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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

"ΠΑΡΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ" 

 

Α. Φυσικό Αντικείµενο 

 
Εν έτη 2015 και κατά τη διάρκεια µιας επίµονης οικονοµικής κρίσης µε επιπτώσεις στην 

οικονοµία και την κοινωνία, µε ένταση των ανισοτήτων, µε έλλειψη ευκαιριών, την αύξηση 

της ανεργίας και την µετανάστευση των νέων (25-35 ετών) του πιο δυναµικού και 

αποτελεσµατικού ανθρωπίνου δυναµικού της Ελλάδας, η ανάπτυξη δεν επαφίεται µόνο στη 

κεντρική κυβέρνηση. Η περιφερειακή και τοπική συγκρότηση φορέων και πολιτών γύρω από 

προτάσεις και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα µπορούν να βοηθήσουν έµπρακτα τον 

τοπικό πληθυσµό να δραστηριοποιηθεί και να αντιµετωπίσει το τέλµα εν τη ενώσει. 

 

Έχοντας υπόψιν τις ανωτέρω συνθήκες και µεταπηδώντας στην µικροοικονοµία της περιοχής 

µας, επισηµαίνουµε ότι στην περιοχή των αρχαίων Φιλίππων και συγκεκριµένα στα Τενάγη 

των Φιλίππων, που ανήκουν σε ένα σύστηµα υδρογεωλογικό, εκείνο της λεκάνης των 

ποταµών Αγγίτη – Στρυµόνα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται καιρικά φαινόµενα 

υψηλού βαθµού πληµµυρικής επικινδυνότητας,  µε τεράστιες επιπτώσεις από τις µέχρι 
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σήµερα πληµµύρες στις αγροτικές καλλιέργειες και κατά συνέπεια στο αγροτικό εισόδηµα της 

περιοχής, που είναι η κύρια οικονοµική πηγή. 

 

Ταυτόχρονα έχουµε, µη αµελητέες, εξελίξεις σε πολιτιστικό και τουριστικό επίπεδο οι οποίες 

µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικούς φάρους προστασίας και ανάδειξης της περιοχής, 

προς όφελος της κοινωνίας, της πολιτείας, της επιχειρηµατικότητας και του περιβάλλοντος. 

Σηµαντικός σηµατοδότης αυτών είναι η ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στα 

Μνηµεία Παγκόσµιας κληρονοµιάς Ουνέσκο (2016) καθώς και η συνεχόµενη ανασκαφή 

στον Αρχαιολογικό χώρο της Αµφίπολης. Παράλληλα έχουµε ετήσια αύξηση των επισκεπτών 

άνω του 20% κυρίως µέσα στο Νοµό Καβάλας, µε τις επενδύσεις στο Αεροδρόµιο “Μέγας 

Αλέξανδρος” να βρίσκονται στο προσκήνιο και να αποφέρουν ήδη αύξηση της προσέλκυσης 

πτήσεων 40% εντός του πρώτου έτους. Επενδύσεις εξελίσσονται στα οδικά δίκτυα ∆ράµας - 

Καβάλας και ∆ράµας - Αµφίπολης και αναµένουµε η ολοκλήρωση του υπόγειου 

σιδηρόδροµου στην Θεσσαλονίκη να βρει την περιοχή µας έτοιµη να προσελκύσει µεγάλο 

αριθµό επισκεπτών που δεν θα µπορεί να ικανοποιήσει η ίδια. 

 

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται λεπτοµερής µελέτη αναπτυξιακού χαρακτήρα, η οποία θα 

υποστηρίζει τον αγροτουρισµό, τον οικοτουρισµό, τον αθλητικό,  αρχαιολογικό και 

θρησκευτικό τουρισµό, µε άλλες παρεµφερείς δράσεις εναλλακτικού τουρισµού, όπως 

κανάλια όχι µόνο άρδευσης αλλά µε δυνατότητα κίνησης µικρών σκαφών (υδατοδιαδροµές), 

υποδοµές άθλησης των νέων, όπως κωπηλασία, παιχνίδια νερού, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α. για 

την ενίσχυση του οικονοµικού µοντέλου της περιοχής. Σηµαντικό είναι να λαµβάνεται 

µέριµνα για την προστασία του οικοσυστήµατος και την διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

σεβόµενοι την τοπική βιοποικιλότητα που καταστρέφεται, την µεγάλη ιστορική βαρύτητα που 

φέρει η περιοχή ως βουβός µάρτυρας των αρχαίων Φιλίππων και του Παγγαίου Όρους, του 

Όρβηλου, του Συµβόλου και των υπόλοιπων ορεινών όγκων που περικλείουν την λεκάνη 

των Τεναγών. 

 

Α.1: Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειµένου µελέτης  
 

Το βασικό αντικείµενο της µελέτης αυτής, είναι ο ορισµός µιας στοχευµένης και βιώσιµης 

στρατηγικής ανάπτυξης, για την µετατροπή ενός αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος 
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µεγάλης ιστορικής και εθνικής σηµασία, όπως είναι τα Τενάγη των Φιλίππων και οι 

Παρατενάγειες περιοχές, σε ένα προορισµό µε παγκόσµια ακτινοβολία. Σκοπός της είναι ο 

πανάρχαιος αυτός φυσικός χώρος να εξελιχθεί σε έναν Προορισµό Αριστείας, όπως τον 

περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα πλαισιώνεται από έναν Ολοκληρωµένο 

(Ολιστικό) Στρατηγικό Σχεδιασµό, δοµηµένος έτσι ώστε να κινητοποιεί τους ανθρώπινους 

πόρους, να αναγνωρίζει, να αξιοποιεί και να προωθεί τον πλούσιο περιβαλλοντικό και 

πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Το όνοµα αυτού “Πάρκο Φιλίππων”. 

 

Το µεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται για την διενέργεια της έρευνας και της 

σύνταξης της µελέτης αυτής εδράζεται στη θεωρία της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης περιοχών 

(Ρόκος, 2013) καθώς και στις θεωρίες της Βιωσιµότητας και της Αειφορίας. Η περιοχή 

προσεγγίζεται από όλες τις πτυχές της, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισµικές, 

περιβαλλοντικές και τεχνολογικές (ολιστικά) και σε συνεργασία µε τον άνθρωπο και τις 

συλλογικότητες του, κοινωνικές, αυτοδιοικητικές, ερευνητικές και επιχειρηµατικές, 

διαµορφώνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης όπου οι προτεινόµενες δράσεις εντάσσονται ειρηνικά, 

παραγωγικά και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 

 

Ο Ολοκληρωµένος (Ολιστικός) Στρατηγικός Σχεδιασµός, «Πάρκο Φιλίππων» βρίσκεται σε 

συνεχή διαβούλευση από τις αρχές του 2015 µε Περιφερειακούς και ∆ηµοτικούς 

εκπροσώπους της περιοχής, υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά και µε την 

τοπική κοινωνία, θεσµούς που την εκπροσωπούν, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτήν και πολίτες. Σήµερα η δηµιουργία του κοινού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί έργο 

υψηλής ωρίµανσης ενταγµένο στα επιχειρησιακά προγράµµατα των δήµων, επιθυµία των 

ίδιων των ∆ηµάρχων αλλά και ενεργών πολιτών που έχουν ανάγκη την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής τους. 

 

Η µεθοδολογία τόσο της Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας όσο και το 

πλαίσιο ανάπτυξης του  Ολοκληρωµένου (Ολιστικού) Στρατηγικού Σχεδιασµού, «Πάρκο 

Φιλίππων» αναλύονται στις παρακάτω ενότητες και αποτελούν από µόνα τους καινοτόµα 

πρωτοβουλία, καθώς δεν υπάρχει αναφορά για αντίστοιχη πλατφόρµα αναπτυξιακής δοµής 

και συνεργασίας στην ελληνική επικράτεια. Η δοµή της στηρίζεται τόσο σε βιβλιογραφικά 
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επιστηµονικές µεθόδους, σε πετυχηµένες εµπειρικές εφαρµογές από τον παγκόσµιο χάρτη 

αλλά και στη τεχνογνωσία που ανέπτυξε το επιστηµονικό δυναµικό της ΑΜΚΕ Επιστηµονική 

οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” για όλη την περιοχή παρέµβασης. 

Ορισµοί 

 

Βιώσιµη ανάπτυξη  
 
Με βάση τον ορισµό της Επιτροπής Brundtland, Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να δεσµεύει την δυνατότητα των µελλοντικών 

γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη είναι 

αδιαµφισβήτητα ουσιαστικής σηµασίας για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και 

τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βασίζεται 

στην αποτελεσµατική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της 

κοινωνίας, είτε φυσικών, είτε ανθρωπίνων είτε οικονοµικών πόρων.  

 

 

Ολοκληρωµένη (Ολιστική) Ανάπτυξη 

 

Ως Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη έχει οριστεί από το 1963 (Ρόκος 2003) η ταυτόχρονα και 

διαχρονικά οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική / τεχνολογική 

ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται να/και τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό, από, 

και στον άνθρωπο και τις συλλογικότητες του, όπως αυτοί εντάσσονται ειρηνικά, 

παραγωγικά, και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον, το 

διαµορφώνουν, αλλά και το προστατεύουν µε τη δράση τους, όντας αναπόσπαστα µέρη του 

και όχι ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι, “επενδυτές” ή εκµεταλλευτές του. 

 

Προορισµός Αριστείας 

 

Ο Ευρωπαϊκός προορισµός Αριστείας έχει βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη των αξιών, 

της ποικιλοµορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών 
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όσο και την προβολή προορισµών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται µε τρόπο τέτοιο, 

ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και περιβαλλοντική ισορροπία. 

 

 
Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός “Πάρκο Φιλίππων” 
 
 
Ορίζεται ως ο κοινός κώδικας ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης του Πάρκου Φιλίππων, ο 

οποίος ορίζει το αξιακό σύστηµα θεώρησης και δράσης, τη θεµατική προσέγγιση των 

αναπτυξιακών αναγκών και προβληµάτων και προτείνει ένα ιεραρχηµένο πλάνο δράσεων 

για την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 

 
 
 

Α.2: Μεθοδολογία Υλοποίησης Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιµότητας 

και Βιωσιµότητας “Πάρκο Φιλίππων”  

 

Η επιλογή της µεθοδολογίας του στρατηγικού σχεδιασµού σκοπιµότητας και βιωσιµότητας 

λαµβάνει υπόψη τις παρακάτω συνθήκες: 

 

● Την Ολοκληρωµένη (ολιστική) θεώρηση και δυναµική οπτική των 

αλληλεπιδρούµενων µεταβλητών του περιβάλλοντος 

● Την χρήση της διοικητικής µεθόδου από τα “κάτω προς τα πάνω” 

● Την στρατηγική επιλογή του πολιτισµού, ως µέσου κοινωνικής συνοχής, ως µανδύα 

ανάπτυξης του τουρισµού και ως µέσου προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Ξεκινά µε τον ορισµό του Πλαισίου Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκου Φιλίππων” 

και αφού τον ορίσει και τον εξειδικεύσει προσεγγίζει, µέσα από αυτή τη µατιά, την 

υφιστάµενη κατάσταση και την σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” 
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Α.2.1 Πλαίσιο Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” 

 
Όπως αναφέρθηκε στους ορισµούς, ως Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη εννοούµε την ταυτόχρονα 

και διαχρονικά οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική / 

τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται να τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε 

σεβασµό, από, και στον άνθρωπο και τις συλλογικότητες του, όπως αυτοί εντάσσονται 

ειρηνικά, παραγωγικά, και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον, το 

διαµορφώνουν, αλλά και το προστατεύουν µε τη δράση τους, όντας αναπόσπαστα µέρη του 

και όχι ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι, “επενδυτές” ή εκµεταλλευτές του. 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί µια τέτοια συνθήκη, σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία (Ρόκος, Η θεωρία και η πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, 

2013), είναι οι εξής: 

  

● προϋποθέτει τις αρχές της διεπιστηµονικότητας και της ολοκληρωµένης προσέγγισης, 

µελέτης, έρευνας, ανάλυσης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολύπλοκων και 

πολυδιάστατων προβληµάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης, στην πολιτική, την  

πολιτισµική, την οικονοµική, την τεχνική/τεχνολογική και την περιβαλλοντική τους 

διάσταση,   

● απαιτεί ως µέσα, ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, επιστηµών, αντιλήψεων, 

πεποιθήσεων και ιδεών και µια ακηδεµόνευτη και χειραφετηµένη διαβούλευση, 

τεκµηρίωση, αποδοχή, συµφωνία και δέσµευση στο δρόµο για µια Αξιοβίωτη 

Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη  

● στηρίζεται στους συνειδητούς, ευαίσθητους,  υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες 

(παραγωγούς, δηµιουργούς, εργαζόµενους, επιστήµονες, επαγγελµατίες και τις 

ελεύθερα συντονιζόµενες συλλογικότητές τους, στους συνεταιρισµούς και στις 

συλλογικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και δράσεις: κοινωνικής αλληλεγγύης,  
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ολοκληρωµένων αναδασµών, ολοκληρωµένων µονάδων παραγωγής, τυποποίησης,  

µεταποίησης, διανοµής, ανταλλαγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων πιστοποιηµένης 

ποιότητας και θεσµών ελεύθερης παιδείας ως µόρφωσης, πολιτισµού, έρευνας και 

τεχνολογίας σε σταθερή συνεργασία µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

 
 
Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις διαπνέουν τους στόχους, τις αξίες και τα θεµέλια πάνω στα 

οποία δοµείται όλη η Στρατηγική Μελέτη Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας και λειτουργούν και 

ως κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόµενων δράσεων καταλήγοντας σε έναν πολυετή 

στρατηγικό σχεδιασµό. 

 

Στόχοι  
 

1. Η πρόταση ενός Ολοκληρωµένου (ολιστικού) µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα 

δηµιουργήσει ένα σύστηµα πολιτών - επιχειρήσεων - θεσµών - ιδιωτών - 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το οποίο θα µαθαίνει, θα εξερευνά και θα παράγει 

καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα εντός της περιοχής παρέµβασης. 

 

2. Η µετατροπή ενός αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος µεγάλης ιστορικής και εθνικής 

σηµασία, όπως είναι τα Τενάγη των Φιλίππων και οι Παρατενάγειες περιοχές, σε ένα 

προορισµό αριστείας και αειφορίας µε παγκόσµια ακτινοβολία. 

 

3. Η δηµιουργία µιας κοινά αποδεκτής Ταυτότητας κάτω από την οποία οι εµπλεκόµενοι 

φορείς θα αναπτύσσουν δράσεις και θα δηµιουργούν οφέλη για τους φορείς, τους 

δηµότες, τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, όπως: 

● παγκόσµια αναγνώριση, 

● αύξηση επισκεπτών, 

● εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, 

● βελτίωση του περιβάλλοντος, 

● δηµιουργία θέσεων εργασίας, 

● ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής 
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Περιοχή Παρέµβασης 
 
 

 
 
 

 

Ως Πάρκο Φιλίππων ορίζεται το αγροτο-πολιτιστικό περιβάλλον µε κέντρο τα Τενάγη των 

Φιλίππων και όρια τους ορεινούς όγκους του Παγγαίου Όρους, του Συµβόλου, του 

Φαλακρού Όρους, του Μενοικίου και του Όρβηλου. Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, 

περιλαµβάνει ογδόντα πέντε (85) οικισµούς, επτά (7) δήµους και δύο (2) περιφερειακές 

ενότητες. Οι ∆ήµοι Αµφίπολης, ∆ράµας, Καβάλας, ∆οξάτου, Παγγαίου, Προσοτσάνης και 

Νέας Ζίχνης ορίζουν αυτοδιοικητικά την περιοχή που εξετάζουµε. 
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Πιο αναλυτικά η περιοχή που εντοπίζουµε την αναπτυξιακή ανάγκη ορίζεται από τις 

παρακάτω τοπικές κοινότητες, αλλά θα µπορούσε να ενισχυθεί και µε τις υπόλοιπες 

κοινότητες του κάθε δήµου εφόσον συµπληρώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της 

περιοχής: 

 

 

∆ήµος Καβάλας ∆ήµος Παγγαίου ∆ήµος ∆οξάτου 

 

Τ. Κ. Αµυγδαλεώνα 

Τ. Κ. ∆άτου 

Τ. Κ. Σταυρού 

Τ. Κ. Πολύστυλου 

Τ. Κ. Φιλίππων 

Τ. Κ. Κρηνίδων 

Τ. Κ. Ζυγού 

Τ. Κ. Κρυονερίου 

Τ. Κ. Λυδίας 

Τ. Κ. Παλαιάς Καβάλας 

 

Τ. Κ. Αµισιανών 

Τ. Κ. Κοκκινοχώµατος 

Τ. Κ. Ελευθερούπολης 

Τ. Κ. Χορτοκοπίου 

Τ. Κ. Αντιφιλίππων 

Τ. Κ. Παλαιοχωρίου 

Τ. Κ. Νικήσιανης 

Τ. Κ. Γεωργιανής 

 

Τ. Κ. Καλαµπακίου 

Τ. Κ. Καλαµώνα 

Τ. Κ. Αγ. Παρασκευής 

Τ. Κ. Νεροφράκτου 

Τ. Κ. Κεφαλαρίου 

Τ. Κ. Αγ. Αθανάσιου 

Τ. Κ. ∆οξάτου 

Τ. Κ. Φτελιά 

Τ. Κ. Κυργίων 

Τ. Κ. Αγοράς 

Τ. Κ. Πηγαδίων 

∆ήµος Προσοτσάνης ∆ήµος Αµφίπολης ∆ήµος ∆ράµας 

 

Τ. Κ. Πετρούσσης 

Τ. Κ. Προσοτσάνης 

Τ. Κ. Ανθοχωρίου 

Τ. Κ. Γραµµένης 

Τ. Κ. Καλής Βρύσης 

Τ. Κ. Καλλιθέας 

Τ. Κ. Κοκκινογείων 

Τ. Κ. Μικροπόλεως 

Τ. Κ. Πανοράµατος 

Τ. Κ. Πύργων 

Τ. Κ. Χαριτωµένης 

Τ. Κ. Αργυρούπολις 

Τ. Κ. Μαυρολεύκης 

Τ. Κ. Μεγαλοκάµπου 

Τ. Κ. Μικροκάµπου 

 

Τ. Κ. Αµφιπόλεως 

Τ. Κ. Μεσολακκιάς 

Τ. Κ. Παλαιοκώµης 

Τ. Κ. Συµβολής 

Τ. Κ. Κορµίστης 

Τ. Κ. Ηλιοκώµης 

Τ. Κ. Νέας Μπάφρας 

Τ. Κ. Αγγίστης 

Τ. Κ. Κρηνίδος 

Τ. Κ. Πρώτης 

Τ. Κ. Ροδολίβους 

Τ. Κ. ∆οµίρου 

Τ. Κ. Μικρού Σουλίου 

Τ. Κ. Νέα Κερδύλια 

 

Τ. Κ. ∆ράµας 

Τ. Κ. Χωριστής 

Τ. Κ. Ξηροποτάµου 

Τ. Κ. Καλλίφυτος 

Τ. Κ. Καλός Αγρός 

 

Τ. Κ. Μικροχωρίου 

Τ. Κ. Κουδούνια 

Τ. Κ. Νικοτσάρας 

Τ. Κ. Αργυρούπολης 

Τ. Κ. Μυλοπόταµος 

Τ. Κ. Λιβαδερού 

Τ. Κ. Μακρυπλαγίου 

Τ. Κ. Μαυροβάτου 

Τ. Κ. Μοναστηρακίου 
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Τ. Κ. Περιχώρας 

Τ. Κ. Σιταγρών 

Τ. Κ. Φωτολίβους 

 

∆ήµος Νέας Ζίχνης   

 

Τ. Κ. Νέας Ζίχνης 

Τ. Κ. Αλιστράτης 

Τ. Κ. Αγιοχωρίου 

Τ. Κ. Λευκοθέας 

Τ. Κ. Μανδηλίου 

Τ. Κ. Σκοπιάς 

Τ. Κ. Σταθµού Αγγίστης 

Τ. Κ. ∆ραβήσκου 

Τ. Κ. Μαυρολόφου 

Τ. Κ. Μυρρίνης 

  

 

 

Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός 
 
Ο Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός “Πάρκο Φιλίππων”, στηρίζεται σε συγκεκριµένα 

θεµέλια και πυλώνες ανάπτυξης που συνάδουν µε τις βασικές προϋποθέσεις της 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης και τις αξίες στις οποίες επενδύει το ΕΣΠΑ της επερχόµενης 

επενδυτικής περιόδου. 

