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ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ 1ΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΥΩΡΙΚΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΣΗ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟΤ» 
 
 

1. Οη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο «ΟΥΔ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ». 

Με ην 1ν παξαδνηέν ηεο εμεηδίθεπζεο πξνηείλεηαη κηα Θεκαηηθή Υσξηθή 

(Γξακκηθή) Δπέλδπζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθώλ πόξσλ επί 

ηεο αξραίαο Δγλαηίαο Οδνύ. Με ηελ πξνηεηλφκελε ΟΥΕ επηρεηξείηαη λα 

αλαδεηρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά έλα ππνζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ (αξραηνινγηθνί πφξνη), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ κηθξφ 

ζρεηηθά ππνζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ (θπζηθφ πεξηβάιινλ, αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνιηηηζηηθνί  πφξνη, εθδειψζεηο θιπ), πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο ΑΜΘ. 

2. Γηα λα ππάξμνπλ αμηόινγεο ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθήο παξέκβαζεο (ΟΥΕ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηεο 

Εγλαηίαο Οδνχ), ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο, νη 

νπνίεο σζηφζν θαηά ηελ άπνςή καο δελ ηεξνχληαη ή ηεξνχληαη κεξηθψο: 

 Η πξνηεηλόκελε ΟΥΔ λα ζπληνλίδεηαη απόιπηα κε ηνλ ηξαηεγηθό 

θαη Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο 

ΠΑΜΘ, ν νπνίνο σζηφζν δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί αθφκε, ελψ ζα 

έπξεπε λα πξνεγείηαη θάζε άιινπ ζρεδηαζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηνκέα.  

 Να εμππεξεηείηαη ε αξρή ηεο νιηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (αμηνινγεκέλνη ηνπξηζηηθνί πφξνη ζην ζχλνιφ 

ηνπο, κεηαθνξέο θαη πξνζπειαζηκφηεηα ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, 

θαηαιχκαηα, εζηίαζε, αλαςπρή θαη δηαζθέδαζε, αγνξέο θιπ) θαη ν 

ζηφρνο γηα αλάδεημε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κε πνιιαπιέο θαη 

ζπλδπαζηηθέο επηινγέο (Υσξηθέο Σνπξηζηηθέο Ελφηεηεο). Επηπιένλ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ησλ νηθηζηηθώλ θέληξσλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ζηηο Δλόηεηεο απηέο. ην πιαίζην 

απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξνηάζεηο ηεο Σ.Α. θαηά ηε 

δηαβνχιεπζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ, ζρεηηθά κε ηηο 

Αλαπηπμηαθέο Ελφηεηεο θαη ηνλ ξφιν ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ. 

 Να αλαδεηθλύεηαη θαη λα θαηνρπξώλεηαη ν ξόινο όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θνξέσλ, ηδίσο φζσλ 

δξνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (επηπιένλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη Δήκνη θαη 

Επηρεηξήζεηο ηνπο, Επηκειεηήξηα, Ξελνδφρνη, ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο 

θιπ). Ο ξφινο ησλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα θαηνρπξψλεηαη κε ηελ 

νπζηαζηηθή θαη ζπληνληζκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ηφζν θαηά ηε θάζε 

ρεδηαζκνχ, φζν θαη θαηά ηηο θάζεηο Τινπνίεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ 

δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ιδηαίηεξα 

ηνλίδεηαη φηη ε Σ.Α. ππέβαιε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ 
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ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαηά ηε θάζε εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΕΠ ΑΜΘ, ελψ 

δελ θιήζεθε λα θαηαζέζεη εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο θαηά ηε θάζε 

ρεδηαζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθήο ΟΥΕ παξά κφλν θαηά ηε 

δηαβνχιεπζε ηνπ 1νπ παξαδνηένπ (δει. επί δηακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο). Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παληειή 

απνπζία ηεο Σ.Α. σο θνξέα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο δξάζεσλ 

ζηελ πξνηεηλφκελε ΟΥΕ. 

