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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ» ηνπ Σκήκαηνο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπγγξαθή απηήο ηεο κειέηεο, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ φινπο 

εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ κε ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζπκία ηνπο. 

Καη‟ αξράο νθείισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηελ θπξία Ηζαβέιια 

Γηδαξάθνπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε νπνία κε θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Αμίδεη λα επηζεκάλσ φηη ελίζρπζε θαζνξηζηηθά ηελ πξνζπάζεηά κνπ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο, νη πνιχηηκεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο ηεο, θαζψο θαη νη επνηθνδνκεηηθέο 

παξαηεξήζεηο ηεο γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. 

Αθνινχζσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θπξίνπο Καζεγεηέο Καδαθφπνπιν, Καζίκε, 

Κνπηζνχξε θαη Σζηκπνχθα, κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο κειέηεο κνπ, γηα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αξκφδνπλ ζηελ θπξία Διέλε Καπεηαλάθε Μπξηαζνχιε 

Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, γηα ηηο πνιχηηκεο θαη 

ρξήζηκεο επηζηεκνληθέο ππνδείμεηο ηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

εξγαζίαο. 

Δπίζεο, εθθξάδσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηα ζηειέρε ησλ Φνξέσλ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζαλ κε κεγάιε πξνζπκία. 

Σέινο, ζα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη κε πξνζπκία θαη ππνκνλή ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε ιάζε ή παξαιείςεηο, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θέξσ πξνζσπηθά εγψ. 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ αλαγλψξηζε απφ ηνλ άλζξσπν ηεο αμίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δεη απνηέιεζε 

ηε βάζε γηα ηελ πξνζεθηηθφηεξε ελαζρφιεζε καδί ηνπ. Ζ επηζηεκνληθή επηβεβαίσζε ηεο 

θζνξάο πνπ πξνμελεί ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηε θχζε νδήγεζε ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζπλέβαιαλ 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επηζπκίαο επαλαζχλδεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 

απφ φπνπ νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνλ είραλ απνκαθξχλεη. Μία έθθξαζε ηεο 

πινπνίεζεο απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ επαλαζχλδεζεο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ Δζληθψλ 

Πάξθσλ, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο κε κηα ειεγρφκελε 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη ξίδεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θηάλνπλ ζηελ αξραηφηεηα θαη νη εθάζηνηε 

εθθάλζεηο ηνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θάζε επνρήο. ηηο κέξεο καο ε δηαξθήο εμέιημε ηνπ 

ηνπξηζκνχ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πνιπδηάζηαην ζχζηεκα κε δηεζλείο δηαζηάζεηο, ην νπνίν 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ. χγρξνλεο 

αληηιήςεηο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα ζηξνθή ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ε ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία θαη αληηζηέθνληαη ζην θπξίαξρν καδηθφ ηνπξηζηηθφ 

πξφηππν κε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλνληαη θηιηθφηεξεο ζην 

πεξηβάιινλ κνξθέο ηνπξηζκνχ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο αγξνηηθφο ρψξνο 

απνηειεί έλα πεδίν, νπνχ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη ήπηα κνξθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ε 

νπνία ελδείθλπηαη γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ απνζηνιή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ε εκπεηξία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εκθαλίδνληαη σο 

ζχκκαρνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Ο αγξνηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί σο 

βαζηθφο κνριφο ειεγρφκελεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία αλαγλσξίδεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επαίζζεηεο θπζηθέο πεξηνρέο θαη επηδηψθεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπο γηα ηα πνηθίια νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαλεξψλεη ην επίπεδν ηνπ 

πνιηηηζκνχ ελφο ιανχ. Κάζε θξάηνο έρεη θαζήθνλ λα ζεζκνζεηήζεη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
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ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί φ, ηη έρεη αμία γηα ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πξνηθηζκέλε κε ζπάληα θπζηθή νκνξθηά θαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνιηηηζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. Μέρξη ηψξα αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε επίζεκν επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ηνπ 

«ζεζαπξνχ». Παξά ηαχηα ε αδπλακία πινπνίεζεο πνιιψλ ζρεδίσλ πξνζηαζίαο πεξηνρψλ 

ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Ζ πεξηνρή Σδνπκέξθσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην φκνξθεο πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο. 

Απνηειεί ηκήκα ηεο θεληξηθήο Πίλδνπ θαη εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Άξηαο θαη Ησαλλίλσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Ζπείξνπ θαη ζην Ννκφ Σξηθάισλ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηεο γλψξηζκα είλαη ε επηβιεηηθφηεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Αζακαληθήο νξνζεηξάο (ή 

Σδνπκέξθσλ). Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο επηθπξψλεηαη κε ηελ επίζεκε αλαθήξπμή ηεο ζε Δζληθφ Πάξθν. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο, αξρηθά εθπνλήζεθε απφ ηελ 

αλαπηπμηαθή εηαηξεία «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα ηελ πεξηνρή 

πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε ΚΤΑ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Καηφπηλ ε ΚΤΑ 

δηνξζψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηειηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 12
εο

 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 θεξχζζεηαη ε πεξηνρή 

πξνζηαηεπφκελε σο Δζληθφ Πάξθν. ηελ παξνχζα θάζε δελ έρεη νξγαλσζεί αθφκε ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, θαζψο δελ έρεη νινθιεξσζεί ην ζηάδην δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ 

αθνινπζεί, ε πεξηνρή έξεπλαο ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ Πάξθν θαη 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηεο ηδηαίηεξα πνιππνίθηιεο απηήο πεξηνρήο έρεη θαζπζηεξήζεη 

ζεκαληηθά, δηαηεξψληαο ηελ κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά αλέγγηρηε θαη παξζέλα. Απηφ ην 

γεγνλφο απνηειεί πξφθιεζε γηα ην κέιινλ ηεο. ην παξειζφλ νη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξηδφηαλ ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ήηαλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο. κσο, ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δέρηεθαλ κεγάιεο πηέζεηο, κε απνηέιεζκα πνιινί άλζξσπνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη πνιιά ρσξηά λα εξεκψζνπλ. ήκεξα παξαηεξείηαη κηα ηάζε 

δεκηνπξγίαο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο σο αγξνηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί έλδεημε 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, θαζνξηζηηθά 
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ζηνηρεία γηα ηε ζπλνιηθή θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

θαη ε πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ηνπ ήδε αλαπηπζζφκελνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

Ζ αλαθήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε εζληθφ πάξθν δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή. 

Απνηειεί κηα επθαηξία ειεγρφκελεο θαη ήπηαο αλάπηπμεο κε βαζηθφ άμνλα ηελ αεηθνξία. Ο 

αγξνηνπξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο αλάπηπμεο πνπ ζπλάδεη κε ηε ιεηηνπξγία θαη 

ην ζθνπφ ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Ήδε ζηελ πεξηνρή παξαηεξείηαη κηα αλαγθαζηηθή ζηξνθή ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο πξνο ηνλ ηνπξηζκφ επεηδή δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. κσο, ε 

έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά γηα ηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ θαη ε δεκηνπξγία 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα.  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζθέςεο, ε παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ Πάξθν 

Σδνπκέξθσλ. 

Ζ κειέηε μεθηλά (Κεθάιαην 2) κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα (Κεθάιαην 3) παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο. Αθνινπζεί (Κεθάιαηα 4,5 θαη 6) ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ θαη ηα εζληθά πάξθα. Σν επφκελν θεθάιαην (Κεθάιαην 7) εθζέηεη ηα δεπηεξνγελή 

επξήκαηα. Καηφπηλ (Κεθάιαην 8), παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Ζ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (Κεθάιαην 9) θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ νινθιεξψλεη ηελ 

εξγαζία (Κεθάιαην 10). ην ηέινο επηζπλάπηνληαη ε βηβιηνγξαθία θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο 

κειέηεο (Κεθάιαηα 11 θαη 12). 
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2. ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζε κηα 

πεξηνρή ηεο παηξίδαο καο, φπνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ην Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ. Σν 

βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο είλαη: 

Πνηέο είλαη νη δπλαηόηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην Εζληθό 

Πάξθν; 

Δηδηθφηεξα δηεξεπλψληαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, ε 

ηνπξηζηηθή δήηεζε, νη ηνπξηζηηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, νη πηζαλέο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

Ζ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ κε ηελ 

πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Κπξίσο εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Άξηαο θαη Ησαλλίλσλ, ελψ ηκήκα ηεο 

βξίζθεηαη ζην λνκφ Σξηθάισλ. Δίλαη κηα νξεηλή πεξηνρή κε έληνλν αλάγιπθν, πνπ αληηκεησπίδεη 

πνιιά δηαξζξσηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. Απφ ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 ε πεξηνρή 

ραξαθηεξίζηεθε σο εζληθφ πάξθν κε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Σε ρξνληθή ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία εθπνλείηαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο 

γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

Ζ ζέζπηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ 

πεξηνρή. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πεξηνξηζηνχλ ή ζα απαγνξεπηνχλ θαη λέεο πξννπηηθέο ζα 

εκθαληζηνχλ. Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ε πεξηνρή ζα αλαβαζκηζηεί ηνπξηζηηθά, 

θαζψο ζα γίλεη έλαο ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Αλακθίβνια, ν 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο κε επίθεληξν ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ αγξνηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρήο πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ήπησλ επεκβάζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάγθε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαηά ην δπλαηφλ ζρεδηαζκνχ. Απαξαίηεηε είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζχλζεηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πνπ επηηπγράλεηαη κε πνιπεπίπεδεο επεκβάζεηο. Δπίζεο, ν 

αγξνηνπξηζκφο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα. Σέινο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νξζνινγηθή αγξνηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο απνηειεί ν ζπληνληζκφο θαη ε δηθηχσζε φισλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. ια απηά 

απνηεινχλ δεηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ελφο 
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εζληθνχ πάξθνπ. Γη‟ απηφ, θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε ελφο άξηηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ηξεηο θχξηεο νκάδεο ζπληειεζηψλ. ε πξψην βαζκφ θαη κε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ 

αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε βξίζθνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο παξέρνπλ 

αγξνηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη αγαζά. ε δεχηεξν επίπεδν έρνπκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Σν ηξίπηπρν ζπκπιεξψλεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, 

δειαδή νη θνξείο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο - πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πλνςίδνληαο, νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ην δεκφζην ηνκέα. 

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο εηθφλαο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην ρψξν πνπ πεξηθιείεη ην Δζληθφ Πάξθν, ε δηεξεχλεζε ησλ πξνο 

αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο ζήκεξα θαη ε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Γηα φια ηα παξαπάλσ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινπλ νη πεξηβαιινληηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Οη φξνη «δπλαηφηεηεο» θαη «πεξηνξηζκνί» ζπλδένληαη κε ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Γειαδή, καο απαζρνιεί ην θαηά πφζνλ θαζέλα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ζπληειεζηήο, αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ (ρήκα 1). 

 

Σρήκα 1: Απεηθόληζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο αγξνηνπξηζκνύ 
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Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζπληειεζηέο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηα εξσηήκαηα 

εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ θαη πξνθχπηνπλ ηα αληίζηνηρα επηκέξνπο εξεπλεηηθά 

δεηήκαηα. 

Α. Δξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνύ: 

Χο πξνο ηελ πξνζθνξά αγξνηνπξηζκνχ: 

1. Γηαζέηεη ε πεξηνρή ηνπο θαηάιιεινπο – απαξαίηεηνπο αγξνηνπξηζηηθνχο πφξνπο 

θαη πνηνη είλαη απηνί; 

2. Ση αιιαγέο επηθέξεη ε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ; 

3. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην (αλζξψπηλν δπλακηθφ) ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα ζηεξίμεη 

ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε; 

4. Πσο δηαξζξψλεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία; 

5. Τπάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

Χο πξνο ηε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ: 

6. Τπάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη 

ηη εηθφλα δίλνπλ; 

7. Δπεξεάδεη ην εζληθφ πάξθν ηε δήηεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή; 

Β. Δξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο: 

Χο πξνο ηελ πξνζθνξά αγξνηνπξηζκνχ: 

8. Πνην είλαη ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ (ππεξεζίεο θαη αγαζά) πνπ πξνζθέξεηαη ή 

κπνξεί λα πξνζθεξζεί; 

9. Γηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο; 

10. Πνηα είλαη ηα πνηνηηθά γλσξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ; Αθνινπζνχλ θάπνηα θνηλά 

πξφηππα; 

11. Τπάξρεη δηθηχσζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ; 

12. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο; 

13. Πψο βιέπνπλ ην κέιινλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή; 

Χο πξνο ηε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ: 

14. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ; 
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15. Πνηνη είλαη νη πειάηεο - αγξνηνπξίζηεο; 

16. Πνπ θαηεπζχλεηαη ε δήηεζε; 

Γ. Δξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην δεκόζην ηνκέα: 

Χο πξνο ηελ πξνζθνξά αγξνηνπξηζκνχ: 

17. Ση δξάζεηο - πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ γηα λα ζηεξηρζεί ε αγξνηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε; 

18. Ση πξνζθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε (ζεζκηθφ πιαίζην, 

ρξεκαηνδφηεζε, πιηθέο ή κε πιηθέο ππνδνκέο (ηερληθέο)); 

19. πκβάιιεη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ; 

Χο πξνο ηε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ: 

20. Πξνσζείηαη ε δήηεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη κε πνηα κέηξα; 

21. Πψο ειέγρεηαη ε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ; 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε θαη ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεηεκάησλ ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ θαη ζηελ επεμεξγαζία κηαο πξψηεο ζηνηρεηψδνπο 

πξφηαζεο νινθιεξσκέλεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην ρψξν ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ κε δχν ηξφπνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο απαληήζεηο ζα πξνέιζνπλ ηφζν απφ δεπηεξνγελή ζηνηρεία, φζν θαη απφ 

πξσηνγελή ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Σα 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ απφ 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία. Γηα ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δεκφζην ηνκέα απαηηείηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηφζν δεπηεξνγελψλ, φζν θαη πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, νη πιεξνθνξίεο ζα ζπιιερζνχλ απφ πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

δηεμαγσγή επηηφπηαο έξεπλαο. 

Φηινδνμία ηεο κειέηεο είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζην Δζληθφ Πάξθν. Δλφο ζρεδίνπ 

πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, κέζα ζην 

πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο εζληθνχ πάξθνπ. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν πεδίν ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ 18 ΟΣΑ. Ζ 

πεξηνρή θαιχπηεη πεξίπνπ 900ρικ
2
 θαη πεξηιακβάλεη εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο λνκνχο 

Άξηαο, Ησαλλίλσλ θαη Σξηθάισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηιέρζεθε πξψηνλ, επεηδή απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νξεηλήο θαη κεηνλεθηηθήο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο θαη, θαζψο είλαη 

γλσζηφ, ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ν αγξνηνπξηζκφο εθηηκάηαη σο κνριφο αλάπηπμεο. Γεχηεξνλ, 

επεηδή επέθεηην ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο σο εζληθνχ πάξθνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο, αιιά παξάιιεια ηζρχνπλ λέεο 

δεζκεχζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμήο ηεο. Σα δχν 

δεδνκέλα ζπλζέηνπλ έλα θαιφ πιαίζην εξγαζίαο ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. 

ε πξψην ζηάδην κειεηάηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζρέζε 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ηελ αλάπηπμε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ελφο 

εζληθνχ πάξθνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ, ζηηο αξρέο θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί θαη πξνζδηνξίδεηαη ην 

αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη νη κνξθέο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ ζε κηα πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη νη έλλνηεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ εζληθψλ πάξθσλ. Δπίζεο, παξαηίζεηαη ην λνκηθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ραξαθηεξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη νη πεξηνρέο πνπ ζπληζηνχλ εζληθά πάξθα ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, έλα απφ ηα νπνία απνηειεί εδψ θαη ιίγν θαηξφ ε πεξηνρή κειέηεο. Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη ν 

αλαπηπμηαθφο ξφινο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζε έλα Δζληθφ Πάξθν. 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή 

έξεπλαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαηίζεληαη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αγξνηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά θαη δήηεζε θαη αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. Σα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο 

πξνέξρνληαη απφ δεπηεξνγελείο πεγέο θαη θπξίσο απφ ηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα πξνέιζνπλ ηα δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθφ 
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πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα απνηειέζνπλ ηνλ θχξην φγθν 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο, φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ζην 

νπνίν θηλείηαη ε αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα απαληεζεί ν θχξηνο φγθνο 

ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Αθνινπζεί ε εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη αθελφο ηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθνχ 

πιηθνχ πνζνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αθεηέξνπ ηελ θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ηάζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εξεπλεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ καο απαζρνιεί, θξίλεηαη θαηαιιειφηεξνο ν ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο κεζφδνπ. Με ηελ πνζνηηθή κέζνδν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επίζεο πνζνηηθά 

κεγέζε – δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κέζνδνο 

πνηνηηθήο έξεπλαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 

πνζνηηθνπνηνχληαη θαη βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ θαη ζρεκάησλ. ηφρνο είλαη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κέζσ 

ηεο αλάιπζεο SWOT. 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη κηα κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

δπλακηθήο θαη ησλ πξννπηηθψλ κηαο πεξηνρήο. Γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα κε ηε SWOT αλάιπζε 

δηεξεπλψληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε επίπεδα 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με άιια ιφγηα απνηππψλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη νη αδπλακίεο ηνπ ηφπνπ (εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ) θαη αμηνινγνχληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο  γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πεξηβάιινλ (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ). 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο επηδηψθεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε 

άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Αξρηθά φινπο εθείλνπο πνπ αζθνχλ θάπνηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα φια ηα άηνκα. Ο εληνπηζκφο ηνπο έγηλε κέζσ 

ησλ θαηαιφγσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα. Οη θαηάινγνη απηνί πξνήιζαλ απφ ηηο δχν αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ηελ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» θαη ηελ «ΔΣΑΝΑΜ». Πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζπλνιηθά 26 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 12 είλαη αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, 4 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 2 εξγαζηήξηα παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ γιπθψλ. Απφ ηηο ππφινηπεο 4 

ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαιχκαηα θαη αλαςπθηήξηα / εζηηαηφξηα, 1 σο θαηάιπκα θαη επηρείξεζε 

παξνρήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 3 ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα θαη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο απ‟ φπνπ ζπιιέρζεθαλ 

ζηνηρεία κε πνζνηηθφ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη 

αλνηθηνχ ηχπνπ. Γηα λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο ζηάζεο ησλ εξσηψκελσλ ζηηο θιεηζηέο 

εξσηήζεηο, απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο ηαθηηθέο θιίκαθεο (ordinal scales) κε δηαβάζκηζε 

ηχπνπ Likert. Δπίζεο, ππήξραλ εξσηήζεηο ηχπνπ «λαη» θαη «φρη» θαζψο θαη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

δηεξεπλά ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

ην βαζκφ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

πνηφηεηά ηνπο, ηε δηθηχσζε θαη ηηο απφςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

ελ φςεη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Δμεηάδνληαη δειαδή, ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε αγξνηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

Σν δεχηεξν δείγκα απνηειείηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ πάξθνπ θαη ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. ‟ απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ππεχζπλνη απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ επηινγή ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πξνζψπσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο πεξηιήθζεθαλ ζηειέρε απφ άιινπο ζρεηηδφκελνπο θνξείο θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηηο δχν αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Ο 

αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αλέξρεηαη ζηνπο 6. 

Γηα ην ζθέινο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηνπο εθπξνζψπνπο θνξέσλ ε άληιεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηζηεκνληθή ζπλέληεπμε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο είλαη κηα ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
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εθηελψο ζηηο έξεπλεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζεσξείηαη σο ε πιένλ νινθιεξσκέλε θαη πεξηεθηηθή 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ (Pizam 1994, Ησζεθίδεο, 2001). πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνξθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο βάζνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζαλ βνήζεκα κλήκεο (aide memoire) πνπ ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλν θάζε θνξά ζηα ηδηαίηεξα δεηήκαηα, ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ηα 

ζηειέρε αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξάζεο ηνπ θνξέα (Robson 2002). Με απηή ηε κέζνδν ν 

εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε βαζηθά ζέκαηα, αιιά ν εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα θαη ζε βάζνο. Οη απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ θνξέσλ απνηππψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν αγξνηνπξηζκφο ζηελ 

πεξηνρή θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ.  

Πξηλ ηε δηεμαγσγή θάζε ζπλέληεπμεο δίλνληαλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ έξεπλα, νχησο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη εξσηψκελνη γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, λα δεκηνπξγεζεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Παξάιιεια, κε 

απηή ηελ ηερληθή πεξηνξίζηεθε ε πεγή δεηγκαηνιεπηηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αξλήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ή απαληήζεηο εζειεκέλα ιαλζαζκέλεο. 

Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο εληνπίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. Με κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ηα ζηειέρε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ, ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Δζληθνχ Πάξθνπ. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα – απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα, 

απαληψληαη ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια 

νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ θξάηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Οη απαληήζεηο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο 

SWOT. 
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4. ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

4.1. Αγποηοςπιζμόρ και αγποηική ανάπηςξη 

 

4.1.1. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνύ 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ν άλζξσπνο ηαμίδεπε γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Μεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηαμηδηψλ είραλ ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη ππνδνκέο θάζε επνρήο (Σζάξηαο, 

1996). Αξρηθά νη ξνέο ησλ ηνπξηζηψλ ήηαλ αθαλφληζηεο θαη αζπληφληζηεο. Μεηά απφ καθξά 

πεξίνδν ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ πήξε κηα πην νξγαλσκέλε κνξθή. Οη ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί ζπλερψο πιεζαίλνπλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη, νη ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ εμειίρζεθαλ 

θαη ν φγθνο ησλ ηνπξηζηψλ ζπλερψο απμάλεη. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα, έλα ζχκπιεγκα ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή δήηεζε (Gunn, 2002, Βαξβαξέζνο, 1999). 

Μέζα απφ ηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ αλαπηχρζεθαλ πνιιέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ. Κάζε κνξθή ηνπξηζκνχ εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ζθνπνχο. 

Οη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο 

δσήο θαηέζηεζαλ ην καδηθφ ηνπξηζκφ σο ηελ θπξίαξρε κνξθή ηνπξηζκνχ. ήκεξα πιένλ, 

παξαηεξείηαη κηα ζπλεηδεηή ζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ιφγσ 

ηεο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπ ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Μηα απφ απηέο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν είλαη ν αγξνηνπξηζκφο. 

ηελ πξναζηηθή θνηλσλία δελ παξαηεξείηαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ 

ρψξνπ ηεο επνρήο καο, νπφηε θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε πιεξνθφξεζε γηα θαηλφκελα 

ηνπξηζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Οη πξψηεο εθδειψζεηο επηζηξνθήο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν γηα 

ιφγνπο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο εκθαλίδνληαη ηνλ 19
ν
 αηψλα απφ θαηνίθνπο ησλ βηνκεραληθψλ 

πφιεσλ. Με ηα κέζα ηεο επνρήο πξαγκαηνπνηνχληαλ επηζθέςεηο ζηελ χπαηζξν γηα λα 

εμππεξεηεζεί ε αλάγθε ηεο επαθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σνλ πεξαζκέλν αηψλα νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζηε δνκή ησλ θνηλνηήησλ νδήγεζαλ ζηελ ζηαδηαθή νξγάλσζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ 

αξρή ηεο ζχγρξνλεο πεξηφδνπ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εληνπίδεηαη ζηηο ΖΠΑ, φπνπ εκθαλίζηεθε ε 
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ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα “Farm and Ranch hospitality” κε γεσξγηθέο θαη αγξνηηθέο πηπρέο 

(θαθηαλάθεο, 2000). 

Μέρξη ζήκεξα ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί έλα δηαξθψο αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Οη κνξθέο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δηαξθψο κεηαβάιινληαη πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. πλερψο δεκηνπξγνχληαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λέα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο θαη δηαθνξεηηθνχο πειάηεο. Αλακθίβνια, ην 

αγξνηνπξηζηηθφ θχθισκα έρεη εηζρσξήζεη δπλακηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαηαιακβάλνληαο 

έλα νινέλα δηνγθνχκελν κεξίδην (θαθηαλάθεο 2000). 

Ζ Δ.Δ. κέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ησλ κεηνλεθηηθψλ αγξνηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. ηα βνξεηνδπηηθά θξάηε ηεο Δ.Δ. παξαηεξείηαη κηα καθξά παξάδνζε ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ κε πινχζηεο εκπεηξίεο. Αληίζεηα, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, φπσο θαη ζε άιια 

επξσπατθά θξάηε ηεο Μεζνγείνπ, ν αγξνηνπξηζκφο εκθαλίδεηαη κε ζρεηηθή πζηέξεζε 

(Αλζνπνχινπ θ.ά. 1998). 

Δπί καθξφλ ην κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ εθάξκνδε ε ρψξα καο βαζηδφηαλ ζην 

ζηεξεφηππν ήιηνο, άκκνο θαη ζάιαζζα, επξέσο γλσζηά θαη σο 3S. Ο ηνπξηζκφο ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο, θαζψο ζεσξείηαη ε 

βαξηά βηνκεραλία ηεο ρψξαο. Μεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιέο πεξηνρέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. κσο, ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη άληζε θαη ελψ νξηζκέλεο πεξηνρέο είλαη θνξεζκέλεο, πνιιέο 

άιιεο παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο. Ζ αλαδήηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο δηεμφδνπ ζην 

πξνβιεκαηηθφ ηνπξηζηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο βξίζθεη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ηελ ειπίδα γηα 

αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπηθψλ πφισλ 

αλάπηπμεο.  

 

4.1.2. Ζ έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

Γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ επηθξαηεί κηα γεληθή αζάθεηα. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε πνηθηιία ησλ νξηζκψλ πνπ δίλνληαη γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Δλ ηνχηνηο, παξά ηηο δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο νξηζκνχο, ε θεληξηθή ηδέα, νη αξρέο θαη νη αμίεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

εληάζζνληαη ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Οη δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ 

πηνζεηνχλ νη δηάθνξεο επηζηήκεο, δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη 
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ελλνηνινγηθά θαη νξηνζεηείηαη πξαθηηθά. Δπαθφινπζν είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ν φξνο 

θαηαρξεζηηθά ή ην αληίζεην. 

Πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί ν αγξνηνπξηζκφο επηζεκαίλεηαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ζε ζρέζε κε 

ηε γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ. Γχν ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, ε 

ρσξηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή/αλαπηπμηαθή (ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη είδνπο αλάπηπμεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ), δηαθξίλνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ απφ ην καδηθφ ηνπξηζκφ. 

Υσξηθά ν αγξνηνπξηζκφο εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ. πλαθήο έλλνηα είλαη ν ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ. Ο αγξνηνπξηζκφο 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε πεξηνρέο, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηεο ππαίζξνπ. Βεβαίσο, ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη 

άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (π.ρ. ηνπξηζηηθά ρσξηά, ζεκαηηθά πάξθα, ηζηνξηθφο, πνιηηηζηηθφο, 

αζιεηηθφο, θ.ιπ. ηνπξηζκφο). 

χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ν 

αγξνηνπξηζκφο εληάζζεηαη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ζηξαηεγηθέο ήπηαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Κεληξηθή ηδέα 

πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ είλαη ε αεηθνξία. Ζ 

έλλνηα ηεο αεηθνξίαο πξνζδηνξίδεη κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηά ηεο ζην κέιινλ. Αξθεηά είλαη ηα παξαδείγκαηα, ηδίσο ζε πεξηνρέο 

αλάπηπμεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φπνπ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αεηθνξία, επηδηψθεη ηε δηαξθή δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο λα επηβαξχλεη ηνπο άιινπο ηνκείο. Σφηε 

ν ηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζή ηνπ ζην ρξφλν. 

Αθνινπζψληαο απηφλ ηνλ βαζηθφ άμνλα αλάπηπμεο, νη κνξθέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

επηδηψθνπλ ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. (Fennell 1999, Κνκίιεο 2001). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (WTO) νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ σο κηα 

ππεχζπλε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη βειηηψλεη ηελ επεκεξία ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Βάζεη απηνχ ηνπ νξηζκνχ, ν αγξνηνπξηζκφο ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηε 

γεληθφηεξε θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (http://www.unwto.org).  

Πνιινί επηζηήκνλεο ηνλίδνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη 

ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο θαη πξνζθέξνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηελ απαζρφιεζε ησλ αγξνηψλ βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην 

εηζφδεκα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Greffe 1994, Dritsakis 2004, Augustyn 1998).  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην Διιεληθφ Κέληξν Αγξνηνπξηζκνχ, ν 

αγξνηνπξηζκφο είλαη «ε παξάιιειε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρψξσλ θαη ηεο ππαίζξνπ, κε ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηεο εκπνξίαο, ηεο ήπηαο θαη κηθξήο θιίκαθαο πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ θάζε πεξηνρήο» 

(http://www.in.gr/agro). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δίλεηαη απφ ηελ Ηαθσβίδνπ (2000): 

«Αγξνηνπξηζκόο είλαη εθείλε ε κνξθή ηνπξηζκνύ ε νπνία αλαπηύζζεηαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ 

δελ έρνπλ θνξεζηεί ηνπξηζηηθά θαη ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλνηηθέο αμίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηόζν ζηνπο νηθνδεζπόηεο όζν θαη ζηνπο θηινμελνύκελνπο – 

επηζθέπηεο λα πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο.»  

Κεληξηθφ θαη νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ν άλζξσπνο. Χο  

δξαζηεξηφηεηα δέλεηαη αξκνληθά κε ηελ θχξηα απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

δειαδή ηε γεσξγία, θηελνηξνθία, θ.ιπ.. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνθεχγεη ηνπο αληαγσληζκνχο θαη 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα νθέιε ηνπ δηαρένληαη ζε φιε ηελ 

θνηλσλία θαη φινη κπνξνχλ λα επλνεζνχλ απφ απηφλ (Ηαθσβίδνπ 2000). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ ζχληνκεο πξνζεγγίζεηο, έλαο ρξεζηηθφο νξηζκφο είλαη ν 

αθφινπζνο: 

Αγξνηνπξηζκόο είλαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρύεη ηηο ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκό 

ηνπ ηόπνπ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, νη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη βαζίδνληαη ζηνλ αγξνηηθό ηξόπν 

δσήο θαη ζηνρεύεη ζηελ αεηθνξία. 

 

4.1.3 Αξρέο θαη ζηόρνη ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ αξρψλ ζρεδηαζκνχ 

ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξνθχπηνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δπλακηθή θαη ην πνιπδηάζηαην ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάδνληαη νη βαζηθέο 
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δηαζηάζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ: ε νηθνινγηθή, ε πνιηηηζηηθή θαη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

(Κνκίιεο 2001) 

Ζ νηθνινγηθή δηάζηαζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αγξνηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο πξέπεη λα ζπλδένληαη 

κε ην πεξηβάιινλ, ην ηνπίν, ηελ άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα (Eagles et al. 2002). Απηφ 

επηηπγράλεηαη, φηαλ νη αγξνηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ησλ δνκψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Prosser 1994). Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη φηη ππάξρνπλ φξηα 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απαηηείηαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ νξζή 

δηαρείξηζή ηεο πεξηνρήο. (Κνκίιεο 2001) Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη απηνί πνπ σθεινχληαη έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ην ηνπίν ηνπ ηφπνπ (Eagles et al. 2002). 

Ζ πνιηηηζηηθή ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζηνλ ελαξκνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζπλζήθεο θαη ηα δξψκελα ζηνπο ηφπνπο 

ππνδνρήο. Κάζε ηφπνο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν αγξνηνπξηζκφο, έρεη κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, 

ζηε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο έρνπλ ζπκβάιεη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζχλνιν ησλ 

εθθάλζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ δηακνξθψλεη έλαλ πθηζηάκελν ηξφπν δσήο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ νθείιεη λα ηνλ ζέβεηαη θαη λα ηνλ αλαδεηθλχεη. ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν αγξνηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί σο κέζν επαθήο, γλσξηκίαο, γλψζεο θαη απφιαπζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θάζε πξννξηζκνχ. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζηηο 

δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη. Σφηε ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί πεγή κφξθσζεο 

θαη πλεπκαηηθήο εμέιημεο. 

Καζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ν θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Αθνινπζψληαο έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ «εθ ησλ θάησ» αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε ε νξζνινγηθή έληαμε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ ζην ζρεδηαζκφ. Ο έιεγρνο ηνπ ηνπξηζκνχ νθείιεη λα παξακείλεη φζν είλαη δπλαηφ 

ζηα ρέξηα ησλ ληφπησλ κε ηα νθέιε λα δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία – θνηλφηεηα (Eagles et al. 

2002). Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη νη ληφπηνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Λνγηθφ είλαη, νη άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηηο αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

επσθεινχληαη νηθνλνκηθά. Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο φιεο 
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ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηε δηάρπζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επαγγεικάησλ θαη ηελ νξζή 

εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. Απαξαίηεην γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ (Prosser 1994). Οη ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπγθξνχζεηο θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηπρφλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο (Eagles et al. 2002).  

Κάζε έθθαλζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ νθείιεη λα αθνινπζεί έλα αλαπηπμηαθφ πξφηππν 

ελαξκνληδφκελν κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο. Καη‟ αξράο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ήπηαο θαη 

ειεγρφκελεο αλάπηπμεο. Δπίζεο, νη αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξέπεη λα αιινηψλνπλ 

ηα ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ 

πξέπεη λα σθειείηαη ε ηνπηθή θνηλσλία. Αθφκε, ζσζηφ είλαη νη εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηψλ λα 

έρνπλ θαη εθπαηδεπηηθφ / επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα. Σέινο, ζε βάζνο ρξφλνπ πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα δηαρένληαη ζε φιε ηε ρψξα. 

Τπεξεηψληαο ηηο παξαπάλσ αξρέο, ν αγξνηνπξηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ππνδνρήο. ε γεληθέο γξακκέο, νη ζηφρνη ηεο αγξνηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζπλδένληαη θαη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο. Μηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ βαζηδφκελε ζε 

πξνηάζεηο ησλ Ross θαη Wall πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ πέληε αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο: 

1. Παξνρή νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ σθειεηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ή ζπκβνιή ζηελ 

αχμεζή ηνπο. 

2. Πξναγσγή ηεο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο θπζηθψλ πεξηνρψλ, θαη γεληθφηεξα ησλ 

πνηθίισλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

3. Παξνρή θαη εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 

4. Παξαγσγή θαη παξνρή εκπεηξηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζηνπο 

ληφπηνπο θαηνίθνπο. 

5. Πξναγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία/ αλάδεημε ηνπηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη πφξσλ (Κνκίιεο 2001). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή χπαηζξν, φπνπ εκθαλίδνληαη πνιιέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη δηαξζξσηηθέο δπζθνιίεο, ν αγξνηνπξηζκφο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 
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άμνλαο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή επηδηψθεηαη κέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

δεκηνπξγία κηθξψλ βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ νηθνγελεηαθήο κνξθήο. Δπίζεο, ν αγξνηνπξηζκφο 

ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο. Κάζε ηφπνο 

δηαζέηεη μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

κέζα απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ νθείιεη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ια ηα παξαπάλσ 

απνηεινχλ επηδηψμεηο θαη ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνχ πνπ θαηαξηίδεη ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ 

(Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 2000). 