 

Ξεκινώντας µε τα θεµέλια, χτίζουµε το σύστηµα ανάπτυξης πάνω στις στέρεες και αποδοτικές 

βάσεις των παρακάτω: 

 

α) της παιδείας/εκπαίδευσης, όπου καλλιεργείται η διεπιστηµονικότητα µέσα από τη 

µελέτη, έρευνα, ανάλυση και αντιµετώπιση των αντικειµενικά πολύπλοκων και 

πολυδιάστατων προβληµάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης, στην πολιτική, την 

πολιτισµική, την οικονοµική, την τεχνική/τεχνολογική και την περιβαλλοντική τους 

διάσταση. 
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β) της συµµετοχικής λήψης αποφάσεων, για την επίτευξη της κοινής ταυτότητας και 

ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και δράσης 

γ) της επιχειρηµατικότητας/ καινοτοµίας, όπου το δίκτυο ενεργών πολιτών σε 

συνέργεια µε τους συλλογικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιχειρηµατικούς 

φορείς, παράγει προϊόντα και διαδικασίες καινοτοµίας, αξιοποιώντας διαδικασίες 

µάθησης, έρευνας και συνεργασίας, οι οποίες εφαρµόζονται στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα και ικανότητες της κάθε περιοχής και έχουν ως αποτέλεσµα νέα 

προϊόντα, νέες τεχνικές και νέες αγορές 

 

Πάνω σε αυτές τις βάσεις στηρίζονται οι πυλώνες του οικοδοµήµατος και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της περιοχής: 

 

α) ο πυλώνας Πολιτισµός, ο οποίος αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

περιοχής µε τεράστιο πολιτιστικό απόθεµα κατά µήκος και πλάτος της περιοχής 

παρέµβασης, ασύνδετο προς το παρόν. 

β) ο πυλώνας Τουρισµός, ο οποίος εµφανίζει πολλαπλή δυναµική ανάπτυξης 

συνδεόµενος µε τα µητροπολιτικά κέντρα της περιοχής και όντας στρατηγική δίοδος 

από τις Βαλκάνιες χώρες. 

γ) ο πυλώνας Αγροτο-περιβάλλον, ο οποίος εµπεριέχει ένα αγροτικό περιβάλλον 

υψηλής διατροφικής αξίας και ένα φυσικό περιβάλλον µε σηµαντικούς ορεινούς 

όγκους, τυρφογενή πεδιάδα και υδάτινα στοιχεία µεγάλης περιβαλλοντικής αξίας. 

 

Τα θεµέλια και οι πυλώνες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των τριών (3) 

στόχων που έχουν τεθεί εξ αρχής και συνθέτουν το οικοδόµηµα του Πάρκου Φιλίππων, 

όπως εµφανίζεται στην εικόνα 1. 
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Εικόνα 1: Οπτική αποτύπωση του Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” 

Τα θεµέλια  

 

Το τρίγωνο Παιδεία - Συµµετοχή - Καινοτοµία αποτελεί την καρδιά του Ολοκληρωµένου 

(Ολιστικού) Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” που προτείνεται, η οποία θα πρέπει 

να τροφοδοτείται συνεχώς και ακατάπαυστα για να µπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι 

διαδικασίες που θα αναπτύσσονται, και να τροφοδοτούν τους τρεις (3) πυλώνες του 

“Πάρκου Φιλίππων”. 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΑ

ΠΥΛΩΝΕΣ

ΑΞΙΕΣ

- Κέντρο
  πολιτισµού
- Ιστορία,    
  Μυθολογία, 
  ∆οξασίες
- Θρησκευτικό
  κέντρο
- Via Egnatia
-Λαϊκή τέχνη και 
  κουλτούρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

- Εναλλακτικός
  Τουρισµός
- Περιηγητικός
  Τουρισµός
- Ιστορικός - 
  Αρχαιολογικός
  Τουρισµός
- Ιαµατικός
  Τουρισµός
- Υδάτινος
  Τουρισµός

Υπεραξία

Ευκαιρίες Νέοι

Εργασία Περιβάλλον Γενιές

Συνοχή Ανάπτυξη Επικοινωνία

∆ιαβουλεύσεις Αξιοποίηση  Ανάδειξη 

Ιδιωτική πρωτοβουλία Γυναινεία επειχ/τα

ΑΓΡΟΤΟ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ/ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ/
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

-∆υναµικές
  καλλιέργιες
- ∆ίκτυα
  καινοτόµων
  αγροτών
- Μεταποίηση
- Γαστρονοµία
- Παραγωγοί - 
  Καταναλωτές
- Αξιοποίηση
  ∆ηµ. Εκτάσεων
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Εικόνα 2: Η καρδιά του Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” 

 

 

 

 
 

 

Βάση της βιβλιογραφίας και εµπειρικών εφαρµογών, προτείνεται η δηµιουργία µιας 

µεθόδου, όπως είναι ο Ολοκληρωµένος (Ολιστικός) Στρατηγικός Σχεδιασµός “Πάρκο 

Φιλίππων” η οποία θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα πολιτών - επιχειρήσεων - θεσµών - 

ιδιωτών - εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το οποίο θα µαθαίνει, θα εξερευνεί και θα παράγει 

καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα εντός της περιοχής παρέµβασης. Βασικά χαρακτηριστικά 

αυτής της µεθόδου είναι η Παιδεία, η Συµµετοχή και η Καινοτοµία. 
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Εικόνα 3: Βασικά δυναµικά στοιχεία λειτουργίας της καρδιάς του Πάρκου Φιλίππων 

 

Θεµέλιο Παιδεία 

 
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει µια συνεχώς αυξανόµενη βεβαιότητα ότι η γνώση και τα 

υψηλής εκπαίδευσης άτοµα είναι η βασική κινητήρια δύναµη για την περιφερειακή ανάπτυξη 

και την καινοτοµία. (Lucas 1988, Romer 1990, Glaeser 2004, Florida 2002a, 2005a). Το 

ανθρώπινο δυναµικό µιας περιοχής, λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

καθώς µεταφέρει τη γνώση του, δηµιουργεί ευκαιρίες, ανταλλάσσει πληροφορίες µε το 

άµεσο περιβάλλον του (άτοµα, φορείς και επιχειρήσεις) και εν το συνόλω βοηθά µια 

κοινωνία να προοδεύσει. Αν σκεφτούµε τη συνεχόµενη εκροή προς το εξωτερικό του υψηλής 

εξειδίκευσης και γνώσεις ανθρωπίνου δυναµικού µας και κυρίως των νέων επιστηµόνων, 

είναι άµεσης προτεραιότητας η συσπείρωση των φορέων γνώσεων και παιδείας της περιοχής 

παρέµβασης για την προώθηση του ολοκληρωµένου µοντέλου ανάπτυξης που ευαγγελίζεται 
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αυτή η µελέτη και σε δεύτερη φάση η δηµιουργία ευκαιριών για την προσέλκυση νέου 

ανθρωπίνου δυναµικού που πιθανόν να έχει αναζητήσει την επιστηµονική του ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση στο εξωτερικό. 

 

Η παιδεία, η γνώση και η κατανόηση είναι αυτές που θα ισχυροποιήσουν όλες τις διαδικασίες 

και δυναµικές που θα αναπτυχθούν µέσα στο Πάρκο Φιλίππων. Οι φορείς γνώσης και 

εκπαίδευσης, θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην παιδεία διαδραµατίζοντας έναν ενισχυτικό 

ρόλο στην ορθή κατανόηση του Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων” και 

την εφαρµογή των διαφορετικών πτυχών του που αφορούν όλα τα εµπλεκόµενα σε αυτό 

µέλη. 

 

Οι εξειδικευµένοι φορείς γνώσεις (knowledge spillovers) παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο στην εξέλιξη 

και ανάπτυξη των πόλεων και των περιοχών (Solimano 2005). 

 

Πιθανοί φορείς γνώσης και εκπαίδευσης της περιοχής είναι οι παρακάτω: 

 

1. Θερµοκοιτίδες επιστηµόνων µε σκοπό τη βελτίωση και διατήρηση της περιοχής. 

2. Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα 

3. Αγροτικά Ιδρύµατα και οργανισµοί 

4. Ερευνητικοί και επιστηµονικοί φορείς του ∆ηµοσίου (ΓΕΩΤΕΕ, ΙΝΑΛΕ, ΤΕΕ κ.α) 

5. Άλλοι φορείς γνώσης και εξειδίκευσης 

 

Είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί πρόσφορο έδαφος και δυνατότητες ανάπτυξης των φορέων 

γνώσεις και εκπαίδευσης της περιοχής, έτσι ώστε να µπορούν να αλληλεπιδρούν συνεχώς µε 

τους αναπτυξιακούς εµπλεκόµενους φορείς της περιοχής παρέµβασης και να κινητοποιούν 

τους πόρους. Η έρευνα, η καινοτοµία, η συνεχής εκπαίδευσης και η πρόταση καινούργιων 

δυνατοτήτων, προιόντων και υπηρεσιών στους τοµείς του πολιτισµού, του τουρισµού, της 

αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι η βασική τους επιδίωξη 

καθώς και διάχυση αυτής της γνώσης στο άµεσο και έµµεσο περιβάλλον. 
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Θεµέλιο Συµµετοχή 

 
Με βάση τη συµµετοχή, την ανοιχτότητα και τις διατοµεακές συνέργειες, θέλουµε να 

αναπτύξουµε µια πρότυπη διαδικασία συµµετοχικού σχεδιασµού που θα διευκολύνει 

καινοτόµες λύσεις για το Πάρκο Φιλίππων. Σε διεθνές επίπεδο, αντίστοιχες διαδικασίες έχουν 

αποδείξει ότι η διαβούλευση σε φυσικό χώρο απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα των 

πολιτών, συνδέει δυνάµεις και λύσεις που οδηγούν σε πραγµατικά χρήσιµα και βιώσιµα έργα. 

Συµµετέχοντας στο  

σχεδιασµό, αυτόµατα αναπτύσσεις την αίσθηση του ανήκειν, αλλά και την ευθύνη και 

δέσµευση για την υλοποίηση και την εξέλιξη ενός έργου µε γνώµονα το κοινό συµφέρον. Με 

αντίστοιχο τρόπο θα διαµορφωθεί η Ταυτότητα Τόπου ως ζωντανό πλέγµα που συνδέει και 

ενδυναµώνει όλα τα εµπλεκόµενα στο σχεδιασµό µέρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός “Πάρκο Φιλίππων” βασίζεται στις εξής ενέργειες: 

 

1. ∆ιενέργεια εργαστηρίων πολιτών για διαβούλευση πάνω στους στόχους, το όραµα 

και την αποστολή της στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής 

2. ∆ηµιουργία αγροτικού δικτύου, τουριστικού δικτύου και πολιτιστικού δικτύου, τα 

οποία αναπτύσσονται δυναµικά, αυτόνοµα, αλλά και συνεργαζόµενα το ένα µε το 

άλλο για την επίτευξη της ταυτότητας Τόπου. 
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3. Συνεργασίες µε ακαδηµαϊκούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, που 

δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και διεθνώς. 

 

Μέσα από τη διαβούλευση και στα πλαίσια ενός οργανωµένου και σωστά δοµηµένου 

διαλόγου µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και των πολιτών, µέσα από την αναγνώριση 

των δυνατοτήτων και αδυναµιών της περιοχής, των ευκαιριών και απειλών θα δοµηθούν οι 

βασικοί πυλώνες του Πάρκου Φιλίππων. 

 

Το εργαλείο της συµµετοχής προτείνεται να είναι µια συστάδα δικτύων (clusters) τα οποία θα 

αναγνωρισθούν µέσα από τη διαδικασία της σύνταξης της µελέτης σκοπιµότητας και 

βιωσιµότητας και θα αναπτυχθούν µέσα από θεµατικές διαβουλεύσεις που προτείνονται για 

τους πυλώνες Πολιτισµός, Τουρισµός, Αγροτο-περιβάλλον. 

 

Θεµέλιο Καινοτοµία 

 

Η καινοτοµία αποτελεί την κορυφή του δυναµικού τριγώνου που ορίζουν τα βασικά θεµέλια 

και αυτό διότι είναι το βασικό συστατικό που θα κινητοποιήσει άµεσα όλες τις διαδικασίες, θα 

δώσει στο σύστηµα θετικό πρόσηµο και θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της 

περιοχής. Η αναγνώριση των καινοτόµων εµπλεκόµενων µελών, η συνέργεια µεταξύ αυτών 

και η επίτευξη νέων καινοτοµιών είναι απαραίτητα στοιχεία της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Αναλύουµε παρακάτω τις βασικές επιδιώξεις επί της καινοτοµίας: 

 

1. Αναγνώριση, ενίσχυση και σύνδεση καινοτόµων επιχειρήσεων 

2. Συνέργειες καινοτόµων και πρωτοπόρων επιχειρηµατιών της περιοχής που µπορούν 

να κλιµακώσουν και να πολλαπλασιάσουν βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται µε 

τους 3 πυλώνες του έργου (Αγροτο-περιβάλλον / Τουρισµός / Πολιτισµός) 

3. ∆ηµιουργία καινοτόµων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην 

σύνδεση παραγωγών, παραγωγού-καταναλωτή και µε ποιοτικές αγορές της Ελλάδας 

και του εξωτερικού 
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Ως εργαλείο της καινοτοµίας/επιχειρηµατικότητας προτείνεται ένα τοπικό σύµφωνο 

ποιότητας το οποίο θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάµεις της περιοχής, θα ενισχύει τις 

καινοτόµες και ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες και θα δηµιουργεί ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα για την περιοχή. Μέσα από το τοπικό σύµφωνο ποιότητας µπορούν να 

αναπτυχθούν: 

 

1. Συνέργειες καινοτόµων και πρωτοπόρων επιχειρηµατιών της περιοχής 

2. Καινοτόµα τουριστικά και αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

3. Θύλακας (Hub) καινοτόµων επιστηµόνων και νέων επιχειρηµατιών 

 

Τα τρία θεµέλια του µοντέλου ανάπτυξης θα πρέπει να αναπτύσσονται και να 

χρηµατοδοτούνται αδιαλείπτως έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη λειτουργία των πυλώνων 

Πολιτισµού – Τουρισµού - Αγροτοπεριβάλλοντος, οι οποίοι είναι η έκφραση του µοντέλου 

ανάπτυξης, από την οποία γεννούνται συγκεκριµένες δράσεις. 

 

Οι πυλώνες ανάπτυξης 

 

Για τον σχεδιασµό αυτού του αναπτυξιακού µοντέλου βασικό µας εργαλείο είναι το πλαίσιο 

που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Προορισµός Αριστείας, δηλαδή ένας 

προορισµός ο οποίος επενδύει στην βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και έχει ως κύριο του 

µέληµα την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα. 

 

Γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι για να εξελιχθεί η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων σε έναν 

παγκόσµιο προορισµό αριστείας, αναπόφευκτα θα πρέπει να αναγνωρίσουµε, να 

οργανώσουµε και να καλλιεργήσουµε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, δηλαδή τον 

εξέχοντα πολιτισµό και την ιστορία της περιοχής, το πλούσιο τουριστικό της απόθεµα και το 

µοναδικό στην Ευρώπη αγροτικό της περιβάλλον. Τα τρία αυτά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της περιοχής δοµούν τους βασικούς πυλώνες του Ολιστικού Στρατηγικού 

Σχεδιασµού “Πάρκο Φιλίππων”. 



 

 23 

 

 
Εικόνα 4: Οι τρείς (3) βασικοί πυλώνες του Πάρκου Φιλίππων 

 

Πυλώνας Πολιτισµός 

 
Αποστολή των δηµοκρατικών κοινωνιών είναι η αξιοποίηση του πολιτισµού ως κινητήρια 

δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισµός (Ιστορία και 

Περιβάλλον)  είναι ένας στρατηγικός τοµέας και εξ ορισµού είναι ο τοµέας που µπορεί να 

αναβαθµίσει την ποιότητα της κοινωνικής ζωής ενός έθνους και να βοηθήσει στην παραγωγή 

νέας κουλτούρας. (Rousso - Παπαθανασίου, 2014) 

 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας µιας περιοχής είναι η πολιτιστική κληρονοµιά 

(ιστορική και περιβαλλοντική) και σε αυτή πρέπει να βασίζεται ένας σύγχρονος σχεδιασµός, ο 

πολιτιστικός σχεδιασµός, ο οποίος συµβάλει αποφασιστικά στην βιώσιµη ανάπτυξη µε 

επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την προβολή των δυναµικών της 
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χαρακτηριστικών (Deffner και Metaxas, 2007). Η προστασία, η διατήρηση, η ερµηνεία και η 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής αποτελεί πρόκληση για τις τοπικές 

κοινωνίες, ειδικά σε εποχές αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης, ώστε µέσω της διαχείρισης να 

µεταδοθεί η σηµασία της και η ανάγκη διατήρησης της στα µέλη της κοινωνίας και στους 

επισκέπτες (ICOMOS, 1996) 

 

Ένα από τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής των τεναγών των Φιλίππων 

είναι η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της. Αυτή συµπεριλαµβάνει στοιχεία της µυθολογίας 

(Ορφέας, ∆ιόνυσος, κτλ.), της ιστορίας (προϊστορικά/αρχαιολογικά ευρήµατα, - Φίλιπποι - 

βυζαντινά µνηµεία), του νεότερου αλλά και του σύγχρονου πολιτισµού (νεοκλασικά κτίρια, 

έθιµα, τρόπος ζωής). Ισχνή δραστηριότητα καταγράφεται για την µετάδοση του πολιτισµού 

αυτού στην κοινωνία και κυρίως τους νέους µε συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ µουσικής-

χορού που θα µπορούσαν να λαµβάνoυν χώρα τόσο σε υπάρχουσες οργανωµένες 

υποδοµές, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, εικαστικούς, µουσικούς και πολιτιστικούς 

χώρους,  όσο και σε αντίστοιχους του εξωτερικού και κυρίως των Βαλκανίων, µιας και 

αποτελούµε κύριο υποδοχέα επισκεπτών των γειτονικών µας χωρών. 

 

 
Πυλώνας Τουρισµός 
 
Σε ό,τι αφορά στον πυλώνα του τουρισµού είναι εµφανές ότι συζητάµε για έναν πόλο έλξης, ο 

οποίος τοποθετείται πάνω στην ιστορική αρχαία Εγνατία Οδό (Via Egnatia) µε «επεκτάσεις» 

δικτύωσης προς άλλες περιοχές συγκέντρωσης πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και µε 

συγκεκριµένες «πύλες» τουρισµού και «κέντρα» ανάπτυξης υπηρεσιών. Ο τουρισµός 

αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας µε στόχο 

την αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη και το ΠΠΧΣΑΑ εστιάζει στην αξιοποίηση του φυσικού 

περιβάλλοντος (ποικιλία και έντονη εναλλαγή µορφής και είδους πόρων, ποικιλία περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µήκος / ποιότητα ακτών, πολιτισµικό κεφάλαιο) και στη 

δηµιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας σύµφωνα µε τις φυσικές, πολιτισµικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας, αλλά µε έµφαση στην 

προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

του τοπίου, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας (ΟΧΕ Εγνατίας Οδού, 2016). 
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Η συγκεκριµένη χωρική ενότητα που εξετάζουµε τουριστικά, στοχεύουµε στο να 

ακολουθήσει τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Προορισµούς 

Αριστείας. Ο Ευρωπαϊκός προορισµός Αριστείας έχει βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη 

των αξιών, της ποικιλοµορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών 

προορισµών όσο και την προβολή προορισµών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται µε 

τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και περιβαλλοντική 

ισορροπία. 

 
 
Πυλώνας Αγροτοπεριβάλλον 
 

Το αγροτοπεριβάλλον δεν µπορεί παρά να ειδωθεί µέσα από µια αειφορική µατιά. Αν και η 

περιοχή είναι κατά κύριο λόγω αγροτική, δεν θα πρέπει να παραληφθεί τόσο η προστασία 

τους φυσικού περιβάλλοντος και των αυτόχθονων ειδών πανίδας και χλωρίδας, όσο και να 

επιδιωχθεί η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων και δράσεων µέσα σε αυτό που έχουν σχέση µε 

τον τουρισµό, το κυνήγι, την αλιεία. Στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της 

περιοχής ή κοµµατιών της σε κάποιο καθεστώς προστασίας (Μνηµεία της Φύσης, Natura 

κ.λ.π).  

 

Η καρδιά του Πάρκου Φιλίππων, δηλαδή τα Τενάγη Φίλιππων, είναι ένας υγρότοπος τύρφης, 

ένας µοναδικός φυσικός σχηµατισµός για τη χώρα µας και παγκοσµίως που, για τις ανάγκες 

των προσφύγων – κατοίκων της περιοχής, µετατράπηκε µε την εκτέλεση των κατάλληλων 

εγγειοβελτιωτικών έργων σε µια παραγωγική καλλιεργούµενη έκταση, που τόσο ανάγκη την 

είχαν οι πρόσφυγες κάτοικοι της περιοχής. Η φύση του σχηµατισµού αυτού που ουσιαστικά 

είναι ένας υγρότοπος που συνεχώς αποστραγγίζεται, σε συνδυασµό µε τις λανθασµένες 

ανθρώπινες πρακτικές όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτάσει την κατάσταση στα Τενάγη 

Φιλίππων σε οριακή κατάσταση (ΓΕΩΤΕΕ, 2016). 

