται µε
συνολικό ποσό των € 22 εκ. (∆ηµόσια ∆απάνη), ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά πρόταση
ανέρχεται σε € 10.000και ο µέγιστος σε € 400.000, το ποσοστό της δηµόσιας ενίσχυσης
ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισµού της επένδυσης. Σε όλη τη Χώρα υποβλήθηκαν 779
προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό € 105 εκ. Mε απόφαση της Υπουργού Τουρισµού, στις
19/02/2013 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα «Εναλλακτικός Τουρισµός» 467 επενδυτικών
σχεδίων µε προϋπολογισµό 50 εκ. και κρατική ενίσχυση € 25 εκ. Οι ωφελούµενες επιχειρήσεις
είναι τουριστικά καταλύµατα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις πλωτών
µεταφορών, κ.α., οι οποίες δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην
παροχή εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

Επιπρόσθετα, στο σχεδιασµό του Υπουργείου Τουρισµού για το 2013 εντάσσεται και νέα δράση
ενισχύσεων υπό τον τίτλο NΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, µε
στόχο την ενίσχυση αποκλειστικά νέων επιχειρήσεων σε δράσεις εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Κατάρτιση και ∆ράσεις ΕΚΤ
Για την αναβάθµιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού του τουριστικού τοµέα, καθώς και για
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δηµοσίων φορέων του τοµέα υλοποιούνται δράσεις που
αφορούν στην:
•

Υλοποίηση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ειδικότητες του τουριστικού
κλάδου. Η δράση περιλαµβάνει δύο ενταγµένα έργα.

•

Υλοποίηση δράσης κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού των κύριων και µη κύριων
τουριστικών καταλυµάτων της αρχές προσέλκυσης, υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών
(Επιµόρφωση στελεχών Τοµέα Τουρισµού στη βάση ∆ιακρατικών Συνεργασιών, έργο για το
οποίο έχει υποβληθεί πρόταση και αναµένεται η ένταξή της). Η δράση υλοποιείται µέσω δύο
διαγωνισµών «∆ράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού» από τη
∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων της ΓΓΤΥΕ.

16

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2014-2020.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, Νοέµβριος 2013

•

Κωδικοποίηση της τουριστικής νοµοθεσίας µε δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
µέσω προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπουργείο. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση».

Μελέτες – Τεχνική Βοήθεια
Μέσω του προγράµµατος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
εκπονήθηκαν πέντε στρατηγικές θεµατικές µελέτες χρηµατοδοτούµενες από το ΕΠΑΕ: Σχέδιο ∆ράσης
για την ανάπτυξη επιλεγµένων βέλτιστων ειδικών µορφών αθλητικού τουρισµού αναψυχής – Σχέδιο
∆ράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισµού, τουρισµού κινήτρων και επιλογή, εξειδίκευση και
ωρίµανση επιπλέον δράσεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. – Σχέδιο ∆ράσης για τη σύναψη συνεργασιών/
ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών για την αποδοτική –ποιοτική ανάπτυξη του µαζικού –
οργανωµένου τουρισµού (τουριστικά πακέτα) και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε
στόχο και την αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα – Σχέδιο ∆ράσης για την ανάπτυξη του
τουρισµού υγείας – ευεξίας – Σχέδιο ∆ράσης για της προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού
κρουαζιέρας µε δυνατότητες βελτίωσης της οικονοµικής δραστηριότητας των αντίστοιχων
τουριστικών περιοχών.
Χωρική Ανάλυση των δράσεων για τον τουρισµό
Οι επενδύσεις µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου στον τουριστικό τοµέα συγκεντρώνονται κυρίως της
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ενώ αξιοσηµείωτη είναι η συµµετοχή και τριών ακόµα
Περιφερειών (∆υτικό τόξο), της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία είναι ήδη περιφέρεια µε
ανεπτυγµένες τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και των Περιφερειών Ηπείρου και Πελοποννήσου.
Στον αντίποδα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Τρίτη σε αριθµό µονάδων περιφέρεια) εµφανίζεται
σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα µόνο στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων εκτός Αναπτυξιακού Νόµου. Σε
αυτή την κατηγορία το µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογισµού των έργων που έχουν ενταχθεί στον
τοµέα του τουρισµού εντοπίζεται στις τρεις νησιωτικές περιφέρειες.
Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η περιφερειακή κατανοµή των επενδύσεων. Στην
στήλη (1) αναφέρεται η σχετική συµµετοχή της κάθε περιφέρειας στην διαµόρφωση του εθνικά
προσφερόµενου προϊόντος, βάσει του αριθµού ξενοδοχειακών κλινών. Στην στήλη (2) παρουσιάζεται
η κατανοµή των κρατικών ενισχύσεων (Αναπτυξιακός και ΕΠΑΕ) την περίοδο 2007-2012 (β’ εξάµηνο),
που προσδιορίζει το σχετικό µέγεθος των επενδύσεων στο σύνολο της παραγωγικής βάσης κάθε
περιφέρειας. Της στήλες (3) και (4) παρουσιάζεται η περιφερειακή κατανοµή των επενδύσεων (σε
επίπεδο Π/Υ) από έργα Κρατικών Ενισχύσεων στον τουρισµό. Τέλος στον Πίνακα παρουσιάζεται η
κατανοµή των δηµοσίων επενδύσεων (του ΕΠΑΕ) στον τοµέα του τουρισµού.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιφέρεια

Ποσοστό κλινών
Κατανοµή
επί του εθνικού
Κρατ.
δυναµικού
Ενισχ.
(2007)

Ποσοστό
Επενδύσεων
Αν. Νόµου

Ποσοστό
Επενδύσεων εκτός
Αν. Νόµου

Eργα µη
κρατικών
ενισχύσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Αν. Μακεδονίας Θράκης

2,74

7,9

7,1

7,6

5,7

Κεντρικής Μακεδονίας

11,76

16,7

-

11,2

2,3

∆υτικής Μακεδονίας

0,68

2,9

1,4

1,4

4,7

Θεσσαλίας

3,93

5,3

2,1

5,9

5,7

Ηπείρου

1,65

5,7

11,7

9,3

9,3

Ιονίων Νήσων

12,27

4,4

11,2

8,6

24,9

∆υτικής Ελλάδας

2,58

7,3

4,2

3,4

4,7

Στερεάς Ελλάδας

4,1

7,2

-

10,2

10,2

Πελοποννήσου

3,55

9,2

12,3

8%

8,0

Αττικής

8,95

14,4

1,6

7,5

4,7

Βορείου Αιγαίου

3,04

2,1

1,4

3,5%

14,3

Νοτίου Αιγαίου

23,47

8,2

20,8

11,5

6,0

Κρήτης

21,27

8,0

13,8

29,1

4,5

Κύρια συµπεράσµατα είναι τα ακόλουθα:
•

Οι τρεις περιφέρειες µε την µεγαλύτερη ανάπτυξη, εξειδίκευση, άλλα και εξάρτηση του
παραγωγικού της δυναµικού στον τουρισµό (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιονίων Νήσων) εξακολουθούν
να είναι οι κύριες περιοχές της οποίες κατευθύνονται οι επενδύσεις για τον τουρισµό, µε
κατανοµές ωστόσο που είναι λίγο ως πολύ µικρότερες από την βαρύτητα της για τον τοµέα. Η
σχέση αυτή είναι λογική καθώς οι επενδύσεις υλοποιούνται κατά κύριο λόγο σε υφιστάµενες
επιχειρήσεις (92,9% σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΠΑΕ).

•

Οι δύο µεγαλύτερες πληθυσµιακά και µε τις κατά τεκµήριο πολυσύνθετες παραγωγικές βάσεις
περιφέρειες της χώρας (Αττική, Κεντρική Μακεδονία), οι οποίες έπονται ως προς το δυναµικό των
τριών νησιωτικών, έχουν συγκριτικά µικρό µερίδιο επενδύσεων κρατικών ενισχύσεων στον
τουρισµό. Η «υστέρηση» αυτή µπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για την Αττική δεν
θα πρέπει να παραβλεφθεί η επικέντρωση της επενδυτικής προσπάθειας πριν της Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2004. ∆εν θα πρέπει της να παραβλεφθούν περιορισµοί στην αδειοδότησης νέων
µονάδων στα ΠΣ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, η µειωµένη τοποθέτηση
επενδύσεων αποτελεί ένδειξη κορεσµού του τουριστικού της µοντέλου και πιθανή µειωµένη
ανταγωνιστικότητα για την περεταίρω ανάπτυξη µορφών τουρισµού πόλης όπως τα city breaks, ο
συνεδριακός τουρισµός κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας η υψηλή συγκέντρωση
επενδύσεων εκτός αναπτυξιακού νόµου, πιθανώς να αναδεικνύει «διαρθρωτικά» προβλήµατα για
την περιοχή της Χαλκιδικής τα οποία θα αναφερθούν περαιτέρω στην ανάλυση της προσφοράς.

•

Ιδιαίτερα αναπτυξιακή ώθηση την περίοδο 2007-2013 φαίνεται να έχει ο τουρισµός στην ∆υτική
πλευρά της Ελλάδας και στο ηπειρωτικό τµήµα κατά µήκος του Ιονίου. Πελοπόννησος, Ήπειρος
και ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά προσέλκυσης επενδύσεων σε σχέση
µε την βαρύτητα του τουριστικού της προϊόντος. Η ανάπτυξη αυτή των επενδύσεων µπορεί να
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οφείλεται στην βελτίωση της προσβασιµότητας (Εγνατία Οδός, γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, τµήµατα
Ιόνιας Οδού, βελτίωση Οδ. ∆ικτύου Πελοποννήσου, Λιµάνι Ηγουµενίτσας), άλλα και
στοχευόµενες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης για την επέκταση του τουρισµού σε νέες
περιοχές.
•

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει εξίσου σηµαντική προσέλκυση
επενδύσεων ευνοούµενη τόσο από την βελτίωση της προσβασιµότητας (Εγνατία Οδός), όσο και
την βελτίωση των εισερχόµενων ροών (βλ. ανάλυση ζήτησης) από τα κράτη των Βαλκανίων και
κυρίως την Βουλγαρία.

•

Οι «Κεντρικές» περιφέρειες της Ελλάδας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα) καθώς και η µοναδική µη
παράκτια Περιφέρεια (∆υτική Μακεδονία) δείχνουν σχετικά αυξηµένη σε σχέση µε τα µεγέθη της
προσέλκυση επενδύσεων, χωρίς ωστόσο οι επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα να αποτελούν
κύρια επιλογή (µικρότερα ποσοστά έναντι συνόλου ενισχύσεων).

•

Το Βόρειο Αιγαίο παρά της τουριστικούς πόρους και την τοποθέτηση δηµόσιων Επενδύσεων
φαίνεται την περίοδο 2007-2013 να µην προσελκύει σηµαντικά ποσά επενδύσεων. Η µέση
επένδυση µέσω αναπτυξιακού νόµου ανέρχεται µόλις του 15% των αντίστοιχων επενδύσεων
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

•

Οι παρεµβάσεις για την ενίσχυση των τουριστικών υποδοµών αφορούν κατά κύριο της νησιωτικές
περιφέρειες της χώρας, κυρίως της Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου.
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1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-20
Η δηµιουργία αυτόνοµου Υπουργείου Τουρισµού αναδεικνύει µε έµφαση την πολιτική βούληση για την
ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης εντός της οποίας ο Τουρισµός έχει
κεντρικό ρόλο µε άξονες την επιχειρηµατικότητα, τους ανθρώπινους πόρους, την καινοτοµία και την
εξειδίκευση.
Ο κεντρικός ρόλος του τουρισµού τεκµηριώνεται από τη συµβολή του στην απασχόληση, στην
παραγωγή υπηρεσιών και στο σχηµατισµό του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της
χώρας.
Ο κεντρικός αυτός ρόλος αναγνωρίζεται:
ης

•

Στις ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-20 της 2
Εγκυκλίου του ΥπΑνΥπ, όπου τονίζεται ότι «Κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο ο
Τουρισµός µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια για αναγέννηση της Ελληνικής
Οικονοµίας µε ισχυρές διατοµεακές συνέργιες και συγκεκριµένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε
περιφερειακή κλίµακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά
τουριστικών υπηρεσιών έχει σηµαντικά περιθώρια αναβάθµισης».

•

Στο Position Paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου, σχετικά µε την οριοθέτηση των
6
προτεραιοτήτων χρηµατοδότησης στην Ελλάδα επισηµαίνεται η ανάγκη «στόχευσης των νέων
χρηµατοδοτικών πόρων σε τοµείς (όπως ο Τουρισµός) µε υψηλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα για
την οικονοµική – κοινωνική ανάπτυξη της χώρας».

Παρόµοιες αναφορές στη σηµασία του Τουρισµού έγιναν από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς
ο
Τουρισµού και ΑνΥπ και από τον Επίτροπο J. Hahn στο 1 Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο.
Στη βάση και των πορισµάτων της ανάλυσης που προηγήθηκε, ο στρατηγικός προγραµµατισµός
του Υπουργείου για την περίοδο 2014-20 επικεντρώνεται στους ακόλουθους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ:
1.

6

Αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου «ήλιος-θάλασσα» µε παράλληλη χρονική διεύρυνση της
τουριστικής περιόδου και αύξηση του ποσοστού τουριστών υψηλού εισοδήµατος. Το παραδοσιακό µοντέλο ανταποκρίθηκε µε ταχύτητα στη ζήτηση και παρουσιάζει ευρύτατη διάχυση,
τροφοδοτείται όµως σε διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό από την εγχώρια ζήτηση και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα το πλαίσιο δράσης έχει καταστεί πολύ
πιο δυναµικό αλλά και απαιτητικό: η θέση του τουρισµού γίνεται ισχυρότερη σε σύγκριση µε
άλλους τοµείς αλλά οι συσχετισµοί µεταξύ νέων και παραδοσιακών αγορών συνεχώς
µεταβάλλονται.

Βλ. «Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και
προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020», Βρυξέλλες, 13.11.2012.
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2.

Εµπλουτισµός του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη νέων και ειδικών µορφών
τουρισµού (Κρουαζιέρας και θαλάσσιος, Συνεδριακός, Ιαµατικός, Υγείας – ευεξίας, City break,
κ.α.). Η παγκοσµιοποίηση δεν έχει οδηγήσει µόνο σε ισοπέδωση αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και
ευκαιρία ανάπτυξης και αξιοποίησης των ποιοτικών κατά τόπους ιδιαιτεροτήτων που αποκτούν
µεγάλη εµπορική αξία.

3.

Ανάδειξη της στρατηγικής σχέσης µε τους τοµείς του Πολιτισµού και του Περιβάλλοντος και
αναβάθµιση και τουριστική αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
καθώς και ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων.

4.

∆ιαµόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σε αντίθεση µε τις µέχρι σήµερα κυρίαρχες
παραδοσιακές τουριστικές επενδύσεις, αποσπασµατικές, κατά κανόνα χαµηλής ποιότητας και
συνεισφοράς στην ανταγωνιστικότητα αλλά και µε ελλιπείς θεσµοθετηµένες διαδικασίες ελέγχου,
επιδιώκεται η ανάδειξη και υποστήριξη σύνθετων και οργανωµένων τουριστικών επενδύσεων,
µέσω της κατάλληλης χωροταξικής πολιτικής, της ενθάρρυνσης και της άρσης των εµποδίων για
την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων (σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, οργανωµένοι
τουριστικοί υποδοχείς) υπό αυστηρούς κανονιστικούς όρους, της απλοποίησης διαδικασιών και
πλαισίου λειτουργίας (ιδιαίτερα όσον αφορά στη νοµοθεσία και φορολόγηση), της κατάλληλης
στρατηγικής marketing.