 ηελ ειιεληθή πξνδηαγξαθή γηα ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΔΛΟΣ ΠΡΓ 1417 

πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα νη εμήο ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ (ΔΛΟΣ 2003). 

- Να ζπκβάιιεη ώζηε ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο αγξνηηθέο 

αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντόληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

θαηνίθσλ, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ απηνύ. 

- Να θέξεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή κε ηε θύζε θαζώο θαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 

ύπαηζξν, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα ςπραγσγεζεί θαη λα λνηώζεη ηε ραξά ηεο 

πεξηήγεζεο, ηεο γλώζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο. 

- Να θηλεηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αεηθόξν πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνύ ρώξνπ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζθνπφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ε επίηεπμε κηαο πιεζψξαο ζηφρσλ. 

πλήζσο ε επηηπρία ελφο ζηφρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία πνιιψλ άιισλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξέπεη φινη νη ζηφρνη λα ζηαζκίδνληαη ηζφξξνπα θαη λα δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

 

4.1.4. Σνπξηζηηθό - Αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε 

αθξίβεηα. (Stavrakis 1979, Βαξβαξέζνο 2000) Χο ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξεί λα λνεζεί ε 
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ζχλζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα «ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε». Κάζε 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην. Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή, γηα 

παξάδεηγκα, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν ηνπξηζκφο παξακέλεη ακεηάβιεηε, νπφηε ε θαηαλάισζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη ηε κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ πξνο απηή κέζα ζην ρξφλν. 

(Βαξβαξέζνο 2000). ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ν ηνπξίζηαο „θαηαλαιψλεη‟ θπζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο θαη ρξεζηκνπνηεί εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο. (Βαξβαξέζνο 

2000 Μπξηαζνχιε 2000) 

Έλαο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη ν εμήο: 

Τνπξηζηηθό πξντόλ είλαη ην ζύλνιν όισλ ησλ αγαζώλ ή παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη 

αηζζεηηθώλ εκπεηξηώλ πνπ έλαο ηνπξίζηαο απνιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπ. 

Σα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

πιηθά θαη κε πιηθά. ηα πιηθά πεξηιακβάλνληαη ηα πξντφληα ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη νη θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο πφξνη (δάζε, αθηέο, 

κλεκεία, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, θπζηθέο πεξηνρέο, θ.ιπ.). ηα κε πιηθά πεξηιακβάλνληαη νη 

αηζζεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Οξηζκέλα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη πνζνηηθνπνηήζηκα, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη 

δπλαηφο ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. Δπίζεο, ηα ζπζηαηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αλαλεψζηκα θαη κε αλαλεψζηκα. Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ηα 

αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλ είλαη ηδησηηθά ή 

δεκφζηα.  (Μπξηαζνχιε 2000)  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξεηαη, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληειεζηέο παξαγσγήο, φπσο θαη γηα ηελ παξαγσγή θάζε 

πξντφληνο, δειαδή θεθάιαην, εξγαζία θαη ηνπξηζηηθνί πφξνη. ε θάζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή 

παξάγεηαη θαη πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο δηαδηθαζίαο έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ. ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, εθηφο απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, ηηο αηζζεηηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ζπκκεηέρνπλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα δίθηπα πεξηήγεζεο θαη νη 

ππνδνκέο. Ζ θαηαλάισζε ηνπ παξαγφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε 

πνπ ππάξρεη. Σν κέγεζνο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο γηα ηνπξηζκφ 
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δηακνξθψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ, ηνπο tour operators θαη ην κάξθεηηλγθ (Κνκίιεο, Βαγφλεο 1999). 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ παξαηεξείηαη κηα εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δηαθνξνπνηνχλ θαη απνθιείνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλαληάκε ζηε γεληθή έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ 

δεκηνπξγείηαη απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ, ηνπο αγξφηεο θαη ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο. Ζ απζεληηθφηεηα πνπ δηαζέηεη, ν 

θηινπεξηβαιινληηθφο ραξαθηήξαο θαη ν ήπηνο ηξφπνο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηα θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Ηδηαίηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

2. Καηαιχκαηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, είηε ζε θαηνηθίεο αγξνηψλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, είηε ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, παξαδνζηαθνχο μελψλεο ή κηθξέο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

3. Παξαδνζηαθή θαη ηνπηθή γαζηξνλνκία, ε νπνία πξνζθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ηνπ επηζθέπηε, κε ηνπηθά πνηνηηθά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ζπληαγέο, φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηα νηθηαθά πξφηππα ηνπ ηφπνπ.  

4. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία (ηξαγνχδηα, ρνξνί, ηζηνξηθά, έζηκα θ.ά.). 

5. Παξαηήξεζε ε θαη ζπκκεηνρή ζε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

6. Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (νξεηβαζία, πεδνπνξία, αλεκφπηεξν πιαγηάο θ.η.ι.).  

(Βαζηιεηάδνπ 2008, http://www.agro-tour.gr) 

 

4.1.5. Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη πξψηεο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εκθαλίζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζπζρέηηδαλ 

άκεζα ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ 

είδνπο πεξηιακβάλνπλ ηε δηακνλή ζε εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

αγξνθηεκάησλ, θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δσή ησλ αγξνηψλ θαη ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γεληθφηεξα θαη έγηλε γλσζηή κε ηνλ φξν «farm-based holidays». Έλα δεχηεξν ζρήκα 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ απνηεινχλ ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε 

κε αζηηθνχο κηθξν-ζπλνηθηζκνχο θαη ηε θηινμελία ηνπξηζηψλ ζ‟ απηά κε ην ζχζηεκα bed and 
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breakfast (Βαθεηάδεο θ.ά. 1992). Απηή ε κνξθή αγξνηνπξηζκνχ ζπλαληάηαη ζε αξθεηά 

επξσπατθά θξάηε θαζψο θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ κηθξφηεξν 

κέγεζνο. 

Μέρξη ζήκεξα, ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλαληά δηάθνξεο δπζθνιίεο. Ζ πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ δελ πέηπρε ηε ζπλνιηθή απνδνρή θαη πηνζέηεζή ηνπο. Ζ Διιεληθή πξνδηαγξαθή 

ΔΛΟΣ ΠΡΓ 1417 αλαθέξεη φηη ε αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε παξέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα απφ 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ελαξκνλίδνληαη κε ην 

αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη θαηφπηλ θαηαηάζζεη ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζε έμη θαηεγνξίεο (ΔΛΟΣ 2003): 

1. Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

2. Πξαηήξηα/Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

3. Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

4. Σνπξηζηηθά γξαθεία: δηνξγαλσηέο ή παξνρείο πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

5. Αγξνθηήκαηα. 

6. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο, 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν κπνξνχκε θπξίσο λα δηαθξίλνπκε αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζε επηρεηξήζεηο ήπησλ 

κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζε παξαδνζηαθά/ δηαηεξεηέα θηίξηα (Αζθέιε 2005). 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα νξηζηεί θάζε 

κηθξή επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζε αγξνηηθφ ρψξν, ζπλδέεηαη κε ηελ αγξνηηθή δσή θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη πξνζθέξεη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Ζ αγξνηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε νθείιεη λα αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή ήπηαο αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ αεηθνξία. 

Σν 2001 ηδξχζεθε ε Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ., ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη κηα απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ήηαλ λα θαηαγξάςεη θαη λα 

ηαμηλνκήζεη ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. (http://www.agrotravel.gr). Απφ ην Μάξηην ηνπ 2008 ε εηαηξεία ηέζεθε ζε 

εθθαζάξηζε ελ ιεηηνπξγία θαη αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία λέαο αγξνηνπξηζηηθήο εηαηξείαο κε ηελ 

νλνκαζία «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ θαη ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΑΝΑΦΤΥΖ ΑΔ» θαη 

http://www.agrotravel.gr/
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δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΓΡΟ.Σ.Ζ.Μ.Α. Α.Δ.», ε νπνία ζα ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη 

γηα ηελ «Αγξνηνπξηζηηθή» Α.Δ..  Δπίζεο, ην 2007 ηδξχζεθε ε Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή 

Δηαηξία (ΑΜΚΔ) «ΑΓΡΟΞΔΝΗΑ», ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ «Αγξνμελία» απνηειεί κηα νκάδα αλζξψπσλ, ηδηνθηεηψλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ, ε νπνία πξνβιεκαηίδεηαη 

γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 
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4.2. ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

 

4.2.1. Σν δήηεκα ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία 

Ζ ηζηνξία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ. Πεξηνρέο πξνζηαηεχνληαλ ζηελ Ηλδία πξηλ απφ 2000 ρξφληα γηα ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο πνπ δηέζεηαλ, ελψ ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ κηα ρηιηεηία πξνζηαηεχνληαλ εδάθε 

πξνθεηκέλνπ λα θπλεγνχλ νη επγελείο (Holdgate and Phillips, 1999). Σν δήηεκα ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ πην ζχγρξνλε επνρή μεθηλά ην 19
ν
 αηψλα. 

Δπίζεκα, ε πξψηε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη ην 

Yellowstone, ην νπνίν αλαθεξχρζεθε ην 1872 απφ ηηο ΖΠΑ Δζληθφ Πάξθν (Holdgate and 

Phillips, 1999, http://www.nsf.gov (National Science Foundation)). θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο 

απηνχ ηνπ πάξθνπ ήηαλ ε σθέιεηα θαη ε αλαςπρή ησλ αλζξψπσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν 

αθνινχζεζαλ θαη άιια θξάηε ηελ ηδέα ηεο πξνζηαζίαο ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ. ηαδηαθά νη 

ελέξγεηεο πξνζηαζίαο εμαπιψζεθαλ δεκηνπξγψληαο έλα παγθφζκην ξεχκα. ήκεξα, ζπλνιηθά 

ππάξρνπλ πάλσ απφ 120.000 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαηαιακβάλνληαο ην 11,3% ηνπ 

πιαλήηε (UNEP-WCMC 2008). 

Απφ ηε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο επίζεκα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη γηα έλα κεγάιν 

δηάζηεκα επηθξαηνχζε ην ακεξηθάληθν κνληέιν ζηελ νλνκαηνινγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη ν φξνο Δζληθά Πάξθα (National Parks) ρξεζηκνπνηείην ζε δηεζλέο επίπεδν 

(Holdgate and Phillips, 1999). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ιφγνη πνπ νδεγνχζαλ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ θαη νη ζηφρνη πνπ πξνέθππηαλ, άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. ηηο 

κέξεο καο, πάλσ απφ 1.000 δηαθνξεηηθνί φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη παγθφζκηα γηα λα 

ραξαθηεξηζηνχλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. (Chape 2004) Απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηα Δζληθά Πάξθα είλαη ηα πινπζηφηεξα ζε παξάδνζε, παιαηφηεξα 

ζε ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε θαη θπξίαξρα ζε αλαγλψξηζε (Quigg 1978).   

Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνρψλ θαη ηεο θχζεο ζε δηεζλέο επίπεδν ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία 

ηεο Φχζεο (IUCN, the International Union for Conservation of Nature) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1948 

(www.iucn.org). To 1978 ε IUCN αλέπηπμε έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

http://www.nsf.gov/
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πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο δηαρείξηζεο. Σν ζχζηεκα αλαζεσξήζεθε 

ην 1994 θαη θαηέιεμε ζε 6 θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 1). Απηέο πεξηιακβάλνπλ εξεκηθέο ηνπνζεζίεο 

θαη θπζηθνχο νηθνηφπνπο, εθηάζεηο, φπνπ άλζξσπνη θαηνηθνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

γεσξγία, θαζψο θαη πεξηνρέο δηαρεηξηδφκελεο κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ (Holdgate and Phillips, 1999). 

 

Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο Πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο IUCN 

Καηεγνξίεο Πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο IUCN 

Σίηινο Καηεγνξίαο Πξνζηαηεύεηαη θπξίσο γηα 

Ia Φπζηθφ απφζεκα απφιπηεο πξνζηαζίαο Δπηζηεκνληθνχο ιφγνπο 

Ib Αδηαηάξαθηε πεξηνρή Σελ πξνζηαζία ηεο αδηαηάξαθηεο θαηάζηαζήο ηεο 

 

II: Δζληθφ Πάξθν Σελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη γηα 

αλαςπρή  

III: Μλεκείν ηεο Φχζεο Σε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ 

 

IV: Πεξηνρή δηαρείξηζεο βηνηφπσλ/εηδψλ Σε δηαηήξεζε κέζσ δηαρεηξηζηηθψλ επεκβάζεσλ 

V: Πξνζηαηεπφκελν ηνπίν Σελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ θαη γηα αλαςπρή 

VI: Πεξηνρή δηαρεηξηδφκελσλ θπζηθψλ 

πφξσλ 

Σελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ 

Πεγή: Holdgate and Phillips 1999 

 

ήκεξα, ζρεδφλ ζε θάζε ρψξα ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο. Δπίζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίθηπα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, φπσο απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο Ramsar (Ramsar Wetlands Convention, 

1971) θαη Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο (World Heritage Convention, 1972), αιιά θαη κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο, φπσο ην δίθηπν Natura 2000 ζηελ Δ.Δ.. (Phillips  2004). 
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4.2.2. Οη έλλνηεο ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ θαη Δζληθώλ Πάξθσλ 

Γηα λα απνθηήζνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηνπ ηη ζεσξνχκε σο Πξνζηαηεπφκελε 

Πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα Δζληθφ Πάξθν, ζα δνχκε πψο πξνζεγγίδνληαη νη δχν απηνί φξνη. 

χκθσλα κε ηελ IUCN πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή νξίδεηαη: 

Μηα ρεξζαία θαη/ή ζαιάζζηα έθηαζε κε εηδηθό πξννξηζκό ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο θαη ησλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ, ε νπνία ππόθεηηαη ζε 

εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε κε λνκηθά κέζα ή άιινπο απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο (http://www.unep-

wcmc.org).  

Ζ γεληθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ νθείιεηαη ζην φηη επηδηψθεη λα πεξηθιείζεη κηα 

επξεία πνηθηιία βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο έρνπλ 

εμειηρζεί ζην δηάβα ησλ αηψλσλ. Σν θνηλφ φισλ ησλ πεξηνρψλ είλαη φηη πεξηιακβάλνπλ θάπνην 

εηδηθφ βηνινγηθφ ή πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη ηδηαίηεξε αμία ζηελ θνηλσλία θαη ε δηαηήξεζε 

ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ εηδηθέο λνκηθέο, θνηλσληθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο (Holdgate and 

Phillips, 1999).  

Ο παξαπάλσ νξηζκφο απνηειεί ην ζεκέιην ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο IUCN. Μηα πεξηνρή γηα λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπφκελε 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα εκπίπηεη ζην πιαίζην ηνπ νξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα 

εληαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (Phillips 2004). 

Σα Δζληθά Πάξθα είλαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θπξίσο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη γηα αλαςπρή. Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη γηα ηα Δζληθά 

Πάξθα απφ ηελ IUCN είλαη ν αθφινπζνο: 

Εζληθά Πάξθα είλαη κεγάιεο θπζηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ, 

ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη παξέρνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο γηα δξαζηεξηόηεηεο ζπκβαηέο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πάξθνπ. (http://www.iucn.org 
2
) 

ην δηεζλέο ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο IUCN ηα Δζληθά Πάξθα απνηεινχλ ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηνρεχεη: 

(α) λα πξνζηαηεχζεη ηελ νηθνινγηθή αθεξαηφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνζπζηεκάησλ 

γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο, 

(β) λα απνθιείζεη θάζε αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ηεο πεξηνρήο, 

http://www.iucn.org/
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(γ) λα παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα πλεπκαηηθή, επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή  

αμηνπνίεζε, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα αλαςπρή θαη ηνπξηζκφ ζπκβαηψλ κε ηα 

πεξηβαιινληνινγηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πάξθνπ. 

ην ίδην πλεχκα θηλείηαη ν νξηζκφο ησλ εζληθψλ πάξθσλ ζηε ρψξα καο, ν νπνίνο δίλεηαη 

ζην λφκν 1650/86 θαη είλαη ν αθφινπζνο: 

«Ωο εζληθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο ρεξζαίεο, πδάηηλεο ή κηθηνύ ραξαθηήξα 

πεξηνρέο, νη νπνίεο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο ή έρνπλ ειάρηζηα επεξεαζηεί από ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο νπνίεο δηαηεξείηαη κεγάινο αξηζκόο θαη πνηθηιία αμηόινγσλ βηνινγηθώλ, 

νηθνινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ θαη αηζζεηηθώλ ζηνηρείσλ.» (λ. 1650/86) 

 

4.2.3. Υαξαθηεξηζκόο θαη νξηνζέηεζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν αληηθεηκεληθνί φζν θαη 

ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ (Roome 1984). Ζ 

πξνζηαζία βαζίδεηαη ζε αμίεο θαη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζπρλά πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κηαο πεξηνρήο (Ploeg Vlijm 1978, Ehrenfeld 1976). 

Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Σα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη επαθξηβψο θαζνξηζκέλα θαη νη ιφγνη 

ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο λα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά. Δπίζεο, γηα θάζε κέζνδν εθηίκεζεο 

θάπνηαο πεξηνρήο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη κε ιεπηνκέξεηεο φζεο ππνζέζεηο γίλνληαη (Smith and 

Theberge 1987). 

Αλεμάξηεηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θάπνηαο 

πεξηνρήο, ην ζχζηεκα θαηάηαμεο θαη αμηνιφγεζεο εζληθψλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη 

ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

1. Θα πξέπεη λα είλαη επθαηαλφεην απφ απηνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

2. Θα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

3. Θα πξέπεη λα είλαη ινγηθφ θαη αληηθεηκεληθφ γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα. 

(Sargent and Brande 1976)  

Έλα πιήζνο θξηηεξίσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα εθηηκεζεί ε 

ζεκαζία ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ. Σα θξηηήξηα ηαμηλνκνχληαη ζε γεληθφηεξεο ηάμεηο αλάινγα κε 
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ηε ζρέζε ηνπο κε ηα έκβηα, αβηνηηθά, πνιηηηζηηθά θαη δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

εκεηψλεηαη, φηη αθφκε θαη ηα θπζηθά θξηηήξηα εκπεξηέρνπλ ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαηά ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο. (Smith and Theberge 1986). Γηα παξάδεηγκα, έλαο βηνιφγνο αιιηψο θξίλεη 

ηε ζεκαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ελφο πγξνηφπνπ θαη αιιηψο έλαο αιηέαο ή βηνκήραλνο ηεο 

πεξηνρήο. 

ηελ 10
ε
 Γεληθή χλνδν ηεο IUCN ζην Νέν Γειρί ην 1969 ζπζηήλεηαη ζε φια ηα θξάηε 

λα ραξαθηεξίδνπλ κε ηνλ φξν Δζληθφ Πάξθν πεξηνρέο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

(IUCN 1980). 

1. Έλα ή πεξηζζφηεξα νηθνζπζηήκαηα είλαη νπζηαζηηθά αλέπαθα απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηιακβάλνπλ είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο, γεσκνξθνινγηθά ηνπία θαη 

θαηαθχγηα ηδηαίηεξνπ επηζηεκνληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή 

πεξηιακβάλνπλ έλα θπζηθφ ηνπίν εμαηξεηηθήο νκνξθηάο. 

2. Ζ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο έρεη θάλεη βήκαηα γηα λα απνηξέςεη ή λα εμαθαλίζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρή θαη λα ελδπλακψζεη ην ζεβαζκφ γηα ηα 

νηθνινγηθά, ηα γεσκνξθνινγηθά ή ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο. 

3. Οη επηζθέπηεο επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο γηα έκπλεπζε, 

εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφ θαη αλαςπρή. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ επηινγή ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ελαπφθεηηαη ζε θάζε θξάηνο ν 

θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ θαη ε ζέζπηζε ζηάληαξληο, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο θαη ην δηεζλή νξηζκφ ησλ εζληθψλ πάξθσλ (Gulez 1992).  

Δχθνια κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη, φηη θαλέλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη απφιπηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ αλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη πνιηηηζκηθνί πφξνη κηαο πεξηνρήο δηθαηνινγνχλ ηε 

δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ. Δλ ηνχηνηο, αλ ηεξεζνχλ κε αθξίβεηα ηα φζα πξνβιέπνληαη, 

κπνξεί λα εμεηαζηεί κηα πεξηνρή κε δηαθάλεηα θαη κε ηθαλνπνηεηηθή επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα.  

 

4.2.4. Ννκνζεζία πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαη ηδηαίηεξα εζληθώλ πάξθσλ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο IUCN γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ε καθξφρξνλε 

πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη κέζσ 
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λνκηθψλ ή άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ (Dudley 2008). ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ 

ππάξρεη εζληθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ λνκνζεζία 

πνηθίιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φπσο άιισζηε θαη ε γεληθφηεξε πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία. Γεληθά, αλάινγα κε ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο πεξηνρψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη θάζε 

θξάηνο, δηακνξθψλεηαη ε αληίζηνηρε λνκνζεζία (Dillon 2004). Παξάιιεια κε ηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη ππνγξάςεη κηα ζεηξά ζπµβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θχζεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (1997), 

 Ζ Γηεζλήο χµβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Τγξνηφπσλ Γηεζλνχο εµαζίαο, 

ηδηαίηεξα σο νηθνηφπσλ πδξφβησλ πηελψλ (Ραµζάξ 1971), 

 Ζ Γηεζλήο χµβαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο (Βέξλε 1979), 

 Ζ Γηεζλήο χµβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηινµνξθία (Ρίν 1992) θαη 

 Σν πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο γηα ηελ βην-αζθάιεηα (2000). 

(http://ec.europa.eu) 

ην ρψξν ηεο Δ.Δ. ηα ζεκαληηθφηεξα λνκηθά θείκελα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο είλαη 

ε νδεγία ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 79/409/ΔΟΚ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

άγξησλ πηελψλ (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ) θαη ε νδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ). Δηδηθφηεξα, ηα άξζξα 3 

θαη 4 ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ πξνβιέπνπλ ηελ ίδξπζε πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ 

απφ ηα θξάηε κέιε, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο. θνπφο ηεο 

νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο είλαη ε γεληθφηεξε πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο. Σν 

άξζξν 6 ηεο νδεγίαο αλαθέξεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη νξίδεη φηη ηα θξάηε: α) 

ιαµβάλνπλ θάζε µέηξν, πνπ θξίλεηαη σο πξφζθνξν, γηα ηελ πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

ησλ πεξηνρψλ µε ηδηαίηεξε θπζηθή αμία θαη β) πξνβαίλνπλ ζηελ εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα φπνηεο πεξηνρέο θάηη ηέηνην θξίλεηαη σο αλαγθαίν. 

Σα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά θείκελα απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Βάζεη απηψλ δεκηνπξγήζεθε ην επξσπατθφ δίθηπν 

πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο θπζηθήο αμίαο «Φχζε 2000» (NATURA 2000) (http://ec.europa.eu). Κάζε 

θξάηνο κέινο ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν «Φχζε 2000» αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ πνπ απαληψληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 

http://ec.europa.eu/
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ινη νη θαλνληζκνί θαη νη ζπλζήθεο γηα ην πεξηβάιινλ επηηξέπνπλ ζηα θξάηε ηελ 

επηινγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ λνκηθψλ ηχπσλ, µέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη ν ζεζκφο ηεο 

ίδξπζεο πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ. ηελ Διιάδα ε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα 

πξνζηαηεχεη ηε θχζε απνξξέεη άκεζα απφ ην χληαγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 24 παξ. 1 

αλαθέξεηαη ην εμήο: «Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη 

ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά µέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 

αεηθνξίαο.» (χληαγκα ηεο Διιάδαο). Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζε αξθεηέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια ελαξκνλίδεη ηε λνκνζεζία ηεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. 

Δηδηθφηεξα γηα ην θαζεζηψο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ηζρχεη 

ν λφκνο 1650/86 (λ. 1650/86). 

 

4.2.5. Γηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαη ησλ εζληθώλ πάξθσλ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ πινπνηείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο, αιιά 

ζρεηηδφκελεο ζπληζηψζεο, ηελ ηερληθή – επηζηεκνληθή θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ απαηηείηαη ε εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ επνηθνδνκεηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ. Γηα 

λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ζα πξέπεη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ λα 

πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ εμ‟ αξρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε πιεπξά 

αηζζάλεηαη φηη ην ζρέδην ηελ εθθξάδεη θαη ηελ αθνξά άκεζα. 

Δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαιείηαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ θαη κέηξσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε όισλ ησλ αμηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπο (νηθνινγηθώλ, 

αηζζεηηθώλ, ηζηνξηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θ.ι.π.), ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ν θύξηνο 

ζηόρνο ηεο πξνζηαζίαο (www.infosoc.gr).  Ζ δηαρείξηζε είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ αλζξψπηλσλ 

θαη ηερληθψλ πφξσλ (Robbins et al. 2003, Worboys et al. 2005). 

Σν εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο, ην νπνίν θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ θνηλσληψλ, 
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πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα ρψξα. Σν εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ην πιήζνο 

ησλ ζθνπψλ ηεο πξνζηαζίαο θαη λα ηζνξξνπεί κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ (Davey 1998). 

ηελ Διιάδα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαιχπηεηαη απφ 

ην λφκν 1650/1986, ν νπνίνο ζεζπίδεη ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη θαζηεξψλεη θξηηήξηα θαη 

κεραληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. κσο, φπσο ππνζηεξίδεη αλαθνξά πνπ 

ζπλέηαμαλ επηά ειιεληθέο ΜΚΟ πνπ δξνπλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ην εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα 

αληηκεησπίδεη ζεκειηψδε πξνβιήκαηα. Δπηγξακκαηηθά απηά εληνπίδνληαη ζηελ επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ζηελ έιιεηςε γεληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο ζέιεζεο θαη 

ελδηαθέξνληνο (Αξρέισλ θ.ά., 2005) 

Κάζε πιαίζην ζρεδηαζκνχ αθνινπζεί βήκαηα θνηλήο ινγηθήο: φξνπο αλαθνξάο, αλάπηπμε 

βάζεο δεδνκέλσλ, αλάιπζε θαηάζηαζεο, ζχλζεζε, ζηφρνπο, ελαιιαθηηθέο, ηειηθφ ζρέδην θαη 

εθαξκνγή. Χζηφζν, θάζε πξνζέγγηζε ηεξαξρεί δηαθνξεηηθά ηηο απνθάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

παξζνχλ, δηακνξθψλνληαο δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή (Nilsen and Tayler 1997). 

Δθφζνλ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή αθνινπζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. Έλα παξαηεξνχκελν θαηλφκελν πνπ 

εγείξεη αλεζπρίεο, είλαη ε δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηππηθά, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο πξνζηαζίαο (Dudley et al. 1999, 

Carey et al. 2000). Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηειεί κφλν ηελ αθεηεξία 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (Lockwood 

et al. 2006). ε θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή απαηηείηαη ε ελεξγή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα απνηεινχλ άκεζεο ή έκκεζεο απεηιέο γηα ηελ πεξηνρή. 

Ζ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηειεί ηε ζπληζηψζα ηξηψλ 

παξαγφλησλ: ηνπ θξάηνπο, ησλ πφξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Σν θξάηνο, κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

λνκνζεζίαο, θαζνξίδεη ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Οη πφξνη κπνξεί λα θαιχπηνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο, αιιά ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζε επάξθεηα. Σέινο, ε θνηλσλία πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο θαη ην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο θαη λα ζπληαρζεί κ‟ απηφλ, ψζηε λα κελ 

πξνβάιιεη ελζηάζεηο θαη δεκηνπξγήζεη εκπφδηα (ρήκα 2). 
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ρήκα 2: Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

 

 

 

Πεγή: Hockings and Phillips, 1999  

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαςπρή θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Δλδερνκέλσο, φπσο αλαθέξεη ε 

IUCN, λα ηίζεληαη θαη δεπηεξεχνληεο ζηφρνη, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε 

αεηθφξνο εθκεηάιιεπζε πφξσλ ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο  (IUCN 1994). Οη Hockings θαη 

Phillips δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε, φηη ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αθνινπζεί 

κηα θπθιηθή θαη ζπλερή πνξεία. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζήο ηεο, ε νπνία απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

κάζεζεο, βειηηψλεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο (Hockings and Phillips 1999). 

Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην ζθνπφ πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο. Μηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή, ε νπνία 

εθαξκφδεηαη παγθφζκηα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ δσλψλ ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη. Απηή είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλζξψπηλε 

παξνπζία κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιίαο, θαηαηάζζνληαο ζε θιηκαθνχκελεο δψλεο ηνπο 

δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξήζεσλ. Οη δψλεο πξνζηαζίαο κπνξεί λα 

εληνπίδνληαη εληφο θαη εθηφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζην πιαίζην ελφο 

ζπλφινπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Duley, Harrison and Rosabal 2004). Δηδηθφηεξα, ζην 
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ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (Special 

Protected Area) νξίδεηαη «έλαο ηόπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο νξηζκέλνο από ηα θξάηε κέιε κέζσ 

θαλνληζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή/θαη ζπκβαηηθήο πξάμεο, ζηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη ηα κέηξα 

δηαηήξεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε, ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο, ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ ή/θαη ησλ πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ γηα ηα νπνία νξίζηεθε ν 

ηόπνο» (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ). χκθσλα κε απηφ νη θπζηθέο πεξηνρέο, πνπ εληάζζνληαη ζην 

επξσπατθφ δίθηπν πεξηνρψλ «Φχζε 2000», νλνκάδνληαη σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο. Ο 

νλνµαηνινγηθφο απηφο ραξαθηεξηζµφο απνηειεί µηα πξφζζεηε ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε 

θήξπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ σο πξνζηαηεπφκελσλ (Λαδαξέηνπ 2002). 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζπληζηάηαη απφ ηε IUCN ε 

δεκηνπξγία εηδηθψλ Φνξέσλ (Davey 1998). χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη 

πξνζηαηεπφµελεο πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, δηνηθνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, πνπ µπνξεί λα είλαη Ννµηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ή Γεµφζηα Τπεξεζία, ή 

Οξγαληζµφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπµα. Ζ δηνίθεζε γίλεηαη 

ζχµθσλα µε ηνλ θαλνληζµφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ε δηαρείξηζε ζχµθσλα µε ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο. 

Με ην ζρέδην δηαρείξηζεο πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη µέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζµαηηθή 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφµελεο θπζηθήο πεξηνρήο. πλνδεπηηθά 

δηακνξθψλνληαη πην εμεηδηθεπκέλα θαη ιεπηνκεξή πξνγξάκκαηα δξάζεο. Κάζε πέληε ρξφληα ην 

ζρέδην δηαρείξηζεο εμεηάδεηαη θαη αλαζεσξείηαη. 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο είλαη αξκφδηνο γηα ηα αθφινπζα: 

α) Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζρεδίνπ 

δηαρείξηζεο, 

β) Σελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί, 

γ) Σελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ πξηλ απφ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ηελ έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε θπζηθή πεξηνρή, 

δ) Σελ θαηάξηηζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ή άιισλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηεο 

πξνζηαηεπφµελεο πεξηνρήο ή ησλ ζθνπψλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο, 
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ε) Σελ ελεµέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέµαηα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη 

ζη) Σελ πξνψζεζε νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ μελάγεζεο 

θαη δηεμαγσγήο επηζηεµνληθήο έξεπλαο. 

 

4.2.6. Δζληθά Πάξθα ηεο Διιάδαο 

ηελ Διιάδα απφ ην 1937 αλαγλσξίδνληαη πεξηνρέο κε εηδηθφ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Αξρηθά ε πξνζνρή ζηξάθεθε ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

πγξφηνπνπο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ήηαλ ε απφιπηε πξνζηαζία θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ν απνθιεηζκφο 

ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή εγθαηαιείθζεθε ζηελ πνξεία θαη έδσζε 

ηε ζέζε ηεο ζηελ αληίιεςε ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηεο ζηελήο ζχλδεζεο ηεο πξνζηαζίαο κε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία ππάξρνπλ 11 θαηεγνξίεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ αξρή επηθξάηεζε ν φξνο «Δζληθφο 

Γξπκφο» αληί ηνπ «Δζληθνχ Πάξθνπ», ν νπνίνο ηζρχεη δηεζλψο. Ζ νλνκαζία απηή πξνέξρεηαη 

απφ ηε ιέμε δξπκφο πνπ ζεκαίλεη «δάζνο δξπψλ», θαζψο θαη «δαζσκέλε πεξηνρή, πνπ 

θαιχπηεηαη απφ άγξηα βιάζηεζε». Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δέθα Δζληθνί Γξπκνί 

(Πίλαθαο 2). Ο πξψηνο Δζληθφο Γξπκφο πνπ ηδξχζεθε ζηε ρψξα καο είλαη απηφο ηνπ Οιχκπνπ, ην 

1938. Σελ ίδηα ρξνληά αλαθεξχρζεθε Δζληθφο Γξπκφο θαη ν Παξλαζζφο. Αθνινχζεζαλ ε 

Πάξλεζα ην 1961, ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη ν Αίλνο ην 1962, ε Πίλδνο (Βάιηα-Κάιληα) θαη 

ε Οίηε ην 1966, ν Βίθνο-Αψνο ην 1973 θαη ηέινο, νη Πξέζπεο θαη ην νχλην ην 1974. Ζ 

ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε αλέξρεηαη ζε 687.320 ζηξέκκαηα. 

Σα Δζληθά Πάξθα απνηέιεζαλ θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζην Ν. 1650/1986 

(άξζξα 18 θαη 19). χκθσλα κε απηφλ, φηαλ ην Δζληθφ Πάξθν, ή κεγάιν ηκήκα ηνπ, 

θαηαιακβάλεη εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο Δζληθφο Γξπκφο. 

Αλάινγα, φηαλ ην Δζληθφ Πάξθν θαηαιακβάλεη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν. 
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Πίλαθαο 2: Δζληθνί Γξπκνί (Ν.Γ. 996/71) 

1.  ΟΛΤΜΠΟ 

1.  ΠΑΡΝΑΟ 

2.  ΠΑΡΝΖΘΑ 

3.  ΑΗΝΟ 

4.  ΑΜΑΡΗΑ 

5.  ΟΗΣΖ 

6.  ΠΗΝΓΟ 

7.  ΒΗΚΟ-ΑΧΟ 

8.  ΠΡΔΠΔ 

9.  ΟΤΝΗΟ 

Πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ (www.minenv.gr) 

 

Αξρηθά ηδξχζεθε ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ ην 1992, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρηπειάγνπο, δηφηη 

απνηεινχλ θαηαθχγην ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο. ηε ζπλέρεηα ηδξχζεθε ην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, ην 1999, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta. 