 

Τα τενάγη αποτελούν τον µεγαλύτερο σε πάχος τυρφώνα στον κόσµο. Η γεωργική χρήση γης 

επιτάσσει δυναµικές καλλιέργειες, που θα απέδιδαν σε τέτοιο έδαφος, οι οποίες σήµερα είναι 

ελάχιστες έως και ανύπαρκτες. Καταγεγραµµένο υπάρχει αυτή τη στιγµή το έντονο 
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ενδιαφέρον των αγροτών για µετατροπή έστω και πιλοτική των καλλιεργειών τους, υπό την 

καθοδήγηση αρµόδιων επιστηµόνων και φορέων. Εξαιρετικής και µοναδικής οµορφιάς 

τοπίο αποτελεί το περιβάλλον των τεναγών, ανάλογα µε την εποχή που το επισκέπτεσαι. 

Προβλήµατα αποτελούν οι καταπατήσεις γης στις κοίτης των καναλιών, τα πληµµυρικά 

φαινόµενα, η κοπή των ελάχιστων δέντρων που υπάρχουν στις όχθες τους, η αλόγιστη χρήση 

φυτοφαρµάκων, η καύση των καλαµιών, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού πλάνου 

αξιοποίησης του περιβάλλοντος µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την 

ενίσχυση των εισοδηµάτων των αγροτών και των κατοίκων. 

 

Α.2.2 Μεθοδολογία Σύνταξης Στρατηγική Μελέτης Σκοπιµότητας και 

Βιωσιµότητας 

 

Η Στρατηγική Μελέτη Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας του Πάρκου Φιλίππων, θα αποτελέσει 

ένα εργαλείο σχεδιασµού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών, οι 

οποίες θα συµβάλλουν στην ολιστική και µακροχρόνια ανάπτυξή του. Η αλληλουχία των 

βηµάτων για το σχεδιασµό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση της περιγράφεται στα 

επόµενα βήµατα: 

 

I. Αναγνώριση και αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής 

παρέµβασης 

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα αναγνωριστεί η ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης και 

θα γίνει ανάλυση των χαρακτηριστικών της. Η συνοπτική περιγραφή της ταυτότητας 

παρέµβασης, τα γεωγραφικά όρια και η έκταση της υπό µελέτη περιοχής, ο πληθυσµός, η 

θέση στην ευρύτερη περιοχή, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά όπως η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός, η διάρθρωση 

οικονοµίας, η απασχόληση, βασικές υποδοµές, µεταφορών, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και  

τεχνολογίες πληροφορίας, αλλά και τα κύρια στοιχεία του πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος θα µας βοηθήσουν τόσο για να αναπτύξουµε µια κοινωνικο-οικονοµική 

ανάλυση ώστε να δοµήσουµε το οικοδόµηµα του µοντέλου ανάπτυξης του “Πάρκου 
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Φιλίππων” σε  στέρεες βάσεις αλλά και για να δώσουµε την κοινωνικο-οικονοµική διάσταση 

στην διαχείριση του υπό µελέτη πεδίου. 

 

A. Ανάλυση του υπερκείµενου και συναφούς σχεδιασµού σχετικά µε την περιοχή 

παρέµβασης  

 

Μεµονωµένα αλλά και συνδυαστικά θα µελετηθούν όλοι οι στρατηγικοί σχεδιασµοί 

που αφορούν και επικαλύπτουν την περιοχή παρέµβασης, έτσι ώστε να υπάρξει 

σωστή στρατηγική και επενδυτική τοποθέτηση στο παρόν και στο µέλλον. Για τον 

λόγο αυτό στην παρούσα µελέτη θα εξετάσουµε το Σχέδιο διαχείρισης µνηµείου 

Unesco, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα δήµου Καβάλας, τον Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, την Ολοκληρωµένη 

Χωρική Επενδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας Οδού (ΟΧΕ), το CLLD-Leader 

Νοµού Καβάλας, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), την περιφερειακή 

Στρατηγική Καινοτοµίας & Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 µε στόχο όλα τα παραπάνω να 

λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και να συνδιαµορφώσουν τον στρατηγικό µας 

σχεδιασµό. 

 

B. Αρχείο Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Μελετών 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα της µελέτης είναι η συλλογή της “γνώσης” όλης της 

περιοχής παρέµβασης σε ένα κοινά αξιοποιήσιµο αρχείο, από όπου θα ερευνούνται 

και θα προτείνονται δράσεις που θα συνθέσουν ένα ορχηστρικά οργανωµένο 

αναπτυξιακό µοντέλο. Κατά το παρελθόν έχουν παραχθεί µελέτες οι οποίες αφορούν 

στην περιοχή παρέµβασης και είτε δεν κεφαλαιοποιήθηκαν, είτε δεν υλοποιήθηκαν, 

είτε είναι σε ανώριµη φάση υλοποίησης. Στο στάδιο αυτό θα γίνει η  συλλογή και 

αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων µελετών και στοιχείων που άπτονται της υπό 

µελέτη περιοχής και έπειτα της αξιολόγηση τους θα γίνει παράθεση συµπερασµάτων, 
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εκµεταλλευόµενοι την γνώση και της προτάσεις που έχουν παράξει οι µελετητές κατά 

το παρελθόν. 

 

C. Ανάλυση ενδιαφερόµενων µερών (Stakeholder analysis) 

 

Το κλειδί για τον επιτυχηµένο σχεδιασµό περιοχής αλλά και την συµµετοχική 

διαδικασία της κοινωνίας είναι η γνώση για τους τοπικούς εµπλεκόµενους Για τον 

λόγο αυτό ο χάρτης εµπλεκόµενων φορέων και η ανάλυση αυτού λειτουργούν ως 

εργαλεία τα οποία υποδεικνύουν τους καινοτόµους επιχειρηµατίες, τα κοινωνικά 

δίκτυα και τις σχέσεις µεταξύ αυτών. Συγκεκριµένα στην παρούσα φάση γίνεται ο 

προσδιορισµός, η αναγνώριση και συνοπτική περιγραφή των ενδιαφερόµενων 

µερών, η αξιολόγηση των ενδιαφερόµενων µερών, το σχέδιο διαχείρισης 

ενδιαφερόµενων µερών και το σχέδιο προετοιµασίας, οργάνωσης και υλοποίησης 

διαβουλεύσεων. 

 

D. SWOT ανάλυση περιοχής παρέµβασης 

 

Η SWOT ανάλυση είναι το πιο ευρύτερα χρησιµοποιηµένο εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασµού περιοχών. Καταγράφουµε την «εσωτερική ανάλυση» της υπό µελέτη 

περιοχής, βρίσκοντας τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες της. Στην συνέχεια 

αναλύουµε το «εξωτερικό περιβάλλον», ανακαλύπτοντας πιθανούς κινδύνους ή 

ευκαιρίες που υπάρχουν. Αφού παράξουµε την SWOT ανάλυση, συνοψίζουµε τα 

ευρήµατα της περιοχής παρέµβασης και τα παραθέτουµε ανά θεµατικό πυλώνα 

(Πολιτισµός, Αγροτο-περιβάλλον,  Τουρισµός). 

 

E. Τεκµηρίωση συµπερασµάτων SWOT ανάλυσης 

 

Για να µπορέσουµε να αποτυπώσουµε τον στρατηγικές παρεµβάσεις που οφείλουµε 

να προτείνουµε για την περιοχή παρέµβασης και για να συνθέσουµε τον µετέπειτα 
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στρατηγικό σχεδιασµό της, προχωράµε σε καταγραφή, αξιολόγηση και τεκµηρίωση 

των αποτελεσµάτων της SWOT ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα χωρίζονται στους επι 

µέρους πυλώνες ανάπτυξης και προτεινόµενες επεµβάσεις προκύπτουν θεµατικά. Με 

τα παραπάνω και µε τη ταυτόχρονη αξιοποίηση του ργαλείου της ανάλυσης των 

εµπλεκοµένων φορέων θα προκύψει η στοχοθέτηση του στρατηγικού σχεδιασµού 

στην επόµενη φάση της µελέτης. 

 

 

II. Στρατηγικός σχεδιασµός περιοχής παρέµβασης 

 
Η ξεχωριστή και µοναδικού ενδιαφέροντος περιοχή που εξετάζουµε θα συνεισφέρει 

σηµαντικά  στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ταυτότητα. Η διατήρηση µίας τόσο 

εξαιρετικής σηµασίας περιοχής απαιτεί την ενεργή συµµετοχή και συνεργασία των 

τοπικών κοινωνιών, αρχών και φορέων κάτω από ένα όραµα, κοινούς ξεκάθαρους 

στόχους, κλίµα διαφάνειας και καλής επικοινωνίας αλλά και στοχευµένα 

διοχετευµένες επενδύσεις. Ο Στρατηγικός σχεδιασµός θα προσφέρει τα παραπάνω 

και επιπλέον θα ενισχύσει την διαχείριση και τελικά την εφαρµογή ενός σχεδίου 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  

 

A. Οριοθέτηση και Στοχοθέτηση Ολιστικού Αναπτυξιακού Σχεδίου "Πάρκο 

Φιλίππων" 

 
Σε αυτό το σηµείο θα γίνει πλήρης περιγραφή του οράµατος ανάπτυξης της περιοχής 

παρέµβασης, περιγραφική παρουσίαση της στρατηγικής, µε ανάλυση της επιλογής για 

επικέντρωση σε συγκεκριµένα ζητήµατα, προτεραιότητες και περιοχές καθώς και του 

χρονικού της ορίζοντα (πυλώνες - άξονες ανάπτυξης). Θα ακολουθήσει η συνοπτική 

περιγραφή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων της στρατηγικής  και θα παρουσιαστεί 

ο στρατηγικός στόχος για την περιοχή παρέµβασης και η ανάλυση των επιµέρους 

ειδικών στόχων ή εναλλακτικό µοντέλο παρουσίασης όπως άξονες- µέτρα- ειδικοί 

στόχοι. 
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B. Θεµατική Στρατηγική Ανάπτυξη Πάρκου Φιλίππων 

 
Στην παρούσα φάση θα γίνει η ανάπτυξη αρχών σχεδιασµού, των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων καθώς και των άυλων και υλικών δράσεων για την ορθή και 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη των θεµατικών πυλώνων. 

 

C. Ιεράρχηση αναπτυξιακών αναγκών και δράσεων 

 

Η διαπίστωση ότι η επίλυση του πολύπλευρου µοντέλου “Πάρκο Φιλίππων” δεν 

µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω µίας µονόπλευρης και µονοδιάστατης ανάλυσης 

µας οδήγησε στην χρήση της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (multicriteria 

decision aid, ή multicriteria decision making). Η αξιολόγηση των προτεινόµενων 

δράσεων σύµφωνα µε το µοντέλο της πολυκριτηριακής αξιολόγησης θα 

πραγµατοποιηθεί σε αυτό το στάδιο ώστε να πετύχουµε την µέγιστη δυνατή 

αποτελεσµατικότητα τόσο σχεδιαστικά όσο και στο στάδιο της υλοποίησης και 

διαχείρισης του σχεδίου.  

 

Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων το οποίο 

αναπτύχθηκε για να περιορίσει την σύγχυση που προκαλείται σε περιπτώσεις που 

εµπλέκονται µεταξύ τους πολλά και διαφορετικής φύσεως κριτήρια που αφορούν 

συγκεκριµένες επιλογές. Ουσιαστικά µε την µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η σύνθεση 

ενός µεγάλου όγκου πληροφοριών διατηρώντας παράλληλα τους στόχους  και τις 

προτιµήσεις του εκάστοτε λήπτη της απόφασης. Τελικά, αυτό που επιδιώκουµε 

χρησιµοποιώντας πολυκριτηριακές µεθόδους λήψης αποφάσεων είναι ο πολιτικός 

συµβιβασµός ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ρυθµίζοντας κατά 

περίπτωση και ανάλογα µε τους στόχους που έχουµε θέσει, το βάρος που φέρει ο 

καθένας στην τελική λήψη της απόφασης. 
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D. Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων µε τον υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης 

 

Οι δράσεις µε τον υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης που θα προκύψουν από τα 

παραπάνω στάδια θα αναλυθούν σε γενικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαµβάνει: 

α) γενικές περιγραφές, 

β) παράθεση χαρτών, 

γ) διαγράµµατα, 

δ) εικόνες, 

ε) ενδεικτικό προϋπολογισµό, 

ζ) ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και 

στ) µεθόδους χρηµατοδότησης  

 

E. Οδικός χάρτης υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 

 
Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση της χρονολογικής και 

λογικής αλληλουχίας των απαιτούµενων ενεργειών και ενδιάµεσων σταδίων για την 

επίτευξη αποδοτικότητας αλλά και του ελέγχου υλοποίησης. Για τον λόγο αυτό θα  

αποτυπωθεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης σε σχέση µε την αναγκαιότητα της δράσης,  

τον τρόπο χρηµατοδότησής της και την ωρίµανση συνεργασιών. 
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Α.3: Οµάδα έργου 

 
Συντακτική οµάδα: 
 

• Χαράλαµπος Τσουρουκίδης (Αρχιτέκτων  Μηχανικός) 
• Αθηνά Ιωαννίδου (Bsc Οργάνωση  & ∆ιοίκηση  Επιχειρήσεων  - Msc Επιχειρησιακή  

Έρευνα  και  Μάνατζµεντ) 
• Γεσθηµανή Τσουρουκίδου (Υποψήφια  ∆ιδάκτωρ  ∆ .Π .Θ .  στον  Στρατηγικό  Σχεδιασµό  

Περιοχών  µε  Πλούσια  Πολιτιστική  Κληρονοµ ιά) 
• Θεόδωρος Αµπελίδης – Σύµβουλος Αγροτοπεριβάλλοντος (Γεωπόνος-Msc Έργα  

∆ιαχείρισης  υδατικών  πόρων)  
• Κωνσταντίνος Καρατζιάς – Σύµβουλος Πολιτισµου / Τουρισµού (Πολιτιστικός ∆ιαχειριστής Ph.D) 
• Αλκµήνη Παπαϊωάννου  - Σύµβουλος Χωροταξίας (Αρχιτέκτων  Μηχανικός  Α .Π .Θ .  - MSc 

Urbanism T.U.Delft) 
 
 
 
Σύµβουλοι οµάδας έργου: 
 

• Μιχάλης Καραβελίδης (Συντηρητής Έργων Τέχνης & Αρχαιολογικών Ευρυµάτων) 
• ∆ηµήτρης Χατζηγεωργίου (Ηλεκτρονικός – Τεχνικός Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

GIS) 
• Γεωργία Χατζηγεωργίου (Μηχανικός Περιβάλλοντος) 
• Εύη Τζήµου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόµος) 
• Νικόλαος Θωµαίδης (Υπεύθυνος προγραµµάτων της Αναπτυξιακής ∆ράµας) 
• Θεοδοσία Μυρώδη (Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόµος) 
• Ανδρέας Βακαλός (Αρχιτέκτονας Μηχανικός –Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Σερρών) 
• Γιάννης Νεστορίδης (Αρχιτέκτονας Μηχανικός –Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας) 
• Τζένη Χατζηλιάδου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός –Γενική Γραµµατέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Καβάλας) 
• Σοφία Κιρτάζογλου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Μέλος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας) 
• Ιωάννα Μήτσιου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Έδρα «Αρχιτεκτονική & Τουρισµός U.I.A.) 
• Παναγιώτης  Ζαραφειάδης (Γεωλόγος, Υδρογεωλόγος - µελετητής) 
• Εµµανουήλ Κουτράκης (Βιολόγος - Ιχθυολόγος,Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Αλιευτικών 

Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Νέστου, Βιστωνίδας, 
Ισµαρίδας) 

• Γιώργος Συλαίος (Γεωλόγος και Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆.Π.Θ.) 

• Θεόδωρος Παπαδόπουλος (∆ασολόγος - Εργολήπτης ∆ηµοσίων έργων, Αντιπρόεδρος της 
∆ιοικούσας επιτροπής του Παραρτήµατος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας) 

• Ευστράτιος Παπαδόπουλος (Προϊστάµενος Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆ράµας) 
• Κατερίνα Εµµανουηλίδου (Πρόεδρος της UNESCO Σερρών και µέλος του διοικητικού συµβουλίου 

της Ωδής Αµφίπολης)  
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Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Β.1: Ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης και Ανάλυση των 
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης 
 
 
 

Συνοπτική περιγραφή της ταυτότητας περιοχής παρέµβασης 
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Ως Πάρκο Φιλίππων ορίζεται το αγροτο-πολιτιστικό περιβάλλον µε κέντρο τα Τενάγη των 
Φιλίππων και όρια τους ορεινούς όγκους του Παγγαίου Όρους, του Συµβόλου, του 
Φαλακρού Όρους, του Μενοικίου και του Όρβηλου. Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, 
περιλαµβάνει ογδόντα πέντε (85) οικισµούς, επτά (7) δήµους και δύο (2) περιφερειακές 
ενότητες. Οι ∆ήµοι Αµφίπολης, ∆ράµας, Καβάλας, ∆οξάτου, Παγγαίου, Προσοτσάνης και 
Νέας Ζίχνης ορίζουν αυτοδιοικητικά την περιοχή που εξετάζουµε. 
 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, καταλαµβάνοντας το 
δυτικότερο κοµµάτι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και το ανατολικότερο κοµµάτι 
της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Προς το βορρά συνορεύει µε τη Βουλγαρία και 
στο νότο διακόπτεται από το όρος Σύµβολο. Από την περιοχή παρέµβασης διέρχεται η 
σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, ο οδικός άξονας Καβάλας - 
Βουλγαρίας µέσω Νευροκοπίου, η Αρχαία Εγνατία Οδός και εξωτερικά εφάπτεται ο άξονας 
της Νέας Εγνατίας Οδού. Συνορεύει µε τα Λιµάνια της Καβάλας και της Αµφίπολης, το 
Εµπορικό Λιµάνι Φίλιππος Β’ και το Αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος Επίσης διέρχονται οι 
εθνικοί οδοί Σερρών - ∆ράµας και Σερρών - Καβάλας. Τα κυριότερα οικιστικά κέντρα είναι 
αυτά της ∆ράµας, της Ελευθερούπολης και της Καβάλας 
 
Η περιοχή αποτελείται από σηµαντικά Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και καταφύγια 
άγριας Ζωής, µε το µεγαλύτερο να είναι το Παγγαίο Όρος, περιοχές Natura και Αισθητικά 
∆άση, πλούσιους υδατικούς πόρους που ανήκουν στην υδρολογική λεκάνη του Στρυµώνα 
και την υπο-λεκάνη του Αγγίτη, τον Ποταµό Αγγίτη, τον Ποταµό Ζυγάκτη και η Τάφρος 
Τεναγών και ένα έντονα ενεργειακό και ορυκτό περιβάλλον που προσφέρει ανταγωνιστικά 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα για την περιοχή. 
 
Όσον αφορά στο Φυσικό Πολιτιστικό περιβάλλον, εντοπίζονται τρία σηµαντικά φαράγγια, 
ορεινά, ηµιορεινά και πεδινά µονοπάτια µε φυσιολατρικό αλλά και ιστορικό υπόβαθρο, 
προϊστορικά βραχογραφήµατα και προϊστορικές θέσεις 8.000 ετών και είκοσι τέσσερα (24) 
φυσικά σπήλαια, σπήλαια ορυχεία και επισκέψιµα σπήλαια µε µοναδικά και εξαιρετικά 
φυσικά χαρακτηριστικά, όπως τα διάσηµα στην αρχαιότητα Σπήλαια - Ορυχεία του 
Παγγαίου, τα Φυσικά Σπήλαια της Αλιστράτης και των Πηγών του Αγγίτη και τα ορυχεία της 
Σκαπτής Ύλης. 
 