 Να αληηκεησπίδεηαη νξγαλσκέλα θαη όρη απνζπαζκαηηθά, ε 

δηάρπζε επζύλεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε δηάθνξνπο 

θνξείο (ζπλνιηθή δηαθπβέξλεζε ηνπξηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε 

πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν) ζύκθσλα κε ηνλ ηξαηεγηθό 

θαη Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο 

ΠΑΜΘ. Επίζεο λα αληηκεησπίδεηαη ε πνιπθσλία θαη ην έιιεηκκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ, ζε 

ζρέζε  θπξίσο κε ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ίδηνη πφξνη, κφριεπζε 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θιπ). ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηείηαη ν ζηφρνο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε δαπάλεο 

πξνβνιήο-πξνψζεζεο θαη ελεξγεηψλ αλάδεημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ΟΥΔ λα πξνθύπηεη από 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιόγεζε θαη ηεξάξρεζή ηνπο θαη λα είλαη 

αλάινγε κε ηελ ηνπξηζηηθή αμία ησλ ππό αλάπηπμε πόξσλ θαη 

ηελ πξνζδνθώκελε αύμεζή ηεο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθά 

ππάξρνπζεο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηόηεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επαξθνχο θαη αλάινγεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θχξησλ ππιψλσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

πεξηθέξεηαο (θπζηθνί πφξνη, αζηηθφ πεξηβάιινλ) ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξαηεγηθφ θαη Επηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

ηεο ΠΑΜΘ. 

 Να ππάξρεη ζπληνληζκόο κε ηηο ππόινηπεο ΟΥΔ, ηα ρέδηα 

ΒΑΑ, ΣΑΠΣνΚ θιπ πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ζηελ 

ΠΑΜΘ. Η πινπνίεζε δξάζεσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ ησλ 

«εξγαιείσλ» απηψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ρσξηθή 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά αλαπηπμηαθά νθέιε. Σν δήηεκα 

ηεο επηθέληξσζεο  ησλ πφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο έρεη 

λα θάλεη κε ηελ αλάδεημε ησλ ίδησλ ησλ πφξσλ ηεο θάζε 

ελφηεηαο, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία νξαηψλ θαη ειθπζηηθψλ γηα 

ηνλ επηζθέπηε απνηειεζκάησλ. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα, αιιά θπξίσο ε ζθνπηκφηεηα, 

επηθέληξσζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ησλ «εξγαιείσλ» απηψλ 

ζε πεξηνρέο κε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε κε ζηφρν ηελ 

αλαπηπμηαθή αλάηαμή ηνπο. 

 Να ελαξκνλίδεηαη κε ηελ δηαηππσκέλε ηξαηεγηθή έμππλεο 
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εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη εηδηθφηεξα 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απηή πεξηιακβάλεη: 

α. Γεκηνπξγία εληαίνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο έληαμεο πξντφλησλ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, αγξνδηαηξνθηθνχ 

θαη βηνηερληθνχ ηνκέα ζην δίθηπν ηνπξηζκφο / πνιηηηζκφο. 

β. Γηθηύσζε ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ κε θιάδνπο πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ (εζηίαζε, 

κεηαθνξέο, εκπφξην, κεηαπνίεζε). 

γ. Δλίζρπζε ηνπξηζηηθώλ δηθηύσλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

ηνπξηζηηθώλ πξνγξακκάησλ/πξννξηζκώλ. 

δ. Γεκηνπξγία αλνηθηώλ δεκόζησλ δεδνκέλσλ θαη 

εθαξκνγώλ έμππλσλ πόιεσλ ζηηο πξσηεύνπζεο 

λνκώλ, θαη νη δχν κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη 

δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ (π.ρ. ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 

ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο – πνιηηηζκφο, ειεθηξνληθή έληαμε). 