Αξγφηεξα ηδξχζεθε ην Δζληθφ Πάξθν ηνπ ρνηληά, ην 2003, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ ηνπ ρνηληά θαη ηνπ δάζνπο θνπθνπλαξηάο. Απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 

αλαθεξχρηεθαλ Δζληθά Πάξθα ε πεξηνρή Γάζνο Γαδηάο – Λεπθίκκεο - νπθιίνπ, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξπαθηηθψλ πνπ δνπλ εθεί, ε Βφξεηα Πίλδνο, ε Λίκλε Κάξια, ε Ληκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ, ν Τγξφηνπνο Αμηνχ - Αιηάθκνλα - Γαιιηθνχ - Λνπδία - Ληκλνζάιαζζαο 

Καινρσξίνπ, ε Λίκλε Καζηνξηάο θαη ην Φαιίδη ηεο Κσ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 νξηνζεηήζεθε 

θαη ζεζκνζεηήζεθε ην Δζληθφ Πάξθν Λίκλεο Κεξθίλεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ην Δζληθφ 

Τγξνηνπηθφ Πάξθν Γέιηα Έβξνπ θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 ην Δζληθφ Πάξθν Ακβξαθηθνχ 

Κφιπνπ (Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3: Δζληθά Πάξθα 

1.  ΥΗΝΗΑ - ΜΑΡΑΘΧΝΑ  

2.  ΛΗΜΝΔ ΚΟΡΧΝΔΗΑ – ΒΟΛΒΖ, ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΣΔΜΠΖ 

3.  ΟΡΔΗΝΟΗ ΟΓΚΟΗ ΒΟΡΔΗΑ ΠΗΝΓΟΤ 

4.  ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΔ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ – ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ, ΚΑΣΧ 

ΡΟΤ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΔ ΠΟΣΑΜΧΝ ΑΥΔΛΧΟΤ ΚΑΗ ΔΤΖΝΟΤ 

ΚΑΗ ΝΖΟΗ ΔΥΗΝΑΓΔ 

5.  ΓΑΟ ΓΑΓΗΑ – ΛΔΤΚΗΜΜΖ – ΟΤΦΛΗΟΤ 

6.  ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 

7.  ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ 

8.  ΑΜΒΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ 

 

Δζληθά Θαιάζζηα Πάξθα 

10.  ΑΛΟΝΝΖΟ – ΒΟΡΔΗΔ ΠΟΡΑΓΔ 

11.  ΚΟΛΠΟ ΛΑΓΑΝΑ – ΝΖΟΗ ΣΡΟΦΑΓΔ 

Πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ (www.minenv.gr)  

 

Δθηφο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, εηδηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο 

απνξξένπλ απφ ζρεηηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη θπξψζεη θαη απφ δηεζλείο 

πξσηνβνπιίεο. Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηεζλνχο ζεκαζίαο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Ρακζάξ  

 Πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000  

 Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο 

(Πξσηφθνιιν 4)  

 Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα  

 Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο  

 Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο  

 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη απνλεκεζεί ην Δπξσδίπισκα 

(www.ekby.gr) 

http://www.minenv.gr/
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#Υγρότοποι Ραμσάρ
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#Σύμβαση Βαρκελώνης
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#Σύμβαση Βαρκελώνης
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#biogenetika
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#apothemata biosfairas
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#mnimeia pagosmias klironomias
http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#eurodiplwma
http://www.ekby.gr/


42 

 

Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν πεξηνρψλ, νη νπνίεο 

θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. ην πιαίζην ηνπ Natura 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί 239 ΣΚ (Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο) θαη 

163 ΕΔΠ (Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά) ζην επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000. Οη πεξηνρέο απηέο, αλ δελ κεηξεζνχλ δηπιά νη 

αιιειεπηθαιχςεηο, θαηαιακβάλνπλ έθηαζε πεξίπνπ 34 ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ. Σν ρεξζαίν 

ηκήκα ηεο έθηαζεο ηνπ Natura 2000 θαηαιακβάλεη ην 21.0% ηεο ειιεληθήο ρέξζνπ ελψ ην 

ζαιάζζην ην 5.5% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. 

Σηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη Φνξείο Γηαρείξηζεο ή 

πθηζηάκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ΝΠΓΓ ή θνξείο πνπ νξίδνληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ κε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο. Έσο ηψξα έρνπλ ζπζηαζεί 27 Φνξείο Γηαρείξηζεο γηα 

αληίζηνηρν αξηζκφ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Οη θνξείο απηνί ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθή 

θιίκαθα θη ελψλνπλ ηνπηθνχο θνξείο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), πνιίηεο θη 

εθπξνζψπνπο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Ο ζηφρνο ησλ ΦΓ είλαη ε δηαηήξεζε, βηψζηκε δηαρείξηζε θαη 

αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο (www.ornithologiki.gr, 

www.minenv.gr). 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html
http://www.ornithologiki.gr/
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5. ΔΘΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Ζ δηαρείξηζε ελφο εζληθνχ πάξθνπ εθηφο απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο νθείιεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην αλάπηπμεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζην ζθνπφ πξνζηαζίαο. Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο αμηνπνίεζεο, κέζσ 

ηεο νπνίαο ε ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί λα σθειεζεί νηθνλνκηθά. Παξάιιεια είλαη κηα αηηία, πνπ 

ελζαξξχλεη ηελ ηνπηθή ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο εζληθνχ πάξθνπ. Ο 

Buckley εληνπίδεη ηέζζεξεηο ζπλδέζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ (Buckley, 1994):  

1. Σα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε βάζε γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα 

κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

3. Σα ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο – πξννξηζκνχ. 

4. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ επηζθεπηψλ απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ πάξθνπ.  

Ζ ζρέζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ θαλεξψλεη ηελ αλάγθε επηινγήο θαηάιιεινπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρήο. Ο ηνπξηζκφο πξέπεη λα πινπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ (βνξψλνπ 2003). Σα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

ήπηαο, ειεγρφκελεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηελ νπνία ζηνρεχεη ν αγξνηνπξηζκφο. 

Γεληθέο επηδηψμεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ ζε κηα πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε: α) Να σθεινχληαη νη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο θαη νη ηνπξίζηεο, β) Να πεξηθξνπξεί ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο θαη 

γ) Να είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκνο. πγθεθξηκέλνη ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη κεκνλσκέλα γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ κεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο (Twining-Ward 1999). πσο ππνζηεξίδεη θαη ε Οκνζπνλδία ηεο Φχζεο 

θαη ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ηεο Δπξψπεο (FNNPE) ε αλάπηπμεο κηαο αεηθφξνπ κνξθήο 
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ηνπξηζκνχ σθειεί ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία (Federation of Nature and National Parks of Europe 1993).  

Δλ ηνχηνηο, θαλέλα είδνο ηνπξηζκνχ δελ απνθιείεη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Ηδηαηηέξσο, ε αζψα απφ πξψηε καηηά χπαξμε ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξεί λα θξχβεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Ζ 

αλεζπρία απμάλεη απφ ην γεγνλφο ηνπ δηνγθνχκελνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ζηξνθή ζηελ «ήπηα» πεξηπέηεηα θαη ζηα 

ηαμίδηα κε πξννξηζκφ πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά. Απηέο νη παξαηεξήζεηο 

δεκηνπξγνχλ ην θφβν, φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζα επηβαξχλεη ηελ πεξηνρή θαη 

γξήγνξα ζα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζην ηνπηθφ θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Goodwin 1996). 

Οη θίλδπλνη απηνί έρνπλ εληνπηζηεί θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έλλνηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα απνηέιεζε εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ 

πάξθσλ θαη ζπζρέηηδε ηνλ ηνπξηζκφ ζηα πάξθα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δθηφο 

απφ ηελ νηθνινγηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά, γξήγνξα 

δηεξεπλήζεθαλ θαη άιιεο πηπρέο. Έηζη άξρηζαλ λα κειεηψληαη ππφ ην πξίζκα ηεο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ε αληνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηνλ ηνπξηζκφ, νη επηδξάζεηο ζηηο ππφινηπεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα. ιε 

απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί έλαο «καγηθφο» αξηζκφο 

επηζθεπηψλ. Ο «καγηθφο» απηφο αξηζκφο ζα ππνδείθλπε ην ηδαληθφ πιήζνο ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή εγθαηαιείθζεθε, φηαλ δηαπηζηψζεθε, φηη δελ κπνξεί λα απνδνζνχλ 

κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Μεγάιν κεξίδην ηεο 

επζχλεο απνδίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί δηαρένληαη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζηνλ ηξφπν πνπ κεηαθηλνχληαη θαη ζηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ν 

αγξνηνπξηζκφο (βνξψλνπ 2003). Γη‟ απηφ ην ιφγν επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πνηνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ε ζσζηφηεξε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηαπηφρξνλε ειάηησζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θφξηνπ ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο 

θαη ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλελλφεζε θαη ζσζηή ζπλεξγαζία 

γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 
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Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, είλαη γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο, γηα ηηο νπνίεο ε πεξηνρή 

ζεζκνζεηήζεθε θαη γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθά νθέιε. Ο ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε 

αλάπηπμή ηνπ ζηνρεχεη λα εθκεηαιιεπηεί ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη ηνπξίζηεο γηα λα 

ελζαξξχλνπλ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, λα πξνζηαηέςνπλ ηε θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ καθξφρξνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο. Δπίζεο, νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά νθέιε θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε. 

Δθφζνλ ν ηνπξηζκφο δηαρεηξηζηεί κε ζσζηφ ηξφπν, ζα πξνθιεζεί πνιχπιεπξε θαη ήπηα 

αλάπηπμε θαη ζα πεξηνξηζηεί ε κνλφπιεπξε αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο ή ηα θαηλφκελα 

εγθαηάιεηςεο, πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε βηνπνηθηιφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ειεγρζεί θαη 

δηαρεηξηζηεί πξνζεθηηθά ν ηνπξηζκφο, ζα θαηαζηεί αζχκβαηνο κε ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε 

ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (Goodwin 1996). 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηδίσο ηα εζληθά πάξθα απνηεινχλ πνιχ ειθπζηηθνχο 

πξννξηζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ κηα νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε. Οη πξνθιήζεηο γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηηο επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο ζε επηζπκεηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνθχιαμε ηεο πεξηνρήο. 

Απαξαίηεην γη‟ απηφ είλαη ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ (βνξψλνπ 2003).  
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6 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑ ΔΘΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ 

 

6.1 Παξάγνληεο πξνζθνξάο αγξνηνπξηζκνύ 

Ζ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα πεξηνρή. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε 

εμαθξίβσζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε πεξηνρή. Παξάιιεια εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο θαη νη επεξγεηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ αγξνηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο αγξνηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 

εληάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο επηά γεληθέο θαηεγνξίεο.  

I. Θεζκηθνί - Ννκηθνί παξάγνληεο 

Ζ θαηεγνξία απηή απνηειεί ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εληαρζεί 

ε αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ηελ πεξηνρή. Καη‟ αξράο εμεηάδεηαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ. ζν πην πνιινί θνξείο ππάξρνπλ ηφζν πην πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο ζα είλαη νη 

δηαδηθαζίεο. Έλα άιιν ζηνηρείν θαζνξηζηηθφ γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ είλαη νη 

ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή. Σέινο, ιακβάλεηαη ππφςε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθηάζεσλ, 

ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ ρσξηθή δηάζηαζε πνπ ζα ιάβνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

II. Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλαδεηείηαη απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο θνηλσληθφ θεθάιαην. Σν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο αγξνηνπξηζκφο απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε αλζξψπσλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο αλάπηπμεο. Δμεηάδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

αληηιακβαλφκαζηε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο θαη απνδνρήο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

αγξνηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ληφπησλ 

θαζψο θαη ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

III. Αγξνηνπξηζηηθνί πόξνη 

Οη παξάγνληεο ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο αλαθέξνληαη αξρηθά ζηνπο ακηγψο 

αγξνηνπξηζηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη κηα πεξηνρή. Με ηνλ φξν αγξνηνπξηζηηθνί πφξνη 
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ελλννχκε θάζε θπζηθφ ή ηερλεηφ πφξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Οη θπζηθνί 

πφξνη απνηεινχληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ην ηνπίν, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ππάξρνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ζπήιαηα, πνηάκηα, ιίκλεο θ.α.. 

Σερλεηνί είλαη φζνη πφξνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηνλ αγξνηνπξηζκφ καο ελδηαθέξεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο είλαη ηα αγξνθηήκαηα, ηα νηλνπνηία θαη ηα ειαηνηξηβεία. Δπίζεο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

αλήθνπλ ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία (γεθχξηα, λανί, λεξφκπινη θ.α.). 

IV. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ζεκαληηθή ηδίσο γηα πεξηνρέο κε 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα, φπνπ νη επηινγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ θαίλεηαη θάπνηα άιιε 

δηέμνδνο. Κπξίσο εμεηάδεηαη ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή δνκή. Ζ απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη κεγεζψλ ηεο πεξηνρήο είλαη απαξαίηεηε. Ηδίσο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

πξέπεη λα αληρλεπηεί ε έσο θαη ηψξα ζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ. 

V. Τπνδνκέο 

Οη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο αθνξνχλ έξγα θπξίσο δεκφζηα, ηα νπνία έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ πεξηνρή. Ζ χπαξμή ηνπο κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ή λα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. 

ηνηρεηψδεηο ππνδνκέο ζεσξνχληαη ε χπαξμε ελφο άξηηνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ε 

παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο απνηεινχλ ηα ζρνιεία, ηα κνπζεία θ.α.. 

Δμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηα εζληθά πάξθα, ηα δαζηθά ρσξηά 

θ.α., ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα. Οη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνδνκψλ. 

Σέινο, έρνπκε θαη ηηο κε πιηθέο ππνδνκέο, φπσο είλαη νη ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο θαηνίθνπο, αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο. 

VI. Δλδηάκεζνη παξάγνληεο 

Δδψ αλήθνπλ επηρεηξήζεηο θαη θνξείο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ δηακεζνιαβεηηθά κεηαμχ 

ηεο αγξνηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. ε γεληθέο γξακκέο ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία έρνπκε 

ηνπο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 
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θαη ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νξγαλψζεηο θαη κε θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

VII. Κξάηνο 

ινη νη παξάγνληεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ειέγρνληαη θαη θαηεπζχλνληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ην Κξάηνο. Μέζσ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ην Κξάηνο ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα 

θαιχπηνληαο ηελ πξνζθνξά θαη εκπιέθεηαη σο ελδηάκεζνο παξάγνληαο. Γελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ελέξγεηέο ηνπ έκκεζα ή άκεζα επηδξνχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

6.2 Παξάγνληεο δήηεζεο αγξνηνπξηζκνύ 

Ζ δήηεζε γηα αγξνηνπξηζκφ θαζνξίδεηαη απφ επηζθέπηεο εθηφο ηεο πεξηνρήο. Αλάινγα 

κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηεο αγξνηνπξηζηηθήο δήηεζεο νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηφζν ην κέγεζνο (πνζφηεηα) φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη 

(Μπξηαζνχιε 1998): 

 Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αγνξέο 

 Ζκεδαπέο ηνπξηζηηθέο αγνξέο 

 Υξήζε ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ 

 Δμεηδηθεπκέλεο αγνξέο (π.ρ. ζπλέδξηα, clubs) 

Γηα λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εμεηάδεηαη ην πξνθίι 

ηνπ αγξνηνπξίζηα. Ζ έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηδίσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή είλαη απαξαίηεηε. Καηφπηλ ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν νη πθηζηάκελεο 

ππεξεζίεο αγξνηνπξηζκνχ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ αγξνηνπξίζηα θαη ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο αγξνηνπξηζηψλ (π.ρ. λένη, νηθνγέλεηεο κε παηδηά, ειηθησκέλνη, έιιελεο ή αιινδαπνί). 

Πνιχηηκε, γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη ε βνήζεηα ελφο θαηαιφγνπ ησλ ππεξεζηψλ αγξνηνπξηζκνχ, 

ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. 
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7 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ
1
 

 

7.1 Γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο 

Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζην ηκήκα ηεο Αζακαληθήο ή Κεληξηθήο Πίλδνπ, ην νπνίν 

εληνπίδεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Κεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διιεληθήο Υεξζνλήζνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κνηξάδεηαη ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Θεζζαιίαο. Πεξηιακβάλεη δχν κεγάια νξεηλά ζπγθξνηήκαηα: ην Λάθκν (ή Πεξηζηέξη) θαη ηα 

Αζακαληθά φξε (ή Σδνπκέξθα). Οη πςειφηεξεο θνξπθέο είλαη ε Καθαξδίηζα (2429κ.) θαη ην 

Καηαθίδη (2393κ.) ζηα Σδνπκέξθα θαη ε Σζνπθαξέιια (2.221 κ.) ζην Λάθκν. Σα δχν απηά φξε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ κία εληαία γεσγξαθηθή ζπλέρεηα κε πξνζαλαηνιηζκφ απφ βνξά 

πξνο λφην. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ππάγεηαη θαη ε ραξάδξα ηνπ πνηακνχ Άξαρζνπ, ε 

νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο δπηηθέο απνιήμεηο ησλ παξαπάλσ νξέσλ θαη ηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο 

ηνπ φξνπο Ξεξνβνλίνπ. 

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

πνηακνχ Αρειψνπ (Αζπξνπφηακνο), ελψ ην βφξεην, δπηηθφ θαη λφηην ζε εθείλε ηνπ πνηακνχ 

Αξάρζνπ θαη ησλ θχξησλ παξαπνηάκσλ ηνπ (Μεηζνβίηηθν, Καιαξξχηηθνο).  

Σν Δζληθφ Πάξθν θαηαιακβάλεη έθηαζε πνπ αλέξρεηαη ζηα ελληαθφζηα πεξίπνπ 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (900 km2) (βι. Παξάξηεκα, ράξηεο 1 θαη 2). ην ζχλνιφ ηεο ζρεδφλ, ε 

πεξηνρή είλαη νξεηλή κε ηζρπξφ αλάγιπθν πνπ απνηειεί ηππηθφ γλψξηζκα ηεο πεξηνρήο. 

Παξαηεξνχληαη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (144κ-2.429κ.), νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έληνλεο 

ή κέηξηεο θιίζεηο. Οη επίπεδεο επηθάλεηεο είλαη πάξα πνιχ ζπάληεο, ελψ νη επηθάλεηεο κε ήπηεο 

θιίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ, φπσο θαη ελ κέξεη θαη ζήκεξα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

κηθξήο έθηαζεο γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

Δπίζεο, ε πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ξεκάησλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ θνηιάδα κε ηδηαίηεξα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. ια απηά ζπληεινχλ 

ζηε ζχλζεζε ελφο κσζατθνχ βηνηφπσλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα επίζεο 

                                                 
1
 Βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή 

Μειέηε πνπ εθπφλεζε ε αλαπηπμηαθή εηαηξεία «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη 

νξηνζέηεζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή. 
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πνιππνίθηιν κσζατθφ νηθνζπζηεκάησλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε κεγάιε πνηθηιία 

εηδψλ, ηφζν νξηδφληηα φζν θαη θαηαθφξπθα (πςειφο βαζκφο πνηθηινκνξθίαο). ηελ πεξηνρή 

κειέηεο ζπλαληψληαη πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ κε βάζε ην βαζκφ 

θπζηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ έληαζε ησλ αλζξσπίλσλ επεκβάζεσλ αλά ηνπο αηψλεο θαζψο θαη 

άιισλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ: 

 Φπζηθά- εκηθπζηθά νηθνζπζηήκαηα: πεξηνξηζκέλε αλζξψπηλε επίδξαζε, θπξίσο 

ιακβάλνπλ ρψξα ε δαζνπνλία θαη ε θηελνηξνθία, 

 Γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα: θπξίσο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαηά θαλφλα ζε εγγχηεηα κε 

ηνπο νηθηζκνχο, 

 Μεηαβαηηθά νηθνζπζηήκαηα: ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξαδνζηαθά αζθνχληαλ ζε απηά θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπο ζε 

θπζηθά- εκηθπζηθά, 

 Οηθηζκνί, 

 Γηαβξσκέλεο- γπκλέο απφ βιάζηεζε εθηάζεηο: έρνπλ πξνθχςεη απφ ην ζπλδπαζκφ 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ηνπο αηψλεο θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. 

ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνπκε ηα ξένληα χδαηα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο πνηακνχο, ηνπ ξχαθεο θαη ηηο πεγέο θαη ηα ζηάζηκα χδαηα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ έλα αξαηφ θαη δηάζπαξην ζχκπιεγκα απφ κηθξέο ιίκλεο, κηθξά έιε, 

ραξαθηεξηζηηθέο πνηίζηξεο θαη δεμακελέο. 

Σα ρεξζαία νηθνζχζηεκαηα πεξηβάιινπλ ηα επηκέξνπο πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο θαη εθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ ππφινηπε επηθάλεηα. 

 

7.2 Γηνηθεηηθή νξγάλσζε 

Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ ελληαθνζίσλ ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ (892,4ρικ²), ε νπνία αλήθεη ζηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ. 

Γηνηθεηηθά ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδνληαη 18 ΟΣΑ. Οη ΟΣΑ πεξηιακβάλνπλ 8 Κνηλφηεηεο 

κε 13 ζπλνιηθά Κνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα θαη 10 Γήκνπο κε 48 ζπλνιηθά Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα. Σα πεξηζζφηεξα θνηλνηηθά θαη δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δελ θαηνηθνχληαη ή έρνπλ 

ειάρηζηνπο θαηνίθνπο. Ζ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο ηξεηο λνκνχο έρεη σο εμήο:  

Ννκφο Ησαλλίλσλ: 10 ΟΣΑ (6 Γήκνη θαη 4 Κνηλφηεηεο),  

Ννκφο Άξηαο: 5 ΟΣΑ (3 Γήκνη, 2 Κνηλφηεηεο), 
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Ννκφο Σξηθάισλ: 3 (1 Γήκνο, 2 Κνηλφηεηεο). 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή ηνπ πάξθνπ είλαη εμαξηεκέλε απφ ηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ λνκψλ. ιεο ζρεδφλ νη απαξαίηεηεο δνκέο νξγάλσζεο, δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

ππνζηήξημεο, πγείαο, πξφλνηαο, αλψηεξεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θ.ι.π. βξίζθνληαη ζηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή άπνςε νηθηζηηθά 

θέληξα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ηα Άγλαληα, ηα Πξάκαληα θαη ην 

Βνπξγαξέιη. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νηθηζκνχο θαηαηάζζνληαη ζε νξεηλνχο θαη εκηνξεηλνχο. Οη 

νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη θηηζκέλνη ζε πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 200κ. έσο 

1.200κ. Γεληθά νη νηθηζκνί έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο.  

 

7.3 Καιύςεηο γεο 

Οη θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηππηθέο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο κηαο 

νξεηλήο πεξηνρήο θαη πνηθίινπλ, θπξίσο κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ δαζψλ, ζακλψλσλ αεηθχιισλ 

θαη πιαηπθχιισλ θαη ιηβαδηθψλ θαη γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο θαιχπηεηαη 

απφ ιηβαδηθέο θαη ζακλνζθεπείο εθηάζεηο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο. Σα 

δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο φισλ ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαιχπηνπλ ην 18,5% ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ζε 

πνζνζηφ 3,9% θαη απφ εγθαηαιειεηκκέλνπο αγξνχο κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 12,4%. Ζ 

άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ηδηνθαηαλάισζε. Θεηηθφ ζηνηρείν 

είλαη ε ελαιιαγή ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε ηα δάζε, ε νπνία ζπλεηζθέξεη νηθνινγηθά θαη 

αηζζεηηθά ζηελ πεξηνρή (Πίλαθαο 4). 
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Πίλαθαο 4: Καιχςεηο γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

Δίδνο θάιπςεο γεο Πνζνζηφ (%) 

Άγνλεο εθηάζεηο 2.00% 

Άξθεπζνο 2.08% 

Βξαρψδεηο εθηάζεηο 4.50% 

Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο 3.90% 

Γξπο θπιινβφιεο (& άιια θπιινβφια) 3.71% 

Δγθαηαιειεηκκέλνη αγξνί 12.4% 

Διάηε 8.84% 

Θακλψλεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ 4.58% 

Ληβαδηθέο εθηάζεηο 35.5% 

Μαχξε Πεχθε 1.26% 

Μηθηνί ζακλψλεο αείθπιισλ θαη θπιινβνιψλ πιαηχθπιισλ 16.44% 

Μίμεηο δηαθφξσλ δαζνπνληθψλ εηδψλ 0.57% 

Οηθηζκνί 1.60% 

Ομηά 1.68% 

Παξαπνηάκηα βιάζηεζε 0.45% 

Τδάηηλεο επηθάλεηεο 0.50% 

ύλνιν 100.00% 

Πεγή: ΔΠΜ επξχηεξεο πεξηνρήο Σδνπκέξθσλ 

 

7.4 Υξήζεηο γεο 

Α. Πεξηγξαθή ρξήζεσλ γεο 

Ζ νξγάλσζε θαη νη ρξήζεηο γεο ζην εζληθφ πάξθν παξνπζηάδνπλ ηελ ηππηθή δνκή ησλ 

πεξηζζνηέξσλ πεξηνρψλ ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηεο Διιάδαο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά 

θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη νη βνζθφηνπνη, ελψ κηθξά πνζνζηά ε θαιιηεξγήζηκε αγξνηηθή γε. 

Ζ δαζνπνλία είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ιακβάλεη ρψξα ζην αλαηνιηθφ θπξίσο ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. ηηο ππφινηπεο δαζηθέο εθηάζεηο δελ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή πινηνκία. 

Ο ηνκέαο ηεο θηελνηξνθίαο θπξηαξρεί ζηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο. Τπάξρνπλ κηθξέο 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κηθηνχ ηχπνπ, κεγάιεο κφληκεο θαη κεηαθηλνχκελεο 

κνλάδεο εθηαηηθήο κνξθήο, θαζψο θαη κνλάδεο εληαηηθήο εθηξνθήο. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ 

βνζθφηνπσλ νθείιεηαη ζηηο εθηεηακέλεο εθηάζεηο ησλ ππναιπηθψλ θαη αιπηθψλ ιηβαδηψλ πνπ 
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αλαπηχζζνληαη ζηηο κεγάιεο πςνκεηξηθέο δψλεο. ε απηέο ηηο εθηάζεηο είλαη ζεκαληηθή ε 

παξνπζία θνπαδηψλ θηελνηξνθηθψλ δψσλ, ηδίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Αλάινγα κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο βνζθφηνπνπο παξαηεξείηαη ηζνκεξήο θαηαλνκή ηεο θηελνηξνθίαο ζηνπο ηξεηο 

λνκνχο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο άιινηε θαιιηεξγήζηκεο γεσξγηθήο γεο βξίζθεηαη ζε θάζε 

εγθαηάιεηςεο. Οη ελαπνκείλαζεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο θαη ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ ηνπο νηθηζκνχο. Ζ κφλε ζεκαληηθή ζε κέγεζνο επηθάλεηα θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο είλαη ν θάκπνο ησλ ρσξηψλ Καιεληδίνπ, Πιαηζίσλ θαη Πεγαδηψλ ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ζπλαληνχκε έλα πιήζνο ζπγθξνηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αγξνηθίεο δηάζπαξηεο ζην ρψξν. 

Ο ηνπξηζκφο δελ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή. Οη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη εληνπίδνληαη ζε ιίγα ρσξηά. Οη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε επηιεγκέλνπο ηφπνπο ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ νξγαλσζεί ε νξεηβαζία θαη ν 

δηάπινπο ησλ πνηακψλ, θχξηα κε ξάθηηλγθ θαη ιηγφηεξν κε θαγηάθ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

αιηείαο θαη ηεο ζήξαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εξαζηηερληθφ επίπεδν θαη ρσξίο νξγάλσζε. 

Μηα εηδηθή πεξίπησζε ρξήζεο γεο απνηειεί ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Αξθεηέο απφ ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 

επαθξηβψο ζην ρψξν. Χζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ εμάζθεζε νξηζκέλσλ απφ απηέο 

απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα νηθνζπζηήκαηα (π.ρ. ηξερνχκελα χδαηα γηα θαγηάθ, ξάθηηλγθ θαη 

παξαγσγή Τ/Ζ ελέξγεηαο). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ εξαζηηερληθή ζήξα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, 

ιφγσ ηεο χπαξμεο θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο θαη πεξηνρψλ απαγφξεπζεο ηεο ζήξαο. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη θαλεξφ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αζθνχκελεο ρξήζεηο 

γεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θαη ζπκβαηέο ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν αζθνχληαη. 

Β. Πξνβιήκαηα ρξήζεσλ γεο 

Ζ κε χπαξμε ζρεδηαζκνχ ζηε ράξαμε ηνπ νξεηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ νξεηλψλ δξφκσλ. Οη δξφκνη απηνί αλ θαη είλαη κηθξνί ζε πιάηνο 

ζπληεινχλ ζηελ ππεξθφξηηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν θξίλεηαη αλαγθαία ε κειέηε ρξήζεο ηνπ απαξαίηεηνπ νξεηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ, κε ζθνπφ 
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ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Έλα πξψην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ απνπζία κειέηεο βνζθντθαλφηεηαο ησλ 

ππναιπηθψλ θαη αιπηθψλ ιηβαδηψλ. Καηά ζπλέπεηα αγλνείηαη ε επίδξαζε ηεο βφζθεζεο απφ ηα 

δψα ησλ θνπαδηψλ εθηαηηθήο εθηξνθήο ζηε βιάζηεζε θαη ζην έδαθνο. Άιιν πξφβιεκα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πινηνκία. ε αξθεηέο πεξηνρέο ππάξρνπλ ππνςίεο γηα πηζαλή παξάλνκε 

πινηνκία. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα λνκίκσο πινηνκηθέο εξγαζίεο, δελ 

εμαζθαιίδνληαη κέηξα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ζεκαληηθψλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο 

(φπσο ε αξθνχδα, νη δξπνθνιάπηεο θ.ά.). Μηα αθφκε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ιήςε 

αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θαη ησλ ρεηκάξσλ. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

φια ηα επαθφινπζα ηα νπνία ζπλεπάγεηαη. 

Δθηφο απφ απηά, έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη νιφθιεξε ε πεξηνρή είλαη ε 

δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ απζαίξεηε απφξξηςε κηθξψλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ νπνπδήπνηε, ηδηαηηέξσο δε ζε ξέκαηα θαη ζε πξαλή δξφκσλ, απνηειεί ζχλεζεο 

θαηλφκελν, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε θαη ηε κφληκε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ. 

ια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζίγνπξα ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλα θαη ειεγρφκελα εθφζνλ 

ππήξραλ ρσξνζεηεκέλεο ρξήζεο γεο. Γηα ην άκεζν κέιινλ δελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξεο αιιαγέο 

ζηηο ρξήζεηο γεο. εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη κία αηζζεηή ηάζε γηα θαηαζθεπή λέσλ ηνπξηζηηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Δπίζεο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Αξάρζνπ θαη ηνπ Αζπξνπνηάκνπ 

(Αρειψνπ). Σέινο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ) ησλ 

απνξξηκκάησλ φισλ ησλ ΟΣΑ ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ έρεη επηιεγεί κηα ηνπνζεζία ζηα δπηηθά 

φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

7.5 Υσξνηαμηθά ρέδηα 

Ζ πεξηνρή κειέηεο ππαγφκελε ζηηο Πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο εληάζζεηαη ζηα 

αληίζηνηρα Υσξνηαμηθά ρέδηα ησλ δχν πεξηθεξεηψλ. 

ζνλ αθνξά ζην Υσξνηαμηθφ ρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ δηαθξίλνληαη ηξεηο 

βαζηθνί άμνλεο πνπ ππεξεηνχλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Μέζσ 
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ηνπ ηξίηνπ άμνλα επηδηψθεηαη ε εθαξκνγή ελφο πξνηχπνπ "αεηθφξνπ" αλάπηπμεο. Ζ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηε ζπλνιηθή πξνζηαζία ησλ παξαγσγηθψλ, νηθνινγηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Αθφκε πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο θαη ε 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζε πεξηνρέο ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ ή επξέσλ νηθηζηηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ. 

ην Υσξνηαμηθφ ρέδην ηεο Ζπείξνπ ¨νξίδνληαη¨ ηέζζεξηο γεληθεπκέλεο δψλεο 

αλάπηπμεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηε δψλε νξεηλψλ φγθσλ πνπ επηδέρνληαη ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Απηφ 

νθείιεη λα επηηεπρζεί βάζεη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ πεξηνρψλ πνπ εκπεξηέρεη. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ν ηνπξηζκφο 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα εάλ ζπλδπαζζεί ε παξάθηηα δψλε κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

θαη ηελ ελδνρψξα γεληθφηεξα. 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Υσξνηαμηθφ ρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δψλεο. To ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ δηνηθεηηθά 

βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκφ Σξηθάισλ, αλήθεη ζηε 

νξεηλή – πεξηκεηξηθή δψλε. ‟ απηή ηε δψλε θπξηαξρνχλ νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Οη γεληθνί ζηφρνη, νη νπνίνη έρνπλ πξνηαζεί απφ ην πεξηθεξεηαθφ 

ρσξνηαμηθφ γηα απηή ηε δψλε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ Γπηηθνχ ηκήκαηνο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζηεξίμεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα απνηειέζεη ηελ πχιε γηα ην Γπηηθφ θαη Βφξεην 

νδηθφ άμνλα ηεο ρψξαο. 

Οη γεληθέο αξρέο θαη ε θηινζνθία απφ ηελ νπνία δηέπεηαη ηφζν ην Υσξνηαμηθφ ρέδην 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, φζν θαη απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο 

κηαο ήπηαο θαη ειεγρφκελεο αλάπηπμεο. πληζηάηαη γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο λα εθαξκνζηεί έλα 

κνληέιν ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνβνιή ηεο πινχζηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια o πξσηνγελήο ηνκέαο ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα απνθηήζεη κηα πην 

θαζεηνπνηεκέλε δνκή γηα λα απμήζεη ηελ παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. 
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7.6 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2001 ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 22.165 θαηνίθνπο. ε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ 1991 ν πιεζπζκφο ζπξξηθλψλεηαη, κε κηθξφ φκσο ξπζκφ κεηαβνιήο 

ν νπνίνο θηάλεη ζηα 2,4 άηνκα ιηγφηεξα ζηα ρίιηα γηα θάζε ρξφλν. Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ην δείθηε λα δηπιαζηάδεηαη απφ 131% ζε 259% (δείθηεο γήξαλζεο: 

ν αλαινγψλ αξηζκφο αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ σο πξνο 100 άηνκα ειηθίαο 0-14 εηψλ). Αθφκε 

απμάλνληαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηε κε παξαγσγηθή ειηθία ζε ζρέζε κε ηα ειηθηαθά 

παξαγσγηθά άηνκα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν δείθηεο εμάξηεζεο (δείθηεο εμάξηεζεο: ν 

αλαινγψλ αξηζκφο αηφκσλ ησλ νκάδσλ 0-14 εηψλ θαη 65 θαη άλσ, σο πξνο 100 άηνκα ειηθίαο 

15-64 εηψλ) (Πίλαθαο 5 & Γηάγξακκα 1). 

πλνπηηθά, ηέζζεξα είλαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν 

ηειεπηαίεο απνγξαθέο ηηο ΔΤΔ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο: 

1. Μηθξή ζρεηηθά πνζνζηηαία κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

2. Γξακαηηθή κείσζε παηδηψλ-εθήβσλ ζρνιηθήο ειηθίαο (κηθξφηεξσλ ησλ 20 εηψλ). 

3. εκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αηφκσλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 65 εηψλ.  

4. εκαληηθφ πνζνζηφ κε νηθνλνκηθά ελεξγψλ θαηνίθσλ (θπξίσο ζπληαμηνχρσλ). 

 

 

Πίλαθαο 5: Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Απνγξαθή 1991 - 2001 

ύλνιν Πεξηνρήο κειέηεο 1991 2001 

Αξ. Καηνίθσλ 22704 22165 

Μ.Δ.Ρ.Μ  -2.4 

Γείθηεο Γήξαλζεο 131% 259% 

Γείθηεο Δμάξηεζεο 61% 67% 
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ε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

παξνπζίαζε κηα ζεκαληηθή δηαθχκαλζε. Αξρηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ 

θαη θπξίσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, 

ζεκεηψζεθε απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ (Baby Boom). Ζ ηάζε απηή αληηζηξάθεθε εμαηηίαο 

ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 70, φπνπ ην ζχλνιν 

θαη ησλ ηξηψλ Ννκψλ απνδπλακψλεηαη πιεζπζκηαθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σέινο, κηα 

ζεκαληηθή επηζήκαλζε είλαη φηη ζηελ πεξηνρή αλακέλεηαη λα απνγξάθνληαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

άηνκα απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο θαηνίθνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε απηήλ. Σν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη ζηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ 

πεξηνρή, πξάγκα άιισζηε αξθεηά ζπλεζηζκέλν θαη ζε άιια νξεηλά κέξε ηεο Διιάδαο. Σν 

πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ απηψλ δελ είλαη επθαηαθξφλεην θαη ζε νξηζκέλα Γεκνηηθά θαη 

Κνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα κπνξεί λα θηάζεη ην 500%, γεγνλφο ην νπνίν αιινηψλεη ζεκαληηθά ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζηαηηζηηθψλ. 

Γηάγξακκα 1: Πιεζπζκφο πεξηνρήο 1991 - 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Απνγξαθή 1991 – 2001 
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7.7 Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Ζ χπαξμε πνιιψλ θαη κηθξνχ κεγέζνπο νηθηζκψλ απνηειεί θχξην γλψξηζκα ηεο πεξηνρήο. 

ε απηνχο ηνπο νηθηζκνχο αλαπηχζζνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, κηθξνχ κεγέζνπο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, αλεπαξθείο γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ζηελ πεξηνρή. 

πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε εκθάληζε ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ εμαξηήζεσλ απφ ηα 

κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. 

Ζ παξαγσγή ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνέξρεηαη απφ ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ελψ 

παξαηεξείηαη πνιχ κηθξή εθπξνζψπεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. 

Δπηπιένλ, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα εληνπίδνληαη θπξίσο ηα θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα 

δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα, ηα νπνία θαηά βάζε απνηεινχλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

(ζπλήζσο θαθελεία θαη παληνπσιεία), θαζψο θαη ππάιιεινη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Δπίζεο, 

πνζνζηφ ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην 10% επί ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νηθνδφκσλ. 

Ο ραξαθηήξαο θαη ην κνληέιν ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα δηακνξθψλεηαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, νη 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ην κέζν κέγεζνο γηα ην ζχλνιν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο είλαη 4,5 ζηξέκκαηα αλά αγξνηεκάρην. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ πνιπηεκαρηζκφ 

ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 3.194 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 11.523 αγξνηεκάρηα θαη θαηαιακβάλνπλ 52.510 

ζηξέκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθή εμαίξεζε απνηειεί ν Γήκνο Πξακάλησλ, ζηνλ νπνίν ε κέζε έθηαζε 

θάζε εθκεηάιιεπζεο είλαη ηα 10,1 ζηξέκκαηα. Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είλαη ηδηφθηεηεο ζε 

πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 75% θαη 100%. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ν Γήκνο 

Πξακάλησλ, φπνπ κεγάιν πνζνζηφ ηεο γεο ελνηθηάδεηαη (72,3%). 

Δπίζεο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο ηππηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο 

είλαη ν κηθηφο ηεο ραξαθηήξαο ζε φηη αθνξά ηελ ηαπηφρξνλε εμάζθεζε γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην πνζνζηφ απηφ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο λα 

θηάλεη ζην 85%. Σέινο, γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ παξαηεξείηαη έληνλνο 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. ηελ πεξηνρή δελ εληνπίδνληαη νξγαλσκέλεο 

θαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αζθνχληαη απφ θάζε λνηθνθπξηφ ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο 
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παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο, ην εηζφδεκα απφ ηηο νπνίεο δξα ζπκπιεξσκαηηθά ζην 

γεληθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ άιιεο πεγέο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ζηεξίδεηαη ζην πινχζην θπζηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο πεξηνρήο, θαζψο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν «θεθάιαηφ» ηεο. Μέζσ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαιείηαη λα ην αλαδείμεη θαη λα ην αμηνπνηήζεη, κε ζθνπφ λα παξαρζνχλ νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αιιά θαη πνιιψλ νξεηλψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο, πνπ είλαη ε αλεξγία, ην ρακειφ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ, νη κηθξέο επελδχζεηο θαη 

γεληθά, νη κεησκέλνη ξπζκνί αλάπηπμεο. Απηά ηα δεδνκέλα δηακνξθψλνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα 

ηε δηάδνζε θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ ζηελ πινχζηα απφ 

πνιηηηζκφ θαη θχζε εμεηαδφκελε πεξηνρή. ήκεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ιεηηνπξγνχλ 9 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 17 επηρεηξήζεηο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ- μελψλσλ θαη 5 επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππαίζξησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηεπθξηλίδεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ θαη κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο (ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) θαη ε αλαγθαηφηεηα (αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα, 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ζπγθξάηεζε ελεξγνχ νηθνλνκηθά πιεζπζκνχ θ.α) πξνδηαγξάθνπλ 

επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ο ελαιιαθηηθφο θαη θηιηθφο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ ζα εγγπεζεί ηελ επηηπρία ηεο αλάπηπμεο ηνπ. 

 

 

7.8 Τιηθέο ππνδνκέο 

Τπνδνκέο κεηαθνξψλ 

Αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ εμππεξεηείηαη νη θχξηνη νδηθνί άμνλεο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη: 

1. Βνξεηνδπηηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο: Ο άμνλαο πνπ ζπλδέεη ηα Ησάλληλα κε ην 

Μέηζνβν, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δηαθιαδίδεηαη κε θαηεχζπλζε είηε πξνο ηε Θεζζαινλίθε, είηε 

πξνο ην Βφιν. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ ζα αληηθαηαζηαζεί ηκήκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ άμνλα πνπ βξίζθεηαη ζε εγγχηεηα κε ηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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2. Ννηηναλαηνιηθφ ηκήκα: Ο άμνλαο Άξηα- Μεζνρψξα- Πχιε- Σξίθαια, ν νπνίνο είλαη 

ππφ θαηαζθεπή  ή  βειηίσζε ζε κεγάια ηκήκαηά ηνπ. 

3. Γπηηθφ θαη λνηηνδπηηθφ ηκήκα: Ο άμνλαο Ησάλληλα- Άξηα- Αγξίλην- Αληίξξην. 

Δληφο ηεο πεξηνρήο νη κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ. 

Ηδίσο ην ρεηκψλα θαηλφκελα δηάβξσζεο πξνθαινχλ θαηνιηζζήζεηο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα 

ζην νδηθφ δίθηπν. Αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε χπαξμε πνιιψλ θαη απξνγξακκάηηζηα ραξαγκέλσλ 

νξεηλψλ δξφκσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαλνηρηεί κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζπέιαζεο, θχξηα ησλ 

βνζθνηφπσλ  θαη δεπηεξεπφλησο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Ληκάληα θαη αεξνδξφκηα δελ ππάξρνπλ εληφο ηεο πεξηνρήο. Σα πιεζηέζηεξα κεγάια 

ιηκάληα βξίζθνληαη ζηελ Ζγνπκελίηζα ζηα δπηηθά θαη ζην Βφιν ζηα αλαηνιηθά. Σν πιεζηέζηεξν 

αεξνδξφκην είλαη ησλ Ησαλλίλσλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο εμππεξεηείηαη κε Γξνκνιφγηα ησλ 

λνκαξρηαθψλ ΚΣΔΛ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε 

ηνπ θάζε νηθηζκνχ, ην πιεζπζκηαθφ ηνπ κέγεζνο  θαη ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ. 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ε ειεθηξνδφηεζε πινπνηείηαη κέζσ ελαεξίνπ δηθηχνπ ρακειήο 

ηάζεο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ ππνζηαζκνί ηεο ΓΔΖ ζηα Ησάλληλα, ζηελ Διενχζα, 

ζηε Υξπζνβίηζα, ζην Καιπάθη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν.  Γξεβελψλ. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαη 

ηδηαίηεξα ηα ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Αξάρζνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο θαη δεκηνπξγίαο κηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ, δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

επηδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο  εθκεηάιιεπζεο Αλαλεψζηκψλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπδεηείηαη ην πφζν νηθνινγηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

θαηά πφζν νη παξνρέο ησλ δηαθφξσλ ξεκάησλ είλαη ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηέηνησλ κνλάδσλ ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πιένλ ζχγρξνλεο ηερληθέο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Σειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν 

ε γεληθέο γξακκέο ε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο θξίλεηαη επαξθήο. Ζ 

πεξηνρή κειέηεο εμππεξεηείηαη κε ςεθηαθφ ηειεθσληθφ δίθηπν ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ππάξρνπλ 

θαη ςεθηαθά ηειεθσληθά θέληξα ζε 23 δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα. Σν 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή πινπνηείηαη κε ξαδηνεδεχμεηο ηχπνπ ζπλδξνκεηηθψλ 
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αγξνηηθψλ ξάδην-δηθηχσλ θαη mini links ελψ ην εζσηεξηθφ δίθηπν εληφο ησλ νηθηζκψλ ζε 

αξθεηέο πεξηνρέο είλαη ππφγεην.  

Απνρεηεπηηθφ δίθηπν 

ε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη απνξξνθεηηθνχο 

βφζξνπο θαη δελ ππάξρνπλ ζπλήζσο δίθηπα απνρέηεπζεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μεηζφβνπ ζην νπνίν ππάξρεη παληνξντθφ δίθηπν απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο.  

Γηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρεη θαλέλαο Υ.Τ.Σ.Α.. Κάζε ΟΣΑ, κε δηθφ ηνπ 

εμνπιηζκφ, ζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα θαη ηα δηνρεηεχεη ζηνπο Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο 

Απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ), νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ΟΣΑ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο «1 ΥΑΓΑ αλά ΟΣΑ» πξνβιέπεηαη -ηνπιάρηζηνλ γηα 

ην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη έσο φηνπ 

θαηαζθεπαζηνχλ θαη αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ΥΤΣΑ ζε επίπεδν Ννκνχ- λα ππάξρεη έλαο 

νξγαλσκέλνο ΥΑΓΑ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ΟΣΑ. ήκεξα, ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ππάξρνπλ θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο ελεξγνί 16  ΥΑΓΑ (Πεγή: Πξφγξακκα ¨Έλαο 

ΥΑΓΑ αλά ΟΣΑ¨ - Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ).  Παξαηεξείηαη ζπρλά φκσο, ην θαηλφκελν ηεο 

παξάλνκεο θαη αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο κηθξψλ πνζνηήησλ ζθνππηδηψλ θαη κπαδψλ ζε 

δηάζπαξηεο ζέζεηο, σο επί ην πιείζηνλ ζε ξέκαηα θαη ηδίσο ζε παξφδηεο πεξηνρέο. 

Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο πνπ αλήθεη ζηνλ Ννκφ Ησαλλίλσλ, αλακέλεηαη λα αιιάμεη εμαηηίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο λένπ θαη ζχγρξνλνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ), ν 

νπνίνο ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ. 

 

7.9 Κνηλσληθέο ππνδνκέο 

Ζ πεξηνρή ππάγεηαη ζηε Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΓΤ.Π.Δ) Ζπείξνπ. Δληφο 

ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγνχλ δχν θέληξα πγείαο ζηνπο δήκνπο Πξακάλησλ θαη 

Αζακαλίαο θαη ηξία πεξηθεξεηαθά ηαηξεία. 

Ζ Γ.Τ.ΠΔ. Ζπείξνπ έρεη έδξα ηα Ησάλληλα θαη επνπηεχεη ηα πέληε κεγάια Ννζνθνκεία 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ: 

 Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ. 

 Σν Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα». 
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 Σν Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Άξηαο. 

 Σν Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Πξέβεδαο. 

 Σν Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Φηιηαηψλ. 

 

Πίλαθαο 6: πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γ.Τ.ΠΔ. Ζπείξνπ – Δξγαδφκελσλ 

θαη Μηζζνδνηνχκελσλ 

Γ.Τ.ΠΔ Γχλακε εθηφο  

απνζπαζκέλσλ 

Απνζπαζκέλνη 

απφ ην Φνξέα 

Απνζπαζκέλνη 

πξνο 

ηνλ Φνξέα  

Μηζζνδν- 

ηνχκελνη 

Δξγαδφ

-κελνη 

 

Ζπείξνπ 

 

4.336 

 

78 

 

117 

 

4.414 

 

4.453 

Πεγή: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

ηα Κέληξα Τγείαο θαη ζηα Ννζνθνκεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη δηαζέζηκα, 

επαλδξσκέλα θαη εμνπιηζκέλα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε δηαθνκηδέο πάλσ απφ 30 

αζζελνθφξα. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη θηλεηέο κνλάδεο κε ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ, παξέρνληαο δπλαηφηεηα 

εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελνθφξσλ πξνζηίζεηαη θαη ν ζηφινο 

ησλ 15 αζζελνθφξσλ ηνπ ΔΚΑΒ κε έδξα ηα Ησάλληλα. 

 

Πίλαθαο 7: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Δξγαδνκέλσλ Ννζνθνκείσλ Ζπείξνπ 

Γ.Τ.ΠΔ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ 

Ζπείξνπ 901 1.658 969 611 

Πεγή: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Σν αμηνζεκείσην φκσο είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνιχ ιίγνη 

αζζελείο πξνζθεχγνπλ πιένλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζε 

Ννζνθνκεία ησλ κεγάισλ θέληξσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηθαλφηεηα ησλ γηαηξψλ θαη ζην πςειφ επίπεδν ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 
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ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηξία θαξκαθεία ζηνπο δήκνπο Πξακάλησλ, Αγλάλησλ θαη 

Αζακαλίαο. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. Ζπείξνπ ηνπ Γ΄ Κ.Π.. ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ε 

πξσηνβνπιία ''Βνήζεηα ζην ζπίηη'', γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα πνπ 

ρξίδνπλ βνεζείαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ ή λα κεηαθηλεζνχλ εχθνια απφ 

ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα λεπηαγσγεία, ηέζζεξα 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη ηξία γπκλάζηα - ιχθεηα.  

Αθφκε ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηξία αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη δχν αζηπλνκηθνί 

ζηαζκνί. 

Σέινο, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηξία πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. 

 

7.10 Γεκόζηα θαη ηδησηηθά έξγα 

Σα πεξηζζφηεξα δεκφζηα έξγα ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θαηνίθσλ θαη εθηέιεζε βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο. Κπξίσο πινπνηνχληαη έξγα βειηίσζεο θαη 

επέθηαζεο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θ.ά.. Τπεχζπλνη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ είλαη νη Πεξηθέξεηεο, νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη νη 

ΟΣΑ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Μηθξφηεξεο 

θιίκαθαο είλαη νξηζκέλα δεκφζηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, κε ηε 

ζπληήξεζε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κλεκείσλ, κε ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θ.ά.. ηελ πεξηνρή δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλα έξγα πνπ λα 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο 

αλαδάζσζεο θαη πξνζηαζίαο εδαθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ Γαζαξρείσλ Ησαλλίλσλ θαη 

Άξηαο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δαζηθψλ κειεηψλ ησλ Γαζαξρείσλ 

Σξηθάισλ, Καιακπάθαο θαη Μεηζφβνπ.  

Οη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. εκαληηθή ελίζρπζε δίλεηαη κέζσ ησλ ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ απφ εζληθνχο-

θνηλνηηθνχο πφξνπο, ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Leader II θαη Leader 

+, θαζψο θαη ηα ΟΠΑΑΥ (Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ). Μέρξη 

ζηηγκήο νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζηε θάζε πινπνίεζεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο.  
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ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ηα ΟΠΑΑΥ εθαξκφζηεθαλ ζπλνιηθά ζε ελλέα πεξηνρέο, ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη 

Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ" ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη απφ 

ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Ζπείξνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο, 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ έξγα απφ ην ΔΠΑΑ-ΑΤ ζηνπο δήκνπο Αγλάλησλ, Αζακαλίαο θαη 

Πξακάλησλ θαη ζηηο θνηλφηεηεο ησλ Θενδψξηαλσλ θαη ησλ Μειηζζνπξγψλ. Δπίζεο, κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΔΠ ΟΠΑΑΥ Ζπείξνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξγα ζηνπο δήκνπο 

Σδνπκέξθσλ θαη Καηζαλνρσξίσλ θαη ζηηο θνηλφηεηεο πξάθνπ, Καιαξξπηψλ θαη Μαηζνπθίνπ. 

ην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER I δελ πινπνηήζεθαλ έξγα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Πεξηνξηζκέλα έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηεο Κ.Π. LEADER II, ηα νπνία είραλ εληαρζεί φια ζην κέηξν 3 ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνπ αθνξνχζε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Σν Δ.Π. Κ.Π. LEADER+ ηεο Υψξαο καο εθαξκφζηεθε ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ε εληνλφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή πζηέξεζε 

κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαλ ΟΠΠΑΥ δελ 

εμαηξνχληαλ θαηαξρήλ απφ ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ε εθαξκνγή ηνπ LEADER+ είλαη δπλαηή κφλν γηα δξάζεηο πνπ:  

 Γελ θαιχπηνληαη απφ Ο.Π.Α.Α.Υ.,  

 Λεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ζπλεξγαζίεο, δηθηπψζεηο θιπ.),  

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ πηινηηθή δηάζηαζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο πξσηνβνπιίαο (βι. Παξάξηεκα, ράξηεο 3 θαη 4). 

 

7.11 Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Σδνπκέξθσλ θαηνηθνχληαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. Σνλ 4ν π.Υ.  αηψλα 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή νη Αζακάλεο. Ζ πεξηνρή πήξε ην φλνκα Αζακαλία θαη ηα 

Αζακαληθά ξε (Σδνπκέξθα) δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα απηή ηελ νλνκαζία. Γχν πφιεηο άλζεζαλ 

απηή ηελ πεξίνδν, ε Αξγνζέα θαη ε Θενδσξία, ην ζεκεξηλφ Βνπξγαξέιη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

Αζακάλσλ ζε δηάθνξεο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο θαη θαη‟ επέθηαζε νη αληίζηνηρεο επηδξνκέο 

ελαληίσλ ηνπο, έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ πξνθχιαμε ηεο πεξηνρήο θαη έηζη ρηίζηεθαλ αξθεηά 

θξνχξηα, εξείπηα ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη ζήκεξα. Αθνινχζεζε ε θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο απφ 
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ηνπο Μαθεδφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ηνπ βαζηιηά ησλ Ζπεηξσηψλ, 

Πχξξνπ. Αξγφηεξα, ηδξχζεθε ην «Κνηλφ ησλ Αζακάλσλ» θαη νη θάηνηθνη πήξαλ ελεξγά κέξνο 

ζηηο δηακάρεο κεηαμχ ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Μαθεδφλσλ ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Δ‟ θαη ηνπ Αληίνρνπ 

ηνπ Γ‟. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ δελ ππάξρνπλ πνιιά δηαζέζηκα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία κηα θαη ε πεξηνρή είρε πέζεη ζηελ αθάλεηα, φπσο άιισζηε θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

Ζπείξνπ.  

Ζ πεξηνρή παξνπζίαζε άλζηζε μαλά θαηά  ηελ επνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ 

(1204κ.Υ. – 1430κ.Υ) θαη κέρξη ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο (1480κ.Υ). Οη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ην 1821. Απφ ηελ πεξηνρή 

θαηάγνληαλ ηφζν ζεκαληηθά κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο φζν θαη εμέρνληεο νπιαξρεγνί, φπσο ν 

γλσζηφο Καηζαληψλεο. Απφ ην 1912 απειεπζεξψλεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηφηε 

αλήθεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

 

7.12 Πόξνη πξνο ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνύ πάξθνπ 

εκαληηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο πξνζηαηεπφηαλ θαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εζληθή ή δηεζλή λνκνζεζία. Απηφ νθείιεηαη ζην ηδηαίηεξν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο. Πνιιέο απφ ηηο ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα κηα 

πεξηνρή λα ππάγεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδνληαη: 

 2 πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ Καηαιφγνπ «Natura 2000», 

 2 εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά, 

 5 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, 

 5 παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, 

 2 Οηθηζκνί εηδηθήο Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Σφπνη Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο, 

 139 θεξπγκέλα θιαζζηθά, βπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία θαη 

 Γχν πξνηεηλφκελα Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (βι. Παξάξηεκα, ράξηεο 1 θαη 5) 

Δπίζεο, ζε εγγχηεηα κε ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο πξνο έληαμε 

πεξηνρέο ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν «Natura 2000». 
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Σν ηζρπξφ αλάγιπθν, νη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (144κ- 2.429κ) θαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ξεκάησλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πνηθηιίαο βηνηφπσλ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη έλα 

πνιππνίθηιν κσζατθφ νηθνζπζηεκάησλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε κεγάιε πνηθηιία 

εηδψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ πάξθνπ ζπλαληψληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο νηθνζπζηεκάησλ: ηα 

Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα θαη ηα Υεξζαία Οηθνζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα δηαθξίλνληαη 16 θχξηνη 

ηχπνη πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ θαη 15 ηχπνη νηθνηφπσλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε 

ην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 92/43. Οξηζκέλεο ελφηεηεο βιάζηεζεο ησλ ρεξζαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπο, ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπο ή θαη ηεο απμεκέλεο βηνπηθνηιφηεηάο ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα δάζε 

ειάηεο, ηα νπνία ιφγσ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ζπλήζσο ηεο έιιεηςεο 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ απφιεςε μπιείαο, δηαηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην ψξηκν δξπνδάζνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δέληξα κε 

ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθσκέλε θψκε εμαηηίαο ηεο παξαδνζηαθά αζθνχκελεο θιαδνλνκήο. 

Δπίζεο, ν ρψξνο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ πνπιηψλ. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή 

εληνπίδνληαη πιεζπζκνί απφ ηνπιάρηζηνλ 30 είδε ζειαζηηθψλ. Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή είλαη ε 

παξνπζία ησλ κεγάισλ ζειαζηηθψλ θαη εηδηθά ησλ ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ απφ ηελ 

εζληθή ή θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Σα πην ζεκαληηθά είδε ζειαζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αξθνχδα (Ursus arctos). εκεηψλεηαη φηη ην εζληθφ πάξθν απνηειεί ην λνηηνδπηηθφ 

φξην εμάπισζήο ηνπ είδνπο ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ.  

 Ο ιχθνο (Canis lupus). 

 Σν δαξθάδη (Capreolus capreolus). 

 Σν αγξηφγηδν (Rupicapra rupicapra balcanica).  

πλνιηθά, ν βαζκφο δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ παλίδαο θαη γεληθφηεξα 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πνιχ πςειφο, ή φπνπ απηά 

έρνπλ αιινησζεί ν βαζκφο αιινίσζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφο θαη νη επηδξάζεηο αλαζηξέςηκεο. 

Τπεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ κλεκείσλ είλαη νη θαηεμνρήλ αξκφδηεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
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ηελ πεξηνρή ηνπ εζληθνχ πάξθνπ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ρξήζεηο πνπ επηηξέπνληαη 

πεξηγξάθνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, κε ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο εζληθφ πάξθν. Οη 

πεξηνξηζκνί θαη νη απαγνξεχζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηηο θαζνξηδφκελεο δψλεο πξνζηαζίαο. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα δεκηνπξγνχληαη νη 

αθφινπζεο δψλεο πξνζηαζίαο: 

Ζ Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Εψλε Η) (άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.1650/86), 

πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο. ηε Εψλε Η ζθνπφο 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή ε απνθαηάζηαζή 

ηνπ, ψζηε λα αθνινπζήζεη ηε θπζηθή ηνπ εμέιημε κε ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο επεκβάζεηο. 

Ζ Πεξηνρή Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ θαη Δηδψλ (Εψλε ΗΗ),  ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο, αιιά αζζελέζηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δψλε. ηε Εψλε ΗΗ δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηνπ. 

ηηο πεξηνρέο απηήο ηεο δψλεο επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ, ε δηελέξγεηα 

εξεπλψλ θαη ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα φζα 

ηζρχνπλ ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη φπσο ζα εμεηδηθεπηνχλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

ηελ Πεξηνρή Δζληθνχ Πάξθνπ (Εψλε ΗΗΗ), επηβάιιεηαη ε δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αζθνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα βειηηψλνληαη κε θαηεχζπλζε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπο, κε παξάιιειε παξνρή δπλαηνηήησλ νηθνηνπξηζηηθψλ, 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο θαη ζηε Εψλε ΗΗ επηηξέπεηαη ε 

εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ, ε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο 

παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

θαη φπσο απηνί ζα εμεηδηθεπηνχλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

Σέινο, ζεζκνζεηείηαη ε Εψλε IV σο Πεξηθεξεηαθή Εψλε ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ έξγσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζε φιν ην ρψξν ηνπ εζληθνχ πάξθνπ επηηξέπεηαη ε 

είζνδνο επηζθεπηψλ. Οη φξνη γηα ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο δψλεο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ 
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ζα εμεηδηθεχνληαη ζηε κειέηε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ, ε 

νπνία ζα εθπνλεζεί εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο σο εζληθφ πάξθν. χκθσλα 

κε απηή ζα θαζνξίδνληαη ρσξηθά νη δηαδξνκέο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλνληαη νη επηζθέςεηο ζηηο Εψλεο Η θαη ΗΗ ηνπ πάξθνπ. Μέρξη ηφηε ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ζηε Εψλε Η δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε δηαλπθηέξεπζε επηζθεπηψλ, ελψ ζηε Εψλε ΗΗ ζα επηηξέπεηαη ζε θαζνξηζκέλεο 

ζέζεηο, φπνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κηθξά νξεηβαηηθά θαηαθχγηα. ηηο 

ππφινηπεο δψλεο, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ιηγφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Σέινο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα ρνξεγεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, άδεηεο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα, γηα μελάγεζε επηζθεπηψλ θαη 

δηεμαγσγή νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ. 

Οη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνληαη ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. ηηο 

δψλεο κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ πην παξαδνζηαθέο θαη θηιηθέο ζην 

πεξηβάιινλ κεζφδνπο. 
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8 ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ 

 

 Ζ έξεπλα πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ νη απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ην πιαίζην, φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Αξθεηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ην θξάηνο ήδε κπνξνχλ λα απαληεζνχλ απφ ηα δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία. Οη απαληήζεηο γηα ηνλ παξάγνληα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηχπσζε κηαο ζθαηξηθήο θαη 

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο, πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ.  

 

8.1 Απνηειέζκαηα έξεπλαο θνξέσλ 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη αθφινπζνη θνξείο: 

1. Γήκνο Πξακάλησλ 

2. Γήκνο Αγλάλησλ 

3. Κνηλφηεηα Μειηζζνπξγψλ 

4. Κνηλφηεηα Θεσδφξηαλσλ 

5. Ήπεηξνο Α.Δ. 

6. ΔΣΑΝΑΜ 

Οη απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ζηειέρε ησλ θνξέσλ, ηα νπνία είραλ ηε κεγαιχηεξε ζρέζε 

κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ, έλα 

ζηέιερνο θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ηέζζεξα έρνπλ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν, θαη έλα 

είλαη πηπρηνχρνπο ΣΔΗ. 

8.1.1 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή 

ινη νη εξσηψκελνη επηζήκαλαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή μεθίλεζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία θαηαιπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο. Σα θαηαιχκαηα 
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δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Οη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη πξσηλνχ, ελψ ζε νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγεί θαη εζηηαηφξην. Έλαο εξσηψκελνο ζπκπιήξσζε, φηη ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ην 

δαζηθφ ρσξηφ «ΚΔΓΡΟ» θαη δχν μελνδνρεία, ηα νπνία παξέρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνηάκη. Οη επηρεηξήζεηο 

εζηίαζεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ηαβέξλεο – ςεζηαξηέο θαη νξηζκέλα παξαδνζηαθά θαθελεία. 

ιεο ζρεδφλ νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ επελδχζεηο κηθξνχ κεγέζνπο. 

Χο αίηηα γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη ε παξαπάλσ εηθφλα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

πεξηνρή, αλαθέξεηαη απφ φινπο φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ζρεηηδφκελσλ 

κε ηνλ ηνπξηζκφ άξρηζε κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά νξηζκέλνη αλαθέξνπλ φηη νη 

πην ζνβαξέο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδνληαη ζηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα κε πέληε ρξφληα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίρζεθε φηη κεγάιν ξφιν παίδεη ε θπζηνγλσκία ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο άιισλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πεξηνξίδνληαο ηηο επελδχζεηο ζε απηέο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη. Δπίζεο, ηφληζε φηη νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη θαηά θχξην ιφγν ληφπηνη θαη κε πεξηνξηζκέλεο 

επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο, νπφηε είλαη επφκελν λα κελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιεο 

επελδχζεηο. Σειεπηαία δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξφ πάξθν ρεηκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Θενδψξηαλσλ. 

Ζ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίζηεθε σο αλεπαξθήο απφ δχν 

εξσηψκελνπο, κέηξηα απφ δχν, θαιή απφ έλαλ θαη πνιχ θαιή απφ έλαλ. Ο εξσηψκελνο πνπ 

ππνζηήξημε φηη ε αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ θαιή, ην εξκήλεπζε κε ηελ αχμεζε ησλ 

θιηλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ (δέθα ρξφληα πξηλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππήξραλ 35 θιίλεο, ελψ ζήκεξα 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 180). Οη ππφινηπνη δελ έθξπςαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ φξν 

«αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξψηεζε. Θεσξνχλ φηη ηψξα μεθηλά 

δεηιά κηα δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φηη δελ ππάξρνπλ ληφπηνη ζνβαξνί 

επηρεηξεκαηίεο θαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ δελ είλαη νινθιεξσκέλε, δηφηη δελ ζπλδέεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. πλερίδεη ιέγνληαο φηη: 

«εθηόο από ειάρηζηνπο, όζνη επηρεηξεκαηίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή δελ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί όηη αλήθνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκό». Με ην ίδην ζθεπηηθφ έλαο εξσηψκελνο ζπκπιεξψλεη, 

φηη αθελφο ε έσο θαη ζήκεξα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο δελ είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, αθεηέξνπ δε αθφκε θαη νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο δελ θαίλεηαη λα 

επηδηψθνπλ θάηη ηέηνην. 

 

8.1.2 Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνύ 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνπκε δχν απφςεηο. Ζ κηα ππνζηεξίδεη φηη κέρξη ηψξα νη επηρεηξήζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ηνπξηζηηθή δήηεζε. Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη ζεσξνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ κηθξφο. Έλαο εξσηψκελνο επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε θιηλψλ ζε 

νξηζκέλεο εκέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ αηρκήο. ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα θαηαιχκαηα θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, μαλά εκθαλίδεηαη δηάζηαζε ησλ απφςεσλ. Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη πνηνηηθφ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Αληίζεηα, νη ππφινηπνη δειψλνπλ φηη ην πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο. 

Έλαο δηεπθξηλίδεη φηη ηα ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα γίλνληαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο πξνζθνξάο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνζζέηεη δε φηη απηνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

απηέο ηηο πξνζπάζεηεο είλαη λένη επηρεηξεκαηίεο. 

ινη νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηάθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα βξίζθεηαη ζε 

αγξνηηθή πεξηνρή θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία πξνζθέξνληαο θαγεηά κε πξψηεο 

χιεο, νη νπνίεο παξάγνληαη ζην ρσξηφ (πεξηνρή). Δλδεηθηηθά παξαζέηνληαη δχν απαληήζεηο, πνπ 

δείρλνπλ πξάγκαηη ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ηα ζηειέρε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ζηελ 

αλάγθε πξνζθνξάο ελφο ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο: 

«Να έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε θύζε, καθξηά από κεγάια αζηηθά θέληξα, λα 

πξνζθέξεη πνηθίιεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο επηζθέπηεο θαη πςειή πνηόηεηα παξνρήο 

ππεξεζηώλ.» 

«Να πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη όρη κόλν θαηάιπκα. Να ζπλδπάδεη θαη 

ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, παξαγσγή θαη πξνζθνξά ηνπηθώλ πξντόλησλ, λα ζπλδέεηαη κε ηε θύζε 

θαη ηελ πεξηνρή. Πξώηα πξέπεη λα είλαη θαλείο αγξόηεο θαη έπεηηα λα δεκηνπξγεί θαηάιπκα.» 
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8.1.3 Αγξνηνπξηζηηθή δήηεζε 

Καηά γεληθή νκνινγία ε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε. Οξηζκέλνη δε 

ραξαθηήξηζαλ ην ξπζκφ αχμεζεο ξαγδαίν θαη πξνέβιεςαλ φηη θαη ζην κέιινλ ζα ζπλερηζηεί ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή. Γηα ηελ εθηίκεζε απηή βαζίζηεθαλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο απφ ηα αζηηθά θέληξα, κέζσ ηεο Δγλαηίαο θαη ηεο Ηνλίαο νδνχ 

θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

ηελ πεξηνρή δηαθξίλνληαη ζπγθεθξηκέλνη πξννξηζκνί, ηνπο νπνίνπο πξνηηκνχλ νη 

ηνπξίζηεο. Οη πεξηζζφηεξνη ηνλίδνπλ φηη ην δπηηθφ ηκήκα ησλ Σδνπκέξθσλ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

επηζθεςηκφηεηα. Χο θχξηνη πξννξηζκνί αλαδεηθλχνληαη ηα ρσξηά πξξάθν θαη Καιαξχηεο, ηα 

νπνία πξνζηαηεχνληαη σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. Ο άμνλαο ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ θαη ηδίσο ε 

θνηλφηεηα Μνλνιηζίνπ είλαη έλαο δεχηεξνο ζεκαληηθφο πφινο έιμεο, θαζψο θηινμελεί ηηο 

ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πνηάκη. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη ηα 

ρσξηά Πξάκαληα, Άγλαληα, Βνπξγαξέιη, Μειηζζνπξγνχο θαη Καηαξξάθηε. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή 

ησλ θαηαιπκάησλ, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνη ηνπξηζηηθνί πφξνη πνπ εληνπίδνληαη ζηηο παξαπάλσ 

πεξηνρέο απνηεινχλ ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ νη ηνπξίζηεο απηνχο ηνπο 

πξννξηζκνχο. 

ινη νη εξσηψκελνη δήισζαλ θαηεγνξεκαηηθά φηη νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο είλαη ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία Έιιελεο, ελψ ζπάληα έξρνληαη αιινδαπνί. Σν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ 

ηνπξηζηψλ, φπσο ην εθηίκεζε έλαο εξσηψκελνο αγγίδεη ην 98%. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη άηνκα 

ειηθίαο απφ 25 έσο 55 εηψλ, νη νπνίνη έξρνληαη θπξίσο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Δπίζεο, κεγάιν 

πνζνζηφ είλαη νη λένη, πνπ έξρνληαη κε παξέα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην πνηάκη. Σελ πεξηνρή 

επηζθέπηνληαη θαη ειηθησκέλνη κέζσ εθδξνκψλ πνπ νξγαλψλνπλ ηα ΚΑΠΖ. 

8.1.4 ύλδεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

Ζ ζχλδεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θξίλεηαη σο κε ηθαλνπνηεηηθή. Έλαο ηφληζε φηη νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ειάρηζηα 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Δπίζεο, ππνζηήξημε φηη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη αθνξνχλ ζέζεηο βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε αλέθεξε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαη ππάιιεινη (λνκηθά πξφζσπα – ΟΣΑ). 

Γεληθά φζνη ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε πηζηεχνπλ φηη ε ζχλδεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε βαζκφ πνπ λα ζπκβάιεη ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 
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πιεζπζκνχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε έλαο εξσηψκελνο «ε έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

είλαη αθφκα άγλσζηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο». 

κσο, δηαηππψζεθε θαη ε άπνςε, φηη ν αγξνηνπξηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα ηνπο ληφπηνπο. Μέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνσζνχληαη ηα παξαδνζηαθά θαη ηα ηνπηθά θηελνηξνθηθά πξντφληα θαη κέιη. Δπίζεο, νη 

επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο πξνκεζεχνληαη εθφδηα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή. Σέινο, 

νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο εληζρχνπλ ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο ηαβέξλεο, ζηηο νπνίεο 

δηαζθεδάδνπλ. 

8.1.5 Δπελδύζεηο ζηνλ αγξνηνπξηζκό 

ινη νη θνξείο, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο είραλ 

πινπνηήζεη έξγα κέζσ πξνγξακκάησλ. ζνλ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πινπνίεζαλ 

έξγα ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο LEADER θαη ησλ ΟΠΑΑΥ. Οη αλαπηπμηαθέο 

εηαηξείεο ζηεξίδνπλ ηνπο ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο κε κειέηεο θαη πξνηάζεηο θαη παξέρνπλ ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή. εκεηψλεηαη φηη νη 

ΟΣΑ είλαη κέηνρνη ησλ αλαπηπμηαθψλ. Δηδηθφηεξα ε ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ. ζπλέηαμε ηελ Δηδηθή 

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Σδνπκέξθσλ. 

Οη ΟΣΑ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα θαη πινπνίεζαλ έλα ζχλνιν έξγσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Απφ νξηζκέλνπο εθθξάζηεθαλ παξάπνλα γηα ηε 

γξαθεηνθξαηία πνπ ζπλάληεζαλ κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Δλδεηθηηθά παξαζέηνληαη νη 

αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο απαληήζεηο: 

 Βειηίσζε βαηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ 

 Βειηίσζε ησλ πεδφδξνκσλ 

 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ (ράξηεο) 

 Αλαθαίληζε νηθηζκνχ (πιαθνζηξψζεηο – πεδνδξνκήζεηο) 

 Πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ 

Καηά θνηλή νκνινγία ρσξίο ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα νη αγξνηνπξηζηηθέο επελδχζεηο 

πνπ ζα γίλνληαλ ζηελ πεξηνρή ζα ήηαλ απφ ειάρηζηεο έσο θαη αλχπαξθηεο. Έλαο ζεσξεί φηη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπλέβαιαλ ζην λα κεησζεί ην επελδπηηθφ ξίζθν θαη λα κπνξέζνπλ φζνη είραλ ην 

φξακα θαη ηελ ηδέα ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. Ζ 

θαηαιπηηθή ζεκαζία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ άξρηζε λα θαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
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ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (2000-2006), νπφηε θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ πνιιαπιάζηα 

έξγα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

Οη επελδπηέο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζηειερψλ ησλ θνξέσλ ζπλδένληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κε ηελ πεξηνρή. Έλαο εξσηψκελνο 

ζεκείσζε φηη νη κηζνί είλαη ληφπηνη θαη νη ππφινηπνη κηζνί είλαη άηνκα κε θαηαγσγή απφ ηελ 

πεξηνρή. Έλαο άιινο ζεσξεί φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δελ είραλ ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ 

θεθάιαην γηα λα εληαρζνχλ ζε θάπνην πξφγξακκα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα επέλδπζε. 

χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θαηάγνληαη 

απφ εθεί, εξγάδνληαλ ζε θάπνηα πφιε θαη φηαλ θάπνηα ζηηγκή δεκηνχξγεζαλ κηα ηθαλή 

απνηακίεπζε πινπνίεζαλ ηα ζρέδηά ηνπο. Γεληθά ηνλίδεηαη φηη ελδηαθέξνλ επηδεηθλχνπλ νη 

άλζξσπνη πνπ κέλνπλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, 

ζεσξψληαο φηη ππάξρνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή δελ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα γεληθή θαηεγνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα γεσξγνί. Έλαο 

αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη απφ άιιεο πεξηνρέο πνπ ειθχνληαη απφ ηελ πεξηνρή θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ, έρνπλ θάπνην άιιν επάγγεικα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο άιιεο απαληήζεηο εθηφο απφ Γήκνπο θαη ζπιιφγνπο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχλ φζνη έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε. 

Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ επελδπηψλ επηιέγεη κηα ηέηνηα επέλδπζε 

επεηδή είλαη ε πην εχθνιε επέλδπζε γηα ηελ πεξηνρή, φπνπ δελ βιέπνπλ άιιεο δηεμφδνπο. Έλαο 

εξσηψκελνο επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε θηλεηνπνίεζεο ησλ ληφπησλ κέζσ θαιχηεξεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηήξημεο απφ ηα πξνγξάκκαηα. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο είλαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε 

θαη ην κνξθσηηθή επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. 

Απφ κηα άιιε νπηηθή έλαο εξσηψκελνο ππνζηεξίδεη φηη νη επελδχζεηο πνπ γίλνληαη δελ 

απνηεινχλ επελδχζεηο αγξνηνπξηζκνχ κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, δελ θάλεη θαλείο θαη νχηε μέξεη θάπνηνλ πνπ λα ην ζρεδηάδεη. Οη 

θάηνηθνη ζα κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηεζνχλ, αιιά φρη απφ κφλνη ηνπο. Χο σζεηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνδεηθλχεη ηε κνξθνινγία ηεο 

πεξηνρήο, ελψ σο ζεκαληηθφηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζεσξεί ηελ έιιεηςε γεληθνχ 

ζπληνληζκνχ γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε κηαο ηέηνηαο αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, ψζηε λα εληζρπζεί ν αγξνηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνηάζεηο. Καη‟ αξράο δεηνχληαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη αλάπηπμεο κηθξψλ ζπληερληαθψλ – ζπλεηαηξηζηηθψλ νκάδσλ. 

Δπίζεο, ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ε θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή. Αθφκε, αλαθέξεηαη φηη ε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πην νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζα 

ήηαλ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Σέινο, ζηηο απαληήζεηο επηζεκαίλνληαη κηα ζεηξά απφ έξγα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ νη ΟΣΑ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. 

8.1.6 Γηαζύλδεζε – δηθηύσζε αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

Γηα ην βαζκφ δηαζχλδεζεο - δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ε απάληεζε ελφο ζηειέρνπο, αλαθέξεη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Σδνπκέξθσλ νη επηρεηξεκαηίεο ζηεξίδνληαη (αθφκα) πην πνιχ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

πλεξγαζία θάησ απφ ηε ζθέπε ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ (cluster) δελ ππάξρεη. Κάπνηνη 

εξσηψκελνη επίζεο, ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη θακία δηαζχλδεζε ή δηθηχσζε θαη φηη γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Έλαο εξσηψκελνο πηζηεχεη 

φηη ππάξρεη κε ηε κνξθή άηππεο άκεζεο ζπλεξγαζίαο, αθνχ πιένλ έρνπλ θαηαιάβεη φηη ε 

ππφζεζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο δελ είλαη αηνκηθή, αιιά ζπιινγηθή. αλ 

παξάδεηγκα αλαθέξεη φηη νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο πξνηξέπνπλ νη ίδηνη κέζα απφ 

θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα δξάζεσλ ηνπο επηζθέπηεο λα επηζθεθηνχλ ρσξηά θαη αμηνζέαηα ηεο 

πεξηνρήο. 

Απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζπληνληζκφ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

δπλεηηθά εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηνπξηζηηθή / αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην λνκφ 

πξνθχπηεη φηη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιφ επίπεδν ε ζπλεξγαζία. Απηφ απνδίδεηαη ζην φηη έρεη 

δεκηνπξγεζεί πιένλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηε κνξθή ηεο αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη ε 

επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ελψ ππάξρεη κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ, θάζε κηα αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηα δηθά ηεο φξηα. κσο, 

απφ κεξηθνχο εθθξάδεηαη κηα επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη. Δηδηθφηεξα, έλαο εξσηψκελνο ππνγξακκίδεη φηη εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο εθζέζεηο δελ βιέπεη λα ππάξρεη ζνβαξφο ζπληνληζκφο. 

Σν Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο «Σα Σδνπκέξθα», ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ηειεπηαία 

ζηελ πεξηνρή είλαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο πιελ ελφο. Έλαο αθφκε γλσξίδεη φηη έρεη 

δεκηνπξγεζεί, αιιά φρη θάηη παξαπάλσ. Οη ππφινηπνη δηαηππψλνπλ δηάθνξεο απφςεηο. Μηα 

ππνζηεξίδεη φηη δελ πξνρψξεζε ζηελ νπζία, παξά κφλν ζηα ραξηηά. ινη φκσο πηζηεχνπλ φηη 

είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Χο δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπ επηζεκαίλεηαη ε δπζθνιία ζπλάληεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ιφγσ ησλ απνζηάζεσλ. 

Ζ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο, γίλεηαη θπξίσο κέζσ 

θπιιαδίσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαθεκίζεσλ ή εθπνκπψλ ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. 

πλήζσο νη πξνζπάζεηεο πξνβνιήο πξνέξρνληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα, ηηο Ννκαξρίεο θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

8.1.7 Πξνβιήκαηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή 

Καηά θνηλή νκνινγία ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, αιιά θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή απνηειεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

πγθεθξηκέλα ην νδηθφ δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη πξνβιεκαηηθφ, ελψ ην γεγνλφο φηη εμππεξεηεί κηα 

πνιχ νξεηλή πεξηνρή δπζρεξαίλεη ηελ θαηάζηαζε. Δπίζεο, σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

αλαθέξνληαη ε άγλνηα θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ. Απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πεξηνξίδνπλ πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Δθηφο 

φκσο, απφ ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ, αλαθέξνληαη δπζθνιίεο θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ ΟΣΑ ζρεηηθά κε δεηήκαηα αγξνηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο. Σέινο, έλαο 

εξσηψκελνο επεζήκαλε ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο γηα ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνρήο. 

8.1.8 Αγξνηνπξηζκόο ζην εζληθό πάξθν 

ινη νη θνξείο γλψξηδαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή θαη 

ζρνιίαζαλ ζεηηθά απηή ηελ ελέξγεηα. Χο ζπκπέξαζκα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

πξνθχπηεη φηη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζα πξνζηαηεπζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζα αλαδεηρζνχλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, αλακέλεηαη ε ειεγρφκελε αλάπηπμε 
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ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, θαζψο πεξηκέλνπλ φηη ην εζληθφ πάξθν ζα πξνζειθχζεη θφζκν θαη ηδίσο 

θπζηνιάηξεο. Έλαο εξσηψκελνο ζπκπιεξψλεη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

λέα επαγγέικαηα κε απνηέιεζκα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή. Αξθεηνί 

εθθξάδνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζα γίλεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη γλσζηή θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί είλαη ν βαζκφο 

ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ νη ληφπηνη. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη επηθπιαθηηθνί ζην θαηά 

πφζν αληηιακβάλνληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ην ηη ζεκαίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ. πσο ππνγξακκίδνπλ νξηζκέλνη, νπζηαζηηθά δελ ζπκκεηείραλ νη πνιίηεο ζηηο 

πξνζπάζεηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ην εζληθφ πάξθν, αιιά παξ‟ φια απηά είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζνχλ εθφζνλ ελδηαθέξνληαλ. Έλαο ζεκεηψλεη φηη νη θηελνηξφθνη θαη 

νη θπλεγνί ηεο πεξηνρή είλαη επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ην αλ ζα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Χο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζηελ 

πεξηνρή δελ εθθξάδνληαη ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο. Ζ πξνζνρή ζηξέθεηαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, φπνπ θαη ζα επέιζνπλ θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, 

νξηζκέλνη ζεκεηψλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλνηθνδφκεζε. Γηα ηα άιια 

επαγγέικαηα δελ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Έλαο εξσηψκελνο αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίδξαζε ησλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη νξακαηίδνληαλ ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο απφ φινπο ππνζηεξίδεηαη ην φηη αλ ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην εζληθφ πάξθν ηα 

πξνβιήκαηα ζα είλαη αλχπαξθηα. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ πάξθνπ απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο είλαη έλα δήηεκα γηα ην 

νπνίν δηακαξηχξνληαη νη πεξηζζφηεξνη θνξείο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε έδξα ηνπ έρεη νξηζηεί ζηα 

Ησάλληλα ελψ νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηφληζαλ φηη ζα έπξεπε λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ. Οη θνξείο έρνπλ ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο θαη πξνηηκνχλ άηνκα κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Έλαο ζεκεηψλεη φηη ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θέληξα δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή. Απηά ηα θέληξα ζα 

εμππεξεηνχλ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ, ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη ηε θχιαμε ηνπ 

πάξθνπ. Δπηπιένλ, ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη θάπνηα πεξίπηεξα ελεκέξσζεο ίζσο λα ήηαλ ρξήζηκα. 
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ινη ζπκθσλνχλ φηη νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα σθειεζνχλ απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Σνλίδνπλ φηη ζα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

θίλεζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Έλαο επηζεκαίλεη, φηη ε πεξηνρή έπξεπε λα 

πξνζηαηεπζεί, γη‟ απηφ θαη δεκηνπξγήζεθε ην εζληθφ πάξθν. Απηφ, ζπλερίδεη, πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, άζρεηα κε ην αλ ζα σθειεζεί ν 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο. 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο θπξίσο ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη γηα 

λα ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

βξίζθνληαη θαη λα αζθνχλ πηέζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Δπίζεο, έλαο 

εξσηψκελνο ππνζηήξημε φηη ε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

θαζνξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Πνιιέο ηδέεο θαηαηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ 

αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηνπο θνξείο είλαη φηη πνιινί παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη ή ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν. πσο ζεκεηψλεη έλαο εθπξφζσπνο νη ΟΣΑ έρνπλ 

απνθηήζεη πνιχηηκε εκπεηξία θαη πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο φζν θαιχηεξα 

γίλεηαη. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηε βειηίσζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ηηο 

ελέξγεηεο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο. Οη πεξηζζφηεξνη ππνδεηθλχνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πνηάκηα, ην δάζνο θαη νη θαηαξξάθηεο, ηνπο πνιηηηζκηθνχο, ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο θαη ηνπο ιανγξαθηθνχο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ελφο φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα βφηαλα ηεο πεξηνρήο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα. 

ηαλ δεηήζεθε λα πξνζζέζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζρφιην ζρεηηθά κε ην ζέκα νη πεξηζζφηεξνη 

εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ εμέθξαζαλ ηελ αγσλία ηνπο γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο. Αλέθεξαλ φηη 

ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ είλαη κηα ζσζηή θίλεζε θαη φηη ε αλάπηπμε πξέπεη λα 

ζηεξηρζεί ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα ππάξμεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, 

ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε γηα λα ππάξρεη ζσζηφ 

θαη πνηνηηθφ απνηέιεζκα. Έλαο εξσηψκελνο πηζηεχεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο, ψζηε ηα ρσξηά λα κπνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαη λα δηαηεξεζνχλ παξαδνζηαθά. Σέινο, 

επηζεκάλζεθαλ θάπνηεο ειιείςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο θαη ζπγθεθξηκέλα 
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ηελ απνπζία ελφο νξγαλσκέλνπ ζθαγείνπ θαη ηελ πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη ησλ απνβιήησλ. 

 



80 

 

8.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο επηρεηξήζεσλ 

 

8.2.1 Ζ ηαπηόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία 

Απφ ηνπο 26 ζπλνιηθά επηρεηξεκαηίεο αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ εζληθνχ πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ επηηφπηα έξεπλα νη 15 ήηαλ άλδξεο (πνζνζηφ 57,7%) 

θαη νη 11 γπλαίθεο (42,3%). Οη ειηθίεο ησλ εξσηψκελσλ θαηαλέκνληαλ θπξίσο ζην εχξνο απφ 26 

έσο 65 εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 6 άηνκα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 26 έσο 35 εηψλ, 7 άηνκα 

ζηελ θαηεγνξία 36 έσο 45 εηψλ, 3 άηνκα ζηελ θαηεγνξία 46 έσο 55 εηψλ, 8 άηνκα ζηελ 

θαηεγνξία 56 έσο 65 εηψλ, ελψ 2 άηνκα είλαη ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 65 εηψλ. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηρεηξεκαηίεο είλαη παληξεκέλνη ζε πνζνζηφ 88,46% (23 

άηνκα), έλα άηνκν είλαη ρσξηζκέλν θαη δχν είλαη ρήξνη. 

Απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο νη 19 κέλνπλ κφληκα ζηελ θνηλφηεηα, φπνπ εδξεχεη ε 

επηρείξεζε (πνζνζηφ 73,07%), νη 4 (15,38%) θαηνηθνχλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ θαη νη 3 

(11,53%) ζε άιιε πεξηνρή εθηφο ηεο πεξηνρήο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

15 επηρεηξεκαηίεο θαηνηθνχζαλ ζηελ θνηλφηεηα φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε, ελψ 2 θαηνηθνχζαλ 

ζε άιιε θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο, 6 ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ, φπνπ αλήθεη ε πεξηνρή θαη 

ηξεηο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο πεξηνρήο. 

ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 11 απφ απηνχο είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ, 9 είλαη πηπρηνχρνη αλψηεξεο ζρνιήο, 3 είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο ζρνιήο θαη 3 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Καλέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ είρε παξαθνινπζήζεη ηνπξηζηηθή 

εθπαίδεπζε. Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, κφλν 3 είραλ παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ – αγξνηνπξηζκφ. Απφ 

απηά ηα δχν ήηαλ επηδνηνχκελα θαη είραλ σο αληηθείκελν ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηηο ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν ηξίην πξφγξακκα αθνξνχζε ηνλ ηνπξηζκφ – αγξνηνπξηζκφ θαη δελ ήηαλ 

επηδνηνχκελν. Καλέλαο εξγαδφκελνο ζηηο επηρεηξήζεηο δελ είρε εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 5 εξσηψκελνη (19,23%) εξγάδνληαλ ζε 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο (ηαβέξλεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), ελψ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

ππάιιεινη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα (10 άηνκα) ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (7 άηνκα). 

Σέινο, 4 δελ είραλ θάπνηα απαζρφιεζε ή ήηαλ ζπληαμηνχρνη. Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
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επηρείξεζεο 6 άηνκα δηαηεξνχζαλ ηελ επηρείξεζε σο δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε, ελψ νη 

ππφινηπνη απαζρνινχληαλ κφλν ζηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. 

Χο πξνο ηα εηζνδήκαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο έλαο αλέθεξε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ήηαλ δεκηνγφλα, 3 άηνκα φηη ην εηζφδεκα ήηαλ κέρξη 5.000επξψ, 2 άηνκα φηη έρνπλ 

εηζφδεκα απφ 5.000-10.000 επξψ, 5 άηνκα ππνιφγηζαλ ην εηζφδεκά ηνπο απφ 10-15.000 επξψ, 

ζηελ επφκελε θαηεγνξία 15-25.000 επξψ αλήθνπλ 9 επηρεηξεκαηίεο θαη 5 άηνκα έρνπλ εηζφδεκα 

πάλσ απφ 25.000 επξψ. ε κηα επηρείξεζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη έλα έηνο δελ κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ην εηζφδεκα (Πίλαθαο 7).  

 

Πίλαθαο 7: Δθηίκεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

 Αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε Άιιν επάγγεικα 

Εεκηνγφλα 1  

Έσο 5.000 επξψ 3  

5.000-10.000 επξψ 2 1 

10.000-15.000 επξψ 5 3 

15.000-25.000 επξψ 9 2 

Πάλσ απφ 25.000 επξψ 5  

χλνιν 25 6 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο εξσηψκελνπο ζηελ αλάιεςε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη πέληε βαζηθά θίλεηξα. Σν βαζηθφηεξν ήηαλ ε 

πνηφηεηα δσήο πνπ ζα πξνζέθεξε ε ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε. Πνιινί ζεψξεζαλ φηη ήηαλ κηα 

δηέμνδνο απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ζηελ πφιε. Γεχηεξν θίλεηξν ήηαλ ε 

επαγγεικαηηθή επθαηξία πνπ πξνζέθεξε κηα ηέηνηα επέλδπζε. Σξίην θίλεηξν απνηέιεζε ε αγάπε 

γηα ηελ πεξηνρή, φπνπ είλαη θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Σξίην θίλεηξν ήηαλ ε θηινζνθηθή αληίιεςε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη 

πηζηεχνπλ φηη ν ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο δσήο πνπ επέιεμαλ είλαη πην θπζηθφο θαη πην θνληά ζε 

απηφ πνπ επηζπκνχλ. Σν ηέηαξην θίλεηξν ήηαλ νηθνγελεηαθνί ιφγνη θαη εηδηθφηεξα ε κειινληηθή 

δηαδνρή ηεο επηρείξεζεο απφ ηα παηδηά ηνπ επηρεηξεκαηία. 
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8.2.2 ύλδεζε κε ηε γεσξγία 

Απφ ηνπο 26 επηρεηξεκαηίεο κφλν νη 8 δηαηεξνχλ θάπνηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Απφ 

απηέο νη 2 είλαη κειηζζνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο δπλακηθφηεηαο 70 θαη 100 θπςειψλ ε θάζε κηα. 

Μηα άιιε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε απνηειείηαη απφ 4 ζηξέκκαηα κε ηξηθχιιη θαη θαιακπφθη, 1 

ζηξέκκα κε θεπεπηηθά θαη κηθξφ αξηζκφ δέληξσλ. Έλαο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζε 3 ζηξέκκαηα 

θαξπδηέο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη, φπσο είπε, γηα ρφκπη θαη εθηξέθεη 80 θφηεο, 70 θνπλέιηα θαη 

ιίγεο γαινπνχιεο. Σέινο, έλαο εξσηψκελνο θαιιηεξγεί 6 ζηξέκκαηα βαηφκνπξσλ. Οη άιιεο ηξεηο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχληαη απφ κηθξνχο θήπνπο ζηνπο νπνίνπο θαιιηεξγνχληαη 

θεπεπηηθά. 

ην παξειζφλ κφλν έλαο επηρεηξεκαηίαο θαιιηεξγνχζε 5 ζηξέκκαηα πνξηνθαιηέο, αιιά 

κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηα εγθαηέιεηςε, επεηδή άιιαμε ν ηφπνο θαηνηθίαο. 

ινη ζρεδφλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε αλέθεξαλ φηη δελ 

αληηκεηψπηδαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην λα ζπλδπάζνπλ ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε κε ηε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ν εξσηψκελνο, ν νπνίνο εθηξέθεη δψα 

θαη φπσο είπε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, γηαηί έρεη έλα θαθελείν ζην νπνίν αθηεξψλεη πνιιέο 

ψξεο. 

Οη 6 απφ ηνπο 8 επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ φηη ζα δηαηεξήζνπλ ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ελψ 2 ζθέθηνληαη λα επεθηείλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ο έλαο 

ζέιεη λα θαιιηεξγήζεη επηπιένλ θαζηαληέο θαη ειηέο, ελψ ν άιινο λα επεθηείλεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο. Οξηζκέλνη επηζεκαίλνπλ φηη ρσξίο ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζα 

είραλ ήδε εγθαηαιείςεη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 

ζα πξντφληα παξάγνληαη απφ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εθνδηάδνπλ ηελ 

αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ελψ ζε 2 πεξηπηψζεηο πσινχληαη θαη ζηνπο 

ηνπξίζηεο. Ζ παξαγσγή απφ κηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πσιείηαη θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κέξνο ηεο παξαγσγήο 

ηδηνθαηαλαιψλεηαη. 

 

8.2.3 Σαπηόηεηα επηρεηξήζεσλ 

Απφ ηηο 26 επηρεηξήζεηο 12 ήηαλ αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (πνζνζηφ 46,15%), 4 ήηαλ 

εζηηαηφξηα / ηαβέξλεο θαη δχν ήηαλ εξγαζηήξηα παξαζθεπήο γιπθψλ. Οη ππφινηπεο ζπλδχαδαλ 
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δχν ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα 4 ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαιχκαηα θαη αλαςπθηήξηα / 

εζηηαηφξηα, 1 σο θαηάιπκα θαη επηρείξεζε παξνρήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 3 

ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ αζιήκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πνηάκη, θαζψο θαη νξεηβαζία θαη πεδνπνξία ζην δάζνο θαη ην βνπλφ. Ζ 

άιιε επηρείξεζε δηαζέηεη άινγα, κε ηα νπνία κπνξεί λα θάλεη πεξίπαην ν επηζθέπηεο. 

Πέληε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνυπήξραλ θαη κέζσ πξνγξακκάησλ αλαθαηλίζζεθαλ. ζνλ 

αθνξά ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ε πξψηε ηδξχζεθε ην 1995, ελψ νη πεξηζζφηεξεο μεθίλεζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ην 2000 έσο θαη ην 2009.  

Οη 20 επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ νη 

ππφινηπεο θιείλνπλ ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη κεησκέλε. ζνλ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηνπο πειάηεο λα πξνζθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηεο 

πεξηφδνπ. 

Σε κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζέθεξαλ θαη ππεξεζίεο 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε κπνξεί λα θηινμελήζεη 80 

άηνκα θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο εζηίαζεο ζε 160 άηνκα. ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηαπηφρξνλα 100 άηνκα. Οη άιιεο δχν επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ 25 θαη 

22 θιίλεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ θαγεηφ ζε 80 θαη 200 άηνκα. Ο αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 300 άηνκα ζηε κηα 

επηρείξεζε θαη 200 άηνκα ζηε δεχηεξε. 

ε γεληθέο γξακκέο ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη νη μελψλεο είλαη δπλακηθφηεηαο 

10 έσο 34 θιηλψλ. Σα πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ δίθιηλα δσκάηηα, ζε κεξηθά απφ ηα νπνία ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί έλα αθφκε θξεβάηη αλεβάδνληαο ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζηα θαηαιχκαηα 

αλέξρεηαη ζηνπο 485. Αλαιπηηθά ε δπλακηθφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

8. ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ πξνζθέξεηαη πξσηλφ γεχκα. 
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Πίλαθαο 8: Γπλακηθφηεηα θαηαιπκάησλ 

Αξηζκφο θιηλψλ Καηαιχκαηα Άηνκα 

10 1 10 

14 3 42 

18 2 36 

20 1 20 

22 4 88 

24 5 120 

25 1 25 

30 1 30 

34 1 34 

80 1 80 

χλνιν 20 485 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Οη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαιπκάησλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 1136 αηφκσλ ζπλνιηθά (Πίλαθαο 9). Ο ρψξνο 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ιεηηνπξγεί θαη σο αλαςπθηήξην. 

 

Πίλαθαο 9: Γπλακηθφηεηα επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο 

Αξηζκφο ηξαπεδηψλ (4 άηνκα) Δζηηαηφξηα - Σαβέξλεο Άηνκα 

6 1 24 

10 2 80 

14 2 112 

30 2 240 

40 3 480 

50 1 200 

χλνιν 11 1136 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 
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8.2.4 Σνπξηζηηθή αγνξά 

ρεηηθά κε ηηο πεξηφδνπο αηρκήο, θαηά θνηλή νκνινγία απηέο εληνπίδνληαη ζηηο δηαθνπέο 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, ζηα ηξηήκεξα θαη ηηο κέξεο θνληά ζην δεθαπεληαχγνπζην. 

Χο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή ηάζε νη απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ δηίζηαληαη. Οη 17 επηρεηξεκαηίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ θάζε ρξφλν απμάλεηαη, 1 ππνζηεξίδεη φηη κεηψλεηαη 

θαη 5 φηη παξακέλεη ν ίδηνο. Οη ππφινηπνη επηρεηξεκαηίεο αλέθεξαλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

γλσξίδνπλ, γηαηί μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο πνιχ πξφζθαηα θαη δελ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ θάπνηα εθηίκεζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο φισλ ησλ εξσηψκελσλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο. πγθεθξηκέλα ηα 

πνζνζηά πιεξφηεηαο πνπ δίλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα ηνπο πειάηεο απηψλ ησλ πεξηφδσλ 

αλέξρνληαη απφ 80% έσο θαη 98%. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηα θαηαιχκαηα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ πειαηψλ θάζε ρξφλν αλέξρεηαη ζε 5.500 άηνκα. ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ππνινγίδεηαη φηη 

εμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 30.000 πειάηεο θάζε ρξφλν. Σέινο, ζηηο ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ε εθηίκεζε θπκαίλεηαη απφ 3.000 έσο θαη 6.000 ηνπξίζηεο θάζε έηνο (Πίλαθαο 

10). εκεηψλεηαη, φηη νη εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

έγηλαλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ελέρνπλ κεγάιν θίλδπλν ζθάικαηνο, θαζψο κφλν έλαο ηεξνχζε 

πειαηνιφγην. Οη ππφινηπνη εξσηψκελνη ππνιφγηδαλ ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά 

πξνζέγγηζε. Γεληθά φκσο, νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ κηα θαιή εηθφλα δήηεζεο πνπ δεκηνπξγεί 

ειπίδεο γηα κειινληηθή αχμεζε. 

 

Πίλαθαο 10: Αξηζκφο πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

Δπηρεηξήζεηο Αξηζκόο πειαηώλ 

Καηαιχκαηα 6.500 

Δζηίαζεο > 15.000 

Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 3.000 – 6.000 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Ο ηφπνο πξνέιεπζεο ησλ πειαηψλ είλαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εθηφο ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα απφ κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο πξνέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ 

ηνπξηζηψλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ φινη νη εξσηψκελνη. Αθνινπζεί έλα κηθξφ πνζνζηφ 
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επηζθεπηψλ πνπ έξρνληαη απφ θνληηλέο πεξηνρέο, ελψ νη ληφπηνη πειάηεο είλαη ειάρηζηνη. Οη 

αιινδαπνί επηζθέπηεο είλαη ζπάληνη θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

σο ρψξεο πξνέιεπζεο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Απζηξία, ε εξβία θαη ην Βέιγην. 

Οη εξσηψκελνη δελ κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο επηζθέπηεο αλάινγα κε ην θχιν. 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία, νη πεξηζζφηεξνη αγξνηνπξίζηεο αλήθνπλ κε κηθξή δηαθνξά ζηηο 

θαηεγνξίεο 25-40 εηψλ θαη 40-60 εηψλ. Αθνινπζνχλ νη αγξνηνπξίζηεο θάησ ησλ 25 εηψλ θαη 

ηέινο φζνη είλαη κεγαιχηεξνη ησλ 60 εηψλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεγαιχηεξσλ απφ 60 έηε ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή κέζσ 

νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ ησλ ΚΑΠΖ. Οη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

νηθνγέλεηεο, ελψ αθνινπζνχλ νη έγγακνη ρσξίο παηδηά θαη ηέινο νη αλχπαληξνη. πσο 

επεζήκαλαλ αξθεηνί εξσηψκελνη, ε δηάθξηζή ησλ πειαηψλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη 

δχζθνιε, θαζψο αλήθνπλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί κε 

αζθάιεηα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη λένη. 

Οη αγξνηνπξίζηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη θαηλνχξηνη, ελψ αξθεηνί 

επηρεηξεκαηίεο ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ ηαθηηθνχο πειάηεο (Πίλαθαο 11). Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα 

ζεκαληηθή κεξίδα επηρεηξήζεσλ κε πειάηεο νη νπνίνη είλαη θαη θαηλνχξηνη θαη ηαθηηθνί. Σν φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κε θαηλνχξηνπο πειάηεο κπνξεί λα απνδνζεί ζην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 11: Καηλνχξηνη - Σαθηηθνί αγξνηνπξίζηεο 

Πειάηεο Δπηρεηξήζεηο 

Σαθηηθνί 7 

Καηλνχξηνη 11 

Σαθηηθνί θαη θαηλνχξηνη 8 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

8.2.5 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο (19 πεξηπηψζεηο), ελψ νη 

ππφινηπεο είλαη παιαηά θαη αλαθαηληζκέλα θηίξηα (7 πεξηπηψζεηο). 
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Πέληε επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφβιεςε γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ειηθησκέλνπο. Έλαο εξσηψκελνο επεζήκαλε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο 

πξνβιέπνληαλ απφ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείρε. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ππάξρεη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ηα δηεπθνιχλεη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο, έλαο επηρεηξεκαηίαο αλέθεξε φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη άηνκα 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ επεηδή δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε κε απηνθίλεην εληφο ηνπ ρσξηνχ ζην 

νπνίν εδξεχεη ε επηρείξεζε. 

Οη 17 επηρεηξήζεηο απφ φζεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ ιάβεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ 

ΔΟΣ. Μέρξη ηψξα θακία επηρείξεζε δελ έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ ηήξεζε ζπζηεκάησλ HACCP 

θαη ISO. Απφ φινπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο κφλν 5 ζθέθηνληαη λα πηζηνπνηεζνχλ, θπξίσο γηα ην 

ζχζηεκα HACCP. Οη ππφινηπνη δελ ην ζθέθηνληαη γηα δηαθφξνπο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα 5 δελ ην 

ζεσξνχλ απαξαίηεην, 5 εθηηκνχλ φηη ε δαπάλε είλαη αξθεηά πςειή, 3 δελ ην έρνπλ ζθεθηεί θαη 8 

δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο (Πίλαθαο 12). 

 

Πίλαθαο 12: Πηζηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεηο 

ΔΟΣ 17 

θέθηνληαη λα πηζηνπνηεζνχλ 5 

Τςειή δαπάλε 5 

Γελ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην 5 

Γελ ην έρνπλ ζθεθηεί 3 

Γελ έρνπλ απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα πηζηνπνηεζνχλ 8 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Έιεγρνο απφ θάπνην θνξέα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε 21 επηρεηξήζεηο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

5 θαίλεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο 

αξρηθφο έιεγρνο θαη απφ ηφηε δελ έρεη επαλαιεθζεί. Οξηζκέλνη επηρεηξεκαηίεο αλέθεξαλ φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθνί έιεγρνη θάζε ρξφλν ή πην αξαηά. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη 

θπξίσο απφ ηνλ ΔΟΣ, ηηο εηαηξείεο απφ ηηο νπνίεο είραλ εληαρζεί ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ 
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πξφγξακκα θαη ην πγεηνλνκηθφ. Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ θαη θάπνηνη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε ππξνζβεζηηθή. 

ινη νη επηρεηξεκαηίεο πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο σο 

πνιχ θαιή θαη θηιηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο απηή ε ζρέζε δεκηνπξγείηαη 

θπξίσο ιφγσ ηεο ζσζηήο θηινμελίαο πνπ παξέρνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπδεηνχλ κε ηνπο 

αγξνηνπξίζηεο ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο θαη ηελ πεξηνρή θαη ηνπο δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ. Οξηζκέλνη ηνπο πξνζθέξνπλ θαη θάπνηα 

θεξάζκαηα. Δθηφο απφ ιίγνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαηεξνχλ κηα επαθή κε ηνπο πειάηεο πνπ ην 

επηζπκνχλ, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα άιιε νξγαλσκέλε ελέξγεηα. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ δχν 

επηρεηξήζεηο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ησλ πειαηψλ. 

Μάιηζηα ν έλαο εξσηψκελνο ζπκπιήξσζε φηη ζθέθηεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ 

κε ηνπο πειάηεο. 

Σα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα είλαη γλσζηά ζε 8 επηρεηξεκαηίεο, 7 επηρεηξεκαηίεο 

δειψλνπλ φηη έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή γλψζε θαη νη ππφινηπνη 10 δελ ηα γλσξίδνπλ θαζφινπ. 

Οξηζκέλνη απφ απηνχο εθνδηάδνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, αιιά φρη ζε 

ζηαζεξή βάζε. 

Οη 14 επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ θάπνηα κέηξα ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, 11 

επηρεηξήζεηο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, 6 πξαγκαηνπνηνχλ αλαθχθισζε, 

κηα επηρείξεζε θξφληηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλα δνκηθά πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα, ηξεηο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ νηθνλνκία ζην πεηξέιαην γηα 

ηε ζέξκαλζε ρξεζηκνπνηψληαο θαη άιινπο ηξφπνπο ζέξκαλζεο θαη δχν επηρεηξήζεηο αλέθεξαλ 

φηη πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πεξηνρή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ. Πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ είλαη ε χπαξμε απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ θαη ε 

αλαγθαζηηθή κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα αλαθχθισζε ζηα αζηηθά θέληξα. 

 

8.2.6 Πξνώζεζε, πξνβνιή, δηθηύσζε 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα, νη επηρεηξεκαηίεο ζηεξίδνπλ ζε έλα βαζκφ ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία, θαζψο πξνκεζεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ πξντφληα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο 

απφ ηελ πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο γηα ηελ ηξνθνδνζία 
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ηεο θνπδίλαο ηνπο απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηνπηθή αγνξά. ηε ζπλέρεηα 

έξρεηαη ε αζηηθή αγνξά, πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ θαη ηέινο, ιίγεο 

είλαη νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε δηθή ηνπο παξαγσγή. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο εληνπίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο επηρείξεζεο κε θξέαηα θαη ηπξνθνκηθά 

είδε θαη ιηγφηεξν ζε πξνκήζεηα θεπεπηηθψλ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ ηα ηνπηθά 

ζνχπεξ κάξθεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαιψζηκσλ θαη αθνινπζεί ε αζηηθή αγνξά (Πίλαθαο 

13). 

 

Πίλαθαο 13: Πξνκήζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ (1: πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 4: ιηγφηεξεο 

πεξηπηψζεηο) 

 Σξνθνδνζία Αλαιψζηκα 

Απφ δηθή ηνπο παξαγσγή 3  

Απφ άιινπο παξαγσγνχο 1  

Απφ ζνχπεξ κάξθεη ηεο πεξηνρήο 2 1 

Απφ ηελ αζηηθή αγνξά 4 2 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

ε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαθνξεηηθέο απφ ηελ επηρείξεζε 

ηνπ εξσηψκελνπ, 10 επηρεηξεκαηίεο ππνινγίδνπλ φηη ζπκβάιινπλ πνιχ ζηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, 7 φηη ζπκβάινπλ αξθεηά, 1 φηη ζπκβάιινπλ ιίγν θαη 8 φηη δε ζπκβάιινπλ 

θαζφινπ. εκεηψλεηαη εδψ, φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ ππάξρεη θάπνην είδνο ππεξεζηψλ πνπ δελ παξέρνπλ, νπφηε δελ ζεσξνχλ φηη 

νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ. Αληίζεηα ηνλίδνπλ φηη φζνη 

έξρνληαη ζηελ πεξηνρή γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλήζσο πεγαίλνπλ 

θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Χο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ φηη 

δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 16 εξσηψκελνη ηζρπξίδνληαη φηη νη 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο δελ παίδνπλ θαζφινπ αληαγσληζηηθφ ξφιν, 1 πηζηεχεη φηη ππάξρεη ιίγνο 

αληαγσληζκφο, 3 ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αξθεηφο αληαγσληζκφο θαη 6 ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

αληαγσληζκφο είλαη πνιχο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ δελ 
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δηέθξηλαλ αληαγσληζηηθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιήξσλαλ φηη ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη αθφκε πνιχ πεξηνξηζκέλνο γηα λα παξαηεξεζνχλ ηέηνηα θαηλφκελα. 

ιεο νη επηρεηξήζεηο εθηφο απφ δχν δηαθεκίδνληαη κε θάπνην ηξφπν. Ο πην δηαδεδνκέλνο 

ηξφπνο δηαθήκηζεο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ φινη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη ην δηαδίθηπν. 

πλνιηθά 24 επηρεηξήζεηο πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλεζίδνληαη νη θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά (16 πεξηπηψζεηο) θαη ε 

έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ (13 πεξηπηψζεηο). Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε είλαη πην πεξηνξηζκέλνο. πσο ζεκεηψλνπλ 

πνιινί ε δαπάλε είλαη αξθεηά κεγάιε. Σέινο, νξηζκέλνη αλέθεξαλ φηη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε 

ηεο επηρείξεζήο ηνπο γίλεηαη απφ ηα ζηφκαηα ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ. (Πίλαθαο 14) 

 

Πίλαθαο 14: Γηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Μέζν δηαθήκηζεο Δπηρεηξήζεηο 

Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην 13 

Δθεκεξίδεο / Πεξηνδηθά 16 

Ραδηφθσλν 4 

Σειεφξαζε 2 

Γηαδίθηπν 24 

Ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο 7 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε δίθηπα πξνψζεζεο ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηθηχσλ. Οξηζκέλα δίθηπα, φπσο ην «ΚΔΓΡΟ» (Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Οξεηλή 

χγθιηζε) θαη ηα Σδνπκέξθα έρνπλ ζπζηαζεί πνιχ πξφζθαηα θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγεζνχλ. Αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη απνηεινχλ αμηφινγεο πξνζπάζεηεο θαη φηη αλ 

ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά ζα βνεζήζνπλ αξθεηά ηηο επηρεηξήζεηο. ρεηηθά κε ην Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο νη απφςεηο δηίζηαληαη. Οη κηζνί ζεσξνχλ φηη δελ ιεηηνχξγεζε φπσο ζα έπξεπε θαη νη 

ππφινηπνη ππνζηεξίδνπλ φηη έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζπλέρεηα 

(Πίλαθαο 15). 
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Πίλαθαο 15: πκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπα πξνψζεζεο - πξνβνιήο 

Γίθηπν πξνψζεζεο Δπηρεηξήζεηο 

Πίλδνο 4 

Έλσζε Αγξνηνπξηζκνχ Ζπείξνπ 3 

ΚΔΓΡΟ 3 

Σα Σδνπκέξθα 4 

Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ 1 

Hydrorizons 1 

ΣΠ Σα Σδνπκέξθα 13 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Αξθεηνί επηρεηξεκαηίεο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά ζρήκαηα. Σα πεξηζζφηεξα είλαη 

πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο. Οη ζχιινγνη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο αθνξνχλ 

ηνλ Άξαρζν θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πνηάκη (Πίλαθαο 16). 

 

Πίλαθαο 16: πκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπιινγηθά ζρήκαηα 

πιινγηθά ζρήκαηα Δπηρεηξήζεηο 

Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη 16 

χιινγνη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 4 

Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο 0 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

8.2.7 Πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ινη νη επηρεηξεκαηίεο είραλ εληαρζεί ζε θάπνην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα αθνξνχζαλ εληζρχζεηο αγξνηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, ελψ ζε ηξεηο 
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πεξηπηψζεηο ε ρξεκαηνδφηεζε πξνεξρφηαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο λέσλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ. Σέινο, έλαο επηρεηξεκαηίαο είρε εληαρζεί ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν θαη έλαο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΔΟΜΜΔΥ. Οη πην πξφζθαηεο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ ΟΠΑΑΥ (Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ 

Υψξνπ) κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ΟΠΑΑΥ θαη LEADER ν πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 4.601.700 

επξψ (Πίλαθαο 17). 

 

Πίλαθαο 17: Πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηα νπνία εληάρζεθαλ νη 

επηρεηξεκαηίεο 

Πξφγξακκα Δπηρεηξήζεηο 

ΟΠΑΑΥ 19 

LEADER 5 

Νένη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 3 

Αλαπηπμηαθφο λφκνο 1 

Αληαγσληζηηθφηεηα ΔΟΜΜΔΥ 1 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ησξηλή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη 

εμαηξεηηθή απφ 8 εξσηψκελνπο, κεγάιε απφ 5, κέηξηα απφ 4, κηθξή απφ 2 θαη ειάρηζηε / 

αλχπαξθηε απφ 7. Πνιινί επεζήκαλαλ φηη αληηκεηψπηζαλ πνιιά γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα 

κέρξη λα εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ επέλδπζή ηνπο. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 

ηειηθφ θφζηνο επέλδπζεο μεπέξαζε θαηά πνιχ ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ, νπφηε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κεησκέλν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνβιεπφηαλ. 

Με εμαίξεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ Γαζηθνχ Υσξηνχ «Κέδξνο» απφ ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία θφζηηζε 2.000.000 επξψ, νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχζαλ 

ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη εμνπιηζκφ 

επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο (Πίλαθαο 18). 

Οη βαζηθέο πεγέο ξνήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ είλαη νη δχν αλαπηπμηαθέο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.», κε έδξα ζηα Ησάλληλα θαη 

ε ΔΣΑΝΑΜ πνπ εδξεχεη ζηελ Πξέβεδα θαη έρεη παξάξηεκα ζηελ Άξηα. 
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ρεηηθά κε ηα κειινληηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, νη πεξηζζφηεξνη δελ ζρεδηάδνπλ 

θάπνηα λέα επέλδπζε. Απηφ βέβαηα είλαη αλακελφκελν θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ή αλαθαηληζηεί / εθζπγρξνληζηεί ζρεηηθά πξφζθαηα. Δηδηθφηεξα κφλν 3 

επηρεηξεκαηίεο πξνγξακκαηίδνπλ λέεο επελδχζεηο. ηηο δχν πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα πξνζθνξά 

λέσλ ππεξεζηψλ θαη ε κηα γηα επέθηαζε ηνπ ρψξνπ. 



94 

 

Πίλαθαο 18: Δπελδχζεηο αγξνηνπξηζκνχ κέζσ ησλ ΟΠΑΑΥ θαη LEADER 

 Πνζό επέλδπζεο 

(επξώ) 

Δίδνο επέλδπζεο 

1 400.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

2 120.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

3 65.000 Δπέθηαζε θαηαιχκαηνο 

4 590.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

5 250.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

6 382.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

7 100.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο 

8 80.000 Ίδξπζε ρψξνπ αλαςπρήο θαη εζηίαζεο 

9 434.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

10 118.000 Ίδξπζε εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο γιπθψλ 

11 190.000 Αλαπαιαίσζε θαη επέθηαζε παξαδνζηαθνχ θηίζκαηνο γηα 

θαηάιπκα 

12 250.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

13 64.700 Δθζπγρξνληζκφο εμνπιηζκνχ θαθελείνπ   

14 110.000 Αλαθαίληζε  εθζπγρξνληζκφο παξαδνζηαθήο ηαβέξλαο 

15 235.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

16 60.000 Ίδξπζε εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

17 85.000 Αλαθαίληζε  εθζπγρξνληζκφο θαθελείνπ 

18 90.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

19 140.000 Αλαθαίληζε  εθζπγρξνληζκφο παξαδνζηαθήο ηαβέξλαο 

20 75.000 Αλαθαίληζε  εθζπγρξνληζκφο θαθελείνπ 

21 285.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

22 180.000 Αλαθαίληζε επέθηαζε θαηαιχκαηνο 

23 210.000 Αξρηθή εγθαηάζηαζε θαηαιχκαηνο 

24 88.000 Αλαθαίληζε  παξαδνζηαθήο ηαβέξλαο 

χλνιν 4.601.700  

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 
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8.2.8 Αγξνηνπξηζκόο ζην εζληθό πάξθν 

ινη νη επηρεηξεκαηίεο γλψξηδαλ γηα ηηο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. 

Απφ απηνχο δελ είραλ φινη πιεξνθνξεζεί φηη έρεη ππνγξαθεί ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ αλαθεξχζζεηαη ζε εζληθφ πάξθν. 

πγθεθξηκέλα 15 επηρεηξεκαηίεο είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πάξθνπ, ελψ νη 

ππφινηπνη δελ ήμεξαλ θάηη ζρεηηθφ. Ζ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην εζληθφ πάξθν πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ηνπο ΟΣΑ θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

 ρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζηελ 

πεξηνρή είλαη κηα ζσζηή ελέξγεηα. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ηφληζαλ φηη ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, 

ζεσξνχλ φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθή πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ, ηδίσο θπζηνιαηξψλ, πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή. Αξθεηνί επεζήκαλαλ φηη ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ψζηε λα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σέινο, ηξεηο 

επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζα επηθέξεη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. (Πίλαθαο 19) 

 

Πίλαθαο 19: Απφςεηο γηα ην εζληθφ πάξθν 

Απφςεηο Δπηρεηξεκαηίεο 

σζηή ελέξγεηα 22 

Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 22 

Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 14 

Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ 16 

Γεκηνπξγία πεξηνξηζκψλ 3 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

ηαλ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πψο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν 

απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο ε πεξηνρή 16 επηρεηξεκαηίεο αλέθεξαλ φηη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, 8 εξσηψκελνη ππνζηήξημαλ φηη ε αλάπηπμε 

ζα πξέπεη λα είλαη ήπηα θαη έλαο πξφζζεζε φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη 

έιεγρνη απφ ηνλ ΔΟΣ θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ. 
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Χο ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο απφ ηνπξηζηηθή άπνςε, φινη αλέθεξαλ 

σο βαζηθφηεξν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχηεθαλ λα πξνζζέζνπλ άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

Καηφπηλ δηεπθξηλίζεσλ αξθεηνί ζπκπιήξσζαλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα, ππήξραλ φκσο θαη 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζθεθηνχλ θάπνην άιιν. πλνιηθά αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, ζηηο δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ πιεζψξα ησλ κλεκείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο θνπδίλαο, ζηα κνλνπάηηα, ζηελ αλαιινίσηε θπζηνγλσκία ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. Σέινο, έλαο αλέθεξε φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη 

ε απζεληηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (Πίλαθαο 20). 

 

Πίλαθαο 20: Πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο 

Απφςεηο Δπηρεηξεκαηίεο 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 26 

Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 18 

Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 17 

Μλεκεία – Γέθπξεο - Μνλαζηήξηα 16 

Σνπηθά πξντφληα θαη θνπδίλα 11 

Μνλνπάηηα 6 

Γελ έρεη αιινησζεί ε πεξηνρή 5 

Αξρηηεθηνληθή – Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 3 

Παξάγνληαο άλζξσπνο 1 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο 

είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνβιεκαηηθή 

πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. ην παξαπάλσ πξφβιεκα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε 

ειιηπήο ζήκαλζε ζηελ πεξηνρή, ε νπνία δπζθνιεχεη ηνλ επηζθέπηε. ηε ζπλέρεηα αξθεηνί 

ππνγξακκίδνπλ φηη δελ έρεη αλαπηπρζεί ζσζηή ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

ηεο πεξηνρήο. Άιιν πξφβιεκα είλαη φηη ην φηη δελ έρεη πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά ε πεξηνρή, 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην κεησκέλν αξηζκφ ησλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο άγλνηαο ηεο 
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πεξηνρήο απφ ηνπο αγξνηνπξίζηεο, δελ γλσξίδνπλ πψο  θαη πνπ λα θαηαλείκνπλ ην ρξφλν ηνπο. 

Δπίζεο, νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ φηη δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε πνιηηηθή βνχιεζε πνπ ζα σζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. ε ηξεηο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε ε έιιεηςε 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Γχν επηρεηξεκαηίεο αλέθεξαλ φηη ε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα 

ηεο πεξηνρήο. Έλαο εξσηψκελνο επεζήκαλε φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεη 

έληνλε επνρηθφηεηα κε κεγάιεο λεθξέο πεξηφδνπο. Σέινο, έλαο αλέθεξε φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο 

γηα ηνλ επηζθέπηε λα εθνδηαζηεί κε θάπνηα ρξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή (Πίλαθαο 21). 

 

Πίλαθαο 21: Πξνβιήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

Απφςεηο Δπηρεηξεκαηίεο 

Οδηθφ δίθηπν 24 

ήκαλζε 14 

Σνπξηζηηθή ζπλείδεζε 12 

Έιιεηςε πξνβνιήο 7 

Πνιηηηθή βνχιεζε 6 

Θεζκηθφ πιαίζην 3 

Σηκέο 2 

Δπνρηθφηεηα 1 

Έιιεηςε ηξαπεδψλ 1 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Αληίζηνηρεο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη επηρεηξεκαηίεο ήηαλ θαη νη ιχζεηο πνπ 

πξφηεηλαλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ 

φηη ε πνιηηεία πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ θπξηφηεξε 

ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Απηφ εληνπίδεηαη θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπηθψλ νδψλ, αιιά θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ νδηθψλ αξηεξηψλ, 

πνπ ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Οξηζκέλνη ππνγξάκκηζαλ φηη κε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνχ απμήζεθαλ νη επηζθέπηεο απφ ηε Μαθεδνλία, νη νπνίνη έξρνληαη 

πιένλ κε ζρεηηθή άλεζε. Δπίζεο, ηνλίδνπλ φηη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη επηρεηξεκαηίεο ηεο 

πεξηνρήο θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ζ θαηάξηηζε ζα πξέπεη 
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λα έρεη ζηφρνο ηε δεκηνπξγία κηαο λννηξνπίαο πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ 

επηβάιιεη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ θαη ηελ αλάπηπμε ζσζηήο επαγγεικαηηθήο 

ζπλείδεζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά είπε έλαο εξσηψκελνο ε λννηξνπία δελ αιιάδεη άκεζα. Κάηη 

ηέηνην απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ζα βνεζνχζε πνιχ ε αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ 

έιεπζε λέσλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ ηνλίζηεθε φηη νη θνξείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ, ψζηε ε 

ελεκέξσζε θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο λα θηάλνπλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα κελ ππάξρεη άγλνηα θαη λα κε 

ιακβάλνληαη κεκνλσκέλα θαη απνζπαζκαηηθά κέηξα. Μεξηθνί εξσηψκελνη επεζήκαλαλ ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Σέινο, θάπνηνη 

επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ, φηη ε πην νξγαλσκέλε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηηο λνκαξρίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ηεο 

πεξηνρήο. 

 

Πίλαθαο 22: Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

Απφςεηο Δπηρεηξεκαηίεο 

Βειηίσζε πξνζβάζεσλ - νδηθνχ δηθηχνπ 25 

Δλεκέξσζε - Δθπαίδεπζε 16 

Οξγάλσζε πξνβνιήο - δηαθήκηζεο ηεο πεξηνρήο 7 

Θεζκηθφ πιαίζην 3 

Οξγαλσκέλε δηαθήκηζε 7 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 

 

Αξθεηέο απφςεηο θαηαηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ παξακέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηνη ή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φκσο, φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξσηψκελσλ (8 πεξηπηψζεηο) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνηείλνπλ θάηη ζρεηηθφ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο ηνλίζηεθε ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ε θαιιηέξγεηα βνηάλσλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. Δπίζεο, ππνζηήξημαλ 

φηη ππάξρνπλ πνιιά κνλνπάηηα ζηελ πεξηνρή, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

πεξηπάηνπο. Αθφκε, νη θαηαξξάθηεο ζηα ρσξηά ησλ Θενδψξηαλσλ θαη ηνπ Καηαξξάθηε, είλαη 

αμηνζέαηα πνπ κπνξεί λα πξνζειθχζνπλ πνιχ θφζκν. Μεξηθνί αλέθεξαλ σο αμηφινγν πφξν ηα 

άθζνλα λεξά πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή. Οξηζκέλνη αλέθεξαλ ηα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία 
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πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, φπσο είλαη νη λεξφκπινη, ηα γεθχξηα, ηα κνλαζηήξηα θαη άιια. Σέινο, 

έλαο πηζηεχεη φηη νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ ληφπησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ καζηφξσλ θαη 

ησλ θηελνηξφθσλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα έξζεη ζε επαθή ν αγξνηνπξίζηαο κε ηε δσή 

ζηελ χπαηζξν. 

Οη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

νθέιε ή πξνβιήκαηα πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Οξηζκέλνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Δπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ αλαγθαζηηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ήπην ηξφπν, νπφηε ζα 

πξνζηαηεπζεί ε θχζε ηεο πεξηνρήο. 

ρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ηδίσο απφ ηνπο 

ΟΣΑ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κεξηθνί επαλήιζαλ ζην ζέκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ θαη ππνγξάκκηζαλ φηη ε έδξα ηνπ δελ ζα έπξεπε λα είλαη εθηφο ηεο πεξηνρήο. 

Αληίζεηε άπνςε εθθξάδνπλ 7 επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρεη θακία 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζηήξημε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. πσο επηζεκαίλνπλ ην πξψην πνπ ζα έπξεπε 

λα γίλεη είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ε κεγαιχηεξε 

ζηήξημε κέζσ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζα πεξίκελαλ πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα θαη επηκνξθσηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

Ζ εμέιημε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ζχκθσλα κε πνιινχο ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

ήπην ηξφπν θαη κε ζηαζεξά βήκαηα. Οξηζκέλνη ζπκπιεξψλνπλ φηη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηηο αξρέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θχζεο. Πηζηεχνπλ φηη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην γηα ηελ πεξηνρή θαη ίζσο ε κνλαδηθή 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο είλαη ν θπζηθφο ηεο πινχηνο. Απηφ ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλαιινίσηε απφ 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θπζηνγλσκία ηεο, ε νπνία πξνζδίδεη κηα ηδηαίηεξε ζειθηηθφηεηα ζε κία 

επνρή πνπ πνιχο θφζκνο αλαδεηά δηεμφδνπο ζε πξννξηζκνχο, φπνπ κπνξεί λα απνιαχζεη θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξνζθέξεη ν καδηθφο ηνπξηζκφο. Δπίζεο, κηα κεξίδα εξσηψκελσλ 

εθηηκά φηη κειινληηθά ζα απμεζεί ε πξνζέιεπζε ησλ αγξνηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή. Έλαο 

δηεπθξηλίδεη φηη απηφ νθείιεηαη ζην φηη δεκηνπξγνχληαη ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζην φηη ε πεξηνρή ήηαλ κέρξη ηψξα άγλσζηε θαη κε ειάρηζηνπο επηζθέπηεο. 

πλερίδεη ιέγνληαο φηη δελ πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη απ‟ απηφ ζα πξνθιεζεί θαη κηα πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, θάπνηνη αλαθέξνπλ φηη παξάιιεια ζα πξέπεη 
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λα ππάξρεη θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Απηφ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ 

είλαη εθηθηφ κφλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Μεξηθνί ζεσξνχλ φηη ε πξνζέιθπζε ζηελ πεξηνρή λέσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αθφκε, ηέζζεξεηο εξσηψκελνη ππνζηήξημαλ φηη δελ πεξηκέλνπλ 

ηδηαίηεξεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα δήισζαλ φηη: «ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνύ 

πάξθνπ είλαη κηα επθαηξία, αιιά όπσο ιεηηνπξγνύλ ηα πξάγκαηα ζηελ Ειιάδα δύζθνια ζα 

πξνρσξήζεη θάηη πέξα από ηα ραξηηά.». Μηα πξφηαζε ελφο εξσηψκελνπ είλαη λα εληαρζνχλ ζε 

πξνγξάκκαηα αγξνηνπξηζκνχ νη θηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

δηαηεξεζεί ε θηελνηξνθία ζηελ πεξηνρή. Σέινο, έλαο δειψλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε. 

 

Πίλαθαο 23: Μειινληηθή αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Απφςεηο Δπηρεηξεκαηίεο 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 14 

Ήπηα αλάπηπμε 16 

Αχμεζε αγξνηνπξηζηηθήο δήηεζεο 18 

Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε επηρεηξεκαηηψλ 6 

Βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 5 

Πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ 3 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο 4 

πλδπαζκφο θηελνηξνθίαο - αγξνηνπξηζκνχ 1 

Ηθαλνπνηεηηθή ε παξνχζα θαηάζηαζε 1 

Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα 
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9 ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο πεξηνρήο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα 

(Weaknesses) ζεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ, θαζψο θαη νη 

επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ αγξνηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ζην εζληθφ πάξθν, νχησο ψζηε λα απνηειέζνπλ 

ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαζψο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, αλζξψπηλν θεθάιαην, θιπ). 

Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη, 

φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ ή λα επεμεξγαζηεί ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ (π.ρ. άιιεο 

αληαγσλίζηξηεο πεξηνρέο, ζεζκηθφ πιαίζην, δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ). 

 

9.1 Πιενλεθηήκαηα (Γπλαηά ζεκεία, Strengths) 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή ζχκθσλα κε ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ πεξηνρή είλαη κηα θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή πνπ δηαζέηεη θπζηθφ πεξηβάιινλ 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθήξπμή ηεο ζε εζληθφ πάξθν. 

Σκήκαηά ηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε δηεζλή δίθηπα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. πγθεθξηκέλα, 

πεξηιακβάλεη δχν πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη δχν νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά ηεο Δπξψπεο (ΠΠ). ηελ πεξηνρή 

ππάξρεη πινχζηα πνηθηιία ρισξίδαο. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απηνθπή 
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αξσκαηηθά θπηά θαη ηα βφηαλα πνπ επδνθηκνχλ. Μεγάιεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο θαιχπηνληαη 

απφ δάζε ειάηεο θαη δξπνδάζε. Δηδηθά ην ειαηνδάζνο είλαη εμαηξεηηθήο νκνξθηάο θαη είλαη έλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζε ππθλφηεηα θαη χςνο ζηα Βαιθάληα. Δπίζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ 

ελδηαίηεκα ησλ πιεζπζκψλ ηεο νξεηλήο νξληζνπαλίδαο, θαζψο θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ κεγάισλ 

ζειαζηηθψλ, φπσο ηνπ ιχθνπ θαη ηνπ δαξθαδηνχ. εκεηψλεηαη φηη  ε πεξηνρή απνηειεί ην 

λνηηνδπηηθφ φξην εμάπισζεο ηεο αξθνχδαο θαη εληνπίδνληαη πιεζπζκνί ζπαλίσλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ δψσλ, φπσο ην αγξηφγηδν, ν ρξπζαεηφο θ.ά.. ην θέληξν ηεο πεξηνρήο 

δεζπφδεη ν επηβιεηηθφο νξεηλφο φγθνο ησλ Σδνπκέξθσλ. Άιιν αμηφινγν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ πνηακηψλ, ρεηκάξξσλ θαη ξπάθσλ κε δηαξθή ξνή φιν ην έηνο. Γεληθά 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ ηνπία πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε 

πνηθηιία άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ε βηνπηθνηιφηεηα, ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθφηεηαο θ.ά..   

 Δζληθφ πάξθν 

Ζ ζχζηαζε ηνπ εζληθνχ πάξθνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν δπλαηφ ζεκείν, επεηδή ζέηεη 

ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, αιιά παξάιιεια επεηδή ζα απνηειέζεη θαη έλα 

ζεκαληηθφ πφιν έιμεο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο.  

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε πνιιά κέξε ηεο πεξηνρήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πνηθηιίαο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα ζην πνηάκη θαη εηδηθφηεξα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Μνλνιηζίνπ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αζιήκαηα, φπσο είλαη ην ξάθηηλγθ, ην θαγηάθ θαη ε 

δηάζρηζε θαξαγγηνχ – canyoning. Κπξίσο ν νξεηλφο φγθνο ησλ Σδνπκέξθσλ, αιιά θαη άιια 

κέξε πξνζθέξνληαη γηα νξεηλά αζιήκαηα, φπσο είλαη ε νξεηβαζία, ε αλαξξίρεζε, ν 

αησξνπηεξηζκφο (αεηφο) θαη ε πνδειαζία βνπλνχ. Δπηπιένλ, παληνχ ζηελ πεξηνρή κπνξεί θαλείο 

λα απνιαχζεη κηα επράξηζηε πεδνπνξία. Σέινο, ππάξρνπλ κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα, φπνπ 

αλαπηχζζνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, φπσο ε ηππαζία θαη ε 

ηνμνβνιία.  

 Ζ αλαιινίσηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο παξζέλα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν βαζκφο 

δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ, αιιά ηδηαίηεξα ησλ αλζξσπνγελψλ ελδηαηηεκάησλ είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ πνιχ πςειφο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηά έρνπλ αιινησζεί ν βαζκφο αιινίσζεο είλαη 

ζρεηηθά κηθξφο θαη νη επηδξάζεηο αλαζηξέςηκεο. Δπίζεο, ε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή 
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αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε αλαβαζκίδεο θαη ηδηαίηεξα ε εθηαηηθή θαη ε λνκαδηθή θηελνηξνθία πνπ 

έρνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δηαηεξνχληαη ζε θάπνην βαζκφ. ε γεληθέο γξακκέο ε έληαζε 

ησλ αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ πεξηνξηζκέλε ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο πεξηνρήο. 

 Σνπηθά πξντφληα 

ηελ πεξηνρή ηα βαζηθφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαη πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα θαη θπξίσο απφ ηελ θηελνηξνθία. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία αλ θαη έρεη ζπξξηθλσζεί ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ δηαηεξείηαη αθφκε ζε ζεκαληηθά επίπεδα. Σα θξέαηα θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αιιά δελ έρνπλ 

πξνσζεζεί αλάινγα. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή παξάγνληαη πξντφληα κειηζζνθνκίαο, ηξαραλάο, 

ρπινπίηεο θαζψο θαη ηζίπνπξν. Δπηπιένλ, ππάξρεη παξάδνζε ζηηο πίηεο θαη ζηα γιπθά 

θνπηαιηνχ. Σέινο, ππάξρνπλ πνιιά απηνθπή αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα. 

 Μλεκεία 

Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαζέηεη πινχζηα ηζηνξία, ιατθφ πνιηηηζκφ θαη πιεζψξα κλεκείσλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δηδηθή Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο: 

ε 22 ζέζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ εληνπηζηεί αξραηφηεηεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΗΒ΄ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ 

Αξραηνηήησλ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη 

(Καιέληδη, Μηθξή Γφηηζηα). πλνιηθά 91 κλεκεία έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα απφ ηελ 7
ε
 θαη 

ηελ 8
ε
 Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ. Δπηπιένλ, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κλεκείσλ (26) 

έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα απφ ηηο Τπεξεζίεο Νενηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ 

Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, 5 νηθηζκνί ζηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί «παξαδνζηαθνί» θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. Οη νηθηζκνί 

πξξάθν θαη Καιαξξχηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηπξφζζεηα σο «Οηθηζκνί εηδηθήο Κξαηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Σφπνη Ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ Κάιινπο». Σέινο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηφζν εληφο 

ησλ νηθηζκψλ φζν θαη εθηφο απηψλ, ππάξρνπλ πνιιά θηίζκαηα, ηα νπνία παξφιν πνπ δελ είλαη  

δηαηεξεηέα εκθαλίδνπλ έληνλα ζηνηρεία ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ή γεληθφηεξα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηεο Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο (π.ρ. κχινη- λεξνηξηβέο, 

αγξνηθίεο, εηθνλίζκαηα, εμσθιήζηα, ιηζφθηηζηα κνλνπάηηα θ.ά.). (Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή 

Μειέηε Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Σδνπκέξθσλ 2004) 
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Σα πην αλαγλσξίζηκα κλεκεία ζχκθσλα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα είλαη ην πέηξηλν γεθχξη 

ηεο Πιάθαο θαη ην κνλαζηήξη ηεο Κεπίλαο.  

 Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ν ηξφπνο δσήο ζην ρσξηφ. 

Ο επηζθέπηεο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο ακέζσο δηαπηζηψλεη φηη νη ξπζκνί δσήο θαη νη 

αζρνιίεο ησλ αλζξψπσλ παξαπέκπνπλ ζε άιιεο επνρέο. Οη θπζηνγλσκίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη θαη 

νη παξαζηάζεηο απφ ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ δηαηεξνχλ ηελ 

απζεληηθφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ πξνζδίδνληαο γξαθηθφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα. 

 Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία – Λανγξαθία 

Πνιιά είλαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ δηαηεξνχληαη έσο θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή. Κάζε ρσξηφ 

έρεη λα επηδείμεη ηα δηθά ηνπ παλεγχξηα θαη παξαδφζεηο. Ζ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο έρεη 

θιεξνδνηήζεη ζην ζήκεξα αμηφινγα ζηνηρεία πνιηηηζκνχ. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο εθδειψζεηο (Πεγή: Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο “Σα 

Σδνπκέξθα”): 

 Σα ηνπηθά παλεγχξηα ηνπ Πξνθήηε Ζιία 

 Σα παλεγχξηα ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ κε ηνλ ηνπηθφ ρνξφ «δηπινθάγγειν» 

 Πιήζνο ζξεζθεπηηθψλ παλεγχξεσλ 

 Γηνξηή πξνβαηίλαο 

 Γηνξηή Βνπλνχ ηνλ Ηνχλην 

 Γηνξηή ηνπ Σζίπνπξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ενξηή ησλ Αγίσλ Σαμηαξρψλ 

 Σν έζηκν «θαγθειάξη» (ρνξεπηηθφ δξψκελν) 

 “Αληάκσκα βιαρφθσλσλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο” 

 Δθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζηνλ Άξε Βεινπρηψηε 

 Απνθξηάηηθν θαξλαβάιη 

 Φεζηηβάι Σδνπκέξθσλ 

 Άζινο Σδνπκέξθσλ (αζιεηηθνί αγψλεο) 

 Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Ζ πεξηνρή δηαζέηεη πινχζηα ηζηνξία πνπ μεθηλνχλ απφ ηα αξραία ρξφληα. Καηά ηε 

καθξαίσλε πνξεία ηεο αξθεηνί πνιηηηζκνί θπξηάξρεζαλ αθήλνληαο ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ 

ζηίγκα. Κπξηφηεξνη ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο είλαη νη πεξίνδνη θπξηαξρίαο ησλ 
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Αζακαλψλ θαη αθνινχζσο ηνπ Πχξνπ θαη ησλ Μαθεδφλσλ, ε επνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο 

Ζπείξνπ θαη νη αγψλεο γηα ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

 Οξεηλή – Μεηνλεθηηθή πεξηνρή 

Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ πεξηνρή επηιέμηκε γηα εηδηθά πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ.  

 

9.2 Αδπλακίεο (Weaknesses) 

 Οδηθφ δίθηπν 

Σν ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο είλαη επαξρηαθφ, νξεηλφ θαη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο. Σν ρεηκψλα ιφγσ ηνπ πςνκέηξνπ είλαη ζπρλέο νη ρηνλνπηψζεηο κε 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Δπίζεο, εμ‟ αηηίαο ηνπ ρηνληνχ θαη ησλ 

έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ νη δξφκνη πθίζηαληαη αξθεηέο δεκηέο. 

 Πξνζβαζηκφηεηα 

Ζ πεξηνρή δελ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθνχο ηξφπνπο πξφζβαζεο. Οη ππάξρνληεο θχξηνη 

νδηθνί άμνλεο δελ εμππεξεηνχλ ηνπο επηζθέπηεο απφ ηα αζηηθά θέληξα. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί 

ε θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνχ πνπ έρεη βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα αλαηνιηθά. Δπίζεο, ε πιεζηέζηεξε αεξνπνξηθή ζχλδεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ θαη ην θνληηλφηεξν ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο δελ είλαη ζε 

ζεκεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηε κεηάβαζε ησλ επηζθεπηψλ. Μηα κεγάιε βειηίσζε ζα 

επέιζεη φηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηεο Ηνλίαο νδνχ, ε νπνία ζα εμππεξεηήζεη ηε δπηηθή 

Διιάδα. Δπίζεο, γηα λα επηζθεθηεί θαλείο ηελ πεξηνρή πξέπεη λα δηαζέηεη ηδησηηθφ απηνθίλεην ή 

λα εμππεξεηεζεί κε ηα δξνκνιφγηα ησλ ΚΣΔΛ. 

 Καθή δηαζχλδεζε επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε έιιεηςε ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ κεηάβαζε 

απφ κηα θνηλφηεηα ζε θάπνηα άιιε απνκαθξπζκέλε είλαη ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή γηα ηνλ 

επηζθέπηε. 

 Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο νξγάλσζεο θαη δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ 

Γελ παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή. Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη θπξίσο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηεξνχκελεο 

ηνπ απαξαίηεηνπ ζπληνληζκνχ θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. Ζ δηθηχσζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

 Δθπαίδεπζε – πλεχκα θηινμελίαο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 
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ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα 

ψζηε λα παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ απνηεινχζε γη‟ απηνχο επαγγεικαηηθή δηέμνδν θαη δελ ππήξμε ην απαηηνχκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ην ζσζηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, φινη ζρεδφλ απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

 Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν εζληθνχ πάξθνπ 

Γελ ππάξρεη αθφκε νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ αλήθεη ζε ηξεηο λνκνχο θαη έσο ηψξα δελ είρε αληηκεησπηζηεί σο εληαίν ζχλνιν. 

Ο θνξέαο δηαρείξηζεο πνπ ζα επηιεθζεί ηνπ ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην ηεο 

ζχζηαζήο ηνπ. Οη κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ 

απνδψζεη αμηφινγα απνηειέζκαηα. Οη ηνπξηζηηθνί πφξνη δελ έρνπλ νξγαλσζεί θαη δελ 

πξνβάιινληαη σο έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ παθέην. 

 Πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ εκθαλίδνπλ κηθξή δηαζχλδεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ν εθνδηαζκφο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ γηλφηαλ απφ 

παξαγσγνχο εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, πξνο ην παξφλ δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνζηηζέκελεο σθέιεηεο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

9.3 Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 ηξνθή ζηηο ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

Παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζε κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ ην καδηθφ. Τπάξρεη πιένλ κηα εκθαλήο αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ εξεκία, ηε θχζε θαη ηελ παξάδνζε. Ζ αλαδήηεζε απηψλ ησλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ν αγξνηνπξηζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θπζηνγλσκία 

θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. 

 πλδπαζκφο κε γεηηνληθέο πεξηνρέο 

Ζ πεξηνρή απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ εζληθνχ πάξθνπ Βφξεηαο 

Πίλδνπ κε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ζην κέιινλ κία αλαπφζπαζηε ελφηεηα. Δπηπιένλ, απνηειεί 

θπζηθή ζπλέρεηα πξνο ηα δπηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ίδξπζε πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο ηνπ 

Αζπξνπνηάκνπ. Λφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο επηθαλείαο πνπ θαηαιακβάλεη ζα απνηειέζεη, 
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καδί κε ηηο γεηηνληθέο, ηεο ζην εγγχο κέιινλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εληαίεο πξνζηαηεπφκελεο 

νξεηλέο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξψπεο. 

 Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επλνεί ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ πξνο απηφ. Με απηφ ην ζθεπηηθφ επηδνηεί ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

σο κνριφ αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ επαγγέικαηνο. 

 

9.4 Απεηιέο (Threats) 

 Πνιηηηθή βνχιεζε 

Μέρξη ζηηγκήο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε πνιηηηθή βνχιεζε γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηεπζεηνχζε ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ. Αλ θαη ν  αγξνηνπξηζκφο ζεσξεηηθά απνηειεί εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηηο 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, ππάξρνπλ λνκηθά θελά πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο θαηά ην 

δπλαηφλ ζχλζεηνπ ή νινθιεξσκέλνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε, 

θαζψο θαη πξνβιήκαηα πηζηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Φνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ννκαξρίεο, Πεξηθέξεηεο) 

Ζ πεξηνρή αλήθεη δηνηθεηηθά ζε ηξεηο λνκνχο θαη δχν πεξηθέξεηεο κε ζπλέπεηα λα 

ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο θάζε δηθαηνδνζίαο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληζνξξνπηψλ θαη ηε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Σελ θαηάζηαζε δπζρεξαίλνπλ κηθξφλνεο 

αληηιήςεηο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην πνιηηηθφ ζπκθέξνλ αληί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

Ζ πεξίνδνο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλέπεζε κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, 

ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. Ζ κείσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο είλαη θάηη ην αλαπφθεπθην θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη, ίζσο κφλν 

βξαρππξφζεζκα, ηε ιεηηνπξγία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αληαγσληζκφο 

Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη γεληθφηεξα, πξέπεη λα 

επηβηψζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ θπξηαξρεί ν καδηθφο ηνπξηζκφο. 

Δηδηθά ζηελ Διιάδα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν επηθξαηεί ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο. Δπίζεο, θνληά 
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ζηελ πεξηνρή έρνπλ αλαπηπρζεί εδψ θαη ρξφληα αλάινγνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζην Μέηζνβν 

– Εαγνξνρψξηα. 

 Άπνςε φηη ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί παλάθεηα θαη ζα εμαζθαιίζεη θέξδε 

Σέινο, απφ κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ εηδηθψλ θαη κε ν αγξνηνπξηζκφο πξνβάιιεηαη σο 

ζίγνπξε επέλδπζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο εζθαικέλεο αληίιεςεο φηη 

κπνξεί θάπνηνο ρσξίο πξνυπνζέζεηο λα αλαπηχμεη κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε.  
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ηεο ζεκεία, δειαδή ν ζθνπφο, 

ε δνκή θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο αγξνηνπξηζηηθήο 

αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη σο ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σζεηηθά ή πεξηνξηζηηθά γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε κηα πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εζληθφ πάξθν Σδνπκέξθσλ. 

ηελ αξρή ηεο κειέηεο ηέζεθε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη δηεπθξηλίζηεθαλ ηα επηκέξνπο 

δεηήκαηα θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Αθνινχζεζε ε αλάπηπμε ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δχν βαζηθέο έλλνηεο ηεο κειέηεο, ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. ην επφκελν θεθάιαην αλαιχεηαη ε δπλαηφηεηα αγξνηνπξηζηηθήο 

αμηνπνίεζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ.  Καηφπηλ παξαζέηνληαη ηα 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλάιπζε S.W.O.T.. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, 

φπσο εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε S.W.O.T. πνπ πξνεγήζεθε θαη δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζην πιαίζην ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. 

 

10.1 ςμπεπάζμαηα 

 

10.1.1 Ωο πξνο ην ζπληειεζηή «Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ» 

Σν ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηεο πεξηνρήο είλαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Οη πινχζηνη 

θπζηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο δηακνξθψλνπλ έλα ζαπκάζην πεδίν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

επίθεληξν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο φηη ε θχζε ηεο πεξηνρήο παξακέλεη αλέγγηρηε θαη 

δηαηεξεί ηε θπζηνγλσκία ηεο σο «παξζέλα» πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αμία. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή 
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ππάξρεη πιεζψξα θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, κλεκείσλ αξραηνινγηθνχ, 

ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. 

ιεο νη πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο μεθίλεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κε απνηέιεζκα πνιινί πφξνη ηεο πεξηνρήο λα κελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο ή λα κελ έρνπλ 

αμηνπνηεζεί θαζφινπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνθηάηαη πνιχηηκε εκπεηξία θαη απμάλεη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη. 

ηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ πνιιέο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη αξθεηνί θάηνηθνη 

θαηαθεχγνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ κε ηελ ειπίδα λα βξνπλ κηα δηέμνδν. Αξλεηηθφ ζηνηρείν, φκσο, 

είλαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ θφζκνπ ζε ζρεηηθά ζέκαηα, ελψ δελ ππάξρεη ην 

θαηάιιειν γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ αγξνηνπξηζηηθνχ ή ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Δπηπιένλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεπηεξνγελή 

δεδνκέλα, δελ δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

ε γεληθέο γξακκέο νη ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή είλαη πξνβιεκαηηθέο. Ζ δχζθνιε 

πξνζβαζηκφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

απνπζία βαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν επηζθέπηεο. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο, δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ΟΣΑ 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ ηνπο. 

Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

θαη ηδηαίηεξα ηεο θηελνηξνθίαο. κσο, παξαηεξείηαη ραιαξή ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεηδεηά ζε κηα 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Κπξίσο πεξηνξίδεηαη ζηηο πξνκήζεηεο πνιιψλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ληφπηνπο παξαγσγνχο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο 

θξέαηα, γαιαθηνθνκηθά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θεπεπηηθά. 

Σν νπζηαζηηθφηεξν ζηνηρείν σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ζπληειεζηή «θπζηθφ πεξηβάιινλ» είλαη ην γεγνλφο, φηη ην εζληθφ πάξθν 

Σδνπκέξθσλ απνηειεί κηα επθαηξία αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο πνπ δελ θέξεη 

ηξαχκαηα απφ βεβηαζκέλεο θαη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ παξειζφληνο. Ο αγξνηνπξηζκφο, 

αιιά θαη ν ηνπξηζκφο γεληθφηεξα βξίζθνληαη ζε βξεθηθφ ζηάδην ζε φιε ηελ πεξηνρή. Κάπνηεο 
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ηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη, αιιά αθφκε δελ έρνπλ επηθέξεη 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο. 

Ζ ηνπξηζηηθή απήρεζε ηεο πεξηνρήο αλαβαζκίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. 

Σν εζληθφ πάξθν πξνζθέξεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο 

ηεο πεξηνρήο. Δθηφο απφ κεξηθέο εμαηξέζεηο, ζηνπο ληφπηνπο έρεη δεκηνπξγεζεί ε θνηλή αληίιεςε 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζσζηή ελέξγεηα. κσο, αξθεηνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε 

ην θαηά πφζν ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξάμε φζα ζρεδηάζηεθαλ θαη ην αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ ζα σθειήζεη νπζηαζηηθά ηελ πεξηνρή. 

10.1.2 Ωο πξνο ην ζπληειεζηή «Δπηρεηξήζεηο» 

πλνιηθά ζηελ πεξηνρή, σο πξνο ην ζπληειεζηή «αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο», ε 

πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δελ αθνινπζεί ηα θξηηήξηα 

πνπ ζέηεη ν αγξνηνπξηζκφο. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή είλαη πξνο ην παξφλ κηθξφο. Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ήπηα, αιιά δελ εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο. Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

αγλνεί βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο κηαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή δελ ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ αξρψλ. 

ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη θαηαιχκαηα, ελψ 

ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ νξγάλσζε θαη ε δηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ έρεη αλαπηπρζεί θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηψξα εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. Ζ πνηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπλήζσο έγθεηηαη ζηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ηδηνθηήηε, θαζψο δελ εθαξκφδνληαη θνηλά θξηηήξηα πνηφηεηαο κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην 

Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο «Σα Σδνπκέξθα». εκεηψλεηαη, φηη ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη 

λέεο πξνζπάζεηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

ζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ζε γεληθέο γξακκέο παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. 

Μέρξη ζηηγκήο ε πξνζθνξά απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο εμππεξεηεί ηνπο επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο γηα ην πξνθίι ηνπ ηνπξίζηα ηεο πεξηνρήο, 

πξνθχπηεη φηη είλαη θπξίσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο ή λέεο νηθνγέλεηεο κε ελδηαθέξνλ γηα ηε θχζε, 

ηελ πεξηνρή θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξνέιεπζή ηνπο εληνπίδεηαη ζηα κεγάια 
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αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, ελψ νη ηνπξίζηεο απφ ην εμσηεξηθφ είλαη ειάρηζηνη. Τπνγξακκίδεηαη 

φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα επέηξεπαλ κηα αθξηβέζηεξε αλάιπζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε δηαπίζησζε ελφο 

επηρεηξεκαηία, φηη νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη: α) ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα 

γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα απνιαχζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, β) ζε φζνπο επηζθέπηνληαη 

ηελ πεξηνρή ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη γ) ζε φζνπο έξρνληαη απφ κφδα. 

Πξνζπάζεηεο πξνβνιήο γίλνληαη ηφζν απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, φζν θαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο. πλήζσο, νη επηρεηξεκαηίεο πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο 

κέζσ ηεο πεξηνρήο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο νξγαλσκέλεο 

ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ 

θπιιαδίσλ, ε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θαη ε δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ δηαθεκίζεσλ. 

10.1.3 Ωο πξνο ην ζπληειεζηή «Γεκόζηνο Σνκέαο» 

Απφ ηε κεξηά ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ ηηο 

λνκαξρίεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, ρσξίο λα έρνπλ 

απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά. 

Ζ ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ελίζρπαλ ηηο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Υσξίο ηα πξνγξάκκαηα ην πηζαλφηεξν είλαη 

λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο επελδχζεηο. Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο 

εληνπίδεηαη ζην φηη αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ηε κνξθή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ή αλαθαηλίδεηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηίεο λα κε δεζκεχνληαη 

γηα ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, νπφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αγξνηνπξηζηηθή κφλν θαηά ηνλ ηχπν. Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ επηζεκάλζεθε είλαη νη 

γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα εληαρζεί ζε έλα πξφγξακκα. 

Παξά ηαχηα ππάξρεη ε δηάζεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ λα πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο εθφζνλ 

ππάξρεη θάπνηα ζηήξημε. 

Μεγάιεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ φζνη επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα εμαζθάιηδε ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ έρεη σο ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα ηελ 

εμαθάληζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο νη δπλεηηθνί πειάηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαθξίλνπλ. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί 
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πεξηνξηζηηθά, δηφηη δελ πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν 

αγξνηνπξηζκφο. 

Ζ δηνηθεηηθή δηάζπαζε ηεο πεξηνρήο ζε δχν πεξηθέξεηεο θαη ηξεηο λνκνχο ιεηηνπξγεί 

πεξηνξηζηηθά. Βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ 

πεξηνρή θαη ε δηεθδίθεζε ηνπ πξψηνπ ξφινπ απφ θάζε εκπιεθφκελν. Δπαθφινπζν είλαη ε 

δπζθνιία ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. 

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα επηηειέζεη ν θνξέαο δηαρείξηζεο, ν νπνίνο ζα έρεη 

ιφγν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ κέζα ζην ρψξν ηνπ πάξθνπ. ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο εκπίπηεη ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 

δψλε πξνζηαζίαο ηνπ πάξθνπ. 
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10.2 Πξνηάζεηο 

Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη έλα πνιχ θξίζηκν δήηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. πσο, 

δηαπηζηψζεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ηφζν νη θνξείο φζν θαη νη επηρεηξεκαηίεο αλαγλσξίδνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ζσζηφηεξε αλάπηπμή ηνπ. 

κσο, ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη αξλεηηθά, φηαλ 

ζεσξεζεί ν αγξνηνπξηζκφο σο παλάθεηα. Μηα ελδερφκελε αλεμέιεγθηε πξνψζεζε ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζα ιεηηνπξγήζεη πεξηνξηζηηθά θαη ζα αιινηψζεη ηελ αλέπαθε 

θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

νξγαλσζεί κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εηδηθφηεξα, γηα λα απνθεπρζνχλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζεσξήζεθαλ αγξνηνπξηζηηθέο επεηδή είραλ 

εληαρζεί ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. Οπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ εκπίπηεη 

απφιπηα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, θπξίσο γηαηί δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα ζχλδεζε ηεο επηρείξεζεο κε 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα αξλεηηθφ γηα ηελ πεξηνρή, επεηδή 

δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ππάξρεη κηα κηθξή ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Ο ζθνπφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ φκσο, είλαη ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζπλδένληαη έληνλα 

κε ηνλ ηφπν θαη ηδίσο κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Σα νθέιε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη 

πνιιαπιά δηφηη επηδηψθεηαη κέζσ απηνχ ε νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξνο αλάπηπμε. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαζαξά αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αληηιεθζνχλ νη θνξείο θαη νη επηρεηξεκαηίεο ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ 

αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα αζθήζνπλ πηέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ 

πεξηνρή πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εληαίν ζχλνιν, θαζψο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθφξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ είλαη θνηλά, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα 

πξνβιήκαηα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο. 

πσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ζα έρεη έδξα ηα 

Ησάλληλα, γεγνλφο πνπ έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο αληηδξάζεηο. Σν πην ζσζηφ, ζχκθσλα θαη κε 

πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζα ήηαλ λα εδξεχεη εληφο ηεο πεξηνρήο. Αλεμάξηεηα 
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φκσο κε ηελ έδξα, ν Φνξέαο Γηαρείξηζε κπνξεί λα επηηειέζεη ζεκαληηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή. Ο 

θεληξηθφο ηνπ ζηφρνο σο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο αληίιεςεο πεξί βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Δπεηδή δελ είλαη εχθνιε ε επηηπρία κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ε δηεμαγσγή επαλαιακβαλφκελσλ ελεκεξσηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζχλδεζε ησλ δχν ηνκέσλ θαη ε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Δθφζνλ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θηλεζεί ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, ηα πξψηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, ε δηακφξθσζε 

θαη ε εθαξκνγή κηαο ζηνρεπκέλεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηδηψθεηαη ε πξνζέιθπζε πνηνηηθψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα ζέβνληαη ην ζεζκφ 

ηνπ εζληθνχ πάξθνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην εζληθφ πάξθν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κε βάζε ηε θχζε. Πξναπαηηνχκελν 

γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε θαηάξηηζε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πάξθνπ απφ ην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο. Μεξηθέο πξνηάζεηο είλαη ε 

δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ζην ρψξν ηνπ εζληθνχ πάξθνπ θαη ε δηνξγάλσζε 

νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζε ζπλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, επεηδή σο 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία ηεο θχζεο. 

Δπίζεο, ε αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε 

ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. ηελ πεξηνρή νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηε κειηζζνθνκία. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ζα 

πξνζέιθπε πνιινχο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο. 

Απφ ηελ έξεπλα είλαη θαλεξφ, φηη ε πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ππάξρεη ζεζκηθφ θελφ. Γπζηπρψο, κέρξη ηψξα ε 

πνιηηεία δελ έρεη ξπζκίζεη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, ψζηε λα ππάξρνπλ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα, 
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ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αζθεζνχλ πηέζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

ζέκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρή δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ην εζληθφ πάξθν. 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε θαη ην εζληθφ πάξθν. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα απεπζχλνληαη 

ζε θπζηνιάηξεο, αιιά θαη ζε αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη θαη αγαπνχλ ηε θχζε. Δπθαηξία 

πξνο αμηνπνίεζε απνηειεί ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνιιψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ 

ζηελ πεξηνρή, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο, ε αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη δξψκελσλ απνηεινχλ έλα επίζεο πεδίν δξαζηεξηνηήησλ. Οη πξνζπάζεηεο 

γίλνληαη πξέπεη λα πξνβάιινληαη, ψζηε λα γίλνπλ ζηαδηαθά γλσζηέο θαη λα πξνζειθχζνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν θφζκν πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηελ πεξηνρή. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηα 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο κε ζρεδηαζκφ 

δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ πνιηηηζκηθά δξψκελα, ηζηνξηθά ή αξρηηεθηνληθά κλεκεία, ζέζεηο ζέαο, 

πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο έλαλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ή απνηεινχλ  παξαθάκςεηο ελφο 

επξχηεξνπ δξφκνπ πνπ ζα δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή θαη ε πξνβνιή ηνπο ζα δψζνπλ ζηνλ επηζθέπηε 

ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζεη ην πξφγξακκά ηνπ, φηαλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή. Πνιιά κλεκεία 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο θαη πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα ελέξγεηεο γηα ηε δηάζσζε 

θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο. πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ είλαη ηα ιίζηλα γεθχξηα, ηα κνλαζηήξηα θαη νη λεξφκπινη. Δπίζεο, θάζε πεξηνρή 

δηαζέηεη κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, φπσο είλαη νη θαηαξξάθηεο ζηα 

Θεσδφξηαλα θαη ζηνλ Καηαξξάθηε, ην ζπήιαην ησλ Πξακάλησλ θαη ε ηξχπα ηνπ Καηζαληψλε 

ζηνπο Μειηζζνπξγνχο. Παξάιιεια, είλαη αλάγθε λα βειηησζεί ε πξφζβαζε θαη ε ζήκαλζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ηνπνζεζηψλ. 

Πξνο φθεινο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ νξγάλσζε 

θαη ηε δηθηχσζε κεηαμχ ηνπο. ιεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα θνηλά 

δηακνξθσκέλν θαη πνηνηηθφ πξντφλ, απεπζπλφκελεο ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ απφ ηα 

παγθφζκηα δεδνκέλα ζπλήζσο είλαη πνιχ θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ δηακφξθσζε κηαο 
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εληαίαο πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αγξνηνπξηζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή, γηαηί πξνσζεί πεξηζζφηεξεο θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο.  

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο είλαη ε  

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο εληνπίδεηαη ζηελ 

πξνζβαζηκφηεηα κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ δηφξζσζε ηεο ράξαμεο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

θξίλνληαη επηβεβιεκέλα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ησλ 

επηζθεπηψλ κε ρξήκαηα εληφο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ κε ηε δεκηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ 

ηξαπεδψλ ή απηνκάησλ κεραλεκάησλ. Άιιε κηα απαίηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα είλαη ε 

αλάγθε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. 

ε θάπνηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο, φπνπ είλαη αηζζεηά ηα θαηλφκελα ηεο 

εθδήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ (π.ρ. εληαηηθή εθηξνθή πνπιεξηθψλ, 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ΤΖΔ, θ.ά.), πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο επηβάξπλζεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζεβαζκφ ηεο 

παξάδνζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηφπνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

πξνζηαηεπφκελνη νηθηζκνί ηνπ πξξάθνπ θαη ησλ Καιαξπηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ πφιν έιμεο. 

Απηφ ην νθείινπλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαζψο φια ηα θηίξηα είλαη θηηζκέλα κε πέηξα θαη νη 

ζηέγεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε καχξε πιάθα. ε φιε ηελ πεξηνρή απηφ ζα πξέπεη λα 

πξνζερζεί θαη λα επηβιεζεί, φπνπ απαηηείηαη, κέζσ πνιενδνκηθψλ θαλνληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιαρζεί ν παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο ησλ ρσξηψλ. 

ε κεγαιχηεξε θιίκαθα ζα κπνξνχζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν λα ζπλδπαζηεί ε πεξηνρή κε 

ηελ πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ. Ζ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ παθέησλ πνπ ζα ζπλδχαδαλ ηνλ ηνπξηζκφ 

ζην βνπλφ κε ηνλ παξαζαιάζζην ηνπξηζκφ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ξνή μέλσλ 

επηζθεπηψλ απφ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ζην εζληθφ πάξθν ησλ Σδνπκέξθσλ. Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο 

ζηελ πεξηνρή εληνπίδεηαη πεξηνδηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζα κπνξνχζε λα 

επηκεθπλζεί γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Γηα ηηο λεθξέο πεξηφδνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνγξακκαηίδνληαη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζρνιείσλ ή 

επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο κε βαζηθφ άμνλα ην εζληθφ πάξθν. 
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10.2.1 Πξόηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεηξαήκεξνπ αγξνηνπξηζηηθνύ παθέηνπ – Έλα 

παξάδεηγκα 

Ζ πξφηαζε πνπ αθνινπζεί απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ αγξνηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. Με ηελ επηινγή ησλ 

4 εκεξψλ επηδηψθεηαη ε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, απφ φπνπ 

πξνέξρεηαη άιισζηε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηνπξηζηψλ. Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο επίζθεςεο ζην εζληθφ πάξθν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε παξαζαιάζζηεο 

δηαθνπέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ. 

Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν επηζθέςεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε θαη ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηελ 

πεξηνρή θαη λα απνιαχζνπλ ηε θχζε. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηψλ πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο λένπο επηζθέπηεο πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πνηάκη, ελψ γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα ελδείθλπληαη νη επηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθά θαη ηζηνξηθά 

κλεκεία. 

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

επηηπγράλεη ηελ επηκήθπλζε ηεο δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ πέξαλ ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ 

πξνζθέξνληαο επθαηξίεο θαη γεκίδνληαο επράξηζηα ηηο ψξεο ηνπ επηζθέπηε.  πσο πξνέθπςε απφ 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή, κεγάιν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

εληνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκσλ αξγηψλ. Ζ παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ παθέηνπ ηεζζάξσλ εκεξψλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ηξηεκέξσλ, ζηηο νπνίεο ζπρλά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί αθφκε κηα εκέξα. Δπίζεο, 

ζηνρεχεη ζην λα παξαηείλεη ηελ παξακνλή αξθεηψλ επηζθεπηψλ πνπ ζθφπεπαλ λα κεηαβνχλ ζηελ 

πεξηνρή γηα έλα ζαββαηνθχξηαθν. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά 

αγξνηνπξηζηηθά παθέηα πξνζαξκνζκέλα ζηα ηξηήκεξα, ζηα ζαββαηνθχξηαθα ή θαη παθέηα 

πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ αληαπνθξηλφκελα ζηελ αγξνηνπξηζηηθή δήηεζε ηεο πεξηνρήο.  

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ επηινγή ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ είλαη ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο. Γηα 

λα κπνξέζεη ν επηζθέπηεο λα απνθηήζεη κηα πξψηε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζηελ πεξηνρή 

απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πεξηήγεζεο, θαζψο ην πιήζνο ησλ ρσξηψλ θαη ησλ 

αμηνζέαησλ είλαη κεγάιν γηα λα θαιπθζεί ζε απηφ ην δηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ε πξψηε 

επίζθεςε δηακνξθψλεηαη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλαςπρήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
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πεξηνρή. Δάλ ν επηζθέπηεο έρεη μαλαβξεζεί ζηελ πεξηνρή, ην πξφγξακκά ηνπ κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη φζα ηνλ ηθαλνπνίεζαλ ζην παξειζφλ θαη λα πξνζηεζνχλ θαηλνχξηεο επηζθέςεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη, φηη γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απνκαθξπζκέλα αζηηθά θέληξα δαπαλάηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε κεηαθίλεζε απφ θαη πξνο ηελ 

πεξηνρή. Απηφ ην γεγνλφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνχξαζε ηνπ ηαμηδηνχ πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαςπρήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, εθφζνλ ε επίζθεςε ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξεο 

απφ ηέζζεξεηο εκέξεο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηεηξαήκεξνπ αγξνηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, ε 

πεξηνρή ηνπ εζληθνχ πάξθνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θχξηεο δψλεο. Κάζε δψλε απνηειεί 

μερσξηζηφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο 

θαη ζηηο παξνχζεο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο. Ζ Βφξεηα Εψλε πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ησλ 

θνηλνηήησλ Καιαξξπηψλ, πξξάθνπ θαη Υξηζηψλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Βφξεηαο Εψλεο 

είλαη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηνπ πξξάθνπ θαη ησλ Καιαξξπηψλ, πνπ απνηεινχλ πφιν έιμεο 

ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ζ Κεληξηθή Εψλε πεξηιακβάλεη ηηο θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη δπηηθά 

απφ ηε γέθπξα ηεο Πιάθαο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηνπ άμνλα Γέθπξα Πιάθαο- Άγλαληα- Πξάκαληα- 

Μειηζζνπξγνί. ηελ Κεληξηθή Εψλε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηνπνζεζία ηεο γέθπξαο ηεο Πιάθαο 

κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πνηάκη. 

Σέινο, ε Νφηηα Εψλε πεξηιακβάλεη ηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο, δειαδή απηέο πνπ ζπλαληνχκε 

ζηνλ άμνλα Καηαξξάθεο- Κπςέιε- Βνπξγαξέιη- Θενδψξηαλα (βι. Υάξηε 6). εκαληηθνί 

ηνπξηζηηθνί πφξνη ηεο Νφηηαο Εψλεο είλαη νη θαηαξξάθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ρσξηά 

Καηαξξάθηεο θαη Θενδψξηαλα. ηνλ Πίλαθα 24 έρνπλ θαηαγξαθεί ηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα ηεο 

πεξηνρήο θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε δηαίξεζε ηεο πεξηνρήο ζηηο ηξεηο ηνπξηζηηθέο δψλεο. 

Ζ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα δηακέλεη ν επηζθέπηεο γίλεηαη ειεχζεξα, θαζψο 

ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ 

πειάηε. Δπηπιένλ, ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ηφπσλ δηακνλήο, δειαδή κπνξεί λα δηαλπθηεξεχζεη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ζα έρεη κηα ζηαζεξή βάζε απφ ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο εμνξκήζεηο ηνπ, ελψ 

ζηε δεχηεξε κπνξεί λα δηακέλεη ζε άιιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο θάζε κέξα. Αλεμάξηεηα απφ απηφ, 

νη καθξηλέο κεηαθηλήζεηο θαιφ είλαη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα ζπλδπάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη επηζθέςεηο γηαηί είλαη ρξνλνβφξεο θαη θνπξαζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηαθηλήζεηο κεηαμχ 

Βφξεηαο θαη Νφηηαο Εψλεο δηαξθνχλ απφ 45 ιεπηά κέρξη θαη 2 ψξεο, νπφηε γηα θάπνηνλ πνπ 
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δηαλπθηεξεχεη ζηνπο Καιαξξχηεο ή ζην πξξάθν ζηε Βφξεηα Εψλε θαη ζέιεη λα επηζθεθηεί ηνπο 

θαηαξξάθηεο, θαιφ ζα ήηαλ λα πξνγξακκαηίζεη λα επηζθεθηεί ηαπηφρξνλα θαη άιια αμηνζέαηα 

ηεο Νφηηαο Εψλεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Γηα ηελ πξψηε εκέξα (εκέξα άθημεο ζηελ πεξηνρή), ιφγσ ηεο θνχξαζεο ηνπ ηαμηδηνχ, 

πξνηείλεηαη ε γλσξηκία κε ηελ πεξηνρή, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πεξίπαην ζην 

πιεζηέζηεξν ρσξηφ θαη κε ηελ επίζθεςε ζε θνληηλά αμηνζέαηα – κλεκεία. 

Καηά ηηο ππφινηπεο εκέξεο ην πξφγξακκα πνπ ζα δηακνξθσζεί κπνξεί λα θαηαξηηζηεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Μηα εκέξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε ή ζπκκεηνρή ζε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζε φιε ηελ πεξηνρή 

εληνπίδεηαη άζθεζε θπξίσο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο κειηζζνθνκίαο. Απαξαίηεην γη‟ απηφ είλαη 

ε ζπλεξγαζία ησλ θηελνηξφθσλ θαη ησλ κειηζζνθφκσλ ηεο πεξηνρήο.  

Άιιε εκέξα, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεδνπνξήζεη, θαζψο φιε ε πεξηνρή πξνζθέξεηαη γη‟ 

απηφ. Μηα πξνηεηλφκελε δηαδξνκή είλαη ε δηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνχ κεηαμχ Καιαξξπηψλ θαη 

πξξάθνπ. Δπίζεο, ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε κπνξεί λα δηνξγαλσζνχλ μελαγήζεηο ζην δάζνο κε ηε 

βνήζεηα εηδηθεπκέλσλ νδεγψλ. 

Αθφκε, κηα εκέξα κπνξεί λα αθηεξσζεί ζηελ πεξηήγεζε ζε άιια ρσξηά ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ, πνπ βξίζθνληαη ζε άιιε δψλε θαη ζηελ επίζθεςε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αμηνζέαηψλ 

ηνπο. 

Ηδίσο γηα ηνπο λένπο επηζθέπηεο ελδείθλπληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην πνηάκη (rafting) ζηελ 

πεξηνρή κνλνιηζίνπ (Κεληξηθή Εψλε). Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί πνιχ ρξφλν, νπφηε 

απαηηείηαη κηα νιφθιεξε εκέξα αθηεξσκέλε ζε απηέο.  

