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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οικοτουρισµός χαρακτηρίζεται ο τουρισµός που αναπτύσσεται στη φύση, ο 

οποίος αντίθετα µε το µαζικό δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, 

ενώ ταυτόχρονα προωθεί  την προστασία του φυσικού αρχικά, αλλά και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και συµβάλλει στην τοπική οικονοµία και στη διατήρηση 

της συνοχής του κοινωνικού ιστού 

Σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση στρατηγικής και ο σχεδιασµός 

συγκεκριµένου προγράµµατος δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη του 

οικοτουρισµού.  

Παγκοσµίως η ανάπτυξη του κλάδου ταξιδιών και τουρισµού σηµειώνει 

αύξηση της τάξης του 5-6%, ενώ ο αριθµός των επισκεπτών που επιλέγουν 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς. Στην παρούσα 

µελέτη περιγράφεται το προφίλ του οικοτουρίστα, ως εκείνη την πλειοψηφία των 

τουριστών που επιθυµούν να επισκεφτούν την ύπαιθρο για λόγους αναψυχής ή/ και 

εκπαιδευτικούς. 

Η οµάδα µελέτης επισκέφθηκε και διερεύνησε του τουριστικούς  πυρήνες και 

κατέγραψε την υφιστάµενη κατάσταση. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν ότι 

ως οικοτουρισιτκός προορισµός ο Νοµός ∆ράµας έχει να επιδείξει πλούτο φυσικών  

τοπίων, που δεν προβάλλεται και δεν αναδεικνύεται εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

υποστηρικτικές υποδοµές και υπηρεσίες του τοµέα του τουρισµού είναι ελλιπέστατες.  

Στην κατεύθυνση αντιµετώπισης των αδυναµιών αυτών αναπτύχθηκαν το 

“calendar” και ο χάρτης οικοτουριστικών διαδροµών, ενώ προτάθηκαν έργα 

υποδοµής και τρόποι βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης προτάθηκαν 

µέθοδοι διαχείρισης επισκεπτών και ποσοτικοποιµένοι δείκτες παρακολούθησης του 

προκειµένου σχεδίου δράσης οικοτουρισµού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη χώρα µας η ανάπτυξη του τουρισµού έχει επικεντρωθεί στον µαζικό 

τουρισµό, ο οποίος αφορά κυρίως στις παράκτιες περιοχές και στη στενή περίοδο 

του καλοκαιριού, καθώς προβάλλεται ο ήλιος και οι παραλίες. 

Το µοντέλο αυτό όµως, συγκεντρώνει πληθυσµό µόνο στην παράκτια ζώνη, 

σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Γεγονός που αφενός µεν δηµιουργεί υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού σε µικρή έκταση και 

χρονική περίοδο και αφετέρου δεν αναπτύσσει την οικονοµία της ενδοχώρας και 

εποµένως δεν ενισχύεται όσο δύναται το ΑΕΠ της Ελλάδος. 

Χώρες όπως η Αυστρία και η Ελβετία, που δεν βρέχονται από θάλασσα, 

έχουν καταφέρει να προωθήσουν τον τουρισµό στις ορεινές  περιοχές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Το παράδειγµα αυτών των χωρών τείνουν σταδιακά να υιοθετούν 

και οι χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης προωθώντας την ανάπτυξη του τουρισµoύ 

στς ορεινές - µειονεκτικές περιοχές. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης 

στην Ελλάδα παρέχονται σηµαντικές ενισχύσεις µέσω Κοινοτικών και Εθνικών 

Προγραµµάτων, όπως είναι τα προγράµµατα LEADER, ΟΠΑΑΧ, ΠΕΠ, Αναπτυξιακός 

Νόµος κ.α. Τα εν λόγω προγράµµατα έχει εκµεταλλευτεί ο Νοµός ∆ράµας στην 

προσπάθεια να αναπτύξει, µεταξύ άλλων, και τον τουρισµό στον ορεινό του όγκο και 

να ενισχύσει την τοπική οικονοµία. Συγκεκριµένα η παρούσα µελέτη εκπονείται στα 

πλαίσια του LEADER+.  

Το είδος του τουρισµού που θεωρείται ως βέλτιστο να αναπτυχθεί στο νοµό 

∆ράµας  είναι αυτό του οικοτουρισµού, δεδοµένου ότι ο νοµός χαρακτηρίζεται από 

τον φυσικό του πλούτο, αλλά και τον µεγάλο αριθµό προστατευόµενων περιοχών. 

Υπάρχουν πάνω από δέκα ορισµοί στη βιβλιογραφία για τον οικοτουρισµό, 

ωστόσο όλοι συµφωνούν στο ότι: είναι ο τουρισµός που αναπτύσσεται στη φύση, ο 

οποίος αντίθετα µε το µαζικό δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, 

ενώ ταυτόχρονα προωθεί  την προστασία του φυσικού αρχικά, αλλά και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και συµβάλλει στην τοπική οικονοµία και στη 

διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού (Ε. Σβορώνου, 2003). Εάν κάποιο 

από τα παραπάνω στοιχεία του ορισµού δεν πληρείται, τότε το είδος του τουρισµού 

που αναπτύσσεται δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοτουρισµός. Επίσης εάν 

πρόκειται για περιοχή µε έντονη περιβαλλοντική υποβάθµιση δεν νοείται η ανάπτυξη 

οικοτουρισµού.  
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Η περιοχή της ∆ράµας ενδείκνυται για την ανάπτυξη οικοτουρισµού καθώς 

διαθέτει τους φυσικούς πόρους για να τον υποστηρίξει, δεν έχει παρουσιάσει 

οικονοµική µεγέθυνση, η οποία συνήθως είναι εις βάρος της βιώσιµης και αειφόρου 

ανάπτυξης και δεν παρουσιάζει συνολικά σηµαντική περιβαλλοντική υποβάθµιση. 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση στρατηγικής και ο σχεδιασµός 

συγκεκριµένου προγράµµατος δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη του 

οικοτουρισµού. Με βάση το γενικότερο σκοπό, οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας µελέτης είναι: 

 

• Να γίνει καταγραφή της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης 

του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

• Να προβληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τον πλούτο του φυσικού 

περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση να τονιστεί η µοναδικότητα της περιοχής. 

• Να διερευνηθεί η δυνητική ζήτηση και να εντοπιστούν οι οµάδες – στόχοι. 

• Να ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασµό της τουριστικής 

ανάπτυξης.  

• Να αναδειχθούν οι αναγκαίες προτεραιότητες και κατευθύνσεις στη χάραξη της 

προτεινόµενης στρατηγικής, µε βάση τις τάσεις που καταγράφονται και τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

• Να προταθούν ποικίλες δραστηριότητες για την ενεργή συµµετοχή του τοπικού 

πληθυσµού και των επισκεπτών. 

• Να προταθούν συγκεκριµένες δράσεις για την άρση της εποχικότητας και 

καθιέρωση της περιοχής ως προορισµό τεσσάρων εποχών. 

• Να προσδιορισθούν οι παράµετροι εκείνες, οι οποίες πρέπει πλέον να 

παρακολουθούνται συστηµατικά για τον έλεγχο και την εκτίµηση της µελλοντικής 

πορείας. 

• Να τονωθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Ο γενικός τρόπος προσέγγισης του έργου και η γενική µεθοδολογία της µελέτης 

καθορίζονται από: 

• τα αναλυτικά περιεχόµενα των Προδιαγραφών της ανατεθείσας Μελέτης. 

• τον σκοπό της µελέτης, που είναι η διατύπωση συγκεκριµένης τουριστικής 

στρατηγικής µε υλοποιήσιµες παρεµβάσεις και δράσεις. 

 Έµφαση δίνεται στη µεταφορά πληροφοριών, συµπερασµάτων ή/ και προτάσεων 

πρόσφατων µελετών διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής κλίµακας και σύγχρονων 

θέσεων και προβληµατισµών ως προς τις κατευθύνσεις που µπορεί να λάβει η ανάπτυξη 

του τουριστικού τοµέα.  

 Επίσης, χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα από προσωπικές συναντήσεις 

και συνεντεύξεις µε τους κυριότερους φορείς που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό ή 

στη διαχείριση του τουρισµού στο Νοµό, τις επαφές µε το τοπικό cluster επενδυτών και 

τους κατά τόπους επιχειρηµατίες και τις συνοµιλίες µε κατοίκους της περιοχής. Στόχος  

είναι η εξειδίκευση των δράσεων και η συγκρότησή της µελέτης σε ρεαλιστική βάση. 

 Επιπλέον διεξήχθη έρευνα πεδίου µέσω ερωτηµατολογίου προς τους 

επιχειρηµατίες των καταλυµάτων της περιοχής και αφορούσε την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στέγασης (ποιότητα 

υποδοµών, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ) και του τουριστικού κοινού τους. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 6 και στο Παράρτηµα παρατίθεται το Σχέδιο 

του ερωτηµατολογίου που διανεµήθηκε. 

 Όσον αφορά τη µελέτη ειδικότερα και τα στάδια που αυτή ακολουθεί: 

• Γίνεται ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, µε καταγραφή της υπάρχουσας 

τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής. 

• Με δεδοµένο ότι ο τουρισµός ως «βιοµηχανία» προϋποθέτει ένα έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και µια απαιτητική και συνεχώς µεταβαλλόµενη αγορά, 

εξετάζονται καθιερωµένοι οικοτουριστικοί προορισµοί, ώστε να διαπιστωθεί ο 

υφιστάµενος ανταγωνισµός και οι τοµείς στους οποίους η περιοχή µπορεί να 

διαφοροποιηθεί από αυτόν και να εντοπιστούν επιτυχηµένα παραδείγµατα (best 

practices) που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να εφαρµοστούν στην περιοχή. 
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• Γίνεται χρήση της SWOT ανάλυσης (ανάλυση δυνατών σηµείων, αδυναµιών, 

ευκαιριών, απειλών της περιοχής) σε επίπεδο τουριστικών πυρήνων και Νοµού, ώστε να 

διαπιστωθούν οι δυναµικές που εµφανίζει η περιοχή και στις οποίες θα στηριχθεί η 

τουριστική ανάπτυξη. Επίσης στοχεύει στο να εντοπιστούν οι τοµείς που πρέπει να 

εστιαστεί η προσπάθεια και τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν ώστε η ανάπτυξη 

αυτή να είναι σύµφωνη µε τις αρχές του οικοτουρισµού1. Από τα συµπεράσµατα της 

SWOT θα προκύψουν τεκµηριωµένοι στόχοι και δράσεις της προτεινόµενης για την 

περιοχή στρατηγικής. 

• ∆ιατυπώνεται το εξειδικευµένο σχέδιο δράσης οικοτουρισµού και 

διαχείρισης επισκεπτών και καθορίζονται ποσοτικοποιηµένοι στόχοι, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαδικασία της ενδιάµεσης αναθεώρησης, του συνεχούς ελέγχου, και 

παρακολούθησης και να επιτυγχάνεται η αναγνώριση εφικτότητας του οράµατος. 

• Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρόβλεψη και πρόληψη των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων δεδοµένου ότι το περιβάλλον θα αποτελέσει τη βάση 

της ανάπτυξης. 

 

                                                 
1 Ορισµός Οικοτουρισµού βλ Εισαγωγή 
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3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

• Οικοτουρισµός: είναι ο τουρισµός που αναπτύσσεται στη φύση, ο οποίος 

αντίθετα µε το µαζικό δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ενώ 

ταυτόχρονα προωθεί  την προστασία του φυσικού αρχικά, αλλά και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και συµβάλλει στην τοπική οικονοµία και στη 

διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού.  

• Η διερεύνηση του προφίλ των επισκεπτών, µέσω ερωτηµατολογίου ώστε να 

είναι ακριβής απαιτεί ανάλυση σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 3 ετών. Με δεδοµένο τον 

χρόνο παράδοσης της µελέτης δεν επιχειρείται κάτι ανάλογο, αφού θα οδηγούσε σε 

επισφαλή συµπεράσµατα. Έµµεσα, ωστόσο µέσω ερωτηµατολογίου που κατατέθηκε σε 

επιχειρηµατίες της περιοχής, επιχειρείται η διάγνωση των υφιστάµενων υποδοµών 

στέγασης της περιοχής και των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και βασικά 

χαρακτηριστικά των φιλοξενουµένων. 

• Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί ο οικοτουρισµός, ο οποίος προωθεί και άλλα 

είδη τουρισµού όπως ο πολιτιστικός, ο αγροτουρισµός, ο τουρισµός περιπέτειας, ο 

εθελοντικός και ο αθλητικός µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις (βλ. ορισµό) και άλλα είδη 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζονται οι προορισµοί ως 

οικοτουριστικοί. Επιπλέον µέσω της παράλληλης ανάπτυξης του οικοτουρισµού µε 

άλλες µορφές, επιτυγχάνεται η διασύνδεση του τουρισµού µε την τοπική οικονοµία κάτι 

που συµβάλλει στη βιωσιµότητα του τουριστικού προϊόντος και προωθείται καλύτερα ο 

στόχος για τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας. 

• Όσον αφορά το Φαλακρό και το χιονοδροµικό Κέντρο γίνεται επιφανειακή 

αναφορά των προορισµών αυτών, δεδοµένου ότι θα αποτελέσουν αντικείµενο 

συµπληρωµατικής έρευνας και θα εξεταστούν αναλυτικά σε δεύτερη φάση.  

• Όσον αφορά το τµήµα του ∆ήµου ∆ράµας που εµπίπτει εντός της περιοχής 

παρέµβασης LEADER, περιλαµβάνει µόλις τέσσερις οικισµούς. Έτσι εξετάζεται µαζί µε 

την Κοινότητα Σιδηρονέρου (κοινή Swot analysis), µε την οποία συστήνουν κοινό 

τουριστικό υπό-πυρήνα (ΤΠ 2β). Επιπλέον βάσει της υφιστάµενης κατάστασης οι δυο 

περιοχές εµφανίζουν αρκετά κοινά στοιχεία, όσον αφορά τη σύνθεση του πληθυσµού και 

οικονοµική διάρθρωση και το επίπεδο των υποδοµών.  
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4. ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στον κλάδο των ταξιδιών και τουρισµού. 

Μεταφέρονται τα τελευταία στατιστικά στοιχεία και οι σύγχρονες τάσεις του 

κλάδου. Επειδή η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε σκοπό την εξειδίκευση σχεδίου 

οικοτουρισµού, έµφαση δίνεται στις τάσεις του τοµέα και παρατίθεται το προφίλ των 

οικοτουριστών. 

4.1. Κλάδος Ταξιδιών και Τουρισμού  
Ο Τουρισµός αποτελεί βασική πηγή οικονοµικής ανάπτυξης για πολλές 

χώρες του κόσµου. Από το 1950, όταν τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε $2.1 

δισεκατοµµύρια, και έπειτα, επήλθε τεράστια αύξηση. Το 2004 έφτασε τα $662.7 

δισεκατοµµύρια και αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους κλάδους της 

παγκόσµιας οικονοµίας, προσφέροντας άµεσα εργασία και εισόδηµα σε 

εκατοµµύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο, (π.χ. καταλύµατα, τουριστικές ατραξιόν, 

χώροι εστίασης, µεταφορές τουριστών κ.α.). Τα έµµεσα έσοδα από τις 

δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου προέρχονται από υποστηρικτικά προς 

αυτόν προϊόντα και υπηρεσίες και κυµαίνονται σε µεγέθη ανάλογα µε αυτά των 

άµεσων. Επιπρόσθετα, σε τοπικό επίπεδο, αναπτύσσονται ανεπίσηµες 

δραστηριότητες (πλανόδιοι µικροπωλητές, µη πιστοποιηµένοι ξεναγοί κτλ) των 

οποίων τα έσοδα δεν δύναται να καταγραφούν, αλλά τονώνουν την τοπική 

οικονοµία.  Το 2006, ο τουριστικός κλάδος απασχολούσε 234 εκατοµµύρια 

ανθρώπους, αντιπροσωπεύοντας 8.2% της παγκόσµιας απασχόλησης και 

10.3% της παγκόσµιας οικονοµίας (World Economic Forum, 2007).  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, το 2007 ήταν µια καλή χρονιά για τον τουρισµό. Η 

µέση αύξηση των διεθνών αφίξεων υπολογίζεται σε 5 - 6%. Στο επίπεδο των εσόδων 

(διεθνείς τουριστικές εισπράξεις), κατά το 2007 σηµειώθηκε επίσης αύξηση µεταξύ 3 

- 4% παγκοσµίως. Για το 2008 αναµένεται σε διεθνές επίπεδο αύξηση µεταξύ 4 - 

5%. («Μηνύµατα» για τον τουρισµό από το 6ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ , 2007). 

Στην ανάπτυξη του τουρισµού, συµβάλει σηµαντικά και η αύξηση του αριθµού 

των επιβατών διεθνών αεροπορικών πτήσεων. Από το 1950 και µετά, η µέση 

ποσοστιαία αύξηση των αεροπορικών επιβατών ανέρχεται σε 6,5%. Την τελευταία 

δεκαετία, η δραστηριοποίηση αεροµεταφορέων χαµηλού κόστους (low cost carriers), 

κατέστησε τις αεροµεταφορές προσιτές σε µεγαλύτερο κοινό, τονώνοντας έτσι και την 
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τουριστική δραστηριότητα, ιδίως τον τουρισµό πόλεων και τον τουρισµό περιήγησης. 

Σύµφωνα µε στοιχεία, τα τελευταία 5 χρόνια η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια 

παγκοσµίως αυξήθηκε κατά 28%, όµως στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση 

περιορίστηκε στο 18%. Στα επόµενα 15 χρόνια αναµένεται να διπλασιαστεί η 

παγκόσµια αεροπορική κίνηση, µε την Ευρώπη να καταλαµβάνει το 27% του 

συνόλου. 

4.2. Νέες τάσεις του Τουρισμού 
Ανθρωπισµός και περιβάλλον αποτελούν νέες τουριστικές τάσεις. Ο 

Εθελοντο-τουρισµός (Voluntourism) απευθύνεται σε ταξιδιώτες, οι οποίοι επιλέγουν 

προορισµούς όπου συµµετέχουν σε προγράµµατα εθελοντικής εργασίας µε 

ανθρωπιστικούς σκοπούς, για παράδειγµα χτίσιµο σπιτιών και εκµάθηση αγγλικών 

σε καταυλισµούς προσφύγων ή συµµετοχή σε έρευνες για τη σωτηρία 

προστατευόµενων ειδών (Βαλλογιάννη, 2007). Επίσης στην κατεύθυνση της 

εθελοντικής εργασίας στον τουρισµό έχουν αναπτυχθεί προγράµµατα που 

εστιάζουν περισσότερο στην προστασία της φύσης µε ποικιλία τίτλων «Εθελοντική 

Εργασία και προτάσεις Εθελοντικού Τουρισµού» 

(http://www.anthropos.gr/spots/tourism/bio.asp), «Εθελοντισµός και τουρισµός 

υπαίθρου» (www.ruralinvest.gr).  

Ο αριθµός των επισκεπτών που επιλέγουν εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

αυξάνεται ετησίως. Ο αγροτουρισµός έχει αναπτυχθεί αρκετά την τελευταία 10ετία. 

Σήµερα, στις χώρες της Ε.Ε. ο αγροτουρισµός προσελκύει το 5% του 

συνολικού αριθµού τουριστών και ο αριθµός αυτός αυξάνεται κατά 15%-20% σε 

ετήσια βάση. Αν συµπεριλάβουµε και άλλες κατηγορίες τουρισµού ήπιας µορφής, 

για παράδειγµα τον τουρισµό υπαίθρου, τον περιηγητικό, τον πολιτιστικό, τον 

τουρισµό υγείας και ευεξίας, θα παρατηρήσουµε ότι το µερίδιο αγοράς είναι 

µεγαλύτερο.  

Αναγνωρίζοντας τη δυναµική και τις προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού δηµιουργήθηκαν δράσεις για την καλύτερη οργάνωση και 

παρακολούθηση του επιµέρους τµηµάτων του κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, 

έχει συγκροτηθεί το ευρωπαϊκό αγροτουριστικό δίκτυο AgroTourNet, το οποίο είναι 

υποπρόγραµµα του Leonardo Da Vinci και χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Το δίκτυο 

αποτελούν οκτώ χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, και προσβλέπει στον 

ορισµό του αγροτουρισµού και στην καταγραφή της αγροτουριστικής 

πραγµατικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, την πιστοποίηση των 

αγροτουριστικών µονάδων και τη διάχυση µέσω ∆ιαδικτύου ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης (βλ. Κεφάλαιο 9). 
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4.3. Ο Τουρισμός στην Ελλάδα 
Η Ελλάδα, παρά το µικρό της µέγεθος, κατέχει σηµαντική θέση στο 

παγκόσµιο εµπόριο υπηρεσιών, που οφείλεται κατά βάση στη δραστηριότητα της 

ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισµού. Στην Ελλάδα ο τουρισµός συµβάλλει στο 

15% του ΑΕΠ ενώ παράλληλα εξασφαλίζει 710.000 θέσεις άµεσης ή έµµεσης 

απασχόλησης, δηλαδή περίπου 16% της συνολικής απασχόλησης.  

 

 
Πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013 
 

Με βάση τα οριστικά στοιχεία του World Trade Organization για το 2003, η 

Ελλάδα ήταν ο 9ος εξαγωγέας στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και όπως 

προαναφέρθηκε, ο τουρισµός συµπεριλαµβάνεται τις τελευταίες δεκαετίες στους 

ταχύτερα αναπτυσσόµενους οικονοµικούς τοµείς σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης η  

Ελλάδα κατέχει την 15η θέση παγκοσµίως στις τουριστικές αφίξεις, δέχεται 

ετησίως περισσότερους από 13 εκατοµµύρια αλλοδαπούς τουρίστες, στοιχείο που 

την κατατάσσει στην 4η  θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθαρά 

έσοδα από τον τουρισµό (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, 2006). 

Στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα µας θα πρέπει να προστεθούν και αυτοί 

της Ελλάδας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έτους ταξιδεύουν για προσωπικούς και 

επαγγελµατικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας. Η ετήσια διεθνής έρευνα 

Country Brand Index (CBI ) 2007 κατατάσσει τη χώρα µας στην 9η θέση 

παγκοσµίως σε επίπεδο ολοκληρωµένου τουριστικού προορισµού, 

σηµειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων από το 2006 (Βαλλογιάννη, 2007). Η 

Ελλάδα περιλαµβάνεται σε 2 από τις 22 κατηγορίες που αξιολογεί η έρευνα CBI, και 

αυτές είναι: 

• η Ιστορία όπου καταλαµβάνει την 4η θέση  
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• η Τέχνη και Κουλτούρα 6η θέση  

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως η Ελλάδα κατέλαβε την 24η θέση στην έκθεση 

του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα των χωρών στον κλάδο 

των Ταξιδιών και Τουρισµού το 2007. Η έκθεση αυτή εξετάζει και αξιολογεί 124 

χώρες σε τρείς βασικούς τοµείς:  

 

1. Το Ταξιδιωτικό και Τουριστικό θεσµικό πλαίσιο  

2. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις υποδοµές  

3. Το ανθρώπινο δυναµικό, τους πολιτιστικούς και φυσικού πόρους.   

 

 
Πηγή: World Economic Forum 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως ο τρίτος τοµέας (human, 

cultural and natural) είναι αυτός στον οποίο η Ελλάδα αποδίδει καλύτερα, όµως 

πρέπει να τονιστεί σε αυτόν τον τοµέα το πολύ χαµηλό σκορ που κατέχει στη 

διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού. Η έλλειψη στρατηγικού 

προγραµµατισµού, ο αυτοσχεδιασµός και η απορύθµιση αποτέλεσαν τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης µέχρι σήµερα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη µέτρια επίδοση της Ελλάδος στους άλλους δύο τοµείς, όπως 

αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα.  

Είναι γεγονός πως η µέχρι πρότινος έλλειψη στρατηγικού προγραµµατισµού στον 

τοµέα του τουρισµού και η µικρή αποτελεσµατικότητα στο ρυθµό 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, συντέλεσε στην περιορισµένη 

ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης, η οποία συµβάδισε µε τον παγκόσµιο µέσο όρο  
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(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, 2006). Στα έσοδα (διεθνείς 

τουριστικές εισπράξεις), υπολογίζεται ότι κατά το 2007 στην Ελλάδα σηµειώθηκε 

αύξηση 2,5%, η οποία είναι µικρότερη του παγκοσµίου µέσου όρου, 

πιστοποιώντας το γεγονός πως ο ελληνικός τουρισµός δεν έχει ακόµα 

σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ως κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της 

χώρας είναι ο αδιαφοροποίητος παραθεριστικός τουρισµός, ο οποίος επί 

δεκαετίες βασιζόταν στο σύνθηµα «ήλιος και θάλασσα». Στο παγκόσµιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον όµως, ανερχόµενοι προορισµοί, όπως η Κροατία και η 

Τουρκία,  προσφέρουν παραπλήσιο τουριστικό προϊόν µε την Ελλάδα σε 

ευνοϊκότερες τιµές. Στη χώρα µας µέχρι στιγµής διαφοροποιηµένα 

συµπληρωµατικά τουριστικά προϊόντα έχουν κάνει την εµφάνισή τους, χωρίς όµως 

να επηρεάσουν σηµαντικά το συνολικό τουριστικό προϊόν.  

Όπως δηµοσιεύθηκε σε µελέτη της Alpha Bank (Greek News, 2007), οι 

προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης του τουρισµού στην Ελλάδα παραµένουν 

εξαιρετικά ευνοϊκές, ιδιαίτερα µετά την επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Η περαιτέρω όµως ανάπτυξη του τουρισµού στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας, απαιτεί αλλαγή 

στρατηγικής. Συνειδητοποιώντας αυτήν την ανάγκη, το Υπουργείο Τουριστικής 

Ανάπτυξης ανέθεσε σε στρατηγικό σύµβουλο την εκπόνηση µελέτης για τη 

δηµιουργία και υλοποίηση νέας στρατηγικής ανάδειξης του εθνικού µας τουριστικού 

προϊόντος. Η νέα ταυτότητα του προϊόντος παρουσιάστηκε στα εγκαίνια του 

ελληνικού περιπτέρου του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού του 

Λονδίνου. Η νέα στρατηγική του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης έχει στόχο να 

επιφέρει αύξηση του µεριδίου που κατέχει η Ελλάδα στην παγκόσµια αγορά, να 

εδραιωθεί µεταξύ των κορυφαίων προορισµών και να αναδειχθεί ως παγκόσµια 

δύναµη του τουριστικού χάρτη. Ως πελάτες – στόχος, πρωταρχικής σηµασίας, 

ορίστηκαν οι «κυνηγοί εµπειριών», δηλαδή το 10% των ταξιδιωτών που αναζητεί 

καινούργιες εµπειρίες και έχει τη δύναµη πολλαπλής επισκεψιµότητας. Ο τουρισµός 

ξεφεύγει από τη διάσταση «ήλιος- θάλασσα» και «χωρίζεται» σε εννέα τοµείς 

τουρισµού. 

4.4. Τμηματοποίηση του κλάδου Ταξιδιών και Τουρισμού  
Οι εννέα τοµείς του τουρισµού, στους οποίους θα στηριχθεί η νέα στρατηγική 

προβολής της Ελλάδος είναι: 
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� Θαλάσσιος 

� Πολιτιστικός 

� Υπαίθρου 

� Περιηγητικός 

� Υγείας και ευεξίας 

� Συνεδριακός 

� Πολυτελείας 

� Σαββατοκύριακου (City Brakes) 

� Παραθεριστικός 

 

Στην παρούσα µελέτη  εκπονείται εξειδικευµένο σχέδιο για την ανάπτυξη 

δράσεων οικοτουρισµού στο Νοµό ∆ράµας. Όπως προαναφέραµε στην εισαγωγή 

της µελέτης, ο οικοτουρισµός αναπτύσσεται στη φύση, δεν υπερβαίνει τη φέρουσα 

ικανότητα της περιοχής, προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και συµβάλλει στην τοπική οικονοµία και στη διατήρηση της συνοχής 

του κοινωνικού ιστού. Για το σκοπό αυτό, θα εξεταστούν  περαιτέρω τέσσερις 

συγκεκριµένους τοµείς του κλάδου Ταξιδιών και Τουρισµού που «ταιριάζουν» στις 

απαιτήσεις του οικοτουρισµού και αυτοί είναι ο τουρισµός  υπαίθρου, ο υγείας και 

ευεξίας, ο περιηγητικός και ο πολιτιστικός. 

4.5. Προφίλ Τουριστών  
Ο ελληνικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Το 50% περίπου 

των αφίξεων ξένων τουριστών πραγµατοποιείται κατά το τρίµηνο Ιουλίου-

Σεπτεµβρίου, ενώ κατά το τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου πραγµατοποιείται το 30% 

περίπου των αφίξεων. Το 40% των ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδος από 

ξένους κατοίκους στην τριετία 2003-2005 προήλθε από τη Γερµανία (21%) και το 

Ηνωµένο Βασίλειο (19%). Ένα πρόσθετο 30% περίπου προήλθε από τις υπόλοιπες 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-15 οι 

ΗΠΑ συνέβαλαν κατά 6,2% το 2005, έναντι 4,5% το 2003. Οι νέες χώρες της Ε.Ε.- 

27 συνέβαλαν κατά 9,8% το 2005, από 7,5% το 2004.  
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Στο παραπάνω διάγραµµα γίνεται τµηµατοποίηση των αλλοδαπών 

επισκεπτών ανάλογα µε το γεωγραφικό προορισµό που επέλεξαν να επισκεφτούν 

στη χώρα µας. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έρχεται τρίτη από το τέλος, 

µε ποσοστό 2.7%. 

4.6 Οικοτουρισμός στην Ελλάδα 

O θεµατικός τουρισµός παρουσιάζει ανάπτυξη 20%, ενώ οι 

δραστηριότητες υπαίθρου και ο αγροτουρισµός έχουν καταγράψει ετήσιες 

αυξήσεις έως και 40% τα τελευταία χρόνια διεθνώς (Καθηµερινή , 2007). Σε 

παγκόσµιο επίπεδο η σύγκριση του ρυθµού ανάπτυξης των τύπων αυτών µε το 

µαζικό τουρισµό, δείχνει ότι η διαφορά στους ρυθµούς ανάπτυξης καθιστά τους 

πρώτους ελκυστικότερους για τους εµπλεκόµενους φορείς.  

Ο τουρισµός υπαίθρου διαχωρίζεται στα επιµέρους τµήµατα: 

1. Οικοτουρισµό 

2. Τουρισµό Περιπέτειας 

3. Τουρισµό σε Αγριότοπους 

4. Αυτοκινούµενα Καραβάνια 

Στην προκειµένη το ενδιαφέρον της ανάλυσης εστιάζει στον οικοτουρισµό 

και στις µεθόδους ανάδειξης και αναγνώρισής του. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα συστήµατα πιστοποίησης. Στο Κεφάλαιο 9, αναπτύσσονται 

περαιτέρω τα διαθέσιµα συστήµατα πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τρία σε 

αυτό το κεφάλαιο, ένα πανευρωπαϊκό και δύο Ελληνικά. Πρέπει πρώτα όµως να 
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διευκρινιστεί ότι, ο όρος πιστοποίηση χρησιµοποιείται ευρέως παραπέµποντας κάθε 

φορά σε διαφορετικές έννοιες. Άλλοτε πιστοποιείται η αποτελεσµατικότητα της 

περιβαλλοντικής πολιτικής µιας επιχείρησης και άλλοτε η πρόθεση της επιχείρησης 

να βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση.  Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

πιστοποιούνται τουριστικά καταλύµατα και κατασκηνώσεις/ κάµπινγκ, 

προσανατολισµένα στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην αρµονία µε το 

περιβάλλον, µε το οικολογικό σήµα Eco-label  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. 

Κεφάλαιο 9). 

Στην Ελλάδα ελάχιστοι είναι οι προορισµοί, στους οποίους η προσφορά 

οικοτουριστικών υπηρεσιών πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ως 

τέτοιων. Έτσι λίγες είναι  οι περιπτώσεις που πραγµατοποιείται αναβίωση 

παραδοσιακών οικισµών, τόνωση του αγροτικού εισοδήµατος, ανάπτυξη της 

οικολογικής ευαισθησίας, γνωριµία του επισκέπτη µε τους ντόπιους και τον πολιτισµό 

τους και η µετατροπή του τουρίστα σε περιηγητή, οδοιπόρο και ταξιδιώτη, µε άλλα 

λόγια όσα ορίζει η έννοια του οικοτουρισµού. 

Μια ακόµα προσπάθεια θέσπισης συγκεκριµένων και κοινών κριτήριων 

ποιότητας επιχειρείται από το πανευρωπαϊκό δικτύο Eurogites . Τα µέλη του 

δικτύου λαµβάνουν το χαρακτηριστικό σήµα, το οποίο είναι το ηλιοτρόπιο. Η 

εµβέλεια του σήµατος είναι πανευρωπαϊκή και βρίσκει εφαρµογή και στην Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα δηµιουργείται στη χώρα µας ένα δίκτυο παραδοσιακών και 

αγροτουριστικών καταλυµάτων και αυτά προωθούνται σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω 

του Eurogites.  Ανάλογα µε τα κριτήρια που πληρούν τα καταλύµατα παίρνουν από 1 

έως 3 ηλιοτρόπια. Στόχος του Ηλιοτρόπιου είναι να προβληθούν οι µικρές αλλά 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τουριστικές µονάδες, τόσο στην νησιωτική όσο και σε όλη 

την ηπειρωτική Ελλάδα για όλες τις εποχές του χρόνου. Στην ιστοσελίδα του 

Eurogites µπορεί ο επισκέπτης να βρει κατάλυµα είτε ανά περιοχή, είτε επιλέγοντας 

τη δραστηριότητα της αρεσκείας του να βρει τα ανάλογα καταλύµατα ανά περιοχή της 

Ελλάδος. Οι κάτοικοι της Ελλάδος συνήθως επιλέγουν να ενηµερωθούν για το 

κατάλυµα από την ιστοσελίδα της Guest Inn (µέλος του δικτύου Eurogites για την 

προώθηση του σήµατος στην Ελλάδα) και να επικοινωνήσουν απευθείας µε το 

κατάλυµα για να κάνουν µια κράτηση, οι δε αλλοδαποί προτιµούν να κάνουν και την 

κράτηση µέσω της ιστοσελίδας. 

Επίσης συγκεκριµένα για αγροτουριστικά καταλύµατα µια µέθοδος 

αναγνώρισης και προβολής είναι το Σήµα Ποιότητας Αγροτουρισµού, που 
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καθιέρωσε η Αγροτουριστική Α.Ε. σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ 1417). Αυτό πιστοποιεί την τήρηση των προδιαγραφών για 

την ποιότητα των υπηρεσιών τουρισµού που παρέχονται στην ελληνική 

ύπαιθρο. Σύµφωνα µε τους ορισµούς της προδιαγραφής, αγροτουριστικές 

επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται σε 

αγροτουριστικούς προορισµούς, σε περιοχές δηλαδή µε µικρό πληθυσµό και 

περιορισµένη ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών, και παρέχουν µία από τις 

παρακάτω υπηρεσίες: διαµονή, εστίαση, περιήγηση στη φύση, ευαισθητοποίηση, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, γνωριµία µε τα πολιτισµικά στοιχεία µιας περιοχής, 

επίσκεψη στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής, γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα, αγροτικές µεθόδους παραγωγής 

και καλλιέργειες καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει. (Κτενάς, 

2005).  

Μόνο το 1% των τουριστών επιλέγει αγροτουριστικές µονάδες για 

διακοπές στην Ελλάδα. Οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σε επίπεδα 

αντίστοιχα µε τη χώρα µας. Ωστόσο χώρες όπως η Τσεχία και η Βουλγαρία έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι η ύπαιθρός τους δεν έχει υποστεί µεγάλες αλλοιώσεις. Παρ’ όλα 

αυτά, στη χώρα µας όλο και περισσότερες εταιρείες εναλλακτικού τουρισµού 

διοργανώνουν πληθώρα δραστηριοτήτων που στοχεύουν πλέον σε ένα ευρύ 

φάσµα καταναλωτών, όλες τις εποχές του έτους. Η πλειοψηφία των 

δραστηριοτήτων ανήκουν στον ήπιο τουρισµό και ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: 

rafting, κανό, canyoning, πεζοπορία, αναρρίχηση, διαβίωση στη φύση, οδοιπορικά µε 

αυτοκινούµενα και αυτοκίνητα 4X4, ιστιοπλοΐα και θαλάσσια σπορ.  

Νέοι τοµείς στους οποίους στρέφονται οι εταιρείες αυτές, είναι η διοργάνωση 

δεντροφυτεύσεων και περιβαλλοντικών εκδροµών, όπου συνδυάζεται η άµεση 

επαφή µε τη φύση και η ψυχαγωγία στο φυσικό περιβάλλον µέσα από τον 

εθελοντισµό. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι συµµετέχοντες εκπαιδεύονται σε θέµατα 

του περιβάλλοντος και της οικολογίας, και αναπτύσσουν την περιβαλλοντική τους 

ευαισθησία, µεταφέροντας το οικολογικό µήνυµα στο σπίτι και την καθηµερινότητά 

τους.  

4.6. Προφίλ του Οικοτουρίστα  
Ως οικοτουρίστες χαρακτηρίζονται οι περισσότεροι τουρίστες που 

επιθυµούν να επισκεφτούν την ύπαιθρο για λόγους αναψυχής ή/ και 

εκπαιδευτικούς. Μεγάλο κοµµάτι του γενικού τουριστικού προϊόντος βασίζεται σε 
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προορισµούς µε µοναδική φυσική οµορφιά. Αυτό όµως δε συνεπάγεται ότι όλοι οι 

επισκέπτες των προορισµών αυτών εµπλέκονται ενεργά σε κάποια δραστηριότητα 

στην ύπαιθρο. Έτσι αναφέρεται πως  το ένα τρίτο των επισκεπτών της υπαίθρου 

παραµένει ανενεργό, ενώ τα δύο τρίτα ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως το 

κυνήγι και το ψάρεµα, διάφορα σπόρ και δραστηριότητες υπαίθρου, κάµπινγκ, γκολφ 

και άλλα. 

Οι οικοτουρίστες ανήκουν σε τµήµα του πληθυσµού που έχει ταξιδέψει 

αρκετά, αναζητούν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την επαφή µε τους 

ανθρώπους του τόπου που επισκέπτονται. Αποφεύγουν να ταξιδεύουν σε µεγάλες 

οµάδες. Ο οικοτουρίστας είναι ενηµερωµένος και συνειδητοποιηµένος 

επισκέπτης, ο οποίος αναζητά το ποιοτικό αντί του φθηνού, τα αγνά υλικά και 

προϊόντα γαστρονοµίας αντί της βιοµηχανοποιηµένης πολυτέλειας. 

Οι οικοτουρίστες είναι συνήθως άτοµα ηλικίας µεταξύ 35 – 54 ετών και η 

πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Έχουν µέσο 

ή υψηλό εισόδηµα και  συνήθως προέρχονται από αστικά κέντρα (Wood, 2002). 

Τους ενδιαφέρει να εξερευνήσουν νέα τοπία και να έρθουν σε άµεση επαφή µε 

τη φύση και τον πολιτισµό. Ψάχνουν για µικρές τοποθεσίες παρά για διεθνώς 

γνωστά και πολυσύχναστα µέρη. Χαρακτηριστικό αυτού του προφίλ τουριστών είναι 

πως µεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι διατεθειµένη να πληρώσει το τίµηµα της 

πληροφόρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος . Αναφέραµε κάποια 

γενικά κοινά χαρακτηριστικά των οικοτουριστών, όµως µπορούν να 

τµηµατοποιηθούν περεταίρω σε: 

• Εξερευνητές  

• Συλλέκτες Εµπειριών  

• Baby Boomers (γενιές του 50-60)  

Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες και 

απαιτήσεις. Για παράδειγµα, οι «εξερευνητές» προτιµούν να επιλέγουν την 

τοποθεσία µέσω διαδικτύου, δεν θέλουν να ταξιδεύουν µε πολύ κόσµο και δεν 

τους απασχολεί αν θα νοιώθουν οικεία ή αν θα τους παρέχονται ανέσεις. Τους 

ενδιαφέρει η πεζοπορία και η αναρήχηση, η φωτογραφία και δραστηριότητες 

σε τοπία άγριας φύσης. Αντίθετα, οι «Baby Boomers»  θέλουν να ξεκουραστούν 

και να ηρεµίσουν, οπότε θέλουν να νιώθουν οικεία και πως βρίσκονται σε ένα 

φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.  Απολαµβάνουν την παρέα φίλων και είναι 

λάτρεις του καλού φαγητού. Για να επιλέξουν τουριστικό προορισµό 

εµπιστεύονται ταξιδιωτικούς πράκτορες. Στη µέση αυτών των δύο τοµέων 
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βρίσκονται οι «Συλλέκτες Εµπειριών», οι οποίοι και επιθυµούν να συµµετέχουν 

σε πολλές δραστηριότητες. 

4.7. Προφίλ των επιχειρηματιών του Οικοτουρισμού 
Συνήθως οι επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

φιλοξενίας οικοτουριστών (καταλύµατα, σίτιση, οργάνωση δραστηριοτήτων) δεν 

έχουν σχέση µε τουριστικές υπηρεσίες. Οι πλειοψηφία τους είναι επιτυχηµένοι 

επιχειρηµατίες σε άλλους κλάδους, οι οποίοι, εκµεταλλευόµενοι τις ευκαιρίες που 

δόθηκαν από κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, αποφάσισαν να αναπτύξουν 

δραστηριότητες στον κλάδο του τουρισµού. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε όλη 

τη χώρα από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο κι από τα νησιά µέχρι τους ορεινούς όγκους, 

εκτός από τις περιοχές, όπου έχει αναπτυχθεί ο παραθαλάσσιος µαζικός τουρισµός. 

Πρόκειται για µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες όµως υστερούν 

σε προσφορά τουριστικών υπηρεσιών επιπέδου. Αναλυτικά η πλειοψηφία των 

επιχειρηµατιών αυτών δεν έχει λάβει τουριστική εκπαίδευση.  

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ. 2 

5.1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ –– 1ος ΤΠ 

5.1.1 Υποδομές 

• Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο του δήµου που είναι κυρίως επαρχιακό, ξεκινά µε αφετηρία το 

Παρανέστι και διακλαδώνεται προς τους ορεινούς οικισµούς. Οι βασικοί του άξονες είναι 

Παρανέστι – Μεσοχώρι – Πλατανόβρυση – Θησαυρός,  Παρανέστι – Θερµιά και 

Παρανέστι – ∆ιπόταµα. Στο νότιο κοµµάτι της περιοχής διέρχεται και ένα τµήµα της 

εθνικής οδού ∆ράµας Ξάνθης (άξονας ∆ράµα – Νικηφόρος – Παρανέστι – Σταυρούπολή 

– Ξάνθη), που συνδέει την περιοχή µε το γειτονικό δήµο Νικηφόρου και την πόλη της 

∆ράµας και ανατολικά µε το γειτονικό νοµό Ξάνθης. Η περιοχή αναµένεται να συνδεθεί 

δυτικά µε τη γειτονική κοινότητα Σιδηρονέρου, µε την ολοκλήρωση του άξονα Θησαυρός 

– Σιδηρόνερο. Μελλοντικά αναµένεται επίσης να δηµιουργηθεί στα βόρια σύνορα του 

δήµου, είσοδος προς Βουλγαρία. Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλτοστρωµένο και σε καλή 

κατάσταση, στις περιοχές γύρω από το Παρανέστι, ενώ κακή είναι η ποιότητά του στο 

ορεινό κοµµάτι (κατολισθήσεις, διαβρώσεις, λακκούβες). Υφίσταται επίσης ορεινό οδικό 

                                                 
2 Η ενότητα αντλεί εκτενώς στοιχεία από τις συνεντεύξεις µε τους δηµάρχους και αρµόδιους φορείς της 
περιοχής και τα όσα προέκυψαν από τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγµατοποίησε η συντακτική οµάδα. 
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δίκτυο (χωµατόδροµοι) στις δασικές περιοχές. Η περιοχή διαθέτει και σιδηροδροµική 

σύνδεση, η οποία διέρχεται παράλληλα µε το κοµµάτι της εθνικής οδού ∆ράµας – 

Ξάνθης. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Η κοινωνική υποδοµή είναι συγκεντρωµένη στον οικισµό του Παρανεστίου 

όπου υπάρχει αστυνοµικός σταθµός και σταθµός συνοριακής φύλαξης, ∆ασονοµείο, 

πυροσβεστικό κλιµάκιο, Κέντρο υγείας, κτηνιατρείο, φαρµακείο και βρεφονηπιακός 

σταθµός. Η κοινωνική υποδοµή των υπόλοιπων οικισµών είναι περιορισµένη και αφορά 

κυρίως τις εκκλησίες και τα σχολεία. 

• Πολιτιστικές - Αθλητικές Υποδοµές  

Στην περιοχή υπάρχει σηµαντική πολιτιστική υποδοµή, που αφορά κυρίως 

υποδοµές ερµηνείας του περιβάλλοντος. Στο Παρανέστι λειτουργεί Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σύγχρονο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης, που 

διαθέτει εκθεσιακό χώρο 300 µ2, αίθουσα διαλέξεων, αίθουσα συνεδριάσεων και 

εργαστηριακούς χώρους κατάλληλα εξοπλισµένους για έρευνα πάνω στην οικολογία και 

τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου αποτελεί 

παράλληλα και τον κεντρικό κόµβο του ολοκληρωµένου δικτύου περιβαλλοντικής 

ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του ορεινού όγκου Ροδόπης, το οποίο 

πλαισιώνεται από 4 άλλα περιφερειακά κέντρα, 3 από τα οποία βρίσκονται εντός των 

ορίων του δήµου (το 4ο βρίσκεται στη Σταυρούπολη Ξάνθης),το περιφερειακό κέντρο 

ενηµέρωσης «Αναπαραστάσεις βιοτόπων» στην Πρασινάδα, το περιφερειακό κέντρο 

ενηµέρωσης «Ενέργεια και Περιβάλλον» στο Καρποφόρο και το «Οικολογικό εργαστήριο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο Καπνόφυτο. Υπάρχει επίσης και µικρή αθλητική 

υποδοµή, µε 2 γήπεδα 5x5, γήπεδο µπάσκετ και τένις, στο Παρανέστι και γήπεδο 

ποδοσφαίρου στο Μεσοχώρι. Η περιοχή δεν διαθέτει παραδοσιακούς οικισµούς υπό 

καθεστώς προστασίας και τα παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια των ορεινών χωριών 

έχουν εγκαταλειφθεί και πολλά είναι υπό κατάρρευση. Σηµαντικό στοιχείο παράδοσης 

και πολιτισµού αποτελεί η Ι.Μ. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στον οικισµό Πρασινάδα, 

χτισµένη σε περίοπτη θέση πάνω σε Βράχο. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Το υδροδοτικό δίκτυο είναι σχετικά καλό και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

θετικές προσπάθειες αποκατάστασης του και αντικατάστασης των 

αµιαντοσωλήνων. Σήµερα το ποσοστό του δικτύου αµιαντοσωλήνων αντιπροσωπεύει 

περίπου το 20% του δικτύου. Η ύδρευση γίνεται από τοπικές γεωτρήσεις, ενώ 
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αξιοποιήσιµα είναι και τα νερά των πηγών στα ∆ιπόταµα, που είναι κατάλληλα και για 

εµφιάλωση.  

Η αποχέτευση στους ορεινούς οικισµούς γίνεται σε χωνευτικούς βόθρους. 

Αποχετευτικό δίκτυο υπάρχει στο Παρανέστι και τους γύρω οικισµούς, χωρίς όµως να 

υφίστανται εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυµάτων, τα οποία χύνονται κατά κύριο 

λόγο σε ξεροχειµάρρους. 

Τα απορρίµµατα συλλέγονται µε τα απορριµµατοφόρα του δήµου και 

συγκεντρώνονται σε ελεγχόµενο χώρο, που όµως δεν πληροί τους όρους Χ.Υ.Τ.Α. 

Πρόβληµα δηµιουργείται από την ύπαρξη κοντά στους οικισµούς χώρων ανεξέλεγκτης 

απόρριψης σκουπιδιών. 

•  Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα  

Στην περιοχή λειτουργούν δυο υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το ένα στο φράγµα 

Πλατανόβρυσης και το δεύτερο στα δυτικά σύνορα του δήµου, στο φράγµα Θησαυρού. 

Πρόκειται µάλιστα για φυσικό φράγµα, που είναι µόλις το δεύτερο που υπάρχει στην 

Ευρώπη. Η τεχνική υποδοµή είναι ικανοποιητική στις νότιες περιοχές, δεν υπάρχει όµως 

δίκτυο τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης στο ορεινό κοµµάτι (περιοχή Θερµιών), ενώ 

προβληµατική είναι και η κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.  

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Η ξενοδοχειακή και συναφής τουριστική υποδοµή είναι αρκετά ελλιπής και 

βρίσκεται συγκεντρωµένη στο Παρανέστι. Υπάρχουν µόλις 2 ξενοδοχειακές µονάδες, το 

“Hotel Philoxenia” µε 19 διαµερίσµατα και δυναµικότητα 42 κλινών και το “Hotel Nessos”, 

µε 9 δωµάτια, 1 σουίτα και συνολικά 23 κλίνες. Ο δήµος διαθέτει υποδοµές φιλοξενίας 

114 ατόµων στο Μεσοχώρι, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση σχολείων 

και µαθητών που επισκέπτονται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το µουσείο 

Φυσικής Ιστορίας. Υπάρχουν επίσης ιαµατικές πηγές στα Θερµιά, οι οποίες όµως δεν 

έχουν χρησιµοποιηθεί και βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Για την εστίαση των 

επισκεπτών υπάρχουν 4 ταβέρνες, ενώ η υποδοµή διασκέδασης περιορίζεται σε 2 

καφενεία, 1 καφετέρια και 1 αρτοζαχαροπλαστείο.  

 

5.1.2 Υπηρεσίες  

Η στέγαση των επισκεπτών γίνεται σε δυο καινούριες και ποιοτικές 

ξενοδοχειακές µονάδες, στις οποίες  έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν επιπλέον 

υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στο internet από το δωµάτιό τους, σάουνα και χαµάµ. Η 
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µονάδα “Philoxenia” απασχολεί µικρό αριθµό προσωπικού το οποίο όµως είναι 

ανειδίκευτο, ενώ το “Nessos” είναι κατά βάση οικογενειακή επιχείρηση, αφού πέραν των 

δύο ιδιοκτητών απασχολεί µόλις ένα άτοµο. .  Αναβάθµιση και επέκταση απαιτούν οι 

υπηρεσίες εστίασης, τις οποίες προς το παρόν προσφέρουν 4 µόλις χώροι εστίασης, 

µικρής χωρητικότητας και  υπηρεσίες διασκέδασης, οι οποίες στην ουσία 

απουσιάζουν από την περιοχή. 

Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία - περιήγηση αφού υπάρχουν πάρα 

πολλά διαµορφωµένα µονοπάτια και ορεινές παραποτάµιες διαδροµές που 

ενώνουν παλιά πέτρινα τοξωτά γεφύρια, αλλά και τµήµα του ευρωπαϊκού 

µονοπατιού Ε6. Το Παρανέστι άλλωστε είναι ο δήµος µε το µεγαλύτερο µήκος 

µονοπατιών πανελλαδικά. Αντίστοιχες οργανωµένες δραστηριότητες δεν 

υπάρχουν. Οι επισκέπτες µε ατοµική πρωτοβουλία ή µέσω τουριστικού γραφείου 

µπορούν επιπλέον να ασχοληθούν µε ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία και ορεινή 

κατασκήνωση, σε διαµορφωµένους όχι όµως και οργανωµένους χώρους. Έχουν επίσης 

τη δυνατότητα ιαµατικού τουρισµού στις πηγές Θερµιών, µε την ποιότητα όµως των 

προσφεροµένων υπηρεσιών να είναι κακή. Ο ιαµατικός τουρισµός δεν έχει λάβει 

οργανωµένη µορφή και δυσχεραίνεται από την απουσία εγκαταστάσεων ιαµατισµού και 

την ύπαρξη πλησίον των πηγών αυθαίρετων παραγκών. 

Το Μουσείο και τα περιβαλλοντικά κέντρα, προσφέρουν πολύ καλές και 

οργανωµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα περιβάλλοντος και φυσικών 

οικοσυστηµάτων της περιοχής. Ωστόσο αν και υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια 

προβολής της περιοχής κυρίως µέσω internet και τουριστικών φυλλαδίων, οι 

υπηρεσίες γενικότερης πληροφόρησης των επισκεπτών που φτάνουν στην 

περιοχή απουσιάζουν. Οι επισκέπτες δεν ενηµερώνονται για στοιχεία όπως η ακριβής 

θέση και χιλιοµετρικές αποστάσεις των τουριστικών αξιοθέατων, το πόσο καλή είναι η 

πρόσβαση σε αυτά και αν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης των χώρων µε ΙΧ., κάτι που 

σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερα ελλιπή σήµανση καθιστά δύσκολη την επίσκεψη πολλών 

αξιοθέατων της περιοχής και δυσαρεστεί τους επισκέπτες. 

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα αφορούν κυρίως 

καλοκαιρινά πανηγύρια στη µνήµη Αγίων και τα τοπικά Πρωτοχρονιάτικα δρώµενα ενώ 

φέτος για πρώτη φορά διοργανώθηκε από τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής ο «1ος 

Υπερµαραθώνιος Παρθένου ∆άσους». Η εκδήλωση αναµένεται να καθιερωθεί ετησίως 

αφού προσέλκυσε πλήθος αθλητών αλλά και αρκετούς επισκέπτες που έµειναν 

ικανοποιηµένοι από τη διοργάνωση. 
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5.1.3 Φυσικό Περιβάλλον 
• Φυσικοί Πόροι 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσα 

µορφολογία, που προκύπτει ως αποτέλεσµα του συνδυασµού του ορεινού τοπίου µε 

το υγρό στοιχείο (παραπόταµοι Νέστου) και έντονη βιοποικιλότητα, που οφείλεται 

στα δάση της περιοχής. Στα βορειοανατολικά σύνορα του δήµου βρίσκονται τα δάση 

Στάµνας και Λεπίδα και στα βόρεια σύνορα του µε τη Βουλγαρία το δάσος Φρακτού. Στο 

δάσος Φρακτού και γύρω από την υψηλότερη κορυφή της Ροδόπης (1953µ.), υπάρχει 

το Παρθένο ∆άσος, περιοχή που έχει µείνει αδιατάρακτη από τον άνθρωπο για 500 

περίπου χρόνια. Είναι το µοναδικό στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται στα πέντε 

εναποµείναντα της Ευρώπης. Η πλούσια βλάστηση της περιοχής περιλαµβάνει πλήθος 

αείφυλλων και φυλλοβόλων, κωνοφόρων και πλατύφυλλων, µε κύρια είδη την οξιά, τη 

δασική και µαύρη πεύκη, τη δρυά, τη λευκή ελάτη αλλά και την ερυθρελάτη. Σηµαντικό 

φυσικό πόρο των δασών αποτελεί η ξυλεία, ενώ η περιοχή είναι από τις πλουσιότερες 

στη χώρα σε είδη µανιταριών. Πλούσια σε είδη και αριθµούς είναι και η πανίδα που 

εµφανίζει σχεδόν όλα τα είδη που ζουν στα ελληνικά ορεινά συµπλέγµατα. Περιλαµβάνει 

περισσότερα από 100 είδη πουλιών και 32 είδη θηλαστικών, µε ιδιαίτερα σηµαντική την 

παρουσία του σπάνιου και προστατευόµενου πληθυσµού αγριόγιδου. Τόσο η περιοχή 

του Παρθένου ∆άσους αλλά και η ευρύτερη περιοχή του δάσους Φρακτού εντάσσονται 

στο δίκτυο των ελληνικών περιοχών Natura 2000 και εκτός από µέρη απόδρασης και 

αναψυχής αποτελούν αντικείµενα επιστηµονικής µελέτης.  

Όσον αφορά τους υδάτινους πόρους, ο ποταµός Νέστος και οι τεχνητές λίµνες 

του στα κεντρικά και δυτικά του δήµου αποτελούν σηµαντικά υδάτινα οικοσυστήµατα, 

ενώ οι παραπόταµοι του Νέστου και τα ρέµατα που υπάρχουν στο ορεινό κοµµάτι έχουν 

δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο, µε πλήθος γραφικών διαδροµών και 

καταρρακτών. Άξιος αναφοράς ο καταρράκτης Τραχωνίου κοντά στον οµώνυµο 

οικισµό που είναι ο µεγαλύτερος των Βαλκανίων αλλά και οι καταρράκτες στην 

περιοχή του Παρθένου ∆άσους (Αχλαδορέµατος), στα ∆ιπόταµα (Αγ. Βαρβάρας), στο 

∆άσος Λεπίδα και στο Στραβόρεµα.  Ιδιαίτερα αξιοποιήσιµο πόρο για ιαµατικό 

τουρισµό αποτελούν τα θερµά νερά των πηγών στα Θερµιά, µε θερµοκρασία που 

φτάνει τους 58ο C. Εκτός των θερµών νερών στα Θερµιά εµφανίζεται και ξινό νερό που 

θα µπορούσε να αξιοποιηθεί εµπορικά ενώ νερό κατάλληλο για εµφιάλωση υπάρχει 

στα ∆ιπόταµα.  

• Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 
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Οι δασικές περιοχές του δήµου και τα φυσικά τους οικοσυστήµατα δεν 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Παρατηρούνται όµως πρακτικά 

προβλήµατα στη διαχείριση και προστασία τους λόγω της απουσίας ∆ασαρχείου και 

πυροσβεστικού σταθµού αφού το υπάρχον δασονοµείο και πυροσβεστικό κλιµάκιο δεν 

επαρκούν για την τεράστια δασική έκταση. Απόρροια αυτών είναι το παράνοµο κυνήγι 

που παρατηρείται στην περιοχή και τα ανεξέλεγκτα βοσκοτόπια, που δηµιουργούν 

συγκρούσεις στις χρήσεις γης. Τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

εντοπίζονται στο υδάτινο οικοσύστηµα του Νέστου και αφορούν την παραποτάµια 

ρύπανση από ανεξέλεγκτες χωµατερές και µόλυνση των υδάτων από αστικά 

λύµατα. Το πρόβληµα γίνεται εντονότερο από τα απορρίµµατα που καταλήγουν στο 

Νέστο και από Βουλγαρία. Προβλήµατα ρύπανσης αλλά και υποβάθµισης – 

αλλοίωσης του τοπίου παρατηρούνται στην περιοχή των Θερµιών, λόγω του 

παράνοµου οικισµού από αυθαίρετες παράγκες που έχει δηµιουργηθεί γύρω από τις 

πηγές που δεν χρησιµοποιήθηκαν ποτέ και έχουν µετατραπεί σήµερα σε σκουπιδότοπο.  

5.1.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Υπεύθυνο για την διαχείριση της δασικής περιοχής του δήµου είναι το 

∆ασαρχείο ∆ράµας και το τοπικό ∆ασονοµείο. Οι όποιες επεµβάσεις στο φυσικό 

περιβάλλον και προσπάθειες οικοτουριστικής ανάπτυξής του πρέπει να έχουν τη 

σύµφωνη γνώµη του. Υπεύθυνη για τον σχεδιασµό (ανάπτυξη – προώθηση – προβολή) 

της τουριστικής δραστηριότητας είναι η τοπική δηµοτική αρχή και συγκεκριµένα η 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία του δήµου Παρανεστίου. Η ενδεχόµενη µελλοντικά 

δηµιουργία τουριστικών δραστηριοτήτων στις παραλίµνιες περιοχές των Υ/Η φραγµάτων 

(προς το παρόν απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα πλησίον των φραγµάτων) 

εµπλέκει και την αρµόδια για αυτές διαχειριστική αρχή που είναι η ∆.Ε.Η. 

 

5.1.5 Πληθυσμός 

 Ο  συνολικός πληθυσµός της περιοχής ανέρχεται σε 1295 άτοµα, από τους 

οποίους το 54% είναι άντρες και το 46% γυναίκες. Εµφανίζει διαχρονική µείωση, µε τη 

µεγαλύτερη αρνητική µεταβολή στο Νοµό για την περίοδο 1971 – 2001 (- 27%) και 

είναι σχετικά γηρασµένος, µε το 35% του πληθυσµού να είναι από 60 χρονών και άνω. 

Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνολικού (ποσοστό 

33%), το µεγαλύτερο µέρος του οποίου απασχολείται στην υλοτοµία και κτηνοτροφία. 

Από τους 422 οικονοµικά ενεργούς  οι 359 είναι απασχολούµενοι, ενώ 63 είναι οι 

άνεργοι (ποσοστό 15%).Μεγαλύτερη συµµετοχή στον ενεργό πληθυσµό εµφανίζουν οι 
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άντρες µε ποσοστό 59%. Είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένος δήµος, αφού η πληθυσµιακή 

πυκνότητα είναι µόλις 1,64 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (www.statistics.gr). 

5.2 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ – 1ος ΤΠ 

5.2.1 Υποδομές 

• Οδικό ∆ίκτυο 

 Το οδικό δίκτυο της περιοχής κατατάσσεται σε εθνικό και επαρχιακό και 

διατρέχει το δήµο από το νοτιότερο σηµείο του (περιοχή Αδριανής) έως τα βόρια σύνορά 

του µε το δήµο Παρανεστίου. Το εθνικό δίκτυο, κοµµάτι της οδού ∆ράµας – Ξάνθης, 

ακολουθεί τη διαδροµή Αδριανή – Νικηφόρος – Παρανέστι και παράλληλα αυτού 

διέρχεται και η σιδηροδροµική σύνδεση ∆ράµας- Ξάνθης. Ο δήµος συνδέεται έτσι 

απευθείας οδικώς και σιδηροδροµικώς νοτιοδυτικά µε το δήµο ∆ράµας και βόρια µε το 

δήµο Παρανεστίου. Το επαρχιακό δίκτυο διαρθρώνεται γύρω από τον άξονα της εθνικής 

οδού σε δυο βασικές διαδροµές, Αδριανή – Νικηφόρος – Πτελέα και Αδριανή – 

Νικηφόρος – Μαυροκορδάτος. Μέσω των επαρχιακών οδών Αδριανής – ∆οξάτου και 

Αδριανής -Αγοράς ο δήµος συνδέεται απευθείας µε το γειτονικό δήµο ∆οξάτου. Η 

πρόσβαση στο δήµο κρίνεται ικανοποιητική όχι όµως και η ποιότητα των υφιστάµενων 

οδικών υποδοµών, αφού είναι κακή η συντήρησή τους. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

 Η περιοχή διαθέτει τρία αγροτικά ιατρεία, από ένα σε κάθε µεγάλο οικισµό 

(Αδριανή, Νικηφόρος, Πλατανιά) και 2 αστυνοµικά τµήµατα. Στην Αδριανή λειτουργεί 

ακόµη παιδικός σταθµός, ενώ ένα κτίριο που λειτουργούσε ως «σπίτι του παιδιού» έχει 

παραχωρηθεί στο δήµο και προσωρινά στεγάζει τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Στην 

περιοχή έχει επίσης παραχωρηθεί έκταση για την κατασκευή φυλακών. 

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

 Τα κάστρα της Αδριανής και της Πλατανιάς που υπάρχουν στην περιοχή 

αποτελούν αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους, δεν έχουν όµως αξιοποιηθεί. Μοναδική 

προσπάθεια ήταν ο καθαρισµός της ακρόπολης της Πλατανιάς από την αρχαιολογική 

υπηρεσία το 1986. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το ξωκλήσι του Ιωάννη του Προδρόµου 

και η µεταβυζαντινή εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην Αδριανή, αλλά και τα παραδοσιακά 

πέτρινα σπίτια και νεοκλασικά κτίρια που συναντά κανείς στο Νικηφόρο, την Αδριανή, 

την Πλατανιά. Ως πολιτιστικά αξιοποιήσιµη αργούσα υποδοµή µπορούν να αναφερθούν 

και τα παραδοσιακά κτίρια των σιδηροδροµικών σταθµών του δήµου. Στην πολιτιστική 

υποδοµή προστίθενται και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, η φιλαρµονική του δήµου και 

τα γήπεδα ποδοσφαίρου των οικισµών (της Αδριανής διαθέτει κερκίδες). 
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• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

 Η ύδρευση της περιοχής γίνεται από τοπικές γεωτρήσεις. Σηµαντικό πρόβληµα 

αποτελεί η ποιότητα του υδροδοτικού δικτύου, αφού περίπου το 75% του δικτύου 

αποτελείται από αµιαντοσωλήνες. Επίσης κατά τους θερινούς µήνες εµφανίζονται 

προβλήµατα έλλειψης νερού στους οικισµούς Πλατανιάς και Πτελέας. Αποχετευτικό 

σύστηµα διαθέτουν µόνο οι οικισµοί Νικηφόρου και Αδριανής, χωρίς όµως κάποιες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυµάτων, ενώ απουσιάζει οργανωµένος χώρος 

για την απόθεση των απορριµµάτων. 

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα  

Η λοιπή τεχνική υποδοµή, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, κρίνεται 

ικανοποιητική, το ίδιο και η κάλυψη των δικτύων. Προβληµατική είναι η τηλεοπτική 

κάλυψη κυρίως στους οικισµούς στο βόριο τµήµα του δήµου.  

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Η ξενοδοχειακή και συναφής υποδοµή απουσιάζει, στην περιοχή δεν υπάρχει 

κανένα κατάλυµα. Αντίστοιχα και οι λοιπές υποδοµές φιλοξενίας (αναψυχής, 

διασκέδασης) είναι ανύπαρκτες ενώ οι υποδοµές εστίασης περιορίζονται σε τρεις 

ταβέρνες. Άξια αναφοράς υποδοµή αποτελούν τα δυο επισκέψιµα οινοποιεία της 

Αδριανής (κτήµα Κ. Λαζαρίδη, κτήµα Μανωλεσάκη). 

 

5.2.2 Υπηρεσίες 

Οι προσφερόµενες τουριστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται υποτονικές έως 

ανύπαρκτες. ∆εν υπάρχουν οργανωµένες δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Η 

τουριστική δραστηριότητα περιορίζεται στην επίσκεψη των κάστρων και των οινοποιείων 

της περιοχής και την «απόδραση» στο άλσος Αδριανής και το δάσος του ∆ρυµότοπου, 

χωρίς ωστόσο και αυτοί οι χώροι να είναι ιδιαίτερα οργανωµένοι. Περιορισµένες είναι και 

οι τοπικές εκδηλώσεις και αφορούν τοπικά πανηγύρια στη µνήµη αγίων και το αντάµωµα 

των συλλόγων Θεσσαλονίκης και Αθήνας της Πλατανιάς που γίνεται την καθαρά 

∆ευτέρα στον οµώνυµο οικισµό. Ανύπαρκτες είναι και οι υπηρεσίες πληροφόρησης και 

εξυπηρέτησης των επισκεπτών ενώ απουσιάζουν και οι προσπάθειες προβολής. 

 

5.2.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί Πόροι 
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Οι φυσικοί πόροι της περιοχής είναι επίσης περιορισµένοι. Πρόκειται για ένα 

µικρό άλσος στον οικισµό της Αδριανής και το δάσος στο ∆ρυµότοπο, για το οποίο 

υπάρχουν µελέτες για δηµιουργία δασικού χωριού, χωρίς όµως να έχει γίνει καµιά τέτοια  

προσπάθεια. 

• Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

Η περιοχή δεν αντιµετωπίζει έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα, πέρα από 

ελάχιστα φαινόµενα ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων. Πρέπει ωστόσο να 

αναφερθεί η αλλοίωση του τοπίου στα Κάστρα της περιοχής, τα οποία δεν έχουν 

καθαριστεί από την βλάστηση και εµφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης. 

 

5.2.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

 Υπεύθυνος για την τουριστική ανάπτυξη είναι ο δήµος, χωρίς να έχει κάποια 

συγκεκριµένη υπηρεσία να ασχολείται µε το θέµα του τουρισµού αφού η τοπική 

αναπτυξιακή παραµένει ανενεργή. Αρµόδιο για την διαχείριση της δασικής περιοχής 

του ∆ρυµότοπου είναι το δασαρχείο και για τα κάστρα Αδριανής και Πλατανιάς η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ως εµπλεκόµενος φορές θα πρέπει να αναφερθεί και η 

∆ιεύθυνση Γεωργίας, µε την οποία δηµιουργούνται προβλήµατα όσον αφορά την 

παραχώρηση γης για δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων.  

 

5.2.5 Πληθυσμός 

 Ο πληθυσµός της περιοχής ανέρχεται σε 3.189 άτοµα, µε πυκνότητα 15,85 

κατοίκους ανά τετ.χλµ. ∆ιατηρείται χρονικά σταθερός, αφού για το διάστηµα 1971 – 

2001 παρουσιάζει µικρή θετική µεταβολή της τάξεως του 1,6%. Εµφανίζει σχετικά καλή 

ηλικιακή σύνθεση µε ελαφρώς γηρασµένο πληθυσµό (12% έως 19 χρόνων, 47% από 20 

έως 59, 35% από 60 και άνω) ενώ µοιρασµένα είναι και τα ποσοστά αντρών – γυναικών, 

µε 49% και 51% αντίστοιχα. 1301 άτοµα είναι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (34% 

του συνολικού) από τα οποία το 66% είναι άντρες και µόλις το 34% γυναίκες. Από το 

σύνολο των οικονοµικά ενεργών, άνεργοι είναι οι 218 (ποσοστό 17%), ενώ από τους 

1083 απασχολούµενους το 44% απασχολείται στη γεωργία και κτηνοτροφία και το 20% 

σε τεχνικά επαγγέλµατα (www.statistics.gr).  
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5.3 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ – 1ος ΤΠ 

5.3.1 Υποδομές 

• Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες, δύο άξονες επαρχιακής 

οδού (άξονας Φτελιά – ∆οξάτο – Κύργια και Καλαµώνας – Αγ. Αθανάσιος – Κύργια – 

Αγορά) και ένα τµήµα της εθνικής οδού ∆ράµας Καβάλας που ενώνει ∆οξάτο και Αγ. 

Αθανάσιο. Το κοµµάτι αυτό του οδικού άξονα καθιστά ιδιαίτερα καλή την 

προσπελασιµότητα της περιοχής, αφού της παρέχει καλή πρόσβαση προς την Εγνατία 

οδό. Η περιοχή συνδέεται άµεσα οδικώς µε τους γειτονικούς δήµους Νικηφόρου, 

∆ράµας και Καλαµπακίου και το Νοµό Καβάλας, ενώ δεν διαθέτει σιδηροδροµική 

σύνδεση. Η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι αρκετά καλή  και το µόνο που ίσως θα 

έπρεπε να µελετηθεί είναι ενδεχόµενη ασφαλτόστρωση του δικτύου στα ανατολικά.  

• Κοινωνικές Υποδοµές 

 Η περιοχή διαθέτει καλή εκπαιδευτική υποδοµή και εκτός των δηµόσιων 

σχολείων λειτουργούν στο ∆οξάτο εκπαιδευτήρια της εκκλησίας. Στον οικισµό του 

∆οξάτου υπάρχει επίσης Πνευµατικό κέντρο και αστυνοµικό τµήµα. Στα Κύργια 

λειτουργεί Αγροτικό ιατρείο, παιδικός σταθµός και ΚΑΠΗ. 

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

 Ο δήµος ∆οξάτου εµφανίζει ικανή υλική αλλά και «άυλη» πολιτιστική 

υποδοµή, αφού διαθέτει 4 πολιτιστικούς συλλόγους (∆οξάτου, Αγ. Αθανασίου, Κυργίων, 

Κεφαλαρίου), ορειβατικό σύλλογο, ιππικό όµιλο και αερολέσχη. Στο ∆οξάτο εκτός του 

Πνευµατικού Κέντρου λειτουργεί λαογραφικό µουσείο, ενώ στον Αγ. Αθανάσιο 

ανακατασκευάζονται παλιές καπναποθήκες και αναµένεται να δηµιουργηθεί λαογραφικό 

µουσείο και µουσείο καπνού, µε χώρους εκθέσεων και εκδηλώσεων. Στο Κάτω κεφαλάρι 

υπάρχει µικρός αρχαιολογικός χώρος, δίπλα στις πηγές του ρέµατος Βοϊράνης και 

ανοικτός συναυλιακός χώρος, ενώ έχει διαµορφωθεί και Πάρκο αναψυχής. Στα βόρεια 

του δήµου, στον οικισµό Αγορά, υπάρχει το σύγχρονο οινοποιείο του Νίκου Λαζαρίδη. 

Το οινοποιείο είναι επισκέψιµο, ενώ διαθέτει και αίθουσα τέχνης µε πίνακες ζωγραφικής. 

Λίγο έξω από τον οικισµό Αγορά έχει δηµιουργηθεί Πάρκο Αρπακτικών, το οποίο 

φιλοξενεί 30 είδη πτηνών. Οι αθλητικές υποδοµές της περιοχής περιλαµβάνουν κλειστό 

γήπεδο µπάσκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου και 5x5 αλλά και ιπποδρόµιο. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η αρχιτεκτονική, µε δείγµατα διαφορετικών περιόδων και τεχνοτροπιών. 

Στους οικισµούς της περιοχής συναντά κανείς παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, παλιά 

αρχοντικά, παλιές καπναποθήκες, κλασσικά και νεοκλασικά κτίρια.  Αξίζει να αναφερθεί 
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ότι στην περιοχή υπάρχει µεγάλος αριθµός ναών και ξωκλησιών που βρίσκονται 

διάσπαρτα γύρω από τους οικισµούς (∆οξάτο: Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, ξωκλήσια Αγ. 

Κυριακής και Αγ. Θεοδώρων / Κύργια: Ι.Ν. Αγ. ∆ηµητρίου και Γεωργίου, ξωκλήσι 

Ζωοδόχου Πηγής / Κεφαλάρι: ξωκλήσια Παναγιάς, Εισοδίων Θεοτόκου, Αγ. 

Παντελεήµονος, Αγ. Κων/νου και Ελένης, Προφήτη Ηλία, Αγ. Νικολάου, Αγ. Γεωργίου / 

Αγ. Αθανάσιος: Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής). 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

 Η υδροδότηση γίνεται από τοπικές γεωτρήσεις και τα νερά συγκεντρώνονται σε 

υδατόπυργους, που υπάρχουν σε κάθε οικισµό. Το δίκτυο χρήζει αντικατάστασης, 

αφού το ποσοστό αµιαντοσωλήνων είναι 25% και 18% των χαλυβδοσωλήνων. Η 

περιοχή διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο στο σύνολό της, ενώ υπάρχουν και 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού υγρών αποβλήτων, οι οποίες λειτουργούν 

περιοδικά λόγω του µεγάλου κόστους συντήρησης και λειτουργίας τους. Η συγκοµιδή και 

απόθεση των απορριµµάτων διεξάγεται χωρίς προβλήµατα, το γεγονός όµως ότι δεν 

υπάρχει οργανωµένος ΧΥΤΑ, εντείνει τα φαινόµενα απόρριψης απορριµµάτων σε 

ανεξέλεγκτες χωµατερές. 

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα  

 Τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτροδότησης παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Η κάλυψη είναι επίσης επαρκής για όλους τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

 Αν και η γενικότερη υποδοµή φιλοξενίας είναι ικανοποιητική, η περιοχή στερείται 

της σηµαντικότερης εξ αυτών, αυτήν της στέγασης. Όσοι επιθυµούν να επισκεφθούν την 

περιοχή διαµένουν κατά κύριο λόγο σε ξενοδοχεία στην πόλης της ∆ράµας. Στο δήµο 

λειτουργεί µόλις µια ξενοδοχειακή µονάδα, στο ∆οξάτο, δυναµικότητας 56 κλινών, µε 

εστιατόριο, καφετέρια και bar. Οι υποδοµές εστίασης είναι επαρκείς αφού υπάρχουν 

αρκετές ταβέρνες (7 στο ∆οξάτο, 2 στον Αγ. Αθανάσιο 3 στο Κεφαλάρι και µια στα 

Κύργια). Υπάρχει επίσης και κάποια υποδοµή διασκέδασης κυρίως καφενεία, καφετέριες 

και µπαράκια, ενώ ο δήµος, µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Leader, έχει 

εξοπλιστεί µε ποδήλατα και κανό – καγιάκ. Στις υποδοµές αναψυχής µπορούν να 

αναφερθούν οι υποδοµές του Πάρκου Αρπακτικών (καφετέρια, γήπεδο, παιδική χαρά) 

και οι διαµορφωµένοι χώροι (κιόσκια, παγκάκια) που υπάρχουν στο Πάρκο των Πηγών 

Κεφαλαρίου και το άλσος των Κυργίων. 
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5.3.2 Υπηρεσίες  

Το στοιχείο του πολιτισµού είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή και 

εκφράζεται µε πλήθος εκδηλώσεων στις οποίες οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 

διασκεδάσουν, να δοκιµάσουν τα τοπικά προϊόντα και να έρθουν σε επαφή µε την 

τοπική παράδοση. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν πανηγύρια, φεστιβάλ και τοπικές 

παραδόσεις όπως αναπαραστάσεις γάµων και καλύπτουν σχεδόν όλο το έτος. 

Υπάρχουν  τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα δρώµενα, τα διονυσιακά έθιµα 

των αποκρεών, οι εκδηλώσεις και οι ιπποδροµίες για τον Πολιούχο Αγ. Αθανάσιο το 

Μάιο, πλήθος καλοκαιρινών πανηγυριών στη µνήµη αγίων και φεστιβάλ στις πηγές 

Κεφαλαρίου και η έκθεση τοπικών προϊόντων µε παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

στα τέλη Αυγούστου. Σηµαντικό κοµµάτι παράδοσης αποτελούν και τα ρακοκάζανα που 

στήνονται στα τέλη Οκτωβρίου, για την παραγωγή του τοπικού τσίπουρου, 

δραστηριότητα που µπορεί να εµπλέξει τους επισκέπτες µε την τοπική κοινωνία και 

παράδοση. 

Εκτός από τις εκδηλώσεις οι επισκέπτες µπορούν να ψυχαγωγηθούν κάνοντας 

δραστηριότητες όπως κανό, ποδηλασία (ο δήµος διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή), 

ανεµοπτερισµό, ιππασία. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα αναψυχής – απόδρασης στο 

Πάρκο Αρπακτικών, στο πευκοδάσος των Κυργίων και στο Πάρκο των πηγών 

Κεφαλαρίου. Επίσης η αερολέσχη και ο ορειβατικός σύλλογος παρέχουν σηµαντική 

πληροφόρηση στους επισκέπτες για δραστηριότητες (ορειβασία, αναρρίχηση, 

ανεµοπτερισµό) και σε άλλες περιοχές του Νοµού. Η καλή γεωγραφική θέση και 

προσπελασιµότητα του δήµου άλλωστε τον κάνει να ισαπέχει από βουνό (Φαλακρό 

όρος στα βόρια ) και θάλασσα (Καβάλα στα νότια). 

Για την εστίαση των επισκεπτών υπάρχουν αρκετές ταβέρνες στις οποίες µπορεί 

κανείς να γευτεί πολλά από τα τοπικά προϊόντα, όπως η ντοµάτα και η κόκκινη πιπεριά, 

η πέστροφα (φρέσκια ή καπνιστή), τα εξαιρετικά κρασιά Λαζαρίδη, το τσίπουρο και ο 

παραδοσιακός χαλβάς. Αξίζει να σηµειωθεί στα τοπικά προϊόντα, ότι η περιοχή έχει 

παράδοση στην παραγωγή καπνού (εξαίρετη ποικιλία «Μπασµάς»). Παράλληλα στην 

περιοχή λειτουργούν και αρκετές επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης τέτοιων 

προϊόντων.   

Όσον αφορά τις υπηρεσίες στέγασης στην περιοχή, δεν υπάρχουν επιλογές για 

τους επισκέπτες αφού λειτουργεί µόλις µια ξενοδοχειακή µονάδα, η οποία προσφέρει 

υπηρεσίες εστίασης, υδροµασάζ και πρόσβαση στο internet σε κάθε δωµάτιο.  

5.3.3 Φυσικό Περιβάλλον 
• Φυσικοί Πόροι 



   

33    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

 Στην περιοχή δεν υπάρχουν σηµαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι, οι µοναδικοί είναι 

το ρέµα Βοϊράνης µε τον υγρότοπο και το Πάρκο στις πηγές Κεφαλαρίου και το άλσος 

των Κυργίων (πευκοδάσος). 

• Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

 Προβλήµατα δηµιουργεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, µε εµφανή τη 

ρύπανση και στην περιοχή πλησίον των πηγών, ενώ τίθενται και κάποια ζητήµατα 

υπεράντλησης των υδάτων του ρέµατος Βοϊράνης. Η υπερβολική άντληση υδάτων για 

τις ανάγκες της γεωργίας τα περασµένα χρόνια, µείωσε την παλαιότερη έκταση του 

υδροβιότοπου των Πηγών, πρόβληµα όµως το οποίο σήµερα αντιµετωπίζεται και 

µάλιστα ο δήµος προωθεί τη σύσταση µικρής λίµνης στις Πηγές του ρέµατος.  

5.3.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Υπεύθυνος τόσο για την τουριστική ανάπτυξη αλλά και για τη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής είναι ο ίδιος ο δήµος. Ειδικά για το κοµµάτι του 

τουρισµού έχει πρόσφατα συσταθεί Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Κύριοι στόχοι 

του η προώθηση του τοπικού τουρισµού και προβολή της περιοχής και η τόνωση της 

τοπικής επιχειρηµατικότητας. Εµπλεκόµενη είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία, 

υπεύθυνη για την ανασκαφή στις πηγές Κεφαλαρίου.  

5.3.5 Πληθυσμός 

Ο συνολικός πληθυσµός του δήµου ανέρχεται σε  10.501 άτοµα, διατηρείται 

σχετικά σταθερός (µεταβολή -0,7% για την περίοδο 1971 – 2001) εµφανίζει καλή 

ηλικιακή αλλά και φυλετική σύνθεση ενώ η πληθυσµιακή πυκνότητά είναι 64,69 κατ./τ.χµ.  

Το 20% του πληθυσµού είναι ηλικιών από 0 έως 19 ετών, το 48% 20 – 59 ετών  και το 

32% από 60 ετών και άνω, ενώ οι άντρες αποτελούν περίπου το 49% (5.185 άτοµα) και 

οι γυναίκες το 51% (5.316 άτοµα). Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αποτελεί το 37% 

του συνολικού. Από τους οικονοµικά ενεργούς οι 2.470 είναι άντρες (ποσοστό 64%) και 

οι 1.401 γυναίκες (ποσοστό 36%). Το ποσοστό της ανεργίας του δήµου ανέρχεται σε 

20% µε 833 ανέργους.  Οι 3.083 απασχολούµενοι ασχολούνται σε ποσοστό 24% µε την 

γεωργία και κτηνοτροφία και σε ποσοστό 25% µε τεχνικά επαγγέλµατα 

(www.statistics.gr). 

Η τουριστική φυσιογνωµία της περιοχής είναι καθαρά πολιτιστική και διαθέτει 

ένα ιδιαίτερα πλούσιο προϊόν προς την κατεύθυνση αυτή, που περιλαµβάνει ικανή 

πολιτιστική υποδοµή, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική παράδοση, πλήθος 

πολιτιστικών συλλόγων και εκδηλώσεων. Παράλληλα διαθέτει οργανωµένους 

χώρους αναψυχής, αξιόλογα τοπικά προϊόντα αλλά και επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τους, ενώ πόλο έλξης αποτελεί και το φηµισµένο 

οινοποιείο Λαζαρίδη.  

Η περιοχή δεν εµφανίζει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων 

τουριστικών προορισµών, αρκετά πλεονεκτική όµως είναι η γεωγραφική της θέση. 

Βρίσκεται στο µέσον της διαδροµής ∆ράµας – Καβάλας και ισαπέχει από το βουνό του 

Φαλακρού και τις παραλίες της Καβάλας, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά και στον ιστορικό 

οικισµό των Φιλίππων. Αποτελεί έτσι κοµβικό σηµείο και κατάλληλο τόπο διαµονής για 

όσους θέλουν να συνδυάσουν τη διαµονή τους µε επισκέψεις ή δραστηριότητες στους 

χώρους αυτούς. 

Ενώ η περιοχή διαθέτει ικανή υποδοµή εστίασης, υποδοµές αναψυχής και 

διασκέδασης εντούτοις η υποδοµή στέγασης των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα ελλιπής 

και περιορίζεται στην ύπαρξη µόλις µιας ξενοδοχειακής µονάδας. Η απουσία 

καταλυµάτων αποτελεί και το βασικότερο µειονέκτηµα του δήµου, αφού η υπάρχουσα 

υποδοµή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών, οι οποίοι αναγκαστικά 

θα διαµένουν στην πόλη της ∆ράµας και θα αρκεστούν σε µια ηµερήσια επίσκεψη στην 

περιοχή. Έτσι ο δήµος ∆οξάτου αδυνατεί να αξιοποιήσει την κοµβική θέση του, αφού 

δεν διαθέτει την ανάλογη υποδοµή που θα του επιτρέψει να εκµεταλλευτεί την 

επισκεψιµότητα γειτονικών περιοχών.  

Από µέρους των τοπικών αρχών γίνονται αρκετές προσπάθειες για την 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και προώθηση και τόνωση της επιχειρηµατικότητας, 

µε σηµαντικότερη την σύσταση γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο δήµος αξιοποιεί 

όσο το δυνατόν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αφού υλοποιεί και συµµετέχει σε 

αρκετά προγράµµατα, ενώ για την αναβάθµιση των υπηρεσιών προβολής του 

προορισµού και πληροφόρησης των επισκεπτών, δηµιουργείται ιστοσελίδα και οδηγός 

τουριστικής προβολής. Παράλληλα προωθείται η υλοποίηση σχεδίου 

επιχειρηµατικότητας αλλά και ενός σχεδίου προβολής των τοπικών προϊόντων και 

δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων µε επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας του δήµου και η αρκετά περιορισµένη 

επενδυτική πρωτοβουλία καθιστούν αναγκαία την ενηµέρωση και κατάρτιση της 

τοπικής κοινωνίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του 

τουρισµού.  

5.4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – 2β ΤΠ 

5.4.1 Υποδομές 

• Οδικό ∆ίκτυο 
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Πρόκειται για επαρχιακό οδικό δίκτυο, ασφαλτοστρωµένο στο σύνολό του, το 

οποίο εµφανίζει γραµµική διάταξη από το χωριό Σιδηρόνερο προς την ορεινή περιοχή 

και διαρθρώνεται σε δύο οδικούς άξονες Καλλίκαρπο – Σιδηρόνερο – Οροπέδιο και 

Παπάδες - Σιδηρόνερο – Σκαλωτή – ∆ασικό Χωριό Ελατιάς. Η ποιότητά του είναι σχετικά 

καλή µε εξαίρεση το ορεινό δίκτυο που χρήζει βελτίωσης (λακκούβες, κακή ποιότητα 

ασφάλτου). Οδικώς η κοινότητα, προς το παρόν, συνδέεται απευθείας µόνο µε την πόλη 

της ∆ράµας µέσω του άξονα ∆ράµα – Λιβαδερό – Σιδηρόνερο, από  την οποία και 

απέχει 47km (απόσταση ∆ράµα – Σιδηρόνερο). O προγραµµατιζόµενoς όµως από τη 

Νοµαρχία άξονας Φράγµα Θησαυρού – Σιδηρόνερο – Παπάδες – Μικροµηλιά, ο οποίος 

αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο προσεχές έτος, θα συνδέσει οδικά την περιοχή µε 

τους γειτονικούς ∆ήµους Παρανεστίου και Κάτω Νευροκοπίου. Πέραν του βασικού 

οδικού δικτύου, υπάρχει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο ορεινών δασικών δρόµων 

(χωµατόδροµοι) στους οποίους η πρόσβαση δεν είναι δυνατή µε ΙΧ αλλά και παλιών 

µονοπατιών πολλά από τα οποία όµως έχουν κλείσει από την βλάστηση. Η περιοχή δεν 

διαθέτει σιδηροδροµική ή άλλη σύνδεση. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Οι κοινωνικές υποδοµές απουσιάζουν κάτι που οφείλεται στην εγκατάλειψη των 

ορεινών οικισµών και στο µικρό ποσοστό µόνιµων κατοίκων. Τα συνολικά 10 σχολεία 

(Σιδηρονέρου, Σκαλωτής, Καλλικάρπου, Παπάδων, Συκιδίων, Μαγνησίου, Κοκκίνων, 

Θησαυρού, Ρασόβου, και στην τοποθεσία 1500) και οι εκκλησίες της περιοχής 

αποτελούν απλώς αργούντα κτίρια, ενώ κάποια έχουν αλλάξει χρήση (παραχώρηση 

σχολείου Παπάδων σε µορφωτικό σύλλογο, καταφύγιο κυνηγών το σχολείο 

Καλλικάρπου). Σε αχρηστία παραµένει και ένα πέτρινο κτίριο της Πρόνοιας στο 

Σιδηρόνερο καθώς και οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου στους Παπάδες. Μοναδική 

κοινωνική υποδοµή, η εκκλησία του Σιδηρονέρου και το υπάρχον Κέντρο Υγείας που 

όµως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του µόνιµου πληθυσµού, αφού λειτουργεί 

µόλις 2 πρωινά την εβδοµάδα.    

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Η περιοχή δεν διαθέτει πολιτιστική υποδοµή. Μόνη αναφορά ο µορφωτικός 

σύλλογος στο Οροπέδιο και ένα παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Σιδηρόνερο. Αν και η 

περιοχή διατηρεί έντονο το στοιχείο της παράδοσης µόνοι εκφραστές του παραµένουν 

τα παλιά τοξωτά γεφύρια και τα εγκαταλελειµµένα πέτρινα σπίτια.  

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Η υδροδότηση γίνεται από τοπική γεώτρηση. Γίνονται προσπάθειες 

αντικατάστασης του υφιστάµενου υδροδοτικού δικτύου, αφού η παλαιότητά του και 
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η κακή ποιότητα των υλικών (αµιαντοσωλήνες), δηµιουργούν προβλήµατα διαρροών 

αλλά και θέτουν ζητήµατα ποιότητας του νερού. Όσον αφορά το αποχετευτικό σύστηµα, 

δεν υπάρχει οργανωµένο δίκτυο αλλά µεµονωµένοι χωνευτικοί βόθροι. Για την 

διαχείριση των απορριµµάτων η κοινότητα διαθέτει ένα µικρό απορριµµατοφόρο, το 

οποίο προς το παρόν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των τοπικών οικισµών. ∆εν υπάρχει 

ΧΥΤΑ, ούτε οργανωµένη χωµατερή, απλώς ένας διαµορφωµένος χώρος απόθεσης των 

απορριµµάτων, πλησίον του οικισµού Σιδηρονέρου, ωστόσο  δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα 

προβλήµατα από ανεξέλεγκτες χωµατερές.  

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα  

Στα ανατολικά όρια µε το δήµο Παρανεστίου υπάρχει το υδροηλεκτρικό φράγµα 

Θησαυρού, στο οποίο όµως η πρόσβαση είναι δυνατή µόνο από το Παρανέστι. Πλησίον 

του οικισµού Παπάδες έχει δηµιουργηθεί µε ιδιωτική πρωτοβουλία µικρό υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο παραγωγικότητας 1,2 Μwatt. Η ηλεκτροδότηση και τηλεφωνική κάλυψη της 

περιοχής είναι ικανοποιητική τόσο στο Σιδηρόνερο και τις γύρω περιοχές όσο και στο 

ορεινό κοµµάτι. Προβλήµατα εµφανίζονται στο ορεινό τµήµα (περιοχή ∆ασικού Χωριού), 

όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη και κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Ο τοµέας του τουρισµού παραµένει σε εµβρυϊκό στάδιο στην περιοχή και κατά 

συνέπεια η υπάρχουσα τουριστική υποδοµή είναι ιδιαίτερα ελλιπής και εντοπίζεται 

κυρίως στον οικισµό του Σιδηρονέρου. Υπάρχουν 2 µικρές ξενοδοχειακές µονάδες 

(«Βορέας», «∆ρυάδες») δυναµικότητας 14 κλινών η κάθε µια και ένα νεοανεγερθέν 

ξενοδοχείο – εστιατόριο («Ελατιά») κοντά στο ∆ασικό Χωριό Ελατιάς, αντίστοιχης 

δυναµικότητας. Στο ∆ασικό Χωριό υπάρχουν οργανωµένες υποδοµές, µε δυνατότητα 

φιλοξενίας 225 ατόµων, που περιλαµβάνουν 16 κτίρια µε ξενώνες, διοικητήριο, 

µαγειρείο, εστιατόριο, σαλόνι, φυλάκιο καθώς και εκκλησία. Αν και οι εγκαταστάσεις του 

∆ασικού Χωριού προορίζονται για το προσωπικό του ∆ασαρχείου, µπορεί να διαµείνει 

κανείς σε αυτές µε σχετική άδεια από το ∆ασαρχείο. Πλησίον αυτών βρίσκεται και ένας 

µικρός κατασκηνωτικός χώρος, που χρησιµοποιείται από οµάδες προσκόπων. Όσον 

αφορά τους χώρους εστίασης, εκτός του εστιατορίου «Ελατιά», υπάρχουν στην περιοχή 

συνολικά 7 ταβέρνες (4 στο Σιδηρόνερο, 1 στη Σκαλωτή, 1 κοντά στο φράγµα του 

Νέστου), ενώ παρατηρείται πλήρης έλλειψη σε υποδοµές διασκέδασης (καφετέριες, bar). 

Με πρωτοβουλία του ∆ασαρχείου έχουν κατασκευαστεί περιµετρικά του Νέστου µικροί 

χώροι αναψυχής. Πρόκειται για περιφραγµένους χώρους µε ξύλινα κιόσκια, παγκάκια, 

παιδική χαρά και υπαίθριες ψησταριές. 
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5.4.2 Υπηρεσίες  

Αν και η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών είναι αρκετά 

ικανοποιητική αυτές παραµένουν αρκετά περιορισµένες και αφορούν κυρίως την 

στέγαση και εστίαση των επισκεπτών. Οι ξενοδοχειακές µονάδες της περιοχής έχουν 

δηµιουργηθεί µέσω του προγράµµατος Leader ΙΙ και Leader + και είναι σχετικά 

καινούριες. Πρόκειται για µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, χαµηλής δυναµικότητας, 

χωρίς ιδιαίτερα καταρτισµένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους εστίασης. 

Με εξαίρεση την ταβέρνα στο Νέστο και την γραφική ταβέρνα «Ξύλινο» στο Σιδηρόνερο, 

οι υπόλοιπες αποτελούν παλιά ταβερνάκια που σκοπό είχαν την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων και των περαστικών κυνηγών. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στο ∆ασικό 

Χωριό, πρόκειται για γραφικούς χώρους από πέτρα και ξύλο, το µεγαλύτερο µέρος των 

οποίων όµως παραµένει σήµερα ανενεργό, αφού δεν χρησιµοποιούνται από το 

∆ασαρχείο και εµφανίζει σηµάδια φθοράς. Προβλήµατα επίσης εµφανίζονται στη 

φιλοξενία επισκεπτών κυρίως κατά τη χειµερινή περίοδο, λόγω του µεγάλου κόστους 

που απαιτείται για την θέρµανση των χώρων. Παρ’ όλα αυτά οι εγκαταστάσεις θα 

µπορούσαν µε σχετικά µικρό κόστος να ανακατασκευαστούν και αξιοποιηθούν 

τουριστικά.  

Κάποιες υπηρεσίες αναψυχής προσφέρουν οι χώροι περιµετρικά του Νέστου, 

όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει το φυσικό τοπίο και οι οποίοι 

µπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι ξεκούρασης περιπατητών και υποδοχής 

ηµερήσιων εκδροµέων. Η περιοχή δεν παρέχει όπως αναφέρθηκε καθόλου υπηρεσίες 

διασκέδασης, κάτι που ίσως προϊδεάσει αρνητικά τις νεαρές οµάδες επισκεπτών, ενώ 

ανύπαρκτες είναι και οι υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους επισκέπτες. Παράλληλα οι 

όποιες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα είναι ανοργάνωτες και βασίζονται σε ατοµική 

πρωτοβουλία των επισκεπτών, αφού η περιοχή παραµένει αναξιοποίητη τουριστικά. 

∆υνατότητες ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων εµφανίζουν οι νότιες 

παραποτάµιες και ορεινές δασικές περιοχές της κοινότητας, τις οποίες αν αξιοποιήσει θα 

µπορέσει να προσφέρει στους επισκέπτες υπηρεσίες αναψυχής όπως ψάρεµα, 

βαρκάδα, περίπατος – περιήγηση, κατασκήνωση, διαδροµές µε 4x4 και mountain bike. 

Η βασική δραστηριότητα που εντοπίζεται σήµερα είναι το κυνήγι, µε κύρια θηράµατα το 

αγριογούρουνο, το ορτύκι και το τρυγόνι.  

Ο επισκέπτης έχει τέλος τη δυνατότητα συµµετοχής στα τοπικά πανηγύρια των 

χωριών κατά την θερινή περίοδο αλλά και στο Αντάµωµα Σαρακατσάνων που 

πραγµατοποιείται στις 20 Ιουλίου πλησίον του ∆ασικού Χωριού, στη θέση «Κούτρα».  Τη 

2η Κυριακή του Μαΐου τελείται στις όχθες της τεχνητής λίµνης επιµνηµόσυνη δέηση για 
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τα θύµατα της «Μάχης του Νέστου». Παλαιότερα γίνονταν και αναπαράσταση της 

µάχης, κάτι που µπορεί να αναβιώσει µε την εµπλοκή και των επισκεπτών.    

 

5.4.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί πόροι 

Το σηµαντικότερο φυσικό πόρο και χαρακτηριστικό κοµµάτι της περιοχής 

αποτελεί το δάσος Ελατιάς. Πρόκειται για περιοχή µεγάλης οικολογικής αλλά και 

αισθητικής αξίας, µε έκταση περίπου 600.000 στρεµµάτων, που εκτείνεται στο κεντρικό 

και βόρειο τµήµα της κοινότητας και στην οποία η δενδροκάλυψη φτάνει το 90%. Εδώ 

απαντάται το µοναδικό στην Ελλάδα δάσος ερυθρελάτης, µε τοπίο που παραπέµπει 

στα µεγάλα κωνοφόρα δάση της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. ∆εν είναι τυχαίο 

άλλωστε ότι στην πανοραµική θέση «Τσάκαλος» και σε υψόµετρο 1744µ., ο επισκέπτης 

µπορεί, όπως χαρακτηριστικά λένε οι ντόπιοι, «να δει µια απέραντη θάλασσα από 

πράσινο». Σε µεγάλο ποσοστό απαντάται επίσης η οξιά, η δρυά το κέδρο και η δασική 

πεύκη, ενώ την πανίδα συµπληρώνουν σηµύδες, λεύκες, σφενδάµια, κρανιές, καστανιές 

και έλατα.  

Η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελατιάς σηµαίνει πληθώρα δασικών πόρων για 

την περιοχή. Η υλοτοµία αποτελεί βασική για την περιοχή οικονοµική δραστηριότητα, µε 

την υλοτοµική παραγωγή να είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, αφού το δάσος Ελατιάς είναι το 

πλέον ξυλοπαραγωγικό της χώρας. Υπάρχουν µάλιστα πολλές επιχειρήσεις εκτός του 

Νοµού που εκµεταλλεύονται την ξυλεία της περιοχής. Η πανίδα του δάσους 

περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία µανιταριών, µε πολλά εδώδιµα (βωλίτες, κοπρίνοι, 

αµανίτης καίσαρος), τα οποία οι ντόπιοι συλλέγουν εντατικά και χρησιµοποιούν εκτενώς 

στην τοπική κουζίνα, καθώς επίσης και καρύδια, κάστανα και κράνα. Σηµαντική είναι 

τέλος η θηραµατοπονία της περιοχής, αφού και η πανίδα της είναι πλούσια σε είδη 

(αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι, λαγός, λύκος, φάσα, ορτύκι, τρυγόνι, αετός, γεράκι). 

Έντονο είναι και το υδάτινο στοιχείο στην περιοχή. Ο ποταµός Νέστος που 

διασχίζει την κοινότητα και αποτελεί το νότιο φυσικό σύνορό της, σε συνδυασµό µε την 

τεχνητή λίµνη που έχει δηµιουργήσει το Υ/Η Φράγµα, δηµιουργούν ένα µαγευτικό τοπίο 

που αιχµαλωτίζει το βλέµµα του επισκέπτη και τον προδιαθέτει θετικά καθώς εισέρχεται 

στην περιοχή. Στο υδάτινο οικοσύστηµα ζουν αρκετά ψάρια (κυπρίνοι, πέστροφες) αλλά 

και ένας µικρός πληθυσµός από βίδρες. Συνεχίζοντας κανείς προς τα βόρεια και πριν 

φτάσει στο δασικό Χωριό, έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί τα ρέµατα «Βαθύρεµα» και 

«Μαύρο Ρέµα» και τους µικρούς καταρράκτες που σχηµατίζουν. Εκεί διάσπαρτα µέσα 
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στο δάσος και χαµένα στη βλάστηση συναντά κανείς τα παλιά πέτρινα γεφύρια που 

συνέδεαν τα ορεινά µονοπάτια. 

• Περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Η περιοχή δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το δασικό 

της περιβάλλον  πέραν της υλοτοµικής δραστηριότητας, η οποία όµως είναι απόλυτα 

ελεγχόµενη και γίνεται υπό την επίβλεψη του ∆ασαρχείου, έχει υποστεί ελάχιστη 

ανθρώπινη παρέµβαση. ∆εν παρατηρούνται αλλοιώσεις ή υποβαθµίσεις στα φυσικά 

οικοσυστήµατα. Όσον αφορά το Νέστο, φηµολογείται ότι τα νερά του είναι 

µολυσµένα, χωρίς όµως να έχει γίνει επίσηµη έρευνα που να το αποδεικνύει. Θετικό 

στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη πληθυσµών πέστροφας και βίδρας, είδη που 

επιβιώνουν σε καθαρά νερά. Βέβαια είναι βασικό στο άµεσο µέλλον να γίνει 

δειγµατοληψία και να εξεταστεί η ποιότητα του νερού αφού ενδέχεται να υπάρχει 

κίνδυνος για τη βιωσιµότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων και την υγεία των κατοίκων. 

Αν και µέχρι στιγµής δεν παρατηρούνται προβλήµατα ρύπανσης ή ανεξέλεγκτες 

χωµατερές, η ελλιπής υποδοµή διαχείρισης απορριµµάτων (απουσία οργανωµένου 

ΧΥΤΑ και η ύπαρξη ενός µικρού µόνο απορριµµατοφόρου), ενδέχεται µελλοντικά να 

αποτελέσει πρόβληµα στην περίπτωση που αυξηθούν τα ποσοστά επισκεπτών στην 

περιοχή. 

5.4.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Βασικός φορέας διαχείρισης της δασικής περιοχής Ελατιάς είναι το ∆ασαρχείο. 

Αυτό είναι υπεύθυνο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις επεµβάσεις 

που γίνονται σε αυτό και για τις όποιες εποµένως προσπάθειες τουριστικής αξιοποίησής 

του. Υπεύθυνη για την προώθηση του τουρισµού στην περιοχή είναι η κοινοτική αρχή, 

χωρίς να διαθέτει συγκεκριµένη διαχειριστική αρχή ή άλλη υπηρεσία (αναπτυξιακή), 

αφού απασχολεί µόλις 5 άτοµα. ∆εδοµένου ότι είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 

λιµνών και παραποτάµιων περιοχών γύρω από τα Υ/Η φράγµατα ως εµπλεκόµενος 

φορέας µπορεί να αναφερθεί και η ∆.Ε.Η.  

5.4.5 Πληθυσμός 

Ο συνολικός πληθυσµός της περιοχής είναι 334 άτοµα, µε το 44% να είναι από 

60 ετών και άνω. Οι άντρες αντιπροσωπεύουν το 53 % του συνολικού πληθυσµού και 

αντίστοιχα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 47%. Ο πληθυσµός εµφανίζει διαχρονική 

µείωση και χαρακτηρίζεται ως γηρασµένος, µε µέσο όρο ηλικίας τα 65 χρόνια. Το 

µορφωτικό επίπεδο είναι σχετικά χαµηλό, µε τους περισσότερους κατοίκους να είναι 

απόφοιτοι δηµοτικού και γυµνασίου. Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανέρχεται σε 116 
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άτοµα (67% άνδρες, 33% γυναίκες), από τους οποίους 103 απασχολούµενοι, µε την 

πλειοψηφία αυτών (περίπου 64%) να απασχολούνται σε κτηνοτροφία και υλοτοµία, και 

13 άνεργοι (ποσοστό περίπου 12%). Η πληθυσµιακή πυκνότητα της περιοχής είναι 

µόλις 0,95 κατ. / τ.χµ. και είναι η µικρότερη τιµή για τους δήµους του Νοµού 

(www.statistics.gr). 

5.5. ΜΕΡΟΣ Δ.Δ. του Δ. ΔΡΑΜΑΣ-2βΤΠ (Λιβαδερό, Δενδράκια, 

Ταξιάρχες, Μακρυπλάγι, Πολύκαρπο) 

5.5.1 Υποδομές 

• Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο είναι γραµµικό από τη ∆ράµα προς το Λιβαδερό και από τη 

∆ράµα προς το Πολύκαρπο. Η οδός µεταξύ Ταξιαρχών και Λιβαδερού είναι επαρχιακή, 

ενώ η πρόσβαση στα ∆ενδράκια πραγµατοποιείται µέσω δηµοτικής οδού, το ίδιο ισχύει 

και για την σύνδεση Μακρυπλάγι- Πολύκαρπο.  

Η υφιστάµενη κατάσταση των δρόµων χρήζει έργων βελτίωσης και 

διαπλάτυνσης καθώς δεν εξυπηρετεί µε άνεση και ασφάλεια την οδική πρόσβαση. 

Επιπλέον το γεγονός ότι αποτελούν τµήµα τουριστικού πυρήνα θα πρέπει να υπάρχουν 

οι απαραίτητες προσβάσεις µεταξύ των προορισµών. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η 

διάνοιξη δρόµου Λιβαδερό- Πολύκαρπο. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Οι κοινωνικές υποδοµές της περιοχής είναι ανύπαρκτες και έτσι οι κάτοικοι 

εξυπηρετούνται από τις υφιστάµενες στην πόλη της ∆ράµας. 

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Σηµαντική πολιτιστική υποδοµή αποτελεί το Μοναστήρι των Ταξιαρχών, το 

οποίο είναι επισκέψιµο και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών κυρίως στην ηµέρα 

γιορτής των Ταξιαρχών στις 8 Νοεµβρίου. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Στοιχεία για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής δεν υπάρχουν 

καταγεγραµµένα, το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Η εκτίµηση 

ωστόσο που γίνεται- δεδοµένου του συνόλου του πληθυσµού περί τους 230 κατοίκους 

συνολικά και του γεγονότος ότι οι περιοχές είναι ασύνδετες- είναι πως η κατάσταση των 

δικτύων αυτών είναι  τουλάχιστον κακή και θα υπάρχει ανάγκη βελτίωσης προκειµένου 

να αναπτυχθεί η επισκεψιµότητα. 
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• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα 

Η λοιπή τεχνική υποδοµή είναι ανεπτυγµένη (Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Και 

Προοπτικών Τουριστικής Ανάπτυξης Της Περιοχής Παρέµβασης Leader+ Ν. ∆ραµας, 

Μάϊος 2003). 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

 Οι υποδοµές φιλοξενίας εντοπίζονται στην κατεύθυνση Ταξιάρχες-∆ενδράκια- 

Λιβαδερό, ενώ απουσιάζουν στην κατεύθυνση Μακρυπλάγι-Πολύκαρπο. Στην 

τοποθεσία αυτή υπάρχει ένας παραδοσιακός ξενώνας µε 6 δωµάτια, στον οποίο 

στεγάζεται και παραδοσιακή ταβέρνα. Επίσης  στους Ταξιάρχες υπάρχει ξενοδοχείο 30 

κλινών και στα ∆ενδράκια βρίσκεται ξενώνας 15 κλινών. Πρόκειται για καινούριες 

επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας απόλυτα εναρµονισµένες στο παραδοσιακό τοπίο. Το 

πλεονέκτηµά τους είναι ότι απευθύνονται κυρίως σε οικογενειακό τουρισµό, ο οποίος 

εµφανίζει ιδιαίτερη τουριστική κίνηση σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία (βλ. Ενότητα 6.2.). 

 

5.5.2 Υπηρεσίες 

 Οι υπηρεσίες είναι αναβαθµισµένες στην περιοχή Ταξιάρχες-∆ενδράκια- 

Λιβαδερό , ενώ στην εκατέρωθεν κατεύθυνση είναι ανύπαρκτες. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι στους Ταξιάρχες το τουριστικό κατάλυµα στελεχώνεται από 

προσωπικό µε τουριστική επαγγελµατική κατάρτιση. 

5.5.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί πόροι 

Από τα βόρεια της εν λόγω περιοχής διέρχεται το Μονοπάτι Ε6, το οποίο οδηγεί 

τους περιπατητές σε δρυοδάση, δάση οξιάς και λιβάδια, ενώ ο ποταµός Νέστος αποτελεί 

το φυσικό της σύνορο στα βόρεια µε την Κοινότητα. Σηµαντικότερο φυσικό πόρο 

αποτελεί το φυσικό οικοσύστηµα του όρους Φαλακρού, για το οποίο όµως δεν 

υπάρχει πρόσβαση από την περιοχή.  

• Περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Η περιοχή δεν αντιµετωπίζει σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα εξαιτίας της 

µη αστικής ανάπτυξης, του περιορισµένου πληθυσµού και της χαµηλής 

επισκεψιµότητας. 
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5.5.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής  είναι το 

Γραφείο Τουρισµού της Νοµαρχίας ∆ράµας, ο ∆ήµος ∆ράµας, και  η ΑΝΕ∆  . 

5.5.5 Πληθυσμός 

 Ο πληθυσµός της περιοχής είναι 229 άτοµα και εµφανίζεται ιδιαίτερα 

γηρασµένος µε το 50% αυτού να είναι ηλικίας 60 ετών και άνω και είναι σχετικά 

αραιοκατοικηµένη µε πυκνότητα 1,17 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Ο 

οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι 65 άτοµα και αντιπροσωπεύει το 34% του 

συνολικού. Από αυτούς οι 56 είναι απασχολούµενοι κυρίως σε γεωργία και κτηνοτροφία 

και οι 9 άνεργοι (ποσοστό περίπου (13%).  

 
 

5.6. ΔΗΜΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ- 3ος ΤΠ (α. ΠΟΤΑΜΟΙ, 

ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ, ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ και β. 

ΦΑΛΑΚΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΒΩΛΑΚΑΣ) 

5.6.1 Υποδομές  

• Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο που συνδέει τις συγκεκριµένες περιοχές είναι επαρχιακό, µε 

εξαίρεση την οδό ∆ράµα-Γρανίτης- Εξοχή που ανήκει στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Το 

τελευταίο είναι σε άριστη κατάσταση, αλλά και το επαρχιακό οδικό δίκτυο εξυπηρετεί µε 

άνεση και ασφάλεια την οδική κυκλοφορία καθώς είναι ασφαλτοστρωµένο.  

Πρόσφατα παραδόθηκε σε κυκλοφορία η ασφαλτοστρωµένη οδός 

Μικροκλεισούρας- Βώλακα, η οποία µειώνει την απόσταση ∆ράµα- Ποταµοί κατά 20 

χλµ. 

Ωστόσο υπάρχουν συνδέσεις, µεταξύ περιοχών, οι οποίες δεν είναι 

προσβάσιµες µε ασφάλεια. Συγκεκριµένα υπάρχει σύντοµη διαδροµή, ώστε ο 

Βώλακας να συνδέεται απευθείας µε το Κ. Νευροκόπι και να υπάρχει δηµοτική 

συγκοινωνία, ώστε να επισκέπτονται τα σχολεία περίπου 150 παιδιά από το Βώλακα . 

Παρ’ όλα αυτά δεν είναι ασφαλτοστρωµένη για να εξυπηρετήσει την ασφαλή δίοδο και 

να υπάρξει δηµοτική συγκοινωνία.  

Τέλος, υπάρχει το µονοπάτι Ε6, το οποίο είναι ευρέως διαδεδοµένο στην 

Ευρώπη και ιδίως σε target groups,  που επιλέγουν τον οικοτουρισµό, τον τουρισµό 

περιπέτειας ή/και τον εναλλακτικό τουρισµό, γνωρίζουν το Ε6 και το διασχίζουν για 
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πολλά χρόνια. Η σήµανση ωστόσο στο Ε6 στην περιοχή είναι ανεπαρκής µε 

αποτέλεσµα να έχουν αποπροσανατολιστεί και –προσωρινά- χαθεί κατά καιρούς ξένοι 

τουρίστες.  

• Κοινωνικές Υποδοµές 

∆ιοικητικά οι περιοχές των ΤΠ 3α και 3β ανήκουν στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου έτσι  

εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές υποδοµές που είναι συγκεντρωµένες εκεί. Ενώ η 

άµεση εξυπηρέτησή τους σε θέµατα υγείας καλύπτεται από τη λειτουργία του 

προγράµµατος βοήθεια στο σπίτι για την εξυπηρέτηση των δυσπρόσιτων περιοχών. 

Σηµαντική έλλειψη είναι η απουσία γυµνασίου στο Βώλακα, κάτι που αναγκάζει περίπου 

150 παιδιά να µετακινούνται καθηµερινά στο Νευροκόπι 

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Στην περιοχή του 3ου Τουριστικού Πυρήνα η πολιτιστική υποδοµή είναι περιορισµένη, 

καθώς οι περισσότερες εκδηλώσεις υλοποιούνται σε υπαίθριους χώρους σε όλες τις 

περιόδους του έτους εκτός του χειµώνα. Άλλωστε. Έτσι η πολιτιστική υποδοµή 

περιορίζεται στις στέγες των τοπικών συλλόγων. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Από την Βουλγαρία πηγάζει ο ∆εσπάτης που αποτελεί την κύρια πηγή κάλυψης 

των αναγκών της ευρύτερης περιοχής σε ύδρευση και άρδευση. Ο όγκος νερού είναι 

ικανός να καλύψει τις ανάγκες του τόπου, ενώ παράλληλα η ποιότητα του νερού δεν 

είναι αµφισβητείται, καθώς κατά τους τοπικούς άρχοντες υπάρχει ιδιωτικός οργανισµός, 

ο οποίος έχει αναλάβει τις δειγµατοληψίες του νερού και δεν έχει ενηµερώσει για την 

ανάγκη λήψης µέτρων. 

Ο όγκος των απορριµµάτων είναι περιορισµένος εξαιτίας του χαρακτήρα των 

περιοχών αυτών και του ύψους του πληθυσµού. Ωστόσο η ανάγκη διαχείρισης είναι 

δεδοµένη καθώς -όπως σε όλη την ελληνική ύπαιθρο- υπάρχουν χώροι, οι οποίοι 

αποτελούν εστίες ρύπανσης, όπως είναι οι διάσπαρτοι Χ.Α.∆.Α. (Χώροι Ανεξέλεγκτης 

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων).   

Όσον αφορά την αποχέτευση δεν υπάρχει διαχείριση στην παρούσα των 

λυµάτων. Η  Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων για την περιοχή θεωρείται αναγκαία, έτσι 

έχει ενταχθεί στο Υποπρόγραµµα 2 του Θησέας η εκπόνηση µελέτης εγκατάστασης 

Μ.Ε.Λ. (Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων) στο Βώλακα. 

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα 
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Η λοιπή τεχνική υποδοµή στην περιοχή πέραν του οδικού δικτύου, που περιγράφηκε 

αρχικά, είναι ικανοποιητική σε όλες τις περιοχές του 3ου ΤΠ. Εξαίρεση αποτελούν τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, τα οποία απουσιάζουν και είναι σηµαντικό να υπάρχουν σε 

περιοχές µε αυξηµένο ποσοστό επισκεπτών ανώτερου οικονοµικού προφίλ, οι οποίοι 

συχνά συνδυάζουν τη διασκέδαση µε εργασία. Επιπλέον απαραίτητη είναι η ύπαρξη 

αυτών των δικτύων για τις διαδικασίες «booking» µέσω διαδικτύου για τα τουριστικά 

καταλύµατα. 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Καθένας από τους οικισµούς του 3ου Τουριστικού Πυρήνα διαθέτει τουλάχιστον 

έναν χώρο εστίασης. Στο Βώλακα και στο Γρανίτη συγκεντρώνονται οι περισσότεροι 

χώροι εστίασης, εξαιτίας της γειτνίασης αυτών των τοποθεσιών µε το Χιονοδροµικό 

Κέντρο του Φαλακρού. 

Τα τουριστικά καταλύµατα εµφανίζονται σε µεγαλύτερη πυκνότητα στο Βώλακα 

και το Γρανίτη, ενώ οι Ποταµοί και η Μικροµηλιά διαθέτουν ένα κατάλυµα 24 και 8 κλινών 

αντιστοίχως. Η χωρητικότητα των καταλυµάτων του Βώλακα υπολογίζεται περί τις 170 

κλίνες και του Γρανίτη στις 80 κλίνες. Η πλειοψηφία των υποδοµών είναι αξιόλογη, 

ποιοτική και εναρµονισµένη µε τον χαρακτήρα των οικισµών και της ορεινής ταυτότητας 

της περιοχής. Η δυναµικότητα ωστόσο των µονάδων δεν είναι ικανή να υποστηρίξει το 

πλήθος των επισκεπτών κατά την περίοδο λειτουργίας του χιονοδροµικού κέντρου. Παρ’ 

όλα αυτά η αύξηση της δυναµικότητας δεν προβλέπεται από τους επιχειρηµατίες, καθώς 

θεωρούν ότι εξαιτίας της στενής τουριστικής περιόδου, δεν δύναται βιωσιµότητα της 

επιχείρησης το διάστηµα µη λειτουργίας του χιονοδροµικού. Επίσης βάσει του δείκτη 

φέρουσας ικανότητας στην περιοχή Γρανίτης – Βώλακας - Φαλακρό υπάρχει περιθώριο 

δηµιουργίας µόλις 50 ακόµα κλινών.  

5.6.2 Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς τόσο εξαιτίας της έλλειψης των υποδοµών, που 

δεν µπορούν να καλύψουν το κενό τους, όσο και εξαιτίας της µη στελέχωσης αυτών από 

καταρτισµένο προσωπικό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, αποτελούν 

επενδύσεις ντόπιων. Αυτές προέκυψαν από το γεγονός ότι υπήρχε διαθεσιµότητα των  

οικοπέδων. Έτσι ξεκίνησε η δραστηριοποίηση στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, 

χωρίς πρότερη γνώση ή εµπειρία στον κλάδο. Η ικανότητα λοιπόν, παροχής υπηρεσιών 

στα καταλύµατα έγκειται στα ίδια βιώµατα των επιχειρηµατιών στον τοµέα της 

φιλοξενίας.  
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5.6.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί πόροι 

Το φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτών είναι το κύριο πλεονέκτηµά τους. 

Αποτελούν τόπους υψηλής φυσικής αισθητικής µε περιορισµένη ανθρώπινη 

παρέµβαση. Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθεσίες των Ποταµών όπου υπάρχει και ένα 

ανεξιχνίαστο σπήλαιο, όπου «χάνονται» τα νερά παραπόταµού του ∆εσπάτη. Επίσης 

ιδιαίτερα όµορφη είναι η διαδροµή «Αχλαδιά-Μικροκλεισούρα- Ποταµοί» µέσα από τα 

µικτά δάση βελανιδιάς, οξιάς και συµήδας που αποδίδουν σε όλη τη διαδροµή ανάµεσα 

στις περιοχές του 3ου ΤΠ  χρύσο-χάλκινες αποχρώσεις.  

Επίσης στην προέκταση βορείως της Μικροκλεισούρας συναντάται το µοναδικό 

δάσος Σηµύδας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα το εν λόγω δάσος είναι και το νοτιότερο 

όριο εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη. Είναι ενταγµένο στο δίκτυο 

προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Ο δρόµος για το δάσος Σηµύδας είναι 

δασικός, η διαδροµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε 4x4, ενώ επιπλέον εάν είναι 

διαθέσιµο ένα τέτοιο όχηµα µπορεί να φτάσει κανείς και στο δασικό χωριό της Ελατιάς 

που ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα Σιδηρονέρου και ενώνεται µε το δάσος Σηµύδας 

µε δασικό δρόµο. 

Τέλος, σηµαντικό φυσικό πόρο αποτελεί το Φαλακρό όρος, το οποίο όταν δεν 

είναι χιονισµένο αποκαλύπτει πλήθος σπάνιας πανίδας και χαµηλής βλάστησης και οι 

Κορυφές του είναι ενταγµένες στο Natura 2000. Τα βότανα, που φύονται εκεί 

χρησιµοποιούνται συχνά από τους ντόπιους ως καταπραϋντικά αφέψηµα για 

κρυολογήµατα, πονόκοιλους κα. 

• Περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι εµφανή στον Γρανίτη, στο Βώλακα και 

στους Ποταµούς. Η περιοχή -όπως και σχεδόν όλος ο νοµός -είναι προικισµένη 

γεωλογικά µε µάρµαρα, γρανίτη, βωξίτη κα.  Έτσι στην είσοδο για τον Γρανίτη αντικρίζει 

ο επισκέπτης το θέαµα του εγκαταλειµµένου ορυχείου του βωξίτη. Η υποβάθµιση από 

αυτό δεν είναι µόνο αισθητική.  

Υπάρχει κίνδυνος από τη µεταφορά του ορυγµένου υλικού, που έχει παραµείνει 

σε αρκετά µεγάλες ποσότητες στο χώρο, υπό µορφή σκόνης. Ο βωξίτης ως χηµική 

ένωση είναι οξείδιο του Αργιλίου. Το Αργίλιο είναι συνήθως δεσµευµένο σε αδιάλυτες (ή 

δυσδιάλυτες) ενώσεις και υπ’ αυτή τη µορφή είναι ακίνδυνο για έµβια όντα. Αντίθετα, 

διαλυµένο υπό ανόργανη ή οργανική µορφή, σε ποικιλία ενώσεων, είναι νευροτοξικό για 

τον άνθρωπο και σοβαρή απειλή τόσο για τα φυτά όσο και για τα ζώα (Οικοτοξικολογία, 
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Τ. Ακιώτης, 2001). Η διαλυτοποίηση του Αργιλίου πραγµατοποιείται σε όξινες συνθήκες , 

όπως µπορεί εκ του φυσικού να επικρατούν σε περιοχές της ψυχρής εύκρατης ζώνης µε 

υψηλή βροχόπτωση και χαµηλή θερµοκρασία ή λόγω της επίδρασης όξινης βροχής 

(Paasivirta 1991). Το γεγονός όµως ότι γίνεται ευδιάλυτος σε όξινες συνθήκες καθιστά 

εξαιρετικά επικίνδυνη την ύπαρξή του σε όξινες λίµνες ή υδάτινους όγκους της περιοχής. 

Η παρουσία λοιπόν όξινης βροχής µπορεί σχεδόν να αποκλείεται και το κλίµα να µην 

είναι ψυχρό εύκρατο µε υψηλές βροχοπτώσεις, λίµνες και υδάτινοι όγκοι όµως, µε pH  

χαµηλότερο του 7 δεν είναι απίθανο να υπάρχουν και είναι δυνατόν  να µεταφέρεται έως 

εκεί ποσοστό σκόνης από το εγκαταλειµµένο µεταλλείο.  

Στο Βώλακα υπάρχει εντατική εξόρυξη µαρµάρου από το 1970 και έπειτα. 

Τριάντα χρόνια µετά η πλαγιά του βουνού που εξορύσσεται δεν θυµίζει σε τίποτα την 

αρχική του εικόνα. Η λατοµική εκµετάλλευση θα έπρεπε να γίνεται µε πλάνο εξόρυξης 

και απόθεσης των υλικών που πρόκειται θα καταλήξουν στην αγορά και αυτών που 

αποτελούν το υλικό δεύτερης διαλογής ή του «άχρηστου» υλικού. Με µια πρώτη µατιά 

είναι εµφανές ότι δεν υπάρχει πλάνο. Τέλος µετά από τόσα χρόνια λειτουργίας δεν έχει 

γίνει αποκατάσταση σε τµήµατα του βουνού που δεν έχουν πλέον υλικό για εξόρυξη, 

ενώ η εκµετάλλευση συνεχίζεται. Η έννοια της αποκατάστασης έχει νόηµα να γίνεται 

τµηµατικά και όχι κατόπιν παύσης της λειτουργίας του λατοµείου., καθώς το συνολικό 

κόστος αυτής είναι πολύ υψηλό και συνήθως δεν πραγµατοποιείται από µια εταιρία που 

έχει πάψει πλέον να έχει έσοδα (λήξη λειτουργίας). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η εικόνα, που υπάρχει στο Πέρασµα νότια από τους 

Ποταµούς. Στις όχθες του ποταµού έχει στηθεί ένα όµορφο ξύλινο κιόσκι µε τραπέζια και 

καθίσµατα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι επισκέπτες για να ξεκουραστούν 

και να απολαύσουν τη φύση. Στην είσοδο όµως αυτής της τοποθεσίας έχουν παραµείνει 

ίχνη εξορυκτικής δραστηριότητας φερτών υλικών από το ποτάµι. Υπάρχουν 

εγκαταλειµµένα µεταλλικά ογκώδη κόσκινα και οξειδωµένα µηχανήµατα. 

5.6.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης είναι η Α.∆.Ε.Ν. 

(Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Νευροκοπίου), η ΑΝΦΑ , ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου 

και οι τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι. 

5.6.5 Πληθυσμός 

Η ανάλυση των πληθυσµιακών χαρακτηριστικών γίνεται σε επίπεδο δήµου και θα 

συµπεριληφθεί στην επόµενη ενότητα της υφιστάµενης κατάστασης Κάτω Νευροκοπίου 

και λεκανοπεδίου. 
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5.7 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ- 4Ος ΤΠ  

5.7.1.Υποδομές 
•  Οδικό ∆ίκτυο 

Το οδικό δίκτυο εξασφαλίζει οδική άνεση και ασφάλεια στις περισσότερες  

συνδέσεις των οικισµών. Στην πλειοψηφία του είναι επαρχιακό οδικό δίκτυο 

ασφαλτοστρωµένο , ενώ επιπλέον ο δρόµος Κ. Νευροκόπι- Τελωνείο Εξοχής είναι 

Εθνική Οδός.  

 Το δυτικό όριο του Ν. ∆ράµας χωρίζει την Κάτω Βροντού, που ανήκει στο 

Λεκανοπέδιο του Κ. Νευροκοπίου µε την Άνω Βροντού που υπάγεται στις Σέρρες. 

Υπάρχει σύντοµος δρόµος που ενώνει τις περιοχές αυτές, αλλά είναι χωµατόδροµος και 

δεν χρησιµοποιείται. Η σηµασία του να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση µεταξύ αυτών για 

την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι µεγάλη, καθώς θα µπορούσαν να 

συνδεθούν άµεσα τα χιονοδροµικά κέντρα της Άνω Βροντούς και του Φαλακρού.  

 Επίσης η πρόσβαση από το Περιθώρι προς το ∆άσος της Κύκλας είναι εφικτή 

µόνο από το µονοπάτι Ε6, ενώ εντός του ∆άσους υπάρχει σχηµατισµένη γραφική 

διαδροµή και εν συνεχεία όταν εξέρχεται ο επισκέπτης από το δάσος δεν έχει τη 

δυνατότητα να συνεχίσει στον επόµενο οικισµό του Κατάφυτου ή του Βαθύτοπου καθώς 

εκεί η πρόσβαση γίνεται µόνο µε 4x4.  Θα πρέπει λοιπόν, να διαµορφωθεί ο δασικός 

δρόµος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και µε ποδήλατο ή µε τα πόδια για τους 

φυσιολάτρες που επιθυµούν να συνεχίσουν τη διαδροµή έως τη λίµνη του Καταφύτου 

και στο Βαθύτοπο. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Οι κοινωνικές υποδοµές είναι συγκεντρωµένες στο Κ. Νευροκόπι. Συγκεκριµένα 

υπάρχει το Κέντρο Υγείας, ο Αστυνοµικός Σταθµός, το ∆ασαρχείο Νευροκοπίου, 

κτηνιατρείο, φαρµακείο και η κύρια εκπαιδευτική υποδοµή. Στους υπόλοιπους οικισµούς 

του τουριστικού πυρήνα υπάρχουν µικρές σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας. Οι 

υποδοµές υγείας είναι περιορισµένες καθώς υπάρχει µόνο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου 

και εξυπηρετείται και το Λεκανοπέδιο από εκεί όπως και οι οικισµοί του 3ου ΤΠ.  Για αυτό 

το λόγο είναι  πρόταση του ∆ήµου η υλοποίηση ενός µικρού νοσοκοµείου στη θέση του 

Κέντρου Υγείας για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πληθυσµός.  

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Οι πολιτιστικές υποδοµές του Λεκανοπεδίου αφορούν κυρίως στις στέγες των 

πολιτιστικών συλλόγων.  
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Επίσης υπάρχει το λαογραφικό µουσείο στο Οχυρό Λίσσε, το οποίο είναι 

επισκέψιµο µε τη συνοδεία ξεναγού κατόπιν ραντεβού µε την Α∆ΕΝ.  

Τέλος στο Κ. Νευροκόπι, υπάρχει αξιόλογο συνεδριακό Κέντρο δυναµικότητας 

150 ατόµων µε θεωρία 4 µεταφραστών εντός του νέου ∆ηµαρχείου. Πρόκειται για έναν 

χώρο µε  άριστη ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή, δοκιµασµένη ακόµη και σε συνθήκες 

υπερπληρότητας του συνεδριακού χώρου. 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Υπάρχουν δύο τουριστικά καταλύµατα στην περιοχή συνολικής δυναµικότητας 

µόλις 42 κλινών στο Κ. Νευροκόπι. Στις υπόλοιπες τοποθεσίες του λεκανοπεδίου δεν 

υπάρχουν τουριστικά καταλύµατα.  

Οι χώροι εστίασης είναι επίσης συγκεντρωµένοι στο Κ. Νευροκόπι, αλλά 

συναντώνται και στο Λεκανοπέδιο. Υπάρχουν 8 χώροι εστίασης στο Κ. Νευροκόπι, 2 

στο Οχυρό, 1 Λευκόγεια, 1 στην Εξοχή, 1 στο Περιθώρι, 1 Βαθύτοπο και 1 στο ∆ασωτό. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

Για την ύδρευση της περιοχής του 4ου ΤΠ αντλείται νερό από την τεχνητή Λίµνη 

των Λευκογείων. Η λίµνη γεµίζει µε τα νερό που πηγάζει από τη Βουλγαρία. Στα σύνορα 

Βουλγαρίας- Εξοχής κατοικούν Βουλγαρικές Μειονότητες. Οι µειονότητες αυτές δεν 

διαχειρίζονται τα οικιακά τους απόβλητα µέσα από το δίκτυο της Βουλγαρίας, αντ’ αυτού 

τα απορρίπτουν σε χαράδρες, οι οποίες γεµίζουν µε νερό και έτσι τα απορρίµµατα 

παρασύρονται µέχρι τη λίµνη των Λευκογείων στην Ελλάδα. 

Μέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιηθεί σειρά από πολιτικές συναντήσεις µεταξύ 

των τοπικών αυτοδιοικήσεων των συνόρων των δύο κρατών και παρά τις προσπάθειες 

επίλυσης εξακολουθούν να συγκεντρώνονται απορρίµµατα σε δεκάδες τόνους στη 

λίµνη. Η ελληνική πλευρά από την άλλη δεν έχει αναπτύξει πρόγραµµα διαχείρισης των 

εισρεόµενων αποβλήτων. Αυτό που συµβαίνει είναι η καύση των απορριµµάτων στις 

όχθες  της λίµνης. Η καύση απελευθερώνει πλήθος υδρογονανθράκων στην 

ατµόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η ποσότητα των απορριµµάτων µετριέται σε 

τόνους, τότε πρόκειται για σηµαντική τελικώς επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέρια του 

θερµοκηπίου. 

Επιπλέον, το νερό της λίµνης χρησιµοποιείται για την ύδρευση και άρδευση της 

περιοχής και η ποιότητά του είναι αµφισβητήσιµη. Παρ’ όλ’ αυτά γίνονται έλεγχοι 

ποιότητας του νερού από ιδιωτικό οργανισµό και µέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει αναφορές 

επικινδυνότητας. 
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Όσον αφορά την αποχέτευση υπάρχει ανεπάρκεια στη διαχείριση των 

λυµάτων. Η  Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) για την περιοχή θεωρείται 

αναγκαία, έτσι έχει ενταχθεί στο Υποπρόγραµµα 2 του Θησέας η µελέτη εγκατάστασης 

ΜΕΛ στο Περιθώρι και ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης ΜΕΛ στο Νευροκόπι. 

5.7.2. Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες στον 4ο ΤΠ είναι ελλιπείς και η ποιότητά τους επιδέχεται 

βελτίωσης, µέσα από εξειδικευµένη εκπαίδευση σε τουριστικά επαγγέλµατα. Θετικό 

σηµείο αποτελεί το φιλότιµο των κατοίκων και η φιλόξενη συµπεριφορά τους, η οποία 

οφείλεται στο προσφυγικό στοιχείο που κυριαρχεί και είναι βαθιά ριζωµένο στη 

νοοτροπία τους. 

5.7.3 Φυσικό Περιβάλλον 

•  Φυσικοί πόροι 

Το Φυσικό Περιβάλλον της περιοχής µελέτης έχει να επιδείξει πλούσια µικτά 

δάση βελανιδιάς και οξιάς σε όλη τη διαδροµή µεταξύ των οικισµών. Επίσης επισκέψιµο 

είναι το δάσος της Κύκλας µέσα από την γραφική διαδροµή µέσα σε αυτό, δυτικά από το 

Περιθώρι, ενώ η πρόσβαση από το Περιθώρι ή/και το ∆ασωτό στο ∆άσος της Κύκλας 

γίνεται από το µονοπάτι Ε6. 

• Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στην ύδρευση- αποχέτευση 

- διαχείριση απορριµµάτων και αναλύθηκαν προηγούµενα στην αντίστοιχη υποενότητα. 

5.7.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς στην τουριστική ανάπτυξη είναι οι τοπικοί πολιτιστικοί 

σύλλογοι και η Α∆ΕΝ (Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Νευροκοπίου). 

5.7.5 Πληθυσμός 

Από τους συνολικά 7289 κατοίκους το 33% είναι άνω των 60 ετών, ενώ σχεδόν 

ίδιος είναι ο αριθµός αντρών και γυναικών (3634 άντρες – ποσοστό 49,8%, 3655 

γυναίκες – ποσοστό 50,2%). Ο δήµος είναι αραιοκατοικηµένος µε πληθυσµιακή 

πυκνότητα µόλις 8,34 κατοίκους/ τετ. χλµ. και εµφανίζει διαχρονικά σηµαντική 

πληθυσµιακή µείωση, σηµειώνοντας για το διάστηµα 1971 – 2001 µεταβολή -20,1%. Οι 

οικονοµικά ενεργοί κάτοικοι αντιπροσωπεύουν το 36% του πληθυσµού (2632 άτοµα) µε 

την πλειοψηφία να είναι άντρες (ποσοστό 66%) και να ασχολούνται κυρίως µε την 

γεωργία και κτηνοτροφία (ποσοστό 405 του οικονοµικά ενεργού). Οι απασχολούµενοι 

αποτελούν το 81,4% µε το ποσοστό των ανέργων να είναι σχετικά υψηλό (18,6%).   
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5.8 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- 5β ΤΠ 

5.8.1 Υποδομές 
 
• Οδικό ∆ίκτυο 

Το Οδικό δίκτυο του ∆ήµου Προσοτσάνης είναι στην πλειοψηφία του επαρχιακό 

ασφαλτοστρωµένο. Εξαίρεση αποτελούν οι οδοί προς το Μενοίκιο Όρος και των Πύργων 

µε το Φαλακρό Όρος.  Έτσι το Μενοίκιο όρος είναι προσβάσιµο µόνο µε όχηµα τύπου  

4x4, διότι ο δρόµος είναι δασικός  και η διαδροµή Πύργοι- Χιονοδροµικό Κέντρο 

Φαλακρού είναι επικίνδυνη καθώς είναι χωµατόδροµος. Ειδικότερα όσον αφορά το 

Σπήλαιο Αγγίτη, η οδός πρόσβασης σε αυτό (Κοκκινόγεια –Αγγίτης) έχει δηµιουργηθεί 

µε απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στην ανάδειξη των φυσικών τοπίων µε 

τη δηµιουργία γραφικών γεφυριών καθώς και ξύλινα στέγαστρα για την ξεκούραση των 

επισκεπτών και την απόλαυση της φύσης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα µετάβασης 

από το ∆ήµο Σιταγρών στο ∆ήµο Προσοτσάνης µέσω της οδού Περιχώρας- Ανθοχωρίου 

δηµιουργώντας  µια σύντοµη διαδροµή, η οποία ενώνει το Σπήλαιο του Αγγίτη µε αυτό 

της Αλιστράτης Σερρών. Ωστόσο η διαδροµή δεν χρησιµοποιείται καθώς είναι 

χωµατόδροµος και δεν παρέχει οδική ασφάλεια και άνεση. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Στην κατηγορία των κοινωνικών υποδοµών υπάρχει το Κέντρο Υγείας, το οποίο 

καλείται να καλύψει τις ανάγκες του ∆ήµου Προσοτσάνης, αλλά και το ∆ήµου Σιταγρών.  

Οι εκπαιδευτικές υποδοµές του δήµου Προσοτσάνης συγκεντρώνονται στην 

Προσοτσάνη, ενώ υπάρχουν σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και σε µερικά δηµοτικα 

διαµερίσµατα. Επίσης στον οικισµό της Προσοτσάνης υπάρχει ΚΑΠΗ, ενώ λειτουργεί και 

η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι». 

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Ο δήµος Προσοτσάνης διαθέτει σηµαντική πολιτιστική υποδοµή. Μεταξύ των 

υποδοµών είναι η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων- συνεδριακό Κέντρο του δήµου, το 

Κέντρο Πληροφόρησης Ποταµού Αγγίτη, το Κέντρο Ενηµέρωσης Μενοικίου. Επίσης 

υπό κατασκευή βρίσκονται 2 νέα λαογραφικά µουσεία στην Πετρούσα, στην Καλή 

Βρύση και ένα τρίτο κατασκευάζεται στην Προσοτσάνη για να λειτουργήσει ως µουσείο 

Καπνού.   

Στο δήµο υπάρχουν και αρκετοί χώροι αρχαιολογικού και θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος. Τα Κάστρα Αγγίτη και Πύργων, το Ιερό του ∆ιονύσου στην καλή Βρύση 
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και οι µεταβυζαντινές εκκλησίες στην Πετρούσα, τα Κοκκινόγεια, τη Μικρόπολη, το 

Πανόραµα, την Καλή Βρύση, την Καλλιθέα. Επιπλέον, για υπαίθριες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις χρησιµοποιείται το Φαράγγι της Πετρούσας, όπου διοργανώνονται µε 

επιτυχία παραστάσεις, συναυλίες και η παλαιολιθική θέση του Αγγίτη. Επίσης εντός του 

Σπηλαίου έχει βρεθεί και διατηρείται ένα παλιό εκκλησάκι, στο οποίο προσεύχονταν οι 

κάτοικοι όντας κρυµµένοι στο σπήλαιο τα χρόνια της κατοχής και ξύλινος υδρόµυλος, ο 

οποίος χρησίµευε για την παροχή νερού προς τους γύρω οικισµούς. Ο υδρόµυλος 

επισκευάστηκε και διασώζεται στο χώρο του σπηλαίου επιδεικνύοντας την ικανότητα 

των κατοίκων στην ανάπτυξη  δικτύων ύδρευσης περίπου εκατό χρόνια παλιότερα. 

Ικανή είναι και η αθλητική υποδοµή της περιοχής που περιλαµβάνει 7 γήπεδα 

ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα 5x5, κλειστό γυµναστήριο, πίστες αναρρίχησης, Ιδιωτικό 

κολυµβητήριο. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Το σύνηθες πρόβληµα στην επαρχία είναι η διαχείριση των απορριµµάτων. 

Έτσι εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωµατερές. Το δίκτυο ύδρευσης είναι 

πλήρως ανεπτυγµένο σε όλους τους οικισµούς και η ποιότητα του νερού χαρακτηρίζεται 

άριστη από τους κατοίκους. Πρόβληµα εντοπίζεται στη διαχείριση των λυµάτων καθώς 

δεν υπάρχει ΜΕΛ στο δήµο. 

Επίσης αποτελεί πρόβληµα η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδίου σε όλη την 

έκταση της Προσοτσάνης. Υπάρχει σχεδιασµός για το Βιοµηχανικό Πάρκο της Περιοχής, 

αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί χωροταξική διάρθρωση της τουριστικής ζώνης 

γεγονός που κρίνεται αναγκαίο εξαιτίας της υφιστάµενης τουριστικής κίνησης στην 

περιοχή που οφείλεται στο Σπήλαιο.  

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα 

Οι λοιπές τεχνικές υποδοµές και τα δίκτυα είναι εξαιρετικά και καλύπτουν τις 

ανάγκες τις περιοχής. 

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Οι υποδοµές φιλοξενίας είναι περιορισµένες. Τα τουριστικά καταλύµατα 

εντοπίζονται στην Καλή Βρύση, την Μικρόπολη και την Καλιθέα, ενώ έξω από το στο 

Σπήλαιο Αγγίτη υπάρχει ο µοναδικός χώρος εστίασης. Η δυναµικότητά των 

καταλυµάτων είναι ανεπαρκής να φιλοξενήσει τους επιβάτες ενός τουριστικού 

λεωφορείου και να εξυπηρετήσει το πλήθος των επισκεπτών του σπηλαίου. 



   

52    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

5.8.2 Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες στον τοµέα του τουρισµού είναι ανεπαρκείς δεδοµένου ότι δεν 

υπάρχει καταρτισµένο προσωπικό, παρά µόνο εµπειρικοί κανόνες φιλοξενίας. Οι 

υπηρεσίες κρίνονται επαρκείς µόνο εντός του σπηλαίου Αγγίτη, όπου υπάρχει πάντα 

ξεναγός για τους επισκέπτες. Η παρουσία του συνοδού είναι απαραίτητη για την 

ασφάλεια των επισκεπτών και την ερµηνεία του χώρου. 

Παρ’ όλ’ αυτά είναι σηµαντική η προσπάθεια των ντόπιων να προωθηθεί η 

τουριστική κίνηση της περιοχής. Έτσι αξίζει να αναφερθεί η δηµιουργία εστιατορίου στη 

Μικρόπολη µε τοπική  αλλά και γεύµατα από τη διεθνή κουζίνα, µε πανοραµική θέα και 

άλογα για ιππασία.  

Έντονη είναι η πολιτιστική ζωή, µε πλήθος εκδηλώσεων. Πρωτοχρονιάτικα 

έθιµα (Μπαµπούγεροι, Μπάµπιτεν), αποκριάτικα – διονυσιακά δρώµενα, Γιορτή Θεού, 

Πανηγύρια στη µνήµη τοπικών Αγίων, «Βραδιές Φαραγγιού» (φεστιβάλ, συναυλίες κλπ 

στο φαράγγι Πετρούσας), διεθνείς αγώνες ορεινής ποδηλασίας το τελευταίο 10ήµερο του 

Μαΐου. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πλήθος πολιτιστικών συλλόγων, 

ορειβατικός σύλλογος και 2 γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισµοί, που παράγουν ποικίλα 

τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά κουταλιού, χυλοπίτες χωριάτικες, παραδοσιακές 

πίτες, τσίπουρο).  

5.8.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί πόροι 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής  είναι πλούσιο σε πλατάνια στις όχθες του 

ποταµού Αγγίτη. Εξαιτίας του µικροκλίµατος της περιοχής είναι  αυξηµένη η 

επισκεψιµότητα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για την απόλαυση της φυσικής δροσιάς. 

Ιδιαίτερα όµορφες τοποθεσίες είναι το Καστανοδάσος στο Μενοίκιο Όρος, το 

Πευκοδάσος της Προσοτσάνης,  η λίµνη των Κοκκινογείων, το Φαράγγι της Πετρούσας, 

το µονοπάτι της Πετρούσας- Πύργων. 

• Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αφορούν στην ύπαρξη ανεξέλεγκτων 

χωµατερών και στην απουσία Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων. 

Έτσι παρά το γεγονός ότι υπάρχει σηµαντική επισκεψιµότητα, λόγω του 

Σπηλαίου, περί τις 30.000 κατ’ έτος, δεν παρατηρείται επιβάρυνση, διότι οι επισκέπτες 

δεν  διαµένουν στην περιοχή. Είναι προτιµητέα όµως η πρόληψη από την 

αποκατάσταση, για το λόγο αυτό προτείνεται ο άµεσος χωροταξικός σχεδιασµός που θα 
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καταδεικνύει τη Ζώνη Τουριστικής Ανάπτυξης και τα µέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

5.8.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Οι φορείς που εµπλέκονται µε την τουριστική ανάπτυξη του δήµου είναι η 

∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης του Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη, ο ∆ήµος 

Προσοτσάνης και το Γραφείο Τουρισµού Νοµαρχίας ∆ράµας. 

5.8.5 Πληθυσμός 

Η Προσοτσάνη είναι ο δεύτερος πολυπληθέστερος δήµος του νοµού µε 

10743 κατοίκους και πυκνότητα 25,64 κατ/τχµ. Ο πληθυσµός έχει µειωθεί ελαφρά τα 

τελευταία χρόνια, εµφανίζοντας µεταβολή -4,5% στο διάστηµα 1971 – 2001. Σχετικά 

µεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού, (35%) είναι ηλικίας 60 και άνω, ενώ 

µοιρασµένα είναι τα ποσοστά των δυο φύλλων µε το 49,5% να είναι άντρες και το 50,5% 

γυναίκες. Από το σύνολο των κατοίκων οι 3714 (35%) είναι οικονοµικά ενεργοί µε το 

66,5% αυτών να είναι άντρες και 33,5% γυναίκες. Σε ποσοστό 26,5% απασχολούνται σε 

γεωργία και κτηνοτροφία και µε τεχνικά επαγγέλµατα ασχολείται το 20%. Το ποσοστό 

των ανέργων είναι αρκετά υψηλό, γύρω στο 19%. 

5.9. ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-5βΤΠ 

5.9.1 Υποδομές 
 

• Οδικό ∆ίκτυο 

Στην περιοχή των Σιταγρών διασταυρώνονται ο άξονας ∆ράµας- Σερρών του 

Εθνικού Οδικού ∆ικτύου και ο άξονας Φωτολίβους – Προσοτσάνης  του Επαρχιακού 

οδικού δικτύου.  Από το νότιο κοµµάτι της περιοχής (Μαυρολεύκη) διέρχεται και τµήµα 

της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – ∆ράµας. Έτσι η περιοχή είναι εύκολα προσβάσιµη, 

αφού συνδέεται απευθείας µε τους γειτονικούς δήµους Προσοτσάνης, ∆ράµας, 

Καλαµπακίου και το Νοµό Σερρών. Η Εθνική Οδός είναι σε πολύ καλή κατάσταση ενώ η 

Επαρχιακή Οδός χρήζει έργων βελτίωσης, ώστε να είναι ικανή να προσφέρει οδική 

ασφάλεια και άνεση. 

• Κοινωνικές Υποδοµές 

Στο ∆ήµο Σιταγρών δεν υπάρχει κέντρο υγείας και το κενό αυτό καλύπτεται 

από την παρουσία γιατρών από το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης  2 ηµέρες την εβδοµάδα 

και µε συµβασιούχους γιατρούς από άλλες περιοχές. Οι δεύτεροι  πραγµατοποιούν 3 

φορές την εβδοµάδα εξετάσεις στα 3 ΚΑΠΗ του δήµου Σιταγρών. Οι γιατροί του Κ.Υ. 
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Προσοτσάνης χρησιµοποιούν ως ιατρείο το παλιό κτίριο της Κοινότητας Φωτολίβους, 

χώρος του οποίου έχει διαµορφωθεί καταλλήλως. Επιπλέον λειτουργεί το Κέντρο Υγείας 

και Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Υ.Φ.Η.) και στους δύο δήµους, ενώ επίσης έχει 

αναπτυχθεί και το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι σε καθένα δήµο. Τα περιστατικά που 

δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν µε τους παραπάνω τρόπους κατευθύνονται στο Γενικό 

Νοσοκοµείο της ∆ράµας.  

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στο ∆ήµο Σιταγρών προκειµένου να καλυφθούν 

κοινωνικές ανάγκες έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα αργούντα κτίρια, όπως για 

παράδειγµα το σχολείο της Περιχώρας που χρησιµοποιείται ως Κ.Υ.Φ.Η και το παλιό 

σχολείο του Μεγαλοκάµπου, που λειτουργεί ως ΚΕΚ. 

Στο δήµο των Σιταγρών υπάρχουν µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ υπάρχει επιπλέον δηµοτική βιβλιοθήκη στην 

Αργυρούπολη. Οι νέοι που συνεχίζουν στην δευτεροβάθµια  εξυπηρετούνται από τις 

πλησιέστερες περιοχές στο δήµο.   

• Πολιτιστικές Υποδοµές 

Ο δήµος Σιταγρών δεν στερείται πολιτιστικών υποδοµών. Υπάρχουν τα 

υπαίθρια θέατρα Σιταγρών και Μεγαλοκάµπου, στα οποία ανεβαίνουν σχολικές 

παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων. Επιπλέον υπάρχουν 

πολιτιστικές στέγες στους Σιταγρούς, την Αργυρούπολη, Μεγαλόκαµπο, Περιχώρα, 

Φωτολίβος, όπου επίσης γίνονται εκδηλώσεις. Επίσης υπάρχει το λαογραφικό µουσείο 

στο ∆.∆. Αργυρούπολης. Η περιοχή διαθέτει επίσης  αρχαιολογικά ευρήµατα. Εκτός 

του προϊστορικού οικισµού στους Σιταγρούς έχει βρεθεί και τµήµα της παλιάς ρωµαϊκής 

Εγνατίας χωρίς όµως να έχει προχωρήσει η αρχαιολογική σκαπάνη ή να έχουν γίνει 

προσπάθειες ανάδειξής του. Τέλος η περιοχή διαθέτει σηµαντική αθλητική υποδοµή, 

που αφορά γήπεδα ποδοσφαίρου µε αξιόλογες εγκαταστάσεις στα οποία η Ε.Π.Σ.Α.Μ. 

(ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ανατολικής Μακεδονίας) διοργανώνει τουρνουά 

ποδοσφαίρου. 

• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Η υδροδότηση γίνεται από τοπική γεώτρηση που αντλεί νερό από τις πηγές του 

Αγγίτη. Η ποιότητα των νερών είναι πολύ κακή καθώς εκεί οδεύουν τα λύµατα του 

δήµου και τα επεξεργασµένα απόβλητα από την Μ.Ε.Λ. (Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυµάτων) του ∆. ∆ράµας.  
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Τα απόβλητα του δήµου δεν επεξεργάζονται από τη Μ.Ε.Λ. του δήµου ∆ράµας, 

και εφόσον δεν υπάρχει ΜΕΛ για το ∆ήµο Σιταγρών καταλήγουν ανεπεξέργαστα  στον 

Αγγίτη. 

 Για την διαχείριση των απορριµµάτων ο ∆ήµος διαθέτει απορριµµατοφόρα, τα 

οποία προς το παρόν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των τοπικών οικισµών. Αυτά 

καταλήγουν σε Χ.Α.∆.Α (Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων), καθώς δεν 

υπάρχει ακόµη ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων).    

• Τεχνική υποδοµή - Λοιπά δίκτυα  

Η ηλεκτροδότηση, η τηλεπικοινωνιακή και η τηλεοπτική κάλυψη της περιοχής 

είναι ικανοποιητική σε όλη την έκταση του ∆ήµου.  

• Υποδοµές Φιλοξενίας 

Η υπάρχουσα τουριστική υποδοµή είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Στα όρια του 

∆ήµου υπάρχει µόνο ο ξενώνας στο Μοναστήρι της Περιχώρας, όπου µπορεί κανείς να 

µείνει δωρεάν. 

 Οι χώροι εστίασης είναι περιορισµένοι και δεν παρουσιάζουν εικόνα ανανέωσης 

µε το χρόνο. Οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αισθητές στις αρχές Σεπτεµβρίου κάθε έτους που 

διοργανώνεται η τρίηµερη Έκθεση Γεωργικών Προϊόντων στο Φωτολίβος και την 

περίοδο του δεύτερου δεκαηµέρου του Νοεµβρίου που αναβιώνει το Έθιµο των 

Αναστεναρίων στην Περιχώρα  στο Άλσος του Αγ. Μηνά. Τις περιόδους εκείνες οι 

επισκέπτες φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της πόλης της ∆ράµας ή στο νέο ξενοδοχείο της 

Συµβολής του Ν. Σερρών.  Ενώ η εστίαση εξυπηρετείται – όχι πλήρως- από τις τοπικές 

ψησταριές, ταβέρνες και τις καφετέριες.    

  5.9.2 Υπηρεσίες  

Αντίστοιχα και οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι περιορισµένες. ∆εν έχουν 

δηµιουργηθεί τουριστικά καταλύµατα στην περιοχή, ενώ οι χώροι εστίασης κατά τις 

περιόδους υψηλής επισκεψιµότητας δεν δύνανται να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες 

των επισκεπτών µε αποτέλεσµα να µη συγκρατούνται στην έκταση του δήµου και να 

διαφεύγουν είτε στο υπόλοιπο Νοµό της ∆ράµας είτε στο Νοµό Σερρών. Πρόκειται για 

µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, χαµηλής δυναµικότητας, χωρίς ιδιαίτερα καταρτισµένο 

προσωπικό. ∆εν υπάρχουν οργανωµένες δραστηριότητες εκτός από τις τοπικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και το άλσος του Αγ. Μηνά που αποτελεί οργανωµένο χώρο 

αναψυχής. Θετικό στοιχείο αποτελεί το αεροδρόµιο του ∆. Σιταγρών, πρώην στρατιωτικό 

και νυν δηµοτικό αεροδρόµιο το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει µικρά αεροσκάφη και ήδη 

χρησιµοποιείται από την αερολέσχη ∆ράµας και από Μοντελιστές. Επίσης µε σωστή 
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αξιοποίηση των νερών της Αγ. Βαρβάρας και του Αγγίτη και ανάπλαση των χώρων 

υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Απουσιάζουν επίσης και οι υπηρεσίες πληροφόρησης και η εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών επαφύεται στο φιλότιµο των κατοίκων. 

5.9.3 Φυσικό Περιβάλλον 

• Φυσικοί πόροι 

Το σηµαντικότερο φυσικό πόρο και χαρακτηριστικό κοµµάτι της περιοχής 

αποτελούν οι πηγές της Αγ. Βαρβάρας και του Αγγίτη. Το ποτάµι του Αγγίτη διαρρέει τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του Μεγαλοκάµπου και του Φωτολίβους. Στο Μεγαλόκαµπο από 

όπου περνάει το ποτάµι του Αγγίτη υπάρχει το φράγµα Κωνσταντίνου και Ελένης όπου 

υπάρχει και ένα αναψυκτήριο για τη φιλοξενία των επισκεπτών.  Ως φυσικοί πόροι και 

χώροι αναψυχής µπορούν να αναφερθούν εκτός του άλσους Αγ. Μηνά και τα αλσύλια 

Αργυρούπολης, Μαυρολεύκης, Μεγαλόκαµπου. 

• Περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Η περιοχή δεν είναι αστική και ο πληθυσµός της δεν υπερβαίνει τη φέρουσα 

ικανότητα. Παρ’ όλ’ αυτά η κακή διαχείριση των φυσικών πόρων έχει ήδη 

προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήµατα.  

Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι η νιτρορύπανση του υδροφόρου 

ορίζοντα από την υπερλίπανση. Επίσης η απουσία Μ.Ε.Λ. έχει ως αποτέλεσµα την 

κατάληξη των λυµάτων του δήµου ανεπεξέργαστα στον Αγγίτη από όπου αντλείται το 

νερό ύδρευσης. Επίσης η απουσία Χ.Υ.Τ.Α. και η αντ’ αυτού λειτουργία Χ.Α.∆.Α.  

5.9.4 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

 Υπεύθυνος για θέµατα τουρισµού στην περιοχή είναι ο δήµαρχος και οι 

δηµοτικές τεχνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία και µε την αναπτυξιακή Σιταγρών. Ο 

δήµαρχος µάλιστα και η αναπτυξιακή είναι υπεύθυνοι σε συνεργασία και µε τους 

πολιτιστικούς συλλόγους για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως 

εµπλεκόµενος φορέας πρέπει να αναφερθεί και η Αρχαιολογική Υπηρεσία που είναι 

υπεύθυνη για την προώθηση της ανασκαφής και ανάδειξη του τµήµατος της αρχαίας 

ρωµαϊκής Εγνατίας.  

5.9.5 Πληθυσμός  

Ο δήµος Σιταγρών έχει 4788 κατοίκους µε 2307 άντρες και 2481 γυναίκες 

(ποσοστά 48% και 52% αντίστοιχα), πληθυσµός ο οποίος διατηρείται σχετικά 

σταθερός αφού το ποσοστό µεταβολής από το 1971 έως το 2001 είναι µόλις -0,7%. 
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Εµφανίζει σχετικά γηρασµένο πληθυσµό, µε το 34% αυτού να είναι ηλικιών από 60 και 

άνω και πληθυσµιακή πυκνότητα 76,13 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Ο 

οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αντιπροσωπεύει το 36% του συνολικού και το 39% των 

οικονοµικά ενεργών απασχολούνται στην γεωργία και κτηνοτροφία. Το 62,5% των 

οικονοµικά ενεργών είναι άντρες, ενώ τα ποσοστά των ανέργων ανέρχονται στο 17% 

(www.statistics.gr).  

6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ο ανταγωνισµός εντείνεται και εστιάζει όλο και περισσότερο µεταξύ προορισµών, 

ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι το κλειδί για την ευηµερία των τουριστικών 

προορισµών. Αυτό επιβάλλει την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ πολλών 

εµπλεκόµενων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα καθώς ο τουρισµός είναι 

σύνθετος κλάδος που εξαρτάται από την συνολική ποιότητα εξυπηρέτησης, υπηρεσιών 

και υποδοµών σε έναν προορισµό. 

Όπως αναφέρεται στο 4ο Κεφάλαιο , ο κλάδος Ταξιδιών και Τουρισµού έχει 

σηµειώσει τεράστια ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον της τάξεως του 5-

6% σε παγκόσµιο επίπεδο. Η οικονοµική ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες έχει 

αναγάγει µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού στη µεσαία και ανώτερη οικονοµική τάξη, 

δηµιουργώντας όλο και περισσότερους καταναλωτές που επιζητούν νέες εµπειρίες σε 

εναλλακτικά και εξειδικευµένα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ίδιες χώρες 

επίσης αναπτύσσουν το τουριστικό τους προϊόν, καθιστώντας τις ως νέους τουριστικούς 

προορισµούς χαµηλού κόστους και παραπλήσιου προϊόντος µε τους υφιστάµενους 

προορισµούς.  

Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας είναι 

συνάρτηση της ποιότητας της προσφοράς σε σχέση µε την τιµή αυτού του 

προϊόντος (Value for Money) . Όπως αναφέρει και το World Economic Forum στη 

µελέτη για την ανταγωνιστικότητα των χωρών στον κλάδο των Ταξιδιών και του 

Τουρισµού, η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος είναι εξαιρετικά υψηλού 

επιπέδου στον βαθµό που εξαρτάται από τις φυσικές οµορφιές και την ιστορική 

κληρονοµιά της χώρας. Οι νέες ενέργειες προβολής της χώρας ως τουριστικού 

προορισµού όλων των εποχών βασίζονται σε αυτό το συγκριτικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό και να προσφερθεί µε κατάλληλο τρόπο 

στους ξένους τουρίστες, πράγµα που εξαρτάται από την εγχώρια επιχειρηµατικότητα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε στο 6ο συνέδριο του Σ.Ε.Τ.Ε. ο πρόεδρός 

του  ∆ιεθνούς Ερευνητικού Οργανισµού IPK, ανάµεσα στις αιτίες για την µειωµένη 
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µέχρι σήµερα απόδοση του ελληνικού τουρισµού είναι η µη ευνοϊκή σχέση 

ποιότητας - τιµής των ξενοδοχείων χαµηλών κατηγοριών, στις κατηγορίες ενός έως 

τριών αστέρων. ∆ιευκρινίστηκε, όµως, ότι δεν χρειαζόµαστε περισσότερα ξενοδοχεία σε 

αυτές τις κατηγορίες, αλλά ότι τα υπάρχοντα θα πρέπει να βελτιώσουν σηµαντικά το 

επίπεδο του εξοπλισµού τους και των προσφερόµενων υπηρεσιών τους.  

Ο σφοδρός ανταγωνισµός του µαζικού τουρισµού, όπου η συνάρτηση τιµής και 

ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών κατέχει πρωταρχικό ρόλο, δεν συναντάται σε 

τέτοιο βαθµό στον οικοτουρισµό. Σύµφωνα µε ειδικούς του κλάδου, το οικοτουριστικό 

προϊόν είναι «επώνυµο και αποκλειστικό», δηλαδή δεν µπορεί να αναπαραχθεί σε 

έναν άλλο τόπο. Φυσικά, ο οικοτουρίστας, όπως και κάθε καταναλωτής, αναζητά την 

καλύτερη προσφερόµενη «αξία» για τα χρήµατα που θα δαπανήσει.  

Στο 6ο συνέδριο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 

παρουσιάστηκε η νέα φόρµουλα υπολογισµού της «αξίας» που λαµβάνει ο τουρίστας 

ανά επίσκεψη, η οποία είναι: 

Αξία = Ποσότητα Εµπειριών / Χρονική διάρκεια και χρήµατα που δαπανήθηκαν 

όπου: Εµπειρίες = αξέχαστα γεγονότα που µετατρέπονται σε ιστορίες 

Με λίγα λόγια, ο υποψήφιος τουρίστας προσπαθεί να βιώσει το δυνατόν 

περισσότερα γεγονότα και περιστατικά που θα του µείνουν ως αξιοµνηµόνευτες 

εµπειρίες, σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, δαπανώντας τα αναγκαία χρήµατα. Ο 

σύγχρονος τουρίστας επιζητεί πλέον την αγορά ενός «πακέτου» εµπειριών. 

Αναφέρθηκε στο 4o κεφάλαιο ότι ο οικοτουρίστας χρησιµοποιεί ως βασική πηγή 

πληροφόρησης το διαδίκτυο, όπου αναζητά πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, τον 

πολιτισµό και τις παραδόσεις του προορισµού που θα επισκεφθεί, τις δραστηριότητες 

στις οποίες µπορεί να συµµετάσχει καθώς και τις υποδοµές φιλοξενίας και εστίασης.  Ο 

πιθανός επισκέπτης αφού ερευνήσει τις επιλογές που έχει σε παγκόσµιο, ηπειρωτικό ή 

κρατικό επίπεδο και καταλήξει στις τοποθεσίες που θα τον ενδιέφεραν να επισκεφτεί 

λόγω των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, θα ερευνήσει τις υποστηρικτικές υποδοµές 

και δράσεις του τόπου που επιλέγει. Οι τελευταίες δηµιουργούν εµπειρίες και έχουν 

βαρύνουσα σηµασία στην οριστική επιλογή του προορισµού. ∆ηλαδή, δεν αρκείται 

ο επισκέπτης στο να εντοπίσει ένα ωραίο κατάλυµα σε µια περιοχή µε ιδιαίτερη 

πολιτιστική ή φυσική οµορφιά. Καταλυτικό ρόλο παίζει και η προσβασιµότητα της 

περιοχής, οι διαφορετικές δραστηριότητες στις οποίες µπορεί να συµµετέχει κτλ. 

∆υστυχώς η χαµηλή διείσδυση της τεχνολογίας και της χρήσης του Internet στην Ελλάδα 

και η µεγάλη καθυστέρηση στην προσέλκυση αεροµεταφορέων χαµηλού κόστους (Low 
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Cost Carriers) έχει στοιχίσει στην χώρα µας την κατάκτηση σηµαντικού µεριδίου αγοράς 

στον τοµέα του οικοτουρισµό σε διεθνές επίπεδο. 

Η δικτυακή πύλη του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελλάδος, 

ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, δηµιούργησε σχετική µε τον οικοτουρισµό 

ιστοσελίδα (www.greek-ecotourism.gr), όπου υπάρχουν στοιχεία και προτάσεις για 

οικοτουριστικές δράσεις στις έξι Ολυµπιακές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Βόλος, Ηράκλειο και Αρχαία Ολυµπία). Άλλοι παγκόσµιοι δικτυακοί τόποι 

οικοτουριστικού περιεχοµένου προβάλλουν Ελληνικές τοποθεσίες, είτε δίκτυα 

επιχειρήσεων ή ακόµα και µεµονωµένες επιχειρήσεις σε οποιονδήποτε χρήστη του 

διαδικτύου. 

Η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την αναβάθµιση των υποδοµών 

αγροτικών περιοχών και τη βιώσιµη ανάπτυξή αυτών, σε σχεδιασµό µε τη µοναδική 

φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδος έχει σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη και 

προώθηση όλο και περισσότερων προορισµών ως οικοτουριστικών. ∆ηµοφιλέστεροι 

προορισµοί είναι ο Όλυµπος, το Πήλιο, τα Μετέωρα, η Λίµνη Πλαστήρα, τα 

Ζαγοροχώρια, τα Τζουµέρκα, οι ∆ελφοί, η Καστοριά, η Φλώρινα κ.α.. Υπάρχουν όµως 

και άλλοι τόποι της Ελλάδας, όπως η Ανατολική Μακεδονία η Θράκη, η Πελοπόννησος, 

η Εύβοια και η Κρήτη οι οποίοι έχουν αρχίσει να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών.  

6.1. Ανταγωνισμός ανάμεσα σε προορισμούς που συνορεύουν 

με χιονοδρομικά κέντρα 

Ιδιαιτέρως τους χειµερινούς µήνες, πόλο έλξης αποτελούν περιοχές 

παραδοσιακών οικισµών, ιδίως όσων βρίσκονται πλησίον των 20 χιονοδροµικών 

κέντρων της χώρας. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αλφαβητικά τα χιονοδροµικά 

κέντρα της Ελλάδος:  

ΧΙΟΝ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΣ 
3-5 ΠΗΓΑ∆ΙΑ Ηµαθίας 
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Γρεβενών 
ΒΙΤΣΙ Καστοριάς 
ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ Βοιωτίας 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ Πιερίας 
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Πέλλας 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Αχαΐας 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ευρυτανίας 
ΛΑΙΛΙΑΣ Σέρρες 
ΜΑΙΝΑΛΟ Αρκαδίας 
ΜΕΤΣΟΒΟ Ιωαννίνων 
ΟΛΥΜΠΟΣ Λάρισας 
ΠΑΓΓΑΙΟ Καβάλας 
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ΠΑΡΝΑΣΟΣ Βοιωτίας 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ Τρικάλων 
ΠΗΛΙΟ Μαγνησίας 
ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ Φλώρινας 
ΣΕΛΙ Ηµαθίας 
ΦΑΛΑΚΡΟ ∆ράµας 
ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ Ηµαθίας  

Η πλειοψηφία των χιονοδροµικών κέντρων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Για το 

σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητη η συνοµιλία µε τουριστικούς πράκτορες, όπου 

παρέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά µε το σχεδιασµό τουριστικών «πακέτων» για το 

Νοµό ∆ράµας και το χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού και άλλους προορισµούς.  Έτσι 

αποτυπώθηκαν τα εξής: 

• Συνήθως το πρακτορείο οργανώνει ηµερήσιες εκδροµές στις οποίες 

συµµετέχουν άτοµα τρίτης ηλικίας. 

• Υπάρχει µικρή ζήτηση για τον προορισµό και αυτό οφείλεται πιθανότατα: 

o Στην εγγύτητα του νοµού ∆ράµας µε το αστικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης. 

o Στις υψηλές τιµές των ξενοδοχείων. 

o Στις ελλιπείς υποδοµές που αδυνατούν να φιλοξενήσουν µαζικό και 

συνεδριακό τουρισµό.  

Σε αντίθεση, η ζήτηση στην Αλεξανδρούπολη έχει αυξηθεί έπειτα από την ανάπτυξη 

καλών και µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων. (Παπαδόπουλος Χρήστος, Zorpidis 

Travel). 

Ακόµη, 

• Οι εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου του Φαλακρού είναι πολύ καλές. 

Είναι το µοναδικό στη Β. Ελλάδα µε αποσυµπλεκόµενο τετραθέσιο αναβατήρα.  

• Οι αναβατήρες δεν λειτουργούν τις καθηµερινές, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να το επισκεφθούν τουρίστες από µακρινούς προορισµούς. Σε αντίθεση ο 

Αγ. Αθανάσιος (Καϊµακτσαλάν) τα τελευταία χρόνια σηµειώνει υψηλά ποσοστά 

επισκεψιµότητας από κατοίκους των Αθηνών, κερδίζοντας και τον χαρακτηρισµό ως 

η «Αράχοβα της Βορείου Ελλάδος». 

• Γύρω από το Φαλακρό υπάρχουν ωραίοι ξενώνες και καταλύµατα, αλλά δεν 

συµβαδίζουν οι τιµές µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
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διευκρινιστεί ότι, ως υπηρεσίες δεν νοούνται µόνο εκείνες που παρέχονται από τα 

καταλύµατα και τους χώρους εστίασης αλλά, γενικότερα τις υπηρεσίες που παρέχουν 

οι προορισµοί ως δραστηριότητες , ως κοινωνικές υπηρεσίες (υγείας, για ΑΜΕΑ) κα . 

• Το οδικό δίκτυο δεν είναι εξίσου καλό µε των αντίστοιχων ανταγωνιστικών 

χιονοδροµικών κέντρων. Συγκριτικά, η χιλιοµετρική απόσταση από τη Θεσσαλονίκη 

είναι µεγάλη. Στα ίδια χιλιόµετρα απέχει το Μπάνσκο, που προσφέρει ποιοτικότερες 

υπηρεσίες σε καλύτερες τιµές. 

• Για ηµερήσιες διαδροµές οι Θεσσαλονικείς προτιµούν το Σέλι, τα 3-5 Πηγάδια, 

το Καϊµακτσαλάν και το Ελατοχώρι, ενώ για διανυκτέρευση πέρα των 

προαναφερθέντων, δηµοφιλείς προορισµοί είναι η Βασιλίτσα, το Πισοδέρι και το 

Μπάνσκο. 

• Πολύς κόσµος δεν γνωρίζει για την οργάνωση και το µέγεθος του 

χιονοδροµικού κέντρου του Φαλακρού. 

• Άνοιξαν τα σύνορα για Βουλγαρία και από το Ν. ∆ράµας και οι κάτοικοι της 

Αν. Μακεδονίας και της Θράκης έχουν τη δυνατότητα να  επισκεφτούν το Μπάνσκο 

(Στέργιος Τζίµας και Γιώργος Μπερδανόπουλος, Tzimas Travel). 

6.2. Στατιστικά Στοιχεία 

Μέλος του δικτύου πιστοποίησης του Eurogites παραχώρησε στην οµάδα 

εργασίας της παρούσας µελέτης τα στατιστικά στοιχεία των κρατήσεων µέσω της 

ιστοσελίδας του για το έτος 2006. Το δίκτυο αποτιµούσε 60 καταλύµατα σε 30 

νοµούς της χώρας. Σύµφωνα µε τα στατιστικά, το 95,83% του συνόλου των 

κρατήσεων έγιναν από αλλοδαπούς και µόνο 4,17% από Έλληνες επισκέπτες. Από 

τους αλλοδαπούς, το 76,19% προέρχεται από τη Γαλλία, ενώ οι υπόλοιποι 

προέρχονται από το Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Το µεγάλο 

ποσοστό κρατήσεων από Γάλλους υπηκόους οφείλεται στη µεγάλη αναγνωσιµότητα 

του δικτύου Eurogites στη Γαλλία. Επίσης η συντριπτική πλειοψηφία κρατήσεων από 

αλλοδαπούς οφείλεται στο γεγονός πως οι Έλληνες προτιµούν να ενηµερώνονται 

µέσω του διαδικτύου αλλά έπειτα επικοινωνούν απευθείας µε το κατάλυµα της 

επιλογής τους για να κάνουν την κράτηση. 

Σύµφωνα µε τα ίδια στατιστικά, σχεδόν το 60% των επισκεπτών που έκαναν 

την κράτηση τους µέσω του δικτύου αυτού, ήταν οικογένειες και το υπόλοιπο 

ζευγάρια. Το 43,75% επέλεξε να διαµείνει σε ορεινούς ξενώνες και το υπόλοιπο 

56,25% κοντά στη θάλασσα. Πιο δηµοφιλής περιοχή αναδείχθηκε η Πελοπόννησος, 
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όπου διέµεινε το 33,93% των επισκεπτών και ακολούθησαν η Στερεά Ελλάδα 

(15,48%), η Θεσσαλία (14,88%), οι Κυκλάδες (13,99%) η Κρήτη (5,95%) η 

Μακεδονία (4,46%) η Ήπειρος (3,87%), τα Ιόνια νησιά (3,27%) το Ανατολικό Αιγαίο 

(2,98%) και τα νησιά του Αργοσαρωνικού (1,19%). 

Ο µέσος όρος διανυκτερεύσεων ήταν για το 2006 οι 4,27 διανυκτερεύσεις 

ανά κατάλυµα και η µέση τιµή διαµονής διαµορφώθηκε σε €81,95 ανά δωµάτιο 

(ανεξαρτήτως περιόδου ή τύπου δωµατίου) σηµειώνοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε 

το 2005. Σύµφωνα µε το ελληνικό µέλος του δικτύου Eurogites οι αυξήσεις στη µέση 

διάρκεια των διανυκτερεύσεων αλλά και στη µέση τιµή διαµονής, οφείλονται στην 

αύξηση των επισκεπτών που ήρθαν µε τις οικογένειες τους. Το 30% των αλλοδαπών 

τουριστών επισκέφτηκαν τη χώρα µας µε το αυτοκίνητο τους.  

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο οικοτουρισµός παρέχει «επώνυµο και αποκλειστικό» 

προϊόν. Αυτό συνεπάγεται πως ένας προορισµός δεν είναι άµεσα συγκρίσιµος µε 

έναν άλλο,  ωστόσο υφίσταται ανταγωνισµός µεταξύ των προορισµών. Με βάση την 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της προκειµένης µελέτης για τον κλάδο 

του οικοτουρισµού και την ανταγωνιστικότητα του οικοτουριστικού προϊόντος 

παγκοσµίως, στην Ελλάδα και τελικώς στο νοµό ∆ράµας, προκύπτουν τα 

ακόλουθα: 

• Η προβολή του οικοτουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω ιστοσελίδων του 

κλάδου είναι περιορισµένη έως ανύπαρκτη. 

• Η εξωστρέφεια της Ελλάδος ως οικοτουριστικός προορισµός είναι 

περιορισµένη 

• ∆εν έχει προωθηθεί η τουριστική ανάπτυξη της ενδοχώρας ώστε να 

προκύψει οικοτουριστικό προϊόν. 

• ∆εν έχουν αναπτυχθεί στο Νοµό ∆ράµας οικοτουριστικά events  εθνικής 

εµβέλειας 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών του Ν. ∆ράµας χρήζει αναβάθµισης µέσω 

πακέτων εκπαίδευσης επαγγελµατικού προσανατολισµού στον τοµέα του 

τουρισµού. 

• Οι υφιστάµενες υποστηρικτικές υποδοµές δεν είναι ικανές να καλύψουν σε 

κάποιες περιπτώσεις τις ανάγκες των κατοίκων και οφείλουν να αναβαθµιστούν 

για να µπορέσουν να υποδεχτούν χωρίς προβλήµατα και επισκέπτες (ξαφνικές 

αυξήσεις πληθυσµών). 
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• ∆εν υπάρχουν συνέργιες µεταξύ τοπικών αυτοδιοικήσεων ώστε να 

υλοποιηθούν δίκτυα σύνδεσης προορισµών και παροχής συνολικών πακέτων 

δραστηριοτήτων. 

• ∆εν υπάρχουν συνεργασίες των τουριστικών καταλυµάτων µε τους 

τουριστικούς πράκτορες. 

• Ο υφιστάµενος ρόλος των τοπικών τουριστικών πρακτόρων του Νοµού 

είναι η οργάνωση ταξιδίων από τη ∆ράµα µε προορισµούς εκτός Νοµού και όχι το 

αντίστροφο. 

• ∆εν έχουν αναπτυχθεί συνέργιες µεταξύ των καταλυµάτων για την 

εξυπηρέτηση τουριστών σε γκρούπ. 

Θετικό όµως, σηµείο στην εξέλιξη του ανταγωνισµού της περιοχής είναι η 

δηµιουργία του Cluster επιχειρηµατιών του Ν. ∆ράµας, που αποτελεί µια 

συνασπισµένη προσπάθεια επενδυτών προς την κατεύθυνση παροχής 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών, κάτι το οποίοι θα πρέπει να υποστηριχθεί σε βάθος 

χρόνου από όλους τους φορείς και να προβληθεί συστηµατικά ως προς τα οφέλη και 

τις δυνατότητες που θα µπορούσε να έχει οποιαδήποτε «τουριστική» επιχείρηση που 

θα επιθυµούσε να ενταχθεί σ’ αυτό. 
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7. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 Στα πλαίσια της µελέτης πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου µέσω 

ερωτηµατολογίου που απευθύνθηκε στα ξενοδοχεία και καταλύµατα του Νοµού ∆ράµας. 

Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η ποιότητα των υφιστάµενων υποδοµών στέγασης της 

περιοχής και των υπηρεσιών που παρέχουν καθώς και βασικά χαρακτηριστικά των 

φιλοξενουµένων.  

 Προτού αναλυθούν τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου είναι σηµαντικό να 

καταγραφούν κάποια συµπεράσµατα που προέκυψαν από την διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας και αφορούν: 

• Τη µικρή ανταπόκριση στην έρευνα, δεδοµένου ότι συµπληρώθηκαν µόνο τα 15 

από τα 29 ερωτηµατολόγια που διακινήθηκαν (ποσοστό περίπου 52%) και από 

αυτά τα 9 (ποσοστό 60%) συµπληρώθηκαν τηλεφωνικά.  

• Την απροθυµία συµµετοχής ενός µικρού ποσοστού επιχειρηµατιών (5 από τους 

συνολικά 34 που επικοινωνήσαµε - περίπου το 15%). 

• Την αδυναµία επικοινωνίας µε επιχειρήσεις και ελλείψεις στις υποδοµές (απουσία 

Fax ή mail σε  4 επιχειρήσεις – ποσοστό 12%). 

7.1. Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων 

 Οι επιχειρηµατίες της περιοχής είναι κυρίως µεταξύ 40 και 45 ετών, µε το 60% 

περίπου να είναι άντρες και το 40% γυναίκες. Για το 70% των επιχειρηµατιών, οι 

επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα απασχόλησης, ενώ αποτελούν 

δευτερεύουσα απασχόληση και πηγή επιπλέον εισοδηµάτων για το υπόλοιπο 30%. 

Οι επιχειρήσεις έχουν δηµιουργηθεί µετά το 1982 και είναι σχετικά καινούριες, µε το 

65% αυτών να έχουν δηµιουργηθεί µετά το 2001. Όσον αφορά τη δυναµικότητα σε 

κλίνες, τα ξενοδοχεία της ∆ράµας διαθέτουν κατά µέσο όρο 70 κλίνες, σε αντίθεση µε 

τα καταλύµατα της υπαίθρου που είναι χαµηλής δυναµικότητας και διαθέτουν κατά 

µέσο όρο 25 κλίνες µε µόλις ένα ξεπερνά τις 50. Έτσι τα καταλύµατα των περιοχών 

αυτών αδυνατούν να φιλοξενήσουν και εξυπηρετήσουν οργανωµένα γκρουπ (σχολεία, 

ΚΑΠΗ κλπ). 

Τα δωµάτια είναι κατά κύριο λόγο δίκλινα (το 70%) και υπάρχουν τρίκλινα σε 

ποσοστό 17%, µονόκλινα (8%) και σουίτες (5%), χωρίς όµως αυτό να είναι απόλυτο 

αφού υπάρχει η δυνατότητα προσαρµογής στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Οι τιµές 

κατά µέσο όρο είναι 50€ για τα µονόκλινα, 60€ για τα δίκλινα, 80€ για τα τρίκλινα και 

115€ οι σουίτες χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η τιµή του πρωινού, που ανέρχεται γύρω 
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στα 5€/άτοµο. Το 44% των επιχειρήσεων διαθέτουν εστιατόριο, το 28% προσφέρουν 

µόνο πρωινό, ενώ το 28% δεν παρέχουν καµία επιπλέον υπηρεσία. Μόλις το 14% 

των επιχειρήσεων παρέχουν υπηρεσίες όπως γυµναστήριο (3€/ώρα), σάουνα 

(10€/ώρα), Spa (20€/ώρα), baby sitting (5-10€/ώρα), πισίνα (δωρεάν).  

 Όσον αφορά την τεχνολογική υποδοµή των επιχειρήσεων κρίνεται 

ανεπαρκής, αφού µόλις το 42% παρέχουν στους φιλοξενούµενους τη δυνατότητα 

σύνδεσης στο internet, µε σύνδεση ISDN κατά κύριο λόγο, σε ταχύτητες 48 ή 52kbit/sec 

και το 57% διαθέτουν ιστοσελίδα. Στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων διαφηµίζονται οι 

υπηρεσίες των καταλυµάτων και προβάλλονται δραστηριότητες και τουριστικοί 

προορισµοί της περιοχής, ενώ στο 80% αυτών παρέχεται η δυνατότητα δέσµευσης 

δωµατίου (on line booking). 

Η πληρότητα εµφανίζει µικρή διακύµανση τα τελευταία τρία χρόνια µε ποσοστά 

γύρω στο 40% και συγκεκριµένα 42,2% το 2005, 39,1% το 2006 και 41,4% το 2007.  
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∆ιακυµάνσεις εµφανίζονται στις πληρότητες ανά εποχή, µε τα ποσοστά να είναι 

υψηλότερα το χειµώνα (γύρω στο 50,1%) και σταθερά γύρω στο 35% την υπόλοιπη 

περίοδο (άνοιξη: 34,6%, καλοκαίρι: 36,4%, φθινόπωρο: 37,9%). Πρέπει να τονιστεί 

όµως ότι η περίοδος υψηλής επισκεψιµότητας και συνεπώς και τα ποσοστά πληρότητας 

ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Έτσι οι 

επιχειρήσεις της πόλης της ∆ράµας εµφανίζουν πιο σταθερά ποσοστά στις πληρότητες, 

στη διάρκεια του έτους, µε µικρή αύξηση το καλοκαίρι και το χειµώνα, οι επιχειρήσεις 

των περιοχών που εξυπηρετούν τη ζήτηση του Χιονοδροµικού Κέντρου εµφανίζουν 

σχετικά µεγάλη αύξηση στα ποσοστά πληρότητας κατά τη χειµερινή περίοδο και οι 
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επιχειρήσεις των ορεινών και δασικών περιοχών εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά κατά 

την θερινή περίοδο. 

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

0
10
20
30
40
50
60
70

ΧΕ
ΙΜ
Ω
ΝΑ
Σ

ΑΝ
Ο
ΙΞ
Η

ΚΑ
ΛΟ
ΚΑ
ΙΡ
Ι

Φ
Θ
ΙΝ
Ο
ΠΩ
ΡΟ

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 %

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ -
ΒΩΛΑΚΑΣ -
ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ -
ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟ

∆ΗΜΟΣ
∆ΡΑΜΑΣ

 

Όσον αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων, απασχολούν κατά µέσο όρο 5,5 

άτοµα σε εποχική βάση και 4,1 σε µόνιµη βάση. Τα καταλύµατα της ∆ράµας, που είναι 

κατά κύριο λόγο µεγάλες επιχειρήσεις, απασχολούν σαφώς µεγαλύτερο αριθµό 

προσωπικού, ενώ τα καταλύµατα των βόριων και ορεινών είναι κυρίως οικογενειακές 

επιχειρήσεις µε µικρό αριθµό απασχολούµενων (µέσο όρο 3 άτοµα). 

Σχετικά µε την εκπαίδευση σε θέµατα τουρισµού και τουριστικών επιχειρήσεων 

εµφανίζονται ελλείψεις στην κατάρτιση τόσο του προσωπικού όσο και των 

επιχειρηµατιών. Το 82% των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις  δεν έχει λάβει κάποια 

κατάρτιση, µέσω της συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα και σεµινάρια σχετικά 

µε τον τουρισµό και την παροχή υπηρεσιών. Μόλις το 18% έχει συµµετάσχει σε 

σεµινάρια οικοτουρισµού, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, νέων τεχνολογιών και διοίκησης 

επιχειρήσεων ενώ ένα 8% διαθέτει πτυχία τουριστικών επαγγελµάτων.  
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Κατάρτιση σε θέµατα τουρισµού
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Οι κύριες µέθοδοι προβολής που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις είναι η 

διαφήµιση, µέσω τουριστικών φυλλαδίων και ιστοσελίδων, διαφήµιση σε τουριστικά 

περιοδικά και  τουριστικούς καταλόγους. ∆ευτερευόντως διαφηµίζονται µέσω 

τουριστικών πρακτόρων (ποσοστό 3,4%) και λιγότερο µέσω ραδιοφώνου και τοπικών 

καναλιών και σε τουριστικές εκθέσεις. Τα ποσοστά που δαπανούν για την προβολή τους 

ανέρχονται κατά µέσο όρο στο 5% του συνολικού τους τζίρου. 

Θετικό είναι το γεγονός ότι το 71% των επιχειρήσεων διαφηµίζουν και 

προβάλλουν, τους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος του Νοµού, µέσω φυλλαδίων που 

υπάρχουν στους χώρους υποδοχής και τους ξενώνες και µέσω των ιστοσελίδων. Κύριοι 

προορισµοί που προβάλλονται είναι  σπήλαιο το χιονοδροµικό κέντρο Φαλακρού, το 

σπήλαιο Αγγίτη, τα δάση Φρακτού και Ελατιάς, το φράγµα Θησαυρού. Ανάλογα και µε 

την τοποθεσία των επιχειρήσεων προβάλλονται επιπλέον µέρη και δραστηριότητες της 

εκάστοτε περιοχής, όπως το Φεστιβάλ Ταινιών, το Πάρκο Αρπακτικών, το φαράγγι 

Πετρούσας, το Ιερό του ∆ιονύσου, το Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ράµας, το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου. 

Αν και η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών εκφράζουν την επιθυµία 

συµµετοχής σε κοινές µε άλλους συναδέλφους τους δράσεις (αρκετοί από αυτούς 

άλλωστε συµµετέχουν στο Cluster της περιοχής), υπάρχει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό 

της τάξης του 22% που απάντησε αρνητικά στην συγκεκριµένη ερώτηση. Πρόκειται 

µάλιστα για επιχειρήσεις τόσο στην ύπαιθρο όσο και στη ∆ράµα, κάτι που δείχνει ότι δεν 

κατανοούν τις προσπάθειες που γίνονται από µέρους του Cluster, όσο και τις 

µελλοντικές εξελίξεις και απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς.                           

Οι επιχειρήσεις της περιοχής αν και είναι σχετικά καινούριες είναι στο σύνολό 

τους χαµηλής δυναµικότητας, ενώ περιορισµένες είναι και οι επιπλέον υπηρεσίες 
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που παρέχουν στον επισκέπτη. Ιδιαίτερα ελλιπής είναι η τεχνολογική υποδοµή, η οποία 

µάλιστα απουσιάζει στις περισσότερες επιχειρήσεις, κάτι που αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και κριτήριο για την επιλογή καταλύµατος από  αρκετούς επισκέπτες. 

Σηµαντική είναι και η έλλειψη σε εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό κάτι που 

θέτει ερωτήµατα για την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού και των υπηρεσιών που 

παρέχουν στους επισκέπτες. Τέλος βάσει και των τιµών του ανταγωνισµού αλλά και την 

αντιστοιχία χρηµάτων - προσφεροµένων υπηρεσιών στον προορισµό, οι τιµές των 

καταλυµάτων κρίνονται υψηλές.   

7.2. Χαρακτηριστικά επισκεπτών 

 Οι βασικοί επισκέπτες της περιοχής είναι µεταξύ 25 και 50 ετών (29% από 25 

έως 34 και 28,4% από 35 έως 50 ετών). Τα παιδιά και οι έφηβοι (ηλικίες µέχρι 17 ετών) 

αντιπροσωπεύουν το 16%, ενώ αρκετά χαµηλό (µόλις 3%) είναι το ποσοστό των ατόµων 

ηλικίας 65 ετών και άνω. 
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 Οι επισκέπτες της περιοχής είναι κυρίως ζευγάρια και οικογένειες, σε ποσοστά 

33% και 29% αντίστοιχα, ενώ µικρό σχετικά είναι το ποσοστό των οργανωµένων 

γκρουπ, κάτι που οφείλεται στη µικρή δυναµικότητα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. 
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 Από τα οργανωµένα γκρουπ, το µεγαλύτερο κοµµάτι αντιπροσωπεύουν οι 

ορειβατικοί σύλλογοι, οι συµµετέχοντες σε συνέδρια (κυρίως φαρµακευτικών και 

τραπεζικών εταιρειών), αθλητικοί σύλλογοι (κυρίως οµάδες που προετοιµάζονται κατά 

τη θερινή περίοδο). 
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 Ο τουρισµός της περιοχής βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους έλληνες 

επισκέπτες, αφού οι αλλοδαποί τουρίστες αντιπροσωπεύουν µόλις το 5,4%. Οι 

επισκέπτες προέρχονται κυρίως από την Θεσσαλονίκη (49%) και την Αθήνα (25,5%), 

ενώ το 25,5% των επισκεπτών προέρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι επισκέπτες 

από Θράκη προέρχονται κατά 45% από Ξάνθη, 35% από Κοµοτηνή και 20% από 

Αλεξανδρούπολη ενώ οι επισκέπτες από Μακεδονία προέρχονται κυρίως από Σέρρες, 

Καβάλα και Κιλκίς.  
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Περιοχές Προέλευσης Ελλήνων Επισκεπτών
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 Η Γερµανία αποτελεί την κύρια χώρα εισαγωγής αλλοδαπών τουριστών µε 

ποσοστό 48%, ενώ το 23% προέρχεται από χώρες τις Βαλκανικής και κυρίως τη 

Βουλγαρία (17%) και τη Ρουµανία (6%). Όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, οι 

επισκέπτες προέρχονται από την Ολλανδία (5,5%), την Αγγλία (5%), Γαλλία (3%), 

Ρωσία (3%), την Αυστρία (1%) και την Ελβετία (1%). Το υπόλοιπο 8% των αλλοδαπών 

επισκεπτών προέρχονται από Ανατολικές χώρες και συγκεκριµένα από την Τουρκία σε 

ποσοστό 4%, την Κίνα (2%) και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

Περιοχές προέλευσης αλλοδαπών τουριστών
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 Οι επισκέπτες διανυκτερεύουν κυρίως µία η δύο ηµέρες στην περιοχή σε 

ποσοστό 78%, κάτι που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πρόκειται κυρίως για επισκέπτες 

του σαββατοκύριακού. Το ποσοστό των διανυκτερευόντων από 4 µέρες και πάνω 

οφείλεται κυρίως στις επιχειρήσεις της ∆ράµας, που φιλοξενούν συνέδρους και 

οργανωµένα γκρουπ. 
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Χρονος παραµονής των  επισκεπτών
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 Οι χώροι που κατά κύριο λόγο επισκέπτονται είναι τα δάση της περιοχής, το 

χιονοδροµικό κέντρο Φαλακρού, τα υδάτινα οικοσυστήµατα και το Σπήλαιο Αγγίτη. Τα 

αποτελέσµατα δικαιολογούν το γεγονός ότι η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερη δυναµική όσον 

αφορά τον οικοτουρισµό, την οποία αν εκµεταλλευτεί µπορεί να αυξήσει την 

επισκεψιµότητά της. Ιδιαίτερα µικρά είναι τα ποσοστά για τους χώρους διοργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις εκκλησίες και τα µοναστήρια της περιοχής, και τα ορεινά 

χωριά. 
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 Η υψηλή περίοδος επισκεψιµότητας (High season) για τα καταλύµατα της 

περιοχής είναι η περίοδος των Χριστουγέννων και η περίοδος Αύγουστος – Σεπτέµβρης. 

Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
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βρίσκεται το κατάλυµα. Για τα καταλύµατα της ∆ράµας οι περίοδοι είναι τα Χριστούγεννα 

και το φθινόπωρο, για τα καταλύµατα που εξυπηρετούν τη ζήτηση του χιονοδροµικού 

κέντρου η υψηλή περίοδος συµπίπτει µε την περίοδο χιονοδροµίας, ενώ για τα 

καταλύµατα των βόριων ορεινών περιοχών υψηλή περίοδος είναι οι µήνες Αύγουστος 

και Σεπτέµβρης. 

Ποια η επαναληψιµότητα των επισκέψεων
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 Αρκετά θετικό στοιχείο αποτελεί ότι το 33% των επισκεπτών έρχονται στον 

προορισµό 2 φορές το χρόνο, κάτι που δείχνει την προτίµηση συγκεκριµένων ατόµων 

στον προορισµό. Το σχετικά υψηλό ποσοστό των επισκεπτών που έρχονται στην 

περιοχή 3 και περισσότερες φορές (17%) οφείλεται σε εµπόρους και συµµετέχοντες σε 

συνέδρια που διοργανώνονται στην πόλη της ∆ράµας.  

 

Οικονοµική κατάσταση επισκεπτών
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 Οι επισκέπτες είναι κυρίως µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων (ποσοστό 68%), 

ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 25% των επισκεπτών είναι εύποροι, γεγονός 

που πρέπει να εκµεταλλευτούν οι επιχειρήσεις, επενδύοντας στην παροχή υπηρεσιών 

που θα προσελκύσουν τουρίστες υψηλών εισοδηµάτων. 

Ένα πρόχειρο προφίλ των επισκεπτών, βάσει των παραπάνω θα µπορούσε 

να είναι ότι: είναι κυρίως οικογένειες και ζευγάρια από 25 έως 50 ετών, προερχόµενοι 

από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και γειτονικούς νοµούς και ανήκουν στα µεσαία οικονοµικά 

στρώµατα. Πρόκειται κυρίως για επισκέπτες του σαββατοκύριακου, που επισκέπτονται 

την περιοχή µια µε δύο φορές το χρόνο, διαµένουν σε αυτήν µια µε δύο ηµέρες και 

επισκέπτονται κυρίως τα δάση, το χιονοδροµικό κέντρο, τις λίµνες και τα ποτάµια, το 

σπήλαιο Αγγίτη.   

 Οι προτάσεις που κάνουν οι επιχειρηµατίες για την αύξηση της 

επισκεψιµότητας των επιχειρήσεών τους είναι η αύξηση της δυναµικότητας σε κλίνες, 

η προώθηση του Cluster, η έµφαση σε ενέργειες προβολής και η ανάπτυξη και παροχή 

επιπλέον υπηρεσιών στους επισκέπτες (εγκαταστάσεις για άθληση επισκεπτών, 

δηµιουργία στάβλου και εκτροφή αλόγων για ιππασία, διάθεση ποδηλατικού εξοπλισµού 

στους επισκέπτες για ορεινές διαδροµές, ξεναγήσεις). 

Όσον αφορά τις προτάσεις για την αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής, οι 

προτάσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδοµών και κυρίως των 

οδικών υποδοµών, τη σήµανση των δρόµων και τουριστικών διαδροµών και την 

τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (τα αναφέρει το 75% όσων απάντησαν την 

ερώτηση). Αναφέρονται επίσης η ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης, η προώθηση 

οργανωµένων προσπαθειών προβολής της περιοχής, η ανάδειξη και αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων. 
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.  

Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής της ∆ράµας θα 

πραγµατοποιηθεί µε S.W.O.T. analysis, που έγκειται στον εντοπισµό και ανάλυση των 

εσωτερικών δυνάµεων (Strengths) και αδυναµιών (Weaknesses) και εξωτερικών 

ευκαιριών (Opportunities) και απειλών (Threats) της περιοχής. Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι 

και στην περίπτωση του σχεδιασµού του τοπίου και της τουριστικής ανάπτυξης.(KLIJN 

J.A., 1999). 

Επιπλέον η S.W.O.T ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, ως µέθοδος 

περιβαλλοντικής ανίχνευσης και αξιολόγησης, στα προκαταρκτικά στάδια του 

προγραµµατικού σχεδιασµού επειδή,  ταξινοµεί συστηµατικά πληροφορίες και απόψεις 

στρατηγικής φύσεως για την περιοχή, διασφαλίζει την ορθολογική προοπτική και 

εµπεριέχει σηµαντικό κριτικό προβληµατισµό.  

8.1 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

8.1.1 Δήμος Παρανεστίου 
 

Η περιοχή διαθέτει υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας φυσικά 

τοπία που της δίνουν µια ιδιαίτερη δυναµική στον τοµέα του οικοτουρισµού. Συγκριτικά 

της πλεονεκτήµατα, το µοναδικό στην Ελλάδα Παρθένο ∆άσος και ο προστατευόµενος 

πληθυσµός σπάνιου αγριόγιδου που ζει εκεί, το µοναδικό στην Ελλάδα φυσικό φράγµα 

Θησαυρού, το µεγάλο µήκος  ορεινών διαδροµών και µονοπατιών και η επιτυχηµένη 

διοργάνωση του 1ου Υπερµαραθωνίου. 

Η τουριστική φυσιογνωµία της περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης 

ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως περίπατος, πεζοπορία, αναρρίχηση, ορειβασία, 

ιππασία, ποδηλασία, rafting, κανό, ψάρεµα, ιαµατικός τουρισµός, διαδροµές moto cross, 

mountain bike, 4Χ4. Η ύπαρξη όµως και µόνο των τουριστικών πόρων δεν είναι ικανή να 

οδηγήσει την ανάπτυξη. Απαιτείται η υλοποίηση υποστηρικτικών έργων και δράσεων.  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα διαχείρισης του 

δασικού οικοσυστήµατος και ρύπανσης του Νέστου και να αρθεί η εικόνα εγκατάλειψης 

των ορεινών οικισµών και της περιοχής των Θερµιών. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η 

βελτίωση των οδικών υποδοµών και λήψη προληπτικών µέτρων για τις κατολισθήσεις, η 

σήµανση και διάνοιξη των µονοπατιών, η ανάδειξη των χώρων τουριστικού 

ενδιαφέροντος και δηµιουργία ήπιας υποδοµής αναψυχής, έτσι ώστε να καταστούν οι 

τελευταίοι εύκολα προσβάσιµοι και επισκέψιµοι.  
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Παράλληλα απαιτείται επέκταση των υφιστάµενων υποδοµών φιλοξενίας, αφού 

αν και ποιοτικές παραµένουν περιορισµένες και η ανάπτυξη υποδοµών που θα 

βοηθήσουν την περιοχή να εκµεταλλευτεί τους τοπικούς της πόρους και να προβάλει το 

στοιχείο της παράδοσης κάτι που σήµερα απουσιάζει. 

Αν και η περιοχή διαθέτει ήδη µια αξιόλογη υποδοµή ερµηνείας του 

περιβάλλοντος και ο δήµος αξιοποιεί µέσω της υλοποίησης προγραµµάτων τους 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από 

αποσπασµατική ανάπτυξη και ελλιπή οργάνωση. Για την επιτυχία των παραπάνω και 

για να αποφευχθούν αποσπασµατικές δράσεις, απαιτείται η καλή συνεργασία των 

εµπλεκοµένων φορέων µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης κοινών δράσεων, έτσι 

ώστε να υπάρξει σαφής πολιτική και ολοκληρωµένος σχεδιασµός της τουριστικής 

ανάπτυξης. 

 Συµµέτοχη στην προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι και η τοπική κοινωνία και για 

να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν οι σκεπτικιστικές αντιλήψεις 

ορισµένων κοινωνικών οµάδων (κτηνοτρόφοι) και να προωθηθεί η επιχειρηµατικότητα, 

δεδοµένου ότι είναι περιορισµένες οι επενδύσεις στον τουρισµό.  

Όσον αφορά την προγραµµατιζόµενη είσοδο προς Βουλγαρία θα διευκολύνει 

σαφώς την πρόσβαση από και προς το εξωτερικό και θα βοηθήσει στην καλύτερη 

διαχείριση του ορεινού οικοσυστήµατος. Οι αναπτυξιακές προοπτικές της, ωστόσο για 

την περιοχή τελούν υπό αµφισβήτηση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον έντονο 

ανταγωνισµό από περιοχές της γειτονικής χώρας, µε το Μπάνσκο να συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον των χειµερινών τουριστών στην Βαλκανική περιοχή. 
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∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Ενδιαφέρουσα µορφολογία (Συνδυασµός ορεινού 
τοπίου µε υγρό στοιχείο) 
• Σηµαντική βιοποικιλότητα (170 ενδηµικά είδη, 
προστατευόµενος πληθυσµός αγριόγιδου) 
• Περιβάλλον που δεν έχει υποστεί σηµαντική 
ανθρώπινη παρέµβαση 
• Οικονοµικός προορισµός (σχετικά χαµηλές τιµές) 
• Φιλόξενη τοπική κοινωνία 
• Αξιοποίηση εθνικών – κοινοτικών προγραµµάτων 
(Leader, Interreg, ΕΠΠΕΡ, ΟΠΑΑΧ)  
• Αξιοποιήσιµοι τοπικοί πόροι 
- Πηγές ∆ιποτάµων (νερό κατάληλο για 

εµφιάλωση)  
- Γαλακτοκοµική παραγωγή 
- Υλοτοµία 
- Ξινό νερό Θερµιών 

• Πλούσιο Τουριστικό προϊόν 
- Πληθώρα ορεινών διαδροµών  - µονοπατιών 

(ο δήµος µε το µεγαλύτερο µήκος µονοπατιών 
στην Ελλάδα) 

- Παρθένο ∆άσος Φρακτού (το 2ο στην 
Ευρώπη) 

- Προστατευόµενος πληθυσµός σπάνιου 
αγριόγιδου 

- Καταρράκτες (Τραχωνίου -µεγαλύτερος στα 
Βαλκάνια, Αγ. Βαρβάρας – ∆ιπόταµα, Λεπίδα, 
5 στο Παρθένο ∆άσος, Στροφορέµατος) 

- Πέτρινα γεφύρια 
- Υ/Η Φράγµατα Νέστου – Τεχνητές λίµνες 

(Πλατανόβρυσης, Φυσικό φράγµα Θησαυρού 
-το 2ο στη Ευρώπη) 

- Θερµές πηγές και ξινό νερό Θερµιών 
- Ι.Μ. Μεταµορφώσεως Σωτήρος (Πρασινάδα) 

• Εκδηλώσεις 
- Επιτυχηµένη διοργάνωση 1ου 

Υπερµαραθωνίου 
- Πρωτοχρονιάτικα δρώµενα  
- Πανηγύρια καλοκαιριού 

• Πολιτιστική – Εκπαιδευτική υποδοµή  
- Μουσείο Φυσικής ιστορίας Ροδόπης 
- ΚεΠΕ Παρανεστίου 
- Οικολογικό εργαστήρι Καπνοφύτου 
- Κέντρο ενέργειας Καρποφόρου 
- Κέντρο ενηµέρωσης Πρασινάδας 
- 15 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 

• Ποιοτικές Ξενοδοχειακές Μονάδες 
• Υποδοµές φιλοξενίας 114 ατόµων, Μεσοχώρι 

• Προβλήµατα συνεργασίας φορέων και 
συντονισµού κοινών δράσεων (Νοµαρχία, ∆ήµος, 
∆ασαρχείο, ∆ΕΗ, ΟΣΕ)  
• Γηρασµένος  πληθυσµός 
• Εγκατάλειψη ορεινών οικισµών και 
παραδοσιακών κτιρίων. 
• ∆υσκολία  πρόσβασης σε τουριστικούς πόρους 
- Χωµατόδροµοι 
- Κακή ποιότητα ασφάλτου 
- Κατολισθήσεις 

• Μη αξιοποίηση τοπικών πόρων (γάλα, µαλλί, 
ξύλο) – Απουσία παραδοσιακών τοπικών 
προϊόντων 
• Ιδιαίτερα περιορισµένη ιδιωτική επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία 
• Αρνητική στάση τοπικών οµάδων (βοσκοί) 
στην τουριστική ανάπτυξη και τις «ξένες» 
επενδύσεις. 
• Ελλιπής παροχή πληροφοριών στους 
επισκέπτες που φτάνουν στον προορισµό 
• Ελλιπής σήµανση και ανάδειξη µονοπατιών και 
τουριστικών προορισµών. 
• Προβλήµατα ρύπανσης – µόλυνσης Νέστου. 
- Παραποτάµια ρύπανση από αστικά 

απορρίµµατα 
- Απόβλητα από Βουλγαρία 

• Λαθροθηρία 
• Προβλήµατα διαχείρισης – προστασίας 
Περιβάλλοντος (∆εν υπάρχει δασαρχείο και 
πυροσβεστικός σταθµός) 
• Αλλοιώσεις τοπίου 
- Εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις 

ιαµατισµού και αυθαίρετες παράγκες στα 
Θερµιά 

- Κακή εικόνα σταθµού ΟΣΕ στο Παρανέστι 
(εγκαταστάσεις που χρήζουν βελτίωσης, 
σκουπίδια και χόρτα σε περιβάλλοντα 
χώρο) 
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8.1.2 Δήμος Νικηφόρου 

 

Η περιοχή δεν διαθέτει σηµαντικούς τουριστικούς πόρους, ούτε και κάποιο 

ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα του τουρισµού, ενώ ακόµα και οι λιγοστοί 

υφιστάµενοι χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος παραµένουν ανοργάνωτοι και 

αναξιοποίητοι. Η πρόταση για δηµιουργία ∆ασικού Χωριού στο ∆ρυµότοπο παραµένει 

απλά µια µελέτη, ενώ δεν έχουν δηµιουργηθεί και οι κατάλληλες ήπιας µορφής 

υποδοµές ώστε να αποτελέσει χώρο επίσκεψης και αναψυχής. Τα Κάστρα της περιοχής 

δεν έχουν αξιοποιηθεί, εµφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης και οι εσωτερικοί και 

περιµετρικοί χώροι τους χρήζουν καθαρισµού και ανάδειξης, ώστε να καταστούν 

επισκέψιµα. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών επικεντρώνεται κυρίως γύρω από την 

«οινογνωσία» και τα επισκέψιµα οινοποιεία της περιοχής, που αποτελούν και τους 

µοναδικούς οργανωµένους χώρους τουριστικής σηµασίας.  

Αντίστοιχα απουσιάζει και η τουριστική υποδοµή, κάτι που αποτελεί και τον 

βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα της τουριστικής ανάπτυξης. Στην περιοχή δεν 

υπάρχουν ξενοδοχεία, καταλύµατα ή κάποιου είδους υποδοµές στέγασης, στις οποίες 

θα µπορούσαν να φιλοξενηθούν οι επισκέπτες και πέρα από ελάχιστους χώρους 

εστίασης, ανύπαρκτη είναι και η λοιπή υποδοµή φιλοξενίας. Προβλήµατα παρατηρούνται 

όµως και στη γενικότερη υποδοµή. Η ποιότητα των υλικών του υδροδοτικού δικτύου 

είναι κακή µε αποτέλεσµα να τίθενται ζητήµατα ποιότητας του νερού και υγείας των 

κατοίκων, ενώ οι µετακινήσεις δυσχεραίνονται από την κακή συντήρηση του επαρχιακού 

οδικού δικτύου. Έτσι ελλείψει βασικών υποδοµών, ακόµα και αν υπήρχαν οργανωµένες 

δραστηριότητες και χώροι που θα προσέλκυαν τουρίστες, θα επρόκειτο για 

«περαστικούς» επισκέπτες. 

 ∆εν έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες για την τουριστική αξιοποίηση της 

περιοχής τόσο από την πλευρά της τοπικής αρχής όσο και από την πλευρά ιδιωτών ενώ 

και οι όποιες προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης έχουν γίνει προσκρούουν σε 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
• ∆ηµιουργία εισόδου προς Βουλγαρία 
• Συνεργασίες µε περιβαλλοντικές υπηρεσίες της 
Βουλγαρίας και χρηµατοδότηση δράσεων για την 
προστασία του οικοσυστήµατος του Νέστου, στα 
πλαίσια του Interreg III 
• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές από την 
ανάπτυξη του οικοτουρισµού 

• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικούς 
νοµούς και περιοχές της Βουλγαρίας 
•   ∆ηµιουργία εισόδου προς Βουλγαρία  
•   Καταστροφή δασικού οικοσυστήµατος από 
φυσικά ή ανθρωπογεννή αίτια. 
• Αστυφιλία 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως 
ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 
νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 
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υπερκείµενους φορείς ή φορείς άλλων κλάδων. Έτσι η τοπική Αναπτυξιακή, παραµένει 

ανενεργή αφού αν και έχει οργανωθεί εκκρεµεί η έγκριση από τη Νοµαρχία, τα Κάστρα 

που αποτελούν ευθύνη της αρχαιολογικής υπηρεσίας παραµένουν αναξιοποίητα και η 

προσπάθεια παραχώρησης γης για δηµιουργία καταλυµάτων βρίσκει αντίθετη την 

∆ιεύθυνση Γεωργίας. 

Ο δήµος, βάσει της σηµερινής του εικόνας δεν φαίνεται να έχει σαφή τουριστικό 

προσανατολισµό, κάτι που συµπεραίνεται από την µη αξιοποίηση, µέσω της υλοποίησης 

προγραµµάτων, των εθνικών και κοινοτικών πόρων, την σε µεγάλο ποσοστό 

ενασχόληση του πληθυσµού µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την πλήρη απουσία 

ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων αλλά και την παραχώρηση έκτασης για την ανέγερση 

φυλακών. 

 

 

 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Χαµηλό κόστος ζωής 
• Πολιτιστική υποδοµή 
- Πολιτιστικοί σύλλογοι και Φιλαρµονική 
- Κάστρα Αδριανής και Πλατανιάς 
- Μεταβυζαντινή εκκλησία Αγ. Νικολάου 

Αδριανής 
- Ενδιαφέρον οικισµός Νικηφόρου (πέτρινα 

σπίτια και νεοκλασσικά κτίρια) 
• Οικοτουριστικοί πόροι 
- Άλσος Αδριανής 
- ∆άσος ∆ρυµότοπου (δυνατότητα δηµιουργίας 

∆ασικού Χωριού) 
• Επισκέψιµα οινοποιεία Κ. Λαζαρίδη και 
Μανωλεσάκη στην Αδριανή 

• Κακή συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 
• Κακή ποιότητα δικτύου ύδρευσης 
• Φυλακές υπό ανέγερση 
• Μη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
προγραµµάτων  
• Ανύπαρκτες υπηρεσίες προβολής και 
πληροφόρησης - Απουσία ενηµερωτικού 
υλικού  
• Απουσία ιδιωτικής επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας 
• Εικόνα εγκατάλειψης στα Κάστρα της 
περιοχής 
• Απουσία καταλυµάτων και περιορισµένη 
υποδοµή εστίασης  
• Ανενεργή παραµένει η τοπική Αναπτυξιακή 
 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές από 
την ανάπτυξη του τουρισµού 
• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων 
• Αξιοποίηση δρόµων κρασιού - Ανάδειξη σε 
προορισµό οινογνωσίας - γευσηγνωσίας 

• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικές 
περιοχές  
• Αστυφιλία 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική 
ως ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 
νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 
• Αποκλειστική στήριξη της οικονοµίας και της      
ανάπτυξης στον τουρισµό 
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8.1.3 Δήμος Δοξάτου 
 

Η τουριστική φυσιογνωµία της περιοχής είναι καθαρά πολιτιστική και διαθέτει ένα 

ιδιαίτερα πλούσιο προϊόν προς την κατεύθυνση αυτή, που περιλαµβάνει ικανή 

πολιτιστική υποδοµή, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική παράδοση, πλήθος πολιτιστικών 

συλλόγων και εκδηλώσεων. Παράλληλα διαθέτει οργανωµένους χώρους αναψυχής, 

αξιόλογα τοπικά προϊόντα αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή τους, ενώ πόλο έλξης αποτελεί και το φηµισµένο οινοποιείο Λαζαρίδη.  

Η περιοχή δεν εµφανίζει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων 

τουριστικών προορισµών, ενώ αρκετά πλεονεκτική είναι η γεωγραφική της θέση. 

Βρίσκεται στο µέσον της διαδροµής ∆ράµας – Καβάλας και ισαπέχει από το βουνό του 

Φαλακρού και τις παραλίες της Καβάλας, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά και στον ιστορικό 

οικισµό των Φιλίππων. Αποτελεί έτσι κοµβικό σηµείο και κατάλληλο τόπο διαµονής για 

όσους θέλουν να συνδυάσουν τη διαµονή τους µε επισκέψεις ή δραστηριότητες στους 

χώρους αυτούς. 

 Ενώ η περιοχή διαθέτει ικανή υποδοµή εστίασης, υποδοµές αναψυχής 

και διασκέδασης εντούτοις η υποδοµή στέγασης των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα ελλιπής 

και περιορίζεται στην ύπαρξη µόλις µιας ξενοδοχειακής µονάδας δυναµικότητας 56 

κλινών. Η απουσία καταλυµάτων αποτελεί και το βασικότερο µειονέκτηµα του δήµου, 

αφού η υπάρχουσα υποδοµή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών, 

οι οποίοι αναγκαστικά θα διαµείνουν στην πόλη της ∆ράµας και θα αρκεστούν σε µια 

ηµερήσια επίσκεψη στην περιοχή. Έτσι ο δήµος ∆οξάτου αδυνατεί να αξιοποιήσει την 

κοµβική θέση του, αφού δεν διαθέτει την ανάλογη υποδοµή που θα του επιτρέψει να 

εκµεταλλευτεί την επισκεψιµότητα γειτονικών περιοχών.  

Από µέρους των τοπικών αρχών γίνονται αρκετές προσπάθειες για την 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και προώθηση και τόνωση της επιχειρηµατικότητας, 

µε σηµαντικότερη την σύσταση γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο δήµος αξιοποιεί 

όσο το δυνατόν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αφού υλοποιεί και συµµετέχει σε 

αρκετά προγράµµατα, ενώ για την αναβάθµιση των υπηρεσιών προβολής του 

προορισµού και πληροφόρησης των επισκεπτών, δηµιουργείται ιστοσελίδα και οδηγός 

τουριστικής προβολής. Παράλληλα προωθείται η υλοποίηση σχεδίου 

επιχειρηµατικότητας αλλά και ενός σχεδίου προβολής των τοπικών προϊόντων και 

δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων µε επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
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Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας του δήµου και η αρκετά περιορισµένη επενδυτική 

πρωτοβουλία καθιστούν αναγκαία την ενηµέρωση και κατάρτιση της τοπικής κοινωνίας 

και προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του τουρισµού.  

 

 

 

 
 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Καλή γεωγραφική θέση (ισαπέχει από βουνό 
και θάλασσα) πρόσβαση (εγγύτητα σε 
Εγνατία) 
• ∆εκτική προς τους επισκέπτες τοπική 
κοινωνία 
• Καλή ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού 
• Ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική (πέτρινα 
σπίτια, παλιά αρχοντικά, νεοκλασσικά κτίρια) 
• Αργούσα υποδοµή 
- Καπναποθήκες, οθωµανικός νερόµυλος 

Κάτω κεφαλάρι 
- Κανό – καγιάκ και ποδήλατα στην 

ιδιοκτησία του δήµου 
• Σηµαντικές προσπάθειες προώθησης 
τουρισµού και τόνωσης επιχειρηµατικής 
σκέψης 
- Υλοποίηση πληθώρας προγραµµάτων – 

αξιοποίηση εθνικών κοινοτικών πόρων 
- Σύσταση γραφείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης 
• Εκδηλώσεις 
- Έκθεση τοπικών αγροτικών και 

παραδοσιακών προϊόντων 
- Πανηγύρια καλοκαιριού 
- Ιπποδροµίες στο ∆οξάτο  
- Αναβιώσεις γάµων 
- Ρακοκάζανα 

• Πολιτιστική Υποδοµή 
- Πάρκο Αρπακτικών 
- Πνευµατικό κέντρο και λαογραφικό 

µουσείο ∆οξάτου 
- ∆ηµιουργία λαογραφικού µουσείου, 

µουσείου καπνού Αγ. Αθανασίου 
- Αρχαιολογικός και συναυλιακός χώρος 

Πηγών Κεφαλαρίου 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις (Κλειστό 

γήπεδο µπάσκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου 
και 5Χ5, ιπποδρόµιο) 

• Ιδιαίτερα ελλιπής ξενοδοχειακή υποδοµή 
και υποδοµή στέγασης 
• Υποτονικές τουριστικές επιχειρήσεις 
• Απουσία ιδιωτικής επένδυσης στον 
τουρισµό 
• Κακή ποιότητα επαρχιακού οδικού δικτύο 
και κακή η πρόσβαση στους οικοτουριστικούς 
προορισµούς 
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας (21%) 
• Προβλήµατα υπεράντλησης υδάτων 



   

81    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

 
 

 
 
 

8.1.4 Κοινότητα Σιδηρόνερου και τμήμα Δήμου Δράμας 
 

Η περιοχή διαθέτει ενδιαφέρον τουριστικό προϊόν, το οποίο βασίζεται κυρίως 

στους ποικίλους περιβαλλοντικούς πόρους. Αποτελεί κατεξοχήν οικοτουριστικό 

προορισµό και συνδυάζει το µαγευτικό φυσικό τοπίο, που συνθέτει το ∆άσος Ελατιάς και 

ο Νέστος µε το έντονο στοιχείο της παράδοσης. Συγκριτικά της πλεονεκτήµατα το 

µοναδικό στην Ελλάδα ∆άσος ερυθρελάτης και τα ενδηµικά είδη µανιταριών και βοτάνων 

που απαντώνται εκεί, οι εκδηλώσεις που γίνονται κατά το «Αντάµωµα των 

Σαρακατσάνων» και η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής στον 

τρόπο ζωής, την αρχιτεκτονική, την γαστρονοµία.  

Η υφιστάµενη υποδοµή είναι ποιοτική και ικανή να εξυπηρετήσει τα χαµηλά 

ποσοστά της υφιστάµενης επισκεψιµότητας, χρειάζεται όµως επέκταση στην περίπτωση 

που η περιοχή αναπτυχθεί τουριστικά. Βελτίωση χρειάζονται οι οδικές υποδοµές, αφού η 

κακή τους κατάσταση δυσκολεύει την πρόσβαση στο βασικό τουριστικό πυρήνα, το 

δάσος Ελατιάς, ενώ στο νότιο τµήµα της (περιοχή Λιβαδερού) θα έπρεπε να 

δηµιουργηθεί καλή πρόσβαση προς το χιονοδροµικό. 

• Σύλλογοι 
- Αερολέσχη 
- Ιππικός όµιλος 
- Ορειβατικός σύλλογος 
- Πολιτιστικοί σύλλογοι ∆οξάτου, Αγ. 

Αθανασίου, Κυργίων 
• Περιβαλλοντικοί πόροι 
- Πηγές Κεφαλαρίου – Ρέµα 

Βοϊράνης(υγροβιότοπος) 
- Πευκοδάσος Κυργίων 

• Οινοποιητική παράδοση – ονοµαστά κρασιά 
(Οινοποιεία Ν. Λαζαρίδη) 
• Τοπικά προϊόντα (χαλβάς, κόκκινη πιπεριά, 
πέστροφα, ντοµάτα, καπνός, τσίπουρο) 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
• Ολοκλήρωση Εγνατίας Οδού 
• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές 
από την ανάπτυξη του τουρισµού 
• Ανάδειξη σε προορισµό φαγητού 

• Αστυφιλία 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική 
ως ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 
νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 
• Να στηριχθεί η οικονοµία και η ανάπτυξη 
αποκλειστικά στον τουρισµό 
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Προς το παρόν όµως, ο ξεχωριστός φυσικός πλούτος της περιοχής και 

γενικότερα το τουριστικό της προϊόν στο σύνολό του, παραµένει αναξιοποίητο, αφού δεν 

έχουν γίνει ανάλογες προσπάθειες, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και ανάπτυξης του 

τοπικού τουρισµού όσο και σε επίπεδο προβολής του προορισµού. Βασική αιτία για την 

κατάσταση αυτή είναι οι αδυναµίες που εµφανίζει η τοπική αρχή αλλά και οι αδυναµίες 

που εµφανίζει βάσει της σύνθεσής της η τοπική κοινωνία.  

Όσον αφορά ειδικότερα την κοινοτική αρχή Σιδηρονέρου παρουσιάζει σηµαντικές 

ελλείψεις σε προσωπικό, µε τον δήµαρχο να είναι ο µόνος υπεύθυνος για τον τουρισµό 

αλλά και τα λοιπά θέµατα της περιοχής, ενώ ιδιαίτερα περιορισµένοι είναι και οι πόροι 

που διαθέτει η κοινότητα. Αν και υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις η τοπική αρχή αδυνατεί 

να υλοποιήσει το όραµά της λόγω έλλειψης της απαιτούµενης πληροφόρησης και 

τεχνογνωσίας. Γι αυτό άλλωστε και δεν έχουν εκµεταλλευτεί καθόλου εθνικά και 

κοινοτικά προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση τουριστικών δράσεων.   

Σχετικά µε τον  πληθυσµό της περιοχής είναι ιδιαίτερα γηρασµένος, σχετικά 

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και µε αποκλειστική απασχόληση στην υλοτοµία και την 

κτηνοτροφία. Έτσι η τοπική κοινωνία αν και ιδιαίτερα φιλόξενη, εµφανίζεται αδαής και 

απρόθυµη να δραστηριοποιηθεί στον τουρισµό. Το ότι η επιχειρηµατικότητα   στην 

περιοχή φαίνεται και από την απουσία οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων ή 

τυροκοµείων και κυρίως µονάδων επεξεργασίας ξύλου, για την εκµετάλλευση της 

µεγάλης τοπικής υλοτοµικής παραγωγής.  

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καµία προσπάθεια προβολής της περιοχής και 

πληροφόρησης των επισκεπτών εντούτοις τυγχάνει αναγνώρισης και αναφοράς σε 

άρθρα και sites, κάτι που αποδεικνύει την σηµαντική δυναµική της. Είναι ιδιαίτερα 

γνωστή στους κυνηγετικούς συλλόγους και αποτελεί καθιερωµένο κυνηγετικό 

προορισµό, ενώ προτιµάται και από συλλόγους και µεµονωµένους επισκέπτες για 

ορεινή ποδηλασία (mountain bike) και εκδροµές µε 4x4, µε τους επισκέπτες να 

δηλώνουν ικανοποιηµένοι. 
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∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ενδιαφέρουσα µορφολογία 
• Περιβάλλον που δεν έχει υποστεί σηµαντική 
ανθρώπινη παρέµβαση 
• Οικονοµικός προορισµός (σχετικά χαµηλές τιµές) 
• Φιλόξενη τοπική κοινωνία  
• Λίγοι επισκέπτες αλλά ικανοποιηµένοι και 
επαναλαµβανόµενοι 
• Ύπαρξη πολλών αργούντων κτιρίων. 
• Σηµαντική θηραµατοπονία - Καθιερωµένος 
κυνηγετικός προορισµός 
• Σηµαντική υλοτοµική παραγωγή  
• Υποδοµή φιλοξενίας 
- Ποιοτικές Ξενοδοχειακές Μονάδες 
- Χώροι αναψυχής περιµετρικά της λίµνης 
- Παραδοσιακές ταβέρνες  
- Εγκαταστάσεις - υποδοµές φιλοξενίας 
      ∆ασικού Χωριού Ελατιάς 

• Ενδιαφέρον Τουριστικό προϊόν 
• Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 και παλιά ορεινά 

µονοπάτια 
• Καταρράκτες (Στραβόρεµα, Βαθύρεµα) 
• Υ/Η Φράγµα Νέστου – Τεχνητή λίµνη 
• ∆άσος Ελάτιας (Καράντερε) 
• Όρος Φαλακρό 
• Ποικιλία φυσικών και αγροτικών τοπικών 

προϊόντων (Μέλι, µανιτάρια, βότανα, κάστανα, 
καρύδια. Κράνα, γλυκά κουταλιού, 
ξυλοτεχνίες) 

• Έντονο παραδοσιακό στοιχείο (τρόπος ζωής, 
αρχιτεκτονική, γαστρονοµία)  

• Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος 
• Εκδηλώσεις  

• Πανηγύρια καλοκαιριού 
• «Αντάµωµα Σαρακατσάνων» 
• «Μάχη Νέστου» 

• Απουσία υποδοµών υγείας (αγροτικός γιατρός 2 
φορές την εβδοµάδα) 
• Γεωγραφική αποµόνωση – κοινωνική και 
οικονοµική εσωστρέφεια  
• Γηρασµένος  πληθυσµός 
• Παραδοσιακή παραγωγική δοµή (αποκλειστική 
απασχόληση σε κτηνοτροφία, υλοτοµία) 
• Περιορισµένοι χρηµατικοί πόροι κοινότητας 
Σιδηρονέρου και σηµαντικές ελλείψεις σε δηµοτικό 
προσωπικό 
• Μη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
προγραµµάτων  
• Απουσία οργανωµένων προσπαθειών τουριστικής 
ανάπτυξης 
• Ανύπαρκτες υπηρεσίες προβολής και 
πληροφόρησης - Απουσία ενηµερωτικού υλικού  
• Ιδιαίτερα περιορισµένη ιδιωτική επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία 
• Απαγόρευση δραστηριοτήτων από ∆ΕΗ πλησίον 
της λίµνης του φράγµατος 
• Κακή ποιότητα οδικών υποδοµών στο ορεινό 
κοµµάτι 
• Απουσία πρόσβασης προς το χιονοδροµικό 
Φαλακρού 
• Πληθώρα εγκαταλελειµµένων δηµόσιων κτιρίων 
(εκκλησίες, σχολεία)  
• Αναξιοποίητοι οι φυσικοί και αγροτικοί πόροι 

• ∆εν υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας ξύλου 
ή εργαστήρια ξυλοτεχνίας και λαϊκής τέχνης 

• ∆εν έχουν οργανωθεί παραδοσιακά τοπικά 
προϊόντα. 

 
 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

• Ολοκλήρωση δρόµου Θησαυρός – Σιδηρόνερο 
• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων 
• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές από την 
ανάπτυξη του οικοτουρισµού 
• ∆ηµιουργία οδικής πρόσβασης στο χιονοδροµικό 
από το Λιβαδερό 

• Καταστροφή δασικού οικοσυστήµατος από φυσικά 
ή ανθρωπογεννή αίτια. 
• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικούς νοµούς 
και περιοχές της Βουλγαρίας 
• Αστυφιλία 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως 
ευκαιρία για εύκολο κέρδος από νεοεισερχόµενους 
επιχειρηµατίες 
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8.1.5 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου  
 

Η τουριστική ανάπτυξη  βασίζεται κυρίως στο χιονοδροµικό κέντρο του 

Φαλακρού. Το γεγονός αυτό όµως συνεπάγεται ότι ο τουρισµός εξαρτάται από τα 

καιρικά φαινόµενα, δηλαδή αν θα χιονίσει αρκετά ώστε να φτάσει το χιόνι στα 40cm 

πάχος για να λειτουργήσουν οι πίστες. Τις δυο τελευταίες χρονιές συµπεριλαµβανοµένης 

της τρέχουσας, το να στηρίζεται ο τουρισµός της περιοχής στο Χιονοδροµικό Κέντρο του 

Φαλακρού παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας.  

Αναξιοποίητη είναι η διαδροµή για το δάσος της Σηµύδας καθώς δεν είναι 

επισκέψιµη παρά µόνο µε όχηµα τύπου 4x4. η αξιοποίηση του δάσους θα µπορούσε να 

αναπτύξει τον οικοτουρισµό –όπως αυτός ορίστηκε στην εισαγωγή της παρούσας 

µελέτης- στην περιοχή και να επιµηκύνει την τουριστική περίοδο από τη µικρής διάρκειας 

σεζόν λειτουργίας του χιονοδροµικού. Επίσης η  βελτίωση του οδικού δικτύου στην 

διαδροµή ∆άσος Σηµύδας- δασικό χωριό της Ελατιάς θα µπορούσε να ενώσει τις δύο 

αυτές περιοχές και να παρέχει ποικιλία εµπειριών στον επισκέπτη. 

Συγκριτικό πλεονέκτηµα αποτελεί το Φαλακρό όχι µόνο, γιατί αποτελεί τη 

µοναδική φυσική πίστα διαστάσεων ολυµπιακών αγώνων στη Ελλάδα και µπορεί να 

προσελκύσει πλήθος επισκεπτών τη χιονισµένη περίοδο, αλλά επιπλέον γιατί µπορεί να 

προκαλέσει πλήθος ερευνητών και παρατηρητών να το επισκεφθούν και τις υπόλοιπες 

περιόδους για την καταγραφή σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας που 

παρουσιάζονται. Ενώ επιπλέον ενδείκνυται για ορειβασία, αναρρίχηση, ιππικές 

διαδροµές, προπονήσεις, αθλητικό τουρισµό και τουρισµό περιπέτειας γενικότερα σε 

όλη τη διάρκεια του έτους και όχι µόνο εποχικά. Ωστόσο αυτού του είδους τα ενδεχόµενα 

δεν έχουν προωθηθεί.  

Θετικό στοιχείο είναι η παρουσία των ντόπιων στις περιοχές µε ισχυρή θέληση να 

προωθήσουν τον οικοτουρισµό. Αρκετοί είναι οι ντόπιοι που βρίσκουν δουλειά στην 

πόλη της ∆ράµας και όµως επιστρέφουν στα ορεινά χωριά τους προσπαθώντας να 

κάνουν επενδύσεις για να αναπτυχθεί η οικονοµία του τόπου τους.  

Όσον αφορά την υφιστάµενη τουριστική κίνηση είναι συγκεντρωµένη χρονικά 

κυρίως στα Σαββατοκύριακα µε πλήθος κόσµου της τάξης των 3.000 το διήµερο.  Η 

περιοχή όµως αδυνατεί να εξυπηρετήσει την ζήτηση σε τουριστικές υπηρεσίες και 

υποδοµές. Τα καταλύµατα απουσιάζουν ενώ και η υποδοµή εστίασης είναι ανεπαρκής. 

Έτσι την επισκεψιµότητα αυτή εκµεταλλεύονται γειτονικές περιοχές και κυρίως η πόλη 
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της ∆ράµας, όπου κατά βάση διαµένουν οι επισκέπτες. Μη µπορώντας λοιπόν, η 

περιοχή να «κρατήσει» τον επισκέπτη, τα ανταποδοτικά οφέλη που αποκοµίζει από τον 

τουρισµό είναι ιδιαίτερα περιορισµένα. 

Υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµών και υπηρεσιών. Οι 

υφιστάµενες είναι ανεπαρκείς τόσο για να καλύψουν το κενό που υπάρχει σε εκείνες του 

3ου ΤΠ όσο και για να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του 4ου  ΤΠ. Το οδικό δίκτυο 

απαιτεί αναβάθµιση σε κοµβικά σηµεία, όπως αυτό της Άνω και Κάτω Βροντούς για να 

ενωθούν τα δύο χιονοδροµικά κέντρα των συνορευόντων νοµών.  Επίσης στο δάσος της 

Κύκλας είναι απαραίτητη η δηµιουργία οικοτουριστικής διαδροµής µεταξύ της Λίµνης του 

Καταφύτου και το Βαθύτοπο µε το ∆άσος της Κύκλας και το Περιθώρι. 

Επίσης είναι επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης των αποβλήτων της λίµνης των 

Λευκογείων πριν ακόµη αυτά παρασυρθούν από τα νερά του ποταµού και φτάσουν στη 

λίµνη καθώς τότε το πρόβληµα είναι διττό και η διαχείρισή του έχει αυξηµένο κόστος. 

Συγκεκριµένα µε την είσοδο των απορριµµάτων δηµιουργείται πρόβληµα στην ποιότητα 

του νερού και έτσι θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία, ενώ επιπλέον πρέπει να 

διαχειριστούν και τα απορρίµµατα και συγκεκριµένα να µεταφέρονται σε ΧΥΤΑ πλησίον 

της λίµνης σε θέση που να µην υπάρχει κίνδυνος απορροής σε υδροφόρο ορίζοντα ή/ 

και στη λίµνη. 

 Το αρνητικό και πολύ βασικό στοιχείο για την περιοχή είναι το ακαθόριστο και 

περιπλεγµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Φαλακρό και η υπόδειξη υπευθύνων σε όλη 

την έκταση του τουριστικού πυρήνα.  Έτσι παρά το γεγονός ότι το χιονοδροµικό κέντρο 

του Φαλακρού είναι ιδιαίτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα για τις πίστες του και έχει 

αθρόα προσέλευση επισκεπτών, δεν είναι βιώσιµη επιχείρηση. Σύµφωνα µε µαρτυρίες 

των τοπικών αρχόντων δεν µπορεί η επιχείρηση ΑΝ.ΦΑ. να διεκδικήσει ενοίκια και άλλα 

κόστη εξαιτίας του ακαθόριστου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην έκταση του 

χιονοδροµικού. Το αποτέλεσµα είναι η επιχείρηση να αδυνατεί να αποπληρώσει ακόµη 

και τα λειτουργικά κόστη και να είναι αµφισβητούµενη η λειτουργία του χιονοδροµικού 

κέντρου κάθε έτος και αδυνατεί να παρουσιάσει επιχειρηµατική ανάπτυξη.  

Επίσης, µειονέκτηµα θεωρείται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν Συµπράξεις 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα στο Χιονοδροµικό Κέντρο. Αντ’ αυτού υπάρχουν µόνο 

δηµόσιοι  φορείς, οι οποίοι εξαιτίας του χαρακτήρα των µικρών κοινωνιών δεν µπορούν 

να προωθήσουν την περιοχή σύµφωνα µε τις φυσικές της δυνατότητες, καθώς 

υποκύπτουν  συχνά σε «χάρες», οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος της λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 



   

86    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

 
 
 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Υψηλής αισθητικής φυσικά τοπία 
• Ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον 
- ∆άσος Σηµύδας (νοτιότερο στην Ευρώπη) 
- ∆άσος Κύκλας 
- Όρος Φαλακρό 
- Υδάτινο οικοσύστηµα Νέστου 
- Πλούσια χλωρίδα (ενδηµικά είδη, βότανα) 

• Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6 (τµήµατα Κ. Βροντού – 
Κ. Νευροκόπι, Κ. Νευροκόπι – Βώλακας, 
Βώλακας – Φαλακρό, Φαλακρό Λιβαδερό) 

• Έντονη γεωλογία (µάρµαρο, γρανίτης, Βωξίτης) 
• Εγκαταστάσεις χιονοδροµικού κέντρου 

Φαλακρού 
• Ικανή και ποιοτική υποδοµή στέγασης (400 

περίπου κλίνες) 
• Ικανή πολιτιστική υποδοµή 
- ∆ηµοτικό Συνεδριακό Κέντρο 
- Λαογραφικό Μουσείο 
- Οχυρό Λισσέ  

• Προβλήµατα ύδρευσης - αβέβαιη ποιότητα 
νερού 

• Υποβάθµιση τοπίου και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα από ορυχεία – λατοµεία 

• Ελλιπής εκπαιδευτική υποδοµή 
• Ζήτηση που εποχικά υπερκαλύπτει την 

προσφορά 
• Ελλιπής σήµανση Ε6 και άλλων ορεινών 

διαδροµών. 
• ∆υσχέρεια στη λειτουργία του χιονοδροµικού 

λόγω ιδιοκτησιακού προβλήµατος 
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας 
• Έντονα εποχικό προϊόν και άµεσα εξαρτηµένο 

από τις καιρικές συνθήκες 
• Περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω 

απορριµµάτων από Βουλγαρία και 
επιβάρυνση ατµόσφαιρας από τους ρύπους 
της καύσης αυτών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
• Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης Μικροµηλιά – 

Παπάδες 
• Επιµήκυνση τουριστικής περιόδου – 

δραστηριότητες πέραν της χιονοδροµίας σε 
Φαλακρό, υποδοµές για επέκταση 
χιονοδροµικής περιόδου) 

• Σύνδεση χιονοδροµικών Φαλακρού – Βροντούς 
• Ανάπτυξη ικανής αθλητικής υποδοµής 

(εκµετάλλευση υψοµέτρου για προετοιµασία 
οµάδων) 

• Αστυφιλία 
• Παύση λειτουργίας χιονοδροµικού κέντρου 

φαλακρού 
• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικούς 
νοµούς και περιοχές της Βουλγαρίας 

• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως 
ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 
νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 

 

 
 
 

8.1.6 Δήμος Προσοτσάνης 

Το τουριστικό προϊόν της περιοχής είναι πολυδιάστατο και συνδυάζει ποικιλία 

εµπειριών και δραστηριοτήτων για τον επισκέπτη. ∆ιαθέτει σηµαντικούς ιστορικούς, 

αρχαιολογικούς πόρους, διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 

ενώ επιπλέον το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ αξιόλογο. Παρ’ όλα αυτά  οι φυσικοί 

πόροι πέραν του Σπηλαίου Αγγίτη δεν έχουν αξιοποιηθεί ικανοποιητικά.  

Όσον αφορά τις οδικές υποδοµές είναι αναγκαία η δηµιουργία σύνδεσης του 

οικισµού των Πύργων µε το Χιονοδροµικό Κέντρο, ώστε να αναδειχθεί και η περιοχή των 

Πύργων και επιπλέον να αποσυµφορηθεί η κυκλοφορία την περίοδο λειτουργίας του 

Χιονοδροµικού και να µπορέσει η περιοχή να εκµεταλλευτεί ένα κοµµάτι της ζήτησης του 
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χιονοδροµικού. Παράλληλα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στο Μενοίκιο όρος το 

οποίο είναι επισκέψιµο µόνο για όσους διαθέτουν οχήµατα 4x4. 

Επίσης είναι αναγκαία η ύπαρξη υποδοµών φιλοξενίας για την συγκράτηση των 

επισκεπτών στην περιοχή. Οι υφιστάµενες υποδοµές και η προσπάθεια τουριστικής 

ανάπτυξης µε επίκεντρο το Σπήλαιο είναι αξιόλογα, ωστόσο η περιοχή δεν είναι σε θέση 

να εξυπηρετήσει και να εκµεταλλευτεί τη µαζική ζήτηση που εντοπίζεται στην περιοχή 

του Σπηλαίου Αγγίτη, µε τους επισκέπτες να στεγάζονται, εστιάζονται και διασκεδάζουν 

σε γειτονικές περιοχές. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία τουριστικής ζώνης µέσα από 

το χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής, ώστε εν συνεχεία να µην γίνει άναρχα η 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. Ο τουρισµός του σπηλαίου είναι µαζικός και 

απαιτείται η λήψη προληπτικών περιβαλλοντικών µέτρων και χωροταξικού σχεδιασµού 

πριν την ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών στην εγγύς έκταση. Το σπήλαιο του Αγγίτη 

θα µπορούσε επίσης να προωθηθεί περαιτέρω µετά τη δηµιουργία ασφαλτόστρωσης 

µεταξύ της Περιχώρας και του Ανθοχωρίου, ώστε να υπάρχει σύντοµη πρόσβαση από 

το Σπήλαιο της Αλιστράτης σε αυτό του Αγγίτη. 
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∆ΥΝΑΜΕΙΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Σηµαντικοί οικοτουριστικοί πόροι 
- Σπήλαιο Αγγίτη 
- Φαράγγι Πετρούσας 
- Ποταµός Αγγίτης  
- Λίµνη Κοκκινογείων 
- Μενοίκιο όρος – Καστανόδασος  

• Ικανή πολιτιστική υποδοµή 
- 3 λαογραφικά µουσεία 
- Υπαίθριο θέατρο φαραγγιού Πετρούσας 
- Κάστρα Αγγίτη και Πύργων 
- Ιερό ∆ιονύσου 
- Μεταβυζαντινές εκκλησίες 

• Σηµαντική αθλητική υποδοµή 
- 7 γήπεδα ποδοσφαίρου και 2 5x5 
- Γήπεδα τέννις και Badminton  
- Κλειστό γυµναστήριο 
- Πίστες αναρρίχησης 
- Ιδιωτικό Κολυµβητήριο 

• Πλήθος συλλόγων 
- Πολιτιστικοί σύλλογοι 
- Αθλητικοί σύλλογοι 
- Ορειβατικός σύλλογος 
- 2 γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί 

• Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα (τσίπουρο, γλυκά 
κουταλιού, παραδοσιακές πίτες, χυλοπίτες) 

• Πληθώρα εκδηλώσεων 
- Πρωτοχρονιάτικα έθιµα (Μπαµπούγερα, 

Μπάµπιτεν, Κούπες) 
- Γιορτή Θεού καλής Βρύσης 
- Αποκριάτικα – ∆ιονυσιακά δρώµενα 
- Πανηγύρια στη µνήµη τοπικών Αγίων 
- «Βραδιές Φαραγγιού» 
- ∆ιεθνείς Αγώνες Ορεινής ποδηλασίας 

• Προβλήµατα οδικών προσβάσεων προς το 
Μενοίκιο 

• Απουσία ξενοδοχειακής και συναφής 
υποδοµής στέγασης 

• Αδυναµία συγκράτησης επισκεπτών στον 
προορισµό λόγω έλλειψης υποδοµών 
φιλοξενίας 

• Υψηλά ποσοστά ανεργίας και σχετικά 
γηρασµένος πληθυσµός 

• Σχεδόν ανύπαρκτη η ιδιωτική επενδυτική 
πρωτοβουλία στον τουρισµό 

• Περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω 
ανεξέλεγκτων χωµατερών 

• Απουσία σχεδιασµού ελέγχου της µαζικής 
επισκεψιµότητας του Σπηλαίου 

• Αναξιοποίητοι οι περιβαλλοντικοί πόροι εκτός 
του Σπηλαίου 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
• Οδική σύνδεση Πύργων µε χιονοδροµικό – 

εκµετάλλευση της αυξηµένης εποχικά ζήτησης 
του χιονοδροµικού 

• Σύνδεση – δικτύωση Σπηλαίου Αγγίτη – 
Αλιστράτης 

• Εκµετάλλευση αθλητικής υποδοµής 
(διοργάνωση τουρνουά – προετοιµασία 
ορειβατικών συλλόγων) 

• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές από 
τη δηµιουργία τουριστικής υποδοµής και 
περαιτέρω προώθηση της τουριστικής 
ανάπτυξης 

• Αστυφιλία 
• Εκµετάλλευση της επισκεψιµότητας της 

περιοχής από γειτονικές περιοχές  
• Καταστρατήγηση φέρουσας ικανότητας και 

περιβαλλοντικές υποβαθµίσεις 
• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικές 

περιοχές 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως 

ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 
νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες 
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8.1.7 Δήμος Σιταγρών 
 

 Το τουριστικό προϊόν  βασίζεται κυρίως στον πολιτισµό.  Η περιοχή διαθέτει 

αξιόλογη σχετική υποδοµή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.   

Συγκριτικό πλεονέκτηµα αποτελεί επίσης το έθιµο των «Αναστενάρηδων», που 

προσελκύει πλήθος επισκεπτών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και το 

εξωτερικό.    

Θετικό στοιχείο είναι και η ύπαρξη του αεροδροµίου, που ήδη προσελκύει τα 

µέλη της λέσχης των αεροπτεριστών. Θα µπορούσε να οργανωθεί περαιτέρω ώστε να 

υπάρχει κοινό που παρακολουθεί αγώνες αεροπτεριστών.  

Η περιοχή δεν διαθέτει σηµαντικούς οικοτουριστικούς πόρους. Η αξιοποίηση 

ωστόσο των πηγών της Αγ. Βαρβάρας και των νερών του Αγγίτη µέσω της δηµιουργίας 

αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση των παραποτάµιων χώρων  

θα καταφέρει να προσελκύσει και αυτού του είδους τους επισκέπτες. Των όποιων 

προσπαθειών αξιοποίησης βέβαια πρέπει να προηγηθεί η επίλυση των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την επιβάρυνση του υδροφόρου 

ορίζοντα.  

Όσον αφορά την υφιστάµενη τουριστική κίνηση, αν και είναι περιορισµένη στη 

διάρκεια του έτους, υπάρχει χρονικά εντοπισµένη µαζική έλευση επισκεπτών τις 

περιόδους διεξαγωγής των τοπικών εκδηλώσεων. Η περιοχή όµως αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει ακόµα και αυτή την εποχική ζήτηση αφού δεν διαθέτει τουριστική 

υποδοµή. Τα καταλύµατα απουσιάζουν ενώ και η υποδοµή εστίασης είναι υποτονική. 

Έτσι την επισκεψιµότητα αυτή εκµεταλλεύονται γειτονικές περιοχές και κυρίως η πόλη 

της ∆ράµας, όπου κατά βάση διαµένουν οι επισκέπτες. Μη µπορώντας λοιπόν η 

περιοχή να «κρατήσει» τον επισκέπτη, τα ανταποδοτικά οφέλη που αποκοµίζει από τον 

τουρισµό είναι ιδιαίτερα περιορισµένα. 

Εκκρεµεί επίσης η βελτίωση των οδικών υποδοµών, αφού παρά το γεγονός ότι η 

προσβασιµότητα της περιοχής είναι αρκετά καλή, καθώς τη διατρέχουν δυο εθνικές οδοί, 

οι εσωτερικές µετακινήσεις δυσχεραίνονται από την κακή ποιότητα του επαρχιακού 

δικτύου. 

 Πρωταρχικό στοιχείο εποµένως πέρα από την αξιοποίηση και ανάδειξη των 

υφιστάµενων πόρων και τις όποιες προσπάθειες προβολής του προορισµού είναι η 
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ανάπτυξη ικανής υποδοµής, τόσο σε επίπεδο τουρισµού (στέγαση, εστίαση, αναψυχή) 

όσο και σε γενικότερο επίπεδο (οδικές υποδοµές, περιβαλλοντικές υποδοµές) 

σχεδιασµένης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπάρχουσας αλλά και µελλοντικής, 

ενδεχοµένως αυξηµένης, ζήτησης.  

 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Καλή γεωγραφική θέση (εγγύτητα σε ∆ράµα και 
Σπήλαια Αλιστράτης και Αγγίτη) 
• Αξιόλογη πολιτιστική υποδοµή 
- 2 θέατρα και 5 πολιτιστικές στέγες 
- Λαογραφικό µουσείο και δηµοτική βιβλιοθήκη 

Αργυρούπολης 
- Προϊστορικός οικισµός Σιταγρών και τµήµα 

αρχαίας ρωµαϊκής Εγνατίας. 
- Μοναστήρι Αγ. Μηνά (διαθέτει ξενώνες) 

• Σηµαντική αθλητική υποδοµή και διοργάνωση 
αθλητικών τουρνουά 
• Εκδηλώσεις 
- «Αναστενάρια» 
- 3ήµερη έκθεση αγροτικών προϊόντων 

• Οικοτουριστικοί πόροι 
- Πηγές Αγ. Βαρβάρας και Αγγίτης ποταµός 
- Άλσος Αγ. Μηνά και αλσύλια Αργυρούπολης, 

Μαυρολεύκης, Μεγαλόκαµπου 

• Κακή ποιότητα επαρχιακού οδικού δικτύου 
• Απουσία υποδοµών υγείας (αγροτικός γιατρός 3 
φορές την εβδοµάδα) 
• Προβλήµατα ρύπανσης Αγγίτη 
• Απουσία οργανωµένων προσπαθειών τουριστικής 
ανάπτυξης  
• Μη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
προγραµµάτων  
• Ανύπαρκτες υπηρεσίες προβολής και 
πληροφόρησης - Απουσία ενηµερωτικού υλικού  
• Απουσία ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας 
• Απουσία καταλυµάτων και ελάχιστη υποδοµή 
εστίασης 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

• Αναπτυξιακές και οικονοµικές προοπτικές από την 
ανάπτυξη του τουρισµού 
• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων 

• Να  εξακολουθήσουν οι γειτονικές περιοχές να 
εκµεταλλεύονται αποκλειστικά την τοπική τουριστική 
ζήτηση  
• Έντονος ανταγωνισµός από γειτονικές περιοχές 
• Αστυφιλία 
• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική προοπτική ως 
ευκαιρία για εύκολο κέρδος από νεοεισερχόµενους 
επιχειρηµατίες 
• Αποκλειστική στήριξη της οικονοµίας και της 
ανάπτυξης στον τουρισµό 
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8.2 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

∆υνάµεις: 

• Η στρατηγικής σηµασίας γεωπολιτική θέση του νοµού αποτελεί στοιχείο αυξηµένου 

ειδικού βάρους για νέες επενδύσεις. Ο νοµός βρίσκεται σε στρατηγικό σηµείο της 

Ανατολικής Μεσογείου, σε ένα σηµείο που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση  µε τα 

Βαλκάνια και τις αναδυόµενες αγορές της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και 

Παρευξείνιας περιοχής. 

• Η γεωγραφική θέση της περιοχής και τα συγκοινωνιακά δίκτυα που την εξυπηρετούν 

αποτελούν ένα ακόµη πλεονέκτηµα µε διττό χαρακτήρα. Εµφανίζονται προοπτικές 

εξωστρέφειας του οικονοµικού και παραγωγικού κυρίως τοµέα λόγω της εγγύτητας µε 

την Βαλκανική ενδοχώρα, την ύπαρξη πύλης εισόδου προς τη Βουλγαρία (Τελωνείο 

Εξοχής) αλλά και τη σύνδεση µε την Εγνατία Οδό αλλά και προοπτικές εκµετάλλευσης 

του αναβαθµισµένου ρόλου της Θεσσαλονίκης ως µητροπολιτικό κέντρο (υποδοµές, 

πανεπιστήµια, αγορά, εξειδικευµένες υπηρεσίες κ.λπ.). 

• Η µικρή χρονοαπόσταση από τα αστικά κέντρα της Καβάλας, Ξάνθης και  Σερρων,  

που καθιστούν την ∆ράµα προσιτό και εύκολα προσβάσιµο τουριστικό προορισµό για 

τους κατοίκους των δυο αστικών συγκεντρώσεων αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ενώ 

η σύνδεση µε το αεροδρόµιο και το λιµάνι της Καβάλας που βρίσκεται σε µικρή 

χρονοαπόσταση δύναται να εξυπηρετεί το ενδιαφερόµενο κοινό περιοχών της ευρύτερης 

Ελλάδας και αλλοδαπών. 

• Το  βασικότερο πλεονέκτηµα του νοµού αποτελεί η ύπαρξη πλούσιου φυσικού 

τοπίου. Το τοπίο ως βασικός άξονας σχεδιασµού του τουρισµού στο νοµό, µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της ∆ράµας. Η περιοχή, µιας και 

είναι κυρίως ορεινή, είναι πλούσια σε φυσικά τοπία, απεριόριστης οµορφιάς, ορεινούς 

όγκους και δάση, στοιχεία που µπορούν να προσελκύσουν τουρίστες κάθε µορφής και 

να αναπτύξουν πολλαπλές δράσεις στην ύπαιθρο. 

• Ο σηµαντικός αριθµός των βυζαντινών και µεταβυζαντινών εκκλησιών που 

βρίσκονται διεσπαρµένες στο σύνολο της έκτασης του νοµού, το ιερό του ∆ιονύσου και 

τα οχυρά, αποτελούν πόλο έλξης πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Συγκριτικό πλεονέκτηµα αποτελούν τα φυσικά οικοσυστήµατα, µε πλούσια πανίδα 

και χλωρίδα, ενδηµικά και σπάνια είδη, τόσο ως πόροι µεγάλης οικολογικής αξίας αλλά 
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και ως τουριστικοί πόροι (δάσος Ελατιάς, δάσος Φρακτού, ∆άσος Σηµύδας, ∆άσος 

Κύκλας, Μενοίκιο Όρος, Κορυφές Φαλακρού, Νέστος ποταµός, Αγγίτης Ποταµός). 

• Το χιονοδροµικό κέντρο Φαλακρού αποτελεί επίσης σηµαντικό πλεονέκτηµα, που 

προσελκύει και το µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών στην περιοχή κατά την διάρκεια των 

χειµερινών µηνών. 

• Επιπλέον µαζικότητα εµφανίζεται στα ποσοστά επισκεψιµότητας του Σπηλαίου 

Μααρά στους πρόποδες του όρους Φαλακρό µε το µαγευτικό τοπίο και τα στοιχεία 

σπηλαιολογικού, παλαιοντολογικού, τουριστικού ενδιαφέροντος 

• Σηµαντικές προοπτικές προκύπτουν από την ύπαρξη των θερµών πηγών στα 

Θερµιά, για την ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού, µορφής για την οποία εµφανίζεται 

ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. 

• Ο πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια «δεξαµενή» απασχόλησης 

και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα συναντώνται κυρίως στο δυναµισµό της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας και της υλοτοµίας που παρέχουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και 

του δευτερογενή τοµέα µε µεταποιητικές δραστηριότητες, παραγωγή τοπικών 

προϊόντων, επεξεργασία ξυλείας. 

• Το κλίµα του Νοµού ∆ράµας ευνοεί ιδιαίτερα την παραγωγή µοναδικών προϊόντων 

προερχοµένων από τον πρωτογενή τοµέα, τα οποία και αναφέρθηκαν στις αναλύσεις 

S.W.O.T. ανά περιοχή.  

• Μέσα από την υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων 

υπάρχει σαφής αυξητική τάση βελτίωσης των υποδοµών και υπηρεσιών σε όλη την 

έκταση της περιοχής. Επίσης σηµαντική εµπειρία έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή των 

Κοινοτικών και Εθνικών Προγραµµάτων των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων 

µε αποτέλεσµα τόσο την αποδοχή της αναπτυξιακής φιλοσοφίας από την τοπική 

κοινωνία όσο και την αποτελεσµατικότητα των φορέων σχεδιασµού και ανάπτυξης του 

Νοµού. 

Αδυναµίες: 

• Παρατηρούνται ιδιαίτερα χαµηλές πληρότητες των καταλυµάτων σε σχέση µε την 

χώρα και την περιφέρεια και µειωµένο αριθµό διανυκτερεύσεων. Ο νοµός εµφανίζει 

αδυναµία έλξης αλλοδαπών τουριστών σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ποσοστά της 

χώρας και της περιφέρειας. Έτσι η όποια τουριστική κίνηση του στηρίζεται στον 

εσωτερικό τουρισµό (ηµεδαποί). 
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• Οι υψηλές τιµές δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών. 

• Αρκετές ελλείψεις εµφανίζονται στις  τουριστικές υποδοµές. Η υποδοµή στέγασης 

είναι ελλιπής, οι υποδοµές εστίασης περιορισµένες. Εξαίρεση αποτελεί η πόλη της 

∆ράµας, όπου οι υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης διασκέδασης και αναψυχής είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγµένες. 

• Ο τριτογενής τοµέας της περιοχής εµφανίζεται αρκετά περιορισµένος, µε ιδιαίτερα 

µικρό αριθµό απασχολούµενων στον τουριστικό κλάδο. Παράλληλα η ανειδίκευτη 

απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις επιφυλάσσει κινδύνους για το επίπεδο 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. 

• Οι φυσικοί, πολιτιστικοί και ιστορικοί πόλοι έλξης τουριστών του νοµού, οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, µένουν σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητοι. Η ελλιπής 

διαχείριση τους οδηγεί τελικά σε µειωµένη ανταγωνιστικότητα και σε ορισµένες 

περιπτώσεις σε σπατάλη. 

• Η γεωµορφολογική αποµόνωση κυρίως των ορεινών περιοχών έχει ως συνέπεια την 

κοινωνική αποµόνωση και εποµένως τη δυσχερή προσέγγιση και αφοµοίωση των 

νεωτερισµών και της σύγχρονης τεχνολογίας. Παράλληλα οι σηµαντικές ελλείψεις σε 

βασικές τεχνικές υποδοµές (ύδρευση, αποχέτευση), στις κοινωνικές υποδοµές (υγεία, 

πρόνοια, πολιτισµός) και στις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και η ελλιπής και 

προβληµατική εσωτερική συγκοινωνιακή σύνδεση µεταξύ των οικισµών των ορεινών 

περιοχών οδηγεί στην εγκατάλειψή τους. 

• Ο υψηλός δείκτης ανεργίας και η παρατηρούµενη µείωση του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού, σε συνδυασµό µε τα σχετικά υψηλά ποσοστά γήρανσης του πληθυσµού 

καθιστούν δύσκολη την  προσαρµογή στις απαιτήσεις της νέας οικονοµίας και αγοράς. 

• Ελλιπής ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού σχετικά µε τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού και την προώθηση ενός οικολογικά αποδεκτού µοντέλου βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης και διεύρυνσης της τοπικής παραγωγικής βάσης. 

• Ο νοµός δεν έχει προβληθεί αρκετά στο σύνολό του ως τουριστικός προορισµός, 

ενώ ελλιπείς είναι και οι υπηρεσίες πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος των 

περιοχών του και του τουριστικού του προϊόντος να παραµένει άγνωστο τόσο για την 

πλειοψηφία των τουριστών αλλά και για αρκετούς από τους επισκέπτες της περιοχής.  

• Οι µέχρι σήµερα υλοποιούµενες για την τουριστική ανάπτυξη δράσεις εµφανίζουν   

χαµηλό βαθµό συνέργιας και χαρακτηρίζονται από τοπικότητα και αποσπασµατικότητα, 
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κάτι που φανερώνει αδυναµία συνεργασίας των τοπικών φορέων (δηµόσιων κα 

ιδιωτικών) και απουσία οργανωµένου σχεδιασµού. 

• Τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις στον  

τουρισµό φανερώνουν ελλείψεις στους τοπικούς µηχανισµούς στήριξης της τοπικής 

επιχειρηµατικότητας και αδυναµίες στην πολιτική επενδύσεων. 

• Τα τουριστικά καταλύµατα δεν αναπτύσσουν συνέργιες µε τουριστικούς πράκτορες 

για την αύξηση της πληρότητάς τους. 

• Τα τοπικά τουριστικά πρακτορεία διοργανώνουν τουριστικά πακέτα εκτός του Νοµού 

και όχι το αντίστροφο. 

• ∆εν υπάρχει διασπορά δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Ευκαιρίες: 

• Η διεθνοποίηση των αγορών και η οικονοµική και νοµισµατική ενοποίηση στους 

κόλπους της ΕΕ, σε συνδυασµό µε την διεύρυνση της ΕΕ προς τις χώρες της ΚΑΕ και το 

άνοιγµα των αγορών προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός των άλλων θετικών συνεπειών 

για την τοπική και εθνική οικονοµία, συνοδεύεται ταυτόχρονα από µεγέθυνση της αγοράς 

(ευρύτερο αγοραστικό κοινό), στην οποία απευθύνεται το διατιθέµενο τουριστικό προϊόν. 

• Η στροφή από το πρότυπο του µαζικού τουρισµού σε άλλες, πιο ήπιες και πιο 

φιλικές προς το περιβάλλον, µορφές τουρισµού. Τόσο όσον αφορά τις προτιµήσεις των 

τουριστών όσο και τον προσανατολισµό της νέας εθνικής τουριστικής πολιτικής, δίνει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα στο Νοµό να στηρίξει την τουριστική και γενικότερη ανάπτυξή 

του στο πλούσιο περιβάλλον που διαθέτει. 

• Η χρησιµοποίηση των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έµφαση που 

δίνεται σε επίπεδο νέων πολιτικών για το τοπίο και το περιβάλλον, παρέχουν σηµαντικές 

προοπτικές στα θέµατα της διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

• Ο Νοµός εκµεταλλευόµενος τη γεωγραφική του θέση και σχετικά ευρωπαϊκά 

προγράµµατα, έχει την προοπτική συνεργασίας µε άλλες περιοχές και ανταλλαγής 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας αλλά και προώθησης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 

πόλεων µε ενδιαφέρον σε θέµατα οικοτουρισµού και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

προστασίας. 

• Η περιοχή µπορεί επίσης να εκµεταλλευτεί τις ειδικές ενισχύσεις του αναπτυξιακού 

νόµου και την υπαγωγή της, βάσει αυτού, στην περιοχή Γ΄ (35 – 40% επιδότηση ή 100% 
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φοροαπαλλαγή) για να προωθήσει την τοπική επενδυτική πρωτοβουλία και να 

προσελκύσει και εξωτερικούς επενδυτές. 

Απειλές: 

• Η ενδεχόµενη αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων θα εντείνει τα φαινόµενα 

αστυφιλίας και θα οδηγήσει σε πλήρη εγκατάλειψη και ερηµοποίηση των ορεινών 

περιοχών και σηµαντική µείωση του πληθυσµού των λοιπών περιοχών της 

υπαίθρου. 

• Απειλή για την περιοχή αποτελεί και η παρατηρούµενη αλλαγή του παγκόσµιου 

κλίµατος, αφού η επικράτηση ηπιότερων κλιµατολογικών συνθηκών (µεγαλύτερη 

ηλιοφάνεια, µείωση χιονοπτώσεων) θα πλήξει σηµαντικά το τουριστικό προϊόν της, 

που µέχρι τώρα βασίζονταν κυρίως στο χιονοδροµικό κέντρο Φαλακρού.  

• Λόγω της µικρής µέχρι τώρα προβολής της περιοχής, υπάρχει ο κίνδυνος, στην 

περίπτωση που δεν βρεθούν οι κατάλληλοι ενδιάµεσοι συνεργάτες, αποκλειστικής 

προώθησης συγκεκριµένων «καθιερωµένων» περιοχών ως οικοτουριστικών 

προορισµών από τους tour operators. Κάτι τέτοιο θα µειώσει την ανταγωνιστικότητα 

του Νοµού και θα οδηγήσει σε χαµηλή προστιθέµενη αξία του τουριστικού προϊόντος. 

• Ιδιαίτερη για την περιοχή απειλή είναι ο έντονος ανταγωνισµός από την ανάπτυξη 

γειτονικών τουριστικών προορισµών, µε παρόµοιο προϊόν. Η Ξάνθη έχει καταφέρει 

να προσελκύσει αρκετούς επισκέπτες βασιζόµενη κυρίως στο περιβάλλον και τον 

πολιτισµό, ενώ αναδυόµενοι προορισµοί µε σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης 

αναπτύσσονται στη γειτονική Βουλγαρία, µε το Μπάνσκο να εµφανίζει µεγάλη 

µαζικότητα στα ποσοστά αλλοδαπών και ελλήνων επισκεπτών κατά τη χειµερινή 

περίοδο. 

•  Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 

στην τουριστική πολιτική, αφού η απρογραµµάτιστη τουριστική ανάπτυξη ενέχει 

σηµαντικούς κινδύνους. Έτσι υπάρχει η απειλή της καταστρατήγησης των επιπέδων 

φέρουσας ικανότητας και κακής διαχείριση των επισκεπτών, µε αποτέλεσµα 

αλλοίωση, υποβάθµιση ή και καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών 

οικοσυστηµάτων της περιοχής και ο κίνδυνος µη αξιοποίησης ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και πολιτικών ή µη σωστή χρήση αυτών προς το γενικότερο στόχο 

της ανάπτυξης του τουρισµού µε βάση το τοπίο.   

• Υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος να εµφανιστούν φαινόµενα κερδοσκοπίας και να 

αντιµετωπιστεί η τουριστική ανάπτυξη ως ευκαιρία για εύκολο κέρδος, από 
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νεοεισερχόµενους στον κλάδο επιχειρηµατίες, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση της 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και κακή φήµη του προορισµού. 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Στρατηγικής σηµασίας γεωπολιτική θέση 

• Γεωγραφική θέση της περιοχής και τα 

συγκοινωνιακά δίκτυα 

• Μικρή χρονοαπόσταση από Καβάλα – 

Θεσσαλονίκη  

• Σύνδεση µε αεροδρόµιο και λιµάνι Καβάλας 

• Η ύπαρξη πλούσιου φυσικού τοπίου 

• Φυσικοί πόροι µεγάλης οικολογικής σηµασίας 

– πλούσια βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα  

• Πολιτισµικοί, ιστορικοί πόροι υψηλής 

ποιότητας και ανταγωνιστικότητας  

• Νέστος ποταµός  

• Ιαµατικές Πηγές Θερµιών 

• Σπήλαιο Μάαρα 

• Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού 

• Η πολιτιστική δραστηριότητα του νοµού 

(Φεστιβάλ κινηµατογράφου, Αποκριές, 

ιπποδροµίες, κλπ.). 

• ∆υναµικός πρωτογενής τοµέας (γεωργία, 

κτηνοτροφία, υλοτοµία) 

• Ύπαρξη ευνοϊκών προϋποθέσεων για την 

παραγωγή προϊόντων και την προσφορά 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

• Αυξητική τάση βελτίωσης των εξυπηρετήσεων 
και υπηρεσιών 

• Σηµαντική εµπειρία από την εφαρµογή 
Κοινοτικών και Εθνικών Προγραµµάτων 

• Όχι ανεπτυγµένος τριτογενής τοµέας, 

µειωµένη και ανειδίκευτη απασχόληση στις 

τουριστικές επιχειρήσεις 

• Ελλείψεις στην τουριστική υποδοµή  

• Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης τουριστικού 

προϊόντος 

• Ελλιπής προβολή ως τουριστικός 

προορισµός 

• Ελλιπής ενηµέρωση του τοπικού 

πληθυσµού  

• Η παρατηρούµενη µείωση της τουριστικής 

κίνησης και η χαµηλή πληρότητα των 

καταλυµάτων 

• Ελλείψεις στους τοπικούς µηχανισµούς 

στήριξης επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό 

και αδυναµίες στην πολιτική επενδύσεων 

• Ο χαµηλός βαθµός συνεργασιών και 

συνέργιας των δράσεων των 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στην 

περιοχή 

• Η γεωµορφολογική αποµόνωση και 

εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών  

• Οι υψηλοί δείκτες γήρανσης του πληθυσµού  

• Υψηλή ανεργία και µείωση ενεργού 

πληθυσµού 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η διεθνοποίηση των αγορών και η οικονοµική 

και νοµισµατική ενοποίηση στους κόλπους της ΕΕ 

και διεύρυνση της ΕΕ προς τις χώρες της ΚΑΕ. 

• Η στροφή από το πρότυπο του µαζικού 

τουρισµού σε άλλες, πιο ήπιες και πιο φιλικές 

προς το περιβάλλον, µορφές τουρισµού. 

• Η χρησιµοποίηση των προγραµµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ειδικές ενισχύσεις των αναπτυξιακών νόµων 

κύρια για τις συνοριακές περιοχές. 

• Σύνδεση µε άλλες περιοχές και η ανταλλαγή 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

• Προώθηση διαφορετικών περιοχών από 

τους tour operators – χαµηλή προστιθέµενη 

αξία τουριστικού προϊόντος 

• Ανταγωνισµός από γειτονικές περιοχές. 

• Αύξηση περιφερειακών ανισοτήτων 

• ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες. 

• Μη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στην πολιτική τουρισµού. 

• Να αντιµετωπιστεί η τουριστική ανάπτυξη 

ως ευκαιρία για εύκολο κέρδος από 

νεοεισερχόµενους επιχειρηµατίες. 
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
Η στρατηγική υλοποίησης του εξειδικευµένου σχεδίου οικοτουρισµού 

αναπτύσσεται επαγωγικά. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι 

µέθοδοι προώθησης και στη συνέχεια οι προτάσεις υποστήριξης των προϊόντων που 

αφορούν σε υποδοµές και υπηρεσίες. 

Κατόπιν µελέτης αντίστοιχων τουριστικών προορισµών στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα προέκυψαν τα προτεινόµενα προϊόντα προώθησης. Τα τελευταία 

αποδεικνύουν τουριστική απήχηση, συνάδουν µε νέο σλόγκαν της καινούργιας 

διαφηµιστικής καµπάνιας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης «GREECE: The 

True Experience» , ενώ ταυτόχρονα δεν παρεκκλίνουν από τον ορισµό του 

οικοτουρισµού (βλ. Κεφ.1 Εισαγωγή). Η προώθηση όµως, χωρίς υποστηρικτικές 

υποδοµές και υπηρεσίες δεν έχει νόηµα και ίσως µάλιστα είναι αρνητική.  

Για την ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήµατος και την παρουσίαση εφικτών 

προτάσεων πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τοπικούς άρχοντες στους δήµους 

των τουριστικών πυρήνων για να συζητηθούν οι απόψεις τους για την υφιστάµενη 

υποδοµή και υπηρεσίες, οι προτάσεις τους, καθώς επίσης και τα γενικότερα 

προβλήµατα της περιοχής. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 

τουριστικούς προορισµούς για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και τον 

οραµατισµό πιθανών υποδοµών και εκδηλώσεων.  Τέλος, σηµαντικές πηγές 

άντλησης πληροφοριών υπήρξαν οι υφιστάµενες µελέτες και οι εισηγήσεις συνεδρίων 

µε θέµα τον τουρισµό στο Νοµό. 

Το αποτέλεσµα είναι η παρουσίαση προϊόντων προώθησης, οι ενέργειες 

προώθησης αυτών και τέλος οι υποδοµές και υπηρεσίες που απαιτούνται για την 

υποστήριξή των προϊόντων.  

Η υλοποίηση των υποστηρικτικών έργων και δράσεων (υποδοµές και 

υπηρεσίες) τοποθετήθηκε σε χρονικό προγραµµατισµό. Επιπλέον καταδεικνύονται οι 

καταλληλότεροι φορείς υλοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αυτών να 

ανταπεξέλθουν. 
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9.2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
Τα προϊόντα προώθησης που προτείνονται αφορούν α) στη δηµιουργία 

ενός ετήσιου προγράµµατος δραστηριοτήτων και β) στην ανάπτυξη 

οικοτουριστικών διαδροµών.  

Έτσι σχεδιάστηκε το α)«calendar του Ν. ∆ράµας» και ο β)«χάρτης των 

οικοτουριστικών διαδροµών». Το calendar  περιλαµβάνει έναν εύχρηστο οδηγό- 

εργαλείο οικοτουριστικών δραστηριοτήτων τοποθετηµένες χρονικά και τοπικά, έτσι 

ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να δηµιουργήσει πρόγραµµα παρατεταµένης διάρκειας 

κατά την επίσκεψή του σε διάφορες περιοχές του νοµού. Οι δραστηριότητες αυτές 

είναι διαφορετικά χρωµατισµένες ανάλογα µε το αντικείµενό τους. Επιπλέον 

προτείνεται να συνοδεύεται από ενηµερωτικό υλικό, που θα αφορά σε κάθε µια 

δραστηριότητα και σε πληροφορίες για την περιοχή, καθώς επίσης από θεµατικούς 

χάρτες που υποδεικνύουν τα σηµεία επίσκεψης. 

Το εργαλείο πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι «δυναµικό». Επιλέχθηκε για να 

λειτουργήσει ως υπόδειγµα και περιλαµβάνει ενέργειες, οι οποίες ήδη 

πραγµατοποιούνται, άλλες οι οποίες αναφέρθηκαν ως προτάσεις από τους τοπικούς 

άρχοντες και τέλος προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν από τις επισκέψεις της οµάδας 

εργασίας στις περιοχές. Εκείνες οι οποίες προτάθηκαν από την οµάδα εργασίας είναι 

οι ακόλουθες σύµφωνα µε την αρίθµηση στο calendar: 

3,6,10,11,14,15,17,19,25,26,34,36,38,44,46,47,62,64 (βλ. calendar στο 

Παράρτηµα).  

Αξίζει να σηµειωθεί πως η αφορµή για να καταγραφούν κάποιες από τις 

προτάσεις ήταν οι υφιστάµενες δράσεις, οι οποίες  διαφάνηκε ότι µπορούν να 

επεκταθούν. Έτσι για παράδειγµα προέκυψαν οι δράσεις 14 και 15 µε αφορµή το 

έθιµο του Χαρταετού της Καθαράς ∆ευτέρας στη γέφυρα της λίµνης των Λευκογείων, 

το οποίο σύµφωνα µε τους ντόπιους συγκεντρώνει πλήθος κόσµου την ηµέρα της 

Καθαράς ∆ευτέρας. 

Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι η δράση 46 που αφορά στη Ζωγραφική 

των Παιδιών ΑΜΕΑ στη Μικρόπολη προτάθηκε επειδή υπήρχε ήδη πρόταση για την 

περιοχή από τους τοπικούς άρχοντες να υλοποιηθεί ένα εργαστήριο  εργοθεραπείας 

για ΑΜΕΑ και άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας. Έτσι αναγνωρίστηκε η δυναµική 

της περιοχής στις παρυφές του Μενοίκιου να παρέχει υγιές περιβάλλον µε 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για ΑΜΕΑ. 

Ενώ επιπλέον η δράση 10 «γιορτή του Καλοφαγά» στα Κύργια προτάθηκε και 

τοποθετήθηκε χρονικά στην περίοδο πριν τη νηστεία για να προωθηθούν τα ντόπια 
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προϊόντα, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι νηστίσιµα. Έτσι θα προωθηθούν τα ντόπια 

προϊόντα στην πιο επίκαιρη περίοδο ενώ παράλληλα, είναι ευκαιρία να απολαύσουν 

τις  γεύσεις τις νηστείας και να προετοιµαστούν για αυτήν οι επισκέπτες. 

Επιπροσθέτως σχεδιάστηκε ο «χάρτης οικοτουριστικών διαδροµών», ο 

οποίος χρησιµεύει κυρίως στην προώθηση του εθελοντικού τουρισµού. Ο 

εθελοντικός τουρισµός (voluntourism) πραγµατοποιείται οργανωµένα στις µέρες 

µας και εµφανίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, ενώ  αντεπεξέρχεται πλήρως στις αρχές του 

οικοτουρισµού. O χάρτης αυτός προτείνει συνδέσεις µεταξύ αξιόλογων 

οικοτουριστικών προορισµών χωρίς ή µε περιορισµένη υφιστάµενη πρόσβαση. Ο 

στόχος του προϊόντος λοιπόν, είναι να προβληθεί η εθελοντική εργασία για την 

διάνοιξη µονοπατιών µε στόχο την εξερεύνηση άβατων φυσικών περιοχών. Με αυτόν 

τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανάπτυξη του εθελοντικού τουρισµού όπως 

προαναφέρθηκε ενώ επιπλέον προσεγγίζονται οι δύο από τις τρεις τύπους 

οικοτουριστών, δηλ. οι εξερευνητές και οι συλλέκτες εµπειριών (βλ. Κεφ 4). 

Οι τίτλοι των διαδροµών προσπαθούν να αποδώσουν συνοπτικά το 

περιεχόµενο αυτών, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν κίνητρο στον εξερευνητή να τις 

επισκεφθεί όλες, ώστε να λάβει το σύνολο των εµπειριών αναλόγως µε την εκάστοτε 

διάθεσή του. 

Πίνακας 9.2.Α: Οικοτουριστικές ∆ιαδροµές 
∆ιαδροµή Περιοχές που συνδέονται 

1. Παρθένα ∆ιαδροµή για 
εξερεύνηση/ Virgin Trail to 
Exploration 

∆άσος Σηµύδας- Βαθύρεµα- Μαύρο Ρέµα- ∆άσος Ελατιάς-∆ασικό 
χωριό Ελατιάς-Στραβόρεµα- Μεγάλο Ρέµα- Θερµιά- ∆άσος 
Φρακτού-  Παρθένο ∆άσος – Αχλαδόρεµα- Φαρασινό- ∆άσος 
Στάµνας-∆άσος Λεπίδα- Λιβάδι 

2. Παρα-Νέστια ∆ιαδροµή/ By 
Nestos Canals 

Λίµνη Λευκογείων- Παγονέρι- Πέρασµα- Λίµνες Ποταµού Νέστου- 
Παρανέστι 

3. Μονοπάτι Περιπέτειας/ 
Adventure Trail 

Φαράγγι Πετρούσας- Φαράγγι Προφήτη Ηλία- Φαλακρό 

4. ∆ρόµος Σπηλαίων/ Cave 
Road 

Σπήλαιο Αλλιστράτης- Σπήλαιο Αγγίτη  

5. Επιστροφή στη Φύση/ Return 
to Nature 

Όρβηλος- ∆άσος Κύκλας- Μενοίκιο 

6. Μονοπάτι ∆ιασκέδασης/ 
Leisure Trail 

Πηγές Κεφαλαρίου- Πευκοδάσος Κυργίων- Πάρκο Αρπακτικών- 
∆ρυµότοπος 

 

9.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
Οι µέθοδοι προώθησης περιλαµβάνουν την 1) προβολή των 

δραστηριοτήτων σε περιοδικά και ιστοσελίδες σχετικές µε τον «τουρισµό και το 

σεβασµό στη φύση» και τέλος την 2) σύναψη συµφωνιών µε τουριστικούς 

πράκτορες και τη 3)δηµιουργία συνεργασιών µε γειτονικά καταλύµατα.  Επίσης 
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γίνεται περιγραφή διαφόρων 4) εργαλείων marketing ,  που µπορούν να 

αναπτυχθούν στις υφιστάµενες υποδοµές φιλοξενίας αλλά και στις µελλοντικές. 

Η αποτελεσµατικότητα, του calendar και του χάρτη οικοτουριστικών 

διαδροµών έγκειται στη διάδοσή τους. Έτσι προτείνεται να εισαχθούν σε ιστοσελίδες 

σχετικές µε τον οικοτουρισµό, τον αγροτουρισµό, τον τουρισµό περιπέτειας, όπως 

είναι αυτές του πίνακα 9.2.Α. Επιπλέον, πιστεύεται ότι θα είναι πολύ χρήσιµη η 

εισαγωγή του calendar ως ένθετο σε περιοδικά που αφορούν τον τουρισµό στην 

ενδοχώρα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα sites  και τα περιοδικά αυτά στον 

Πίνακα 9.2.Β. 

 
Πίνακας 9.2.Β 
sites Θεµατολογία 

www.ecotourism.org  Παγκόσµια οικοτουριστική κοινότητα 

www.itsagreenworld.com Φιλικά προς το περιβάλλον καταλύµατα 

www.besst.org  Project για ήπια µορφή τουρισµού σε Αγγλία, 
Σουηδία και Νορβηγία 

www.adventurecompany.co.uk Εναλλακτικός Τουρισµός 

www.unicorntrails.com  Εναλλακτικός Τουρισµός 

www.responsibletravel.com Εναλλακτικός Τουρισµός 

www.guestinn.com Επιλεγµένα παραδοσιακά και αγροτουριστικά 
καταλύµατα 

www.greek-ecotourism.gr Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τον 
οικοτουρισµό στις 6 Ολυµπιακές πόλεις 

www.ecotour.gr Οικοτουρισµός στην Πελοπόννησο  

www.agrotour.gr ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

www.agrotravel.gr  Τουρισµός Υπαίθρου και Αγροτουρισµός 

www.ruralinvest.gr  Αγροτουριστικό Επιχειρείν  

www.greentraveller.co.uk/  Ηλεκτρονικός Οδηγός για «πράσινες» 
διακοπές και «πράσινα» τουριστικά 
καταλύµατα 

www.greenstore.eu  Ηλεκτρονικός ιστότοπος εύρεσης 
καταλυµάτων που φέρουν ecolabel 

Περιοδικά  Θεµατολογία 
Εναλλακτικός Τουρισµός Εξειδικευµένο περιοδικό εναλλακτικού 

τουρισµού 
GEO και Γεόραµα  Περιοδικά µε θέµατα για τα οικοσυστήµατα 

και ένθετα οικοτουριστικών προορισµών 
 

Τα εργαλεία marketing  για τις υφιστάµενες υποδοµές αφορούν στην ένταξη 

των τουριστικών καταλυµάτων σε ένα δίκτυο καταλυµάτων που φέρουν α) 

αναγνωριστικό σήµα περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, β) οι συνεργασίες µε 

τουριστικά πρακτορεία οργάνωσης εκδροµικών πακέτων σε ορεινούς 

προορισµούς µε σεβασµό στη φύση και γ) οι συνεργασίες µε γειτονικά 

καταλύµατα.   
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Α. Ο λόγος για τον οποίο προτείνονται τα σήµατα περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς ως εργαλεία marketing είναι γιατί, πιστεύεται ότι, εφόσον προβάλλεται 

ο οικοτουρισµός και προωθείται η περιοχή ως τέτοιου είδους προορισµός τα  

καταλύµατα πρέπει επίσης να τηρούν σχετικούς κανόνες και παράλληλα να βρίσκουν 

απήχηση στο συγκεκριµένο target group και όχι µόνον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη στη Γερµανία το 2005 η πλειοψηφία (51%) των 

τουριστών επιλέγει κατάλυµα το οποίο φέρει αναγνωριστικό σήµα περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς, ενώ επιπλέον το 82% των τουριστών επιθυµούν ο προορισµός τους 

να µην είναι περιβαλλοντικά επιβαρυµένος 

(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_tourism_en.htm). Το γεγονός 

ότι αυτή η έρευνα αφορά Γερµανούς τουρίστες παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για το 

Νοµό ∆ράµας, της οποίας η κύρια δεξαµενή τουριστών είναι η Γερµανία. 

 Ο Πίνακας 9.2.Γ. παρουσιάζει µερικά από τα πιο διαδεδοµένα αναγνωριστικά 

σήµατα και συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Πίνακας 9.2. Γ 
Αναγνωριστικ
ό Σήµα  

Τι Πιστοποιεί Εµβέλεια 
Σήµατος 

Πλεονέκτηµα Μειονέκτηµα 

EMAS Αποτελεσµατικότητα 
της Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της 
Επιχείρησης 

Παγκόσµια σε 
όλες τις 
επιχειρήσεις 

∆ιεθνής 
Αναγνωρισιµότητ
α 

Γενικό σε όλες τις 
επιχειρήσεις 

ISO 14001 Βελτίωση της 
Περιβαλλοντικής και 
Οικονοµικής Επίδοσης 
της Επιχείρησης 

Παγκόσµια σε 
όλες τις 
επιχειρήσεις 

∆ιεθνής 
Αναγνωρισιµότητ
α 

Γενικό σε όλες τις 
επιχειρήσεις 

Green Globe 
21 

Πρόθεση Βελτίωσης 
της Περιβαλλοντικής 
Απόδοσης της 
Επιχείρησης 

Παγκόσµια 
στην 
βιοµηχανία του 
τουρισµού και 
των ταξιδίων 

∆ιεθνής 
Αναγνωρισιµότητ
α 

Και εξειδικευµένο 
στη βιοµηχανία 
του τουρισµού 

Παρέχεται από 
ιδιωτικό φορέα, ο 
οποίος δεν 
δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και µόνο 
σε µερικές χώρες του 
κόσµου υπάρχουν 
αντιπρόσωποι. 

Nature and 
Ecotourism 
Accreditation 
Programme 

Αυθεντικό 
οικοτουρισµό και 
φυσικό τουριστικό 
προϊόν  

Αυστραλία Εκπονείται από 
µη κυβερνητικό 
Οργανισµό και 
εµφανίζει µεγάλη 
επιτυχία. 

Έχει εφαρµογή µόνο 
στην Αυστραλία 

ECOLABEL 
for Hotels 

Περιβαλλοντική Αγωγή 
του τουριστικού 
καταλύµατος σε όλες 
τις παραµέτρους. 

Πανευρωπαϊκή 
σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Στην Ελλάδα 
απονέµεται από 
υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, είναι 
οικονοµικό, 
προβλέπεται 
έκπτωση της 
ετήσιας εισφοράς 
για µικρές 

∆εν έγινε άµεσα 
ανταγωνιστικό στην 
Ελλάδα εξαιτίας της 
προώθησης του 
µαζικού τουρισµού και 
την µη ύπαρξη 
θεσπισµένου ορίου. 
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επιχειρήσεις (µε 
προσωπικό κάτω 
των 10ατόµων), 
δίνονται κρατικές 
ενισχύσεις  από 
το ΥΠΑΝ για την 
εκπόνησή του 
περιβαλλοντικού 
σχεδίου για την 
απονοµή του και 
για την αγορά 
αναγκαίου 
εξοπλισµού για 
την εφαρµογή 
του, έχει 
αναγνωρισιµότητα 
όχι µόνο στην 
Ευρώπη αλλά και 
παγκοσµίως, τα 
καταλύµατα που 
βραβεύονται 
προβάλλονται 
από το site του 
Green Store για 
να ανιχνεύονται 
άµεσα από τον 
οικοτουρίστα. 

 

Από τον Πίνακα 9.2.Γ. γίνεται σαφής η δυνατότητα marketing για τους 

επιχειρηµατίες τουριστικών καταλυµάτων µέσω του αναγνωριστικού σήµατος 

περιβαλλοντικής συµπεριφοράς γενικότερα, πόσο µάλλον σε τοποθεσίες 

οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. 

Τα οφέλη από ένα πιστοποιητικό ορθής περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 

αφορούν τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στην εξοικονόµηση λειτουργικών 

εξόδων. Όσον αφορά τη µείωση των λειτουργικών εξόδων επιτυγχάνεται σε βαθµό, ο 

οποίος εξαρτάται από τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, που προσδιορίζουν τα 

κριτήρια κάθε «σήµατος» και την δέσµευση της επιχείρησης να τα πραγµατοποιήσει 

στο µέγιστο. Έτσι µειώνονται κόστη από την κατανάλωση νερού, ενέργειας, από την 

εκµετάλλευση των απορριµµάτων, έως ότου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

να γίνουν απόβλητα (ανακύκλωση), από την αναγκαία και όχι περιττή χρήση 

απορρυπαντικών κλπ. 

Β. Επιπλέον η σύναψη συνεργασιών µε τουριστικά πρακτορεία 

εξασφαλίζει την ανεύρεση πελατών σε όλη τη διάρκεια του έτους και από όλο τον 

κόσµο. Επιπλέον είναι χρήσιµη για την οργάνωση δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

συγκρατήσουν τους επισκέπτες στην περιοχή.  
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Γ. Ακόµη η παράλληλη συνεργασία µε τα γειτονικά τουριστικά 

καταλύµατα είναι αναγκαία για την µετατροπή του µειονεκτήµατος σε πλεονέκτηµα. 

Συγκεκριµένα η παρουσία µικρών γειτονικών επιχειρήσεων, οι οποίες µεµονωµένες 

δεν είναι ικανές να φιλοξενήσουν ένα γκρουπ επισκεπτών δυναµικότητας 

λεωφορείου, αλλά συνολικά µπορούν να προωθηθούν ως προορισµός τύπου 

bungalows. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας εφαρµογής θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν τα καταλύµατα του Βώλακα. 

Η παραπάνω συνδυαστική επιλογή είναι εξαιρετικά εύστοχη για την τόνωση 

της επιχειρηµατικότητας, η οποία παράλληλα εξασφαλίζει την διανοµή των κερδών 

σε πλήθος επιχειρηµατιών και την ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων, χωρίς να 

αλλοιώνεται η γραφικότητα των περιοχών. 

9.4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου είναι αναγκαία η δηµιουργία 

υποδοµών και υπηρεσιών, οι οποίες θα µπορέσουν να υποστηρίξουν τα προϊόντα 

προώθησης.  

Το calendar περιλαµβάνει 70 προτάσεις επίσκεψης- δράσης οικοτουρισµού 

και ο χάρτης 6 συνδέσεις πολυάριθµων τοποθεσιών. Από το σύνολο των προτάσεων 

υπάρχουν αρκετές, οι οποίες υλοποιούνται ήδη, ωστόσο η υποδοµή και οι υπηρεσίες 

είναι ανεπαρκείς, όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση S.W.O.T.  

Σε αυτό το σηµείο καταδεικνύονται οι απαραίτητες υποδοµές και για την 

υποστήριξη ενός ολοκληρωµένου πακέτου φιλοξενίας στο σύνολο του νοµού και ανά 

Τουριστικό Πυρήνα. Το πακέτο φιλοξενίας στην παρούσα σηµαίνει την κάλυψη των 

αναγκών, που προκύπτουν στους επισκέπτες µε παράλληλη µέριµνα στο 

περιβάλλον. 

Καταρχήν οφείλουν να γίνουν οργανωµένες εκστρατείες ενηµέρωσης των 

πολιτών του Νοµού για την ενηµέρωσή τους στο θέµα του οικοτουρισµού και στην 

ανάγκη συµµετοχής όλων στο έργο αυτό. Ο κάθε κάτοικος διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην επισκεψιµότητα της περιοχής. Έτσι ένας προορισµός που θα κριθεί από 

τον επισκέπτη ως αφιλόξενος, τότε δεν θα επαναλάβει την επίσκεψή του και δε θα 

διαφηµίσει τον προορισµό επιστρέφοντας στον τόπο του, ενώ πιθανώς να τον 

δυσφηµήσει. Επίσης καθένας κάτοικος οφείλει να αποτελεί πρωτοστάτη της 

διαφύλαξης του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο ίδιος πρώτα και κύρια, και εν 

συνεχεία οι επισκέπτες. Είναι ο πιο σηµαντικός κρίκος λοιπόν, στην προστασία του 

τοπικού περιβάλλοντος και οφείλει να αποτελεί παράδειγµα για τους επισκέπτες, 
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παρασέρνοντας τους, αν είναι δυνατό, στο έργο αυτό (πχ µε την ανάπτυξη του 

εθελοντικού τουρισµού). 

Οι εκστρατείες ενηµέρωσης προτείνεται να ανατεθούν σε µη κρατικούς φορείς 

(ΜΚΟ και Σύµβουλοι) µε σχετική εµπειρία σε αντίστοιχους τοµείς, µε την παράλληλη 

συµµετοχή επιχειρηµατιών και δηµοσίων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή στον τοµέα του τουρισµού. Η διοργάνωση των εκστρατειών και η 

θεµατολογία επαφίεται στους πρώτους, ενώ οι συνεργασία µε τους τοπικούς 

άρχοντες είναι απαραίτητη σε διάφορα στάδια. Ο χρόνος έναρξης της εκστρατείας 

προτείνεται να είναι εντός του 2008 και να διαρκέσει περίπου 3 µήνες για να καλύψει 

όλες τις περιοχές, ενώ θα γίνει έλεγχος της επιτυχίας της εκστρατείας στους 

επόµενους έξι µήνες για την ενδεχόµενη επανάληψη αυτής µε διαφορετικές µεθόδους 

ενηµέρωσης. 

Υποδοµές 

Αρχικά προτείνεται η σήµανση κατεύθυνσης και απόστασης στις εισόδους του 

Νοµού και των ∆ήµων των προορισµών, που προωθεί ο Νοµός και ο κάθε ∆ήµος 

αντιστοίχως. Επίσης η δηµιουργία πινακίδων που θα φέρουν χαρακτηριστικό 

οικοτουριστικό σύνθηµα. Ο στόχος του συνθήµατος θα είναι να καλωσορίζει τον 

επισκέπτη και την ίδια στιγµή θα προετοιµάζεται να απολαύσει το περιβάλλον και να 

το διατηρήσει για τους παράλληλους επισκέπτες και για τις επόµενες γενιές 

επισκεπτών. Οι αρµόδιοι φορείς υλοποίησης είναι η Νοµαρχία ∆ράµας και οι 

επιµέρους ∆ήµοι και προτείνεται να ξεκινήσουν το έργο από το 2008 και να το 

υλοποιήσουν έως το 2010 πλήρως. 

Ασφαλώς είναι απαραίτητη η ανάπτυξη οδικών συνδέσεων στα σηµεία στα 

οποία, έχει επισηµανθεί στο Κεφ5., ότι δεν υπάρχουν ή χρήζουν βελτίωσης. Ο 

ακόλουθος πίνακας συγκεντρώνει τις οδικές υποδοµές που πρέπει να 

δροµολογηθούν για να υποδεχτεί ο Νοµός ∆ράµας τους επισκέπτες και να 

οδηγηθούν µε ασφάλεια στους προτεινόµενους προορισµούς. Οι αρµόδιοι φορείς 

υλοποίησης για τις συνδέσεις και τη σήµανση είναι η Νοµαρχία ∆ράµας και οι 

επιµέρους ∆ήµοι και προτείνεται να ξεκινήσουν το έργο από το 2008 και να το 

υλοποιήσουν έως το 2010 πλήρως. 

Πίνακας 9.4.Β Οδικές Υποδοµές 
Α/Α Οδική Σύνδεση Φορέας Υλοποίησης ή 

ανάθεσης έργου 
Χρόνος Ολοκλήρωσης 
του έργου 

1. Θησαυρός – Σιδηρόνερο 
(επαρχιακή οδός- άσφαλτος) 

∆ήµος Παρανεστίου 2009 

2. Βόρεια Σύνορα Παρανεστίου- 
Βουλγαρία (εθνική οδός) 

Νοµαρχία ∆ράµας και 
Υπουργείο Μακεδονίας 

2010 
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Βουλγαρία (εθνική οδός) Θράκης 

3. Φράγµα Θησαυρού – Σιδηρόνερο – 
Παπάδες – Μικροµηλιά (επαρχιακή 
οδός- άσφαλτος) 

Νοµαρχία ∆ράµας 2009 

4. Λιβαδερό- Πολύκαρπο (δηµοτική 
οδός – άσφαλτος) 

∆ήµος ∆ράµας 2008 

5. Βώλακας- Νευροκόπι (επαρχιακή 
οδός- άσφαλτος) 

∆ήµος Νευροκοπίου 2008 

6.  Άνω Βροντού- Κάτω Βροντού 
(εθνική οδός- άσφαλτος) 

Νοµαρχία Σερρών και 
∆ράµας 

2009 

7. Περιθώρι- ∆άσος Κύκλας- Λίµνη 
Κατάφυτου- Βαθύτοπο (δασικό 
µονοπάτι προσβάσιµο και µε 
ποδήλατο) 

Νοµαρχία ∆ράµας 2010 

8. Περιχώρα – Ανθοχώρι (επαρχιακή 
οδός- άσφαλτος) 

∆ήµος Σιταγρών και 
Προσοτσάνης 

2008 

9.  Τ∆ Κοκκινογείων- Εκκλησάκι Αγ. 
Κων/νου (ολοκλήρωση του δρόµου 
από το βουνό µήκους 2 χλµ)  

∆ήµος Προσοτσάνης 2008 

10. ∆ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση του 
δρόµου Πανοράµατος- Κάτω 
Βροντούς 

∆ήµος Προσοτσάνης 
και Κ. Βροντούς 

2009 

 

Θεωρείται απαραίτητη η ανάπτυξη ικανού δικτύου διαχείρισης των 

απορριµµάτων ιδιαιτέρως µε την επικείµενη αύξηση αυτών. Τα έργα που 

προτείνονται καταγράφονται συνοπτικά ακολούθως: 
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Πίνακας 9.4.Γ. Υποστηρικτικά Έργα Υποδοµής 

Έργο Φορέας Υλοποίησης Προτεινόµενη 
Τοποθεσία 

Χρόνος 
Υλοποίησης 

1. Εγκατάσταση 

εργοστασίου 

ανακύκλωσης 

χαρτιού  

Ιδιώτης Πρώην 
SOFTEX 

2008-2010 

2. Παρουσία – 

τουλάχιστον σε 

πολυσύχναστα 

σηµεία -κάδων 

διαχωρισµού 

υλικών 

 Υπηρεσία Καθαριότητος 
∆ήµου 

 2008 

3. Αναβάθµιση του 

υφιστάµενου 

δικτύου συλλογής 

και µεταφοράς 

των 

απορριµµάτων 

σε σύστηµα 

συλλογής 

µεταφοράς και 

διαχείρισης3 των 

απορριµµάτων. 

Υπηρεσία 
Καθαριότητος ∆ήµου 

 2008 

4. Απορρυπάνσεις 

περιοχών, όπως 

για παράδειγµα η 

είσοδος του 

Γρανίτη από το 

εγκαταλελειµµένο 

εργοστάσιο του 

Βωξίτη κα (βλ 

Κεφ5). 

Ιδιώτες  2008-11 

                                                 
3 Σύµφωνα µε το Νόµο 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» ∆ιαχείριση Αποβλήτων σηµαίνει: τη συλλογή, 
τη µεταφορά, τη µεταφόρτωση, την  αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης 
της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης. 
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5. Ένταξη στο 

δίκτυο 

διαχείρισης 

(προτεινόµενο 

έργο 3) των 

απορριµµάτων 

από όλους τους 

ΧΑ∆Α του 

Νοµού. 

Υπηρεσία 
Καθαριότητος ∆ήµου 
σε συνεργασία µε 
ιδιώτες µελετητές 

 2008-2009 

6. Ανάπτυξη 

διασυνοριακής 

συνεργασίας για 

την διαχείριση 

των 

απορριµµάτων 

πριν την εισροή 

αυτών στη λίµνη 

των Λευκογείων. 

Νοµαρχία ∆ράµας, 
∆ήµος Νευροκοπίου, 
συµµετοχή έµπειρων 
Συµβούλων σε 
διασυνοριακές 
συνεργασίες 

 2008-2009 

7. Εγκατάσταση 

µικρών µονάδων 

επεξεργασίας 

ζυµώσιµων για 

την παραγωγή 

λιπάσµατος για 

χρήση στη 

γεωργία ή την 

κηπευτική σε 

τουριστικά 

καταλύµατα.  

 Ανάθεση έργου σε 
έµπειρους µηχανικούς 
από τους επιχειρηµατίες 

 2009 

Επίσης, είναι αναγκαία η παρουσία Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων σε 

όλους τους ∆ήµους, η µέθοδος που προτείνεται είναι η φιλικότερη στο περιβάλλον 

και ιδιαιτέρως διαδεδοµένη στην Ευρώπη αλλά και άλλους δήµους και περιοχές της 

Ελλάδας (πχ ∆. Σαρανταπόρου Κοζάνης, Αγ. Μάµας Χαλκιδικής, Κτίριο NOISIS- 

Πλανητάριο, Θεσσαλονίκη κα). Η µέθοδος που προτείνεται είναι αυτή των τεχνητών 

υγροτόπων.  Οι τεχνητοί υγρότοποι αποτελούνται από κλίνες (παρτέρια) µικρού 

συνήθως βάθους µέσα στις οποίες αναπτύσσονται υδροχαρή φυτά.  Οι κλίνες αυτές 

περιέχουν αδρανή υλικά (κροκάλα, γαρµπίλι, άµµο κλπ) και χρησιµοποιούνται για την 
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επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων αλλά και αποβλήτων από βιοµηχανίες, 

κτηνοτροφικές µονάδες, ορυχεία κλπ.  Οι κύριοι µηχανισµοί αποµάκρυνσης των 

ρυπαντών είναι: α) ο βακτηριδιακός µεταβολισµός τόσο στην µάζα του υλικού 

πλήρωσης όσο και στο ριζικό σύστηµα των φυτών, β) η προσρόφηση τόσο από 

µικροπόρους των ριζών όσο και των υλικών κατασκευής και γ) άλλες φυσικές 

διεργασίες όπως καθίζηση και φίλτρανση. 

Οι τεχνητοί υγρότοποι κατασκευάζονται και λειτουργούν σε µεγάλη ποικιλία 

σχηµάτων, υποστρώµατος, βλάστησης και ροής υγρών.  Οι πλέον ενδεδειγµένοι για 

τα δεδοµένα της χώρας µας είναι οι τεχνητοί υγρότοποι κατακόρυφης ροής, οι οποίοι 

προσοµοιάζουν σε µεγάλο βαθµό τους φυσικούς καλαµώνες.  Τα υγρά ρέουν 

κατακόρυφα (όπως σε µια γλάστρα) και απορρέουν από τον πυθµένα.  Τα φυτά που 

κυρίως χρησιµοποιούνται είναι τα λεπτά καλάµια που φύονται στα ρέµατα 

(Phragmites sp.).  

Το βασικότερο πλεονέκτηµα από λειτουργικής πλευράς των τεχνητών 

υγροτόπων κατακόρυφης ροής έναντι των συµβατικών συστηµάτων ενεργού ιλύος 

σχετίζεται µε την βιοκοινότητα µικροοργανισµών που επιτελεί την αποµάκρυνση των 

ρύπων από τα υγρά απόβλητα.  Τόσο η ποσότητα όσο και η ποικιλότητα 

βακτηριδιακού πληθυσµού του φυσικού συστήµατος των τεχνητών υγροτόπων 

υπερτερεί έναντι της ενεργού ιλύος.  Αυτό φαίνεται καθαρά στο το γεγονός ότι ο 

µέσος χρόνος παραµονής των λυµάτων στη δεξαµενή αερισµού για το σύστηµα π.χ. 

του παρατεταµένου αερισµού είναι περίπου 24 ώρες ενώ στο σύστηµα των τεχνητών 

υγροτόπων κατακόρυφης ροής ο αντίστοιχος «χρόνος επεξεργασίας» είναι 15-30 

λεπτά της ώρας.  Στην πρώτη περίπτωση χρειαζόµαστε ενέργεια για την παροχή 

οξυγόνου και ανάµιξης ενώ στη δεύτερη χρησιµοποιούµε τη βαρύτητα. 

∆εύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα των τεχνητών υγροτόπων είναι το χαµηλό 

µικροβιακό φορτίο στην έξοδο του συστήµατος.  Στις περισσότερες περιπτώσεις 

αρκεί µια µικρή προσπάθεια απολύµανσης των καθαρών επεξεργασµένων νερών 

ενώ σε µερικές περιπτώσεις δεν απαιτείται καθόλου. 

Τρίτο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι τα υψηλά επίπεδα διαλελυµένου οξυγόνου 

(D.O.) στα επεξεργασµένα νερά σε αντίθεση µε την οριακή ή µηδενική πολλές φορές 

συγκέντρωση D.O. στην εκροή των συµβατικών µηχανικών συστηµάτων ενεργού 

ιλύος.  Αυτό σηµαίνει πολύ µικρή έως αµελητέα επίπτωση στη βασική ζωτική 

παράµετρο των φυσικών αποδεκτών που είναι το D.O.   

Στη συνέχεια αναφέρονται παραδείγµατα περιπτώσεων εφαρµογής του 

συστήµατος. 
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1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Σταθερό και µεταβαλλόµενο πληθυσµό (π.χ. τουριστικές περιοχές). 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(π.χ. Σφαγεία, Γαλακτοκοµεία κλπ). 

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΑΣΠΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  Μ.Ε.Λ. 

Αντικαθιστά τις κλίνες ξήρανσης και µειώνει το µέγεθος της αρχικής  

επένδυσης και του λειτουργικού κόστους. 

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  Μ.Ε.Λ. 

Τελικό πέρασµα πριν την απολύµανση µε υψηλότατη και σταθερή ποιότητα 

εκροής (http://www.ecosphere.gr/Natural%20Systems.htm). Το εν λόγω έργο οφείλει 

να ανατεθεί από τους επιµέρους δήµους σε εξειδικευµένους επιστήµονες µηχανικούς 

άµεσα ώστε να ολοκληρωθεί έως το 2010 για το σύνολο αυτών. 

Επίσης θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία χώρων δηµόσιας υγιεινής σε 

πολυσύχναστους χώρους, οι οποίοι θα συνδέονται µε το αποχετευτικό σύστηµα της 

περιοχής, όπου αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά θα δίνονται λύσεις όπως αυτές της 

βιολογικής τουαλέτας, ή της δηµιουργίας στεγανού βόθρου.  

Επιπλέον πρέπει να αντικατασταθούν οι σωλήνες ύδρευσης από αµίαντο. Ο 

αµίαντος είναι πολύ επικίνδυνο υλικό για την υγεία, συνδέεται άµεσα µε 

καρκινογενέσεις. Οι ίνες αµιάντου εύκολα µπορούν να εµφανιστούν στο νερό, από 

την διάβρωση των αµιαντοσωλήνων και να προκαλέσουν  στην αρχή καταστροφή 

της µεµβράνης του κυττάρου, ενώ εν συνεχεία «ανοίγουν το δρόµο» για το καρκίνο 

(http://www.lifeofquality.gr/arthra/katharonero.htm). Συνεπώς, είναι άµεση η ανάγκη 

αντικατάστασης των σωλήνων αυτών, τόσο για την υγεία του τοπικού πληθυσµού 

όσο και για τον κίνδυνο σοβαρής δυσφήµισης της περιοχής µε την διάδοση του 

γεγονότος ύπαρξης αµιάντου στους σωλήνες ύδρευσης. Ο υπεύθυνος φορέας 

υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑ∆ και οφείλει να το ολοκληρώσει έως το 2009, γιατί 

αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη για την προστασία της υγείας. 

Επίσης είναι απαραίτητη η αποκατάσταση τοπίου στις θέσεις που έχουν 

αναφερθεί προβλήµατα τουλάχιστον αισθητικής στο Κεφ5 από την εγκατάλειψη 

εξορυκτικών επιχειρήσεων. Ο φορέας υλοποίησης είναι ο ιδιώτης της επιχείρησης, ο 

οποίος οφείλει να επαναφέρει το τοπίο στην αρχική του εικόνα σύµφωνα µε τους 

συνήθεις περιβαλλοντικούς όρους, που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας, αλλά 

αυτός που οφείλει να τον πιέσει είναι η εκδοθείσα αρχή της άδειας λειτουργίας. Ο 



   

111    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

χρόνος υλοποίησης αυτών των έργων αναµένεται να καθυστερήσει περί τα 10 χρόνια 

δεδοµένου ότι εµπλέκονται νοµικές διαδικασίες. 

Ακόµη είναι αναγκαίος ο χωροταξικός σχεδιασµός. Ο καθορισµός ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης, ζωνών γεωργίας και κτηνοτροφίας κλπ. Ο αρµόδιος φορέας 

υλοποίησης του έργου είναι η Νοµαρχία ∆ράµας και η περιφέρεια Μακεδονίας 

Θράκης. 

Εν συνεχεία προτείνεται η ανάπτυξη υποδοµών για την ανάδειξη προορισµών µε 

υψηλό πολιτιστικό, αθλητικό, φυσικό ενδιαφέρον. Οι προτάσεις παρατίθενται σε 

µορφή πίνακα και καταδεικνύουν την τοποθεσία υλοποίησης και την υποδοµή. 

Πίνακας 9.3.Γ :Υποδοµές για την ανάδειξη προορισµών  

Τοποθεσία Έργο Φορέας 
Υλοποίησης 

Χρόνος 
Υλοποίησης 

Κοκκινόγεια Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στη θέση 
του Πέτρινου Κτιρίου «Σπίτι Παιδιού» 
(πρώην βασιλικής πρόνοιας) 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Λίµνη 
Κοκκινογείων – 
Σπήλαιο Μααρά 

Πεζοδρόµηση και δηµιουργία 
Αυτοκινητόδροµου παράλληλα του 
Ποταµού Αγγίτη συνδέοντας τη λίµνη 
των Κοκκινογείων µε το Σπήλαιο του 
Μααρά. 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Σπήλαιο Μααρά Ολοκλήρωση Μουσείου Παλαιοντολογίας ∆. Προσοτσάνης 2008 

Σπήλαιο Μααρά Ολοκλήρωση Κέντρου Ενηµέρωσης ∆. Προσοτσάνης 2008 

Κοκκινόγεια Αναπαλαίωση του παλιού πέτρινου 
∆ηµοτικού Σχολείου Κοκκινογείων, 
πρώην παρθεναγωγείο επί 
Τουρκοκρατίας, κτισµένο στις αρχές του 
1900, µοναδικής οµορφιάς για να 
στεγασθούν ο Πολιτιστικός Σύλλογος , το 
Λαογραφικό Μουσείο και  ο Σύλλογος 
Νέων Αγροτών της περιοχής. 

 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Μικρόπολη Αγορά από τον ∆ήµο Προσοτσάνης του 
Παραδοσιακού Μύλου Νίκογλου. 
Ανάπλαση και διαµόρφωση του Μύλου 
σε µουσείο εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

∆. Προσοτσάνης 2010 

Μικρόπολη Κατασκευή στο δηµοτικό γήπεδο 
εργαστηρίου αποκατάστασης και 
φυσικής αναζωογόνησης ειδικών 
οµάδων πληθυσµού και αθλητών 
(Εργαστήριο Βιοκινητικής και 
αποκατάστασης). 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Μικρόπολη Ενεργοποίηση του Κέντρου Ενηµέρωσης 
στο Μενοίκιο 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Μικρόπολη Ενεργοποίηση του φυσικού 
αναρριχητικού πεδίου στο φαράγγι της 
Μικρόπολης 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Μικρόπολη Ανάπτυξη Χιονοδροµικού πεδίου 
εναλλακτικών µορφών χιονοδροµίας 
στην Τρίγκα µε την ολοκλήρωση του 
δρόµου πρόσβασης στην θέση 

∆. Προσοτσάνης 2011 
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«Αλµάιερ». 

Μικρόπολη ∆ηµιουργία ∆ασικού χωριού στις 
παρυφές του ορεινού όγκου Μενοίκιου. 

∆. Προσοτσάνης 2010 

Μικρόπολη Ανάπλαση των οδών στα παραδοσιακά 
σοκάκια του ∆.∆. 

∆. Προσοτσάνης 2012 

Πανόραµα Επισκευή Μοναστηρίου Αγ. ∆ηµητρίου 
και του Στρατιωτικού Φυλακίου   
Πανοράµατος για την φιλοξενία µοναχών 
και την διατήρηση της εθνικής µνήµης 
αντιστοίχως. 

∆. Προσοτσάνης 2012 

Πανόραµα Επισκευή του ∆ηµοτικού Σχολείου για να 
λειτουργήσει ως  Ξενώνας. 

∆. Προσοτσάνης 2011 

Πανόραµα ∆ηµιουργία ∆ηµοτικών Κατασκηνώσεων ∆. Προσοτσάνης 2011 

Πανόραµα Κατασκευή πάρκου στο Καστανοδάσος 
ως χώρος Αναψυχής. 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Πανόραµα Επισκευή της Εκκλησίας του χωριού η 
οποία κτίστηκε το έτος 1864 και 
κατασκευή ξενώνα στον χώρο της 
Εκκλησίας στη θέση του παλιού 
γυµνασίου. 

∆. Προσοτσάνης 2012 

Πετρούσα Ανάπλαση των πηγών Μπουνάρ Μπας ∆. Προσοτσάνης 2012 

Πετρούσα ∆ηµιουργία µονοπατιών µεταξύ Πύργων 
και Φαλακρού. 

∆. Προσοτσάνης 2013 

Πετρούσα Ολοκλήρωση εργασιών στο Πέτρινο 
Φαράγγι. 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Πετρούσα Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κατά 
µήκος του Φαραγγιού 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Πετρούσα Ολοκλήρωση έργων στο 2ο Όροφο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου. 

∆. Προσοτσάνης 2008 

Πετρούσα ∆ιαµόρφωση χώρου φιλοξενίας των 
εκδηλώσεων ΜπάµπιΝτεν. 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Πύργοι Εργασίες διαµόρφωσης και ανάδειξης- 
προβολής των 3 βυζαντινών κάστρων. 

∆. Προσοτσάνης 2010 

Πύργοι ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για 
την πρόσβαση και ανάδειξη του αρχαίου 
µονοπατιού και του θολωτού τάφου  

∆. Προσοτσάνης 2010 

Πύργοι ∆ηµιουργία 3 µονοπατιών ως 
εναλλακτικές διαδροµές για το Φαλακρό 

∆. Προσοτσάνης 2011 

Πύργοι Ανάπλαση Περιπατητικού δάσους Κουρί 
(τραπεζόπαγκοι και µονοπάτια εντός του 
δάσους). 

∆. Προσοτσάνης 2009 

Πύργοι Έργα Υποδοµής για την εγκατάσταση και 
λειτουργία Τελεφερίκ για την µετάβαση 
από και προς Φαλακρό. 

∆. Προσοτσάνης 2015 

Γραµµένη Έργα υποδοµής για την ανάδειξη των 
αρχαιολογικών ευρηµάτων (Ρωµαϊκοί 
τάφοι, αρχαία ελληνικά νοµίσµατα, 
χρυσή πανοπλία µακεδονικής περιόδου). 

∆. Προσοτσάνης 2014 

Καλλιθέα ∆ηµιουργία αναψυκτήριου και παιδικής 
χαράς στο χώρο Λιασκουβίτσα 
(Πλατάνια) 

∆. Προσοτσάνης 2010 

Καλλιθέα Ανακατασκευή όλων των υδρόµυλων και 
ανάδειξη αυτών ως παραδοσιακά 

∆. Προσοτσάνης 2010 
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στοιχεία του τόπου. 

Καλλιθέα ∆ιαµόρφωση περιοχής Πεύκα µε 
µονοπάτια και παγκάκια 

∆. Προσοτσάνης 2010 

Καλλιθέα 

 

Έργα συντήρησης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Καλλιθέας για την  
εγκατάσταση ξενώνα και αίθουσας 
εκδηλώσεων, στην οποία θα λειτουργεί ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας.     

∆. Προσοτσάνης 2010 

Κ. Νευροκόπι Εγκατάσταση και λειτουργία 
παγοδροµίου στο παλιό γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

∆. Νευροκοπίου 2009 

3 πιθανές θέσεις: 
Αγ. 
ΠΑντελεήµωνας, 
Λίµνη Λευκογείων, 
Χιονοδροµικό 
Κέντρο 

Ίδρυση ∆ηµοτικής Ξενοδοχειακής 
Μονάδας δυναµικότητας τουλάχιστον 80 
κλινών, µε Υδροµασάζ, spa και σάουνα η 
οποία θα εκµεταλλεύεται το κλειστό 
γυµναστήριο µπάσκετ και Βόλεϋ) το 
δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, το 
παγοδρόµιο, το χιονοδροµικό κέντρο για 
σκι και τη λίµνη των Λευκογείων και του 
Καταφύτου για ψάρεµα και canoe- 
kayak. 

∆. Νευροκοπίου 2009 

Κ. Νευροκόπι Μετατροπή του Κέντρου Υγείας σε µικρό 
Νοσοκοµείο 

∆. Νευροκοπίου 2010 

Κ. Νευροκόπι Αγορά και αξιοποίηση από τον δήµο των 
κατασκηνώσεων της Μητρόπολης στο 
Γρανίτη 

∆. Νευροκοπίου 2008 

Κ. Νευροκόπι Εγκατάσταση και Λειτουργία Καφετέριας 
στην πλατεία του Κ.Νευροκοπίου 

∆. Νευροκοπίου 2009 

Κ. Νευροκόπι ∆ηµιουργία επαγγελµατικού 
προπονητικού κέντρου ποδοσφαιρικών 
οµάδων στη θέση του παλιού γηπέδου 
ποδοσφαίρου πλάι στο χείµαρρο του 
Νευροκοπίου και την πλαγιά του βουνού. 

∆. Νευροκοπίου 2008 

Κ. Νευροκόπι- 
Βώλακας 

Οδική σύνδεση µέσω της θέσης 
«Τσακαλίνα» και κάλυψη συχνών 
δροµολογίων µε τοπική συγκοινωνία. 

∆. Νευροκοπίου 2008 

Κ. Νευροκόπι Μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την 
πλατεία στο παλιό γήπεδο για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση και κυκλοφορία 
των οχηµάτων. 

∆. Νευροκοπίου 2009 

Κ. Νευροκόπι Πώληση ∆ηµοτικών κτιρίων σε ιδιώτες 
προκειµένου να αναπαλαιωθούν και να 
αξιοποιηθούν από τους τελευταίους. 

∆. Νευροκοπίου 2010 

Χρυσοκέφαλος Ανακαίνιση παλιάς παιδικής χαράς στο 
Χρυσοκέφαλο και ίδρυση και λειτουργία 
αναψυκτηρίου. 

∆. Νευροκοπίου 2009 

Λίµνη Λευκογείων Ίδρυση Κωπηλατικού Κέντρου ∆. Νευροκοπίου, 
Α∆ΕΝ, Ιδιώτης 

2009 

Λίµνη Λευκογείων Επιχείρηση ενοικίασης κανόε για κανοε-
καγιακ και βαρκών για ψάρεµα 

Ιδιώτης, ∆. 
Νευροκοπίου, 
Α∆ΕΝ 

2009 

Λίµνη Λευκογείων ∆ηµιουργία χώρου εστίασης Ιδιώτης 2009 

Λίµνη Λευκογείων Ίδρυση Κέντρου Ενηµέρωσης και 
Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
επισκεπτών. 

∆. Νευροκοπίου 2009 

Λίµνη Λευκογείων Λυώµενες κατασκευές για τους 
χειροτέχνες χαρταετού και πολιτιστικούς 

Α∆ΕΝ, Ιδιώτες 2009 
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χειροτέχνες χαρταετού και πολιτιστικούς 
συλλόγους κατά το τριήµερο της 
Καθαράς ∆ευτέρας. 

Κ. Νευροκόπι Επιχείρηση ενοικίασης ή/και πώλησης 
εξοπλισµού πατινάζ και χόκεϊ 

Ιδιώτες 2010 

Οχυρό Λύσσε Λυώµενη κατασκευή για την προβολή 
ταινιών µε θέµα σχετικό µε την επέτειο 
του Οχυρού. 

Α∆ΕΝ 2008 

Ποταµοί- 
Σιδηρόνερο 

∆ιευθέτηση της ροής των υδάτων του 
Νέστου µε ήπιες παρεµβάσεις για την 
ανάπτυξη της δραστηριότητας canoe-
kayak 

Νοµαρχία ∆ράµας 2009 

Παρόχθια της 
διαδροµής 
Ποταµοί- 
Παρανέστι 

1. Λυώµενες εξέδρες,  

2. παρόχθια έργα ανάπλασης για την 
φιλοξενία κατασκηνωτών και 
εκδηλώσεων,  

3. ίδρυση κέντρων ενηµέρωσης – 
ευαισθητοποίησης επισκεπτών  στις 
θέσεις Ποταµοί, Παπάδες, Φράγµα 
Θησαυρού και Παρανέστι, 

4. λυώµενα περίπτερα- µε 
συγκεκριµένο χαρακτήρα που 
εναρµονίζεται µε το περιβάλλον- 
πώλησης ψιλικών ή/και πρόχειρου 
φαγητού,  

5. επέκταση δικτύου διαχείρισης 
απορριµµάτων και λυµµάτων για τις 
ανάγκες του Nestos River Fest,  

6. κατασκευή πέτρινων γεφυριών σε 
διάφορα σηµεία του ποταµού 

7. κατασκευή χώρων δηµόσιας 
υγιεινής 

  

Νοµαρχία ∆ράµας  2009-2012 

Παγονέρι Λυώµενες εξέδρες για το φεστιβάλ 
παραδοσιακών χωρών και την έκθεση 
γλυπτών πάγου 

Α∆ΕΝ 2009 

Φαλακρό 
1. ∆ιαµόρφωση προσωρινών 

γηπέδων χόκει και πόλο επί 
χόρτου κατά τις περιόδους 
χωρίς χιόνι, 

2. Λειτουργία επιχειρήσεων 
ενοικίασης εξοπλισµού χοκεϊ και 
πόλο 

3. Λυώµενες εξέδρες για την 
παρακολούθηση των 
αθληµάτων 

4. Εκτροφείο Αλόγων 

 

ΑΝΦΑ και Ιδιώτες 2010 

Φαλακρό Ίδρυση Κέντρου Ενηµέρωσης 
επισκεπτών για όλα τα αξιοθέατα και 
εκδηλώσεις του Νοµού 

∆. Νευροκοπίου 2010 

Γρανίτης Προσωρινή κατάργηση µιας οδικής 
λωρίδας για την ασφαλή διεξαγωγή του 
Καστανοµαζέµατος  

∆. Νευροκοπίου 2009 
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∆. Προσοτσάνης 
1. Κέντρο ενηµέρωσης 

επισκεπτών στο Σπήλαιο για 
όλα τα αξιοθέατα και 
εκδηλώσεις του Νοµού 

2. Λειτουργία τουλάχιστον 
εποχικών λυόµενων-αρχικά- 
περιπτέρων πώλησης ψιλικών 
ή/και πρόχειρου φαγητού την 
περίοδο των εκδηλώσεων 

3. Ίδρυση 2 επιπλέον χώρων 
εστίασης στο χώρο του 
Σπηλαίου δυναµικότητας 
τουλάχιστον 50 ατόµων το 
καθένα 

4. Ίδρυση 1 καταλύµατος 
χωρητικότητας 50 ατόµων στη 
Γραµµένη µε υποδοµές για 
ΑΜΕΑ 

5. Ίδρυση 1 καταλύµατος µε 
πλειοψηφία υποδοµών για 
ΑΜΕΑ στην Μικρόπολη, 
πλησίον του προτεινόµενου 
εργαστηρίου εργοθεραπείας και 
της θέσης προτεινόµενης 
οργάνωσης έκθεσης 
ζωγραφικής στο Μενοίκιο 
τουλάχιστον 50 ατόµων 

6. Έργα διαµόρφωσης χώρου για 

την ασφαλή παρακολούθηση 

του παγκόσµιου 

πρωταθλήµατος «αλεξίπτωτο 

πλαγιάς» στην Πετρούσα. 

∆Ε.ΤΑ.ΣΠΑ., ∆. 
Προσοτσάνης, 
Ιδιώτες 

2010 

Παπάδες 
1. ∆ιαµόρφωση χώρου στο παλιό 

οχυρό και στα αναχώµατα για 
τη φιλοξενία του paint ball  

2. Λειτουργία επιχείρησης για την 
ενοικίαση των χώρων και του 
εξοπλισµού 

Κοινότητα 
Σιδηρονέρου και 
Ιδιώτες 

2009 

Σιδηρόνερο Λυόµενη Εξέδρα για τις παράλληλες 
παραδοσιακές εκδηλώσεις κατά τη 
διεξαγωγή του τουρνουά τάβλι και της 
επόµενης µέρας του εορτασµού της 
επετείου της αναπαράστασης της Μάχης 
του Νέστου 

Κοινότητα 
Σιδηρονέρου  

2008 

6 οικοτουριστικές 
διαδροµες 

Ίδρυση Κέντρων ενηµέρωσης- 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις 
εισόδους των 6 προτεινόµενων 
οικοτουριστικών διαδροµών 

Νοµαρχία ∆ράµας  2010 

Σηµείωση: Τα χρωµατισµένα κελιά µε γκρι χρώµα αφορούν τα έργα υλοποίησης των νέων προτάσεων ενώ τα 
λευκά αφορούν προτάσεις των δήµων. 

Παρά το γεγονός ότι ως υπεύθυνοι φορείς υλοποίησης των έργων 

σηµειώνονται κύρια οι δηµόσιες αρχές είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ανάπτυξη 

Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Σ∆ΙΤ για την ίδρυση και λειτουργία 

ανταγωνιστικών υποδοµών. 
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Επιπλέον σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη των προορισµών αναµένεται να 

διαδραµατίσουν το ΤΕΙ της ∆ράµας και οι ΜΚΟ, όπως οι τοπικοί πολιτιστικοί 

σύλλογοι, η οικολογική κίνηση ∆ράµας, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία κα.  

Επίσης αναµένεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια 

ανάδειξης του τόπου µέσα από την διαµόρφωση προγράµµατος εκπαιδευτικών 

εκδροµών σε ποικίλες τοποθεσίες του νοµού και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης από τις µικρές ηλικίες.  

Για την επιτυχηµένη λειτουργία των γενικότερων υποστηρικτικών υποδοµών, 

αλλά και των υποδοµών ανάδειξης των προορισµών είναι απαραίτητη η στελέχωση 

αυτών µε το κατάλληλο- καταρτισµένο προσωπικό. Έτσι προτείνεται η ένταξη των 

ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα δηµόσια ΙΕΚ και  ΚΕΚ της ∆ράµας 

των ακόλουθων ειδικεύσεων από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο και για τα επόµενα έξι 

χρόνια περίπου. Ο υπεύθυνος φορέας ένταξης αυτών των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων είναι ο ΟΕΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας και η διεύθυνση 

δευτεροβάθµιας του Ν. ∆ράµας. 

1. ξεναγός  

2. διοργανωτής οικοτουριστικών δραστηριοτήτων 

3. σεφ τοπικής παραδοσιακής κουζίνας  

4. ρεσεψιονίστ, τουριστικός πράκτορας κα 

5. προπονητής κωπηλασίας- canoe kayak-rafting 

6. προπονητής χοκεϊ  

7. προπονητής πόλο επί χόρτου 

8. προπονητής σκι 

9. διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων  

10. διακοσµητής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και οικισµών σύµφωνα µε 
τις αρχές της τοπικής παράδοσης στην αρχιτεκτονική 

11. διασώστης 

12. φυσικοθεραπευτής 

13. Υπεύθυνος ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης επισκεπτών  

14. Γραφίστας 

15. Φωτογράφος 

16. ∆ιαφηµιστής 

17. κινηµατογραφιστής 

18. ηχολήπτης 
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19. ηλεκτρολόγος 

20. τεχνικός υποδοµών 

Επιπλέον αναµένεται να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες οι ειδικότητες του 

ΤΕΙ ∆ασοπονίας, και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ∆ράµας στη στελέχωση των 

προτεινόµενων έργων και υποδοµών. 

Τέλος προτείνεται στους πολιτιστικούς συλλόγους η ένταξη 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η 

σκηνογραφία για την βελτίωση της αισθητικής των εκδηλώσεων. 

9.5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Η διαχείριση των επισκεπτών περιλαµβάνει την υποστήριξη και εξασφάλιση 

της τουριστικής ζήτησης σε ισορροπία µε την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος και τις ανάγκες των κατοίκων και επαγγελµατιών. Η ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη του τουρισµού χωρίς καθορισµένη στρατηγική ελλοχεύει κινδύνους για τη 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την απώλεια του παραδοσιακού χαρακτήρα των 

περιοχών κα. Για το λόγο αυτό επιλέγεται η ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Το πλαίσιο 

εφαρµογής αυτού του µοντέλου είναι σαφές, έχει κανόνες και προωθεί την αειφόρο 

ανάπτυξη.  

 Με αυτή την αντιµετώπιση η επιδιωκόµενη ποσοτική και ποιοτική αύξηση του 

τουριστικού ρεύµατος που συγκρατεί η περιοχή και η επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου όχι µόνο δεν συγκρούεται µε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά 

την συνεπικουρεί. Παράλληλα εξασφαλίζονται οι όροι για την τόνωση της τοπικής 

οικονοµίας και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η συµµετοχή της οποίας στην διατήρηση 

της περιοχής ως ενός ζωντανού οργανισµού είναι θεµελιακή. Η διαχείριση του τουρισµού 

πρέπει να γίνεται µε επαρκή συντονισµό, µε ευαισθησία και µε µακροπρόθεσµο 

σχεδιασµό και οργάνωση.  

Η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες σήµερα είναι 

φτωχή, ως προς τις µετακινήσεις, την πληροφόρηση, την διευκόλυνση της 

περιήγησης, τη σήµανση. Η διευκόλυνση της περιήγησης µέσω κατάλληλης 

σήµανσης και η παροχή έγκυρου πληροφοριακού υλικού, µε χρήση έντυπων και 

ηλεκτρονικών µέσων, θα επιτρέψουν την αναγνώριση των ιδιαίτερων τοπικών 

στοιχείων αυξάνοντας την ελκυστικότητα της περιοχής. 

Είναι αναγκαίο να δροµολογηθεί η σταθερή συνεργασία των εµπλεκόµενων στον 

τουρισµό επαγγελµατικών κλάδων και φορέων, προκειµένου να εφαρµοστούν τα 

κατάλληλα µέτρα για την αναβάθµιση της τουριστικής δραστηριότητας. Χρειάζονται 
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επενδύσεις για τη βελτίωση των παροχών προς τους επισκέπτες, ειδικά όσον αφορά την 

τουριστική υποδοµή, τον αστικό εξοπλισµό και την ενηµέρωση. 

Η διαθέσιµη υποδοµή τουριστική ενηµέρωσης του νοµού, δεν ωθεί τους 

επισκέπτες να περιηγηθούν σε µεγαλύτερο µέρος της περιοχής. Η πλειοψηφία των 

επισκεπτών βλέπουν και µαθαίνουν µόνο για ένα µικρό τµήµα της, µε µία σύντοµη και 

επιφανειακή προσέγγιση των πιο προβεβληµένων σηµείων. Η ουσιαστικότερη 

«εσωτερική» περιοχή, µε τις πολλές ιδιαιτερότητες, τους ποικίλους «δρόµους», τις 

µυρωδιές, τα ήθη και τα έθιµα, παραµένει απόµακρη και άγνωστη. Η επιδίωξη 

περαιτέρω διάχυσης των επισκεπτών και η συνακόλουθη αύξηση ερεθισµάτων για 

µεγαλύτερη παραµονή και συχνότερες επισκέψεις, ταυτίζεται µε την ανάγκη βαθύτερης 

γνωριµίας των επισκεπτών µε την περιοχή και προβολής των αξιών της. 

Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους φορείς προβολής του 

τουρισµού (Γραφείο Τουρισµού Νοµαρχίας) να χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπους 

προσέγγισης των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος, εκτός των διαδεδοµένων σήµερα 

(µεταφορά µε τουριστικά λεωφορεία, οργανωµένες ξεναγήσεις, κλπ.). Οι εναλλακτικές 

λύσεις µετακίνησης θα πρέπει να στοχεύουν σε όλους τους τύπους επισκεπτών 

(ηµερήσιοι επισκέπτες, επισκέπτες µε πολυήµερα πακέτα διαµονής) και να 

προσαρµόζονται στις ανάγκες τους. Η δυνατότητα ορισµένων περιοχών να δεχτούν 

επιπλέον τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να ελέγχεται απόλυτα. 

Η συνεργασία των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση της 

περιοχής σαν προορισµό στην τουριστική αγορά θεωρείται απολύτως αναγκαία για την 

µεταστροφή του επικρατούντος τουριστικού µοντέλου, που δεν αξιοποιεί πλήρως τις 

αξίες της. Η αναβάθµιση των τουριστικών κλινών και ο εµπλουτισµός τους µε άλλα είδη 

καταλυµάτων (εκτός των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου), όπως µικροί ξενώνες σε 

παραδοσιακά κτίρια, θα συντελέσει στον επαναπροσανατολισµό της τουριστικής 

αγοράς. Το πρόβληµα της τουριστικής αγοράς της περιοχής είναι τόσο ποσοτικό, όσο 

και ποιοτικό. Σε αυτήν την κατεύθυνση και προκειµένου να απευθυνθεί η τοπική αγορά 

σε περισσότερους και αναβαθµισµένους ποιοτικά επισκέπτες, χρειάζεται να 

δροµολογηθεί η επέκταση και ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών, τόσο 

ως προς τους ίδιους τους χώρους, όσο και ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Η προώθηση των κατάλληλων ταξιδιωτικών πακέτων θα πρέπει να γίνει πρώτη 

προτεραιότητα ενός σταθερού σχήµατος συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων µε τον 

τουρισµό, ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων. Πρέπει να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες για 

την ενθάρρυνση των επισκεπτών µε πολυήµερα πακέτα διαµονής, να αυξήσουν τις 

παροχές τους προς την περιοχή, σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις τους για παροχές. 
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Πρέπει να εξασφαλιστούν τρόποι ώστε οι επισκέπτες να παραµένουν περισσότερο 

χρόνο. Η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού (πολιτιστικός, αθλητικός, περιηγητικός κλπ) 

εξυπηρετεί την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, µε στόχο την επίτευξη µιας 

συνεχούς ροής επισκεπτών σε ετήσια βάση. Η ένταξη της περιοχής σε θεµατικό δίκτυο 

συνεργασίας µε άλλους τουριστικούς προορισµούς σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, 

µπορεί να εξασφαλίσει την επιθυµητή διεύρυνση της τουριστικής αγοράς, τόσο σε 

ποσότητα και διάρκεια, όσο και σε ποιότητα.  

Επίσης θεωρείται αναγκαία η αναδιαµόρφωση του κόστους των τουριστικών 

καταλυµάτων έως ότου η περιοχή είναι ικανή να παρέχει στον επισκέπτη περισσότερα 

από άποψης εµπειριών . Με άλλα λόγια η κοστολόγηση των καταλυµάτων της περιοχής 

θα πρέπει να είναι χαµηλότερη αρχικά, σε σχέση µε αντίστοιχα καταλύµατα άλλων 

ορεινών προορισµών που έχουν ιστορία στον κλάδο του τουρισµού και ανεπτυγµένες 

δραστηριότητες, υπηρεσίες και υποδοµές. Έτσι θα προσελκύεται ο επισκέπτης αρχικά 

από το οικονοµικό κίνητρο. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να υπάρξει πρόληψη για την προστασία του 

περιβάλλοντος και να διασφαλιστεί ότι δεν θα δεχτεί επιβάρυνση από τους επισκέπτες. 

∆εδοµένου ότι θα προωθηθεί ως τουριστικό προϊόν που θα «πουληθεί» στους τουρίστες 

πρέπει να υπάρξουν υποστηρικτικές υποδοµές και δράσεις προσανατολισµένες στην 

προστασία των περιβαλλοντικών πόρων. Σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί ο περιβαλλοντικός 

προσανατολισµός και η ενηµέρωση των επισκεπτών, έτσι ώστε να κατανοήσουν την 

αξία των φυσικών οικοσυστηµάτων και να τα σεβαστούν, βοηθώντας πολλές φορές και 

οι ίδιοι το έργο της προστασίας τους.     

Ιδιαίτερα σηµαντική υποδοµή θεωρείται η λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης 

Οικοτουρισµού, υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας ∆ράµας. Ο φορέας διαχείρισης των 

επισκεπτών θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αρχών του οικοτουρισµού σε όλους 

τους προορισµούς. Στον φορέα διαχείρισης οικοτουρισµού θα υπάγονται τα Κέντρα 

Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών που θα λειτουργούν στο Νοµό. 

Η λογική στην οποία θα βασιστεί η διαχείριση των επισκεπτών είναι να 

εξασφαλιστεί χαµηλών εντάσεων τουριστική ανάπτυξη στις οικολογικά ευαίσθητες και 

υπό καθεστώς προστασίας περιοχές, έτσι ο αριθµός των επισκεπτών, οι δραστηριότητες 

τους και η ανάπτυξη υποδοµών να είναι ελεγχόµενες. Αντίθετα περιοχές που είναι 

ευρέως γνωστές, εύκολα προσιτές και που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 

µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών, θα έχουν ένα σχέδιο διαχείρισης υψηλών εντάσεων 

τουριστικής ανάπτυξης. ∆ιαχείριση µέτριας εντάσεως θα ακολουθηθεί για τις περιοχές 

που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές ή ανεπτυγµένες τουριστικά. 
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Πίνακας 9.5 Α: ∆ιαχείριση επισκεπτών ∆άσους Φρακτού 

ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

1 
 
α (∆άσος Φρακτού) 
 
∆άσος Φρακτού 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
∆ιατήρηση οικολογικής και αισθητικής αξίας ∆άσους Φρακτού 
και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
 
- Τα φυσικά οικοσυστήµατα δεν δέχονται αλλοιώσεις ή µείωση    
   στους αριθµούς των πληθυσµών τους, από το 2010 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών σέβονται και κατανοούν την    
   σηµασία του ∆άσους, από το 2010 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν     
   ένα µοναδικό τόπο, από το 2010 και µετά. 
 
Προστασία φυσικών πόρων 
Ενηµέρωση/ εκπαίδευση επισκεπτών 
Ανάδειξη και διατήρηση άγριας οµορφιάς του τοπίου 
 
Οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 
Αύξηση δραστηριοτήτων σε περιοχές που είναι εφικτό 
 
- Ρύθµιση άδειας εισόδου στην περιοχή / παρεµβάσεις   
   στο χώρο (µονοπάτια, διαδροµές, πινακίδες) 
- Περιβαλλοντικά Κέντρα, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
- ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών διαδροµών  
 
- ∆ιοργάνωση Υπερµαραθωνίου 
- Καθαρισµός και σήµανση υφισταµένων ορεινών διαδροµών,   
   διάνοιξη νέων µονοπατιών 

 
Πίνακας 9.5 Β: ∆ιαχείριση επισκεπτών ∆ήµου Παρανεστίου 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 

1 
 
β (Παρανέστι – Νικηφόρος - ∆οξάτο) 
 
∆ήµος Παρανεστίου 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
Αλληλεπιδράσεις οµάδων 
 
Αξιοποίηση των φυσικών πόρων  και ανάδειξη της περιοχής σε 
γραφικό προορισµό 
 
- Αποκαθίσταται το 100% των περιοχών που έχουν δεχθεί   
   περιβαλλοντική υποβάθµιση ή αλλοίωση τοπίου έως το 2012. 
- Αποκατάσταση και ανάδειξη 3 ορεινών οικισµών έως το 2012. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

- Το 80% των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος είναι εύκολα  
   προσβάσιµοι και επισκέψιµοι έως το 2012. 
- Το 90% του οδικού δικτύου είναι ασφαλές και σε καλή 
κατάσταση, από το 2012 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τις  
   υπηρεσίες και τη φιλοξενία , από το 2010 και µετά. 
- Το 100% των κατοίκων σέβονται και εξυπηρετούν τους     
   επισκέπτες, από το 2010 και µετά. 
 
Προστασία φυσικών πόρων 
 
Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 
Αύξηση µέτρων ασφαλείας επισκεπτών 
Αύξηση δραστηριοτήτων σε περιοχές που είναι εφικτό 
∆ηµιουργία νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 
επισκεπτών 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών 
 
Μείωση προστριβών µεταξύ επισκεπτών και ντόπιου 
πληθυσµού 
 
- Παραποτάµιες διαδροµές και πινακίδες κατά µήκος του 
Νέστου   
- Παρεµβάσεις στο χώρο (αποκατάσταση τοπίου στα Θερµιά, 
οργάνωηση και οριοθέτηση του ιαµατισµού) 
 
- Αποκατάσταση παραδοσιακών πέτρινων κτιρίων στους  
  οικισµούς Πρασινάδας, ∆ιποτάµων, Πολυγέφυρο και    
  δηµιουργία παραδοσιακών ξενώνων φιλοξενίας 
- Αποκατάσταση και ανάδειξη (καθαρισµός, σήµανση,  
  φωτισµός) παλιών πέτρινων γεφυριών 
- Αποκατάσταση σταθµού ΟΣΕ (καθαρισµός, βελτίωση 
κτιριακών εγκαταστάσεων) και ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου 
 
- Βελτίωση οδικού δικτύου και πρόληψη για κατολισθήσεις 
- ∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών αναψυχής κοντά στους χώρους 
τουριστικού ενδιαφέροντος (καταρράκτες, γεφύρια κλπ) 
- ∆ικτύωση τουριστικών χώρων (σύνδεση µέσω µονοπατιών) 
- Αποκατάσταση και αξιοποίηση εγκαταστάσεων ιαµατισµού 
στα Θέρµια 
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις λίµνες (Αγώνες Rafting µε 
αφετηρία το Πολυγέφυρο) 
- ∆ηµιουργία ξενώνων, χώρων εστιάσεως και διασκέδασης 
- ∆ηµιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosk) 
και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 
 
- ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων οµάδων µέσω χωροταξικού 
(τουριστικές περιοχές – βοσκοτόπια) 
- Ενηµέρωση τοπικής κοινωνίας για τις προοπτικές της 
τουριστικής ανάπτυξης 
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Πίνακας 9.5 Γ: ∆ιαχείριση επισκεπτών ∆ήµων Νικηφόρου και ∆οξάτου 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

1 
 
β (Παρανέστι – Νικηφόρος - ∆οξάτο) 
 
∆ήµοι Νικηφόρου - ∆οξάτου 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Ανάδειξη των προορισµών σε τόπους για ποτό και φαγητό 
 
- Το 90% των επισκεπτών να δηλώνουν ικανοποιηµένοι από  
   τις υπηρεσίες εστίασης, από το 2010 και µετά. 
- Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όλα τα  
   τοπικά προϊόντα στους χώρους εστίασης και τις εκδηλώσεις, 
από το 2010 και µετά. 
- Αποκατάσταση και οριοθέτηση του 100% των χώρων  
  οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, έως το 2012. 
- Ο αριθµός των επισκεπτών δεν θα ξεπερνά τον αριθµό των  
   συµµετεχόντων στις παραδοσιακές εκδηλώσεις. 
 
Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων 
 
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Γνωριµία επισκεπτών µε τα ήθη και τα έθιµα του τόπου 
 
Αύξηση δραστηριοτήτων  
Οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής επισκεπτών 
 
- ∆ηµιουργία ∆ασικού Χωριού στο ∆ρυµότοπο 
- Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου και σύσταση λίµνης στις   
  πηγές Κεφαλαρίου 
- ∆ικτύωση πηγών Κεφαλαρίου – Πάρκου Αρπακτικών -    
  ∆ρυµότοπου 
 
- Καθαρισµός και ανάδειξη κάστρων Αδριανής και Πλατανιάς 
- Εµπλοκή επισκεπτών µε τοπικό πληθυσµό µέσω ενεργής    
   συµµετοχής σε τοπικά έθιµα (ρακοκάζανα, ιπποδροµίες) 
- Προβολή της τοπικής παράδοσης µέσω της υφιστάµενης    
  πολιτιστικής υποδοµής (λαογραφικά και λοιπά µουσεία) 
 
- Ανάπτυξη ποδηλατικών διαδροµών στο ∆ρυµότοπο και κανό  
  στο Κεφαλάρι 
- ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε βάση τα τοπικά προϊόντα/  
   Γιορτή Καλοφαγά Κεφαλαρίου/ Γιορτή Κρασιού Αδριανής/    
  ‘Εκθεση Τοπικων Προϊόντων ∆οξάτου 
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- Έµφαση στην Οργάνωση τοπικών πανηγυριών 
 
Πίνακας 9.5 ∆: ∆ιαχείριση επισκεπτών δάσους Ελατιάς 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

2 
 
α (∆άσος Ελατιάς) 
 
∆άσος Ελατιάς 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Προστασία και αξιοποίηση ∆ασικού οικοσυστήµατος 
 
- Το 90% του οδικού δικτύου να είναι σε καλή κατάσταση, από 
το 2012 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών να δηλώνουν ότι δεν αντιµετώπισαν  
   ιδιαίτερες δυσκολίες στην πρόσβαση των χώρων τουριστικού  
   ενδιαφέροντος, από το 2012 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών σέβονται το δασικό οικοσύστηµα και  
   κατανοούν την αξία του, από το 2010 και µετά. 
- Τα φυσικά οικοσυστήµατα δεν δέχονται αλλοιώσεις ή µείωση    
   στους αριθµούς των πληθυσµών τους, από το 2010 και µετά. 
 
Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων 
Ενηµέρωση/ Εκπαίδευση επισκεπτών 
 
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 
Αύξηση δραστηριοτήτων  
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής επισκεπτών 
∆ηµιουργία νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 
επισκεπτών 
 
- ∆ηµιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου  
- Καθαρισµός, σήµανση και ανάδειξη των παλιών µονοπατιών 
και γεφυριών 
  
- Συνεργασία τοπικών αρχών µε συλλόγους «Σαρακατσάνων»  
   για καλύτερη και πιο οργανωµένη διοργάνωση του 
«Ανταµώµατος Σαρακατσάνων 
 
- Αποκατάσταση και ανάδειξη εγκαταστάσεων ∆ασικού χωριού   
  και αξιοποίησή τους για τη φιλοξενία επισκεπτών 
- ∆ηµιουργία ορεινών δασικών διαδροµών (περιπάτου,  
  ποδηλάτου, moto cross, 4x4) 
- ∆ηµιουργία οργανωµένου χώρου ορεινής κατασκήνωσης 

 
Πίνακας 9.4 Ε: ∆ιαχείριση επισκεπτών κοινότητας Σιδηρονέρου 
ΤΟ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  

2 
 
β (Κοινότητα Σιδηρονέρου – τµήµα ∆ ∆ράµας) 
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ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Κοινότητα Σιδηρονέρου – τµήµα ∆ ∆ράµας 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Αλληλεπιδράσεις οµάδων 
∆ιαφήµιση  
 
Προώθηση και προβολή της περιοχής ως αυθεντικό 
παραδοσιακό προορισµό 
 
- Το 90% του οδικού δικτύου να είναι σε καλή κατάσταση, από 
το 2012 και µετά. 
- Τα φυσικά οικοσυστήµατα δεν δέχονται αλλοιώσεις ή µείωση    
   στους αριθµούς των πληθυσµών τους, από το 2010 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών του Νοµού γνωρίζουν για την 
περιοχή, έως το 2010. 
- Το 90% των επισκεπτών θα δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν έναν 
αυθεντικό προορισµό, από το 2010 και µετά.      
- Το 100% των κατοίκων σέβονται και εξυπηρετούν τους     
   επισκέπτες, από το 2010 και µετά. 
 
Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων 
Ανάδειξη και διατήρηση άγριας οµορφιάς τοπίου 
 
Αύξηση δραστηριοτήτων  
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής επισκεπτών 
∆ηµιουργία νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 
επισκεπτών 
Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Προστασία κληροδοτηµάτων 
 
Μείωση προστριβών µεταξύ επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων 
 
Προβολή προορισµού 
 
- Παραποτάµιες διαδροµές και πινακίδες κατά µήκος του 
Νέστου   
- Σαφής καθορισµός των θέσεων ανάπτυξης τουριστικών 
δραστηριοτήτων στο Νέστο / εκπαιδευτές που θα ελέγχουν -
κατευθύνουν τους επισκέπτες. 
- Φωτογραφικοί Αγώνες Βιοποικιλότητας (Λιβαδερό – 
∆ενδράκια, Πολύκαρπο – Μακρυπλάγι) 
 
- ∆ηµιουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης (info kiosk) 
- Special Events (Αγώνες Κανό καγιάκ / τουρνουά Paintball /    
  διαγωνισµοί ταβλιού / River Fest)   
 
- ∆ιαφήµιση παραδοσιακών προϊόντων 
- Αναβίωση της Αναπαράστασης της Μάχης του Νέστου 
- Ανακαινίσεις παραδοσιακών κτιρίων  
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- Ενηµέρωση τοπικού πληθυσµού σε θέµατα τουριστικής 
ανάπτυξης 
 
- ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και τουριστικού οδηγού 

 
 
Πίνακας 9.4 ΣΤ: ∆ιαχείριση επισκεπτών περιοχής Αχλαδιάς – Μικροκλεισούρας - 
Μικροµηλιάς - Ποταµών. 
ΤΟ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

3 
 
α (Ποταµοί – Μικροµηλιά –Μικροκλεισούρα - Αχλαδιά)  
 
Ποταµοί – Μικροµηλιά –Μικροκλεισούρα - Αχλαδιά  
 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
∆ιαφήµιση και προώθηση 
 
Να αναδειχθεί η περιοχή σε κοµβικό τουριστικό προορισµό 
(στο ενδιάµεσο χιονοδροµικού και βόριων δασών) 
 
Το 90% των επισκεπτών του χιονοδροµικού κέντρου και της 
περιοχής Σιδηρονέρου γνωρίζουν την περιοχή, έως το 2012. 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών  
Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 
Οργάνωση δράσεων προβολής 
 
- ∆ηµιουργία καταλυµάτων και χώρων εστίασης 
- Αγώνες κανό (Ποταµοί) / Φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών,  
  έκθεση γλυπτών πάγου(Παγονέρι) 
 
- Αφίσες και φυλλάδια στο χιονοδροµικό Φαλακρού και τα 
καταλύµατα των γειτονικών περιοχών 

 
Πίνακας 9.5 Ζ: ∆ιαχείριση επισκεπτών περιοχής Βώλακα – Γρανίτη. 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 

3 
 
β (Φαλακρό – Βώλακας – Γρανίτης)  
 
Βώλακας - Γρανίτης 
 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Ανάδειξη των περιοχών σε κατεξοχήν τόπους φιλοξενίας των 
επισκεπτών του χιονοδροµικού 
 
Το 90% των επισκεπτών είναι ικανοποιηµένοι από τις 
υποδοµές και υπηρεσίες των καταλυµάτων της περιοχής. 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών  
Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: - ∆ηµιουργία ξενώνων και χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων (Καστανοµάζεµα, 
Πανηγύρι Προφήτη Ηλία) 

 
 
 
 
Πίνακας 9.5 Η: ∆ιαχείριση επισκεπτών Φαλακρού 
ΤΟ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

3 
 
β (Φαλακρό – Βώλακας – Γρανίτης)  
 
Φαλακρό 
 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Χρονική διασπορά επισκεπτών – επέκταση τουριστικής 
περιόδου 
 
Η ενασχόληση µε εναλλακτικές δραστηριότητες, πέραν της 
χιονοδροµίας στο Φαλακρό να αντιστοιχεί στο 20% των 
επισκεπτών, από το 2012 και µετά. 
 
Αύξηση δραστηριοτήτων 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών  
Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 
- Οργάνωση νέων δραστηριοτήτων (χόκεϊ χόρτου, ποδηλατικές 
διαδροµές κλπ)  
- Υποδοµή για νυχτερινή λειτουργία χιονοδροµικού 
- ∆ηµιουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Μουσικοί ∆ιαγωνισµοί, Αγώνες χόκεϊ επί χόρτου 

 
Πίνακας 9.4 Θ: ∆ιαχείριση επισκεπτών Κ. Νευροκοπίου µε το λεκανοπέδιο 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 

4 
 
Κάτω Νευροκόπι µε το λεκανοπέδιο 
 
Κάτω Νευροκόπι µε το λεκανοπέδιο 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Εξυπηρέτηση – εκµετάλλευση της ζήτησης των χιονοδροµικών 
Φαλακρού και Βροντούς 
 
Το 40% των επισκεπτών των χιονοδροµικών επισκέπτονται 
κάποιο τµήµα της περιοχής ενώ το 20% διαµένουν σε αυτήν, 
από το 2012 και µετά. 
 
Προστασία φυσικών πόρων 
Ανάδειξη άγριας οµορφιάς τοπίου 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής 
Οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 
 
 
- Παρεµβάσεις στο χώρο (διαδροµές σε Όρβηλο και ∆άσος 
Κύκλας) 
- Αγώνες παρατήρησης πουλιών (Λίµνη Λευκογείων) 
 
- ∆ιαφήµιση παραδοσιακών προϊόντων (γιορτή πατάτας /  
«Φασολάδα εθνικό φαγητό») 
- Αναβιώσεις εθίµων και πανηγύρια (Καρναβάλι Περιθωρίου, 
πανηγύρια Γέννησης Θεοτόκου - Προφήτη Ηλία) 
 
- ∆ηµιουργία ξενώνων, χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Special events (∆ιαγωνισµός Χαρταετού / επέτειος οχυρών   
   Χόκεϊ – παγοδροµίες) 

 
 
Πίνακας 9.4 Ι: ∆ιαχείριση επισκεπτών Σπηλαίου Αγγίτη 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

5 
 
α (Σπήλαιο Αγγίτη)  
 
Σπήλαιο Αγγίτη 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της επισκεψιµότητας 
 
- Το 90% των επισκεπτών σέβονται την περιοχή και κατανοούν 
την αρχαιολογική σηµασία και οικολογική της αξία, από το 2010 
και µετά. 
- Η ποιότητα του περιβάλλοντος παραµένει αναλλοίωτη στο 
100% των χώρων του Σπηλαίου και γύρω από τις πηγές 
Αγγίτη, από το 2010 και µετά. 
 
Προστασία φυσικών πόρων 
Ενηµέρωση/ εκπαίδευση επισκεπτών για τη διατήρηση και 
προστασία του φυσικού τοπίου 
∆ιατήρηση / συντήρηση υπαρχόντων υπηρεσιών 
Ανάδειξη άγριας οµορφιάς του τοπίου 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών 
 
- Σαφής οριοθέτηση της περιοχής και δηµιουργία ζώνης   
  προστασίας γύρω από το σπήλαιο και τις πηγές Αγγίτη 
- Μουσείο Παλαιοντολογίας/ δηµιουργία Κέντρου    
  πληροφόρησης 
- Αγώνες παρατήρησης ορνιθοπανίδας 
 
- ∆ηµιουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης 
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Πίνακας 9.4 Ια: ∆ιαχείριση επισκεπτών ∆ήµου Προσοτσάνης 
ΤΟ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

5 
 
β (∆ήµοι Προσοτσάνης και Σιταγρών)  
 
∆ήµος Προσοτσάνης 
 
Προστασία περιβάλλοντος 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
 
Συγκράτηση και διάχυση επισκεπτών σπηλαίου Αγγίτη 
 
- Το 80% των επισκεπτών του σπηλαίου διανυκτερεύουν στην 
περιοχή, από το 2012 και µετά. 
- Το 90% των επισκεπτών είναι ευχαριστηµένοι από τις 
υποδοµές και υπηρεσίες των χώρων στέγασης και τις 
δυνατότητες δηµιουργικών δραστηριοτήτων, από το 2012 και 
µετά.  
 
Ανάδειξη άγριας οµορφιάς του τοπίου 
 
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών 
∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 
- Παρατήρηση ορνιθοπανίδας (Λίµνη Κοκκινογείων) 
- Φωτογραφικοί Αγώνες Βιοποικιλότητας (Σταυρός – Πετρούσα) 
- ∆ηµιουργία διαδροµής φαραγγιών (Πετρούσας – Πρ. Ηλία) 
 
- Οργάνωση τοπικών εθίµων (Κούπες, Καρναβάλι, Ηµέρα του 
Θεού) 
- ∆ιαφήµιση τοπικών προϊόντων (διοργάνωση Γιορτής Γλυκού) 
 
- ∆ηµιουργία καταλυµάτων, χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Κατασκηνώσεις παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο Μενοίκιο 
- Εκδηλώσεις – Special events (διεθνείς Αγώνες Ορεινής 
Ποδηλασίας/ αγώνες Badminton, ορειβασίας, αναρρίχησης, 
αλεξίπτωτου πλαγιάς/ Βραδιές Φαραγγιού/ Αγώνες 
Ζωγραφικής για παιδιά µε ειδικές ανάγκες)  

 
Πίνακας 9.4 Ιβ: ∆ιαχείριση επισκεπτών ∆ήµου Σιταγρών 
ΤΠ:                
                                                                                 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ:  
                                  
ΘΕΣΗ: 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
 
 

5 
 
β (∆ήµοι Προσοτσάνης και Σιταγρών)  
 
∆ήµος Σιταγρών 
 
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ικανοποίηση επισκεπτών 
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ΣΤΟΧΟΣ: 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Προσέλκυση των επισκεπτών της ∆ράµας και του σπηλαίου 
Αλιστράτης 
 
- Να υπάρχει 70% επαναληψιµότητα στις επισκέψεις για τις 
εκδηλώσεις της περιοχής, από το 2012 και µετά. 
 
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 
Αύξηση χρονικού διαστήµατος παραµονής των επισκεπτών 
∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 
- ∆ιαφήµιση παραδοσιακών προϊόντων (Ετήσια Έκθεση 
Γεωργικών προϊόντων – Φωτολίβος) 
- Οργάνωση και Προβολή τοπικών εθίµων (Καλόγερος, 
Αναστενάρια) 
- ∆ηµιουργία καταλυµάτων, χώρων εστίασης και διασκέδασης 
- Αθλητικοί αγώνες (Τουρνουά ποδοσφαίρου, βόλεϊ, χάντµπολ) 
- Αγώνες ανεµοπτερισµού, διαγωνισµός µοντελισµού  
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10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Βραχυχρόνια, οι βασικές ενέργειες πρέπει να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη 

εσωτερικού µάρκετινγκ (εκπαίδευση – κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού) και υποδοµής 

- ανωδοµής σε φυσικά και πολιτιστικά κίνητρα έλευσης, τα οποία σχετίζονται µε 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού όλων των εποχών του έτους, καθώς και µε τις 

προτιµήσεις οµάδων επισκεπτών, µε στόχο την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η περιοχή σαν τουριστικός 

προορισµός.  

 Μεσοπρόθεσµα θα πρέπει να επέλθει σταδιακή αύξηση των διανυκτερεύσεων 

στον Νοµό και να αυξηθούν τα επίπεδα συνεισφοράς της περιοχής στις διανυκτερεύσεις 

της περιφέρειας. Στόχος είναι επίσης η αύξηση των ετήσιων αποδόσεων από τις αφίξεις 

επισκεπτών (διανυκτερεύσεις ή απλή παραµονή) και αύξηση της κατά κεφαλήν 

δαπάνης. 

 Μακροχρόνια η περιοχή θα πρέπει να παρουσιάζει αύξηση των 

συναλλαγµατικών εισροών και υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των συναλλαγµατικών 

εισπράξεων καθώς και να έχει βελτιώσει την εικόνα της ως προορισµού όλων των 

εποχών. Επιδιώκεται επίσης η µακροχρόνια σταθεροποίηση της ζήτησης σε επίπεδα 

ανάλογα των ανταγωνιστών και η αναβάθµιση της ποιότητας των πελατών – 

προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. 

 ∆ιαχρονικό στόχο (βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα) αποτελεί η διατήρηση 

και προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων και διασφάλιση των φυσικών διεργασιών 

και αποκατάσταση των περιοχών που έχουν δεχτεί οχλήσεις. 

 Ο προσανατολισµός της στρατηγικής µάρκετινγκ προσβλέπει επίσης στην 

αντιµετώπιση της εποχικότητας και αύξηση της πληρότητας επιλεγµένων περιφερειακών 

µονάδων σε περιόδους εκτός αιχµής, µε στόχο την αποκόµιση συναλλαγµατικών 

ωφελειών και σε µήνες της παραπάνω περιόδου. Παράλληλα, προσβλέπει και σε 

µακροοικονοµικούς στόχους, όπως καταπολέµηση της αστυφιλίας και της ανεργίας των 

νέων ατόµων, βελτίωση του επιπέδου ζωής στις ορεινές κυρίως περιοχές κ.ά. 

 Τα παραπάνω, είναι δυνατό να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, τους ΟΤΑ 

(αναπτυξιακές εταιρίες) σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση του ΕΟΤ. Η 

υλοποίηση των στόχων (σχετικών µε τουρισµό και έργα υποδοµής) που τέθηκαν στο 

ΠΕΠ της Περιφέρειας σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η υιοθέτηση 

του αναπτυξιακού χάρτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα επόµενα έτη, αποτελούν τις βάσεις για τη 
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συνέχιση των προσπαθειών εφαρµογής του Σχεδίου Μάρκετινγκ στο σύνολο του Νοµού. 

Το βασικότερο για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων είναι η προώθηση της 

συνεργασίας ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, µέσω συµπράξεων (Σ∆ΙΤ). 

 

10.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΕΙΚΤΕΣ4 

 Όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των στόχων, καθορίζονται τέσσερις βασικοί 

δείκτες (βελτίωση - ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών, περιβάλλον, εκπαίδευση, 

τόνωση επιχειρηµατικότητας) που εκφράζουν τους γενικότερους στόχους του 

προτεινόµενου σχεδίου και επιµέρους ποσοτικοποιηµένοι στόχοι για κάθε δείκτη. Οι 

δείκτες σταθµίζονται έτσι ώστε να φαίνεται σε ποιους τοµείς δίνεται έµφαση. Ο δείκτης 

υποδοµών υπηρεσιών σταθµίζεται µε συντελεστή βαρύτητας 0,3 αφού µόνο µέσω της 

ανάπτυξης ικανών υποδοµών και παροχής ποικίλων και ποιοτικών υπηρεσιών η 

περιοχή θα είναι σε θέση να προσφέρει αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες, που 

αποτελούν και το βασικό κριτήριο επιλογής των προορισµών από τους επισκέπτες. Ο 

δείκτης του περιβάλλοντος σταθµίζεται επίσης µε συντελεστή 0,3 αφού αποτελεί τη βάση 

ανάπτυξης και το γενικότερο πλαίσιο δραστηριοποίησης του τουριστικού κλάδου, η 

αναπτυξιακή πορεία του οποίου πρέπει να προχωρήσει παράλληλα µε την διατήρηση 

και προστασία της φύσης. Μικρότερη στάθµιση, όχι όµως και σηµασία δίνεται στους 

άλλους δύο δείκτες, µε συντελεστή βαρύτητας 0,2 για τον καθένα.  Η έµφαση στην 

ποιότητα περνά απαραίτητα µέσα από την εκπαίδευση, ενώ η τόνωση της 

επιχειρηµατικότητας θα συµβάλλει στην βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. 

10.1.1. Εκπαίδευση – κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

 Ένας από τους βασικούς στόχους της µελέτης και προϋπόθεση για επιτυχηµένη 

τουριστική ανάπτυξη αποτελεί η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρωπίνου 

δυναµικού της περιοχής, τόσο όσον αφορά τους άµεσα εµπλεκόµενους αλλά και τις 

τοπικές κοινωνίες γενικότερα, οι οποίες εµπλέκονται µέσω της διαπροσωπικής επαφής 

τους µε τους επισκέπτες.  

 Στα πλαίσια του στόχου αυτού: 

• Θα πρέπει στα επόµενα 3 χρόνια το 90% τουλάχιστον των επιχειρηµατιών και 

υπαλλήλων των τουριστικών επιχειρήσεων, να έχει καταρτιστεί – εκπαιδευτεί σε 

                                                 
4 Η ποσοτικοποίηση των στόχων βασίστηκε στην υφιστάµενη κατάσταση, τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
και το µελλοντικό όραµα κάθε δήµου, τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την υλοποίηση των 
προτεινόµενων δράσεων και τα συµπεράσµατα από την έρευνα πεδίου. 
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προγράµµατα σεµιναριακού χαρακτήρα συµπληρώνοντας ο καθένας 200 ώρες 

παρακολούθησης. 

• Θα πρέπει να οργανωθούν και καταρτιστούν (IEK, KEK), αρχοµένης από την 

επόµενη χρονιά και ανά 2 χρόνια, 4 ειδικότητες τουριστικών επαγγελµάτων 

συµπεριλαµβάνοντας αυτές του ξενοδοχοϋπαλλήλου και ξεναγού – συνοδού βουνού 

και εξασφαλίζοντας ότι οι απόφοιτοι θα απορροφηθούν σε ποσοστό τουλάχιστον 70% 

στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις. 

• Θα πρέπει εντός της επόµενης χρονιάς να καταρτιστούν τουλάχιστον 2 προγράµµατα 

πληροφόρησης σε κάθε δήµο ξεχωριστά, προσανατολισµένα στο να ενηµερώσουν τις 

τοπικές κοινωνίες για τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής και 

εκµετάλλευσης αυτής προς όφελός τους (το 80% των κατοίκων κατανοούν τις 

προοπτικές του τουρισµού), να αντιµετωπίσουν σκεπτικιστικές αντιλήψεις (το 100% 

των κατοίκων σέβονται και εξυπηρετούν τον επισκέπτη) και να ενθαρρύνουν 

επενδύσεις στον κλάδο.   

10.1.2. Βελτίωση – ανάπτυξη υποδομής και υπηρεσιών 

 Ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι είναι αυτό των υποδοµών και προσφερόµενων 

υπηρεσιών, στο οποίο µάλιστα παρατηρούνται και αρκετές ελλείψεις. Απαιτείται η 

βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 

και ανάπτυξη νέων, τόσο τουριστικών υποδοµών και υπηρεσιών αλλά και γενικότερης 

υποδοµής που θα στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη.  

 Συγκεκριµένα θα πρέπει: 

• Μέχρι το 2012 να έχει αντικατασταθεί το 100% του παλιού υδροδοτικού δικτύου 

αµιαντοσωλήνων και να περιοριστούν οι απώλειες στο 3 - 5%. 

• Μέχρι το 2012 να έχει βελτιωθεί η ποιότητα του επαρχιακού οδικού δικτύου, µε το 

90% τουλάχιστον αυτού να είναι σε καλή και πολύ καλή κατάσταση και να έχουν 

ασφαλτοστρωθεί οι ορεινοί δρόµοι έτσι ώστε το 90% των τουριστικών προορισµών να 

είναι εύκολα προσβάσιµοι µε ΙΧ. 

• Να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες στο σύνολο του οδικού δικτύου, να 

σηµανθεί το 100% των τουριστικών προορισµών έως το 2010 και να δηµιουργηθούν 

Κέντρα Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosks) έτσι ώστε µέχρι το 2012 το 95% των 

επισκεπτών να δηλώνουν ότι δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες στον εντοπισµό και 

προσέγγιση των χώρων.  
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• Να διανοιχθεί και σηµανθεί µέχρι το 2010 το 100% της διαδροµής του µονοπατιού Ε6 

και µέχρι το 2012 το 80% των αποτυπωµένων ορεινών διαδροµών και µονοπατιών. 

• Να αναδειχθούν και δηµιουργηθούν ήπιες υποδοµές αναψυχής στο 85% των χώρων 

οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, ώστε να καταστούν ευκολότερα επισκέψιµοι. 

• Εντός της επόµενης τριετίας κάθε δήµος να διαθέτει από ένα ξενοδοχείο 

δυναµικότητας τουλάχιστον 50 κλινών, ενώ µέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν 

δηµιουργηθεί τουλάχιστον από 2 στους δήµους Προσοτσάνης, Νευροκοπίου, 

Παρανεστίου. 

• Μέχρι το 2008 το 100% των ξενοδοχείων και καταλυµάτων να διαθέτουν Fax και 

µέχρι το 2010 το 90% να παρέχουν στην πελατεία τους τη δυνατότητα σύνδεσης στο 

internet και δέσµευσης δωµατίου (on line booking). 

• Μέχρι το 2008 τα καταλύµατα της περιοχής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 85% (πιστοποίηση περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης και 

ποιότητας υπηρεσιών) 

• Στο 100% των καταλυµάτων, µουσείων κλπ να υπάρχει υποδοµή για πρόσβαση σε 

ΑΜΕΑ, ενώ το 80% των καταλυµάτων θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαµορφωµένα 

δωµάτια για φιλοξενία ΑΜΕΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 15 -20% επί της συνολικής 

δυναµικότητάς τους σε δωµάτια (περίπου 1 στα 6), µέχρι το 2010. 

• Τουλάχιστον το 90% των επισκεπτών µέχρι το 2012 να δηλώνουν ικανοποιηµένοι 

από τη διαµονή τους (υποδοµές, υπηρεσίες, δηµιουργικές ευκαιρίες) και το 50% 

αυτών να εκφράζουν επιθυµία επανέλευσης στον προορισµό, ποσοστό το οποίο θα 

πρέπει να διατηρείται και θα ελέγχεται µέσω ερωτηµατολογίων που θα 

συµπληρώνουν εντός των καταλυµάτων πριν την αναχώρηση στο τέλος της 

παραµονής τους. 

10.1.3.Τόνωση επιχειρηματικότητας        

 Η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας πρέπει να συµβάλλει στην τόνωση 

της τοπικής επιχειρηµατικότητας και βιωσιµότητα των τοπικών επιχειρήσεων και για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να επέλθει αρχικά αύξηση σε συγκεκριµένα µετρίσιµα 

µεγέθη, όπως ο αριθµός των επισκεπτών της περιοχής και κατ’ επέκταση στις 

συναλλαγµατικές από τον τουρισµό εισροές. 

 Ο χρονικός ορίζοντας των στόχων είναι βάθους πενταετίας και προσπάθεια 

πρέπει να καταβληθεί για να: 



   

134    “Εξειδίκευση Σχεδίου Οικοτουρισμού και Ενεργειών                            Δεκέμβριος ‘07 

          Διαχείρισης Επισκεπτών και Περιβάλλοντος” 

• Αυξηθούν οι επισκέπτες κατά  30%  και κατά 40% οι συνολικές διανυκτερεύσεις στην 

περιοχή και να επέλθει αύξηση στα ποσοστά των αλλοδαπών τουριστών, ώστε να 

αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων.  

• ∆ηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές και υπηρεσίες στέγασης, εστίασης, 

διασκέδασης µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, 

σε ποσοστό 30% επί του  συνολικού αριθµού επισκεπτών και αύξηση της κατά 

κεφαλήν δαπάνης κατά  20%. 

• Αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 30% και να δηµιουργηθούν τουλάχιστον 700 

νέες θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. 

• Μειωθούν τα ποσοστά της ανεργίας κοντά στο 10% (δηµιουργία περίπου 3000 νέων 

θέσεων εργασίας) και δηµιουργηθούν µονάδες επεξεργασίας ξύλου (2 σε Σιδηρόνερο 

1 σε Παρανέστι). 

• Να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20% τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης και το 

ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό (από 37% σε 

45%) και να δηµιουργηθεί εφόσον δεν υπάρχει από ένας πιστοποιηµένος γυναικείος 

αγροτουριστικός συνεταιρισµός στους δήµους Νικηφόρου, ∆οξάτου και οικισµούς 

Σιδηρονέρου, Παρανεστίου, Νευροκοπίου.  

10.1.4.Περιβάλλον                  

 ∆εδοµένου ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασικό κοµµάτι της περιοχής 

µελέτης αλλά και το πλαίσιο ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων, πρέπει να 

παρακολουθείται συστηµατικά η ποιότητά του και να προστατεύεται, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι παραµένει αδιατάρακτο. 

 Ειδικότερα:  

• Έµφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής ερµηνείας του 

Περιβάλλοντος, ώστε να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός των 

επισκεπτών, µε το 90% τουλάχιστον αυτών να κατανοούν και να εκτιµούν τη σηµασία 

των φυσικών οικοσυστηµάτων της περιοχής. 

• Θα πρέπει να δηµιουργηθούν και συµπληρωθούν 2 πληροφοριακές βάσεις για τους 

πόρους των φυσικών οικοσυστηµάτων του ∆άσους Ελατιάς και του υδάτινου 

οικοσυστήµατος του Νέστου και να εµπλουτιστεί η υπάρχουσα του ∆άσους Φρακτού. 

• Τα είδη αγριόγιδου και υδρόβιας βίδρας προστατεύονται και οι πληθυσµοί τους 

σταθεροποιούνται και σηµειώνουν µικρή αύξηση, ενώ οι πληθυσµοί τοπικών ζωικών 
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και φυτικών ειδών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατηρούνται σε επιστηµονικά αποδεκτά 

επίπεδα. 

• Μέριµνα πρέπει να υπάρξει και για το υδάτινο οικοσύστηµα του Νέστου, µε τον 

καθαρισµό από τη ρύπανση και αποκατάσταση του 100% των παραποτάµιων 

περιοχών τα επόµενα 3 χρόνια και την άµεση διεξαγωγή 2 διαφορετικών χρονικά 

δειγµατοληψιών σε 5 τουλάχιστον σηµεία του Νέστου (ενδεικτικά: Ποταµοί, Παπάδες, 

Θησαυρός, Πλατανόβρυση, Στέρνα Παρανεστίου), για την ανάλυση της ποιότητας 

των νερών. Βάσει των αποτελεσµάτων της ανάλυσης πρέπει να γίνουν αντίστοιχες 

ενέργειες για την αποκατάσταση του οικοσυστήµατος και διατήρηση της βιωσιµότητάς 

του.  

• Όσον αφορά τη διαχείριση των επισκεπτών, τα ποσοστά επισκεψιµότητας θα πρέπει 

να διατηρούνται κάτω από τη φέρουσα ικανότητα σε ποσοστό 15% για τις οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές (∆άσος Φρακτού και ∆άσος Ελατιάς), 10% για τους υπόλοιπους 

φυσικούς πόρους και 5% για τις οικιστικές περιοχές. 

10.1.5.Διαχείριση   

•  Σύνδεση µε πληροφοριακό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών 

της διεύθυνσης ΕΟΤ της περιφέρειας, των καταλυµάτων, πρακτορείων-γραφείων, 

σταθµών εισόδου και εξόδου επισκεπτών και αρµόδιων υπηρεσιών της περιοχής για 

τον άµεσο έλεγχο των δραστηριοτήτων τους.  

• ∆ηµιουργία σε επίπεδο Νοµού τµήµατος Έρευνας Μάρκετινγκ, και Στρατηγικού 

σχεδιασµού των τουριστικών δραστηριοτήτων θα βοηθήσει τον συντονισµό και την 

ανάλυση των ενεργειών ανά επιχειρησιακή µονάδα – επιµέρους προορισµό. 

•  Σε περίπτωση που εµφανιστεί πρόβληµα στις µηνιαίες διανυκτερεύσεις, ιδιαίτερα 

στις περιόδους χαµηλών ελεύσεων, (Σεπτέµβριος - Νοέµβριος, Φεβρουάριος - Μάιος) 

θα πρέπει να ελέγχονται το περιβάλλον και τα µέσα - πολιτικές µάρκετινγκ που 

ακολουθήθηκαν ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ο λόγος - αίτιο της κρίσης. Θα πρέπει 

παράλληλα να υπάρξει άµεση επικοινωνία µε τους εγχώριους φορείς αποστολής 

τουριστικών ρευµάτων και τους αντίστοιχους του εξωτερικού, για να εντοπιστούν 

τυχόν επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται µε την ανάλυση παρούσας κατάστασης 

και ίσως είχαν αµεληθεί.   

•  Σε περίπτωση εµφάνισης έκτακτων ή µη ελεγχόµενων γεγονότων (ενεργειακές 

κρίσεις, σεισµοί) πρέπει να δίνεται έµφαση στην διατήρηση της εικόνας του 

προορισµού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση καταστροφών στο φυσικό οικοσύστηµα από 

ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια πρέπει να προωθηθούν άµεσα ενέργειες 
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αποκατάστασής του και να καταρτιστούν και αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγράµµατα 

(προώθηση εθελοντισµού). Καλό θα ήταν να διασφαλίζεται η εικόνα του προορισµού 

από έγκυρους εθνικούς φορείς και να χαράσσονται κοινές στρατηγικές αντιµετώπισης 

για το µέλλον. Η διαρκής ενηµέρωση του προορισµού ως προς την εικόνα του στο 

εξωτερικό αλλά και την εσωτερική του εικόνα (κατάσταση που επικρατεί σχετικά µε 

τοπικούς και επαγγελµατικούς φορείς, ιδιώτες, τοπική κοινωνία, επισκέπτες) θα 

ενδυναµώσει τη βάση πληροφοριών για την εφαρµογή εναλλακτικών στρατηγικών.  

•  Εάν οι ανταγωνιστές προωθήσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι 

παραδοσιακοί οικισµοί και τα καταλύµατα πρέπει να διαρρυθµιστούν και 

προσαρµοστούν κατάλληλα καθώς και να ενισχυθεί το επίπεδο προσφορών - 

εξυπηρετήσεων σε αντιστοιχία µε τις νέες τάσεις στην ζήτηση. Αν οι ανταγωνιστές 

στοχεύσουν σε νέα τµήµατα αγοράς µε την υποστήριξη των προγραµµάτων 

προβολής τους, προτείνεται ενίσχυση των διαφηµιστικών µηνυµάτων µε συγκριτικά 

στοιχεία που θα παρουσιάζουν ωφέλειες που παρέχονται στις περιοχές των οικισµών 

της περιοχής, όσον αφορά αυτά τα τµήµατα αγοράς.                

•  Αν οι ανταγωνιστές αναπτύξουν παρόµοια προϊόντα και υπηρεσίες µε 

χαµηλότερες τιµές, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην προβολή των ωφελειών που 

παρέχονται προς τους επισκέπτες (µοναδικότητες σε αξιοθέατα διεθνούς 

ενδιαφέροντος, ιδιαιτερότητες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών) και να προωθηθεί 

εντατικότερα η πολιτική προσέγγισης ενδιάµεσων συνεργατών. Αν τα µέτρα δεν 

αποδώσουν, προτείνεται η µείωση των τιµών και παράλληλα ο καλύτερος έλεγχος 

των λειτουργικών εξόδων (π.χ µείωση των λειτουργικών εξόδων µε την καθιέρωση 

της χρήσης Ήπιων µορφών ενέργειας από τα καταλύµατα διαµονής).   

•  Σε περίπτωση που οι κύριες χώρες και περιοχές αποστολής τουριστών 

δηµιουργήσουν κατάλληλη τουριστική υποδοµή για να µειώσουν τον αριθµό των 

ταξιδιών προς άλλες περιοχές και το εξωτερικό ή υιοθετήσουν περιοριστικά µέτρα 

(φορολογικές επιβαρύνσεις για ταξίδια στο εξωτερικό) θα πρέπει να υποβοηθηθούν οι 

ταξιδιώτες και οι ενδιάµεσοι συνεργάτες µε χαµηλότερες τιµές και ενισχυµένα κίνητρα 

που θα διευκολύνουν την έλευση των επισκεπτών. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, θα 

πρέπει να υπερτονίζονται η αλλαγή περιβάλλοντος, οι µοναδικότητες, οι 

εξυπηρετήσεις, το κλίµα, η φιλοξενία των κατοίκων. 

•  Τέλος εάν αυξηθεί υπέρµετρα η επισκεψιµότητα στην περιοχή και παρατηρηθούν 

φαινόµενα καταστρατήγησης της φέρουσας ικανότητας και περιβαλλοντικών 

υποβαθµίσεων, θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές εστιασµένες αρχικά στην 

καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών και εφόσον τα προβλήµατα συνεχιστούν στην 
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αποκατάσταση των φυσικών διεργασιών και προστασία των προβληµατικών 

περιοχών περιορίζοντας ή και απαγορεύοντας την είσοδο σε αυτές. Βέβαια µε την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων 4 εποχών και κατανοµή της ζήτησης καθ όλη τη διάρκεια 

του έτους θα αποφευχθούν φαινόµενα έντονης µαζικότητας στις επισκέψεις και τα 

αρνητικά επακόλουθά τους.  

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο φυσικός πλούτος του ορεινού τµήµατος του Νοµού ∆ράµας, σε συνδυασµό µε 

τη γραφικότητα, µοναδικότητά και ποικιλότητα των διαφόρων περιοχών του Νοµού 

καθιστά τον προορισµό άξιο επίσκεψης, για εσωτερικούς και αλλοδαπούς επισκέπτες.  

Η υφιστάµενη κατάσταση του οικοτουριστικού προϊόντος δεν είναι υψηλού 

επιπέδου, αποτυγχάνοντας να προσελκύσει επισκέπτες όλο το χρόνο. Αιτίες για αυτό 

είναι η έλλειψη πίεσης σε δηµόσιους φορείς για την έγκριση και ταχεία υλοποίηση 

επενδύσεων σε υποστηρικτικές υποδοµές, όπως επίσης και η υποτονική ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Αρνητικό επίσης είναι το γεγονός ότι η τουριστική πρακτόρευση 

επιτελείται µόνο προς την κατεύθυνση εκτός νοµού και όχι το αντίστροφο. Η ύπαρξη του 

Cluster επιχειρηµατιών της ∆ράµας, αποτελεί µια θετική κίνηση για την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, και θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό ακόµα περισσότερες 

οµοειδείς επιχειρήσεις του Νοµού αλλά και γειτονικών.  

Η δηµιουργία καινούριων καταλυµάτων ή η ανακαίνιση των υφιστάµενων, 

συνεισφέρει στη βελτίωση του παρεχόµενου προϊόντος, χωρίς όµως να αποτελεί τη 

µοναδική προϋπόθεση. Ο τόπος διαµονής του επισκέπτη πρέπει να αποτελέσει σηµείο 

εξόρµησης, όπου θα ενηµερώνεται για τις διαθέσιµες δραστηριότητες και δρώµενα που 

συµβαίνουν στο Νοµό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Επιπρόσθετα, θα 

ενηµερώνεται και για µελλοντικές, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιµότητα. Αυτό θα 

επιτευχθεί µε τη δηµιουργία, διανοµή και προώθηση του «Calendar της ∆ράµας» το 

οποίο θα παρακινεί τον επισκέπτη να παρακολουθήσει ή/και να συµµετάσχει σε 

πληθώρα δραστηριοτήτων, διαφορετικής θεµατικής όλο το έτος. Μέσω των δράσεων 

αυτών, θα αποκτήσουν προβολή όλες οι περιοχές του Νοµού και θα αυξηθεί η 

επισκεψιµότητα. 

 Ο συντονισµός των ενεργειών θα γίνεται από το Φορέα ∆ιαχείρισης 

Οικοτουρισµού. Ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αρχών του 

οικοτουρισµού σε όλους τους προορισµούς και σε αυτών θα υπάγονται τα Κέντρα 

Ενηµέρωσης Περιβάλλοντος και Τουριστών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Ετήσιο «Calendar» Νομού Δράμας  
∆ράσεις Ιαν Φεβ Μαρτ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε ∆εκ
1 1

2 2 2

3 3

4 4

5 5 5 5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25
26 26
27 27
28 28
29 29

30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70  

  Καλλιτεχνικές ∆ραστηριότητες   Θρησκευτικές ∆ραστηριότητες 
  ∆ραστηριότητες Αγροτουρισµού   Επετειακοί Εορτασµοί 
  ∆ραστηριότητες 

Αθλητικές/Περιπέτειας 

  

Οικοτουριστικές ∆ράσεις 
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∆ράση 1:
Μεταµφιέσεις – 
Αράπηδες

Μοναστηράκι ∆ράση 13 Καρναβάλι Χωριστή ∆ράση 27: "Μάχη Νέστου" 
Αναπαράσταση

Σιδηρόνερο

Μεταµφιέσεις – 
Πατουρλήδες & 
Καρναβάλ ια

Ξηροπόταµος

Μεταµφιέσεις – 
Μπαµπούγερα

Καλή Βρύση ∆ράση 14 Ο Κόσµος του 
Χαρταετού

Γέφυρα λίµνης 
Λευκογείων

∆ράση 28: Ηµέρα του Θεού Μικρόπολη

Μεταµφιέσεις – 
Ηµέρα της 
Μπάµπως

Πετρούσα

Καρναβάλ ι Περιθώρι 

∆ράση 15 ∆ιαγωνισµός 
Χαρταετού

Γέφυρα λίµνης 
Λευκογείων

∆ράση 29: ∆ιεθνείς Αγώνες 
Ορεινής 
Ποδηλασίας

Προσοτσάνη

∆ράση 2: Ονειρούπολη

∆ράµα ∆ράση 16 Πανελλήνιο 
Αντάµωµα 
Πλάτανιωτών

Πλατανιά ∆ράση 30: Μουσικοί Αγώνες 
(Ορφέας- 
Ευτέρπη)

Φαλακρό

∆ράση 3:

∆ιαγωνισµός µε 
αυτοσχέδια 
βαρκάκ ια

Πηγές Αγ.  
Βαρβάρας 
∆ράµα

∆ράση 17 Έκθεση Γλυπτών 
Πάγου

Παγονέρι ∆ράση 31: Τουρνουά 
Χαντµπολ

Σιταγροί

∆ράση 4 Κουρµπάνι Καλαµπάκι ∆ράση 18: Επέτειος Μάχης 
Οχυρών ΛΙΣΣΕ

Οχυρό ∆ράση 32: Αναστενάρια – 
Πυροβασίες

Μαυρολεύκη

∆ράση 5
Μουσικές 
Παραλλαγές ∆ράµα

∆ράση 19: ∆ιαγωνισµός 
Μοντελισµού

Αεροδρόµιο 
Σιταγρών

∆ράση 33: Καλλιτεχνικός 
Μάιος

∆ράµα

∆ράση 6: Πρωταθληµα χοκεϊ 
επί παγου

Παγοδρόµιο Κ . 
Νευροκοπίου

∆ράση 20: Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου

Σιταγροί ∆ράση 34: 5µερο Σχολικών 
Θεατρικών 
Παραστάσεων

Υπαίθρια 
Θέατρα 
Μεγαλοκάµπο
υ  και 
Σιταγρών,Βυζ
αντινά Κάστρα 
Πύργων,  
Θεατράκι Αγ. 
Βαρβάρας,Φρ
άγµα 
Πλατανόβρυσ
ης, 
Λιβαδερό,Ποτ
αµοί, Κάστρο 
Αδριανής

∆ράση 7: Παγοδροµίες Παγοδρόµιο Κ . 
Νευροκοπίου

∆ράση 21: Τουρνουά Βόλεϋ Σιταγροί ∆ράση 35: Γιορτή της 
Μουσικής του 
Κόσµου

∆ράµα

∆ράση 8

Εθιµοτυπικές 
Πυρές (Κούπες)

Καλλιθέα- 
Καληβρύση- 
Χαριτωµένη

∆ράση 22: Ιπποδροµίες ∆ήµος ∆οξάτου ∆ράση 36: Ετήσιοι Αγωνες 
Κανόε-Καγιάκ 
Νέστου

Αφετηρία 
Ποταµοί- 
Τερµατισµός 
Σιδηρόνερο

∆ραση 9 Πανδραϊµακό 
Σχολικό 
Πρωτάθληµα 
Ποδοσφαίρου

Σιταγροί ∆ράση 23: Τουρνουά 
Badminton

Προσοτσάνη ∆ράση 37: Ελευθέρια ∆ήµου 
∆ράµας

∆ράµα

∆ράση 10 Γιορτή Καλοφαγά- 
Προετοιµασία για 
τη νηστεία

Κεφαλάρι ∆ράση 24: Εκδήλωση για την 
ηµέρα µνήµης της 
Γενοκτονίας των 
Ποντίων

Οχυρό ∆ράση 38: Nestos River Fest  Κατά µήκος 
του Νέστου

∆ράση 11: Θρησκευτική 
Περιήγηση στα 
Μοναστήρια του Ν.  
∆ράµας

Μονή 
Μεταµόρφωσης 
Σωτήρος- 
Αναλήψεως 
Σωτήρος-Αγ ίου 
Μηνά

∆ράση 25: Πανελληνιος 
Αγώνας Paint-ball

Παπάδες ∆ράση 39: Πανηγύρι 
Προφήτη Ηλία

Βώλακας και 
Περιθώρι

∆ράση 12 Καλόγερος Καλαµπάκι ∆ράση 26: Τουρνουά Τάβλι Σιδηρόνερο ∆ράση 40: Ετήσιοι Αγώνες 
Ραφτινγκ 

Αφετηρία στο 
Πολυγέφυρο

Καλόγερος Μαυρολεύκη  
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∆ράση 42: Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα 
Αλεξιπτωτιστών 
Πλαγιάς

Πετρούσα ∆ράση 59: Ετήσιος Αγώνας 
Ορειβασίας 
Παίδων και  
Εφήβων

Μικρόπολη 
(Μενοίκιο Όρος)

∆ράση 70: Συνάντηση 
Βυζαντινών 
χορωδιών

∆ράµα

∆ράση 43: Ακρίτεια – 
Πολιτιστικές/Αθλητ
ικές εκδηλώσεις

Κ. Νευροκόπι ∆ράση 60 Υπερµαραθώνιος 
Παρθένου  ∆άσους

Παρανέστι

∆ράση 44: Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών 
Χορών

Παγονέρι ∆ράση 61: Γιορτή Αγ . 
∆ηµητρίου µε 
Παραδοσιακές 
Γεύσεις

Πτελέα

∆ράση 45: Φεστιβάλ στις 
πηγές Κεφαλαρίου

Κεφαλάρι 
∆οξάτου

∆ράση 62: Σχολ ικοί 
Φωτογραφικοί 
Αγώνες 
Βιοποικιλότητας

1η Οµάδα  
∆ενδράκια- 
Λιβαδερό, 2η 
Μακρυπλάγι 
Πολύκαρπο,  3η 
Οµάδα: Άνω 
Πυξάρι-
Υψηλόκαστρο- 
Γύρος- Τείχος,4η 
Οµάδα: 
Μαυρολέυκη- 
Φωτολίβος,  5η 
Οµάδα: Σταυρός- 
Φαράγγι 
Πετρούσας

∆ράση 46: ∆ιαγωνισµός 
Ζωγραφικής 
Παδιών µε Ειδικές 
Ικανότητες

Κατασκηνώσεις 
του  Μενόικιου 
Όρους στη 
Μικρόπολη

∆ράση 63: Ρακοκάζανα ∆οξάτο- 
Προσοτσάνη

∆ράση 47: Βραδιές 
Φαραγγιού

Πετρούσα ∆ράση 64: Ετήσιοι Αγώνες 
Αναγνώρισης 
Πουλιών σους 
υδροβιότοπους 
του νοµού

Πηγές Αγγίτη-
Λίµνη 
Κοκκινογείων- 
Λίµνη 
Λευκογείων-  
Λίµνες Νέστου- 
Ποταµοί- 
Κεφαλάρι

∆ράση 48: Έκθεση τοπικών 
προϊόντων

∆οξάτο ∆ράση 65: Γιορτή Ταξιαρχών Ταξιάρχες

∆ράση 49: Γιορτή κρασιού Αδριανή

∆ράση 66: ΕΟΡΤΗ 
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ«ΕΙΣ
Ο∆ΙΩΝ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Προσοτσάνη

∆ράση 50: Ετήσια Έκθεση 
Γεωργικών 
Προϊόντων

Φωτολίβος
∆ράση 67: Γιορτή Γλυκού Κοκκινόγεια

∆ράση 51: Ετήσιοι Αγώνες 
Ανεµοπτερισµού 

Προσγείωση στο 
Αεροδρόµιο 
Σιταγρών

∆ράση 52: Ετήσιοι Αγώνες 
Αναρρίχησης 
Νοµού

Φαράγγι 
Προφήτη Ηλία 
στους Πύργους

∆ράση 68: Φασολάδα το 
Εθνικό Φαγγητό

Κ. Νευροκόπι

∆ράση 53: Τριήµερο 
Πανηγύρι  
Εορτασµού της 
Γέννησης της  
Θεοτόκου

Γραµµένη ∆ράση 69: Γιορτή Πατάτας Κ. Νευροκόπι
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2. Χάρτης Διαδρομών 
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3. Ερωτηματολόγιο Ξενοδοχείων / Καταλυμάτων 
 

 

 
 