3. Όζνλ αθνξά εηδηθόηεξα ηα πεξηερόκελα ηεο πξόηαζεο ηνπ 1νπ 

παξαδνηένπ ζεκεηώλνληαη νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο:     

 Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε έρεη ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

απνζπαζκαηηθήο ζεκαηηθήο παξέκβαζεο (αλάδεημε 

αξραηνινγηθώλ πόξσλ επί ηεο αξραίαο Δγλαηίαο Οδνύ) ρσξίο λα 

αλαιύεη ζηνηρεησδώο ηνλ πιεζπζκό ζηόρν ζηνλ νπνίν 

απεπζύλεηαη (ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αιινδαπψλ ή Ειιήλσλ 

ηνπξηζηψλ, καζεηέο θιπ)  θαη πνπ πξνθχπηεη απφ κηα έζησ ζηνηρεηψδε 

έξεπλα δήηεζεο. 

 Η έθηαζε ηεο ππό δηαβνύιεπζε ΟΥΔ ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν 

ηεο κέξνο κε πεξηνρέο πνπ θαιύπηνπλ θπξίσο ηα δύν 

Δζληθά Πάξθα ηεο παξάθηηαο δώλεο ηεο ΠΑΜ-Θ. Η αλαθνξά 

πφισλ παξέκβαζεο, αιιά θαη θφκβσλ θαη ηφμσλ πνπ 

ρσξνζεηνχληαη ή δηέξρνληαη απφ ηνλ «ππξήλα» ησλ Εζληθψλ 

Πάξθσλ, επηβάιεη ηελ ζπλεθηίκεζε βαζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηχπσζε, επηπιένλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ, δξάζεσλ πνπ «ζπλεξγνχλ» θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνπλ δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πνιηηηζηηθφ – αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 Πξνηείλνληαη ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο (ζήκαλζε, θσηηζκόο θιπ) 

ζε δηάζπαξηεο αξραηόηεηεο ειάρηζηεο ή θαη κεδεληθήο 

ηνπξηζηηθήο αμίαο κε εηθαδόκελν ζηόρν ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

γξακκηθήο ζπλέρεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο ΟΥΔ. 

 Γίλεηαη βαξύηεηα ζηελ αλάδεημε ‘’ θιαζζηθώλ ’’ ηύπσλ 

επηζθέςηκσλ ρώξσλ (αξραηνινγηθνί ρώξνη, κνπζεία θιπ) ρσξίο 

λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα ‘’ Έμππλε αλάδεημε ‘’ (ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο, πνιπκέζα, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θιπ) ησλ 
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ηνπσλπκίσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξέο ηεο Ειιεληθήο 

Μπζνινγίαο (Ρνδφπε, Οξθέαο, Νέζηνο, Έβξνο θιπ). Οχηε γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα αληίζηνηρε  ‘’ Έμππλε αλάδεημε ‘’ ηνπ παγθνζκίσο 

γλσζηνχ Αβδεξίηε θηιφζνθνπ Δεκφθξηηνπ. 

 Γελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ηζνξξνπία όζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαλνκή ησλ πόξσλ ζηηο πξνηεηλόκελεο δξάζεηο, π.ρ ην 

50% ησλ πφξσλ ηεο ΟΥΕ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ζε 

θαηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ, ρσξίο λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ην απνηέιεζκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ, αιιά θαη ν αθξηβήο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ απηψλ. 

 Πξνηεηλόκελεο δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

θαη ζπζηήκαηα (π.ρ. Οδεγόο ΟΥΔ, ύζηεκα δηαρ-ζεο 

επηζθεπηώλ) εκθαλίδνληαη ππεξθνζηνινγεκέλεο, αιιά θπξίσο 

αζύλδεηεο κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ ελδερνκέλσο ιεηηνπξγνχλ ή 

πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Επηρ-θνχ Πξνγξ-ηνο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

ΠΑΜΘ (ζπλνιηθή δηαθπβέξλεζε ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν). 

 Πξνηείλεηαη ζρεηηθά πςειή ρξεκαηνδόηεζε ελεξγεηώλ 

ακθηβόινπ απνηειεζκαηηθόηεηαο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηώλ (π.ρ. εθδειψζεηο ιανγξαθηθνχ ή γαζηξνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα). 