5.

Υλοποίηση αφενός των στρατηγικής σηµασίας για τον τουρισµό έργων υποδοµής (µε έµφαση
στις υποδοµές και την πολυτροπικότητα αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών) αφετέρου
εκείνων των δικτύων και εδαφικά ολοκληρωµένων συνόλων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τοµέα σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα.

6.

Ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού σε κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας στον
τοµέα, µέσα από τη στοχευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούµενων και των
επιχειρηµατιών και επιτηδευµατιών, µε τοµεακή και χωρική εξειδίκευση.

7.

Βελτίωση του υφιστάµενου τουριστικού δυναµικού µέσω παρεµβάσεων για απόσυρση παλαιών
και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τουριστικών καταλυµάτων. Παράλληλα, προώθηση όλων των
αναγκαίων θεσµικών δράσεων και επενδυτικών παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν σε πλήρη
αξιοποίηση των ΤΠΕ ως βασικό εργαλείο της διοίκησης και των επιχειρήσεων

8.

Προώθηση των συνεργιών των τουριστικών επιχειρήσεων, τόσο σε κλαδικό επίπεδο (µεταξύ των
διαφόρων κλάδων παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών) όσο και µεταξύ οµοειδών
επιχειρήσεων (π.χ. συνδεδεµένων, υπεργολαβικών, κ.λπ.), και δηµιουργία ολοκληρωµένων
τουριστικών δικτύων µε βάση τη ζήτηση και τους τουριστικούς προορισµούς.

Στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους η θέση του Τουρισµού ήταν αναντίστοιχη της προγραµµατικής ανάδειξής του (στο κείµενο π.χ. του ΕΣΠΑ 2007-13). κυρίως λόγω έλλειψης στρατηγικού
σχεδιασµού πέραν των συγκεκριµένων ειδικών παρεµβάσεων, µε αποτέλεσµα η τελική χρηµατοδότηση του τοµέα να µην παράγει µετρήσιµα και ελεγχόµενα αποτελέσµατα σε µεγάλη κλίµακα.
Κατά συνέπεια, στη νέα Προγραµµατική Περίοδο για τον Τουρισµό απαιτείται διακριτός ρόλος στον
προγραµµατισµό και σχεδιασµό εκείνων των δράσεων και υποδοµών που είναι αναγκαίες για
να προσαρµόζεται µε ευελιξία αλλά και µε ορατό στρατηγικό αποτέλεσµα η τουριστική
πολιτική της χώρας στις δυναµικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς:
•

Είτε µέσω ενός διακριτού, πολυταµειακού, Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τουριστικής
Ανάπτυξης.

•

Είτε µέσω διακριτού Αξονα Προτεραιότητας για τον τουρισµό στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών
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Προγραµµάτων, µε πρωτεύουσα συµµετοχή του Υπουργείου Τουρισµού στον προγραµµατισµό
των επιµέρους δράσεων, ενισχύοντας έτσι την ταχύτητα και ευελιξία απόκρισης του Υπουργείου
στις ανάγκες της αγοράς του τουρισµού αλλά και τον προγραµµατισµό στοχευµένων δράσεων.
•

Οπωσδήποτε µέσω κοινού µε συναρµόδια Υπουργεία προγραµµατισµού µεγάλων στρατηγικών
έργων υποδοµής κρίσιµων για τον τουρισµό (π.χ. τερµατικός λιµένας κρουαζιερόπλοιων, δίκτυο
τουριστικών λιµένων, αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, αναβάθµιση των πυλών εισόδου της
χώρας κ.α.).
∆ιακριτός Αξονας είναι ιδιαίτερα αναγκαίος στα Προγράµµατα που θα χειριστούν τις δράσεις
υπέρ της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού της χώρας. Ο διατοµεακός και διαπεριφερειακός χαρακτήρας των δράσεων του
τουρισµού επιβάλλει οριζόντια συνεργασία τόσο µε φορείς τοµεακών πολιτικών εκ των
οποίων εγγύτεροι είναι ο πολιτισµός, η νησιωτικότητα ,το περιβάλλον και το ανθρώπινο
δυναµικό, όσο και µε τις Περιφέρειες για την ανάδειξη των ανταγωνιστικών τους
πλεονεκτηµάτων στη βάση της έννοιας του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.

•

Οπωσδήποτε µέσω του κοινού µε τις Περιφέρειες προγραµµατισµού των παρεµβάσεων για
αναβάθµιση των υποδοµών τοπικής κλίµακας, αξιοποίηση τοπικών πόρων, προστασία και
αναπτυξιακή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων
πόρων. Ειδικότερα για την αναβάθµιση της τουριστικής εικόνας των µεγάλων αστικών κέντρων
(κυρίως: Αθήνας και Θεσσαλονίκης) µε παρεµβάσεις για αποκατάσταση της ελκυστικότητας και
ασφάλειας και την καθιέρωσή τους ως τουριστικών προορισµών «city break», είναι σκόπιµη η
διαµόρφωση ειδικών προγραµµατικών εργαλείων στο πλαίσιο του εκάστοτε Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

•

Οπωσδήποτε µέσω του ορισµού ειδικών κωδικών για τον Τουρισµό σε εκείνες τις κατά ∆ιαρθρωτικό Ταµείο Επενδυτικές Προτεραιότητες όπου εντάσσονται οι παρεµβάσεις του.

Είτε στα πλαίσια ενός ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος είτε δια ειδικών Αξόνων Προτεραιότητας
σε άλλα προγράµµατα, η Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισµού 2014-2020 συγκροτείται κατά
τους ακόλουθους ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
1.

Σηµαντικές παρεµβάσεις σε αναγκαίες για την τουριστική ανάπτυξη υποδοµές της χώρας:
Περιλαµβάνονται έργα υποδοµής στρατηγικής σηµασίας για τον τουρισµό, όπως υποδοµές
τερµατικών λιµένων κρουαζιέρας σε Αθήνα και Ηράκλειο και ενδιάµεσων λιµένων σε άλλες
πόλεις, επενδύσεις αξιοποίησης του δικτύου τουριστικών λιµένων σε συνδυασµό µε σχετικές
υπηρεσίες, το Συνεδριακό Κέντρο στο γυµναστήριο Tae Kwon Do στο Φάληρο σε συνδυασµό µε
τα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου, η αναβάθµιση των πυλών εισόδου (αεροδροµίων και
λιµένων) της χώρας και ιδιαίτερα σε βασικούς τουριστικούς προορισµούς, η αναβάθµιση
µεταφορικών κόµβων όπως σιδηροδροµικοί σταθµοί, σταθµοί λεωφορείων, οι παρεµβάσεις για τη
βελτίωση της εικόνας µεγάλων αστικών κέντρων, η περιβαλλοντική αναβάθµιση των λιµενικών
υποδοµών ως προς την χρήση ΑΠΕ για ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων και ροών και
περιορισµό της ρύπανσης, κ.λπ.
Παράλληλα, ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας στον
τουρισµό µε διασύνδεση Επιχειρήσεων µε κέντρα Έρευνας και Καινοτοµίας και την τριτοβάθµια
εκπαίδευση (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ), ανάπτυξη της δικτύωσης (clusters) και της ευφυούς
εξειδίκευσης (smart specialization).
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2.

Υποδοµές αξιοποίησης και παράλληλης προστασίας των «τουριστικών» φυσικών πόρων:
Παρεµβάσεις στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως δράσεις ενεργειακής
διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυµάτων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και
υδάτινων πόρων σε τουριστικούς προορισµούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
κατάρτισης εµπλεκοµένων στελεχών κ.α. Παραδείγµατα συνεργιών µε τον τοµέα Περιβάλλοντος
είναι το πρόγραµµα δηµιουργίας τουριστικών διαδροµών εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, το πρόγραµµα ανάδειξης προορισµών µε δραστηριότητες σχετικές µε το περιβάλλον
(π.χ. ανάπλαση της περιοχής της λίµνης Καϊάφα µε έργα τόσον αµιγώς περιβαλλοντικά όσο και
ανακαίνισης και ανάδειξης παλιών εγκαταστάσεων Ιαµατικών πηγών και διατηρητέων
τουριστικών καταλυµάτων).
Ανάπτυξη πράσινων υποδοµών, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις σε δράσεις για τη προστασία του
περιβάλλοντος µε τη δηµιουργία ήπιας µορφής έργων υποδοµής και την αξιοποίηση των
εναλλακτικών µορφών ενέργειας, συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς σχετικά
µε την ασφάλεια και την ενεργειακή διαχείριση
Παρεµβάσεις στον τοµέα του πολιτισµού για την αναβάθµιση της επισκεψιµότητας χώρων
αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παραδείγµατα συνεργιών µε τον τοµέα του
Πολιτισµού συνιστούν η ανάδειξη αρχαιολογικών τόπων και µνηµείων για ενίσχυση του
τουρισµού σε µια περιοχή, το πρόγραµµα δηµιουργίας δικτύου αρχαίων θεάτρων που
συνδυάζονται µε αναβάθµιση τουριστικών καταλυµάτων, εστιατορίων κτλ, το πρόγραµµα
«πολιτιστικά µονοπάτια» κ.ο.κ..
Σύνδεση µε προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για τη συνδυασµένη αξιοποίηση εγκαταστάσεων του
πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας για τουριστική χρήση.

3.

∆ράσεις Ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Περιλαµβάνονται:
•

Στοχευόµενη ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, µε
στόχο την επέκταση, τη διεύρυνση και την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος. Θα
περιλαµβάνουν επενδύσεις σε ειδικές µορφές τουριστικής ανάπτυξης όπως (α) Επενδυτικά
Σχέδια για ανάπτυξη θαλάσσιου, ιατρικού/ιαµατικού/θεραπευτικού τουρισµού, τουρισµού
φύσης–οικοτουρισµού, αθλητικού, πολιτιστικού, συνεδριακού–εκθεσιακού, θρησκευτικού,
αγροτικού, αθλητικού, κλ.π., (β) Επενδυτικά σχέδια αναβάθµισης υποδοµών και
παρεχόµενων υπηρεσιών µαρίνων και τουριστικών λιµένων, (γ) Επενδυτικά σχέδια για
αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών ή/και διατηρητέων κτισµάτων,
χώρων, επιχειρήσεων παραδοσιακής µορφής, κ.α. και (δ) Λοιπά επενδυτικά σχέδια για την
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Τα σχέδια θα υπάγονται στο πλαίσιο του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου του Τουρισµού.

•

∆ηµιουργία µόνιµου καθεστώτος χρηµατοδότησης που θα υλοποιεί την πολιτική ενίσχυσης
βραχυπρόθεσµων επενδύσεων στο τοµέα του τουρισµού για την επόµενη πενταετία, µε
συµπληρωµατικότητα ως προς τον αναπτυξιακό Νόµο, και θα στηρίζει ειδικές επενδύσεις και
στοχευόµενη αναβάθµιση τουριστικών καταλυµάτων, βασισµένο στο Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισµό. ή/και στον κανονισµό De Minimis. Η έννοια της στοχευόµενης αναβάθµισης θα
είναι «υποχρεωτική».
Θα περιλαµβάνει Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας (α) για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε
περιορισµένη επιχειρηµατικότητα ή/και σε περιοχές που πλήττονται από υψηλό ποσοστό
ανεργίας, (β) για την ενίσχυση επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού και
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επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες, (γ) για την ενίσχυση
πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας που περιλαµβάνουν δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό, όπως οι υπηρεσίες
προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης κ.ά.

- Συµπληρωµατικά

στο καθεστώς χρηµατοδότησης πρέπει να σχεδιασθούν
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία τα οποία θα διατίθενται στην αγορά σε περίοδο τουλάχιστον
τριετή και θα χρηµατοδοτούνται

- Είτε από ιδιαίτερο Ταµείο Τουρισµού
- Είτε από διακριτή γραµµή χρηµατοδότησης στο ΕΤΕΑΝ.
4.

∆ράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού:
α) Καινοτόµα προγράµµατα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης που να ενσωµατώνουν
νέες µεθόδους εκµάθησης και απαιτούµενες δεξιότητες για τις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις
υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
Οι ∆ράσεις θα απευθύνονται σε όλους τους απασχολούµενους, µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους και επιχειρηµατίες των ΜΜΕ και µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης ανάπτυξη
επενδύσεων για την αυτό-απασχόληση, τις µικρο-επιχειρήσεις και τη δηµιουργία επιχειρήσεων
καθώς και ειδικά προγράµµατα ένταξης στην τουριστική αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα
αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
β) Προγράµµατα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων
Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στον
τουριστικό τοµέα µε αναδιοργάνωση των υφιστάµενων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και
ενίσχυση του συστήµατος µαθητείας.

5.

Υποδοµές και ∆ράσεις ενίσχυσης ∆ικτύων για τις Ειδικές µορφές τουρισµού:
∆ράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) µε στόχο τη διασύνδεση
υπηρεσιών και τη δηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων. Θα δοθεί έµφαση καταρχήν
σε ειδικές µορφές που έχουν ήδη πλήρως διερευνηθεί όπως:

- Θαλάσσιος Τουρισµός: Υποδοµές δικτύων και τερµατικών εγκαταστάσεων στο τοµέα της
κρουαζιέρας και των τουριστικών λιµένων. Παράλληλα: σχεδιασµός νέων ναυτικών διαδροµών
κρουαζιέρας σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς γειτονικών κρατών, δηµιουργία
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας σε λιµάνια ακτοπλοΐας, ανάπτυξη και
βελτίωση δικτύων σύνδεσης της ενδοχώρας µε υπάρχουσες λιµενικές και χερσαίες υποδοµές,
παροχή δυνατότητας υποδοχής κρουαζιερόπλοιων µικρής χωρητικότητας σε µαρίνες µε την
δηµιουργία τεχνητών πλωτών έργων, αξιοποίηση τουριστικών λιµένων που έχουν παραµείνει
ηµιτελή, δηµιουργία δικτύων µε κύριους και δορυφόρους τουριστικούς λιµένες και µαρίνες,
επανοριοθέτηση και ανασχεδιασµός συστηµάτων Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής κ.λπ.

- Επαγγελµατικός (Συνεδριακός): Τουρισµός: Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων, ∆ηµιουργία
∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα (γυµναστήριο Tae Kwon Do στο Φάληρο)

- Αθλητικός Τουρισµός: Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων, Σχέδιο για την προώθηση και
ανάδειξη του κλασικού Μαραθωνίου Αθήνας.

- Τουρισµός Υγείας – Ευεξίας: Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων ιατρικού τουρισµού µε έµφαση
σε συνδυασµένες υπηρεσίες τουριστικές και υγείας ή φροντίδας τρίτης ηλικίας, Σχέδια
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ανάπτυξης υποδοµών και υπηρεσιών ιαµατικού τουρισµού (π.χ. Λουτρά λίµνης Καϊάφα).
6.