πκπιεξψλνληαο ην πξφγξακκα, ζηηο εκέξεο πνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζθέςεηο ζε αμηνζέαηα θαη κλεκεία. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απνζηάζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Πίλαθαο 24 σο νδεγφο γηα ηα αμηνζέαηα θαη ηα κλεκεία 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Αθφκε, θάηη πνπ ζα ελδηέθεξε σο επί ην πιείζηνλ ηηο γπλαίθεο είλαη δηνξγάλσζε 

παξαζθεπήο ηνπηθψλ εδεζκάησλ, πνπ κπνξεί λα νξγαλσζεί ζηα ρσξηά πνπ ππάξρνπλ θάηνηθνη. 

Με απηή ηελ πξννπηηθή ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ 

πεξηνρή. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά γιπθά ζην Γήκν Πξακάλησλ. 
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Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα 

ελδέρεηαη λα πξνζηεζνχλ ζην πξφγξακκα θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξνζθεξφκελν παθέην. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. Σα φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ απνηεινχλ ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα έλα ζρέδην πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ζην 

άκεζν κέιινλ ζηελ πεξηνρή. Πξνθαλψο ηα αγξνηνπξηζηηθά παθέηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ δελ 

ζα πεξηνξηζηνχλ ζε φζα πξνεγήζεθαλ, ζα πξέπεη φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ζθεπηηθφ 

γηα λα επηηχρνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ παθέησλ είλαη ε 

νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ θάπνην θνξέα κε επξχηεξεο αξκνδηφηεηεο, φπσο είλαη νη 

Ννκαξρίεο, ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ή ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Τπφ ηελ 

επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξέα ζα κπνξνχζαλ λα δηθηπσζνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη αζξνηζηηθά 

πξνζθέξνληαο έλα νινθιεξσκέλν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ. αθψο θαη ν αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο 

κπνξεί απηφλνκα λα πξαγκαηνπνηήζεη φζα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αγξνηνπξηζηηθά παθέηα. 

θνπφο φκσο, είλαη ε πξνζέιθπζε κηθξψλ θαη νξγαλσκέλσλ νκάδσλ, ζην πιαίζην ηεο ήπηαο θαη 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα ειεγρφκελε θαη ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. 
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Πίλαθαο 24: Αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο ηαμηλνκεκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο 

Πξννξηζκφο Αμηνζέαηα Σνπνζεζία 

 

Ν
φ
ηη

α
 Ε

ψ
λε

 

Σνμσηφ γεθχξη Νεξατδνγέθπξν Βνπξγαξέιη 

Κφθθηλε Δθθιεζηά Παιαηνρψξη Βνπξγαξειίνπ 

Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ  Βνπξγαξέιη 

Ηγγιέζηνο βηβιηνζήθε Βνπξγαξέιη 

Πέηξηλα γεθχξηα «Σζαγθαξάθη», «Μέγα Λαγθάδη» θαη «Αιεπξνρηά» Αζακάλην 

Ναφο Αγ. Γεσξγίνπ Θενδψξηαλα 

Μνλή Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ Θενδψξηαλα 

Καηαξξάθηεο Θενδψξηαλα 

Πέηξηλν κνλφηνμν γεθχξη Πνηακφο Γθνχξα 

Νεξφκπινο «Κνληνγηάλλε» Μεζνχληα 

Πέηξηλν γεθχξη Κακάξα Μεζνχληα 

Μνλαζηήξη Αγ. Γεσξγίνπ Μπξφθπιιν 

Λανγξαθηθφ κνπζείν Καξάιε Κπςέιε 

Μνλή Δπαγγειηζηξίαο Κπςέιε 

Ναφο Αγ. Νηθνιάνπ Κπςέιε 

2 Νεξφκπινη - λεξνηξηβέο Πνηακφο Γθνχξα 

Νεξφκπινο – λεξνηξηβή Αγ. Παληειεήκνλαο 

Μνλή Αγ. Αηθαηεξίλεο Καηαξξάθηεο 

Νεξφκπινη λεξνηξηβέο Καηαξξάθηεο 

Γίδπκνο θαηαξξάθηεο Καηαξξάθηεο 

 

Κ
ελ

ηξ
ηθ

ή
 Ε

ψ
λ
ε

 

Νεξφκπινο –λεξνηξηβή Άγλαληα 

Μεηαβπδαληηλφ κλεκείν ηεο Αγίαο Φαλεξσκέλεο Άγλαληα 

Γέθπξα ηεο Πιάθαο Μνλνιίζη 

Μνλή ηεο Πιάθαο ή Μνλή Παλαγίαο Μνπρνπζηηψηηζζαο Μνλνιίζη 

πήιαην Αλεκφηξππα Πξάκαληα 

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πξάκαληα 

Μνλή Αγ. Παξαζθεπήο Πξάκαληα 

Σξχπα ηνπ Καηζαληψλε Μειηζζνπξγνί 

Μνλή Δηζνδίσλ θαη Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Μειηζζνπξγνί 

 

Β
φ
ξ
εη

α
 Ε

ψ
λε

 

Μνλή ηεο Κεπίλαο Καιαξξχηεο 

Μνλή Βχιηδαο Καιαξξχηεο 

Ναφο Αγ. Νηθνιάνπ Καιαξξχηεο 

Οηθνινγηθφ πάξθν Καιαξξχηεο 

Οηθία πνηεηή Κψζηα Κξπζηάιιε πξξάθν 

Νεξφκπινο Υξηζηνί 

Γέθπξα Υξηζηνί 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε θαη ζε κηα πξνζπάζεηα ζπκπχθλσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ππνγξακκίδεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηειεί έλα πςειφ φξακα 

γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ εξεπλήζεθε εληνπίζηεθαλ 

αξθεηά αλαπηπμηαθά θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ε 

δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ν πινχηνο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζε γεξά ζεκέιηα. Έλα επηπιένλ 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ πνπ 

ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

πξφηππνπ ήπηαο θαη βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο. Ο αγξνηνπξηζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

θχζεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπκβαδίζνπλ θαη ε παξνχζα κειέηε επεδίσμε λα εμεηάζεη ην πψο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζην εζληθφ πάξθν ησλ Σδνπκέξθσλ. 
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12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

 

I. Υάξηεο 
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Υάξηεο 1: ξηα εζληθνχ πάξθνπ (πεγή: Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Δπξχηεξεο Πεξηνρήο 

Σδνπκέξθσλ) 
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Υάξηεο 2: Δπξχηεξε πεξηνρή 
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 Υάξηεο 3: Πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Κ.Π. Leader + ζηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο. 

(Πεγή: ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.) 
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Υάξηεο 4: Πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο Κ.Π. Leader + ζηελ Διιάδα. (Πεγή: Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ) 
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Υάξηεο 5: Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. (Πεγή: Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε) 
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Υάξηεο 6: Πξννξηζκνί θαη ηνπξηζηηθνί πφξνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. (Πεγή: Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο «ηα Σδνπκέξθα») 
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II. Δξσηεκαηνιόγηα 
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ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

(ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ) 

 

Αξηζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ: ……….  

Κνηλφηεηα:…………………………… 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέζν ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ κεηαπηπρηαθή 

έξεπλα ηνπ θνηηεηή Υξήζηνπ Μπξηαζνχιε ζην αληηθείκελν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη απξφζσπα, κε αλαθνηλψζηκα ζε ηξίηνπο θαη ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ παξφκνησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο.  

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

 Αζήλα, Ηνχληνο 2009 
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 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ  

 

1. ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα θπθιψζεηε ζε θάζε ζηήιε ηελ θαηάιιειε επηινγή: 

 

Φύιν 
Ζιηθία: 

… εηώλ 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Σόπνο κόληκεο 

θαηνηθίαο 

Σόπνο θαηνηθίαο πξηλ 

ιεηηνπξγήζεη ε 

επηρείξεζε 

Γπλαίθα 

 

Κάησ ησλ 

25 
Αλχπαληξνο-ε 

ηελ θνηλφηεηα – δήκν 

πνπ εδξεχεη ε 

επηρείξεζε 

ηελ θνηλφηεηα – δήκν 

πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε 

 

26 - 35 

Παληξεκέλνο-ε 
ε άιιε θνηλφηεηα – 

δήκν ηνπ λνκνχ 

ε άιιε θνηλφηεηα – 

δήκν ηνπ λνκνχ 
36 - 45 

Άλδξαο 

 

46 - 55 

Υσξηζκέλνο-ε 
ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

λνκνχ 

ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

λνκνχ 

56 - 65 

Υήξνο-α 
ε άιιε πεξηνρή εθηφο 

ηνπ λνκνχ 

ε άιιε πεξηνρή εθηφο 

ηνπ λνκνχ 66 θαη 

άλσ 
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2. Γξακκαηηθέο γλψζεηο (ζεκεηψζηε αλ έρεηε νινθιεξψζεη): 

Γεκνηηθφ Γπκλάζην Λχθεην 

Αλψηεξε 

ζρνιή 

(πηπρηνχρνο) 

Αλψηαηε 

ζρνιή 

(πηπρηνχρνο) 

Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα ΓΑ 

 

3. Σνπξηζηηθή εθπαίδεπζε (αλαθέξαηε π.ρ. ΣΔΗ, ρνιή Ξελαγψλ θιπ) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Δπηκφξθσζε / Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε: 

 Ναη  ρη 

Αλ λαη, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Φνξέαο Ώξεο Αληηθείκελν Δπηδνηνχκελν 

    

    

 

5. Απαζρφιεζε πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

Κχξηα ……………… Γεπηεξεχνπζα ………………… 

 

6. Απαζρφιεζε κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

Α. Απφ άπνςε ρξφλνπ απαζρφιεζεο: 

Κχξηα ……………… Γεπηεξεχνπζα ……………… 

Β. Απφ άπνςε εηζνδήκαηνο 

Κχξηα ……………… Γεπηεξεχνπζα ……………… 

 

7. Πνην ην εηήζην εηζφδεκα απφ: 

 Κχξην επάγγεικα Γεπηεξεχνλ επάγγεικα 

Έσο 5.000 επξψ   

5.000-10.000 επξψ   

10.000-15.000 επξψ   

15.000-25.000 επξψ   

Πάλσ απφ 25.000 επξψ   

Γελ μέξσ / Γελ απαληψ   

  

8. Πνηα ήηαλ ηα θίλεηξα πνπ ζαο νδήγεζαλ ζηελ αλάιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθή ζαο 

δξαζηεξηφηεηαο: 

…………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. …………………… 
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Β. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

1.  Έρεηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

 Ναη  ρη 

 

2. Αλ φρη, είραηε παιηφηεξα θαη ηελ εγθαηαιείςαηε; 

 Ναη  ρη 

 

3. Αλ έρεηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηη θαηεχζπλζε έρεη θπξίσο; 

 Φπηηθή 

Παξαγσγή 

 Εσηθή 

παξαγσγή 

 

4. Πφζα ζηξέκκαηα θαιιηεξγείηε ζπλνιηθά: …………… 

 

5. Πφζα ζηξέκκαηα θαιιηεξγνχζαηε πξηλ αλνίμεηε ηελ επηρείξεζε: ……… 

 

6. Πνηεο είλαη νη πην βαζηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ έρεηε: 

Δίδνο ηξέκκαηα Ξεξηθά Αξδεπφκελα 

    

    

    

    

 

7. Ση δψα εθηξέθεηε: 

Δίδνο Αξηζκφο 
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8. Αλ έρεηε θαη γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζαο είλαη δχζθνιν ή έρεηε πξνβιήκαηα λα 

ζπλδπάζεηε ηηο δχν δνπιεηέο; Αλ λαη εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο γηα ηε γεσξγηθή ζαο εθκεηάιιεπζε ζην κέιινλ (γηα ηα 

επφκελα 5 ρξφληα): 

 Θα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί φπσο θαη ηψξα 

 Θα κεησζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Θα εληαζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Γελ μέξσ / Γελ έρσ ζθεθηεί 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε) …………………………………………… 

 

10. Σα πξντφληα πνπ παξάγεη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε: 

i. Ηδηνθαηαλαιψλνληαη 

ii. Δθνδηάδνπλ ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

iii. Δθνδηάδνπλ άιιεο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

iv. Πσινχληαη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ηνπξίζηεο 

v. Πσινχληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

vi. πλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηα αλσηέξσ (π.ρ. i θαη iv): ………… 
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Γ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1. ηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

Δπσλπκία: ………………………………………………………………. 

Ννκηθή κνξθή: …………………………………………………………… 

Έηνο ίδξπζεο: …………………………………………………………….  

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο: ……………………………………………………… 

Σνπνζεζία (ζε ζρέζε κε ηνπο νηθηζκνχο): 

………………………………………………… 

Δίδνο επηρείξεζεο 

 Αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα 

 Αλαςπθηήξην 

 Δζηηαηφξην \ Σαβέξλα 

 Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Άιιν (πξνζδηνξίζηε): ………………………………………………………… 

 

2. Γπλακηθφηεηα επηρείξεζεο 

Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ, ζηα νπνία κπνξεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ε 

επηρείξεζε: 

……… αξηζκφο ηξαπεδηψλ (γηα αλαςπθηήξηα / εζηηαηφξηα / ηαβέξλεο) 

……… αξηζκφο θιηλψλ (γηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα) 

……… άηνκα γηα ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

……… άηνκα γηα ππεξεζίεο άιισλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ  (πξνζδηνξίζηε): 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3.   Έρνπλ εθπαηδεπηεί νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνπξηζκφ / αγξνηνπξηζκφ: 

 Ναη  ρη 

Αλ λαη ζπκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Θέζε 

εξγαδνκέλνπ 

πνπ έρεη 

εθπαηδεπηεί 

Αληηθείκελν 

εθπαίδεπζεο Φνξέαο Γηάξθεηα Δπηδνηνχκελν 

     

     

     

 

4. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ πνηα είλαη ε γλψκε ζαο: (ζεηηθή / αξλεηηθή, πξνβιήκαηα / αδπλακίεο, 

πηζαλέο βειηηψζεηο) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Δθφζνλ έρεηε εληαρζεί ζε θάπνην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ζπκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πξφγξακκα Έηνο Πνζφ επέλδπζεο 

Πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δίδνο επέλδπζεο 

     

     

     

     

 

2. Αμηνινγήζηε ηε ζπκβνιή ηνπ / ησλ πξνγξάκκαηνο / 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηείραηε ζηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο: 

 Δμαηξεηηθή 

 Μεγάιε 

 Μέηξηα 

 Μηθξή 

 Διάρηζηε / αλχπαξθηε 

 



146 

 

Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

α. ιν ην έηνο 

 Καζεκεξηλά 

 Κπξίσο αββαηνθχξηαθα, γηνξηέο θ.ι.π. 

β. Δπνρηθά: Μήλεο απφ ………………… έσο ………………… 

 Καζεκεξηλά 

 Κπξίσο αββαηνθχξηαθα, γηνξηέο θ.ι.π. 

 

2. Πνηεο είλαη νη πεξίνδνη αηρκήο: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Βαζκφο πιεξφηεηαο 

Αξηζκφο πειαηψλ αλά έηνο …… 

Αξηζκφο πειαηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (ηνπξηζηηθή ζαηδφλ) …… 

 

4. Ο αξηζκφο ησλ πειαηψλ θάζε ρξφλν: 

 Απμάλεηαη 

 Μεηψλεηαη 

 Παξακέλεη ν ίδηνο 

 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο: 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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6. Σφπνο πξνέιεπζεο αγξνηνπξηζηψλ: 

Διιάδα (ηεξαξρήζηε ηνπο ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο μεθηλψληαο απφ ηελ θαηεγνξία κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο): 

…… Νηφπηνη 

…… Δπξχηεξε πεξηνρή θνληά ζηελ επηρείξεζε 

…… Λνηπή Διιάδα  

Δμσηεξηθφ (ζεκεηψζηε ηηο ηξεηο θπξηφηεξεο Υψξεο πξνέιεπζεο:)  

 i. …………………………………. 

 ii. …………………………………. 

 iii. …………………………………. 

 

7. Υαξαθηεξηζηηθά πεξηζζνηέξσλ αγξνηνπξηζηψλ :  

i. Φχιν 

 Πεξηζζφηεξνη άλδξεο  Πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο 

ii. Ζιηθία (ζεκεηψζηε κε ηε ζεηξά απμαλφκελσλ πνζνζηψλ % θαη‟ εθηίκεζε απφ 1 

έσο 4):  

…… Μηθξφηεξνη απφ 25 εηψλ 

…… 25 έσο 40 εηψλ 

…… 40 έσο 60 εηψλ 

…… Μεγαιχηεξνη απφ 60 εηψλ 

iii. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ζεκεηψζηε κε ηε ζεηξά απμαλφκελσλ πνζνζηψλ % θαη‟ 

εθηίκεζε απφ 1 έσο 3): 

…… Έγγακνη ρσξίο παηδηά 

…… Έγγακνη κε παηδηά 

…… Αλχπαληξνη 

iv. Γηαθξίλεηε θάπνηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αγξνηνπξίζηεο 

(π.ρ. θχζε, πνιηηηζκφο, δξαζηεξηφηεηεο, κλεκεία θ.ι.π.); 

Διιήλσλ επηζθεπηψλ:……………………………………………… 

Αιινδαπψλ επηζθεπηψλ:…………………………………………… 

v. Οη πην πνιινί πειάηεο είλαη: 

 Σαθηηθνί  Καηλνχξηνη
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Σ. ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

 Γηαηεξεηέν θηίζκα. 

 Παιαηφ ή αλαπαιαησκέλν θηίξην. 

 χγρξνλε θαηαζθεπή. 

 

2. Αλ ππάξρεη θάπνηα πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ 

πεξηγξάςηε ηελ: 

Ζιηθησκέλνη ………………………………………………………………………… 

Μηθξά παηδηά………………………………………………………………………… 

Α.Μ.Δ.Α. …………………………………………………………………………… 

 

3. Πνηα ζρέζε αλαπηχζζεηε κε ηνπο πειάηεο ζαο; Πεξηγξάςηε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ 

θάλεηε.  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πηζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε απφ θάπνην θνξέα (π.ρ. ΔΛΟΣ, 

ζπζηήκαηα HACCP θαη ISO) ζπκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Φνξέαο Ολνκαζία πηζηνπνίεζεο Υξεκαηνδφηεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο 

   

   

   

   

Αλ φρη ζθέθηεζηε λα πηζηνπνηεζείηε: 

 Ναη  ρη 

Αλ φρη πάιη, γηαηί: 

 Ζ δαπάλε είλαη πςειή 

 Γελ ην ζεσξείηε απαξαίηεην 

 Γελ ην έρεηε ζθεθηεί 

 Ζ ιεηηνπξγία απαηηεί γλψζεηο πνπ δελ έρεηε 

Άιινο ιφγνο (πξνζδηνξίζηε:)……………………….…………………. 
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5. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα (ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη βηνινγηθά πξντφληα): 

 Ναη  Έρσ θάπνηα ζρεηηθή γλψζε  ρη 

 

6. Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη ειεγρζεί πνηέ απφ θάπνην θνξέα γηα ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ (π.ρ. πξνδηαγξαθέο Δ.Ο.Σ.): 

 Ναη 

 ρη  

 Αλ λαη, απφ πνην θνξέα:………………………………………………….  

7. Πφζν ζπρλά γίλεηαη έιεγρνο: 

 Κάζε ρξφλν 

 πάληα 

 Γελ έρεη γίλεη πνηέ σο ηψξα 
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Ε. ΠΡΟΧΘΖΖ – ΠΡΟΒΟΛΖ - ΤΝΔΡΓΗΑ – ΓΗΚΣΤΧΖ 

 

1. Απφ πνηα πεγή πξνκεζεχεζηε ηα πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ζαο (ηξνθνδνζία θνπδίλαο) (ζεκεηψζηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κε 1 ην 

ζπνπδαηφηεξν): 

 Απφ δηθή ζαο παξαγσγή 

 Απφ άιινπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο 

 Απφ ην ζνχπεξ κάξθεη ηεο πεξηνρήο 

 Απφ ηελ αζηηθή αγνξά (π.ρ. απφ ηελ πξσηεχνπζα) 

 Άιιν (πξνζδηνξίζηε):……………………………………. …………… 

 

2. πλεξγάδεζηε κε ηνπηθνχο παξαγσγνχο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

επηρείξεζε: 

 Ναη  Μεξηθέο θνξέο  ρη 

Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηε ζπλεξγαζία (π.ρ. είδε πξντφλησλ, δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ άιιεο ππεξεζίεο δηαθνξεηηθέο απφ εζάο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ζηε δηθή ζαο επηρείξεζε;  

 Πνιχ 

 Αξθεηά 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Οη νκνεηδείο κε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε παίδνπλ αληαγσληζηηθφ ξφιν; 

 Πνιχ 

 Αξθεηά 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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4. Γηαθεκίδεηε ηελ επηρείξεζε ζαο:  

 Ναη  ρη 

Αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν:  

 Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην 

 Καηαρψξηζε ζε εθεκεξίδα 

 ην ξαδηφθσλν 

 ηελ ηειεφξαζε 

 Μέζσ ηληεξλέη 

 Άιιν (πξνζδηνξίζηε:)…….….…………………………… 

 Αλ φρη, γηαηί; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Γηαηεξείηε επαθή κε ηνλ/ηνπο θνξέα/θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο: 

 Ναη  ρη 

Αλ λαη, ηη είδνπο: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Αλήθεηε ζε θάπνην/α δίθηπν/α πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. δίθηπν επαγγεικαηηψλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ): 

 Ναη  ρη  

Αλ λαη, ζε πνην/α θαη ηη απνθνκίδεηε απφ απηή ηελ ζπκκεηνρή: 

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………… 

Αλ φρη, γηαηί: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. πκκεηέρεηε ζε Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο: 

 Ναη  ρη 

Αλ ζπκκεηέρεηε ζε Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο πνην είλαη, είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηη απνθνκίδεηε απφ απηή ηελ ζπκκεηνρή; 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………… 

Αλ φρη, γηαηί δελ ζπκκεηέρεηε: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Ζ επηρείξεζή ζαο ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθά ζρήκαηα (ζπιιφγνπο, δίθηπα) ελεκέξσζεο 

θαη πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο: 

 Ναη  ρη 

 Γελ ππάξρεη θάπνην ζρήκα 

Αλ λαη, ζε πνηα εηδηθφηεξα:……………………………………………………………..  

 

9. Ζ επηρείξεζή ζαο ζπκκεηέρεη ζε εζεινληηθέο θηλήζεηο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θαη 

δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: 

 Ναη  ρη  Γελ ππάξρνπλ / Γελ γλσξίδσ  
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Ζ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ 

 

1. Ζ επηρείξεζή ζαο παίξλεη θάπνηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ: 

 Ναη  ρη 

Αλ λαη, ηα κέηξα απηά ζε ηη εηδηθφηεξα αθνξνχλ: 

 ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο 

 ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ 

 ηελ θαηαλάισζε λεξνχ 

 Άιιν (πξνζδηνξίζηε): 

………………………….………………………………………………….…………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Γλσξίδεηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Σδνπκέξθσλ 

 Ναη 

 ρη 
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Αλ λαη απφ πνχ ηε πιεξνθνξεζήθαηε; 

…………………………………………………………… 

 

3. Θεσξείηε ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Σδνπκέξθσλ κηα ζσζηή 

ελέξγεηα; ε ηη λνκίδεηε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πεξηνρή θαη ηη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη; 

………………………….……………………………………….……………………… 

………………………….……………………………………….……………………… 

………………………….……………………………………….……………………… 

………………………….……………………………………….……………………… 
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Η. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

 

1. Πψο κπνξεί θαηά ηε γλψκε ζαο λα αμηνπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν απφ 

ηνπξηζηηθήο άπνςεο ε πεξηνρή; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

 

2. Να αλαθέξεηε ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηνπξηζηηθή άπνςε πιενλεθηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο (μεθηλψληαο απφ ην ζεκαληηθφηεξν): 

i. ………………………………………………..………………………… 

ii. ………………………………………………..………………………… 

iii. ………………………………………………..………………………… 

iv. ………………………………………………..………………………… 

v. ………………………………………………..………………………… 

 

3. Καηά ηελ άπνςή ζαο πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ηνπξηζκφο – αγξνηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή (μεθηλψληαο απφ 

ην ζεκαληηθφηεξν): 

i. ………………………………………………..………………………… 

ii. ………………………………………………..………………………… 

iii. ………………………………………………..………………………… 

iv. ………………………………………………..………………………… 

v. ………………………………………………..………………………… 

 

4. Πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 
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5. Ση παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην ζηελ πεξηνρή, ελψ ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί/αμηνπνηεζεί γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο: 

…………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

6. Ση δπλαηφηεηεο ζα πξνζθέξεη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ φζνλ 

αθνξά ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

 

7. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ή 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ (μεθηλψληαο απφ ην 

ζεκαληηθφηεξν): 

i. ………………………………………………………..………………… 

ii. ………………………………………………………..………………… 

iii. ……………………………………………..…………………………… 

iv. ………………………………………………………..………………… 

v. ………………………………………………………..………………… 

 

8. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ζηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο: 

 Θεηηθή 

 Πεξηνξηζηηθή 

 Αξλεηηθή 

 Αδηάθνξε 

Καηά ηε γλψκε ζαο πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζεηηθφηεξα; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 
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9. Δθηηκάηε φηη ε πνιηηεία ζηεξίδεη επαξθψο ηνλ αγξνηνπξηζκφ; Ση άιιν ζα 

πεξηκέλαηε; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

 

10.  Πψο εθηηκάηε φηη ζα εμειηρζεί ν αγξνηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή; Πνην είλαη 

ην φξακά ζαο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή; 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………..………………………… 
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ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

(ΦΟΡΔΗ) 

 

Αξηζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ …… 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέζν ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

κεηαπηπρηαθή έξεπλα ηνπ θνηηεηή Υξήζηνπ Μπξηαζνχιε ζην αληηθείκελν ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη απξφζσπα, κε αλαθνηλψζηκα ζε ηξίηνπο θαη ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ παξφκνησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο.  

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

Αζήλα, Μάηνο 2009 
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ηνηρεία θνξέα 

Δπσλπκία θνξέα: 

……………………………………………………………………. 

Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ  θνξέα: 

…………………………………………………………. 

 

Αηνκηθά ζηνηρεία ζηειέρνπο ηνπ θνξέα 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζηειέρνπο (πξναηξεηηθφ): 

…………………………………………..  

Ηδηφηεηα ζην θνξέα: 

…………………………………………………………………….. 

Μνξθσηηθφ επίπεδν (Σίηινο ζπνπδψλ):  

……………………………………………….. 
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ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ 

 

1. Πνηα είλαη ε γεληθή εηθφλα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ - 

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή (π.ρ. ηη είδνπο επελδχζεηο έγηλαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πνην είδνο επελδχζεσλ θπξηαξρεί θαη γηα πνην ιφγν); 

……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….…………………….…………………………… 

 

2. Ση βαζκφ δίλεηε ζηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε κηα 

θιίκαθα βαζκνιφγεζεο κε 1=αλεπαξθήο, 2=κέηξηα, 3=θαιή, 4=πνιχ 

θαιή, 5=άξηζηε αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε; …… ρνιηάζηε ην βαζκφ: 

……………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………

…………………………… 

 

3. Πνηα είλαη ε ηάζε σο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή. 

Απμάλεηαη θαη ζε πνην βαζκφ ρξφλν κε ην ρξφλν, πξνο πνηεο πεξηνρέο 

θπξίσο θαηεπζχλεηαη θαη πψο ην εξκελεχεηαη; 

……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….……  

 

4. Αληαπνθξίλνληαη νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ζηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο γηα ηελ πεξηνρή (Δίλαη πνιιέο ή ιίγεο, 

πξνζθέξνπλ πνηνηηθφ πξντφλ); 

……………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5. Πνηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα πνχκε 

φηη κηα επηρείξεζε είλαη αγξνηνπξηζηηθή; Ση ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ψζηε έλαο ηνπξίζηαο λα κπνξεί λα ηελ επηιέμεη; 

……………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………

…………………………… 

 

6. Ση είδνπο ηνπξίζηεο έξρνληαη ζηελ πεξηνρή (π.ρ. θπξίσο έιιελεο/μέλνη, 

λεαξήο ειηθίαο, νηθνγελεηάξρεο): 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

 

7. πλδέεηαη ν αγξνηνπξηζκφο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία (φπσο π.ρ. κε ηε 

γεσξγία γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγεί ζέζεηο 

εξγαζίαο, ζπγθξαηεί πιεζπζκφ ζηνλ ηφπν θιπ) θαη κε πνηνπο ηξφπνπο; 

……………………………………………………………………………………

………….….……………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………

………………………  
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ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

1. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ θνξέα πνπ αλήθεηε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή; Πνην/α πξφγξακκα/ηα ρξεκαηνδφηεζεο 

αγξνηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ δηαρεηξίζηεθε ή ηη άιιεο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο έρεη πινπνηήζεη ζηελ πεξηνρή ν θνξέαο ζαο θαη δηαρεηξίδεηαη σο 

θαη ζήκεξα; Πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ έρεηε ζρεκαηίζεη; 

…………………………………………………………………………………

…………….….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………….….………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………

………………………………………………………  

 

2. ε ηη βαζκφ ζα είραλ θηλεηνπνηεζεί νη επηρεηξεκαηίεο ρσξίο ηα 

πξνγξάκκαηα; Πνηα ε ζπκβνιή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο;  

……………………………………………………………………………………

………….….……………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………

………………………  
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3. Πνηνη θάλνπλ ή ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ επελδχζεηο αγξνηνπξηζκνχ 

ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ; Δίλαη εχθνιν λα θηλεηνπνηεζνχλ 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο; Πνηνη είλαη νη σζεηηθνί ή αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο; 

……………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….…………………….………………………………………………

…………………………………………………………….……………………

……………………………………… 

Γηαθξίλεηε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληνλφηεξα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ; 

 Γεσξγνί  

 Λνηπνί θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο 

 Καηαγφκελνη απφ ηελ θνηλφηεηα πνπ δνπλ φκσο ζε αζηηθφ ρψξν ή 

αιινχ  

 Ξέλνη σο πξνο ηελ θαηαγσγή 

 χιινγνη  

 Γήκνη 

 Άηνκα θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ (π.ρ. κεραληθνί θιπ) 

 Άιινη (πξνζδηνξίζηε): 

………….……………………………………………  

 

4. Ση δξάζεηο - πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απφ 

δηάθνξνπο αλαπηπμηαθνχο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, ψζηε λα 

εληζρχζνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή; Γλσξίδεηε ελδερνκέλσο 

πξνγξάκκαηα ή θνξείο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο; 

…..……………………………….…………..…………………………………

……..……………………………….…………..………………………………

……..……………………………….…………..………………………………

……..……………………………….…………..……………………………… 
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ΟΡΓΑΝΧΖ – ΓΗΚΣΤΧΖ- ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

1. Τπάξρνπλ δηαζπλδέζεηο - δηθηπψζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ αζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

ή ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ; Γλσξίδεηε πνηεο είλαη απηέο θαη ηη 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ; Ση αθφκε πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………..…………………….

……………………………… 

 

2. ε πνην βαζκφ ππάξρεη ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ησλ δπλεηηθά 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηνπξηζηηθή / αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην 

λνκφ (λνκαξρηαθή, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

αλαπηπμηαθή εηαηξεία θιπ) θαη πνπ νθείιεηαη απηφ; 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

Με αξηζκνχο 1 αλεπαξθήο ζπληνληζκφο έσο 5 εμαηξεηηθφο ηη βαζκφ ζα δίλαηε; 

…… 

 

3. Σειεπηαία δεκηνπξγήζεθε έλα Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο (Σ..Π.) 

ζηελ πεξηνρή. Γλσξίδεηε ζρεηηθά; Πψο βιέπεηε ηελ εθαξκνγή ελφο 

ηέηνηνπ Σ..Π. (Σα πιενλεθηήκαηα, ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ); 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 

…..……………………………….…………..………………………………… 
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4. ε ηη βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο πξνβάιιεηαη ε πεξηνρή ζηελ Διιάδα 

ή θαη ζην εμσηεξηθφ σο αγξνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο; Δίλαη 

ηθαλνπνηεηηθή ε πξνζπάζεηα, ηη επί πιένλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη; 

…..……………………………….…………..……………………………… 

…..……………………………….…………..……………………………… 

…..……………………………….…………..……………………………… 

 

5. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα / αδπλακίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ζηνλ αγξνηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο θαη πνηα είλαη απηά 

(γεληθφηεξα πξνβιήκαηα, π.ρ. πξνβιήκαηα ππνδνκψλ, απφζηαζεο, 

νδηθνχ δηθηχνπ ή εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα, π.ρ. πξνβιήκαηα αλεπαξθνχο 

ζρεδηαζκνχ θ.η.ι.); 

…..…………………….…………..…………………………………………… 

…..…………………….…………..…………………………………………… 

…..…………………….…………..…………………………………………… 
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ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ 

 

1. Γλσξίδεηε γηα ην Δζληθφ Πάξθν ζηελ πεξηνρή; Ση ζεκαίλεη γηα ηελ πεξηνρή; Ση 

δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ πάξθνπ γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εηδηθφηεξα; 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

………………………….…………..…………………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

 

2. Οη πνιίηεο γλσξίδνπλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο εζληθνχ πάξθνπ; 

Δίραλ θιεζεί πνιίηεο ζε δηαβνχιεπζε; ε πνην βαζκφ έγηλε ελεκέξσζε ή 

δεηήζεθε ε γλψκε ηνπο; Γλσξίδεηε πψο εθιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ νη πνιίηεο, νη αγξφηεο ή άιινη επαγγεικαηίεο; 

……………………………………………………………………………………

………….….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………….….……………………………………………………

…………………………………… 

 

3. Θα δεκηνπξγήζεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην εζληθφ πάξθν ελδερνκέλσο θαη 

πξνβιήκαηα; Πνπ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή γηα λα κελ ππάξμνπλ αλεπηζχκεηα 

απνηειέζκαηα γηα ην ρψξν ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, ηνλ αγξνηνπξηζκφ ή ηηο άιιεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θηελνηξνθία, δαζνθνκία); 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 
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4. Πνηνο ή πνηνη πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ πάξθνπ; Με πνην ηξφπν ζα ηελ 

θαηεπζχλνπλ θαη ζα ηελ ειέγρνπλ; Έρεη ν θνξέαο ζαο θάπνηεο πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία (αξκνδηφηεηεο) ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ; 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

 

5. Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηε φηη έρνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελφςεη θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ;  

……………………………………………………………………………………

……………..…………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………….

…………………….………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

6. Ση ξφιν κπνξνχλ ή πξέπεη λα επηηειέζνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο; Πηζηεχεηε φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

ηξφπν πνπ λα κελ ππνβαζκίδνπλ ην ρψξν θαη πψο απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνηξαπεί; 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

…..…………………………….…………..……………………………………… 

 

7. Αμηνπνηνχληαη επαξθψο νη πφξνη θαη ηη πφξνπο (θπζηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, 

ζξεζθεπηηθνχο, ιανγξαθηθνχο, θ.ιπ.) έρεη ε πεξηνρή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ; 

…..………………….…………..…………………………………………… 

…..………………………………..…………………………………………… 

…..…………………….…………..…………………………………………… 
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8. Πέξα απφ ηα πξνεγνχκελα, πνην άιιν ζρφιην έρεηε λα πξνζζέζεηε ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ; 

………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………

……………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………..………  

 