Το Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον του Πάρκου Φιλίππων περιλαµβάνει 113 
κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους και πολλούς ακόµα µη αναγνωρισµένους, 
συνθέτοντας την ιστορική αλήθεια της περιοχής, η οποία ξεκινά πριν από 8.500 χρόνια 
περίπου. Ακροπόλεις, Κάστρα, Θρησκευτικά Μνηµεία, Ιστορικές Μάχες, ένα δίκτυο 
Προϊστορικών, Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών Οικισµών, Νεκρικά Μνηµεία και 
σηµαντικότατους αρχαιολογικούς χώρους όπως αυτός των Φιλίππων και της Αµφίπολης. 
Γύρω από τα µνηµεία εξελίσσεται η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, η οποία 
συντίθεται από τουλάχιστον 44 έθιµα, παραδόσεις, φεστιβάλ, πολιτιστικούς και 
λαογραφικούς χώρους που συνδέονται µε τον ∆ιόνυσο, τις Απόκριες, τα έθιµα των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, της Αγροτικής Παράδοσης και της Θρησκείας 
και της Φύσης. Αξίζει να σηµειώσει κανείς την εξέχουσα τοπική γαστρονοµία η οποία δεν 
είναι διαδεδοµένη εκτός τον οικιστικών συνόρων της. 
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Οι άνθρωποι του Πάρκου Φιλίππων αριθµούν τους 127,238 σύµφωνα µε την τελευταία 
απογραφή (2011) µε την πλειονότητα αυτών να είναι µεγαλύτεροι των 55 ετών. Το µέσο 
επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαµηλό µε το 18,21% των κατοίκων να έχει περάσει στην 
ανώτερη εκπαίδευση και το 21% να έχει φθάσει µόνο µέχρι το ∆ηµοτικό. Να σηµειωθεί 
επίσης ότι το 21% όσων έχουν ολοκληρώσει το δηµοτικό ή είναι αναλφάβητοι είναι άνω των 
65 χρόνων, δηλαδή είναι οικονοµικά ανενεργοί και δεν επηρεάζουν άρα το παραγόµενο 
ΑΕΠ. Το επίπεδο ανεργίας ανέρχεται στο 18% του πληθυσµού µε υψηλότερο αυτό του ∆ήµου 
Καβάλας και χαµηλότερο του ∆ήµου Προσοτσάνης. 
 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων είναι µια καθαρά αγροκτηνοτροφική περιοχή µε πολύ 
έντονο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεµα το οποίο όµως δεν αξιοποιείται καταλλήλως. Το 
ΑΕΠ στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, την µεταποίηση, το 
εµπόριο - µεταφορές - τουρισµός, την διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τα δηµόσια 
επαγγέλµατα. Η απασχόληση του ενεργού πληθυσµού εµφανίζει µεγαλύτερη συγκέντρωση 
στα πεδία της Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και Ορυκτού πλούτου, αµέσως µετά στο Χονδρικό και 
Λιανικό Εµπόριο και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
 

 
Γεωγραφικά όρια - Έκταση - Θέση  
 
Η περιοχή που εξετάζουµε, δηλαδή τα Τενάγη των Φιλίππων µε την γύρω περιοχή τους, 
βρίσκονται βορειοδυτικά της πόλης της Καβάλας και συνορεύουν µε τα όρη Παγγαίου, 
Λεκάνης καθώς και µε τη πεδιάδα ∆ράµας. ∆ιαιρούνται σε δύο τµήµατα, ανατολικό και 
δυτικό, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους από το δρόµο Νικήσιανης - Καλαµπακίου. Τα 
Τενάγη διακρίνονται στις τενάγειες και παρατενάγειες περιοχές που εκτείνονται στα 
διοικητικά όρια των νοµών Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών. Η συνολική έκταση των τενάγειων 
περιοχών είναι περίπου 100.000 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 62.330 ανήκουν στο Ν. 
Καβάλας, 29.230 στο Ν. ∆ράµας και 7.670 στο Ν. Σερρών (Χάρτης 1). 
 

 
 

Χάρτης 1: Ψηφιακός Χάρτης των Τεναγών Φιλίππων, (Πηγή: ΓΕΩΤΕΕ) 
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Τα Τενάγη εντάσσονται στην υδρογεωλογική λεκάνη που ορίζεται από τα όρη του 
Φαλακρού, του Μενοικίου, του Παγγαίου και του Συµβόλου, γεγονός που µας οδηγεί στη 
διεύρυνση της αρχικής τενάγειας και παρατενάγειας περιοχής, έτσι ώστε να περιλαµβάνει και 
τους ορεινούς όγκους. Το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό µας τοπίο περιλαµβάνει όλη αυτή 
την περιοχή που περικλείεται από τους προαναφερθέντες ορεινούς όγκους και εµπεριέχει 
τους αυτοδιοικητικούς δήµους Καβάλας, ∆ράµας, ∆οξάτου, Προσοτσάνης, Αµφίπολης, Νέας 
Ζιχνης και Παγγαίου, συνθέτοντας το Πάρκο Φιλίππων.  
 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, περιλαµβάνει ογδόντα πέντε (85) οικισµούς, επτά (7) 
δήµους και δύο (2) περιφερειακές ενότητες. Οι οικισµοί αυτοί καταλαµβάνουν 3.000,39 
km2  και αναλύονται σε κανονικούς, µειονεκτικούς και ορεινούς σύµφωνα µε τα Τοπικά 
Προγράµµατα Ανάπτυξης LEADER. 
 
 

Φυσικό περιβάλλον  

Μορφολογία-ανάγλυφο 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό της µορφολογίας της περιοχής παρέµβασης του Πάρκου Φιλίππων 
είναι οι Τενάγειες και παρατενάγειες περιοχές, οι όµορες πεδινές εκτάσεις και οι ορεινοί όγκοι, 
µε απότοµες κλίσεις, µεγάλα υψόµετρα και πολυσχιδές ανάγλυφο.  

Τέναγος σηµαίνει παράκτιος έλος και στην περίπτωση των Τεναγών των Φιλίππων 
αναφέρεται σε µια παρελθοντική κατάσταση της περιοχής, που σήµερα εµφανίζεται ως 
τυρφώνας και όχι ως έλος, διότι έχει αποξηρανθεί. Το έλος αυτό στην αρχαιότητα 
ονοµαζόταν Πρασιάδα λίµνη και αργότερα ως λίµνη Φιλίππων. Μετά από αρκετές 
προσπάθειες αποξήρανσης το τέναγος των Φιλίππων σήµερα εµφανίζεται ως καλλιεργήσιµη 
πεδιάδα, η οποία διασχίζεται από περίπου 29 km αποστραγγιστικού καναλιού και κάθετων 
κυρίως περιφερειακών καναλιών. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Κοινότητα Τυρφώνων (I.P.S. -
International Peatland Society), ο πυρήνας του Τυρφώνα των Τεναγών των Φιλίππων 
(Τ.Τ.Φ.) καλύπτει µια έκταση 55 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και βάθος σχεδόν 190 µέτρων. 
Τα αποθέµατα της τύρφης υπολογίζονται στους 4 Gt (δισεκατοµµύρια τόνους). 
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Εικόνα: Σχηµατική τρισδιάστατη απεικόνιση τενάγειων και παρατενάγειων περιοχών (Τυρφογένεση και εξελικτική πορεία 
τυρφώνων στην Ελλάδα, Σταύρος Καλαιτζίδης, 2007) 
 
 

Η περιοχή των Τεναγών ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της ∆ράµας και 
περικλείεται από αρκετούς ορεινούς όγκους. 

Οι κυριότερες πεδινές εκτάσεις της περιοχής είναι: 

● Πεδιάδα ∆ράµας 
● Πεδιάδα ∆οξάτου 
● Πεδιάδα Προσοτσάνης 
● Πεδιάδα Φιλίππων 
● Πεδιάδα Παγγαίου 
● Πεδιάδα Αµφίπολης 
● Πεδιάδα Νέας Ζίχνης 

 

Οι κυριότεροι ορεινοί όγκοι που απαντώνται στην περιοχή είναι: 

● Το Όρος Όρβηλος, 
● Το Όρος Μενοίκιο,  
● Το Όρος Φαλακρό,  
● Το Όρος Παγγαίο, 
● Το Όρος Σύµβολο 
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Πανίδα - Χλωρίδα 
 

Πανίδα και χλωρίδα Τεναγών Φιλίππων 

Τα Τενάγη των Φιλίππων εµφανίζουν πανίδα και χλωρίδα πολύ ξεχωριστή και µερικές φορές 
µοναδική, λόγω της ιδιότητας του εδάφους και των συνθηκών. Αυτά τα είδη αντιµετωπίζουν 
σε πολλές περιπτώσεις περιβαλλοντικές και ανθρώπινες απειλές, λόγω της αποστράγγισης 
των υδάτων ή της έντονης ξηρασίας, της ανθρώπινης παρέµβασης και της αλιείας, γεγονός 
που οδήγησε τους τοπικούς ερευνητικούς οργανισµούς (βλ. ΙΝΑΛΕ) να αιτηθούν την ένταξη 
συγκεκριµένων περιοχών (καναλιών) στο ∆ίκτυο NATURA και το οποίο πέτυχαν πολύ 
πρόσφατα. 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, η πανίδα της περιοχής είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα. Στην ιχθυοπανίδα της περιοχής εντάσσονται είκοσι (20) είδη ψαριών, από τα 
οποία κάποια είναι κοινά µε άλλους τόπους και κάποια ενδηµικά. 

Αναφέρουµε τα παρακάτω εµπορικά είδη:  

1. Το Γριβάδι (Cyprinus carpio),  
2. Ο Γουλιανός (Silurus glanis)  
3. Η Τούρνα (Esox lucius),  

Αναφέρουµε τα παρακάτω µοναδικά ενδηµικά είδη: 

1. Η Γραµµοβελονίτσα (Cobitis puctilineata), ένα προϊστορικό ψάρι το οποίο ζει µέσα 
στα νερά των Τεναγών, παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη ρύπανση αλλά όχι και στην 
ξηρασία. Έχει ήδη ενταχθεί στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούµενων ψαριών της Ελλάδας 
και απειλείται µε εξαφάνιση. 

2. Ο Αµµόκοιτος ή Γκαβόχελο (Eudontomyzon hellenicus), επίσης ενδηµικό ψάρι της 
περιοχής που ζει στα νερά των Τεναγών και εντοπίζεται µέχρι τον Άη Γιάννη Σερρών 
και τη Μικρόπουλη ∆ράµας, µε προβλήµατα επιβίωσης λόγω της καταστροφής του 
ενδιαιτήµατος του, την ξηρασία και τη ρύπανση. Έχει ενταχθεί στο Κόκκινο Βιβλίο 
Απειλούµενων ψαριών της Ελλάδας και απειλείται µε εξαφάνιση. 

3. Η Πετροκαραβίδα (Austropotamobius torrentium), ένα σπάνιο είδος καραβίδας, η 
οποία ζει σε µικρούς και αποµονωµένους πληθυσµούς στον Ζυγάκτη ποταµό και σε 
ηµιορεινά ρέµατα που εκβάλουν στα Τενάγη και τον Αγγίτη. Αυτή τη στιγµή απειλείται 
από την ερασιτεχνική αλιεία και την ρύπανση των υδάτων και θα µπορούσε να 
καλλιεργηθεί σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Όσον αφορά στην πανίδα, στην περιοχή εντοπίζονται πλήθος θηλαστικών, όπως: 

1. Η αλεπού (Vulpes vulpes),  
2. Ο ασβός (Meles meles),  
3. Η Βίδρα (Lutra lutra), η οποία προδίδει την µεγάλη ποικιλία και βιοµάζα της 

ιχθυοπανίδας που αποτελεί τροφή της, 
4. Το τσακάλι (Canis aureus), που εξαπλώνεται και πάλι τα τελευταία χρόνια στην 

περιοχή µετά την εξαφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του ’70 
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5. Ο Μυοκάστορας (Myocastor coypus), είδος ξενικό που έχει εισαχθεί στην περιοχή των 
Τεναγών κυρίως από δραπετεύσεις από εκτροφεία γουνοφόρων 

 

Μέσα στους φυτοφράκτες και τα ποτιστικά - στραγγιστικά κανάλια βρίσκουν καταφύγιο 
πολλά είδη πουλιών όπως τα παρακάτω: 

1. Ο Γερακαετός (Hieraaetus pennatus),  
2. Το Σαΐνι (Accipiter brevipes), 
3. Η Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) 
4. Η πάπια,  
5. Η χήνα, 
6. Ο Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia),  
7. Το Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus),  
8. Ο ∆εντρογέρακας (Falco subbuteo) 

 

Πανίδα και χλωρίδα υδατικών πόρων 

Κατά µήκος του ποταµού Αγγίτη, υπάρχει αυτοφυής παρόχθια βλάστηση µε ιτιές, σκλήθρα, 
πλατάνια, βάτους καθώς και τεχνητοί πευκώνες. Η πανίδα περιλαµβάνει κυρίως τη βίδρα, 
ενώ στην παρόχθια βλάστηση βρίσκουν καταφύγιο πολλά πουλιά όπως φασσοπερίστερο, 
πεδινή πέρδικα, ορτύκι. Η ιχθυοπανίδα του ποταµού περιλαµβάνει κυρίως µπριάνες, 
κέφαλους που ψαρεύονται. 

Η ιχθυοπανίδα του ποταµού Μυλοπόταµου περιλαµβάνει κυρίως κέφαλους και µπριάνες που 
ψαρεύονται, το σπάνιο και προστατευόµενο αµµόχελο, καθώς και τα είδη: θρακοβελονίτσα, 
κουνουπόψαρο, πετροχείλι, τσιρωνάκι, φόξινο. Η παραποτάµια περιοχή χρησιµοποιείται για 
περίπατο, κυνήγι και λιγότερο για ψάρεµα. 

Η ιχθυοπανίδα των πηγών και ρέµατος Κεφαλαρίου, περιλαµβάνει κυρίως µπριάνες, 
κέφαλους που ψαρεύονται, καθώς και τα είδη µικρόχελο, τσιρωνάκι, φόξινο. Η περιοχή 
θεωρείται τόπος προστασίας της ορνιθοπανίδας και των σπάνιων και απειλούµενων ψαριών.  

Όσον αφορά στα γλυκά ύδατα, εντάσσονται ως προστατευόµενες περιοχές δύο ποτάµια 
υδατικά συστήµατα, το ρ. Κεφαλάρι και ο π. Αγγίτης, όπου στο µεν πρώτο λειτουργεί 
ιχθυοκαλλιέργεια σιβηρικού και ρωσικού οξύρρυγχου και στο δεύτερο βρίσκεται σε υπό 
έκδοση άδειας ιχθυοκαλλιέργειας πέστροφας. 

 

Πανίδα και χλωρίδα εκτός περιοχής Τεναγών 

Το πολυσχιδές του ανάγλυφου, η πληθώρα των διαφορετικών οικοτόπων και η δυσκολία 
πρόσβασης στην περιοχή αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους η πανίδα και 
χλωρίδα διακρίνεται από µεγάλη ποικιλότητα και αντιπροσωπεύεται από είδη που έχουν 
σηµαντικά µειωθεί ή εξαφανιστεί σε άλλες περιοχές της χώρας.  

Σε όλους τους ορεινούς όγκους της περιοχής παρέµβασης εµφανίζεται δασική βλάστηση των 
τάξεων Quercetalia pubescentis, Fagetalia sylvaticae και Vaccinio-Piceetalia. Η διάταξη στο 
χώρο, της βλάστησης των παραπάνω τάξεων, γίνεται σε συνάρτηση µε το υψόµετρο, το 
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γεωλογικό υπόστρωµα, τον προσανατολισµό, την ορεογραφική διαµόρφωση και την 
επίδραση εξωτερικών παραγόντων (π.χ. ανθρωπογενείς επιδράσεις).  

Η βλάστηση της Quercetalia pubescentis εµφανίζεται στα χαµηλότερα υψόµετρα της 
περιοχής και συνήθως εκτείνεται σε υπερθαλάσσιο ύψος έως τα 800 µέτρα. Ανάλογα όµως 
µε το γεωλογικό υπόστρωµα, τον προσανατολισµό και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, 
εµφανίζεται, συχνά, έως το υπερθαλάσσιο ύψος των 1.000 µέτρων, ενώ τοπικά εµφανίζεται 
έως και το υψόµετρο των 1.300 µέτρων.  

Στα ρέµατα της περιοχής εµφανίζεται το σκλήθρο (Alnus glutinosa). Σχηµατίζει αζωνική 
βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία αζωτόφιλων και υγρόφιλων ειδών. 
Εµφανίζεται από τα χαµηλότερα υψόµετρα της περιοχής µέχρι περίπου τα 1.000 µέτρα. 
Αξιοσηµείωτη είναι η πολύ µικρή παρουσία του ανατολικού πλατάνου (Platanus orientalis) 
στα ρέµατα, σε όλη την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης.  

Στα δάση της περιοχής ζουν όλα τα µεγάλα οπληφόρα συµπεριλαµβανοµένων των 
αγριογούρουνων (Sus scrofa) και των ζαρκαδιών (Capreolus capreolus) τα οποία είναι κοινά 
σε όλη την περιοχή. Επίσης υπάρχουν λύκοι (Canis lupus) σε µικρούς αριθµούς, και σε 
µεγαλύτερους αριθµούς, άλλοι θηρευτές όπως η αλεπού (Vulpes vulpes), η αγριόγατα (Felis 
sylvestris), το πετροκούναβο (Martes foina) και η νυφίτσα (Mustela nivalis).  

Το χαρακτηριστικότερο και πλέον σπάνιο θηλαστικό της περιοχής είναι η καφέ αρκούδα 
(Ursus arctos), η οποία -σηµειωτέον- διαβιεί σε άλλον ένα πυρήνα στην Ελλάδα (ο πληθυσµός 
τους στην περιοχή της Οροσειράς της Ροδόπης υπολογίζεται σε 25-30 άτοµα). Άλλο 
σηµαντικό είδος για την περιοχή είναι το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra), το οποίο ζει 
διάσπαρτα µόνο στο Φαλακρό και ο συνολικός πληθυσµός του εκτιµάται σε λίγες δεκάδες.  

Στην περιοχή και κυρίως στις ορεινές περιοχές έχουν καταγραφεί συνολικά 139 είδη 
πουλιών. Χαρακτηριστικά είδη της περιοχής είναι η δασόκοτα (Bonasa bonasia) και ο 
αγριόκουρκος (Tetrao urogalus) στα πιο δυσπρόσιτα σηµεία, κυρίως κατά µήκος των 
συνόρων µε τη Βουλγαρία. Άλλα σηµαντικά είδη είναι η µπεκάτσα (Scolopax rusticola), ο 
δασοφυλλοσκόπος (Phylloscopus sibilatrix) και ο καρυοθραύστης (Nucifraga caruocatactes).  

Τέλος, µια αγέλη αγρίων αλόγων ζει στις πλαγιές του Μενοίκιου όρους, νοτιοανατολικά των 
νοµών Σερρών και ∆ράµας, σε υψόµετρο 1.500 µέτρων, κοντά στο χωριό Μικρόπολη του 
∆ήµου Προσοτσάνης.  

 
 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 
Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλος (ΤΙΦΚ), χρησιµοποιούνται ως µέσα προστασίας της 
φύσης και του τοπίου και προκύπτουν από τα φυσικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά, 
αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά χαρακτηριστικά του. Τέτοιοι τόποι ιδιαίτερους κάλλους 
έχουν χαρακτηριστεί στην περιοχή µας οι παρακάτω: 
 

1. AT4011050- Ελευθερούπολη Καβάλας. Έκταση: 119,67 ha. Τύπος Τοπίου: Αστικός 
ιστός, Κτίσµατα Τουρκοκρατίας, Νεώτερα κτίσµατα, Οικισµός γραµµικός κατά µήκος 
δρόµου, Οικισµός επιφανειακός σε πλάτωµα, Οικισµός µε κυρίαρχο στοιχείο δρόµο, 
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Οικισµός σε αντίθεση µε φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραµίδι), Οικισµός σε 
πρόποδες λόφου, Ορεινό Τοπίο,  Χωριό/Οικισµός 

2. AT4011048-Όρος Παγγαίο. Έκταση: 7961,60 ha. Τύπος Τοπίου: Αλπικό/Υποαλπικό 
Τοπίο, Βραχώδεις Σχηµατισµοί/Ορθοπλαγιές, ∆άσος Φυλλοβόλων, ∆ρυοδάσος, 
Λειβάδι/Ξέφωτο, Μεικτό ∆άσος, Ορεινός Βοσκότοπος, Ορεινό Τοπίο, Πλαγιά βουνού 

 
 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) 
Τα καταφύγια άγριας ζωής υπάρχουν κυρίως για να προστατεύουν την πανίδα της περιοχής 
και να βελτιώσουν τους βιότοπους όπου κατοικούν και αναπαράγονται θηραµατικά είδη. Σε 
µερικές περιπτώσεις τα καταφύγια προστατεύουν και την χλωρίδα, λαµβάνοντας κατάλληλα 
µέτρα για να αναπτυχθεί και να στηρίξει διατροφικά την πανίδα. Τα καταφύγια που ανήκουν 
στην δική µας περιοχή είναι τα παρακάτω: 
 

1. Παγγαίου Όρους στο νοµό Καβάλας, µε Κ.Α. Τον Κ39, συνολικής έκτασης 63.081 στρ. 
2. Αισθητικό ∆άσος Αµυγδαλεώνα Καβάλας, µε Κ.Α τον Κ59, συνολικής έκτασης 24.300 

στρ., αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 
3. Ξηροποτάµου - Πετρούσας µε Κ.Α τον Κ22, συνολικής έκτασης 8.300 στρ 
4. Κρηνίδας, µε Κ.Α τον Κ50, συνολικής έκτασης 8.300 στρ 
5. Κορµίστας - Ηλιοκώµης, µε Κ.Α τον Κ61, συνολικής έκτασης 15.600 στρ 
6. Ροδολίβους - ∆οµήρου, µε Κ.Α τον Κ62, συνολικής έκτασης 11.950 στρ 
7. Ηλιοκώµης - Πρώτης , µε Κ.Α τον Κ.Σ.4, συνολικής έκτασης 8.000 στρ 
8. Αλιστράτης - Πετρωτού, µε Κ.Α τον Κ46, συνολικής έκτασης 10.800 στρ, αρµοδιότητας 

του ∆ασαρχείου 
9. Μεσολακκιάς - Παλαιοκώµης, µε Κ.Α τον Κ75, συνολικής έκτασης 12.500 στρ 
10. Ν. Κερδυλλίων - ∆ήµου Αµφίπολης, µε Κ.Α τον Κ80, συνολικής έκτασης 8.96 στρ 
11. Κορύλοβος - Πρ. Ηλίας - Γκόλα περιοχής Καλλιφύτου ∆ράµας, µε Κ.Α τον Κ5, 

συνολικής έκτασης 14.500 στρ 
12. Χαριτωµένης - Καλής Βρύσης, µε Κ.Α τον Κ21, συνολικής έκτασης 14.339 στρ, 

αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 

 

Αισθητικά ∆άση 
Ένα είναι το αισθητικό δάσος εµπεριέχεται στην περιοχή µας και αυτό έχει ορισθεί έτσι για το 
ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό του ενδιαφέρον, που χαρακτηρίζεται από την αρµονική 
αλληλεπίδραση ανθρώπων και γης. Ταυτόχρονα µας δίνει την ικανότητα ως πολίτες ή 
επισκέπτες να το απολαµβάνουµε µέσω δραστηριοτήτων αναψυχής ή τουρισµού. 
 

