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Δξσηεκαηνιόγην
Δκπιεθόκελσλ θνξέσλ/ κειώλ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ησλ Σνπηθώλ Θεκαηηθώλ FORA ηεο
Καβάιαο
1. A) Πεξηγξαθή Φνξέα
1.1 Ολνκαζία
ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ, ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ
1.2 Λνκηθή Κνξθή
Λ.Π.Γ.Γ. ππαγόκελν ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
1.3 Γηεύζπλζε
Βεληδέινπ 55, 65403-Θαβάια
1.4 Ηζηνζειίδα
www.geotee-anmak.gr
1.5 Σειέθσλν/ Σειενκνηνηππία / Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν
Σει.: 2510222942
Φαμ: 2510231505
Δκεηι: geoteeam@otenet.gr
1.6 Τπεύζπλνο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ
Ακπειίδεο Θεόδσξνο - Γεσπόλνο
1.7 Αξηζκόο Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ
2 άηνκα ηαθηηθό πξνζσπηθό ζην παξάξηεκα
1.8 Σνκέαο Γξαζηεξηνηήησλ Φνξέα
Θεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα, ηνπο εμαξηώκελνπο από απηόλ Γεπηεξνγελή θαη Σξηηνγελή ηνκέα (π.ρ.
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κεηαπνίεζε θαη αγξνηνηνπξηζκόο), ηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1474/1984.
Κέιε καο είλαη όινη νη επηζηήκνλεο Γεσπόλνη, Γαζνιόγνη, Γεσιόγνη, Θηελίαηξνη θαη
Ηρζπνιόγνη θαη ρώξνο επζύλεο καο είλαη ε Αλαηνιηθή Καθεδνλία (Λ.Θαβάιαο, Γξάκαο,
εξξώλ)

1.9 ύληνκε πεξηγξαθή ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, εκπεηξία ζε παξόκνηεο
δξάζεηο
1.10

Κέινο Σνπηθνύ Φόξνπκ/ Τπεύζπλνο-ε Δπηθνηλσλίαο

Λαη είκαζηε κέινο ηνπ ηνπηθνύ θόξνπκ κε εθπξόζσπν καο ηνλ πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε. Ο θ. Κπζηαθίδεο ζπκκεηέρεη ζηελ
νκάδα εξγαζίαο Πεξηβάιινλ θαη Βησζηκόηεηα
1.11

Πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (Σει./ Σειενκνηνηππία)

Σει.: 2592041416, 6932901030
Φαμ: 2592041416
1.12

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν

zafmis@gmail.com
1. B) Πεξηγξαθή κέινπο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θπζηθό πξόζσπν)
Βιέπε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ καο
1.1 Ολνκαηεπώλπκν
1.2 Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε
1.3 Σειέθσλν/ Σειενκνηνηππία
1.4 Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν
1.5 ύληνκε πεξηγξαθή ηνκέα εμεηδίθεπζεο θαη ελδηαθέξνληνο (ζε ζρέζε κε ην έξγν InTourAct)
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Ζ εμεηδίθεπζε καο ζε γεληθέο γξακκέο έρεη ζρέζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ην
πεξηβάιινλ, ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θαη ζηελ πεξίπησζε καο ηα πξνγξάκκαηα
Οηθνηνπξηζκνύ-Αγξνηνηνπξηζκνύ.

2. Θεζκηθό Πιαίζην (ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθόξν ρξήζε ησλ
πόξσλ)
Ολνκαζία Νόκνπ/ Καλνληζκνύ, Αξηζκόο ΦΔΚ ή ηζηνζειίδα γηα θάζε Νόκν ή
Καλνληζκό
Ο ηδξπηηθόο λόκνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 1474/1984 θαζνξίδεη ηα αληηθείκελα θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.