Χωρικά ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υποδοµών και δράσεων:
Περιλαµβάνονται:
∆ράσεις αναζωογόνησης και ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος
µε απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων (αρχικά µε πιλοτικά προγράµµατα και στη συνέχεια µε
επέκτασή τους).
Στοχευµένα έργα υποδοµής που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
προορισµών αναδεικνύοντας τα σηµαντικά τους στοιχεία π.χ. επιλεγµένες τουριστικές διαδροµές,
τουριστικά περίπτερα σε επιλεγµένους προορισµούς, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέµατος
(παλιές βιοτεχνίες, µνηµεία, δίκτυα πολιτιστικών διαδροµών), υποδοµές οικοτουριστικής
ανάπτυξης κλ.π. Σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες, σχεδιασµός ολοκληρωµένων πολυταµειακών
δράσεων, για την ενίσχυση ειδικών µορφών τουρισµού και µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων,
ΟΤΑ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, τόσο ενδο- όσο και δια-περιφερειακά. Οι δράσεις
µπορεί να περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις, δράσεις ΤΠΕ, έργα υποδοµής, δράσεις
προώθησης κ.λπ., ενώ θα συνδέονται και µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου
για τον Τουρισµό.

7.

Θεσµικές µεταρρυθµίσεις και δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας:
Περιλαµβάνονται τόσο διοικητικές ενέργειες όσο και αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα µε την
ανανέωση του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών
εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων και επενδυτών. Επίσης, ο εκσυγχρονισµός των
διαδικασιών και των προδιαγραφών πιστοποίησης πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών.
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1.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
∆ύο συλλογικοί φορείς συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωση της στρατηγικής για τον τοµέα στη νέα
περίοδο 2014-2020. Οι προτάσεις που υπέβαλαν αποτιµήθηκαν για τη συµπλήρωση της στρατηγικής
του Υπουργείου.
O Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2013 ένα
Στρατηγικό Σχέδιο δεκαετούς διάρκειας για την ανάπτυξη του Τουριστικού Τοµέα στην Ελλάδα.
Στόχος του την αύξηση κατά περίπου 50% του αριθµού επισκεπτών και η αντίστοιχη αύξηση στα
συνολικά έσοδα. του τοµέα ώστε να ανέλθουν στο ύψος των 750 - 800 εκ.€ για το 2024.
Το σχέδιο έχει τέσσερις στόχους:
α)

την αύξηση στο µερίδιο της αγοράς σε επιλεγµένα κράτη στόχους

β)

την επέκταση του µέσου χρόνου παραµονής

γ)

την αύξηση της µέσης δαπάνης των επισκεπτών

δ)

την µείωση της εποχικότητας.

Τα τέσσερα αυτά σηµεία αποτελούν τους κύριους στόχους και του Υπουργείου Τουρισµού, όπως
έχουν καταγραφεί στο προγραµµατικό του έγγραφο.
Για την επίτευξη των στόχων το σχέδιο προτείνει µια "θεµατική" προσέγγιση, δηλαδή µια προσέγγιση
"ανά τύπο" τουριστικού προϊόντος, επικεντρώνοντας φυσικά στους τύπους στους οποίους η Ελλάδα
εµφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Οι θεµατικές αυτές είναι:
α)

ο παραθεριστικός τουρισµός, τα city breaks (για Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

β)

ο Συνεδριακός – Εκθεσιακός (MICE),

γ)

o πολιτιστικός τουρισµός

δ)

ο Θαλάσσιος τουρισµός

ε)

ο τουρισµός υγείας.

Για κάθε µία από τις παραπάνω θεµατικές µορφές προτείνονται ενέργειες και δράσεις που αφορούν:

- ελλείψεις σε υποδοµές
- ενέργειες για την προσαρµογή των επιχειρήσεων
- ενέργειες προώθησης – προβολής
- ρυθµιστικές - κανονιστικές ενέργειες.
Για τον παραθεριστικό τουρισµό κύριες δράσεις που προτείνονται αφορούν:
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Α.

Την παρέµβαση σε υποδοµές:

•

Την ποιοτική αναβάθµιση των µονάδων και τον προσανατολισµό τους στις ανάγκες του τµήµατος
αγοράς που στοχεύουν

•

Την υλοποίηση στοχευµένων παρεµβάσεων στα διεθνή αεροδρόµια

•

Τον ανασχεδιασµό της µεταφορικής ικανότητας µε την λειτουργία 2-3 τοπικών διακλαδωτών στα
Νησιά

•

Την επίλυση των προβληµάτων δυναµικότητας των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και
συγκοινωνιακών υποδοµών

•

Την αναβάθµιση των σιδηροδροµικών υποδοµών

•

Την παρέµβαση σε έργα.

Β.

Την παρέµβαση σε “ελαφριές” υποδοµές (µεταφορικά µέσα, επιχειρηµατικότητα, ψηφιακό
περιεχόµενο)

Γ.

Την παρέµβαση στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και κύρια στο σχεδιασµό των χρήσεων γης και
την χρήση εργαλείων (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑ∆Α, ΠΟΤΑ).

∆.

Τη χάραξη µιας κατάλληλης στρατηγικής προώθησης.

Για τον τουρισµό πόλης στην ουσία προτείνεται η ενίσχυση της εικόνας των πόλεων και η οργάνωση
δοµηµένων και διακριτών οδηγών εµπειριών, καθώς και η ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας και
σιγουριάς. Η ενίσχυση των παραπάνω θα µπορούσε να αξιοποιήσει τους µηχανισµούς των δράσεων
Ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης
Ο MICE τουρισµός (Συναντήσεων, Κινήτρων, Συνεδριακός και Εκθεσιακός) θεωρείται ως το κύριο
µέσο για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει µείνει σχετικά
πίσω και οι προτεινόµενες δράσεις στοχεύουν κύρια στην διείσδυση στις αγορές και αφορούν πράξεις
µάρκετινγκ.
Για τον πολιτιστικό τουρισµό πέρα από δράσεις προώθησης, το σχέδιο προτείνει την
προτεραιοποίηση και αναβάθµιση κατά προτεραιότητα των “καλύτερων” αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κυριοτέρων µουσείων. Προτείνει επίσης την
αναδιοργάνωση των κύριων γεγονότων και φεστιβάλ, τον σχεδιασµό |πακέτων εµπειρίας”, την
δηµιουργία ψηφιακών µουσείων και την αναβάθµιση της ηλεκτρονικής προβολής των µουσείων και
αρχαιολογικών χώρων.
Για τον θαλάσσιο τουρισµό και τον τουρισµό κρουαζιέρας ο ΣΕΤΕ, όπως και το ΥΠΤΟΥ αναδεικνύουν
την σηµασία της µετατροπής του Πειραιά σε Home-port κρουαζιερόπλοιών, άλλα και την αναβάθµιση
των λιµένων του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης, ως κοµβικών σηµείων για κρουαζιέρες στην
Ανατολική Μεσόγειο και τα νησιά του Αιγαίου για το πρώτο, και την Μαύρη Θάλασσα για το δεύτερο.
Η πρόταση αυτή είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένη από τον σχεδιασµό του ΥΠΤΟΥ, το οποίο εντάσσει
το λιµάνι της Θήρας έναντι αυτού της Θεσσαλονίκης. Για τον Ιστιοπλοϊκό τουρισµό προτείνεται
δηµιουργία 15 µε 20 τουριστικών λιµένων και η λήψη µέτρων προσέλκυσης διεθνών “παικτών” που θα
αναλάβουν τόσο την λειτουργία των υποδοµών, όσο και την διαχείριση του τουριστικού στόλου.
Οι επιµέρους δράσεις που προτείνονται από τον ΣΕΤΕ είναι συναφείς µε αυτές που προτείνει το
Υπουργείο. Οι προτάσεις του είναι περισσότερο "ελεύθερες" καθώς δεν υπόκεινται από περιορισµούς
επιλεξιµότητας και θεµατικής επικέντρωσης, ενώ απουσιάζει και µια εκτίµηση κόστους εφαρµογής.
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Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας συµβάλλοντας στη διαβούλευση επί του Προγραµµατικού
κειµένου του Υπουργείου κάνει καταρχάς τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
•

Είναι µόνιµη η κριτική για το υφιστάµενο τουριστικό µοντέλο της χώρας («ήλιος + θάλασσα»),
αυτό όµως αποτελεί τον κύριο παράγοντα της τουριστικής ανάπτυξης. Η «αλλαγή» του µοντέλου
είναι µια πάγια επιδίωξη της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης, η οποία προφανώς υπονοεί την
καλλιέργεια ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για το προϊόν της χώρας πέρα από τα φυσικά κλιµατολογικά και µορφολογικά της χαρίσµατα. Η κριτική για το υφιστάµενο µοντέλο δεν γίνεται
µε στόχο την απόρριψη του, άλλα τον εµπλουτισµό του µε παραµέτρους που θα ωθήσουν την
ανταγωνιστικότητα του.

•

Είναι ανάγκη να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε στρατηγικό επίπεδο στον τοµέα της ποιότητας,
ιδίως στον ποιοτικό εκσυγχρονισµό των τουριστικών υποδοµών και των τουριστικών
καταλυµάτων. Η ποιοτική αναβάθµιση αποτελεί αναµφισβήτητα κύρια στόχευση του Υπουργείου,
σε κάθε περίπτωση ωστόσο για τον σχεδιασµό των δράσεων 2014-2020 πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη το εύρος των δυνατοτήτων που επιτρέπουν οι κανονισµοί των Ε∆ΕΤ: για παράδειγµα η
παραδοσιακή ποιοτική αναβάθµιση καταλυµάτων δεν είναι επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση.

•

Η διάκριση των τουριστικών περιοχών πρέπει να γίνεται και µε βάση το είδος της τουριστικής
πελατείας που προσελκύουν και όχι µόνο µε γεωγραφικά κριτήρια, προκειµένου οι δράσεις που
θα αναπτυχθούν να φέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.

•

Εκτιµάται ότι απουσιάζουν δράσεις / θέσεις για την προσβασιµότητα των υπηρεσιών και των
πληροφοριών σε όλες τις ειδικές κατηγορίες πελατών.

Ειδικές προτάσεις του ΞΕΕ αποτελούν:
•

∆ηµιουργία οµάδας εργασίας ΞΕΕ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση όλων των
θεµάτων αξιοποίησης πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου.

•

Αξιοποίηση πόρων για την ενίσχυση των δοµών του Ξ.Ε.Ε. για ανάληψη δράσεων πιστοποίησης
των τουριστικών επαγγελµάτων, καθώς και υπηρεσιών των ξενοδοχείων που εξειδικεύονται σε
συγκεκριµένη πελατεία.

•

Ενίσχυση και χρηµατοδότηση δράσεων εξωστρέφειας και πιστοποίησης των ξενοδοχείων για την
εφαρµογή προγράµµατος «Ελληνικού Πρωινού» και «Ελληνικής Γαστρονοµίας».

•

Ενίσχυση και χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας HOTELSTARS UNION, όπου συµµετέχει το
ΞΕΕ, για την κατάταξη των ελληνικών ξενοδοχείων σύµφωνα µε το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα
κατάταξης 14 ευρωπαϊκών κρατών.

•

Ενίσχυση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού, του τουρισµού
τρίτης ηλικίας, του καταδυτικού τουρισµού και της προσβασιµότητας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.

Οι εκτιµήσεις και προτάσεις του ΞΕΕ είναι συναφείς µε αυτές του Υπουργείου, καθώς η αλλαγή του
τουριστικού µοντέλου είναι προφανώς ένας µεσο- προς µακρο-πρόθεσµο στόχος και η αναβάθµιση
των στοιχείων που συγκροτούν το βασικό σήµερα τουριστικό προϊόν της χώρας (µέσω ποιοτικής
αναβάθµισης, διάκρισης περιοχών και µε κριτήριο την προέλευση της ζήτησης) αντιµετωπίζεται µέσω
των κατά Θεµατικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα δράσεων που προτείνονται στο κεφ. 1.4. Οι
ειδικές προτάσεις του εµπεριέχονται στις προτεινόµενες δράσεις, ορισµένες όµως δεν µπορούν να
επισηµανθούν στο παρόν στάδιο σχεδιασµού του Σ.Ε.Σ. λόγω της δοµής του προτύπου που επιβάλλει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα εξειδικευθούν στο στάδιο σχεδιασµού των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
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1.4. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Λόγω της ένταξης της Πολιτικής της Συνοχής στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η
αντιστοίχιση των αναγκών της χώρας στον τοµέα του Τουρισµού µε τους Θεµατικούς Στόχους της
νέας περιόδου και µε τις νέες Επενδυτικές Προτεραιότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων δεν είναι
ορατή. Στα επόµενα γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στόχοι και αναγκαίοι τύποι παρεµβάσεων για
τον τοµέα στο δεσµευτικό πλαίσιο του υποδείγµατος ΣΕΣ που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επισηµαίνεται εξαρχής ότι πρόκειται για προτάσεις για τον τοµέα ανεξαρτήτως του φορέα που θα
κληθεί τελικά να διαχειριστεί κάθε παρέµβαση ή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο αυτή
θα ενταχθεί.

Θ.Σ.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ο 1ος Θεµατικός Στόχος στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων προκειµένου
να υλοποιηθούν κυρίως οι Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization Strategies) για τις
ελληνικές περιφέρειες, οι οποίες αποτελούν ένα νέο στοιχείο του σχεδιασµού της νέας περιόδου.
Ο τουρισµός αναµένεται να ωφεληθεί σηµαντικά από δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
ΘΣ1 και οι οποίες θα στοχεύουν σε αποτελέσµατα όπως:
•

Προαγωγή της αριστείας στην έρευνα και στην χρηµατοδότηση της έρευνας αιχµής µε διεύρυνση
της διασύνδεσης µεταξύ πανεπιστηµίων /ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων

•

Ανάπτυξη συστάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων, κοινοπραξιών, πλατφορµών, πόλων
καινοτοµίας, ή άλλων δοµών µε συµµετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών/ εκπαιδευτικών
οργανισµών

•

Η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων από τουριστικές επιχειρήσεις.

•

Η δηµιουργία δικτύου σύγχρονων και διεθνώς ανταγωνιστικών υποδοµών που θα προσφέρουν
τη δυνατότητα παραγωγής γνώσης και διάχυσής της στην οικονοµία.

•

Η Εξειδίκευση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού.

Η εξειδίκευση ειδικών πράξεων για τον τουρισµό θα προκύψουν κατά την διαµόρφωση των
Στρατηγικών Εξυπνης Εξειδίκευσης, εθνικής και περιφερειακών (RS3) στο πλαίσιο των
οποίων θα ενταχθούν. Ως εκ τούτου οι σχετικές δράσεις θα διαµορφωθούν από τις Στρατηγικές
αυτές ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και ανάγκες του κάθε περιφερειακού
συστήµατος καινοτοµίας, άλλα και τις ιδιαίτερες ανάγκες ή ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την
τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο .
Οπωσδήποτε, λόγω του αντικειµένου εργασιών στον τοµέα, δεν αναµένεται ότι θα προκύψουν πολύ
σηµαντικές «αυτόνοµες» δράσεις για τον Θ.Σ. 1 στον τοµέα, αλλά κατά πάσα ένδειξη θα προκύψουν
συνεργατικές πολυτοµεακές δράσεις στις οποίες ο τουρισµός µπορεί να συµµετέχει.
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Θ.Σ. 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ε.Π. «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και
ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Βελτίωση της προβολής και της εξ αποστάσεως διεπαφής µεταξύ επιχειρήσεων και τουριστών.
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού, βελτίωση της ποσότητας
και ποιότητας της πληροφορίας που λαµβάνει ο υποψήφιος τουρίστας πριν την εκτέλεση της
τουριστικής του πράξης, απλοποίηση και ασφάλεια στην διενέργεια εξ αποστάσεως οικονοµικών και
διαχειριστικών πράξεων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις / Οµάδες Επιχειρήσεων / φορείς προώθησης προβολής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αναζήτηση, η επιλογή και η πώληση υπηρεσιών που σχετίζονται µε τον
τουρισµό γίνονται σε µεγάλο ποσοστό στο τόπο διαµονής του τουρίστα και όχι
στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα κρίσιµο να
παρέχεται τεχνολογικά σύγχρονη και πλούσια εικόνα που θα προσελκύσει τον
υποψήφιο τουρίστα, άλλα και δυνατότητα διεκπεραίωσης οικονοµικών και
οργανωτικών πράξεων στον τόπο διαµονής του µε αξιοπιστία και ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται:
•

Ψηφιακός Τουρισµός – Ενίσχυση δικαιούχων για την υιοθέτηση,
δηµιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών εφαρµογών, πρωτοκόλλων ή
ψηφιακού περιεχοµένου που θα προσφέρει ολοκληρωµένη, πραγµατική
και «πλούσια» εικόνα του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών και
θα επιτρέψει την διεύρυνση της προώθησης τους, άλλα και την ασφαλή
δικτυακή διάδραση τους µε αποµακρυσµένους πελάτες. Ανάπτυξη και
χρήση «έξυπνων εργαλείων» προβολής, την αξιοποίηση των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης (social media) κ.ο.κ.

•

Προβολή - Παραγωγή στοχευµένου υλικού για την προβολή των
τουριστικών πόρων της χώρας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τουριστικές επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τουριστικές επιχειρήσεις / Οµάδες Επιχειρήσεων / φορείς προώθησης –
προβολής

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται κατά το παρόν στάδιο σχεδιασµού
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Ε.Π. «Ενίσχυση εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση (e-government), ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning), ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion), ηλεκτρονικός πολιτισµός (eculture) και ηλεκτρονική υγεία·(e-health)»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Χρήση προηγµένων τεχνολογικά συστηµάτων για την βελτίωση της παροχής τουριστικών υπηρεσιών
και της ασφάλειας των τουριστικών πράξεων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποστήριξη καινοτόµων και πειραµατικών εφαρµογών, ψηφιοποίηση και
επεξεργασία δεδοµένων, λειτουργία ολοκληρωµένων πληροφοριακών
συστηµάτων
Περιλαµβάνονται σχέδια για:
•

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών ενδο και εξω-διοικητικών υπηρεσιών για
τουριστικές επιχειρήσεις.

•

Ανάπτυξη προωθηµένης στρατηγικής «Hellenic Content Industry» (HCI)
και πολυµεσική προώθηση του Ελληνικού Τουρισµού (Innovative Web &
Social Marketing).

•

Στοχευµένη και πιστοποιηµένη διασύνδεση της ηλεκτρονικής τουριστικής
προβολής σε εθνική-περιφερειακή-τοπική κλίµακα (κατά τα πρότυπα της
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αυστραλίας κ.λπ. – Ανάπτυξη ολοκληρωµένων
συστηµάτων διαχείρισης τουριστικών προορισµών (eDMS – Destination
Management Systems) µε αξιοποίηση του HCI και κινητοποίηση τοπικών
αρχών, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων

•

Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήµατος ηλεκτρονικής ενηµέρωσης
διαχείρισης του θαλάσσιου τουρισµού που θα περιλαµβάνει real time
πληροφορία για διαθεσιµότητα θέσεων ελλιµενισµού, τιµολόγηση,
παροχές, έκτακτα συµβάντα, φόρτους κλπ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις και Επαγγελµατίες τουρισµού (άµεσα και έµµεσα)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΥΠΟΤ, ΥΠΝΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν υπάρχουν / προβλέπονται

Θ.Σ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΑΑ), ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΘΑ)
Ε.Π. «Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη
διεθνοποίηση».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Εφαρµογή σε πολλές ειδικές µορφές τουρισµού όπως ιατρικός (ολοκληρωµένες νοσοκοµειακές
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υπηρεσίες, patient friendly hotels), συνεδριακός, θρησκευτικός π.χ. το δίκτυο µε τα βήµατα του
Αποστόλου Παύλου, γαστρονοµικός π.χ. ελληνικό πρωινό, ιαµατικός, αθλητικός κτλ. Ενδεικτικά
αναπτύσσεται στη συνέχεια ο τοµέας του θαλάσσιου τουρισµού που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για
τον σχεδιασµό του τοµέα.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η «µπλε οικονοµία» για την επιχειρηµατικότητα, την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την βιώσιµη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα. Αύξηση της
επιχειρηµατικότητας - ανταγωνιστικότητας στον θαλάσσιο τουρισµό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Υποστήριξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων ανάπτυξης Ειδικών Υποδοµών,
ενισχύσεις επιχειρήσεων, ∆ηµόσιες υποδοµές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Θαλάσσιος τουρισµός είναι ένα προνοµιακό για την Ελλάδα πεδίο
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Η χώρα υστερεί σηµαντικά σε οργάνωση,
υποδοµές έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ παράλληλα λόγω των ίδιων
ελλείψεων η επιχειρηµατικότητα στον τοµέα περιορίζεται τόσο ως προς τις
παρεχόµενες υπηρεσίες, όσο και ως προς τα µεγέθη. Οι προτεινόµενες
δράσεις περιλαµβάνουν:
•

Ανάπτυξη ειδικών υποδοµών για τη δηµιουργία νέων προορισµών
κρουαζιέρας.

•

∆ιευκόλυνση, προώθηση και ανάπτυξη ∆ικτύου Τουριστικών Λιµένων
(κυρίων και δορυφόρων).

•

Εξυγίανση υφιστάµενου αποθέµατος δικτύου Τουριστικών Λιµένων και
συµπλήρωσή του, προκειµένου να καταστεί λειτουργικό και
ανταγωνιστικό – Μόχλευση και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

•

Επαναχωροθέτηση αλιευτικών καταφυγίων που στην πραγµατικότητα
λειτουργούν ως τουριστικά.

•

∆ιασφάλιση διαλειτουργικότητας του τουρισµού µε τον πολιτισµό και
συνδυασµένη αξιοποίηση του «cultural economy».

•

∆ιασφάλιση διαλειτουργικότητας του τουρισµού µε την ναυτιλία και
συνδυασµένη αξιοποίηση της «blue economy».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπουργεία και Περιφέρειες, Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τερµατικός λιµένας κρουαζιέρας σε Αθήνα και Ηράκλειο, δίκτυο
ενδιάµεσων λιµένων (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κρήτη, Σαντορίνη,
Μύκονος, Κέρκυρα, Κατάκωλο κτλ)
Αξιοποίηση δικτύου τουριστικών λιµένων
Συνεδριακό Κέντρο στο γυµναστήριο Tae Kwon Do στο Φάληρο
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Ε.Π. «Ενίσχυση της δηµιουργίας και της επέκτασης των προηγµένων δυνατοτήτων
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ του τουρισµού στην χρηµατοδότηση και παροχή εξειδικευµένων
εργαλείων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας τους. Βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας τους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενισχύσεις Επιχειρήσεων (κρατικές ενισχύσεις), υποστήριξη πιστοποίησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ηµιουργία ενός σταθερού µηχανισµού χρηµατοδότησης συµπληρωµατικό
του Αναπτυξιακού Νόµου που θα υποστηρίξει ολοκληρωµένα και συνεχώς
την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, θα προσφέρει ένα σταθερό
επενδυτικό πλαίσιο και θα υποστηρίξει την δηµιουργία νέων τουριστικών
προϊόντων. Οι ενισχύσεις θα διαθέτουν ειδικό / εξειδικευµένο Οδηγό που θα
καθορίζει την επιλεξιµότητα, τις δαπάνες, ανάλογα µε τα εκάστοτε
λειτουργικά πρότυπα. Θα αφορά:
α) Επενδυτικά Σχέδια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου, ιατρικού
/ιαµατικού/θεραπευτικού τουρισµού, τουρισµού φύσης–οικοτουρισµού,
αθλητικού τουρισµού, πολιτιστικού, συνεδριακού–εκθεσιακού
τουρισµού, θρησκευτικού τουρισµού, αγροτικού, αθλητικού, κ.λπ.
β) Επενδυτικά σχέδια αναβάθµισης των υποδοµών και των
παρεχόµενων υπηρεσιών των µαρίνων και των τουριστικών λιµένων,
γ) Επενδυτικά σχέδια για την αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση
παραδοσιακών ή/και διατηρητέων κτισµάτων, χώρων, επιχειρήσεων
εστίασης παραδοσιακής µορφής, κ.α.,
δ) Λοιπά επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη ειδικών µορφών
τουρισµού.
Παροχή Ειδικών Χρηµατοδοτικών Εργαλείων για τις τουριστικές
Επιχειρήσεις. ∆ηµιουργία ειδικά προσαρµοσµένων στις ανάγκες των
επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα χρηµατοδοτικών εργαλείων για την
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας τους. Οι πόροι για την υποστήριξη των
χρηµατοδοτικών εργαλείων θα αντληθούν είτε από ξεχωριστό Ταµείο είτε
ειδική γραµµή του ΕΤΕΑΝ.
Ανανέωση προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης. ∆ιεύρυνση πεδίου
εφαρµογής στις τουριστικές επιχειρήσεις

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται κατά το παρόν στάδιο σχεδιασµού
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Ε.Π. «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να εµπλακούν
σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτοµίας»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Προώθηση της Επιχειρηµατικότητας υψηλής προσδοκίας και προστιθέµενης αξίας στον τοµέα του
τουρισµού µε την δηµιουργία και ανάδειξη ποιοτικότερων και περισσότερο βιώσιµων δραστηριοτήτων.
Χωρική και θεµατική «εξάπλωση» της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας – Ενισχύσεις
Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά προγράµµατα που θα περιλαµβάνουν δράσεις που αφορούν:
α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε υπο ανάπτυξη περιοχές (κατ. Β και Γ
ΕΠΧΠΣΑΑ)
β) την ενίσχυση επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες
που συνδέονται µε την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού ή/και τον
εµπλουτισµό του προϊόντος σε ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές,
γ) την ενίσχυση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που συνδυάζουν την
τουριστική αξιοποίηση µε την παροχή υπηρεσιών προστασίας του
περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, αθλητισµού κ.ά.
δ) την υποστήριξη στοχευµένης παρεµβάσεων αναβάθµισης και
συµπλήρωσης των τουριστικών υποδοµών µε µικρά / συνεκτικά έργα
υποδοµής που να λειτουργούν συµπληρωµατικά σε δράσεις ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα κατά τόπους.
Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα είναι δυνατό / σκόπιµο να συντονιστούν /
συνδυαστούν κατά περίπτωση µε σχέδια Ολοκληρωµένης Εδαφικής
Επένδυσης, Ολοκληρωµένες Αστικές Επεµβάσεις κ.ο.κ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται κατά το παρόν στάδιο σχεδιασµού

Θ.Σ. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Ε.Π. «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στις ΜΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης των δραστηριοτήτων παροχής και κατανάλωσης τουριστικών
υπηρεσιών από ορυκτά καύσιµα και βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης τους. Μείωση του
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ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώµατος των επιχειρήσεων και των λειτουργιών του τουριστικού
τοµέα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενισχύσεις Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πράσινος Τουρισµός: Ενισχύσεις επιχειρήσεων για την προώθηση της
ενεργειακής διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων µε αξιοποίηση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την προώθηση τεχνολογιών και συστηµάτων
εξοικονόµησης νερού, την υιοθέτηση αρχών βιοκλιµατικής και οικολογικής
δόµησης κτλ.. Αναβάθµιση της Ενεργειακής κλάσης των υποδοµών και
µετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων σε κτίρια µηδενικής κατανάλωσης.
Πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης τουριστικών υποδοµών
και ανωδοµών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι τουριστικών περιοχών – Επιχειρήσεις - Τουρίστες

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται κατά το παρόν στάδιο σχεδιασµού

Ε.Π. «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτιρίων, και στον
τοµέα της στέγασης»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης των δραστηριοτήτων παροχής και κατανάλωσης τουριστικών
υπηρεσιών από ορυκτά καύσιµα και βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης τους. Μείωση του
ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώµατος των υποδοµών του Τουριστικού τοµέα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενεργειακή Αναβάθµιση Ειδικών Τουριστικών Υποδοµών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πράσινες Τουριστικές Υποδοµές: Έργα για την βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και την αντικατάστασης πηγών ενέργειας σε ειδικές τουριστικές
εγκαταστάσεις όπως (µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα) καθώς και συνδέσεις µε
δίκτυα για τον εφοδιασµό τουριστικών στόλων µε καθαρότερα ενεργειακά
προϊόντα. Περιλαµβάνει:
•

Εγκαταστάσεις και εσωτερικά δίκτυα «έξυπνης» ενεργειακής διαχείρισης
τουριστικών λιµένων

•

Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και θερµότητας από Α.Π.Ε.

•

Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισµού µε νέα χαµηλής ή µηδενικής
ενεργειακής απαίτησης.

•

Βελτίωση των δικτύων και πρακτικών ενεργειακού ανεφοδιασµού των
τουριστικών σκαφών.

•

Αναβάθµιση ενεργειακής κλάσης υποδοµών και µετατροπή υφιστάµενων
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εγκαταστάσεων
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι τουριστικών περιοχών – Επιχειρήσεις - Τουρίστες

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αιολικό Πάρκο Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού
Ταµιευτήρας όµβριων υδάτων Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού
Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτηριακών Υποδοµών Χιονοδροµικού
Κέντρου Παρνασσού
Αναβάθµιση ενεργειακής κλάσης τουριστικών υποδοµών και
µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων σε υποκαταστήµατα της
ΕΤΑ∆

Ε.Π. «Ανάπτυξη και εφαρµογή ευφυών συστηµάτων διανοµής
σε επίπεδο χαµηλής και µέσης τάσης·
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Προώθηση ευφυών συστηµάτων σε τουριστικές περιοχές. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος
του Τουριστικού τοµέα, άλλα και µείωση των εξόδων των επιχειρήσεων για ενέργεια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενισχύσεις Επιχειρήσεων – Εργα Αναβάθµισης Ενεργειακών ∆ικτύων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προώθηση των έξυπνων δικτύων σε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης
(οργανωµένους υποδοχείς τουριστικής ανάπτυξης, αστικές ή µη περιοχές
υψηλής συγκέντρωσης) µε στόχο την µείωση των ενεργειακών αναγκών και την
αποδοτικότερη εκµετάλλευση της ενέργειας , µέσα από δικτυώσεις –
διασυνδέσεις και συλλογικές υποδοµές «έξυπνων δικτύων, συνεκµετάλλευση
ενεργειακών εκροών ή/ και συµπαραγωγή ενέργειας - θερµότητας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι τουριστικών περιοχών – Επιχειρήσεις - Τουρίστες

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις, ∆ιαχειριστές δικτύων Ενέργειας

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επιδεικτικό έργο εγκατάστασης θερµοκηπίων µε χρήση ΑΠΕ και
µονάδας βιοαερίου σε τουριστικό ακίνητο.
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Ε.Π. «Προώθηση στρατηγικών για χαµηλές εκποµπές άνθρακα για όλους τους τύπους
περιοχών, ιδίως τις αστικές, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της βιώσιµης
αστικής κινητικότητας, των καθαρών αστικών µεταφορών και των σχετικών µέτρων
άµβλυνσης και προσαρµογής.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μείωση της κατανάλωσης καύσιµων για την εξυπηρέτηση και κίνηση των τουριστικών ροών. Μείωση
του ενεργειακού αποτυπώµατος των υποδοµών του Τουριστικού τοµέα και µείωση των ρύπων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Επένδυση σε υποδοµή και µέσα βιώσιµης κινητικότητας – Συγκοινωνιακά έργα
και διευθετήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκοινωνιακά έργα και παρεµβάσεις σε τουριστικές περιοχές ή περιοχές που
διέρχονται υψηλές τουριστικές ροές στις οποίες παρατηρούνται δυσλειτουργίες,
όπως συµφόρηση, µειωµένη προσπελασιµότητα, υπερβάλλουσα χρήση
ενέργειας.
Συγκοινωνιακά έργα και παρεµβάσεις σε περιοχές διεπαφής λιµενικών ζωνών µε
τα αστικά δίκτυα για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών κατά τις ώρες
αιχµής.
Βελτίωση της πρόσβασης και της διασύνδεσης συστηµάτων ΜΜΜ µε
τουριστικούς πόρους, σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος και κόµβους
τουριστικών ροών και εγκατάσταση συστηµάτων πληροφόρησης που θα
διευκολύνουν την χρήση τους από τουρίστες
Σχεδιασµός Ολοκληρωµένων ∆ικτύων Ποδηλατοδρόµων σε τουριστικούς
προορισµούς και εγκατάσταση συστηµάτων κοινόχρηστης ποδηλασίας.
(∆ανειστικό Ποδήλατο).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι τουριστικών περιοχών - Τουρίστες

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ιδιοκτήτες ∆ιαχειριστές µεταφορικών υποδοµών, Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προµήθεια υβριδικών διαστρωτικών και εκχιονιστικών µηχανηµάτων
– λεωφορείων.
Εγκατάσταση συστηµάτων κοινόχρηστης ποδηλασίας και ηλεκτρικών
οχηµάτων στα οικοτουριστικά πάρκα Καϊάφα, Παλιουρίου, Φαναρίου.
Προµήθεια υβριδικών πλοιαρίων στη λίµνη Καϊάφα.
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Θ.Σ. 5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
Ε.Π. «Προώθηση της Ασφάλειας και ποιότητας περιβάλλοντος σε τουριστικές περιοχές"
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Υποστήριξη επενδύσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την προστασία των
περιβαλλοντικών πόρων σε όλη την χώρα οι οποίοι αποτελούν κύριο στοιχείο του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος του ελληνικού τουρισµού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Υδραυλικά - αντιπληµµυρικά έργα, έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, δασική
προστασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατηγορία δράσεων είναι γενική και αφορά έργα που θα σχεδιαστούν και
υλοποιηθούν από τους αρµόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΜΕ∆Ι, Περιφέρειες
κ.α.) και τα οποία ανήκουν σε ευρύτερους σχεδιασµούς για την πρόληψη και
την προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή όπως η εφαρµογή της Οδηγίας
πλαίσιο για τα Νερά 60/2000/ΕΚ, της Οδηγίας 60/2007 για την αντιµετώπιση
του πληµµυρικού κίνδυνου κ.ο.κ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι τουριστικών περιοχών – Επιχειρήσεις - Τουρίστες

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπουργεία, Περιφέρειες, ∆ήµοι.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται κατά το παρόν στάδιο σχεδιασµού. Θα
καθοριστούν στο πλαίσιο των νέων ΠΕΠ

Θ.Σ. 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ε.Π. «Αντιµετώπιση των σηµαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τοµέα των απορριµµάτων
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου»
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων διαχείρισης απορριµµάτων που παράγονται από τις τουριστικές
δραστηριότητες θα εξεταστούν από τον συνολικό σχεδιασµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού
πλαισίου (Ν.4042/2012 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012).
Η ενίσχυση για την προσαρµογή τουριστικών επιχειρήσεων σε δράσεις µείωσης της κατανάλωσης,
επανάχρησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης θα ενταχθεί στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασµού ενεργειών
ενίσχυσης του πράσινου τουρισµού.

Ε.Π. «Αντιµετώπιση των σηµαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τοµέα του νερού για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου»
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που παράγονται από τις
τουριστικές δραστηριότητες και σε τουριστικές περιοχές θα εξεταστούν από τον συνολικό σχεδιασµό
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις Εφαρµογής της Οδηγίας 271/91 και της εφαρµογής των Σχεδίων
∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής της χώρας σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ.
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Ε.Π. «Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
«Ενεργητική» προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς µέσω συνεργιών µε την τουριστική
τοπική ανάπτυξη. Προστασία του οικολογικού και πολιτιστικού αποθέµατος της µέσα από την
ενίσχυση δραστηριοτήτων συµβατών µε την προστασία και την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ τοπικής
ανάπτυξης και αναβάθµισης του οικολογικού πλούτου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Υποδοµές / έργα ανάπλασης, κρατικές ενισχύσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ράσεις ανάπτυξης υποδοµών Οικοτουριστικής Ανάπτυξης, όπως
ενδεικτικά:
•

Οικοτουριστικές διαδροµές και µονοπάτια: εργασίες ανάδειξης,
σήµανσης, εξυπηρέτησης επισκεπτών, παρατηρητήρια, υποδοµές
ασφάλειας και παρακολούθησης κ.α..

•

Υποδοµές εξυπηρέτησης υπαιθρίων δραστηριοτήτων που συνδέονται
µε την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, πεζοπορικών
κ.α.).

•

Ανάπτυξη υπαίθριας αγοράς.

•

Ανάπτυξη πίστας/διαδροµών υπαίθριων δράσεων (Ορ. Ποδήλατο).

•

∆ηµιουργία τοπικών µουσείων και εγκατάσταση κέντρων
πληροφόρησης.

Επενδυτικά σχέδια για την αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση
παραδοσιακών ή/και διατηρητέων κτισµάτων, χώρων, επιχειρήσεων
εστίασης παραδοσιακής µορφής, κ.α., (βλέπε επίσης και Θ.Σ.3)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι υπαίθρου

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπ. Τουρισµού και άλλοι συναρµόδιοι φορείς, Περιφέρειες, ΟΤΑ,
Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση και ανάδειξη υφιστάµενων κτηριακών υποδοµών
Ιαµατικής Πηγής Καϊάφα.
Ανάδειξη κήπων – δάσους Μουσείου Αχιλλείου στη Κέρκυρα.
Ανάδειξη περιοχής Ιαµατικών Πηγών Νιγρίτας Σερρών.
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Ε.Π. «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του
εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών µε το οικοσύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου
του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδοµών.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Εξασφάλιση της προστασίας των φυσικών και βιολογικών πόρων από ανθρωπογενής δραστηριότητες. Πρόληψη και αποφυγή επιπτώσεων από την ήπια τουριστική ανάπτυξη σε ευαίσθητες
περιοχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Μελέτες / Σχέδια / Έρευνες / Έργα υποδοµών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνταξη και εφαρµογή τεκµηριωµένων σχεδίων για την εφαρµογή και
παρακολούθηση τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόµενες περιοχές που θα
ενισχύσουν τις προσπάθειες προστασίας των περιοχών ενώ παράλληλα θα
υποστηρίξουν το εισόδηµα του τοπικού πληθυσµού. Θα περιλαµβάνουν:
•

Έργα οικολογικής φιλοσοφίας για την προστασία ειδών και οικοτόπων
από την έκθεση σε τουριστικές δραστηριότητες ή την αποκατάσταση
περιοχών µε στόχο την πρόσβαση τουριστών.

•

Υποδοµές και εξοπλισµός για την ασφαλή έκθεση του οικολογικού
πλούτου (παρατηρητήρια) και την πληροφόρηση των επισκεπτών για
τους κανόνες και τους περιορισµούς που εκάστοτε ισχύουν.

Σύνταξη και εφαρµογή Ολοκληρωµένων Σχεδίων για την ∆ιαχείριση της
Παράκτιας Ζώνης (πολυτοµεακά)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπ. Τουρισµού και άλλοι συναρµόδιοι φορείς, Φ∆ προστατευόµενων
περιοχών, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις,

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ανάδειξη λίµνης και υποδοµών ιαµατικής πηγής Καϊάφα
Οικολογικό καταφύγιο Γλαρόκαβος Παλιουρίου Χαλκιδικής
Επιδεικτική οικολογική κατασκήνωση Φαναρίου Ροδόπης.
Ανάδειξη νήσου Τελένδου, δηµιουργία αναρριχητικού –
οικοτουριστικού πάρκου.
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού στο Χιονοδροµικό Κέντρο
Παρνασσού.
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Ε.Π. «∆ράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των
υποβαθµισµένων βιοµηχανικών εκτάσεων και µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Αξιοποίηση αργούντων ακινήτων αρµοδιότητας ΥΠΟΤ και υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και
εκτάσεων µε στόχο την οικονοµική και περιβαλλοντική τους αναγέννηση. «Ανακύκλωση» αστικής γης
/ απαξιωµένης τουριστικής υποδοµής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Σχέδια και έργα ανάπλασης ή/και επανάχρησης αργούντων ακινήτων και
υποστήριξη των διαδικασιών αξιοποίησης τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνονται:
•

Εργα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης αναπλάσεων σε επιβαρηµένες
τουριστικές περιοχές, ή σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές που
παρουσιάζουν δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης στο πλαίσιο
ανάπτυξης του «τουρισµού πόλης».

•

Έργα προετοιµασίας και αξιοποίησης αργούντων τουριστικών ακινήτων
«χαρτοφυλακίου» των υπηρεσιών του Υπ. Τουρισµού, προκειµένου να
επαναχρησιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από ιδιώτες.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι, Επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπ. Τουρισµού και άλλοι συναρµόδιοι φορείς, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Ανάπλασης Φαληρικού Όρµου. Θα
υλοποιηθεί τµηµατικά στην παρούσα περίοδο

Θ.Σ. 7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Ε.Π. «Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο
δίκτυο του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ)».
και

Ε.Π. «Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ»·
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ - ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ενίσχυση της διατροπικότητας και διασύνδεσης των µερών του µεταφορικού συστήµατος για την
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα. Αύξηση της προσβασιµότητας των τουριστικών περιοχών / πόρων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Συγκοινωνιακά έργα και παρεµβάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάπτυξη µεταφορικής υποδοµής για την βελτίωση της συνδεσιµότητας
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τουριστικών προορισµών µε συγκοινωνιακούς κόµβους µε έµφαση σε κόµβους
και κυρίως:
•

Εκσυγχρονισµός αεροδροµίων / ελικοδροµίων

•

Συνδέσεις αεροδροµίων µε χώρους συγκέντρωσης υποδοµών φιλοξενίας

•

Τουριστικών λιµένων και λιµένων εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας µε κύριους
τουριστικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής

•

Ανάπτυξη δικτύου υποδοµής για την εξυπηρέτηση συνδέσεων µε
υδροπλάνα και θαλάσσια Ταξί

Λειτουργικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιµότητας τουριστικών
προορισµών µε βασικές αγορές προέλευσης π.χ. απευθείας αεροπορικές
συνδέσεις µε νέες αγορές, εξασφάλιση VISA
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι, Επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΥΠΑΝΥΠ, Περιφέρειες, ΥΠΝΑ, Υπ. Τουρισµού και άλλοι συναρµόδιοι φορείς,
Επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αναβάθµιση µεταφορικών κόµβων (σταθµοί τρένων, λεωφορείων,
λιµένες, αεροδρόµια) και υποδοµών εξυπηρέτησης επιβατών

Ε.Π. «Ανάπτυξη συστηµάτων µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και µε χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (σιδηροδροµικές, ποτάµιες και θαλάσσιες
µεταφορές και λιµάνια)
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ενίσχυση των υποστηρικτικών υποδοµών του τουρισµού κρουαζιέρας. Αύξηση των επιβατών επισκεπτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Λιµενικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων κρουαζιέρας σε βασικούς τουριστικούς
προορισµούς
•

Προώθηση ενεργειών για τη δηµιουργία υποδοµών για cruise passenger
terminal επικουρικά στις υπάρχουσες υποδοµές του ΛΠ, καθώς και
αξιοποίηση των υφισταµένων ολυµπιακών εγκαταστάσεων ως πόλων
έλξης για τους τουρίστες µε την ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου.

•

Σύνδεση της µαρίνας του Κατάκωλου Ηλείας µε τον αρχαιολογικό χώρο
της Ολυµπίας και τα νησιά του Ιονίου και προώθηση του ως Ηome Port,
αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τη δυτική πύλη της Ελλάδας.

•

Αξιοποίηση των λιµένων Ηρακλείου, Σαντορίνης κ.α. για κρουαζιέρες
στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, προβολή του
αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Θήρας και παράλληλη
προβολή της τοπικής κουζίνας
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•

Προώθηση της κρουαζιέρας στην περιοχή του Αιγαίου µε ιδιαίτερη
έµφαση στη σύνδεση Κυκλάδων µε την Κρήτη, τη Ρόδο – ∆ωδεκάνησα
και το νότιο τόξο της Μεσογείου

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάτοικοι, Επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

∆ιαχειριστές Υποδοµών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τερµατικός λιµένας κρουαζιέρας σε Αθήνα και Ηράκλειο, δίκτυο
ενδιάµεσων λιµένων (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κρήτη, Σαντορίνη,
Μύκονος, Κέρκυρα, Κατάκωλο κτλ). Αξιοποίηση δικτύου
τουριστικών λιµένων

Θ.Σ. 8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ε.Π. «Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και οικονοµικά µη
ενεργά άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ - ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στοχευµένη εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης σε νέους, ανέργους και µακροχρόνια
ανέργους προκειµένου να αποκτήσουν δεξιότητές σε τουριστικές δραστηριότητες και υποστήριξη της
κινητικότητάς τους προκειµένου να απασχοληθούν στον τουρισµό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Κατάρτιση - πληροφόρηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις:
•

Ενίσχυση µερικής και πλήρους απασχόλησης, απόκτηση εργασιακής
εµπειρίας, επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για αναζητούντες εργασία.

•

Οργάνωση υπηρεσιών πληροφόρησης σε επίπεδο τοπικό /
περιφερειακό για ευκαιρίες και προοπτικές στην αγορά εργασίας στο
τουρισµό, την άµεση κάλυψη της ζήτησης κ.α.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι (µακροχρόνια, νέοι)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΟΤΑ, επιχειρήσεις τουριστικού τοµέα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020
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Ε.Π. «Βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στοχευµένη εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης σε νέους, ανέργους και µακροχρόνια
ανέργους προκειµένου να αποκτήσουν δεξιότητές σε τουριστικές δραστηριότητες και υποστήριξη της
κινητικότητάς τους προκειµένου να απασχοληθούν στον τουρισµό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Υποστήριξη προσλήψεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις:
•

Προγράµµατα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση νέων
µε παράλληλη εξειδικευµένη κατάρτισή τους µε στόχο την απόκτηση
πρώτης εργασιακής εµπειρίας.

•

∆ιασφάλιση της συµβολής του Τουρισµού στην ανάπτυξη και προώθηση
της πρωτοβουλίας «εγγύηση για τη νεολαία», µε στόχο την πρόληψη
της διαφυγής του καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού στον τουρισµό
(Tourism brain drain), τόσο στα στάδια της εκπαίδευσης όσο και κατά
την εργασία.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι (µακροχρόνια, νέοι)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020

Ε.Π. «Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στην
αλλαγή».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων εργαζοµένων και επιχειρήσεων µε στόχο την συµβολή
τους στην επίτευξη της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Κατάρτιση - πληροφόρηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις:
•

Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης του Τουριστικού Τοµέα.

•

Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων
επιχειρήσεων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων Τουριστικών
Υπηρεσιών.

•

Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων σε επιλεγµένες
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ειδικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε την παραγωγική
διαδικασία.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εργαζόµενοι, επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις Τουριστικού τοµέα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020

Ε.Π. «Ενεργός και υγιής γήρανση».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Ενίσχυση της δοµής των τουριστικών επαγγελµάτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Υποστήριξη προσλήψεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις:
•

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (λίστα
ΟΑΕ∆) απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας και της διεύρυνσης της
συµβολής του τουρισµού στην ενεργό και υγιή γήρανση.

•

Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών για τη βελτίωση της διακρατικής
κινητικότητας των εργαζοµένων

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εργαζόµενοι, επιχειρήσεις

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις- Ανεργοι

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020

Θ.Σ. 9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Ε.Π. «Στήριξη για φυσική, οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων
αστικών και αγροτικών κοινοτήτων·και περιοχών»
και ∆εν υπάρχουν

Ε.Π. «Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
–
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενίσχυση ειδικών οµάδων µέσω της προαγωγής της κοινωνικής οικονοµίας στον τουρισµό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Κατάρτιση – πληροφόρηση – υποστήριξη προσλήψεων – ενίσχυση µικροεπενδύσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις:
•

Προγράµµατα βοηθητικών ή επικουρικών εργασιών(τρίτη ηλικία, µερική
απασχόληση).

•

Προώθηση της απευθείας προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών από µικρής
κλίµακας παραγωγούς (χωρίς µεσάζοντες) από ανώνυµες επιχειρήσεις σε
τουρίστες και επαγγελµατίες (τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, µανιτάρια,
ζυµαρικά, κλπ).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ειδικές κατηγορίες πληθυσµού

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις τουριστικού τοµέα, επαγγελµατίες τουρισµού

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020

Ε.Π. «Ενεργές πολιτικές ένταξης µε στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης»
και

Ε.Π. «Καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»
και

Ε.Π. «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»
και

Ε.Π. «Προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων»
και

Ε.Π. «Τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα (Community-led local development strategies)».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ –
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προώθηση ολοκληρωµένης επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό σε τοπικό επίπεδο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ράσεις που αφορούν:
α) ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη
επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από υψηλή ανεργία,
β) ενίσχυση επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού και
επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες,
γ) ενίσχυση πρωτοβουλιών ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας που
περιλαµβάνουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από
σαφή κοινωνικό σκοπό.
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις και Επαγγελµατίες τουρισµού (άµεσα και έµµεσα)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

∆ηµόσιοι Φορείς (ΥπΤ και Περιφέρειες) Συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς
Τουρισµού

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται γενικώς στο ΣΕΣ 2014-2020

Θ.Σ.10. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΣΤΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Ε.Π. «Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου µάθηση, αναβάθµιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητευόµενων, και
αύξηση της σύνδεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας».
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ –
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας µέσα από την βελτίωση των δεξιοτήτων και των
γνώσεων των επαγγελµατιών της παραγωγικής βάσης, σε όλα τα επίπεδα και τις βαθµίδες
εκπαίδευσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Σχεδιασµός και εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων και παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν:
•

Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Στρατηγικής για την Τουριστική Εκπαίδευση –
Αξιοποίηση υφιστάµενης εµπειρίας για την αναβάθµιση των προγραµµάτων
και των υποδοµών εκπαίδευσης µε διερεύνηση πλαισίου µόχλευσης
επενδυτικών κεφαλαίων. Εφαρµογή κυκλικής εκπαίδευσης.

•

Κατάρτιση της τοπικής κοινωνίας για µεγιστοποίηση της συµµετοχής της
στην οικονοµική δραστηριότητα (σεµινάρια διαχείρισης µικρών
επιχειρήσεων, προγράµµατα κατάρτισης οικοξεναγών, κατάρτιση στον
σχεδιασµό και την προώθηση οικοτουριστικών προϊόντων, κατάρτιση
ειδικών οµάδων επαγγελµατιών του τουρισµού κλπ.).

•

Κατάρτιση σε θέµατα κατασκευής οικολογικών καταλυµάτων και κτιρίων
καθώς και σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων.

•

Εκπαίδευση διάσωσης και άµεσης βοήθειας σε αιφνίδια ατυχήµατα
τουριστών στα πεδία δράσης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού (π.χ.
αναρριχητικά πεδία, καταδυτικά, ορειβατικά κ.λπ.) αλλά και θεµάτων
πολιτικής προστασίας

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις και Επαγγελµατίες τουρισµού (άµεσα και έµµεσα)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

∆ηµόσιοι Φορείς (ΥπΤ και Περιφέρειες) Συλλογικοί επαγγελµατικοί φορείς
Τουρισµού
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται ειδικώς για τον τουρισµό – πιθανή ένταξη σε
δράσεις που θα καθοριστούν σε ΕΠ για την Εκπαίδευση

Θ.Σ.11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Ε.Π. «Επένδυση στη θεσµική ικανότητα και στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης
και των δηµοσίων υπηρεσιών µε στόχο τις µεταρρυθµίσεις, την καλύτερη κανονιστική
ρύθµιση και τη χρηστή διακυβέρνηση»
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ –
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλήρης απόκτηση θεσµικής και διοικητικής / διαχειριστικής επάρκειας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενίσχυση της θεσµικής Ικανότητας στον τοµέα του Τουρισµού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν:
•

Ανανέωση – επέκταση του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, επέκταση
ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αδειοδότησης, ελέγχου και πολλαπλής
συµµόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων. (Ήδη προωθείται η υλοποίηση
του έργου στην παρούσα περίοδο).

•

Πλήρης αναµόρφωση θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου για ανάπτυξη,
αδειοδότηση, λειτουργία και αξιοποίηση Τουριστικών Λιµένων (Ν.
2160/2003). ∆ηµιουργία «ενιαίου σηµείου επαφής» για οργάνωση και
προώθηση τουριστικών επενδύσεων, διαγωνισµών και παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επενδυτές – Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Υπ.
Τουρισµού και αναπροσαρµογή ρόλου Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων.

•

Ανάπτυξη (ηλεκτρονικού) Μητρώου Τουριστικών Λιµένων για την
υποστήριξη του σχεδιασµού του θαλασσίου τουρισµού

•

Οργάνωση Παρατηρητηρίου Τουρισµού, σύνδεση µε δορυφόρο λογαριασµό
Τουρισµού (προωθείται η υλοποίηση στο πλαίσιο της παρούσας περιόδου).

•

∆ιοικητική αναδιοργάνωση και εξορθολογισµός - αποκέντρωση
αρµοδιοτήτων τουριστικής αδειοδότησης και συµµόρφωσης σε Αιρετές
Περιφέρειες και ∆ήµους ∆ηµιουργία Περιφερειακών Συλλογικών
Μηχανισµών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις και Επαγγελµατίες τουρισµού (άµεσα και έµµεσα)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΥπΤ και Περιφέρειες

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν προβλέπονται ειδικώς για τον τουρισµό – πιθανή ένταξη σε
δράσεις που θα καθοριστούν σε ΕΠ για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
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1.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-20: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Οι Περιφέρειες στο πλαίσιο των απαντήσεων για την 2η Εγκύκλιο σχεδιασµού των προγραµµάτων της
Περιόδου 2014-2020 έχουν τοποθετηθεί ως προς την αναπτυξιακή στρατηγική τους
συµπεριλαµβάνοντας σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό τον τοµέα του τουρισµού. Το εύρος της
αναφοράς στον τουρισµό καθώς και η εξειδίκευση των προτάσεων που παρουσιάζουν εξαρτάται από
την βαρύτητα που ο τοµέας αυτός έχει στο συνολικό παραγωγικό σύστηµα, αλλά και από τις
προοπτικές που προδιαγράφονται µε βάση τους πόρους κάθε Περιφέρειας. Ιδιαίτερα σηµαντικό
στοιχείο είναι ότι σε σχεδόν όλες τις Περιφέρειες (πλην ∆υτικής Μακεδονίας) ο τουρισµός
συµπεριλαµβάνεται στις δραστηριότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο κατάρτισης των περιφερειακών
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.
Αναλύοντας την στρατηγική κάθε περιφέρειας και
επικεντρώνοντας στις αναφορές - κατευθύνσεις που αφορούν τον τουρισµό, η γενική εικόνα που
προκύπτει είναι ότι στις περισσότερες οι αναφορές σε ανάγκες ή προοπτικές ταυτίζονται σε µεγάλο
βαθµό µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του τουριστικού περιφερειακού προϊόντος. Πλέον εξειδικευµένες,
ως προς τις προτάσεις τους στον τοµέα του τουρισµού είναι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως οι
πλέον τουριστικές της χώρας (Κρήτη, Αττική, Ιόνια).
Για τις περισσότερες περιφέρειες (κυρίως αυτές που παρουσιάζουν µικρή εξειδίκευση όπως η
Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο) ως κύριο ζητούµενο αναφέρεται η "∆ιασύνδεση /
αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης στις τουριστικές υπηρεσίες"
χωρίς ωστόσο να περιγράφονται συγκεκριµένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αντίθετα
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξειδικεύει την προτεραιότητα αυτή αναφέροντας την δηµιουργία δικτύων
µε επίκεντρο τον τουρισµό, τον πολιτισµό και την ποιοτική γεωργία («οριζόντια» δίκτυα παραγωγών
τοπικών πιστοποιηµένων προϊόντων ή προσφοράς ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και «κάθετα»
δίκτυα διασύνδεσης αγροτικού, διατροφικού, τουριστικού, πολιτιστικού ή/και περιβαλλοντικού τοµέα).
Η Αττική επίσης εξειδικεύει την πρόταση της ως προς συγκεκριµένες µορφές τουρισµού και κατ'
επέκταση συγκεκριµένους υποκλάδους επιχειρήσεων (συνεδριακός, εξω-νοσοκοµειακής υγείας).
Μία άλλη προτεραιότητα που εξίσου αναφέρεται από τις περισσότερες περιφέρειες είναι (στο πλαίσιο
του Θ.Σ.2) η προβολή των τουριστικών προορισµών µε νέα ψηφιακά µέσα και η ελαχιστοποίηση του
κόστους διαχείρισης και διαφήµισης. Η δράση αυτή εξειδικεύεται στην περιφέρεια Αττικής µέσα από
την πρόταση για "συγκρότηση συλλογικών µορφών διαχείρισης και προώθησης της τουριστικής
προβολής της Αττικής, σε συνδυασµό µε την τέλεση µόνιµου mega-event", ωστόσο στις περισσότερες
περιπτώσεις έχει µόνο γενική αναφορά.
Ως προς τις ενισχύσεις επιχειρήσεων (Θ.Σ.3) σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συγκεκριµένες
αναφορές για τις επιχειρήσεις των τουριστικών κλάδων, υπάρχουν ωστόσο ορισµένες περιπτώσεις
που αναφέρουν τον τουρισµό διακριτά. Συγκεκριµένα:
•

Η Ηπειρος προτείνει δηµιουργία διακριτού Καθεστώτος Ενίσχυσης ∆ιασύνδεσης / αξιοποίησης
των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης στις τουριστικές υπηρεσίες.
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•

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνει την εστίαση των ενισχύσεων προς τη διεύρυνση του
χρόνου ετήσιας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριµένα νησιά έντονου
τουριστικού χαρακτήρα και προσανατολισµού, µε δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων.

•

Η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει την στήριξη επιχειρήσεων ως µέσο για την προσαρµογή στις νέες
συνθήκες Παγκόσµιου και Ευρωπαϊκού ∆ιαπεριφερειακού Ανταγωνισµού / διεύρυνση της
Μητροπολιτικότητας σε συγκεκριµένες αγορές – στόχους (συνεδριακός τουρισµός, θαλάσσιος
τουρισµός, mega events, Homeporting στις κρουαζιέρες).

Στους Θ.Σ. 4 έως 6 που αφορούν τη βιώσιµη ανάπτυξη, οι περιφέρειες επικεντρώνουν κύρια τις
προτεραιότητες τους στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού και την προστασία της παράκτιας ζώνης.
Κρήτη, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά και Αττική εστιάζουν τις προτεραιότητες τους προς την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισµού, Σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος τέσσερις περιφέρειες
(Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη) αναφέρουν την
ανάγκη "αποτελεσµατικής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων η οποία επηρεάζει αρνητικά µε
αντίστοιχα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας" . Στην Ηπειρο
αναφέρεται επιπλέον η ανάγκη εφαρµογής συστηµάτων εξοικονόµησης πόσιµου ύδατος, ιδιαίτερα
στις παραθαλάσσιες – τουριστικές περιοχές, µε ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση του νερού. Η
εξοικονόµηση ενέργειας από επιχειρήσεις και υποδοµές του τουριστικού τοµέα (Θ.Σ.4) αναφέρεται
αµυδρά στα κείµενα, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριµένες ανάγκες - προτεραιότητες σε σχέση µε τον
τουρισµό. Οι δύο Νησιωτικές Περιφέρειες του Αιγαίου έχουν ωστόσο επισηµάνει ότι "Η ανάπτυξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τουρισµό και στη µεταποίηση, απαιτεί ενεργειακή επάρκεια και
σταθερότητα στην προσφορά της, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους"
Σε σχέση µε την προσπελασιµότητα/κινητικότητα (Θ.Σ. 7) κύρια προτεραιότητα για τις περισσότερες
περιφέρειες είναι οι συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών µε το
κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες. Συγκεκριµένες αναφορές σε έργα ή άλλες δράσεις στον
τοµέα των µεταφορών που δρουν υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης αφορούν:
•

Την συµπλήρωση λιµενικών εγκαταστάσεων (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια)

•

Την ενίσχυση υποδοµών για το home-porting και την ανάπτυξη του τουρισµού κρουαζιέρας
(Αττική, Κρήτη)

•

Την δηµιουργία υδατοδροµίων (Ιόνια).

Για τους Θ.Σ. που αναφέρονται στην εκπαίδευση, την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,
την φτώχεια και την δηµόσια διοίκηση, οι προτάσεις των περιφερειών είναι γενικές και αναφέρονται
κυρίως στην ανάγκη επαγγελµατικής κατάρτισης επιχειρηµατιών και εργαζοµένων. Η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει την ανάγκη για Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ∆ιαρθρωτικής
Προσαρµογής των Επιχειρήσεων (του τουριστικού τοµέα) στο οικονοµικό Περιβάλλον µε στόχο την
ενσωµάτωση της καινοτοµίας , της εξωστρέφειας , της ποιότητας, της παραγωγικότητας σε
συνδυασµό µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και την εγγύηση της απασχόλησης.
Παροµοίως η Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρει ως δράση την δηµιουργία Ολοκληρωµένων σχεδίων
ανάπτυξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας για την ενίσχυση της.
Ως προς την Ολοκληρωµένη Εδαφική Προσέγγιση συγκεκριµένες προτάσεις που στοχεύουν
αποκλειστικά ή κύρια στον τουρισµό αναφέρονται από την Περιφέρεια Κρήτης, όπου προτείνεται ο
σχεδιασµός και η εφαρµογή µίας Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην παράκτια τουριστική
ζώνη.
Τέλος, στη δική του πρόταση, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει για τον τοµέα της Εκπαίδευσης, των
δεξιοτήτων και της ∆ια Βίου Μάθησης, την πρόθεση του να χρησιµοποιήσει το εργαλείο των
Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων ως µέσο εστίασης της ευφυούς εξειδίκευσης σε
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αναγνωρισµένες προοπτικές ή ακόµα και ειδικούς στρατηγικούς στόχους (π.χ. συνεργασία
Πανεπιστηµίων για δηµιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών προγραµµάτων σπουδών στον τουρισµό).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η συνάφεια των απόψεων - προτάσεων των
περιφερειών σε σχέση µε την τοποθέτηση του Υπουργείου Τουρισµού. Με την ένδειξη Α και το
ανοικτό πράσινο χρώµα σηµειώνεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Περιφέρεια που εµπίπτει στο
πλαίσιο των δράσεων που έχει εξειδικεύσει το Υπουργείο Τουρισµού για την συγκεκριµένη Επενδυτική
Προτεραιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως περισσότερο αναλυτικά έχει αναφερθεί παραπάνω, οι
προτάσεις των περιφερειών είναι γενικές, χωρίς να εξειδικεύουν στο βαθµό που έχει κάνει το ΥπΤ.
Αναγνωρίζεται συνεπώς µια κοινή ανάγκη / προτεραιότητα µεταξύ υπουργείου και περιφέρειας.
Στις περιπτώσεις που µια περιφέρεια εξειδικεύει περαιτέρω το περιεχόµενο των δράσεων που
προτείνει στην συγκεκριµένη Επενδυτική Προτεραιότητα, στο κελί σηµειώνεται η ένδειξη Ε
(Εξειδίκευση πρότασης, σκούρο πράσινο).
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εξειδικεύσεις αυτές
διαφοροποιούνται από τις δράσεις του υπουργείου. Τότε συµπληρώνεται η τιµή ∆ (∆ιαφοροποίηση).
Επισηµαίνεται ότι διαφοροποίηση δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη και µη συµβατότητα των προτάσεων του
Υπουργείου και της Περιφέρειας. Για παράδειγµα στον τοµέα της ενέργειας η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου θέτει το θέµα της ενεργειακής αυτάρκειας το οποίο δεν αναφέρεται στις σχετικές δράσεις του
Υπουργείου καθώς αφορά ένα γενικότερο αναπτυξιακό ζήτηµα.
Στις επενδυτικές προτεραιότητες για τις οποίες δεν υπάρχει συνάφεια µε τις περιφέρειες, εντοπίζονται
κατά κύριο λόγο "οριζόντια θέµατα" που αφορούν την αγορά (π.χ. εθνικά µητρώα, εθνικό σύστηµα
τουριστικής εκπαίδευσης), ή δράσεις στις οποίες δεν έχουν αρµοδιότητες οι περιφέρειες.
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Θ.Σ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΜΘ

ΚΜ

∆Μ

ΗΠ

ΘΕΣ

ΣΤΕ

∆Ε

ΙΟΝ

ΠΕΛ

ΑΤΤ

ΒΑ

Α

Α

Α

Α

Ε

Α

Ε

Α

Α

Ε

Α

ΝΑ

ΚΡ

Α

Ε

Θ.Σ. 1.
Θ.Σ. 2.

«Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και
ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ»
«Ενίσχυση εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση (e-government), ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning) ....»

Θ.Σ. 3.

Α

«Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως
για τη διεθνοποίηση».
«Ενίσχυση της δηµιουργίας και της
επέκτασης των προηγµένων δυνατοτήτων για
την ανάπτυξη .....».

Ε

Α

Α

Α

Ε

Α

Α

«Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να
εµπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και
καινοτοµίας»
Θ.Σ. 4.

Ε

«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και
της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στις ΜΜΕ

Α

«Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις
δηµόσιες υποδοµές, .....»
«Ανάπτυξη και εφαρµογή ευφυών
συστηµάτων διανοµής σε επίπεδο χαµηλής
και µέσης τάσης·

Ε/∆

«Προώθηση στρατηγικών για χαµηλές
εκποµπές άνθρακα για όλους τους τύπους
περιοχών, ιδίως τις αστικές,
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της
βιώσιµης αστικής κινητικότητας, .....
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Θ.Σ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Θ.Σ. 5.

«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και
της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στις ΜΜΕ

Θ.Σ. 6.

«Αντιµετώπιση των σηµαντικών αναγκών για
επενδύσεις στον τοµέα των απορριµµάτων
για την ικανοποίηση των ....»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΜΘ

Α

ΚΜ

∆Μ

ΗΠ

ΘΕΣ

ΣΤΕ

Α

Α

Α

∆Ε

Α

Ε

Α

ΑΤΤ

ΒΑ

ΝΑ

Ε/∆

Α

«∆ράση για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των
υποβαθµισµένων βιοµηχανικών εκτάσεων και
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης»
Θ.Σ. 7.

ΠΕΛ

ΚΡ

Α

«Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς»
«Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας, προστασία και
αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση
υπηρεσιών σχετικών µε το οικοσύστηµα.....

ΙΟΝ

Ε

Α

Α

Α

Α

Α

«Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο
του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών
(∆Ε∆-Μ)».
«Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας µέσω
της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ»·

Α

Α

Ε

«Ανάπτυξη συστηµάτων µεταφοράς φιλικών
προς το περιβάλλον και µε χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
(σιδηροδροµικές, ποτάµιες και θαλάσσιες
µεταφορές και λιµάνια)

Ε
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Θ.Σ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Θ.Σ. 8.

«Πρόσβαση σε απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονοµικά µη
ενεργά άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των
τοπικών πρωτοβουλιών ....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΜΘ

ΚΜ

∆Μ

ΗΠ

ΘΕΣ

ΣΤΕ

∆Ε

ΙΟΝ

ΠΕΛ

ΑΤΤ

«Προσαρµογή των εργαζοµένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών...».
«Ενεργός και υγιής γήρανση».
«Στήριξη για φυσική, οικονοµική και
κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων
αστικών και αγροτικών κοινοτήτων·και
περιοχών»

Α

«Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις».
«Ενεργές πολιτικές ένταξης µε στόχο τη
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης»
«Καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, ......»
«Βελτίωση πρόσβασης σε οικονοµικές,
βιώσιµες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες»
«Προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και
των κοινωνικών επιχειρήσεων»
«Τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα».
Θ.Σ.10.

«Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου
µάθηση, αναβάθµιση των δεξιοτήτων .....».

Θ.Σ.11

«Επένδυση στη θεσµική ικανότητα και στην
αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης

ΝΑ

Α

«Βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας των
νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.»

Θ.Σ. 9.

ΒΑ

Ε

Ε

Α
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
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3.1. Η ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Ελλάδα διαθέτει 1.597 Ξενοδοχειακές µονάδες και 771.281 κλίνες (περίπου 0,07/ ανά κάτοικο).
Από το 1990 (περίπου την περίοδο έναρξης του Α’ ΚΠΣ) το δυναµικό των καταλυµάτων έχει αυξηθεί
κατά περίπου 82% και κυρίως έχει αναβαθµιστεί ποιοτικά καθώς στο ίδιο διάστηµα οι κλίνες ανώτερα
ποιοτικά στάθµης (5 αστέρων) έχουν υπερτετραπλασιαστεί (4,6) και οι κλίνες τεσσάρων αστέρων
έχουν διπλασιαστεί. Ανατρέχοντας τα αναλυτικά στοιχεία η εξέλιξη της υποδοµής παρότι είναι
συνεχής µπορεί να διαχωριστεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίπου µέχρι το 2000 κατά την οποία η
ποσοτική αύξηση είναι µεγαλύτερη της ποιοτικής και η δεύτερη κατά την οποία η ποιοτική αύξηση
υπερτερεί. Η διάκριση των δύο περιόδων αποτελεί κύριο αποτέλεσµα της αναπτυξιακής πολιτικής
όπως αυτή διαµορφώθηκε στον τοµέα του τουρισµού από το ΕΠΑΝ και τον Αναπτυξιακό Νόµο από το
ο
3 ΚΠΣ και έπειτα.
Κατά τις δύο τελευταίες προγραµµατικές περιόδους η δηµόσια και ιδιωτική τουριστική υποδοµή
αυξήθηκε ποσοτικά και αναβαθµίστηκε ποιοτικά. Συνολικά από το 2002 ως το 2011 προστέθηκαν σε
λειτουργία σε όλη την χώρα 121.500 καταλύµατα αυξάνοντας την συνολική δυναµικότητα κατά 19,1%.
Η αύξηση αυτή δεν ήταν ενιαία, καθώς τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί δείχνουν ότι το
µεγαλύτερο µέγεθος των επενδύσεων κατευθύνθηκε στις «παραδοσιακά» τουριστικές περιοχές: Νότιο
Αιγαίο, Κρήτη και Κεντρική Μακεδονία είναι οι περιφέρειες που το 2002 συγκέντρωναν τον υψηλότερο
αριθµό µονάδων και κλινών και σε αυτές και µε την ίδια περίπου αναλογία προστέθηκαν οι
περισσότερες νέες κλίνες. Παράλληλα, υπάρχει µια σηµαντική ποσοστιαία αύξηση σε µη
«παραδοσιακούς» προορισµούς, όπως η ∆υτική Μακεδονία και η Ήπειρος, των οποίων το
ξενοδοχειακό δυναµικό διπλασιάζεται. Η αύξηση αυτή πιθανώς να συνδέεται µε την αύξηση της
ζήτησης για «χειµερινούς» προορισµούς και την βελτίωση της προσβασιµότητας σε ορισµένες
περιοχές µέσω της Εγνατίας Οδού.
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

∆υτική Μακεδονία

Θεσσαλία

Ηπειρος

Στερεά Ελλάδα

Ιόνιων Νήσων

∆υτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

ΕΛΛΑ∆Α

2002/2007

2007/2011

2002/2011

2.442

2.561

5.003

14,7%

13,5%

30,2%

12.799

6.190

18.989

18,6%

7,6%

27,6%

965

949

1.914

25,5%

20,0%

50,6%

2.068

1.157

3.225

8,2%

4,3%

12,8%

1.211

3.096

4.307

11,8%

27,1%

42,1%

-1.172

2.097

925

-4,0%

7,4%

3,1%

4.353

4.069

8.422

5,4%

4,8%

10,2%

2.780

551

3.331

18,4%

3,1%

22,0%

-6.683

3.764

-2.919

-21,4%

15,3%

-9,3%

1.362

-2.151

-789

2,2%

-3,5%

-1,3%

-628

886

258

-2,9%

4,2%

1,2%

14.558

25.786

40.344

9,8%

15,8%

27,2%

22.664

15.762

38.426

18,2%

10,7%

30,8%

56.719

64.717

121.436

8,9%

9,3%

19,1%

Ως προς τον χαρακτήρα της ποιοτικής αναβάθµισης η «µέση κλίνη» στην Ελλάδα «αναβαθµίστηκε»
από 2,96 σε 3,1 αστέρια. Σύµφωνα µε το ακόλουθο Γράφηµα αλλά και τα ποσοτικά δεδοµένα που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
•

Νότιο Αιγαίο και Κρήτη εξακολουθούν να διαθέτουν σε µέσους όρους το υψηλότερο ποιοτικά
δυναµικό, το οποίο µάλιστα εξέλιξαν περαιτέρω κατά την περίοδο 2007-2011.

57

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2014-2020.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, Νοέµβριος 2013

•

Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος αναβάθµισαν σε σχετικούς όρους το δυναµικό της.
Τα στοιχεία του ΕΠΑΝ ΙΙ, δείχνουν ότι οι τρεις αυτές περιφέρειες αποτέλεσαν τις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες από πλευράς προσφοράς περιοχές της χώρας

•

Η Στερεά Ελλάδα φαίνεται µε διαφορά να διαθέτει το πλέον ποιοτικά αδύναµο τουριστικό
δυναµικό. Η τάση αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί ιδιαίτερα σε σχέση µε το καθεστώς ενισχύσεων
στην Περιφέρεια.

•

Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν σχετική υποχώρηση της Αττικής µετά το
2004, όταν και η ανωδοµή µειώνεται ποσοτικά. Ο σχετικά αργός ρυθµός αναβάθµισης (σε
σύγκριση µε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) πιθανόν να οφείλεται στον αστικό τύπο της υποδοµής
(boutique hotels vs Resorts).

•

Η Κεντρική Μακεδονία (Τρίτη σε µέγεθος σε αριθµό µονάδων και τέταρτη σε αριθµό κλινών
περιφέρεια της χώρας) εµφανίζει ιδιαίτερα χαµηλό για το µέγεθος εξειδίκευσης της ποιοτικό
δυναµικό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την «χαµηλή» συµµετοχή σε επενδύσεις του
αναπτυξιακού νόµου, την υψηλή συµµετοχή σε µη εντασσόµενες στον αναπτυξιακό νόµο κρατικές
ενισχύσεις και το χαµηλό σε σχέση µε τον Εθνικό µ.ο. (και πολύ χαµηλό σε σχέση µε της
τουριστικά ανεπτυγµένες περιφέρειες της χώρας) µέσο µέγεθος µονάδων, προσδιορίζει την
ιδιαιτερότητα της ΠΚΜ σε σχέση µε το «παραδοσιακό µοντέλο».
«ΜΕΣΗ ΤΑΞΗ» ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3,40

Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Κεντρική Μακεδονία

3,30

∆υτική Μακεδονία

3,20
Θεσσαλία

3,10

Ηπειρος

3,00

Στερεα Ελλάδα
Ιόνιων Νήσων

2,90

∆υτική Ελλάδα

2,80
Πελοπόννησος

2,70

Αττική
Βόρειο Αιγαίο

2,60

Νότιο Αιγαίο

2,50
Κρήτη

2,40

ΕΛΛΑ∆Α

2007

2011
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ΖΗΤΗΣΗ
Η Τουριστική ζήτηση δεν είναι ενιαία, ούτε ως προς την ποσοτική, ούτε ως προς την ποιοτική της
σύνθεση. Πέρα των προσφερόµενων τουριστικών πόρων καθορίζεται από πολλούς εξωτερικούς και
εσωτερικούς παράγοντες, η προσβασιµότητα (περιλαµβανοµένων και των διευκολύνσεων στην κίνηση
φυσικών προσώπων και συναλλάγµατος) κάθε περιοχής προορισµού από κάθε περιοχή προέλευσης,
τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα κάθε χώρας, την κουλτούρα και τις επιδιώξεις του «τυπικού»
πολίτη, την προβολή, την κατανόηση και το επίπεδο συνεργασίας των µερών της τουριστικής
αλυσίδας, την φήµη κ.ο.κ..
Η περιφερειακή δοµή της ζήτησης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΤΗΣΗΣ7

DE-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
GB-ΗΝ. ΒΑΣ.
FR-ΓΑΛΛΙΑ
IT-ΙΤΑΛΙΑ
US-Η.Π.Α.
RU-ΡΩΣΙΑ
NL-ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
SE-ΣΟΥΗ∆ΙΑ
PL-ΠΟΛΩΝΙΑ
BE-ΒΕΛΓΙΟ
NO-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
IL-ΙΣΡΑΗΛ
CY-ΚΥΠΡΟΣ
AT-ΑΥΣΤΡΙΑ
DK-∆ΑΝΙΑ
ES-ΙΣΠΑΝΙΑ
RO-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
CZ-ΤΣΕΧΙΑΣ
AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
CH-ΕΛΒΕΤΙΑ
FI-ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
CS-ΣΕΡΒΙΑ
BG-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
CA-ΚΑΝΑ∆ΑΣ
JP-ΙΑΠΩΝΙΑ
TR-ΤΟΥΡΚΙΑ
AL-ΑΛΒΑΝΙΑ
CN-ΚΙΝΑ
UA-ΟΥΚΡΑΝΙΑ
HU-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

7

ΑΜΘ

ΑΤΤ

Β.ΑΙΓ.

∆.
ΕΛΛ.

∆.Μ.

ΗΠ.

ΘΕΣ.

Ι. Ν.

Κ.Μ.

ΚΡ.

Ν.
ΑΙΓ.

ΠΕΛ

ΣΤ.
ΕΛΛ.

ΕΛΛΑ∆Α

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

5
4
2
3
1
13
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6
25
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7
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1
5
7
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3
11
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6
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26
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9
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8
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1
4
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9
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2
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8
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7
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3
6
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8
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
O τουρισµός είναι δραστηριότητα που κατεξοχήν εξαρτάται από τους τοπικούς πόρους και κατεξοχήν
έχει ανάγκη από εκείνες τις χωρικές ρυθµίσεις που θα του επιτρέψουν να αναπτυχθεί, τοπικά,
επιχειρηµατικά απρόσκοπτα αλλά και χωρίς να εξαντλεί τους τοπικούς πόρους από τους οποίους
εξαρτάται η επιβίωση του.
Ο τουρισµός «ζει» κατά ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ και κατά ∆ΙΚΤΥΑ. Κατά συνέπεια, ο
κατάλληλος εντοπισµός και οργάνωση και ρύθµιση συγκεκριµένων τουριστικών περιοχών και δικτύων
έχει για τον τουρισµό εξαιρετική σηµασία. Η σχετική διαδικασία χωροταξικής ρύθµισης αυτή δεν έχει
νοµοθετικά ολοκληρωθεί, αλλά έχουν ήδη προσδιοριστεί και περιοχές και εργαλεία, που συνεργούν
απολύτως µε την απαιτούµενη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο
πλαίσιο του Σ.Ε.Σ. 2014-2020.
Ο εντοπισµός περιοχών και δικτύων γίνεται στα πλαίσια του (υπό αναθεώρηση-οριστικοποίηση)
Ειδικού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τουρισµού:
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (έκδοση υπό αναθεώρηση)

Στα εκπονούµενα νέα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
έχουν εντοπιστεί (στις περισσότερες περιπτώσεις) οι περιοχές τουριστικής ανάπτυξης ή οι περιοχές
όπου τα προβλήµατα ή οι δυνατότητες επιβάλλουν συγκεκριµένη παρέµβαση.
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3.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι ειδικές περιοχές/ζώνες/δίκτυα καθορίζονται για την κάθε εξειδικευµένη παρέµβαση τουριστικής
ανάπτυξης ως εξής:
Οργανωµένοι Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων:

- Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997.
- Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων τουρισµού (ΠΟΑΠ∆) του ν.
2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισµού-αναψυχής.

- Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ) του ν. 2508/1997, στις οποίες
επιτρέπονται χρήσεις τουρισµού-αναψυχής.

- ∆ηµόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισµός σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Ειδικά Σχέδια
Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) του ν. 3986/2011 είναι ο τουρισµός – αναψυχή
ή η δηµιουργία παραθεριστικού –τουριστικού χωριού.

- Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΣΧΑΣΕ) του ν. 3894/2010 (Α’ 204) για επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού.
Αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές είτε αναπτυγµένες τουριστικά είτε µε περιθώρια ανάπτυξης
µαζικού τουρισµού:

- Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές:
Αναγνωρίσιµης τουριστικής ταυτότητας και αναγνωρίσιµου τουριστικού προορισµού, υψηλής
συγκέντρωσης µαζικού τουρισµού, υψηλού βαθµού εξάρτησης της περιφερειακής και τοπικής
οικονοµίας από τη δραστηριότητα στο τουρισµό, µε πιέσεις προς τους φυσικούς και ενεργειακούς
ανθρωπογενείς πόρους, µε εµφανή χαρακτηριστικά κορεσµού των υποδοµών και των υπηρεσιών,
µε απαιτήσεις εξυγίανσης, βελτίωσης και διαφοροποίησης του παρεχόµενου τουριστικού
προϊόντος.

- Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές
Περιοχές οι οποίες έχουν αποκτήσει ή εµφανίζουν σταδιακά σηµαντική δυναµική τουριστικής
ανάπτυξης και έχουν περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού, δεν διαθέτουν ισχυρή τουριστική
ταυτότητα, χαρακτηρίζονται από χαµηλότερη ένταση τουριστικής ανάπτυξης και προορίζονται κατά
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προτεραιότητα έναντι άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων για ολοκληρωµένες και οργανωµένες
τουριστικές παρεµβάσεις µε αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µορφών ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού
Είτε ευρύτερες περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού είτε πόλοι
εντατικής ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού εντός ευρύτερων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης
ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού. ∆ιακρίνονται σε:

- Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού:
Π.χ.: Ανατολική και ∆υτική Ροδόπη – Όρη Λεκάνης – Παγγαίο – Σύµβολο – Φαλακρό – Παρανέστια
περιοχή – ∆έλτα Έβρου – ∆αδιά – Παράρδιες περιοχές. Λίµνη Κερκίνης – Μαυροβούνι – Κερκίνη –
Άγγιστρο – Όρβηλος – Βρόντου – Μενοίκιο. Πιέρια – Βέρµιο – Κάιµακτσαλάν – Πάικο –Έδεσσα –
Βέροια – Νάουσα. Καστοριά – Φλώρινα – Πρέσπες. Περιοχή Β. Πίνδου – Ζαγορίου – Τζουµέρκων
– Ορεινός χώρος ∆υτικής Θεσσαλίας. Όλυµπος – Κίσσαβος – Μαυροβούνι. Ορεινοί όγκοι Όθρυος
– Τυµφρηστού – Καλιακούδας – Χελιδώνας – Παναιτωλικού – Ναυπακτίας – Βαρδουσίων –
Γκιώνας – Παρνασσού – Καλλίδροµου – Οίτης. ∆ίρφυς. Ορεινός όγκος Καρυστίας. Ξηρόµερο.
Όρη Βάλτου.
Αράκυνθος. Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελµός, Ζήρεια,
Ερύµανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα). Ορεινός
χώρος κεντροδυτικής Κρήτης (Λευκά Όρη – Ίδη). Ορεινός χώρος Κεντρικής Κρήτης (∆ίκτη)

- Πόλοι εντατικής ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού
Περιοχές εγκαταστάσεων υφισταµένων χιονοδροµικών κέντρων, καθώς και των οικισµών που τα
περιβάλλουν. Λουτροπόλεις.
Μητροπολιτικές περιοχές
Ταυτίζονται µε τα όρια εφαρµογής των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας (πλην της Χωρικής Ενότητας
Νησιωτικής Αττικής) και Θεσσαλονίκης.
Περιοχές που ορίζονται µε βάση τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά:

- Νησιά
Αναπτυγµένα και αναπτυσσόµενα τουριστικά νησιά.
ανάπτυξης. Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά

Σχετικά µικρά νησιά µε προβλήµατα

- Παράκτιος χώρος
Πρόκειται για τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και της Κρήτης και της Εύβοιας, που
εκτείνονται σε απόσταση 350 µ. από τη γραµµή αιγιαλού.

- Ορεινές περιοχές.
Περιοχές που ορίζονται µε βάση την ευαισθησία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων:
Περιοχές και οικισµοί ειδικού αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού, ιστορικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα:

- Περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών
Περιλαµβάνονται όλες οι περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών του ν.
3937/2011, όπως έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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- Προστατευόµενοι και εγκαταλελειµµένοι οικισµοί
Περιλαµβάνονται οι χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί, άλλοι οικισµοί που προστατεύονται
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ειδικά καθεστώτα, καθώς και οι οικισµοί µε
µηδενικό ή στάσιµο πληθυσµό σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία απογραφή πληθυσµού.

- Αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι
Περιλαµβάνονται οι χαρακτηρισµένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία του Καταλόγου
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, καθώς και οι ιστορικοί τόποι που είναι εγγεγραµµένοι στον Κατάλογο
Μνηµείων Μείζονος Σηµασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.

- Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα
Περιλαµβάνονται περιοχές µε αξιόλογα τοπία, ιδιαίτερα γεωµορφολογικά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως Ζαγοροχώρια, Πήλιο, Μάνη, Πάτµος, καστροπόλεις Χίου.
Η ανάπτυξη των παραπάνω κατηγοριών περιοχών µπορεί κατά περίπτωση να ενταχθεί σε ένα από τα
εργαλεία της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Τέλος, µε τη µορφή των ∆ΙΚΤΥΩΝ µπορούν να αντιµετωπιστούν οι ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
• Συνεδριακός –Εκθεσιακός τουρισµός
• Αστικός Τουρισµός
• Θαλάσσιος Τουρισµός:
Τουρισµός κρουαζιέρας
Τουρισµός µε σκάφη αναψυχής (∆ιαµόρφωση Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής - Πύκνωση του
δικτύου τουριστικών λιµένων)
Αλιευτικός τουρισµός
Τουρισµός καταδύσεων αναψυχής
• Πολιτισµικός Τουρισµός (και Θρησκευτικός Τουρισµός)
• Αθλητικός Τουρισµός:
Γκολφ
Χιονοδροµικός τουρισµός
Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο
• Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός
• Τουρισµός υπαίθρου
• Γεωτουρισµός.
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3.2.2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κατά εργαλείο Ολοκληρωµένης Προσέγγισης στη Χωρική Ανάπτυξη, περιοχές και δίκτυα µπορούν να
ενταχθούν ως εξής:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Επιτρέπουν να γίνει ολοκληρωµένη παρέµβαση µε βάση την τουριστική ανάπτυξη σε συγκεκριµένες
περιοχές και δίκτυα που έχουν εντοπιστεί.
Εργαλείο ειδικά κατάλληλο για τον Πυλώνα Παρέµβασης 2014-2020 (βλ. σελ. 29):
6.

Χωρικά ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υποδοµών και δράσεων,

όπου περιλαµβάνονται ∆ράσεις αναζωογόνησης και ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος µε απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων (αρχικά µε πιλοτικά προγράµµατα
και στη συνέχεια µε επέκτασή τους) και στοχευµένα έργα υποδοµής που να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισµών αναδεικνύοντας τα σηµαντικά τους στοιχεία π.χ.
επιλεγµένες τουριστικές διαδροµές, τουριστικά περίπτερα σε επιλεγµένους προορισµούς, ανάδειξη
τοπικού τουριστικού αποθέµατος (παλιές βιοτεχνίες, µνηµεία, δίκτυα πολιτιστικών διαδροµών),
υποδοµές οικοτουριστικής ανάπτυξης κλ.π.
Σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες, σχεδιασµός
ολοκληρωµένων πολυταµειακών δράσεων, για την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και µε
τη συµµετοχή τοπικών φορέων, ΟΤΑ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, τόσο ενδο- όσο και διαπεριφερειακά. Οι δράσεις µπορεί να περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις, δράσεις ΤΠΕ, έργα
υποδοµής, δράσεις προώθησης κ.λπ., ενώ θα συνδέονται και µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό.
Πιλοτικές περιοχές: Φαληράκι, Χερσόνησος, Καρδάµαινα, Κάβος.
Ολοκληρωµένες Εδαφικές Επενδύσεις µπορούν επίσης να σχεδιαστούν, περί ή για την κατάλληλη
τοπικά αναπτυξιακή ενσωµάτωση των Οργανωµένων Υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων:

- Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
- Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων τουρισµού (ΠΟΑΠ∆)
- Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ)
- Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α)
- Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
Στο πλαίσιο ευρύτερων αναπτυξιακών επιλογών, σε Ολοκληρωµένες Εδαφικές Επενδύσεις
µπορούν να ενταχθούν Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µορφών ειδικού και εναλλακτικού
τουρισµού:

- Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού
- Πόλοι εντατικής ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Επιτρέπουν να γίνει ολοκληρωµένη παρέµβαση µε βάση την τουριστική ανάπτυξη π.χ. σε πόλεις που
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είναι κατάλληλες για εφαρµογή του City break ή σε πόλεις ΚΕΝΤΡΑ της τουριστικής έλξης (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη). Οι παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν σε συνδυασµό των Θεµατικών Στόχων:
Θ.Σ. 3. ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΏΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΊΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
Θ.Σ. 4. ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΧΑΜΗΛΏΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΡΎΠΩΝ
ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ
Θ.Σ. 6. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΌΡΩΝ
Θ.Σ. 7. ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΏΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ
ΣΥΜΦΌΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ∆ΊΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΏΝ
Θ.Σ. 8. ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
Θ.Σ. 9. ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ)
Επιτρέπουν να αξιοποιηθεί ο τουρισµός για την ανάκαµψη και ανάπτυξη σε συγκεκριµένες αστικές
περιοχές και ζώνες της υπαίθρου, όπως εξάλλου έχει γίνει δια των εργαλείων LEADER, ΟΠΑΑΧ κ.α.
στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
Συγκεκριµένα, το εργαλείο µπορεί να εφαρµοστεί σε:
Περιοχές που ορίζονται µε βάση τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά:

- Νησιά
- Παράκτιος χώρος
- Ορεινές περιοχές.
Περιοχές που ορίζονται µε βάση την ευαισθησία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων:

- Περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών
- Προστατευόµενοι και εγκαταλελειµµένοι οικισµοί
- Αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι
- Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα
∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ)
Επιτρέπουν να γίνει ολοκληρωµένη παρέµβαση µε βάση την τουριστική ανάπτυξη σε συγκεκριµένα
δίκτυα που έχουν εντοπιστεί, ειδικά για τον Πυλώνα Παρέµβασης 2014-2020:
5.

Υποδοµές και ∆ράσεις ενίσχυσης ∆ικτύων για τις Ειδικές µορφές τουρισµού,

όπου ορίζονται ∆ράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) µε στόχο τη
διασύνδεση υπηρεσιών και τη δηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων, µε έµφαση
καταρχήν σε ειδικές µορφές που έχουν ήδη πλήρως διερευνηθεί:

- Αθλητικός Τουρισµός
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- Επαγγελµατικός (Συνεδριακός)
- Τουρισµός Υγείας – Ευεξίας
- Θαλάσσιος Τουρισµός.
Σε κάποιο βαθµό ο τουρισµός µπορεί επίσης να συµβάλει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη σε περιοχές
ΜΕ ΜΟΝΙΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, σε περιοχές ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, σε ΟΜΑ∆ΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ και σε περιοχές ΜΕ
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ.
Τα κριτήρια για τον ορισµό των Περιοχών, οι συγκεκριµένοι Χωρικοί Τύποι, η κάθε φορά
καταλληλότερη κλίµακα, τα Ταµεία που µπορούν να αξιοποιηθούν και ο ρόλος κάθε Ταµείου σε
διαφορετικούς χωρικούς τύπους, οι πλέον ενδεδειγµένες Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Ταµείο, οι
καταλληλότερες κάθε φορά ρυθµίσεις εφαρµογής, το καταλληλότερο είδος και χαρακτήρας
µηχανισµών διαχείρισης και εφαρµογής, το καταλληλότερο µίγµα παρεµβάσεων και η έκταση της
προσφυγής σε άλλα εργαλεία, π.χ. στα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία, θα καθοριστούν, σε ότι αφορά στον
τουρισµό, σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες και το ΥπΑνΥπ.
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