1. Αισθητικό ∆άσος Αµυγδαλεώνα, Χλωρίδα: Τεχνητό δάσος πεύκης, αείφυλλα 
πλατύφυλλα. Βραχώδεις σχηµατισµοί. 
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∆ίκτυο NATURA 2000 

 
Για να διατηρηθεί η βιοποικοιλότητα της περιοχής και να προστατευθούν τα φυσικά τοπία 
και οι οικότοποι µε τη χλωρίδα και την πανίδα τους, εντάχθηκαν πολλές περιοχές του 
Πάρκου Φιλίππων στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000. Βάσει της 
τελευταίας αναθεώρησης του  εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
∆ικτύου Natura 2000 (2017), οι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί είναι οι παρακάτω: 
 

1. Κορυφές Όρους Μενοικίου, µε Κ.Α τον GR1260004, έκτασης 240.116 στρ 
2. Κορυφές Όρους Φαλακρού, µε Κ.Α τον GR 1140004, έκτασης 98.456 στρ 
3. Κορυφές όρου Όρβηλος, µε Κ.Α τον GR 1260005, έκτασης 48.710 στρ 
4. Κορυφές Όρους Παγγαίου, µε Κ.Α τον GR 1150005, έκτασης 103.455 στρ 
5. Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, µε Κ.Α τον GR 1150005, 
6. Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά, µε Κ.Α τον GR 1150005, 
7. Όρος Παγγαίο και Νότιες υπόρειες του, µε Κ.Α τον GR1150011, έκτασης 24.384 στρ 

 
 

Υδατικοί Πόροι 
 
Όπως είναι γνωστό, κάθε υδάτινος χώρος δεν είναι κατ' ανάγκη διαθέσιµος και δεν µπορεί 
να διατεθεί για χρήση. Για να είναι κάποιος υδάτινος χώρος, πόρος, πρέπει ο υδάτινος όγκος 
του να είναι διαθέσιµος ή και να µπορεί να διατεθεί για χρήση σε επαρκή ποσότητα, 
κατάλληλη ποιότητα, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζεται και η χρονική περίοδος µέσα στην 
οποία µπορεί να ικανοποιήσει τη συγκεκριµένη ζήτηση. Ένας υδατικός πόρος, είναι δυνατό 
ήδη να χρησιµοποιείται ή να αποτελεί αποθηκευτικό δυναµικό στρατηγικής για το µέλλον. 
Αυτό όµως που καθορίζει αυτόν τον πόρο είναι η τρέχουσα και η µελλοντική του αξιοπιστία, 
ενώ είναι δυνατό µεταβολές στο φυσικό περιβάλλον και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
µιας περιοχής, να επηρεάσουν το µέγεθος, την αξιοπιστία ή και να ακυρώσουν τη χρήση του 
(Σούλιος, 1995, Τσακίρης, 1996).  
 
Στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους ανήκουν τα ποτάµια, οι χείµαρροι, οι λίµνες, τα έλη, 
τα ρέµατα, οι βάλτοι, οι λιµνοθάλασσες, οι λιµνοδεξαµενές και οι ταµιευτήρες, ενώ στους 
υπόγειους υδατικούς πόρους περιλαµβάνονται τα νερά των γεωτρήσεων, των πηγαδιών, των 
πηγών και των υπόγειων υδροφόρων στρωµάτων (Taub, 1984, CEC, 1992, Boon et al., 
1992). Η περιοχή που εξετάζουµε ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του Στρυµόνα και την υπο-
λεκάνη του Αγγίτη. Η έκταση που καλύπτει το υδατικό διαµέρισµα της Ανατολικής 
Μακεδονίας στην περιοχή παρέµβασης ανέρχεται σε 2.732 Km2. 
 
Παρακάτω βλέπετε τους υδατικούς πόρους που αποτυπώνονται από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Λεκανών Απορροής του Υ∆ Ανατολικής Μακεδονίας. 
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Οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι της περιοχής αποτελούνται από τους παρακάτω: 
 

1. Ο ποταµός Αγγίτης αποτελεί το κύριο στοιχείο του υδρογραφικού δικτύου του 
πεδινού τµήµατος και αφού συλλέξει τα νερά της τάφρου των Φιλίππων χύνεται στον 
Στρυµόνα ποταµό.  

2. Οι πηγές του Νοµού ∆ράµας, οι οποίες είναι στην πλειονότητά τους καρστικές, 
οφείλουν την ύπαρξή τους στην παρουσία µαρµάρων στους ορεινούς όγκους της 
περιοχής. Τα µάρµαρα είναι πετρώµατα διαπερατά από το νερό και εµφανίζουν έναν 
ιδιαίτερο τρόπο διάλυσης-διάβρωσης κατά την κίνηση του νερού µέσα σ’ αυτά.  

3. Οι Πηγές Μυλοποτάµου βρίσκονται στη θέση «Κεφαλόβρυσο», ένα χιλιόµετρο 
βορειοδυτικά του οικισµού Μυλοπόταµος. Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές, ενώ κατά 
µήκος του ποταµού βρίσκονται και άλλες µικρότερες.  

4. Οι Πηγές Κεφαλαρίου (ή Βοϊράνης) αναβλύζουν κατά µήκος µιας ζώνης 1.200 
µέτρων σχηµατίζοντας το ρέµα Βοϊράνης.  

5. Οι Πηγές Αγγίτη, σε υψόµετρο 123 µέτρων, αποτελούν την έξοδο και εµφάνιση του 
υπόγειου ποταµού που διασχίζει το σπήλαιο Αγγίτη. Το σπήλαιο είναι ένας 
σωληνοειδής αγωγός, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τις καταβόθρες του Οχυρού στο 
οροπέδιο Κάτω Νευροκοπίου και σε υψόµετρο 535 µέτρων.  

6. Χείµαρος ∆οξάτου, ο οποίος εµφανίζει πολύ κακή οικολογική κατάσταση 
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7. Τάφρος Φιλίππων, η οποία είναι τεχνητό ποτάµι, µε κύρια χρήση την άρδευση και την 
προστασία από πληµµύρες. 

8. Ρέµα Ξηροποτάµου 
9. Ρέµα Αρχάγγελου 
10. Ρέµα Λάκκου 
11. Ποταµός Στρυµώνας 
12. Λιµνοδεξαµενή - Ταµιευτήρας Αγίου Ιωάννη 

13.  

 

Η υφιστάµενη Οικολογική κατάσταση των επίγειων υδατικών πόρων της περιοχής 
εµφανίζονται παρακάτω µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εντοπίζεται στον Χείµαρρο 
∆οξάτου, η κατάσταση του οποίου φαίνεται να επείγει.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι της περιοχής αποτελούνται από τους παρακάτω: 

1. Σύστηµα Μενοικίο - Αγγίτη, µε έκταση 425.28 km2 
2. Σύστηµα ∆ράµας, µε έκταση 736.15 km2 
3. Σύστηµα Παγγαίου, µε έκταση 229.23 km2 
4. Σύστηµα Συµβόλου - Καβάλας, µε έκταση 376.37 km2 

 

Η υφιστάµενη Οικολογική κατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής 
εµφανίζονται παρακάτω µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εντοπίζεται σε περιοχή εκτός της 
παρέµβασης. 
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Σύµφωνα µε το Εθνικό κατάλογο ΤΟΕΒ στην περιοχή λειτουργούν 7 ΤΟΕΒ, δηλαδή Τοπικοί 
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την παροχή και διαχείριση του 
νερού για αγροτική χρήση και περιγράφονται ως ακολούθως: 
 

1. ΤΟΕΒ Φιλίππων 
2. ΤΟΕΒ Βοιράνης 
3. ΤΟΕΒ Καλού Αγρού - Φωτολίβους 
4. ΤΟΕΒ Κουδουνιών 
5. ΤΟΕΒ Προσοτσάνης 
6. ΤΟΕΒ Αλιστράτης 
7. ΤΟΕΒ Σιταγρών - Μυλοποτάµου 

 

Η πολλαπλή κατάτµηση της διαχείρισης των υδάτων της περιοχής δηµιουργεί εδώ και πολλά 
χρόνια πολλαπλά προβλήµατα κατάτµησης αρµοδιοτήτων και θεσµικής αναρχίας. Έχει 
προταθεί για την περιοχή η σύσταση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης. Ο νέος αυτός φορέας 
διοίκησης και διαχείρισης των υδατικών έργων, ευελπιστεί να πετύχει µετεξέλιξη του 
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αναποτελεσµατικού και γραφειοκρατικού υφιστάµενου διοικητικού συστήµατος, την 
ολοκληρωµένη µελέτη, παρέµβαση και διαχείριση των υπέργειων υδάτων. Μέχρι αυτή τη 
στιγµή δεν έχει λάβει έγκριση από τους αυτοδιοικητικούς και περιφερειακούς φορείς, 
χαρακτηρίζεται όµως ως άµεση προτεραιότητα. 

 

Κύρια θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων αφορούν στην περιοχή περιγράφονται 
συνοπτικά στις παρακάτω παραγράφους (Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υ∆ 
Ανατολικής Μακεδονίας, 2017): 

1. Υποβάθµιση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστηµάτων λόγω α) 
σηµειακών πηγών που σχετίζονται µε την εσταυλισµένη κτηνοτροφία, τη βιοµηχανία, 
τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισµού που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης 
και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και τα εγκαταλειµµένα µεταλλεία - 
λατοµεία (Μεταλλεία Βωξίτη Βώλακα) και β) διάχυτων πηγών ρύπανσης που 
σχετίζονται µε απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών και 
φυτοφαρµάκων, από την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά 
απόβλητα που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυµάτων (π.χ. Πρόσφατη βλάβη του βιολογικού ∆άτου). 

2. Έντονα πληµµυρικά προβλήµατα στην Τάφρο Φιλίππων, όπου καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις µετατρέπονται σε λίµνες µε ανυπολόγιστες καταστροφές για τους 
καλλιεργητές και αντίστοιχα το καλοκαίρι παρατηρούνται φαινόµενα έντονης 
λειψυδρίας, καταδεικνύοντας το πρόβληµα διαχείρισης των υδάτινων ροών της 
περιοχής. 

3. Εκτεταµένες υδροµορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών υδατικών 
συστηµάτων κυρίως λόγων της διευθέτησης γαιών λόγων αγροτικών αναδασµών και 
κατασκευής εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων. 

4. Σηµαντικές αντλήσεις υπόγειων υδάτων για κάλυψη αρδευτικών αναγκών, µε 
επιπτώσεις στην στάθµη των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και κατ’ επέκταση την 
στείρευση πηγών, όπως οι πηγές που εκφορτίζονται στα κράσπεδα της λεκάνης της 
∆ράµας. 

5. Εκτεταµένη και εντατική γεωργική δραστηριότητα, που έχει ως αποτέλεσµα τη 
συσσώρευση νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα, µε κύρια έµφαση στα επιφανειακά 
και υπόγεια νερά του Ποταµού Αγγίτη. 

 

Ενέργεια 
 

Αξιοσηµείωτο ενεργειακό απόθεµα θεωρείται η τυρφογενής περιοχή των τεναγών Φιλίππων, 
το οποίο µεταφράζεται σε αρκετούς τόνους πετρελαίου. Ο τυρφώνας των Φιλίππων είναι το 
βαθύτερο κοίτασµα παγκοσµίως, µε µέσο βάθος τα 75 µέτρα, ενώ στο κέντρο του τυρφώνα 
το βάθος φθάνει τα 300 µέτρα, όταν στον υπόλοιπο  κόσµο οι τυρφώνες έχουν µέσο βάθος 
4-17 µέτρα. Η τύρφη ή ποάνθραξ, είναι ορυκτός άνθρακας ο οποίος σχηµατίζεται στο 
υπέδαφος κυρίες λόγω του εύκρατου και υγρού περιβάλλοντος, από την αργή µερική 
αποσύνθεση φυτικών υπολειµµάτων που συγκεντρώνονται από συνθήκες ελλιπούς 
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αποστράγγισης, σε τεράστιες µάζες (ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, 2016). Στην ιστορία των 
Τεναγών θα πρέπει να καταγραφεί και η προσπάθεια αξιοποίησης της τύρφης για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ∆ΕΗ, η οποία βέβαια δεν προχώρησε λόγω 
αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας και µη βιωσιµότητας της επένδυσης (Σταυρούλιας 1994). 
Τα βεβαιωµένα γεωλογικά του αποθέµατα ανέρχονται σε 4.300.000.000 m3, που 
µεταφράζεται σε περίπου 125.000.000 τόνους πετρελαίου 

Επίσης σηµαντικό είναι το κοίτασµα Λιγνίτη Μαυρολεύκης, το δεύτερο µεγαλύτερο κοίτασµα 
λιγνίτη στην Ελλάδα, µε έκταση µεγαλύτερη των 1.000 km2 και βεβαιωµένα γεωλογικά 
αποθέµατα στους 1.550.000.000 τόνους. Αποτελεί το 28% του αποθέµατος λιγνίτη της χώρας 
καθιστώντας το ένα από τα σηµαντικότερα ενεργειακά αποθέµατα. 

Αξίζει να σηµειωθεί η διέλευση δυο αγωγών ενέργειας α) αγωγό της ∆ΕΠΑ-∆ΕΣΦΑ β) του 
Trans-Antlantic Pipeline και γ) και του Αγωγού Ποσειδών που σχεδιάζεται ακόµα γεγονός 
που µετατρέπει σταδιακά την περιοχή σε ενεργειακό κόµβο, µε προβλεπόµενες και 
απρόβλεπτες ενεργειακές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ο ∆ιαδριατικός ή Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (αγγλικά: Trans Adriatic Pipeline, TAP) 
είναι ένας υπό κατασκευή αγωγός µε σκοπό την µεταφορά φυσικού αερίου από τα 
κοιτάσµατα του Αζερµπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. ∆ιαπερνά τον Βόρειο ελλαδικό χώρο 
και διασχίζει το Πάρκο Φιλίππων βόρεια του τυρφώνα των Φιλίππων και σε κάποιες 
περιπτώσεις ακολουθεί την Αρχαία Εγνατία οδό (Via Egnatia). 

Ο αγωγός ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ αποτελεί έργο εισαγωγής πολλαπλών πηγών προµήθειας φυσικού 
αερίου που θα συνεισφέρει στην διαφοροποίηση και ασφάλεια προµήθειας αερίου στα 
πλαίσια του επονοµαζόµενου «Νοτίου ∆ιαδρόµου». Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει 
µέχρι και 14 δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου ανά έτους από την Ανατολή, 
την Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή ή/και την περιοχή της Κασπίας προς την Ιταλία 
και την Ευρώπη µέσω Τουρκίας και Ελλάδας. ∆ιαπερνά τον Βόρειο ελλαδικό χώρο και 
διασχίζει το Πάρκο Φιλίππων νότια του τυρφώνα των Φιλίππων κοντά στις υπώρειες του 
Παγγαίου Όρους. 

 
 
 
 
 

Λατοµικά Πεδία 

 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων διακρίνεται για τον ορυκτό της πλούτο, τα πετρώµατα και 
τα µάρµαρα της, παρουσιάζοντας ένα ευρύ δίκτυο λατοµικών πεδίων και πάνω από 133 
άδειες εκµετάλλευσης από ιδιωτικές επιχειρήσεις (Επιτροπή Γεωλόγων, ΓΕΩΤΕΕ).   
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Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν τρία (3) λατοµικά κέντρα µαρµάρου στις περιοχές του 
Παγγαίου, της ∆ράµας και του Νευροκοπίου στις παρακάτω περιοχές: 

1. Νικήσιανη 
2. Πλατανότοπος 
3. Πύργοι 
4. Ξηροπόταµος 
5. Γρανίτης, 
6. Βώλακας 
7. Οχυρό  

 
 
Η περιοχή του Παγγαίου φιλοξενεί πάνω από 22 ενεργά λατοµεία και κέντρα επεξεργασίας 
σχιστόλιθου, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η σκληρότητα του, η αντοχή στον χρόνο, η 
ανθεκτικότητα, αντιολισθητικότητα και οι µονωτικές του ιδιότητες. 
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Φυσικό Πολιτιστικό Περιβάλλον 
 

Φαράγγια 
 
Φαράγγι Αγγίτη 
Το φαράγγι του Αγγίτη, έχει διαµορφωθεί από τις υδάτινες ροές εκατοµµυρίων ετών 
διαµέσου µιας καρστικής λεκάνης, τµήµα της οποίας είναι και το σπήλαιο της Αλιστράτης. 
∆ιασχίζεται από τον ποταµό Αγγίτη και εµφανίζει πολύ µεγάλο οικολογικό και αισθητικό 
ενδιαφέρον, φιλοξενώντας πεζοπορική και ποδηλατική διαδροµή που ξεκινάει από τοπικό 
διαµέρισµα της Συµβολής. 
 

Φαράγγι Μικρόπολης 

Φαράγγι της Μικρόπολης, στον πυθµένα του οποίου κυλά το Ρέµα Υδραγωγείου (στους 
στρατιωτικούς χάρτες αναφέρεται ως Ρέµα Υδρογείου). Το φαράγγι είναι ιδιαίτερα απότοµο 
και συστήνεται στους επισκέπτες, ιδιαίτερα στα παιδιά, να µην αποµακρύνονται πολύ από το 
δρόµο και το µονοπάτι ή αν το κάνουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
 
Φαράγγι Πετρούσας 
Το Φαράγγι της Πετρούσας - Πύργων, ξεκινάει βόρεια από το χωριό των Πύργων και 
καταλήγει στην Πετρούσα. Με µήκος περισσότερο των 10 χιλιοµέτρων αποτελεί πόλο έλξης 
για τους φυσιολάτρες - περιπατητές, οι οποίοι µπορούν να το διασχίσουν κάτω από 
κατακόρυφα βράχια, µέσα σ' ένα εκπληκτικής φυσικής οµορφιάς τοπίο. Η διαδροµή είναι 
σχεδόν επίπεδη, σε ορισµένα µόνο σηµεία γίνεται ανηφορική. Το έδαφος είναι στρωµένο µε 
πέτρες χειµάρρων και ελίσσεται ανάµεσα σε απότοµες και πολύ δασωµένες ράχες. Σε πολλά 
σηµεία γίνεται εξαιρετικά στενό µε πλάτος που δεν ξεπερνά τα 3-5 µέτρα, όπου σχηµατίζονται 
λεκάνες µε νερό. Με δέος πλησιάζουµε την περιοχή µε το στεφάνι των κορυφών. Μπροστά 
µας, το Φαράγγι χωρίζεται σε δύο παρακλάδια, που κατευθύνονται στις πλαϊνές 
ορθοπλαγιές, ενώ οι κεντρικές ορθοπλαγιές καταλήγουν σε άλλα δύο παρακλάδια. 
 
 

Πεζοπορικές ∆ιαδροµές 

 
Η περιοχή περικλείεται από πέντε (5) ορεινούς όγκους, το Παγγαίο, το Φαλακρό, ο Όρβηλος, 
το Μενοίκιο και το Σύµβολο, προσθέτοντας ένα πλούσιο φυσικό τοπίο στο απόθεµα του 
Πάρκου Φιλίππων. Τα µονοπάτι που έχουν αναγνωρισθεί και τυχαίνουν καλύτερης 
συντήρησης και σήµανσης είναι τα παρακάτω. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία 
δεν συντηρούνται συστηµατικά και δεν ενδείκνυνται για τον επισκέπτη. 

1. Το Μονοπάτι ∆ρόµος του Νερού, µε καλή διάνοιξη και βατή διαδροµή για όλα τα 
επίπεδα πεζοπόρων. 

2. Το Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας, µικρό αλλά πολύ όµορφο, µε καταρράκτες και 
νερόµυλους, για όλα τα επίπεδα των πεζοπόρων και σχετικά συντηρηµένο. 
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3. Το Ορειβατικό Μονοπάτι Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο, από τα πιο όµορφα και 
καλοδιατηρηµένα µονοπάτι, µε νέες διανοίξεις και εντυπωσιακές εικόνες και µνηµεία 
καθ όλη την διάρκεια του. 

4. Το Μονοπάτι Ταξιαρχών ∆ράµας, καλοδιατηρηµένο και εντυπωσιακό, µε εξαιρετική 
θέα στα βουνά και την φύση της ∆ράµας. 

5. Τα Ορειβατικά Μονοπάτια στο Φαλακρό, τέσσερα (4) στον αριθµό, µε υψηλό βαθµό 
δυσκολίας, αναφέρονται στον έµπειρο πεζοπόρο 

6. Μονοπάτι Μικρόπολης - Μενοικίου  
7. Μονοπάτια στο φαράγγι του Αγγίτη, όπου έχει σηµατοδοτηµένα µονοπάτια αλλά όχι 

καλά συντηρηµένα 
8. Μονοπάτι που προσεγγίζει το Παγγαίο από Ροδολίβος, χωρίς καλή σηµατοδότηση και 

συντήρηση 
9. Μονοπάτι που προσεγγίζει το Παγγαίο από Πρώτη, χωρίς καλή σηµατοδότηση και 

συντήρηση 

 

Σηµειωτέον ότι και στο Ροδολίβος και στη Πρώτη, υπάρχει εγκατάσταση καταφυγίου η οποία 
χτίστηκε και δεν δούλεψε ποτέ, είναι καινούργια και παλιά συγχρόνως. Επίσης, διαδροµές 
υπάρχουν και στο Σύµβολο όρος και στο δάσος του Ζυγού και των Κυργίων όµως δεν 
υπάρχει καµία σηµατοδότηση κτλ. 

 

Βραχογραφήµατα 

 
Η έννοια βραχογραφήµατα ορίζει τα ζωγραφισµένα ή χαραγµένα ή ακόµη και λαξευµένα 
σύνολα παραστάσεων ή συµβόλων ή γραµµάτων, που δηµιουργήθηκαν µε διάφορες 
τεχνικές πάνω σε επιφάνειες βράχων. Τα βραχογραφήµατα έχουν βρεθεί σε σπήλαια ή κάτω 
από βραχοσκεπές, ή και σε υπαίθριες επιφάνειες. Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, τα 
επιβεβαιωµένα βραχογραφήµατα βρίσκονται σε έντεκα (11) θέσεις και σε όλο το µήκος και 
πλάτος της πεδινής και ηµιορεινής της έκτασης. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν και πολλές µη 
επιβεβαιωµένες θέσεις βραχογραφηµάτων που δύναται να διερευνηθούν και να 
αναγνωρισθούν περαιτέρω (Προϊστορικά Βραχογραφήµατα στην Βόρειο Ελλάδα, Λάζαρος 
Ι. Χατζηλαζαρίδης, 2000). 
Κάποια από αυτά έχουν βρεθεί στις θέσεις: 

1. Κρυονέρι (4 διαφορετικές θέσεις) 
2. Φίλιπποι (10 διαφορετικές θέσεις) 
3. Ζυγός (2 διαφορετικές θέσεις) 
4. Κρηνίδες (2 διαφορετικές θέσεις) 
5. Παλαιά Καβάλα (1 θέση) 
6. Πανόραµα (1 θέση) 
7. Αλιστράτη (2 διαφορετικές θέσεις) 
8. Συµβολή (1 θέση) 
9. Κρηνίδα (1 θέση) 
10. Μεσολακιά 
11. Παλαιοκώµη 
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Εκτός της θέσης του Κρυονερίου, οι υπόλοιπες θέσεις δεν είναι εύκολα εντοπίσηµες και 
επισκέψιµες από το κοινό, ούτε αναφέρονται σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και άλλα µέσα 
πληροφόρησης. Θα µπορούσαν όµως να αποτελέσουν ένα µεγάλο περιηγητικό εργαλείο για 
αυτούς που έχουν ενδιαφέρον για την προϊστορία και τους προϊστορικούς οικισµούς που 
έχουν βρεθεί στην περιοχή. 
 

Σπήλαια 

Επισκέψιµα Σπήλαια 

Επισκέψιµα είναι τα σπήλαια που είναι ειδικά διαµορφωµένα για να τα διασχίσουν επισκέπτες 
χωρίς καµία σπηλαιολογική εξειδίκευση. Στην περιοχή µας υπάρχουν δυο τέτοια σπήλαια 
υψηλής επισκεψιµότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος που προσελκύουν αθροιστικά πάνω 
από 70.000 επισκέπτες ετησίως. 
 
Σπήλαιο Αγγίτη 

Οι Πηγές Αγγίτη, παλιότερα και Μααρά, σε υψόµετρο 123 µέτρων, αποτελούν την έξοδο και 
εµφάνιση του υπόγειου ποταµού που διασχίζει το σπήλαιο Αγγίτη. Το σπήλαιο είναι ένας 
σωληνοειδής αγωγός, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τις καταβόθρες του Οχυρού στο 
οροπέδιο Κάτω Νευροκοπίου και σε υψόµετρο 535 µέτρων. Η τροφοδοσία του υπόγειου 
ποταµού γίνεται από τα νερά των βροχοπτώσεων σε τµήµα του Φαλακρού Όρους και στη 
συνέχεια κατείσδυση, καθώς και από τα νερά των χειµάρρων του οροπεδίου Κάτω 
Νευροκοπίου τα οποία αποστραγγίζονται στις καταβόθρες Οχυρού και διοχετεύονται στο 
υπόγειο καρστικό σύστηµα.  

Η προϊστορία του σπηλαίου αρχίζει πριν από 30.000 χρόνια και έχουν ανακαλυφθεί λίθινα 
εργαλεία και οστά προϊστορικών ζώων. Στην κορυφή πάνω από τις πηγές υπάρχουν 
οχυρωµατικά ερείπια που χρονολογούνται από το τέλος της αρχαιότητας. Πριν από την 
έξοδο του σπηλαίου υπάρχει υδροτροχός που λειτουργούσε από την τουρκοκρατία, για την 
ανύψωση νερού του ποταµού και στη συνέχεια για την ύδρευση των γύρω οικισµών. Σήµερα 
στο σπήλαιο έχουν γίνει έργα τουριστικής αξιοποίησης και είναι επισκέψιµα τα πρώτα 500 
µέτρα. Αυτό έχει εξερευνηθεί σε µήκος 8,5 χιλιόµετρα, είναι προσπελάσιµο στα πρώτα 2,5 
χιλιόµετρα, ενώ εκτιµάται υποθετικό µήκος πάνω από 12 χιλιόµετρα. Μέσα στο σπήλαιο η 
µέση θερµοκρασία του νερού είναι 12 - 13οC και του αέρα 17οC. 

 
Σπήλαιο Αλιστράτης 

Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία στο φαράγγι του ποταµού Αγγίτη, που διασχίζει την 
περιοχή Αλιστράτης στη θέση "πετρωτό" εµφανιζόταν η σφίγγα. Ακόµη αναφέρεται ότι ο 
Πλούτωνας ο θεός του Άδη, όταν έκλεψε την Περσεφόνη, θυγατέρα της θεάς ∆ήµητρας, την 
οδήγησε στη φυσική διώρυγα (φαράγγι), όπου βρίσκεται η Πύλη του Άδη. Η περιοχή που 
αναφέρει η µυθολογία είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στο τουριστικό Σπήλαιο Αλιστράτης 
και στα άλλα σπήλαια αυτής.  
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Το σπήλαιο Αλιστράτης βρίσκεται έξι (6) χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της οµώνυµης 
κοινότητας, στη θέση "πετρωτό". Η έκταση της περιοχής περιλαµβάνει 14.000 στρ. Σε 
απόσταση 250 µέτρων από το νότιο µέρος της εισόδου του σπηλαίου, περνά η 
σιδηροδροµική γραµµή Σερρών - ∆ράµας. Παράλληλα µε την σιδηροδροµική γραµµή και 
νότια σε µικρή απόσταση υπάρχει η κοίτη του ποταµού Αγγίτη, που τα νερά του έχουν 
διαβρώσει τους ασβεστόλιθους µε αποτέλεσµα να σχηµατισθεί το φαράγγι του Αγγίτη. Το 
σπήλαιο βρίσκεται περί τα 50 χλµ. Ν.Α. των Σερρών, 25 χλµ. Ν.∆. της ∆ράµας και τα 55 χλµ. 
Β.∆. της Καβάλας. Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και µεγαλύτερα της Ελλάδος, πιθανόν 
και της Ευρώπης, όπου η φύση θέλησε να δείξει τη µεγαλύτερη δύναµη της δηµιουργίας 
στολισµών και σχηµατισµών. 
 

Μη επισκέψιµα σπήλαια 

Μη επισκέψιµα σπήλαια εννοούµε αυτά που απαγορεύεται η διέλευση του κοινού χωρίς να 
έχουν εξειδικευµένη γνώση σπήλαιο - εξερεύνησης ή χωρίς κάποια πιστοποίηση σπηλαιο-
εξερευνητή που παρέχεται από τους κατά τόπους φορείς τέτοιων πιστοποιήσεων. Για την 
είσοδο στα παρακάτω 22 σπήλαια, βάραθρα και ορυχεία της περιοχής του Πάρκου 
Φιλίππων, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και άδεια από την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας, εάν είναι φυσικά σπήλαια  ενώ δεν απαιτείται άδεια για  ορυχεία - µεταλλεία 
εκτός και αν είναι χαρακτηρισµένα από την Αρχαιολογία ως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Όπως αναγνωρίστηκαν παρακάτω σε συνεργασία µε την Σπηλαιολογική οµάδα Καβάλας, τα 
σπήλαια της περιοχής έχουν πολύ έντονο ιστορικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο, 
συνδέοντας τα µε την µεταλλευτική δράση της Ελληνιστικής περιόδου και του Βασιλιά 
Φιλίππου και Αλέξανδρου. Με την κατάλληλη αξιοποίηση, ανάδειξη και σύνδεση µε τις 
τοπικές σπηλαιολογικές οµάδες, γίνεται ένα πεδίο σπηλαιο-εξερεύνησης µε µεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης. 
 
 

 
Α/Α 

 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 
Κατηγορία  

1 «ΑΣΚΗΤΟΤΡΥΠΑ» Παγγαίο Όρος - Μονοπάτι 
Εικοσιφοίνισσας 

Οριζόντιο 

2 «ΛΑΤΟΜΕΙΟ 
ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» 

Παγγαίο Όρος - Ακροβούνι Οριζόντιο 

3 «Νεροστιά» Νικήσιανη Ορυχείο 
4 «∆ερβένι» Αντιφίλιπποι Βάραθρο 
5 «ΣΠΗΛΑΙΟ 

ΒΡΑΝΟΚΑΣΤΡΟΥ»  
Παγγαίο Όρος - Παλαιοχώρι Οριζόντιο 

6 «Περιστεριώνας» Κοκκινόχωµα Βάραθρο 
7 Ορυχείο «Αγία Ελένη» Ζυγός Καβάλας Ορυχείο 
8 Ορυχείο «Περιστεριώνας» Ζυγός-Κρυονέρι Καβάλας Ορυχείο 
9 «Αρχαία Ορυχεία 

Τρίκορφου» 
Παγγαίο Όρος - Τρίκορφο Ορυχείο 

10 «Ορυχεία Παλιάς 
Καβάλας» 

Παλιά Καβάλα Ορυχείο 
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11 « Ορυχεία Κάδµου» Παγγαίο Όρος - ∆ασικό Χωριό 
Παγγαίου 

Ορυχείο 

12 « Ορυχείο ∆ίδυµο» Κρυονέρι Καβάλας Ορυχείο 
13 «Μεγάλου Αλεξάνδρου» Παγγαίο Ορυχείο 

 
  

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 

14 «ΓΚΙΑΟΥΡ ΝΤΕΡΕ» Μικρόπολη ∆ράµας Οριζόντιο 
15 «ΤΕΤΡΑΣΤΟΜΟ» Κορύλοβος Βάραθρο 
16 «ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ Η 

ΤΡΥΠΑ» 
Καλλίφυτος-Χωριστή Βάραθρο 

17 «Βαθύσπηλο» Βαθύσπηλο ∆ράµας Βάραθρο 
18 «Κυργίων» Κύργια ∆ράµας Βάραθρο 

 
  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 

 

19 «Χιονίστρα» Πρώτη Βάραθρο 
20 «Περιστεριώνας» Αλιστράτη Βάραθρο - Οριζόντιο 
21 «Λατοµείο Αλιστράτης» Αλιστράτη Οριζόντιο 
22 «Μικρό Πάτερ» Αλιστράτη Οριζόντιο 
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Ιστορικό Πολιτιστικό περιβάλλον 

 

Κηρυγµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι 
 

 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων έχει αναµφίβολα να επιδείξει ένα µοναδικό πολιτιστικό 
περιβάλλον, µε πάνω από 113 κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι 
χρονολογούνται από το 6.500 π.Χ µέχρι σήµερα. Έχοντας να αποτυπώσουµε ένα ιστορικό 
περιβάλλον µε τουλάχιστον 8.000 έτη πολιτισµού και µεγάλη ποικιλία σε προϊστορικά, 
ελληνιστικά, ρωµαϊκά, οθωµανικά ευρήµατα, αρχαιολογικές θέσεις, οικισµούς, νεκρικούς 
χώρους και σηµαίνονται κτήρια, φθάνουµε στο συµπέρασµα ότι ο πολιτισµός είναι το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της περιοχής και σε συνδυασµό µε το µοναδικό περιβάλλον, 
δηµιουργεί ένα ξεχωριστό τόπο. Εάν σε αυτό τον αριθµό αναγνωρισµένων αρχαιολογικών 
χώρων προσθέσουµε και το πολιτιστικό απόθεµα που δεν έχει ακόµα κηρυχθεί, αλλά είναι 
γνωστό στους ερευνητές της περιοχής, µπορούµε να µιλήσουµε για µια τεράστια ευκαιρία 
σύνδεσης, ερµηνείας και ανάδειξης του. 
 

Ακρόπολη Φιλίππων Κρηνίδες Λόφος Κρηνίδων Ακροπόλεις, Αµυντικά 
Συγκροτήµατα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο 
"Παναγιά" Κεφαλαρίου 
(ακρόπολη Pωµαϊκών και 
Bυζαντινών χρόνων) 

Κεφαλάρι Λόφος "Παναγιά" Ακροπόλεις, Αµυντικά 
Συγκροτήµατα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Τα τείχη της ∆ράµας ∆ράµα ∆ράµα Αµυντικά Συγκροτήµατα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

Παλιά Καβάλα. Θέση "Κεσελέρ". Καβάλα Θέση "Κεσελέρ" Αµυντικά Συγκροτήµατα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

Μεσαιωνικό φρούριο στο λόφο 
των πηγών του ποταµού Αγγίτη 

Αγγίτης Επί του λόφου των 
πηγών του ποταµού 
Αγγίτη 

Αµυντικά Συγκροτήµατα, Κάστρα / 
Φρούρια 

Ερείπια βυζαντινού κάστρου στην 
Καλλιθέα 

Καλλιθέα Καλλιθέα Αµυντικά Συγκροτήµατα, Κάστρα / 
Φρούρια 

Παλαιοχώρι. Βυζαντινό φρούριο. Παλαιοχώρι Θέση "Κάστρο" Αµυντικά Συγκροτήµατα, Κάστρα / 
Φρούρια 

Οχυρό Κοκκινοχώµατος, 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
χρόνων 

Κοκκινόχωµα Οχυρό 
Κοκκινοχώµατος, 
στο όρος Σύµβολο 

Αµυντικά Συγκροτήµατα, Νεκρικοί 
Χώροι και Μνηµεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Πύργος" Προσοτσάνης*, 
Πρωτοχριστιανική περίοδος 

Προσοτσάνη "Πύργος", στην 
κορυφή του 
υψώµατος 

Αµυντικά Συγκροτήµατα, Πύργοι 

Παλαιοχώρι. Ρωµαικό φρούριο. Παλαιοχώρι Θέση 
"Παλιόκαστρο", 
δυτικά του χωριού 

Αµυντικά Συγκροτήµατα, Κάστρα / 
Φρούρια 
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Ακροπόλεις - Αµυντικά Συγκροτήµατα - Κάστρα - Φρούρια  

 
Στην παρακάτω λίστα µπορείτε να δείτε τις δέκα (10) Ακροπόλεις ή Αµυντικά Συγκροτήµατα 
ή Κάστρα ή Φρούρια που έχουν αναγνωρισθεί στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, µε το 
πιο αναγνωρίσιµο και επισκέψιµο την Ακρόπολη των Φιλίππων η οποία ανήκει στον 
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων (Unesco Monument). Έχουµε δυο (2) µνηµεία 
Ρωµαϊκών χρόνων, ένα (1) Πρωτοχριστιανικό, τρία (3) Βυζαντινών χρόνων και ένα (1) 
Μεσαιωνικό. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις για την ανάδειξη και τη δυνατότητα 
ερµηνείας και οργανωµένης επίσκεψης στα υπόλοιπα σηµεία. 
 
 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

 
Στην παρακάτω λίστα µπορείτε να δείτε τις έξι (6) µνηµεία χαρακτηρισµένα ως αρχαιολογικές 
θέσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού µε το πιο αναγνωρίσιµο και επισκέψιµο αυτό του 
Λέοντα της Αµφιπόλεως. 
 
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Λέοντος Αµφιπόλεως Αµφίπολη Λέων Αµφίπολης Αρχαιολογικές 

Θέσεις 
Αρχαιολογικός χώρος, από περίοδο Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, Πρώιµοι Ιστορικοί Χρόνοι, Αρχαϊκή, 
Κλασική, Ελληνιστική, Ρωµαϊκή, Βυζαντινή 

Σταθµός 
Αγγίστας 

θέση 
«Παλιοκόστρα» 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

∆ραβήσκος. Ευρήµατα ρωµαϊκής εποχής. ∆ραβήσκος Θέση "Φραγκαλιά", 
1-2 χµλ. δυτικά του 
χωριού 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη Νέα Ζίχνη, περιόδου 
Χαλκοκρατίας, Πρώιµοι Ιστορικοί Χρόνοι 

Νέα Ζίχνη θέση «Τούµπα» 1,5-
2χλµ. νότια της Ν. 
Ζίχνης 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κάστρο" 
Προσοτσάνης*, Ρωµαική και Πρωτοχριστιανική 
περίοδος 

Προσοτσάν
η 

"Κάστρο", στην 
κορυφή του λόφου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Ιερό ∆ιονύσου Καλή 
Βρύση 

Καλή Βρύση Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

 

 

Προϊστορικοί - Ελληνιστικοί - Ρωµαϊκοί Οικισµοί 

 
Οι οικισµοί που έχουν αναγνωρισθεί και κηρυχθεί στην περιοχή των Φιλίππων είναι πολλοί 
και σηµαντικοί, από όλες τις περιόδους της ιστορίας αυτού του τόπου. Ξεκινάµε µε είκοσι έξι 
(26) προϊστορικούς οικισµούς, τρεις (3) της αρχαιότητας και έναν (1) των Ρωµαϊκών χρόνων. 
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Σηµαντικός είναι ο προϊστορικός οικισµός του “Ντικιλι Τας” όπου πρόσφατα οι αρχαιολόγοι 
έφεραν στο φως το αρχαιότερο δείγµα οινοποίησης στην Ευρώπη. 
 
 
Σ.Σ. Αγγίστας. Θέση "Ελάφι." 
Προϊστορικός οικισµός. 

Σταθµός 
Αγγίστας 

Θέση Ελάφι - 2,5 χλµ Ν∆ του 
χωριού 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Προϊστορικός Οικισµός "Ντικιλι Τας", 
Ορθόπετρα 

Κρηνίδες Θέση Ορθόπετρα Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Λόφος "Παλαιόκαστρα". 
Προϊστορικός οικισµός και εκτεταµένη 
αρχαία πόλη. 

Σταθµός 
Αγγίστας 

Λόφος "Παλαιόκαστρα" Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Μανδήλιο. Προϊστορικός οικισµός. Μανδήλιο Λόφος 2 - 3 χλµ Ν∆ του χωριού. Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Μυρρίνη. Θέση "Αλώνια". 
Προϊστορικός οικισµός 

Μυρρίνη Θέση "Αλώνια" 400 - 500µ. ΒΑ 
από την πρώτη γέφυρα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Μαυρόλοφος. Προϊστορικός οικισµός Μαυρόλοφος Θέση "Φιδοκορυφή" 4 χλµ. 
∆υτικά από το χωριό 
Μαυρόλοφος - ∆ραβίσκος 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Ν. Ζίχνη. Προϊστορικός οικισµός. Νέα Ζίχνη Λόφος "Τούµπα" Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαίο Κερδύλιο Άνω 
Κερδύλια 

Θέση "Γκραντίσκος" Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαία Άργιλος. Κερδύλια Θέση "Παλιόκαστρο" Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Προϊστορικός Οικισµός  Νέα Μπάφρα Μικρή Τούµπα, πίσω από το 
∆ηµοτικό Σχολείο 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Προϊστορικός Οικισµός  Παλαιοκώµη Λόφος νότια των παλιών 
νεκροταφείων 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Προϊστορικός Οικισµός  Άνω 
Συµβολή 

Λόφος 1.200 µ. Β∆ του χωριού Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Μοναστηρχάρ" Χαριτωµένης 
(λείψανα ρωµαϊκών κτιρίων) 

Χαριτωµένη "Μοναστηρχάρ", βορειοδυτικά 
της Χαριτωµένης 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος µεγάλης και 
µικρής Τούµπας Πετρούσας 
(προϊστορικοί οικισµοί) 

Πετρούσα 5 χλµ. νότια της Πετρούσας Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος Ζωοδόχου 
Πηγής ή Τσόρλακ στον Μυλοπόταµο 
(προϊστορικός οικισµός) 

Μυλοπόταµο
ς 

Ζωοδόχου πηγής ή Τσόρλακ Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 
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Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Γκεράνι" Μικροκάµπου 
(προϊστορικός οικισµός) 

Μικρόκαµπο
ς 

"Γκεράνι", 1200 µ. βόρεια του 
Μικροκάµπου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Τούµπα" Σιταγρών (προϊστορικός 
οικισµός) 

Σιταγροί "Τούµπα" Σιταγρών Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στον 
Mεγαλόκαµπο (προϊστορικός 
οικισµός) 

Μεγαλόκαµπ
ος 

Λόφος 1χλµ. βορειοδυτικά του 
Μεγαλοκάµπου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Κεφαλάρι (προϊστορικός οικισµός) 

Κεφαλάρι Λόφος 1 χλµ. ανατολικά του 
Αγίου Αθανασίου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
∆οξάτου τεπέ (προϊστορικός οικισµός) 

∆οξάτο Λόφος ∆οξάτου τεπέ, ανάµεσα 
στη Φτελιά και το Kαλαµπάκι 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Καλαµπάκι - τεπέ" Καλαµπακίου 
(προϊστορικός οικισµός) 

Καλαµπάκι "Καλαµπάκι - τεπέ", 1χλµ A ως NA 
από το Kαλαµπάκι 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Συκιά" Καλαµπακίου (προϊστορικός 
οικισµός) 

Καλαµπάκι "Συκιά", 2.5 χλµ από το 
Kαλαµπάκι 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος Μυλοποτάµου 
(προϊστορικός οικισµός) 

Μυλοπόταµο
ς 

Μυλοπόταµος Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Προφήτης Ηλίας" Ξηροποτάµου 
(προϊστορικός οικισµός) 

Ξηροπόταµο
ς 

"Προφήτης Ηλίας", ανατολικά του 
Ξηροποτάµου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος "Μπουνάρ - 
Μπασί" (προϊστορικός οικισµός, 2 χλµ. 
Β∆. Μυλοποτάµου). 

Μυλοπόταµο
ς 

"Μπουνάρ - Μπασί", 2 χλµ. Β∆. 
Μυλοποτάµου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
"Καλελίκ" Ξηροποτάµου (αρχαίο 
πόλισµα) 

Ξηροπόταµο
ς 

Λόφος "Καλελίκ" µεταξύ 
Ξηροποτάµου και ∆ράµας, 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος Καλλιφύτου 
(προϊστορικός οικισµός) 

Καλλίφυτος Λόφος 500 µ. δυτικά του 
Καλλιφύτου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος νότια του 
νεκροταφείου ∆ράµας (προϊστορικός 
οικισµός) 

∆ράµα Νότια του νεκροταφείου Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στον Καλό 
Αγρό (προϊστορικός οικισµός) 

Καλός Αγρός Γήλοφος αµέσως βόρεια έως 
βορειοδυτικά από την αυλή του 
∆ηµοτικού σχολείου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Πολύστυλο. Προϊστορικός οικισµός. Πολύστυλο Θέση "Τούµπα" Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 
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Νεκρικοί Χώροι 

 
Συνολικά δέκα τρεις (13) Νεκρικοί χώροι έχουν αναγνωρισθεί στην περιοχή του Πάρκου 
Φιλίππων, µε τον πιο σηµαντικό αυτό της Αµφιπόλεως και του Λόφου Καστά, ο οποίος προς 
το παρόν δεν είναι επισκέψιµος. Επίσης σηµαντικός και επισκέψιµος είναι αυτός του 
Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων. 
 
 
Eλληνιστικός τάφος 
στην οδό Tροίας στη 
∆ράµα 

∆ράµα Οδός Τροίας Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία 

Μεσοράχη 
Νεκροταφεία 
κλασσικών και 
ελληνιστικών χρόνων . 

Μεσορρά
χη 

Μεσοράχη. Θέσεις "Αθάνατο νερό" και 
"Ραχόβουνα" 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος 
στη Μεσορράχη, θέση 
«Αθάνατο Νερό» 

Μεσορρά
χη 

θέση «Αθάνατο Νερό» 500 µ. ∆υτικά του χωριού Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος 
στη Μεσορράχη, θέση 
«Άγιος Γεώργιος» 

Μεσορρά
χη 

θέση «Άγιος Γεώργιος» ΝΑ του χωριού όπου 
προϊστορικός οικισµός και αρχαίο νεκροταφείο. 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Μακεδονικοί τάφοι Κερδύλια Ν∆ του χωριού και κατά µήκος της εθνικής οδού 
Καβάλας - Θεσσαλονίκης. 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Τάφοι Μικρό 
Σούλι 

Στην περιοχή του χωριού Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Νεκροταφείο µε 
λαξευτούς τάφους. 

Ροδολίβος Λόφος Αγίου Αθανασίου Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αµφίπολη Αµφίπολη Αρχαιολογικός χώρος που ορίζεται δυτικά και 
βόρεια από τον ποταµό Στρυµόνα, νότια από την 
εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης ενώ 
ανατολικά εκτείνεται προς τους πρόποδες του 
Παγγαίου µέχρι τα χωριά Μεσολακκιά και 
Παλαιοκώµη. 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος 
στο Σ.Σ. Αγγίστας, 
λόφος Μακεδονικού 
Τάφου 

Σταθµός 
Αγγίστας 

Αγγίστας, λόφος Μακεδονικού Τάφου Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Μακεδονικός τάφος 
και προϊστορικός 
οικισµός. 

Σταθµός 
Αγγίστας 

Λόφος 500 µ. Νότια του χωριού Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
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Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Λόφος Αγίου 
Γεωργίου όπου 
προϊστορικός οικισµός 
και αρχαίο 
νεκροταφείο. 

Μεσορρά
χη 

Μεσοράχη . Λόφος Αγίου Γεωργίου, Β∆ του 
χωριού. 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

Φίλιπποι. Βασιλική Γ΄ 
(extra muros) 

Κρηνίδες Κρηνίδες Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος 
Φιλίππων 

Κρηνίδες Κρηνίδες Νεκρικοί Χώροι και 
Μνηµεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα 

 

Ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι  

Οδικά Συστήµατα 

 
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα και εκτενή οδικά συστήµατα των Ρωµαϊκών χρόνων, η 
Εγνατία Οδός (Via Egnatia) είναι κηρυγµένη στο τµήµα κοντά στη Μονή Αγίου Σίλα Καβάλας 
µέχρι του δάσους κάτω από την Παιδόπολη της Καβάλας. Υπάρχουν παρόλα αυτά πολλά 
σηµεία της οδού που θα έπρεπε να αναδειχθούν, καθώς και η ίδια η οδός να κηρυχθεί ως 
αρχαιολογικός χώρος, να ανασκαφεί, να αναστηλωθεί και να αναδειχθεί, ενώνοντας την 
Κωνσταντινούπολη µε την Ρώµη. Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν πάνω από 
100χµ της αρχαίας οδού, πάνω στην οποία περπάτησε και ο Απόστολος Παύλος και τα οποία 
ενώνουν δυο πολύ σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, αυτόν της Αµφίπολης και των 
Φιλίππων. 
 
Εγνατία 
οδός. 

Άγιος 
Σύλλας 

Παρά την µονή του αγίου 
Σύλλα 

Οδικό 
σύστηµα 

 

Συστήµατα Ύδρευσης 

 
Τα παρακάτω δύο (2) συστήµατα ύδρευσης αναφέρονται στην νεότερη ιστορίας της 
περιοχής και παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τρόπο που έχουν κατασκευαστεί. 
 
 
Ιστορικών διατηρητέων µνηµείων των συστηµάτων ύδρευσης τύπου "κανάτ" 
στις κοινότητας Αγγίστας και Σιδηροδροµικού Σταθµού Αγγίστας της 
επαρχίας Φυλλίδος Ν. Σερρών. 

Αγγίστα & 
Σταθµός 
Αγγίστας 

 Συστήµατα 
Ύδρευσης 
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Τα συστήµατα ύδρευσης στην κοινότητα Σιδηροδροµικού Σταθµού Αγγίστης Σταθµός 
Αγγίστας 

 Συστήµατα 
Ύδρευσης 

 

Ιστορικά Κτήρια 

 
Ένας µεγάλος αριθµός ιστορικών κτηρίων κοσµεί την περιοχή του Πάρκου Φιλίππων µε 
είκοσι δύο (22) από αυτούς κηρυγµένους ως µνηµεία από το Υπουργείο Πολιτισµού. 
Παρακάτω θα δείτε την αναλυτική λίστα και περιγραφή αυτών. Κάποια από αυτά έχουν 
αναστηλωθεί και χρησιµοποιούνται από την τοπική κοινωνία για διάφορες δράσεις όπως η 
Καπναποθήκη της Προσοτσάνης και το Καπνολογικό Ινστιτούτο ∆ράµας. 
 
 
Το κτίριο των Παλαιών 
Εκπαιδευτηρίων 
∆ράµας 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα  Τµήµατα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσµατα Κοινής 
Ωφελείας 

Το κτίριο του πρώην 
Ορφανοτροφείου 
Αρρένων ∆ράµας 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα  Τµήµατα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσµατα Κοινής 
Ωφελείας 

Μέγαρο στην πλατεία 
Ταξιαρχίας στη ∆ράµα, 
ιδ. κληρονόµων Α. 
Τζήµου 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Πλατεία 
Ταξιαρχίας 

Φυσικοί Χώροι, 
Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Τα Εκπαιδευτήρια της 
Χωριστής 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ Χωριστή  Φυσικοί Χώροι, 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσµατα Κοινής 
Ωφελείας 

 
Ιστορικού 
διατηρητέου 
µνηµείου του 
παλαιού 
∆ηµοτικού 
Σχολείου της 
Κοινότητας 
Κρηνίδας Ν. 
Σερρών. 

ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Κρηνίδα Παλαιό ∆ηµοτικό 
σχολείο 

Αστικά 
Κτίρια 

∆ιατηρητέου του 
κτιρίου επί της 
οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 133 
στο Ροδολείβος 
Σερρών, 
φεροµένου ως 
ιδιοκτησίας των 
Κυπαρρίση-
Γιαννάκη 
Φωτεινής και 
Κυπαρρίση 

ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολείβος επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 133 

Αστικά 
Κτίρια 
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∆ηµητρίου. 

Χαρακτηρισµός 
ως ιστορικού 
διατηρητέου 
µνηµείου της 
παλαιάς Αστικής 
Σχολής του 
∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος 
Πρώτης νοµού 
Σερρών, 
ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Πρώτης, 
µαζί µε τον 
περιβάλλοντα 
χώρο του στα 
όρια ιδιοκτησίας 
των 
παρακείµενων 
οικιών. 

ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Πρώτη Παλαιά Αστική 
Σχολή 

Αστικά 
Κτίρια 

Ιστορικών 
διατηρητέων 
µνηµείων δύο 
κτιρίων και του 
ενδιάµεσου 
χώρου τους στο 
∆.∆. Ηλιοκώµης, 
δήµου Κορµίστας, 
νοµού Σερρών. 

ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ηλιοκώµη Ηλιοκώµη Αστικά 
Κτίρια 

Αλιστράτη. Οικία 
Γ. Τσίµπα. 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Αλιστράτη Αλιστράτη Αστικά 
Κτίρια 

Αλιστράτη. Κτίριο 
ιδιοκτησίας Ι. 
Βοζίκη. 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Αλιστράτη Αλιστράτη Αστικά 
Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτησίας 
Α. Μπαφέρα. 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Αλιστράτη Αλιστράτη Αστικά 
Κτίρια 

Ελευθερούπολη. 
Κτίριο επί της 
οδού Εγνατίας 68, 
ιδιοκτησίας 
Αγγελικής 
Αποστολάκη - 
Τσιώνη. 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ 

Ελευθερού
πολις 

Εγνατίας 68 Αστικά 
Κτίρια 

Ελευθερούπολη. 
Κτίριο επί της 
οδού 
Κωνσταντινουπόλ
εως 3, ιδιοκτησίας 
Λευκής Σαµολαδά. 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ 

Ελευθερού
πολις 

Κωνσταντινουπόλ
εως 3 

Αστικά 
Κτίρια 

Κτίριο επί της 
οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 6 
στην 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ 

Ελευθερού
πολις 

Μ. Αλεξάνδρου 6 Αστικά 
Κτίρια 
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Ελευθερούπολη 
Καβάλας, 
ιδιοκτησίας 
Αντωνίου 
Σταύρου 
Κτίριο στην οδό 
Μ. Αλεξάνδρου 21 
στην 
Ελευθερούπολη, 
ιδ. κληρονόµων 
Κανλή 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ 

Ελευθερού
πολις 

οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 21 

Αστικά 
Κτίρια 

Ελευθερούπολη. 
Κτίριο επί της 
οδού Υψηλάντου 
11, ιδιοκτησίας 
Άγγελου Χατζή. 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ 

Ελευθερού
πολις 

Υψηλάντου 11 Αστικά 
Κτίρια 

Κτίριο (κατοικία - 
πολιτιστικό 
εργαστήρι) στο 
Μοναστηράκι, ιδ. 
Άγγελου Κέρα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ Μοναστηρ
άκιον 

 Βοηθητι
κοί 
Χώροι, 
Αστικά 
Κτίρια 

Ν. Ζίχνη. Κτίριο 
καπναποθήκης 
(παλαιό 
Γυµνάσιο), 
ιδιοκτησίας του 
∆ήµου 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

Νέα Ζίχνη Ν. Ζίχνη Βοηθητι
κοί 
Χώροι, 
Αστικά 
Κτίρια, 
Κτίσµατ
α Κοινής 
Ωφελεία
ς 

Το βιοµηχανικό 
συγκρότηµα της 
"Βιοµηχανικής ΑΕ" 
(πρώην 
παγοποιείο) στην 
οδό Eθνικής 
Aµύνης στη 
∆ράµα, ιδ. 
Παυλίδη 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Οδός Εθνικής 
Αµύνης 

Βοηθητι
κοί 
Χώροι, 
Βιοτεχνί
α / 
Βιοµηχα
νία 

Κτίριο 
καπναποθήκης 
στην οδό Περδίκα 
17 και Νίκης στη 
∆ράµα, φερόµενο 
ως ιδιοκτησία Φ. 
Αθανασόπουλου 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Οδός Περδίκα 17 
και Νίκης 

Βοηθητι
κοί 
Χώροι, 
Βιοτεχνί
α / 
Βιοµηχα
νία 

 
Η παλαιά 
Καπναποθήκη«Χα
τζηκωνσταντίνου», 
επί της οδού Α. 
Παπαδάκη 15 στο 
∆ήµο 
Προσοτσάνης 
∆ράµας. 

∆ΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝ
ΗΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝ
ΗΣ 

Προσοτσά
νη 

επί της οδού Α. 
Παπαδάκη 15 
στο ∆ήµο 
Προσοτσάνης 
∆ράµας. 

Αγροτική 
Οικονοµία, 
Βιοτεχνία / 
Βιοµηχανία
, Αστικά 
Κτίρια 
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Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 
συγκροτήµατος 
του Ελληνικού 
Καπνολογικού 
Ινστιτούτου, στη 
∆ράµα, φεροµένης 
ιδιοκτησίας 
Ελληνικού 
∆ηµοσίου 
(Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίµων) 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα ∆ράµα Αγροτική 
Οικονοµία, 
Βοηθητικοί 
Χώροι, 
Βιοτεχνία / 
Βιοµηχανία
, 
Εγκαταστά
σεις 
Υποδοµής / 
Παραγωγή
ς, Τµήµατα 
Κτιρίου, 
Αστικά 
Κτίρια 

 

 

Υδρόµυλοι – Γέφυρες 
 
Υδρόµυλος 
Παντούλη µαζί µε 
τον µηχανολογικό 
εξοπλισµό του 
στην Αγία 
Βαρβάρα ∆ράµας 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Αγία 
Βαρβάρα 

Αγροτική Οικονοµία, 
Βοηθητικοί Χώροι, 
Μύλοι 

Υδρόµυλος 
Ζώνκες µαζί µε τον 
µηχανολογικό 
εξοπλισµό του 
στην Αγία 
Βαρβάρα ∆ράµας 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Αγία 
Βαρβάρα 

Αγροτική Οικονοµία, 
Βοηθητικοί Χώροι, 
Μύλοι, Αστικά Κτίρια 

Υδρόµυλος 
∆ηµητρόπουλου 
µαζί µε τον 
µηχανολογικό 
εξοπλισµό του 
στην Αγία 
Βαρβάρα ∆ράµας 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Αγία 
Βαρβάρα 

Αγροτική Οικονοµία, 
Μύλοι 

 
Γέφυρα 
Φανίτσου 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ελευθερούπολις Γέφυρες 

 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 
Σε αυτή την κατηγορία έχουµε χώρους θρησκευτικούς, χριστιανικούς και οθωµανικούς, οι 
οποίοι έχουν κηρυχθεί ως µνηµεία για να προστατευθούν και να διαφυλαχθεί η πολιτιστική 
κληρονοµιά που προσδίδουν στον τόπο. Κάποιοι είναι παλαιοχριστιανικοί, αλλά οι 



 

 67 

περισσότεροι βυζαντινοί και µεταβυζαντινοί, µε πλούσιο διάκοσµο και ιδιαίτερα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Πρόσφατα το Αράπ Τζαµί στην ∆ράµα έλαβε χρηµατοδότηση 
αναστήλωσης και ανάδειξης, µε σκοπό να γίνει πολιτιστικό κέντρο. 
 
 
Ι. Ν. Εισοδίων 
Θεοτόκου 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ Χωριστή  Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί 

Ι. Ναός Αγίου 
Αθανασίου στο 
∆οξάτο 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ ∆οξάτον  Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ι. Ναός της Αγίας 
Σοφίας στη ∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα  Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ι. Ναός Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου 
(Παλαιά 
Μητρόπολη) στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα  Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ναΰδριο των 
Ταξιαρχών στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα  Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ι. Ναός των 
Ταξιαρχών στην 
οδό Βενιζέλου στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Οδός 
Βενιζέλου 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ελευθερούπολη. Ι. 
Ναός Αγίου 
Νικολάου. 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ελευθερούπο
λις 

 Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Μουσουλµανικό 
τέµενος στην οδό 
Mεγάλου 
Aλεξάνδρου, 
Λάµπρου 
Λαµπριανίδη και 
Kωνσταντίνου 
Παλαιολόγου στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Οδός 
Mεγάλου 
Aλεξάνδρο
υ, Λάµπρου 
Λαµπριανί
δη και 
Kωνσταντίν
ου 
Παλαιολόγ
ου 

Ισλαµικά 
Τεµένη, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Πρώην 
µουσουλµανικό 
τέµενος στην οδό 
Άρµεν 25 στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Οδός 
Άρµεν 25 

Ισλαµικά 
Τεµένη, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 

Ι. Ναός Αγίου 
Νικολάου στη 
∆ράµα 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Κεντρική 
πλατεία 

Ισλαµικά 
Τεµένη, Ιεροί 
Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικο
ί Χώροι 
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Ι. Ναός 
Ταξιαρχών 
Κοκκινογείων 
∆ράµας µαζί µε 
τον αύλειο χώρο 
του 

∆ΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Κοκκινόγεια Φυσικοί Χώροι, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

 
Άλλοι πολλοί σηµαντικοί θρησκευτικοί χώροι που πρέπει να αναφερθούν, αλλά δεν 
εντάσσονται στους αρχαιολογικούς χώρους είναι α) Το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, όπου 
βαπτίσθηκε η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή από τον Απόστολο Παύλου και β) Η Ιερά Μονή 
Παναγία Εικοσιφοίννισας, µε την αχειροποίητο θαυµατουργό εικόνα της, αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα προσκυνήµατα της Μακεδονίας και είναι το παλαιότερο εν ενεργεία µοναστήρι 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
 
Στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 78 χριστιανικοί ναοί, µονές, εξωκλήσια και 
χριστιανικά τοπωνύµια. 
 

Αρχαιολογικός χώρος Παγγαίο  

 
Πολύ σηµαντικό για να µην το αναφέρουµε ξεχωριστά είναι το Παγγαίο και η αναγκαιότητα 
η οποία υπήρξε για να κηρυχθεί στο σύνολο του ως αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος, για 
την αποτελεσµατικότερη προστασία των ακόλουθων, σηµαντικών, αρχαίων θέσεων, που 
έχουν εντοπιστεί ή αποκαλυφθεί σε αυτόν και χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς έως 
και τους Μεταβυζαντινούς χρόνους: 
 
 
 

1) Οφρύνιο 

Ο1: Θέση «Καλαµούδι» (λόφος), 3 χλµ ∆-Β∆ του χωριού: Εγκατάσταση, πιθανώς 
οικισµός και νεκροταφείο Ελληνιστικής Ρωµαϊκής περιόδου (ΦΕΚ 
1465/Β/26.10.2001). Είναι ορατά επιφανειακά ίχνη τοίχων και διάσπαρτη κεραµική.  

