
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το έργο με τίτλο “Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός”,  
το  οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 
– 2006. 
 
Το έργο είναι διακρατικό και συμμετέχουν: η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. με 
περιοχή πιλότο την Αμοργό και τις Μικρές Κυκλάδες, η Περιφέρεια Σικελίας με την 
περιοχή Madonie (Région Sicilia), η περιοχή Σουπραμόντε της Σαρδηνίας (Reseau 
Ogliastra Supramonte - Commune de Arzana), η περιοχή Deux Massifs της Κορσικής 
(Gal de deux Massifs, Capicorsu, Nebbiu e Custèra), η περιοχή Ουέλβα της Ισπανίας 
(Département de Huelva- Service de promotion économique et occupation) και ως 
παρατηρητής του έργου η εταιρεία μελετών για την ανάπτυξη και τη χωροταξία στην 
περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d’Etudes, de Développement et d’Aménagement de 
la Zone de Zouaraa).  
 
Πρόκειται για ένα σχέδιο του οποίου κύριος στόχος είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η 
στήριξη των επιχειρηματιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και 
προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού με την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας 
μάρκετινγκ, καθώς και με την υλοποίηση συγκεκριμένων πειραματικών δράσεων σε 
συγκεκριμένες περιοχές που ορίζονται ως «περιοχές πιλότοι». 
 
Το σχέδιο προτείνει πιθανούς τρόπους για να εξέλθουμε από την αφηρημένη έννοια της 
«προώθησης τουρισμού» και να εισέλθουμε σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια ενός λεπτομερούς 
σχεδιασμού μάρκετινγκ. Με τον τρόπο αυτό θα  γίνει προσπάθεια να μπει ένα τέλος στον 
αυτοσχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος, να υπάρξει παράταση της τουριστικής περιόδου 
καθώς και ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και στην ενδοχώρα.  
 
Στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργάζονται οι διακρατικοί εταίροι στο να αναπτύξουν μια 
κοινή μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος καθώς και να χρησιμοποιήσουν τα ίδια 
εργαλεία Μάρκετινγκ (έρευνα, στρατηγικό σχεδιασμό κλπ.). 
 
Η κοινή επιθυμία όλων των διακρατικών εταίρων είναι να καθορίσουν ένα πιθανό μοντέλο 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και της χρησιμοποίησής τους για τουριστικούς σκοπούς, 
το οποίο θα επιτρέπει την αποτελεσματική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και 
την προστασία της φύσης. 



 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. ως εταίρος του έργου και μετά από μελέτη των 
προδιαγραφών για τις συμμετέχουσες περιοχές και βασιζόμενη στα συμπεράσματα της Μελέτης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επέλεξε ως “περιοχή πιλότο” για την 
εφαρμογή του έργου, τα νησιά Αμοργό, Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια και Σχοινούσα τα 
οποία χαρακτηρίζονται από νησιωτικότητα – δηλαδή απομακρυσμένα νησιά από το κέντρο με 
φαινόμενα αποκλεισμού – και τα οποία δέχονται αυξανόμενη τουριστική πίεση στις ακτές σε 
μικρές περιόδους αιχμής.  
 
Με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου στα νησιά μας επιθυμούμε να επιτευχθεί η 
διαφοροποίηση ή/και η εξειδίκευση του συστήματος τουριστικής προσφοράς στην επιλεγμένη 
περιοχή που θεωρείται μοναδικής φυσικής αξίας, ξεφεύγοντας από το κλασικό πρότυπο 
«Θάλασσα, ήλιος και διασκέδαση» που έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη εποχικότητα. 
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τον καθορισμό, τη δημιουργία /σύνθεση και την προώθηση 
στην αγορά νέων τουριστικών προϊόντων «μη εποχικού χαρακτήρα» που θα καλύπτουν «κενά 
της αγοράς». Με άλλα λόγια πρόκειται για προτάσεις εναλλακτικών μορφών διακοπών (πχ. 
Περιπατητικός Τουρισμός, Τουρισμός Καταδύσεων κλπ.)που επιχειρούν να κινητοποιήσουν 
ένα τουρισμό περιορισμένο σε αριθμό αλλά μεγάλης προστιθέμενης αξίας. 
 
Από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αναμένονται θετικές επιπτώσεις τόσο στην 
τοπική οικονομία των νησιών όσο και στην διαμόρφωση νέων αντιλήψεων στον τουρισμό 
μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. 
 
Η ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού δεν μπορεί παρά να έχει θετικό αντίκτυπο στην 
επιχειρηματικότητα και στην αγορά εργασίας. Διότι η σύνθεση ενός εναλλακτικού 
τουριστικού προϊόντος ποιότητας που δεν έχει εποχικό χαρακτήρα, επιτρέπει την 
ανάπτυξη καινούργιων επαγγελμάτων, και αφορά κυρίως επιχειρήσεις νέων που πρόκειται 
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή γυναίκες. Πρόκειται για επαγγέλματα που 
εντάσσονται σε τομείς, όπως το περιβάλλον, η μεταποίηση και η αξιοποίηση τοπικών 
προϊόντων, η διατήρηση και προστασία των φυσικών αγαθών, η διαχείριση της παροχής 
πολιτισμικών υπηρεσιών, η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντωνκαθώς και η φιλοξενία και 
γενικότερα οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τις δραστηριότητες αναψυχής 
 
Η υλοποίηση του προγράμματος προσφέρει στους συμμετέχοντες επαγγελματίες και 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατάρτιση σε θέματα μάρκετινγκ καθώς και 
ανάδειξης και προώθησης ενός βιώσιμου και εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος. 
Αποτελεί μια διαδικασία με σημαντική πτυχή την άμεση εμπλοκή τόσο των 
επαγγελματιών όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Η κύρια διαφοροποίηση από άλλα προγράμματα είναι ότι δεν επιβάλλει ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εκ των άνω, αλλά κατ’ αρχήν λαμβάνει υπόψη τις στάσεις και ανάγκες των 
τοπικών παραγόντων, κατοίκων και επιχειρηματιών και βάσει αυτών παράγει ένα τοπικό 
πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα» του εκάστοτε νησιού. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι αποδεχτούν τις αρχές μιας βιώσιμης ανάπτυξης που 
εκφράζονται μέσα από ένα τοπικό σύμφωνο ποιότητας και το οποίο παρουσιάζεται σε μια 
σειρά ημερίδων που γίνονται σε όλα τα νησιά του προγράμματος.  
 



ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 
Κατά την εξέλιξη του προγράμματος INTERREG III B – MEDOCC – Μεσογειακή 
Ταυτότητα διερευνείται στα επιλεγμένα νησιά η ποιότητα και η σύνθεση της τουριστικής 
προσφοράς, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα σχετικά με την ζήτηση για τα νησιά της 
περιοχής πιλότου, τα κίνητρα επίσκεψης των τουριστών στην επιλεγμένη περιοχή με 
στόχο τα αποτελέσματα αυτά να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη των νέων τουριστικών 
προϊόντων. 
 
Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών πραγματοποιούνται σε όλα τα νησιά 
σεμινάρια καινοτομίας και μάρκετινγκ, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού και ιδιαίτερα τουρισμού φυσιολατρίας, 
γαστρονομίας, θαλασσίων διαδρομών, θρησκευτικού τουρισμού, κ.λ.π. 
Σκοπός των σεμιναρίων είναι οι επαγγελματίες να προβληματιστούν και να δημιουργήσουν 
από μόνοι τους ένα όραμα για το είδος του εναλλακτικού τουρισμού που θέλουν να 
προσφέρουν. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις 
τους σύμφωνα με αυτά που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.  
 
Στην συνέχεια καταστρώνεται με την βοήθεια ειδικών ένα σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο 
καθορίζει την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην συνέχεια καθορίζονται 
εναλλακτικές λύσεις τουριστικών προϊόντων για τις οποίες καταρτίζεται μελέτη 
σκοπιμότητας (cost-benefit analysis). Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τα αποδοτικότερα 
σχέδια. Οι επαγγελματίες καλούνται στη συνέχεια να συνεργαστούν στην ανάπτυξη αυτών 
των προϊόντων, όπου θα υποστηρίζονται και πάλι από ειδικούς.  
 
Τέλος στη φάση υλοποίησης των στρατηγικών Μάρκετινγκ γίνεται προβολή και  προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος στα κατάλληλα μέσα και στα κατάλληλα κοινά ώστε να υπάρξει 
ενδιαφέρον για την προσφορά του νέου προϊόντος. 
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