3. Γεκνζηεπκέλα

άξζξα,

κειέηεο

θαη

αλαιύζεηο

(Παξαζέζηε

βηβιηνγξαθηθέο

αλαθνξέο, όλνκα ζπγγξαθέα, ηίηιν, έηνο θαη ηόπν έθδνζεο, ηζηνζειίδα)
Σν παξάξηεκα καο έρεη αζρνιεζεί κε ηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο θαη
ηεο πόιεο ηεο Θαβάιαο. Οη ηνκείο αλάπηπμεο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιακε πξνηάζεηο αθνξνύζαλ
ηόζν ηνλ πξσηνγελή ηνκέα όζν θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ νηθνηνπξηζκόαγξνηνηνπξηζκό θαη κε ηελ αλάδεημε-πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηα πιαίζηα απηά ππνβάιακε πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΘΖ ΘΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο.
Σηο πξνηάζεηο απηέο ζα ηηο βξείηε αλαιπηηθά ζην:
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ESKH_KAPOU_keimeno.pdf
θαη ηε ζρεηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ζην:
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ESKH_KAPOU_parousiasi.pdf
Δπίζεο έρνπκε ππνβάιεη γξαπηώο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο ηεο
Θαβάιαο ελόςεη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ. Κπνξείηε λα ηηο δείηε παξαθάησ:
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/beltiosi_eikonas_polis.pdf
Σέινο ππνβάιακε θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ
Α.Κ.Θ.. Πξόθεηηαη γηα κηα πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο, ε νπνία κε ηελ
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θαηάιιειε δηαρείξηζε κπνξεί απνηειέζεη πόιν έιμεο θαη ζπγθέληξσζεο αγξνηνηνπξηζκνύ νηθνηνπξηζκνύ. Ση πξνηάζεηο απηέο κπνξείηε λα ηηο δείηε ζην :
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_kya_ethniko_parko.pdf

4. πκκεηνρή ζε πξνεγνύκελα έξγα ζηξαηεγηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο
Γελ έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθά έξγα
4.1 Υξεκαηνδνηνύκελα από δηεζλείο πόξνπο

4.2 Υξεκαηνδνηνύκελα από εζληθνύο / επξσπατθνύο πόξνπο

4.3 Υξεκαηνδνηνύκελα από ηνπηθνύο /πεξηθεξεηαθνύο πόξνπο

5. Πξόηαζε εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο
ζηελ <Καβάια>
5.1 Δκπιεθόκελνη θνξείο ζε Δζληθό επίπεδν
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πινπνηώληαο δξάζεηο κέζα από ην Π.Α.Α.
2007-2013 (Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο) εκπιέθεηαη άκεζα ζε ζέκαηα Αγξνηνηνπξηζηηθήο νηθνηνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα κε ηελ πινπνίεζε Γξάζεσλ όπσο ην leader θαη ην
leader Αιηείαο πξνάγεη θαη ηελ αγξνηνπξηζηηθή θαη νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ
(θνξέαο πινπνίεζεο ε αλαπηπμηαθή Θαβάιαο).
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5.2 Δκπιεθόκελνη θνξείο ζε Πεξηθεξεηαθό / Tνπηθό επίπεδν
Ζ Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. κέζσ ηεο Π.Δ. Θαβάιαο θαη ν Γήκνο Θαβάιαο, ην Ιηκεληθό Σακείν
Θαβάιαο, Δπηκειεηήξηα Θαβάιαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ., Σ.Δ.Δ. θαη Ο.Δ.Δ.), ην ΣΔΗ Θαβάιαο, ε
Αλαπηπμηαθή Θαβάιαο θ.α. θνξείο

6. Ο Οξγαληζκόο ζαο ζα ρξεζηκνπνηνύζε ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ έλα ζρέδην
δξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε;
6.1 Λαη
6.2 Όρη -----ΟΥΗ

7. Πνην από ηα παξαθάησ απνηειεί ην θύξην ζεκαηηθό πεδίν αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
ζαο; (πνιιαπιέο επηινγέο)
7.1 Πεξηβάιινλ ---- ΛΑΗ
7.2 Πνιηηηζκόο θαη Θιεξνλνκηά ------- ΛΑΗ
7.3 Θηλεηηθόηεηα
7.4 Θαηλνηνκία θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο

8. Πνην από ηα παξαθάησ ζεκαηηθά πεδία αλάπηπμεο επεξεάδεη ζε κηθξόηεξν βαζκό
ηελ πεξηνρή ζαο; (πνιιαπιέο επηινγέο)
8.1 Πεξηβάιινλ
8.2 Πνιηηηζκόο θαη Θιεξνλνκηά
8.3 Θηλεηηθόηεηα -----ΛΑΗ
8.4 Θαηλνηνκία θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο
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9. Αλαθέξεηε ηα 3 δπλαηά ζεκεία ζηεο πεξηνρήο ζαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκό


Η επθνιία πξόζβαζεο ζε απηήλ κε όια ηα κεηαθνξηθά κέζα (αεξνδξόκην
Υξπζνύπνιεο, ιηκάλη Καβάιαο, Δγλαηία νδόο, θάζεηνη νδηθνί άμνλεο,
παξαπιήζην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θ.α.)



Η ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο καο (αξραηνινγηθόο
ρώξνο Φηιίππσλ, βήκαηα Απνζηόινπ Παύινπ, Αξραία Δγλαηία νδόο, λεζί ηεο
Θάζνπ, Φεζηηβάι Φηιίππσλ-Θάζνπ, γηνξηέο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ
πξντόλησλ θ.α.)



Σν πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο (αηζζεηηθό δάζνο
Ακπγδαιεώλα, κνλνπάηη Παιαηάο Καβάιαο, Δζληθό Πξνζηαηεπόκελν Πάξθν
Α.Μ.Θ., ) θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ (Πεινζεξαπεπηήξην
Κξελίδσλ θ.α.)

10. Αλαθέξεηε ηα 3 αδύλαηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό


Σν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα ηεο Καβάιαο κε ηελ έιιεηςε ζέζεσλ
παξθαξίζκαηνο θαη ηνπο ιίγνπο θαη θαηαπαηεκέλνπο πεδόδξνκνπο.



Σελ απνδπλακσκέλε αθηνπιντθή ζύλδεζε ηεο Καβάιαο κε ηα λεζηά ηνπ
Β.Αηγαίνπ θαη ηελ Θάζν



Σελ έιιεηςε ππνδνκώλ αγξνηνηνπξηζκνύ – νηθνηνπξηζκνύ ζην βαζκό πνπ
ζα έπξεπε ζην Γήκν Καβάιαο

11. Αλαθέξεηε 3 επθαηξίεο ηεο πεξηνρήο ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό


Μεγάιε επθαηξία γηα ηελ πεξηνρή καο είλαη ν Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο. ηελ
πεξηνρή καο, όπσο είλαη γλσζηό δηεζλώο ζε θάζε ρξηζηηαλό, δίδαμε ν
Απόζηνινο Παύινο. Δπίζεο όπσο είλαη γλσζηό ζε όινπο ηνπ Έιιελεο ζηελ
Νέα Καξβάιε βξίζθεηαη ην ιείςαλν θαη ν Ιεξόο Ναόο ηνπ Αγ. Γξεγνξίνπ. Αλ
ηα 2 παξαπάλσ ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία ζπλδπαζηνύλ κε άιια (κνλαζηήξη
6
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Δηθνζηθνίληζζαο, θ.α. κνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο) ηόηε κπνξνύλ λα
δεκηνπξγεζνύλ παθέηα ζξεζθεπηηθνύ θαη πξνζθπλεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ πνπ
κπνξνύλ είηε λα ζηαζνύλ από κόλα ηνπο είηε λα απνηειέζνπλ κέξνο άιισλ
ηνπξηζηηθώλ παθέησλ (αθόκα θαη επηζθεπηώλ θξνπαδηέξαο), έρνληαο σο
θέληξν ή βάζε ηνλ Γήκν Καβάιαο.


Η δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ηακαηηθνύ-ζεξκαιηζηηθνύ ηνπξηζκνύ.
Τπάξρνπλ ηα ιαζπόινπηξα Κξελίδσλ, ηα ινπηξά Διεπζεξώλ θαη ηα
αλαμηνπνίεηα αθόκα γεσζεξκηθά πεδία Υξπζνύπνιεο θαη Αθξνπνηάκκνπ. Με
ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ παθέηα ηακαηηθνύ θαη
ζεξκαιηζηηθνύ ηνπξηζκνύ γηα όιεο ηηο ειηθίεο πνπ κπνξνύλ είηε λα ζηαζνύλ
από κόλα ηνπο είηε λα απνηειέζνπλ κέξνο άιισλ ηνπξηζηηθώλ παθέησλ
(αθόκα θαη επηζθεπηώλ θξνπαδηέξαο), έρνληαο σο θέληξν ή βάζε ηνλ Γήκν
ηεο Καβάιαο



Η ύπαξμε πεξηνρώλ κνλαδηθνύ θπζηθνύ θάινπο ζηε γύξσ πεξηνρή, όπσο
είλαη ν Νέζηνο κε ην Γέιηα ηνπ, ην Παγγαίν όξνο, ε Θάζνο θ.α. ζε ζπλδπαζκό
κε ηα ηνπηθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο. Μπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ παθέηα
Οηθνηνπξηζκνύ θαη Αγξνηνηνπξηζκνύ πνπ κπνξνύλ είηε λα ζηαζνύλ από
κόλα ηνπο είηε λα απνηειέζνπλ κέξνο άιισλ ηνπξηζηηθώλ παθέησλ ηα νπνία
θπζηθά ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ Καβάια.

Αλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο θηλήζεηο θαη επελδύζεηο ζε απηνύο ηνπ ηνκείο ηόηε ε πόιε ηεο
Καβάιαο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ηνπξηζηηθό θέληξν θαη όρη ζε έλαλ απιό ηνπξηζηηθό
ζηαζκό ιίγσλ σξώλ έσο 1-2 εκεξώλ πνπ είλαη ζήκεξα.
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12. Αλαθέξεηε 3 απεηιέο ηεο πεξηνρήο ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό


Η πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζε ελδερόκελν αηύρεκα ηόζν ζην πεξηβάιινλ
όζν θαη ζηνλ ηνπξηζκό. Παξάδεηγκα είλαη ν αγσγόο ΣΑΠ, ν ζηαζκόο
πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ LNG, νη κεγάιεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο
θ.α.



Σν ρακειό νηθνλνκηθό πξνθίι πξνζέιθπζεο λέσλ ηνπξηζηώλ (ρώξεο ησλ
Βαιθαλίσλ), ην νπνίν κπνξεί λα ππνβαζκίζεη κόληκα ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο πξνο απηνύο



Η ειιηπήο δαζηθή θύιαμε θαη δαζνπξνζηαζία ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε. Οη ειιείςεηο απηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
εμάπισζε ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ κε αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο
πνπ ζα επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά ζην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο Καβάιαο

13. Καηά ηε γλώκε ζαο πνην είλαη ην πνζνζηό πξνζέιεπζεο ηνπξηζηώλ ζηελ πεξηνρή
ζαο;
Δίλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή εθηίκεζε γηα εκάο ρσξίο λα δηαζέηνπκε ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία, γηα απηό θαη δελ ην ζπκπιεξώλνπκε
13.1 Από ηελ πεξηθέξεηα κνπ

..........%

13.2 Από ηελ ρώξα κνπ

..........%

13.3 Από ην εμσηεξηθό

...........%

14. Θα ζπκκεηείραηε ζε κηα πξσηνβνπιία ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνύ ηεο πεξηνρήο ζαο κε ζηόρν ηελ αεηθόξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε;
14.1 Λαη -----ΛΑΗ
14.2 Όρη
8
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15. Πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ζαο:
Απηέο νη πξννπηηθέο είλαη αληηθείκελν ελόο επξύηεξνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δελ
κπνξεί λα δηαηππσζεί ζπλνπηηθά παξαθάησ. πγθεθξηκέλα αμηνπνηώληαο ηα δπλαηά
ζεκεία ηεο πεξηνρήο καο (όπσο επηγξακκαηηθά ηα δηαηππώζακε ζηελ 9ε εξώηεζε) θαη
πινπνηώληαο ηηο επθαηξίεο πνπ δίλεη ε πεξηνρή καο (όπσο επηγξακκαηηθά ηα δηαηππώζακε
ζηελ 11ε εξώηεζε) πξέπεη λα δηαηππώζνπκε ηνπο ζηόρνπο καο θαη θαηόπηλ λα δνύκε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό πινπνίεζεο ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
καο.
Βξαρππξόζεζκα (πεξίνδνο 2 εηώλ):

Μεζνπξόζεζκα (πεξίνδνο 2-5 εηώλ):

Μαθξνπξόζεζκα (πεξίνδνο 5-10 εηώλ) :
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16.1 Αγνξά θαη ηόρνη
16.1.1 Πξνζέιθπζε Σνπξηζηηθώλ Παθέησλ (θπθιώζηε θόθθηλν ρξώκα) :
(1- Θαζόινπ ζεκαληηθό

5 – Πνιύ ζεκαληηθό)

1

2

3

4

5

ρόιηα: Σα παθέηα απηά ζπλήζσο θαηεπζύλνληαη ζηελ Θάζν, γηα απηό ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ
λέα παθέηα πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηελ Θαβάια. Λέα παθέηα πνπ ζα αμηνπνηνύλ ηηο επθαηξίεο θαη
ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.

16.1.2 Δπέθηαζε Σνπξηζηηθήο πεξηόδνπ (θπθιώζηε) :
(1- Θαζόινπ ζεκαληηθό

5 – Πνιύ ζεκαληηθό)

1

2

3

4

5

ρόιηα: Ζ πεξίνδνο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί μεθεύγνληαο από ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο
πξνζαλαηνιηδόκελνη ζηελ κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ηόζν ησλ ρξηζηηαλώλ όζν θαη ησλ
κνπζνπικάλσλ ιόγσ θαη ηνπ κνπζνπικαληθνύ παξειζόληνο ηεο Θαβάιαο.

16.1.3 Πξνζέγγηζε Λέσλ Αγνξώλ (θπθιώζηε):
(1- Θαζόινπ ζεκαληηθό

5 – Πνιύ ζεκαληηθό)

1

2

3

4

5

Αλαθέξαηε ηηο αγνξέο /ηα ζρόιηά ζαο: Οη αγνξέο απηέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ηνπξίζηεο κε
πςειόηεξα εηζνδήκαηα

16.2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ/ ΤΠΗΡΔΙΔ (δηακνλή, δηαηξνθή – ειεύζεξνο ρξόλνο,
αγνξά – ιηαληθή αγνξά, εθδειώζεηο)
16.2.1 Θεσξείηε όηη νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (δηακνλή) θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απηή
ηε ζηηγκή ηθαλνπνηνύλ ηε δήηεζε (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά);
Παξαθαιώ ζρνιηάζηε:
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Πνζνηηθή ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο λα ππάξρεη, απηό θαιύηεξα ζα καο ην πηζηνπνηήζνπλ νη
μελνδόρνη. Ζ πνηνηηθή ηθαλνπνίεζε ζα πξέπεη λα δνύκε αλ ππάξρεη γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη πςεινύ
νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ ηνπξηζκνύ.

16.2.2 Πνηεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζεσξείηε όηη παξνπζηάδνπλ ηηο θαιύηεξεο πξννπηηθέο
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζαο (ζπλεδξηαθόο ηνπξηζκόο, αζιεηηθόο ηνπξηζκόο, ζξεζθεπηηθόο
ηνπξηζκόο, εθπαηδεπηηθόο ηνπξηζκόο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο, γαζηξνλνκηθόο ηνπξηζκόο, ηνπξηζκόο
πγείαο) – Δπηιέμηε 3 κνξθέο


Οηθνηνπξηζκνύ -Αγξνηνηνπξηζκνύ



Ηακαηηθνύ - Θεξκαιηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ή ηνπξηζκνύ πγείαο



Θξεζθεπηηθνύ Σνπξηζκνύ – πλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ

16.2.3 Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα – παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 3 κνξθώλ
ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ πνπ πξναλαθέξαηε:
Γηα λα αλαπηπρζνύλ νη παξαπάλσ κνξθέο ηνπξηζκνύ ζα πξέπεη:
Α) Λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επελδύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ησλ ππνδνκώλ
(ζεξαπεπηήξηα, ινπηξά, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αγξνηνηνπξηζηηθά πάξθα, έξγα θαιύηεξεο
πξόζβαζεο ζε πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο πεξηνρέο θ.α.)
Β) Λα γίλνπλ όια ηα έξγα αλάδεημεο θαη ζήκαλζεο ζεκαληηθώλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο, π.ρ. αξραία
Δγλαηία νδόο θ.ι.π.
Γ) Λα γίλεη ε θαηάιιειε δηαθήκηζε ηνπ είδνπο ηνπ ηνπξηζκνύ πνπ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε, ζε
εηδηθά πεξηνδηθά έληππα, κε γεληθόηεξε δηαθήκηζε, κε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, κε ζπκκεηνρή ζε
εθζέζεηο – ζπλέδξηα θ.α.
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16.3

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ

(κεηαθνξά

-

θηλεηηθόηεηα,

ζηάζκεπζε, ζύζηεκα απνρέηεπζεο, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ζρεδηαζκόο ρξήζεο γεο, ζρεδηαζκόο
αζηηθήο αλάπηπμεο)
16.3.1 Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα – πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο – ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ζαο:
Σν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαη ην πξόβιεκα ζηάζκεπζεο είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα γηα ηελ πόιε
ηεο Θαβάιαο. Δπίζεο ε έιιεηςε πεδνδξόκσλ θαη ε θαηαπάηεζε απηώλ από ηα νρήκαηα.

17. ΑΝΑΛΤΣΔ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Α (έσο 3 γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο)
(Οκάδεο Δξγαζίαο: α) Πεξηβάιινλ, β) Θηλεηηθόηεηα, γ) Πνιηηηζκόο θαη Θιεξνλνκηά, δ) Θαηλνηνκία θαη
Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο). Απηέο νη πξνηάζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε έλα ηνπηθό θαη δηαθξαηηθό ζρέδην
δξάζεο ηνπ Έξγνπ INTOURACT.

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα ζηηο επόκελεο ζειίδεο .
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ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΟΤ Νν 1
Σίηινο :

ηόρνη - Δπηπηώζεηο:

Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηηο
εηζόδνπο ηεο πόιεο
ηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο ζα
κπνξνύζε λα γίλεη κηα κειέηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
ελ ιόγσ ρώξσλ, ε νπνία ζα πξνβιέπεη εξγαζίεο:
Ø
Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ
ζηάζκεπζεο.
Ø
ήκαλζε κε θηιηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην
πεξηβάιινλ μύιηλεο πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ
ελεκεξσηηθέο θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πόιε ηεο
Θαβάιαο
Ø
Γηακόξθσζε, αλαλέσζε ηεο θόκεο ζάκλσλ θαη
δέληξσλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζέα πξνο ηελ πόιε, θαζώο
θαη θπηεύζεηο θαηάιιεισλ δαζνπνληθώλ εηδώλ γηα
εμαζθάιηζε ηδαληθώλ ζπλζεθώλ ζθίαζεο θηι.
Ø
Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ γηα αλάπαπζε θαη αλαςπρή
ησλ
επηζθεπηώλ
(λένη
ηξαπεδόπαγθνη
θαη
μύιηλα
θηγθιηδώκαηα).
Έηζη νη επηζθέπηεο ηεο πόιεο αιιά θαη νη δηεξρόκελνη από
απηήλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα μεθνύξαζεο θαη αλαςπρήο
αιιά θαη ζα ηνπο δνζεί παξάιιεια θαη ην θίλεηξν γηα κηα
επίζθεςε ζηελ πόιε, αλ ήηαλ απιά δηεξρόκελνη από απηήλ.

ύληνκε Πεξηγξαθή:

ηε Γπηηθή Δίζνδν ηεο πόιεο ηεο Θαβάιαο ππάξρνπλ ζέζεηο
γηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο αλάπαπζε θαη ζέαζεο ηεο
πόιεο. ηηο ζέζεηο απηέο ζπλήζσο ζηαζκεύνπλ γηα ιίγν νη
ηνπξίζηεο, ώζηε λα απνιαύζνπλ ηε ζέα πξνο ηελ πόιε ηεο
Θαβάιαο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηελ πιεζώξα
θσηνγξαθηώλ από ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο ζην δηαδίθηπν. Οη ελ
ιόγσ ζέζεηο (επηρώζεηο θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ δξόκνπ) δελ
έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια πξνο ην ζθνπό ηεο κηθξήο ζε
ρξνληθή δηάξθεηα αλάπαπζεο θαη παξαηήξεζεο ηεο πόιεο ηεο
Θαβάιαο,
ελώ
δηαζέηνπλ
θαη
θάπνηεο
θαηαζθεπέο
(ηξαπεδόπαγθνη θαη μύιηλα θηγθιηδώκαηα) νη νπνίεο είλαη ππό
δηάιπζε.
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Δκπιεθόκελνη Φνξείο:

Γήκνο Θαβάιαο, Γαζαξρείν Θαβάιαο

Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Έξγνπ:

ΔΠΑ, πξνγξάκκαηα ηληεξεγθ, Π.Α.Α. 2007-2013 ή θαη ζηελ
επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν

Υξνλνδηάγξακκα
–
Εσηηθήο Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε κειέηεο θαη.24 κηαο θαη νη ρώξνη
ζεκαζίαο
ζέκαηα
γηα
ηελ είλαη επηρώζεηο ζε δαζηθή έθηαζε.
σξηκόηεηα ηνπ Έξγνπ:
Αλάινγα έξγα κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη από ηελ είζνδν ηεο
πόιεο ζην Παιηό Θαβάιαο

ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΟΤ Νν 2
Σίηινο :

Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε αξραίαο Δγλαηίαο Οδνύ

ηόρνη - Δπηπηώζεηο:

θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ελόο αξραηνινγηθνύ
ζεζαπξνύ ηεο πεξηνρήο.
Θεηηθέο επηπηώζεηο ζα έρεη ζηελ αύμεζε αθόκα θαη δηεζλώο
ηνπ πεξηεγεηηθνύ θαη πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, ηδηαίηεξα
κάιηζηα αλ ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο
ηνπ Θξεζθεπηηθνύ (βήκαηα ηνπ Απ. Παύινπ)

ύληνκε Πεξηγξαθή:

Ζ αξραία Δγλαηία νδόο μεθηλνύζε από ην Γπξξάρην θαη έθηαλε
κέρξη ηελ Θσλ/πνιε. ηελ πεξηνρή καο δηεξρόηαλ από ηνπο
αξραίνπο Φηιίππνπο θαη έθηαλε ζηελ Λεάπνιε (Θαβάια) θαη
ζπλέρηδε κεηά πξνο ηνλ αξραίν Σόπεηξν (Σνμόηεο). ε πνιιά
ζεκεία ηεο είρε παλδνρεία, ρώξνπο αλαςπρήο θαη μεθνύξαζεο
ησλ δηαβαηώλ θαη ησλ δώσλ ηνπο, νηθηζκνύο θαη πόιεηο.
Δπίζεο δηέζεηε θαη νδνζήκαλζε (ραξαθηεξηζηηθή απηή πνπ
ζώδεηαη έμσ από ηηο Θξελίδεο). ηα ζσδόκελα αθόκα θαη
ζήκεξα ηκήκαηα ηεο ππάξρνπλ πνιιά αμηνζέαηα,
αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο
πεξηνρέο (δάζε θ.ι.π.). πλεπώο θαιό ζα είλαη λα γίλεη κηα
πξνζπάζεηα αλαβίσζεο απηήο ηεο νδνύ κε βάζε ηα ζσδόκελα
ηκήκαηα ηεο θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ
ηα παιηά. Σνπιάρηζηνλ ζε πξώηε θάζε ηνπ ηκήκαηνο
Θαβάιαο –Αξραίσλ Φηιίππσλ.
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Δκπιεθόκελνη Φνξείο:

Γήκνο Θαβάιαο, Αξραηνινγηθή ππεξεζία, Γαζαξρείν

Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Έξγνπ:

ΔΠΑ, πξνγξάκκαηα interreg, Π.Α.Α. 2007-2013 ή θαη ζηελ
επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν

Υξνλνδηάγξακκα
–
Θέκαηα Θα
πξέπεη
λα
δηεπζεηεζνύλ
ζέκαηα
πξνζηαζίαο
δσηηθήο
ζεκαζίαο
γηα
ηελ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
σξηκόηεηα ηνπ Έξγνπ:
πινπνηεζεί ην έξγν
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ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΟΤ Νν 3
Σίηινο :

Γεκηνπξγία δηθηύνπ κνλνπαηηώλ ζην πεξηαζηηθό δάζνο
Καβάιαο. ήκαλζε - Βειηίσζε

ηόρνη - Δπηπηώζεηο:

Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πεξηαζηηθνύ δάζνπο Θαβάιαο.
Δπηπηώζεηο πνπ ζέινπκε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ πεξηεγεηηθνύ,
νξεηβαηηθνύ θαη πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Θαβάια

ύληνκε Πεξηγξαθή:

Σν πεξηαζηηθό δάζνο ηεο Θαβάιαο έρεη ραξαθηεξηζηεί κε Π.Γ.
σο αηζζεηηθό δάζνο. Γηα λα πξνζηαηεπηεί θαη λα αλαδεηρζεί
παξάιιεια ην δάζνο απηό σο έλαο πόινο έιμεο θαη
πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνύ γηα ηελ Θαβάια ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηεί έλα δίθηπν κνλνπαηηώλ κε όιεο ηηο θαηάιιειεο
ππνδνκέο. Απηέο νη ππνδνκέο ζα αθνξνύλ ηε βειηίσζε ησλ
ππαξρόλησλ κνλνπαηηώλ θαη όπνπ είλαη δπλαηό ηε δεκηνπξγία
λέσλ, ηε ζήκαλζε απηώλ, ηελ θαηαζθεπή ρώξσλ αλαςπρήο
(πάγθνπο, ηξαπεδνθαζίζκαηα, βξύζεο θ.ι.π.), ηελ θαηαζθεπή
θαηαθπγίσλ θαη ρώξσλ δηακνλήο.
Σα κνλνπάηηα απηά κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κε
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο όπσο είλαη ε Δγλαηία
νδόο, ην δίθηπν ησλ ακπληηθώλ νρπξώζεσλ ηνπ Α’
Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, κε ρώξνπο ζέαζεο, κε νξεηβαηηθά θαη
αλαξξηρεηηθά πεδία θ.ι.π..

Δκπιεθόκελνη Φνξείο:

Γήκνο Θαβάιαο, Γαζαξρείν Θαβάιαο

Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο Έξγνπ:

ΔΠΑ, πξνγξάκκαηα interreg, Π.Α.Α. 2007-2013 ή θαη ζηελ
επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν

Υξνλνδηάγξακκα
–
Θέκαηα Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε κειέηεο θαη.24 κηαο θαη ε
δσηηθήο
ζεκαζίαο
γηα
ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη ζε δαζηθή έθηαζε.
σξηκόηεηα ηνπ Έξγνπ:
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