Ο2: Θέση «Γιατρού», 2 χλµ δυτικά του χωριού (αγροτεµ.60 Κυριάκου Ασηµίδη και 
3026 Κων/νου Νίκου): Εγκατάσταση Κλασσικής Ελληνιστικής περιόδου και δεύτερη 
Ρωµαϊκής περιόδου, πιθανώς αγροικίες, εντοπιζόµενες από υπολείµµατα τοίχων και 
διάσπαρτη κεραµική στην επιφάνεια του εδάφους. 

Ο3: Θέση «Ντεβέγελο», 2 χλµ ∆-Ν∆ του χωριού (αγροτεµ. 700 ιδιοκτησίας ∆. 
Παπαθανασίου): νεκροταφείο Ρωµαϊκής περιόδου. 

Ο4: Θέση «Προφήτης Ηλίας» (τούµπα), 2 χλµ Ν∆ του χωριού: Προϊστορικός οικισµός. 

Ο5: Βόρεια και δυτικά από την τούµπα του «Προφήτη Ηλία», αριστερά και δεξιά της 
µεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας - Θεσσαλονίκης: Αρχαϊκό - κλασικό νεκροταφείο. 
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Ο6: Θέση «Προφήτης Ηλίας» (λόφος), ανατολικά από την προϊστορική τούµπα και 
ανατολική πλαγιά του λόφου: Αρχαϊκή ακρόπολη Ηιόνας και στην ανατολική πλαγιά 
νεκροταφείο. 

Ο7: Θέση «Κλήµα», 1,5 χλµ Ν∆ του χωριού (αγροτεµ.1151 Βασιλείου Εφραιµίδη): 
αρχαία εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία, εντοπιζόµενη από ορατά λείψανα και 
κεραµική. 

Ο8: Θέση «Χαρίτου Τούµπα», 300 µ. βόρεια του χωριού: Οικισµός προϊστορικών και 
πρώιµων ιστορικών χρόνων, χρονολογούµενος από την διάσπαρτη επιφανειακή 
κεραµική. 

Ο9: Περιοχή «Καλαµούδι» (αγροτ. 2 Βασιλείου Βρύζα) µεταξύ κηρυγµένου 
αρχαιολογικού χώρου και στρατοπέδου: Από τµήµα µαρµάρινης στήλης, µαρµάρινα 
και πώρινα κοµµάτια λίθων µάλλον από τάφο ή τάφους. 

2) Γαληψός 

Γ1: Θέση «Χαρµάν Τεπέ» (τούµπα), 3,5 χλµ Ν∆ του χωριού και ανατολικά της 
µεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας: Προϊστορικός οικισµός. 

Γ2: Θέση «Πασά Μεζάρ», 3 χλµ Ν∆ του χωριού (αγροτεµ. 842 Γεωργίου Μηναΐδη και 
843 Ιωάννη Τριγώνη): Αρχαίο µαρµάρινο κτήριο µε ορατά επιφανειακά λείψανα κατά 
χώραν και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη. 

Γ3: Θέση «Πλατάνια» (λόφος), 2,2 χλµ δυτικά του χωριού: Προϊστορικός οικισµός σε 
τραπεζοειδή λόφο µε ορατά λείψανα στην επιφάνεια του εδάφους. 

Γ4: Θέση «Βουρλάκια» (αγροτεµ. 325 Συρµατένιας Τριγώνη): τµήµα αρχαίου 
υδραγωγείου µε δίκτυο από πήλινους σωλήνες. 

Γ5: Θέση «Βουρλάκια», 1,2 χλµ δυτικά του χωριού (αγροτεµ. 1470, 1471 Θεοδώρου 
Συµεωνίδη): Ρωµαϊκό/υστερορρωµαϊκό νεκροταφείο. 

Γ6: Θέση «Αρκουδότρυπα» στο Παγγαίο, 1,8 χλµ βόρεια του χωριού: λατρευτικό 
σπήλαιο προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. 

Γ7: Θέση «Παλιάµπελα» ή «Μπαϊρέλα» (τούµπα), 400 µ. νότια του χωριού και νότια 
της µεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας ? Θεσσαλονίκης: Προϊστορικός οικισµός. Θέση 

«Αµπελώνες», 900µ. νότια του χωριού (αγροτεµ. 631, 638, 724, 941, 942): 
εγκατάσταση, πιθανώς αγροικία και νεκροταφείο Ρωµαϊκής περιόδου. 

Γ8: Θέση «Οκτάρα» (αγροτεµ. 464 Θεοδώρου Κάππα του Αντωνίου), Ν∆ του χωριού: 
Προϊστορικός οικισµός. 

Γ9: Θέση «Μοσούτσαλι», Β-ΒΑ του χωριού: Πήλινοι σωλήνες αρχαίου υδραγωγείου. 

Γ10: Βραχοσκεπή 1 στα νοτιοανατολικά του σπηλαίου «Αρκουδότρυπα». Κεραµική 
ιστορικών χρόνων. 

Γ11: Βραχοσκεπή 2 στα νοτιοανατολικά του σπηλαίου «Αρκουδότρυπα». Κεραµική 
ιστορικών χρόνων. 

3) Ποδοχώρι 
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Π1: Μέσα στο χωριό, κοντά στην εκκλησία: Κεραµική ελληνιστικής-µεταβυζαντινής 
εποχής. 

Π2: Οθωµανικό λουτρό. 

4) Πλατανότοπος 

ΠΤ1: Θέση «Πλατανόρεµα» στο Παγγαίο, 1,7χλµ Β-Β∆ του χωριού: Σπήλαιο µε 
κεραµική προϊστορικών - ιστορικών χρόνων. 

ΠΤ2: Κεφαλόβρυσο «Μάνα» στο «Πλατανόρεµα» Παγγαίου, βόρεια από το σπήλαιο: 
Λαξευτός υδαταγωγός αρχαίου υδραγωγείου. 

ΠΤ3: Ρέµα «Λάκκος Τσιφλίκι», δυτικά του χωριού, 500µ. βόρεια της µεσογειακής Ε.Ο. 
Καβάλας-Θεσσαλονίκης: Ποδαρικό υδατογέφυρας αρχαίου υδραγωγείου. 

ΠΤ4: Παλιό χωριό Τρίτα (Τσιφλίκι) στο Παγγαίο, 2 χλµ ∆-Β∆ του Πλατανότοπου: 
δυτικά του παλιού χωριού επιγραφή θεάς Αλµωπίας σε βράχο και ΒΑ του χωριού 
ίχνη αρχαίας λατόµευσης. 

ΠΤ5: Θέση «Τουρκοµνήµατα», 500µ. Ν∆ από τα Ερείπια Τρίτα (το πρώτο ύψωµα του 
Παγγαίου αριστερά του δρόµου προς το παλιό χωριό): Λαθρανασκαµµένο 
νεκροταφείο κιβωτιόσχηµων και λακκοειδών τάφων. ΠΤ6: Αγροτεµάχιο Αναστασίου 
Νεκίδη, 700 µ. νότια από τα Ερείπια Τρίτα και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό: 
κεραµική ρωµαϊκής περιόδου. 

ΠΤ7: ∆υτική πλαγιά της θέσης «Ασβεσταριά», κατά µήκος του ρέµατος «Μάρµαρο»: 
Λαθρανασκαµµένο νεκροταφείο κιβωτιόσχηµων και λακκοειδών τάφων. 

ΠΤ8: Οθωµανική Υδατογέφυρα. 

ΠΤ9: Βραχοσκεπή 1 στη θέση «Πλατανόρεµα». Σπήλαιο µε αρχαιολογικά κατάλοιπα 
και κεραµική ύστερης αρχαιότητας. 

ΠΤ10: Βραχοσκεπή 2 στη θέση «Πλατανόρεµα». Χωρίς εµφανή αρχαιολογικά 
κατάλοιπα. Κεραµική ύστερης αρχαιότητας. 

ΠΤ11: Βραχοσκεπή 3 στη θέση «Πλατανόρεµα». Χωρίς εµφανή αρχαιολογικά 
κατάλοιπα. 

5) Μεσορόπη 

ΜΡ1: Θέση «Αγία Μαρίνα» στο Παγγαίο, 700µ. Ν∆ του χωριού: Λείψανα περιβόλου 
αρχαίου φρουρίου. 

ΜΡ2: Θέση «Βοσκόβρυση» ή «Τσοµπάνσουι». Σπήλαιο. 

6) Μουσθένη 

Μ1: Θέση «Τσαλί» στο Παγγαίο, 600 µ. ΒΑ του χωριού: Βυζαντινό κάστρο. 

Μ2: Θέση «Αλωνάκια», αµέσως νότια του χωριού και της µεσογειακής Ε.Ο.  

Καβάλας-Θεσσαλονίκης: Αρχαία Πέργαµος: τειχισµένος οικισµός κλασσικών 
ελληνιστικών χρόνων. 

Μ3: 1,2 χλµ ανατολικά του χωριού: Μεταλλουργικές σκωρίες. 
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Μ4: Θέση «Τσαλί» στο Παγγαίο, 600 µ. ΒΑ του χωριού: τοίχος κλασικής - ελληνιστικής 
περιόδου. 

Μ5: Σπήλαιο «Παναγιάς Τρύπες» Μεταβυζαντινή και σύγχρονη λατρευτική χρήση. 
Εµφανή όστρακα εφυαλωµένης κεραµικής. 

7) ∆ωµάτια 

∆1: Θέση «Βαλτούδα» στο Παγγαίο, 3,5 χλµ βόρεια του χωριού: Λείψανα τοίχων και 
µεταλλουργικές σκωρίες. 

8) Αυλή 

ΑΛ1: Θέση «Κερχανάς» στο Παγγαίο, 800µ. περίπου Β∆ του χωριού, δίπλα στο δρόµο 
προς την παλιά Αυλή: Κεραµική και µεταλλουργικές σκωρίες. 

9) Κηπιά 

Κ1: Λόφος αµέσως Α-ΝΑ του χωριού: Ρωµαϊκός οικισµός. Κ2: Παλαιοχριστιανική 
Βασιλική. 

10) Ακροβούνι 

ΑΒ1: Θέση «Τσακίλ Μπαΐρ», 2,5 χλµ Ν∆ του χωριού,400µ. περίπου βόρεια της 
µεσογειακής Ε.Ο. Καβάλας- Θεσσαλονίκης: Ιερό Ήρωος Ιππέα Αυλωνείτη, 
ελληνιστικής-ρωµαϊκής περιόδου. 

ΑΒ2: Θέση «∆ύο Βρύσες», περίπου 700 µ. δυτικά του χωριού και 2 χλµ ΒΑ του Ηρώου 
του Αυλωνείτη: οικισµός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. 

ΑΒ3: Θέση «Πλαγιά», περίπου 700 µ. δυτικά του χωριού και 2 χλµ ΒΑ του Ηρώου του 
Αυλωνείτη: λαθρανασκαµµένοι κιβωτιόσχηµοι τάφοι. 

ΑΒ4: 250 µ. ανατολικά της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και 50 µ. βόρεια της Ε.Ο. 
Καβάλας-Θεσσαλονίκης (στο χώρο των εγκαταστάσεων κοπής σχιστολίθων της 
«Οµόνοιας»): Ρωµαϊκή επιγραφή πάνω σε βράχο.  

ΑΒ5: Ερείπια παλιού Ακροβουνίου  Τζαµί. 

11) Χορτοκόπι 

Χ1: ΄Υψωµα «Κάστρο», αµέσως ∆-Ν∆ του Παλιού Χορτοκοπίου: Φρούριο 
υστερορρωµαϊκής  παλαιοχριστιανικής περιόδου. 

Χ2: 300µ. περίπου νότια του Παλιού Χορτοκοπίου: Βραχογραφίες. 

Χ3: Θέση «Κρυονέρι», µεταξύ Παλιού και Νέου Χορτοκοπίου: ∆εξαµενή και θεµέλια 
κτίσµατος. 

Χ4: ∆ασικός δρόµος στο Παγγαίο, ακριβώς πάνω από το Νέο Χορτοκόπι: Τάφος 
ελληνιστικής περιόδου. 

Χ5: Στις παρυφές του Παγγαίου, 500 µ. ΝΑ του Νέου Χορτοκοπίου: 
Λαθρανασκαµµένοι κιβωτιόσχηµοι τάφοι. 

Χ6: Θέση «Αγίασµα», µεταξύ Παλιού και Νέου Χορτοκοπίου: Λαθρανασκαµµένο 
νεκροταφείο κιβωτιόσχηµων τάφων. 
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Χ7: Νεκροταφείο υστεροβυζαντινών χρόνων οικισµού Ντράνοβας. 

12) Αντιφίλιπποι 

ΑΦ1: Λόφος «∆ερβένι» ή «Σταυρός», αµέσως ΒΑ του χωριού: Οικισµός κλασικής - 
ελληνιστικής περιόδου και λείψανα φρουρίου. 

ΑΦ2: Θέση «Σίνα» (χαµηλός λοφίσκος), 1,5 χλµ ΒΑ του χωριού: Μεταλλουργικές 
σκωρίες και λείψανα τοίχων, επιφανειακή κεραµική στο λόφο και στα χωράφια 
∆υτικά. 

ΑΦ3: Χωράφι, περίπου 150 µ. νότια της θέσης «Σίνα», δίπλα ακριβώς στο δρόµο 
Ελευθερούπολης - Σερρών: Κεραµική ρωµαϊκής-υστερορρωµαϊκής περιόδου. 

ΑΦ4: Αγροτεµάχιο αριθ. 765, αµέσως δυτικά του χωριού: Επιφανειακή κεραµική 
ρωµαϊκής περιόδου. ΑΦ5: Λιθόστρωτο ύστερης Οθωµανικής περιόδου. 

13) Παλαιοχώρι 

ΠΧ1: Θέση «Παλιόκαστρο» στο Παγγαίο, 1 χλµ δυτικά του χωριού: Αρχαίο φρούριο. 

ΠΧ2: Βυζαντινό κάστρο. 

ΠΧ3: Θέση «Καµένες Πέτρες», αµέσως ανατολικά του χωριού: Μεταλλουργικές 
σκωρίες. 

ΠΧ4: Θέση «Κρυονέρι», αµέσως ανατολικά του χωριού: Μεταλλουργικές σκωρίες. 

ΠΧ5: Βυζαντινή Μονή Αγίου Γεωργίου Βρανοκάστρου. 

ΠΧ6: Ανώνυµο σπήλαιο στο λόφο του Βρανόκαστρου. 

14) Νικήσιανη 

Ν1: Περιοχή Γιαννάκη Βρύση: µεταλλουργικές σκωρίες και κλίβανοι εκκαµίνευσης. 

Ν2: Περιοχή Λιβάδι: µεταλλουργικές σκωρίες και κλίβανοι εκκαµίνευσης. 

Ν3: Σπήλαιο Ασκητότρυπα, πλησίον της µονής Εικοσιφοινίσσης. Πιθανό ασκηταριό. 

Κ-1: Θέση «Κοφίνι», 1,3 χλµ Ν-ΝΑ της Νικήσιανης: 1 µεταλλευτική στοά. 

Ν-1: Θέση «Νεροστριά», 2,7 χλµ Ν∆ της Νικήσιανης: 1 µεταλλευτική στοά. 

15) Μεταλλευτικές στοές Παγγαίου όρους (ΦΕΚ 367/ Β/26.6.1981) 

ΑΤ-1: Θέση «Αγία Τριάδα», 750 µ. βόρεια του Παλιού Χορτοκοπίου, στη βόρεια 
παρειά του κεντρικού δρόµου του Παγγαίου: 1 στοά. 

ΚΒ-1: Θέση «Κλέφτικα Βραχώµατα», 3,5 χλµ ΝΑ της Νικήσιανης, αµέσως νότια του 
κεντρικού δρόµου του Παγγαίου: 1 στοά. 

ΜΚ-1: Θέση «Μαυροκορυφή», 3,4 χλµ νότια της Νικήσιανης: 1 στοά 

ΜΝ-1 έως ΜΝ-4: Θέση «Μαύρα Νερά»: 4 στοές. 

ΣΚ-1: Θέση «Σκάλα», 500 µ ανατολικά από τις «Ασηµότρυπες»: 1 στοά. 

ΑΣ-1 έως ΑΣ-9: Θέση «Ασηµότρυπες», 4 χλµ Ν∆ της Νικήσιανης: 9 στοές. 

Α-1: Θέση «Αυγό», 1 χλµ Ν-Ν∆ από τις «Ασηµότρυπες»: 1 στοά και πιθανόν άλλες 5-6. 
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ΑΝ-1, ΑΝ-2: Θέση «Μαύρα Νερά», 2,7 χλµ νότια της Νικήσιανης: 4 στοές. 

16) Μονή Εικοσιφοινίσσης 

ΜΕΙ1: Μονή Εικοσιφοινίσσης ή Κοσίνιτσα. 

ΜΕΙ2: Κινστέρνα πλησίον Μονής Εικοσιφοινίσσης. 

17) Κορµίστα 

ΚΟ1: Θέση «Τρανή Πουλιάνα». Οικισµός και αρχαία νεκρόπολη. 

ΚΟ2: Θέση «Κουρί». Οικισµός και αρχαία νεκρόπολη. 

18) Ηλιοκώµη 

Η1: Θέση «Καλιάς». Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής και περιβόλου. 

19) Πρώτη 

ΠΡ1: Θέση «Στενοτόπι». Οχύρωση υστερορρωµαϊκών-παλαιοχριστιανικών χρόνων. 

ΠΡ2: Μονή Αναλήψεως Πρώτης. 

20) Ροδολίβος 

Ρ1: Θέση «Εκκλησούδες» ή «Κουριά». Υστερορρωµαϊκός παλαιοχριστιανικός 
οικισµός, λαξευτοί τάφοι. 

Ρ2: Θέση «Καλές». Υστερορρωµαϊκός παλαιοχριστιανικός οικισµός. 

Ρ3: Θέση «Άγιος Αθανάσιος». Υστερορρωµαϊκός παλαιοχριστιανικός οικισµός και 
νεκροταφείο. 

Ρ4: Θέση «Τοπόλος» (Ντουπόλος). Λείψανα ναού («Εκκλησία την Λύµνην»). 

Ρ5: Θέση «Τοπόλος» (Ντουπόλος), 2 χλµ. Ν∆ του χωριού. Προϊστορικός οικισµός. 

Ρ6: Θέση «Βορισκός». Ερείπια µονυδρίου Αγίου Γεωργίου. 

Ρ7: Θέση «Βορισκός». Ερείπια µονυδρίου Παναγίας Σπηλαιώτισσας. 

21) Μικρό Σούλι (Βυζαντινός οικισµός Σέµαλτου) 

ΜΣ1: Νοτιοανατολικά του χωριού, ναΐσκος Αγίας Παρασκευής στη θέση 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. ΜΣ2: Βόρεια του χωριού και στα όριά του. Αρχαία 
νεκρόπολη ιστορικών χρόνων. 

ΜΣ3: Βορειοανατολικά του χωριού, ναΐσκος Αγίας Μαρίνας στη θέση 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 

22) Νέα Φυλή 

ΝΦ1: 1,5 χλµ. ανατολικά του χωριού. Βραχογραφίες. ΝΦ2: Θέση «Αµπέλια», 700 µ. 
νότια του χωριού. Οικισµός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων και αρχαία 
νεκρόπολη. 

23) Παλαιοκώµη 

ΠΚ1: Λόφος Αγίου Αθανασίου, Νότια του χωριού. Προϊστορικός οικισµός. 

24) Αµφίπολη 
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ΑΜ1: Ανατολικά του εθνικού δρόµου. Μακεδονικός τάφος. 

ΑΜ2: Ανατολικά του εθνικού δρόµου. Αρχαία νεκρόπολη κλασικών χρόνων. 

ΑΜ3: Βόρεια της Παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, κοντά στον κόµβο προς 
Αµφίπολη, ερείπια βυζαντινού ναού του β΄ µισού του 12ου αι. 

25) Μεσολακκιά 

ΜΕΣ1: Υστεροβυζαντινός οικισµός, µεταβυζαντινό ναΰδριο και λαξευτοί τάφοι. 

ΜΕΣ2: Αρχαία νεκρόπολη προϊστορικών και ιστορικών χρόνων νότια του χωριού. 

ΜΕΣ3: Θέση «Αγιασµάτης». Αρχαία νεκρόπολη ιστορικών χρόνων 2 χλµ. ανατολικά 
του χωριού. 

ΜΕΣ4: Θέση «Τρελλός», λόφος 133. Οικισµός προϊστορικών και ελληνιστικών 
χρόνων. 

ΜΕΣ5: Λόφος «Καστάς». Αρχαία νεκρόπολη προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. 

ΜΕΣ6: Θέση «Αλεπού». Μακεδονικός τάφος. 

ΜΕΣ7: Σπήλαιο «∆ισάκια», Ν∆ της Μεσολακκιάς, 1,5 χλµ από τα Λακκοβίκεια. