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Growth Story 

• είναι η προσπάθεια να γίνει αντιληπτός ο τρόπος και να 
υποστηριχθεί η εκκίνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης μέσω 
της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό με στόχο 
τη δημιουργία πολλαπλών θέσεων εργασίας και τη 
συμβολή στην θεσσαλική οικονομία 



Αποτίμηση του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα 

της Θεσσαλίας 

• Ο πολιτιστικός τομέας στη Θεσσαλία δεν έχει καθόλου 

αναπτύξει τους παραγωγικούς του κλάδους 
 

• Στον τουριστικό τομέα, η Θεσσαλία, το 2011 δέχθηκε 

μόλις το 2,4% των αλλοδαπών τουριστών (242 χλ/10 

εκατ.) και το 5% του συνόλου των επισκεπτών της 

χώρας (800 χλ/16 εκατ.).  

 

• Τα έσοδα από τον θεσσαλικό τουρισμό αποτιμώνται σε 

περίπου 480 εκ € ή το 4,7% του Περιφερειακού ΑΕΠ 



Προοπτικές 

• Ο θεσσαλικός υλικός και άυλος πολιτισμός αποτελεί μια 
δεξαμενή πόρων προς αξιοποίηση.  
 

• Η ανάδυσή και η συνεισφορά του στη θεσσαλική οικονομία 

συνδέεται με τη διεθνή συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της  

πολιτιστικής και δημιουργικής δραστηριότητας. 
 

• Πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον 
υποσχόμενους τομείς για τη μελλοντική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας  

 

• Στόχος : η θεμελίωση και «ανάδυση» ενός υβριδικού 
πολιτιστικού, δημιουργικού και εδαφικού τουριστικού τομέα, 

 



Το πλαίσιο σύνδεσης πολιτισμού-τουρισμού 

• Η ταχεία ζήτηση και ανάπτυξη του ποιοτικού και 
δημιουργικού τουρισμού προκάλεσε αλλαγές στην αγορά 
του μαζικού τουρισμού.  
 

• Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε αλλαγές ως προς το εύρος και 
τη φύση των κλασικών υποδομών και επενδύσεων 
στον τουριστικό τομέα,   
 

• Συμβάλλουν πλέον στην ανταγωνιστικότητα άυλες 
παρεμβάσεις με την εισαγωγή καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών (ΤΠΕ) οι οποίες δημιουργούν επίσης 
μεγάλες ανάγκες για εμψυχωτές και θέσεις εργασίας 



Διαπιστώσεις της διάγνωσης : ιδιαιτερότητα  

• υφίστανται όλοι οι απαραίτητοι κρίκοι της αλυσίδας αλλά οι μεταξύ 

τους συνδέσεις είναι ασθενείς  έως ανύπαρκτοι (προβολή, 

πολιτιστικές διαδρομές, πακέτα εμπειρίας, κατάρτιση κτλ).  
 

• διαφοροποίηση για τις τουριστικές επιχειρήσεις σε σχέση με τον 

τομέα του μαζικού τουρισμού,  
 

• γέννηση ενός νέου τομέα για τους κτήτορες, διαχειριστές και 

εμψυχωτές των πολιτιστικών πόρων οι οποίοι θα πρέπει να 

μετατραπούν οικονομικούς πόρους μέσω της σύνδεσής του με μια 

νέα μορφή τουρισμού. 



Ολοκληρωμένη παρέμβαση με μικρό κόστος 

• Μικρό κόστος, για την οργάνωση και λειτουργία αυτής της 
αλυσίδας πολιτιστικού τουρισμού   
 

• Η Θεσσαλία διαθέτοντας μεγάλη ποικιλία και αριθμό 
πολιτιστικών πόρων, καλές σχετικά υποδομές (μεταφοράς, 
πολιτιστικές, ξενοδοχειακές κτλ), μπορεί να επικεντρωθεί : 

– στην εκπαίδευση,  

– στη συνεργασία και σε μορφές επιχειρησιακής διακυβέρνησης  

– στην αξιοποίηση ΤΠΕ. 



Ανταγωνισμός : 

• Το 2011 δέχθηκε μόλις το 2,4% των αλλοδαπών τουριστών (242 
χλ/10 εκατ.) και το 5% του συνόλου των επισκεπτών της χώρας 
(800 χλ/16 εκατ.).  
 

• Τα έσοδα από τον θεσσαλικό τουρισμό αποτιμώνται σε περίπου 
480 εκ € ή το 4,7% του Περιφερειακού ΑΕΠ 
 

• Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει αν η ανταγωνιστικότητα 
βασισθεί στο συνδυασμό της  

– διακριτότητας (διαχρονικότητα και  εδαφικοί δεσμοί του θεσσαλικού 
πολιτισμού),  

– ελκυστικότητας της διαμονής (τοπία, θάλασσα, καλές ξενοδοχειακές 
υποδομές) και  

– χρήσης ΤΠΕ. 



Η ύπαρξη πόρων δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης, όχι όμως 
την ανάπτυξη χωρίς την ενεργοποίηση και άλλων παραγόντων 

• Χαμηλή ανάπτυξη των τομέων του πυρήνα του πολιτισμού (ΦκΠΚ, 
μουσική, τέχνες & φεστιβάλ, εικαστικές τέχνες, βιοτεχνίες, 
οπτικοακουστικά & διαδραστικά μέσα, βιβλία & Τύπος, σχεδιασμός & 
δημιουργικές υπηρεσίες), 
 

• Εστίαση στους ενεργοποιητές των πολιτιστικών στοιχείων της 

θεσσαλικής  οικονομίας που θεωρητικά είναι πιο κοντά στην αγορά :   
– ο δημιουργικός τουρισμός, αθλητισμός και ψυχαγωγία 

– η διαφήμιση,  

– η ψηφιακή δημιουργία,  

– αγορά έργων τέχνης & αρχαιότητας,  

– αρχιτεκτονική & πολεοδομία,  

– γαστρονομία & κρασί,  

– μόδα, σχέδιο 
 

• άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που μπορεί να 

προσφέρει η θεσσαλική οικονομία για την ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τομέα (ΤΠΕ, μάρκετινγκ κτλ.).  



Επενδυτικές ευκαιρίες 

• Ο πολιτιστικός τουρισμός αυξάνεται ετησίως κατά 15% 

ενώ το μερίδιό του έχει ήδη φθάσει στο 8% του 

συνολικού τουριστικού κοινού, 

 

• Αυτό το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον σχετικά με τη 

ζήτηση πολιτιστικο-τουριστικού προϊόντος και η 

συμβατότητα του στόχου με τις συναφείς στρατηγικές 

της Ε.Ε. και της Ελλάδας επιτρέπουν την εμφάνιση νέων 

επιχειρηματικών πεδίων.  



Τα πεδία αυτά αφορούν κυρίως, 

• τις επιχειρήσεις ένταξης των επισκεπτών στις πολιτιστικές 
διαδρομές,  
 

• τη σύνδεση με υπηρεσίες και προϊόντα με άλλους 
κλάδους της περιφερειακής οικονομίας, και τέλος,  
 

• την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην προβολή (μάρκετινγκ), 
διαχείριση (πληροφοριοδομή) και εμπλουτισμού (ψηφιακή 
δημιουργία) του νέου τομέα. 



Στρατηγική επιλογή 

• Η ανάπτυξη του δημιουργικού τουρισμού θα αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό που προκύπτει από την 

πολιτιστική υπερπροσφορά, την πολιτιστική αναπαραγωγή με 

αντιγραφή προγραμμάτων και προσφορών και την εξασθένιση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που αυτό συνεπάγεται.  



Τα πλεονεκτήματα της Στρατηγικής για την 
ανάπτυξη της περιοχής 

  Ανταγωνιστικότητα – διακριτότητα 

  Μικρό κόστος υποδομών 

  Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για άυλες δράσεις 

  Δεν εμφανίζει επιχειρηματικούς κινδύνους 

  Απευθύνεται σε «πιστές» αγορές 

  Μπορεί να καλύψει όλη την περιοχή 

  Μπορεί να ελεγχθεί από την τοπική κοινωνία 



Δράσεις στρατηγικής σημασίας  
για την προώθηση του οράματος επιλέγονται: 

η διασύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς με τον πρωτογενή και το δευτερογενή 

τομέα και η ταυτόχρονη ένταξή τους στη τοπική 

τουριστική δραστηριότητα, 

 μέσω  

της δημιουργίας μικρών οικονομικών αλυσίδων, 

ώστε  

να εξασφαλιστεί η δημιουργία απασχόλησης, 

αύξηση εισοδήματος, παραμονή των κατοίκων και 

προσέλκυση νέων. 



Ανταγωνιστικότητα και διακριτή τοπική 
οικονομία 

Για να λειτουργήσει μια τέτοια οικονομία που 

βασίζεται σε συλλογικά αγαθά (ΦκΠΚ, 

τεχνογνωσίες κτλ)  

απαιτεί τη συνεργασία  

  των κοινοτήτων και των κοινωνικών τοπικών 

φορέων ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές της 

ΦκΠΚ και  
 

 του ιδιωτικού τομέα ως παραγωγοί τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, 



Συνεργασίες-δικτυώσεις 

Για την συνεργασία προτείνονται οι απαραίτητες 

δικτυώσεις για τον συντονισμό, αλλά και οι 

μηχανισμοί που θα εξασφαλίσουν την 

επιχειρησιακή σύνδεση μεταξύ : 
 

  Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

  τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών  

μέσω οικονομικών αλυσίδων (ΟΠΠοΚ). 



Το προτεινόμενο σχέδιο έχει τέσσερις κατευθύνσεις 

• Α. Η δημιουργία χωρικών προϊόντων ΦκΠΚ (προστασία και 
αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 

 

• Β. Ανάπτυξη συνεργασιών των παραγωγικών κλάδων του 
Τροόδους στο πλαίσιο αλυσίδων προϊόντων (διεύρυνση και  
ανταγωνιστικότητα της διακριτής χωρικής οικονομίας, 
συμμετοχή και υπερτοπικών επιχειρήσεων ) 

 

• Γ. Σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τις 
τουριστικές δραστηριότητες του Τροόδους (διεύρυνση και 
ανταγωνιστικότητα της διακριτής χωρικής οικονομίας,  

 

• Δ. Ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών φορέων (Ενίσχυση 
της χωρικής συνοχής και βελτίωση του πλαισίου ζωής, τοπική 
διακυβέρνηση και δια βίου εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού στους τομείς του πολιτισμού. 



Χωρικά 
προϊόντα 

τοπικά 
προϊόντα 

Φυσική & Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Γεωργία 

 

Μεταποίηση 

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλίας 

Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

και ελκυστικό πλαίσιο ζωής 

Υπηρεσίες 



Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας  

 

• περιλαμβάνουν δράσεις διαφόρων φορέων με σκοπό την αξιοποίηση 

συγκεκριμένων θεματικών και φυσικών (ή και νοητών) διαδρομών που 

συνδέουν  τόπους (μνημεία, πόροι, δραστηριότητες κλπ) οι οποίοι 

σχετίζονται με ένα κεντρικό θέμα (μύθο κλπ).  

 

• Οι διαδρομές αυτές συνδέουν τουριστικά επισκέψιμους χώρους, 

παραγωγή προϊόντων (πρωτογενή και δευτερογενή), προβάλλοντας 

αποτελεσματικά την ταυτότητα και την ΦκΠΚ της Θεσσαλίας. 



Κάλυψη της περιοχής και συνέργια υποδομών 

Πόροι 

φυσικής και 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Κέντρο 

Συντονισμού 

και 

Διαχείρισης 

Πολιτιστικές 

Διαδρομές 



Πχ. Πολιτιστικές υποδομές και ΟΠΠοΚ 



Βήματα οργάνωσης του ΟΠΠοΚ 

1. Εντοπισμός-Ανάδειξη-αξιοποίηση και χωρική 

ένταξη των πόρων ΦκΠΚ,  Οργάνωση 

Πολιτιστικών Διαδρομών 
 

2. Οργάνωση οικονομικών αλυσίδων 

1.Τοπικά προϊόντα (γεωργία, βιοτεχνία) 

2.Σύνδεση με τουριστικές υποδομές 

 

3. Διαχείριση του ΟΠΠοΚ 



 
Ομάδα οικισμών (Μικρός Οικ. Πόλος Πολ. Κληρ. 

Μνημείο 
 

Περιοχή ανακάλυψης (φύση, προϊόντα κτλ) 
 
Διαδρομές τοπικές, διατοπικές (μονοπάτια) 
 

Κέντρο Οικον. Πόλου Πολιτιστ. Κληρον  

 

Διασύνδεση-δικτύωση μεταξύ μικρών πόλων  

και θεματικές ενότητες 
 

Ποτάμι-παρόχθιες ζώνες 

Οριζόντια και κατά υπο-περιοχή οργάνωση του ΟΠΠοΚ 
 



Οριζόντια (χωρική) και κάθετη (κλαδική) δομή του ΟΠΠοΚ 

ΟΠΠοΚ 

ΠΔ Ζώνες Πόρων 

ΦκΠΚ  

Ο
ικ

ο
ν
ο

μ
ικ

έ
ς
  
Α

λ
υ

σ
ίδ

ε
ς
 

Χωρικά 
προϊόντα 

Τουριστικές 
υποδομές 



Χρονική 

Διάρκεια 
23 

21 

19 

17 

15 

13 

11

9 

Υπηρεσίες (χωρικά 

προϊόντα) 
Υπηρεσίες (Διαμονής 

εστίασης) 

Κεντρικός Συντονισμός- 

Διαχείριση 

Πύλη 

Εισόδο

υ 

Ξενοδοχείο 

Εστιατόριο 

Φυσική διαδρομή 

Σημείο Πώλησης 

Οργάνωση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής 

Επιλογή 

Πόρων 

Διαμονή -

Εστίαση 

Π
ρ
ό
γ
ρ
α
μ
μ
α 



Ο. Π. Πο. Κ 

Ο.Π.Πο.Κ 

Δίκτυα 

ΦκΠΚ, προϊόντα, βιοτεχνίες, υπηρεσίες 

Νομική εκπροσώπηση 
 

   -  Ξενοδόχοι 

    -  Δήμοι - Κοινότητες 

   - Ενώσεις βιοτεχνών 

- Κοινωνικοί φορείς 

- Εταιρεία ανάπτυξης  

- Σύλλογοι Αποδήμων 

- Κυβερνητικές Υπηρ. 

- Αγορά  

- Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

- Προγράμματα 

Χρηματοδότηση 

Συντονιστική γραμματεία 
εμψυχωτής 

Εταιρεία Ανάπτυξης 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Σχέδιο Δράσης 

Εξωτερικό περιβάλλον 



Βήμα 1ο : Η οργάνωση πακέτων εμπειριών 

Πακέτα πολιτιστικών  
εμπειριών και  

διαδρομών 

Πολιτιστικοί πόροι 

ΤΠΕ 

Εμψυχωτές 



Βήμα 2ο : λειτουργία πακέτων εμπειριών 
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Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 

• Μεταποιητές, Ξενοδόχοι, Εστιάτορες, επιχειρήσεις εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων (πεζοπορία, τοξοβολία κλπ), με συλλογικούς 
κοινωνικούς εταίρους (Σύλλογοι, Κέντρα Νεότητας, Κοινότητες, 
Εταιρεία Ανάπτυξης κλπ) Γεωργοί,  

 

• Οι παραπάνω παραγωγοί ή φορείς για να επιλεγούν θα πρέπει 
να συμμετέχουν σε τοπικό σύμφωνο ποιότητας με βάση το 
οποίο θα διασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
/παροχή υπηρεσιών 



Τι ευνοεί το σχέδιο σύνδεσης πολιτισμού - 
τουρισμού 

• Ο χαμηλός μ.ο. διανυκτερεύσεων ανά άφιξη (Θεσσαλία 

κατατάσσεται στη 10η θέση των περιφερειών της χώρας.  
 

• το μικρό μερίδιο που καταλαμβάνει ο εξωτερικός τουρισμός 

της Θεσσαλίας (35-40% έναντι 75% σε εθνικό επίπεδο). 
 

• Πολύ περιορισμένη πληρότητα (31,8% για τη Θεσσαλία  

έναντι 48,1% για  την Ελλάδα,  
 

• Ύπαρξη μιας καλής μάζας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

(600) και κλινών (70.000)  

 



Ενίσχυση της εδαφικής συνοχής 

• Ο πολιτιστικός –δημιουργικός τουρισμός εξισορροπεί 

λόγω της ισοκατανομής των πολιτιστικών πόρων στο 

εσωτερικό της Θεσσαλίας, τις γεωγραφικές ανισότητες της 

κατανομής των σημερινών τουριστικών δραστηριοτήτων 

 

• Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής της 

περιφέρειας, της διαφοροποίησης της οικονομίας των 

περιοχών της υπαίθρου και στην παραμονή του 

πληθυσμού σ’ αυτές 



Δυνατότητες αύξησης της Τουριστικής ζήτησης 

• Διαπιστώνεται η μικρή συμβολή των κατηγοριών οι οποίες αναφέρονται 

στα κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικά αγαθά και προϊόντα της Θεσσαλίας 

αλλά και στις χαρακτηριστικές υπηρεσίες που προσφέρει,  
 

• παράλληλα πολλές δραστηριότητες παραμένουν άτυπες και μη 

ενταγμένες σε επίσημα δίκτυα αξιοποίησης. Οι κλάδοι της οικονομίας 

που επηρεάζονται περισσότερο από τις αγορές των τουριστών είναι τα 

αγροτρόφιμα και η εστίαση, ορισμένα μόνο βιοτεχνικά προϊόντα.  
 

• Ωστόσο, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τη ζήτηση αυτή 

εξασφαλίζεται από εισαγωγές (τρόφιμα, βιοτεχνικά παραδοσιακά 

προϊόντα, είδη παραλίας κτλ.). 



 
Η δυνατότητα αποτελεσματικής και βιώσιμης σύνδεσης 

πολιτιστικού τομέα και τουρισμού στη Θεσσαλία στηρίζεται σε 
πολλαπλά επίπεδα: 

 

• επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου λόγω της βραχείας τουριστικής 
περιόδου και μειωμένης πληρότητας των υποδομών διαμονής 
 

• Ισχυρός πυρήνας ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 3*   
 

• Πυρήνας 80 επιχειρήσεων αξιοποίησης του πολιτισμού και σύνδεσης με 
τον τουρισμό, στις ορεινές περιοχές (περιήγηση, ιππασία, καγιάκ..)  
 

• Δυναμικό (> 600) επιχειρήσεων στους τομείς ΤΠΕ, πληροφορική, γραφικές 
τέχνες και διαφήμισης, μπορεί να αποτελέσει με τα ΑΕΙ/ΤΕΙ όχημα για 
εισαγωγή καινοτομίας  
 

• Οι διάφορες κατηγορίες καταλυμάτων αποτελούν πλεονέκτημα για τη 
διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων. Η ζήτηση για τον τοπικό 
πολιτισμό δεν συμπίπτει πάντα με την πολυτελή διαμονή. 



επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

• Αν οι υφιστάμενες 100 επιχειρήσεις αξιοποίησης πολιτιστικών 
πόρων (περιηγήσεις, σπορ, αγροκτήματα…) αναλάβουν η καθεμία 
25 τουρίστες για μια εβδομαδιαία διαμονή (2.500) με κόστος 300 € 
για πολιτιστικές δραστηριότητες και 450 € για διαμονή/εστίαση, 
προκύπτουν επιπλέον εβδομαδιαία έσοδα της τάξης των  2 εκατ. €.  
 

• Η αύξηση αυτών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τον αριθμό 
κλινών που διαθέτει η Θεσσαλία προσδιορίζει τις δυνατότητες 
επέκτασης της παραπάνω δράσης στο χρόνο (επιμήκυνση) και στο 
χώρο (πολιτιστικοί πόροι) και της αύξησης των τουριστικών εσόδων.  
 

• Αν δημιουργηθούν άλλες 100 επιχειρήσεις (5 ανά Δήμο) σύνολο 200 
για τη Θεσσαλία προκύπτει για 24 εβδομάδες, εισόδημα 88 εκ € ή 
0,9 του ΑΕΠ 



 
Η προοπτική της σύνδεσης πολιτιστικού και 

τουριστικού τομέα 
 

    Η προοπτική αυτή ενισχύεται από την προσέγγιση του μέλλοντος του 
πολιτιστικού τουρισμού σε τρεις κλίμακες: 

 

•   Την περιφερειακή, όπου εφικτότητα & βιωσιμότητα προσδιορίζονται  από:        

– τις υποδομές και τους εξοπλισμούς της τουριστικής βιομηχανίας, 

– τη σημαντικότητα σε αριθμό, ποικιλία και αξία των πολιτιστικών πόρων,  
 

– την ύπαρξη ήδη ενός πειραματισμού στον πολιτιστικό τουρισμό  
 

– την παρουσία σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων (ΤΠΕ, διαφήμιση) για  
την εισαγωγή καινοτομίας, τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού προϊόντος 
και την προβολή της εικόνας του. 



Την εθνική και ευρωπαϊκή, 

• Την ελκυστικότητα της χώρας και τις υποδομές της, (το 2013 οι αφίξεις 

θα ξεπεράσουν τα 17 εκ.)  
 

• Τη στόχευση των νέων εθνικών Στρατηγικών (ΕΟΤ, ΥΠΘΠΑ) στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ως ενός νέου, μοναδικού και 

διαφοροποιημένου προορισμού,  
 

• Ο στόχος αυτός εντάσσεται στις στρατηγικές της Ε.Ε. η οποία στηρίζει 

τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος απαντώντας στις προσμονές της τουριστικής 

ζήτησης αλλά και στις σχέσεις με το περιβάλλον (αειφορία), την κοινωνία 

(απασχόληση) και την οικονομία (βιώσιμη ανάπτυξη). 
 

 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα (το 2013, κατετάγη 32η 

μεταξύ 140 χωρών), καλές υποδομές (το 2013 κατετάγη 3η, μετά από την 

Αυστρία και Ιταλία) 



Τη διεθνή, 

• όπου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) ο 
πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται ετησίως με ρυθμό 15%, 
διπλάσιος του μαζικού τουρισμού (8%).  

 

• Στην Ευρώπη ο πολιτισμός προσελκύει πλέον πάνω από το 1/3 των 
ανθρώπων της. Ο πολιτιστικός τουρισμός ως μια εναλλακτική μορφή 
του μαζικού τουρισμού, αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο που κυμαίνεται 
μεταξύ του 8 -20% της τουριστικής αγοράς.  



 
 

• α) 1ος κύκλος με επίκεντρο ανάπτυξης τη Φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά,  

 

• β) 2ος κύκλος με επίκεντρο τις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών, όπως η Βιοτεχνία τέχνης, τα οπτικο-ακουστικά, η 
μουσική, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,  και  

 

• γ) 3ος κύκλος ο οποίος περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, τις 
εκδόσεις και τις τέχνες του θεάματος.  

      

     Την ανάπτυξη αυτών των τομέων είναι δυνατόν να στηρίξουν δράσεις 
σε εγκάρσιους τομείς: ο πολιτιστικός και δημιουργικός τουρισμός, 
πολιτιστικές υποδομές, εκπαίδευση, συντήρηση, προστασία, νέες 
τεχνολογίες εφαρμοσμένες στον πολιτισμό και στην επικοινωνία.  

Κατηγοριοποίηση των τομέων πολιτιστικής δραστηριότητας με βάση το 

δυναμικό και τις υποδομές, στους εξής ομόκεντρους κύκλους 



Η καινοτομία 

Η καινοτομία είναι ανάγκη να εισέλθει στις βασικές λειτουργίες για κάθε αλυσίδα, όπως:  

• η δημιουργία-παραγωγή,  

• αναπαραγωγή-αντίγραφα,  

• υποστηρικτικές βιομηχανίες,  

• προβολή, διάχυση και διακίνηση,  

• συντήρηση,  

• επικοινωνία-πληροφόρηση-δίκτυα,  

• επιμόρφωση-κατάρτιση.  

 

Συγκεκριμένα, πεδία που έχουν ανάγκη από την εισαγωγή καινοτομίας θεωρούνται : 

• η διεύρυνση της αγοράς με στόχο τον ποιοτικό τουρισμό,  

• η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων μέσω οργανωτικής τεχνολογίας,  

• η τεχνική και ποιοτική βελτίωση της προσφοράς (διεθνές πρότυπο ποιότητας),  

• η επικοινωνιακή στρατηγική απόκτησης εταίρων, θεσμικής γνώσης και χορηγών,  

• η πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες και η ανάπτυξη δικτύων καθώς και  

• η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και αλυσίδων.  
 

• Επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών στον οργανωτικό τομέα, για στήριξη δικτυώσεων και 
επιχειρηματικότητας, βελτίωση δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων μέσω εκπαίδευσης. 

 



 
Η εισαγωγή καινοτομίας απαιτείται στην: 

 

1. οριζόντια οργάνωση της ανάδειξης και αξιοποίησης των 
πολιτιστικών πόρων και των απαραίτητων υποδομών υπό τη μορφή 
πολιτιστικών διαδρομών (ΠΔ) εξασφαλίζοντας  

 

• α) ένα σύνολο πόρων ΦκΠΚ (εδαφικών) στο εσωτερικό μιας εδαφικής 
περιοχής ανακάλυψης (Δήμος),  

 

• β) την οργάνωση θεματικών διαδρομών στην περιφερειακή κλίμακα 
μέσω της διασύνδεσης αυτών των τοπικών ενοτήτων και 
γεωγραφικών ζωνών.  

 

• Τις ροές και τις εξυπηρετήσεις πρέπει να συντονίζει ένας κεντρικός 
μηχανισμός που θα πρέπει να στηθεί γι’  αυτόν το σκοπό. 



συνέχεια 

2. Κάθετη Οργάνωση με την ένταξη αυτών των οριζόντιων 
(εδαφικών) ΠΔ στις τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Οι αλυσίδες αυτές οργανώνονται με την ένταξή τους σ’ ένα 
ολοκληρωμένο λειτουργικό τοπικό σύστημα τουριστικών 
προϊόντων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει  

– τις ΠΔ (εδαφικές και θεματικές),  

– τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και  

– υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις οργανωτικές και λειτουργικές 
ανάγκες της προσφοράς αγαθών και προϊόντων (εστίαση, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις με χρήση σύγχρονων 
οπτικο-ακουστικών μέσων, σημεία πώλησης κτλ.).  



συνέχεια 

• Σύνδεση εδαφικών & θεματικών διαδρομών και αλυσίδων 

τοπικών αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται μια 

ισχυρή ευελιξία επιχειρησιακής οργάνωσης διάφορων μορφών 

ποιοτικού τουρισμού (εκπαιδευτικού, θρησκευτικού, ιστορικού, 

αθλητικού κτλ.)  

 

• Δημιουργία μιας δομής διακυβέρνησης συντονισμού των 

δραστηριοτήτων (δημόσιος, κοινωνικός, ιδιωτικός τομέας) λόγω 

του δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 



Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού (Tourism 
Satellite Account – TSA/ΔΛΤ)  

• Η προσαρμογή του Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού σε 
περιφερειακό επίπεδο εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες.  

 

• Η Θεσσαλία χρειάζεται εξειδικευμένα στατιστικά εργαλεία περιφερειακού 

επιπέδου, (συμβολή στην ερμηνεία αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικών 

αποτελεσματικών με στόχο την ενίσχυση και αξιοποίηση της τουριστικής 

δυναμικής στους τομείς της παραγωγής και της απασχόλησης, μέσω της 

αναπροσαρμογή της εγχώριας προσφοράς στην τουριστική ζήτηση.  

 

• Η ανάγκη αυτή εντάσσεται στην πρόταση της Ε.Ε. για εμπλοκή των 

Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε έρευνες, μελέτες και στατιστικές για τον 

τουρισμό. 

•  
 


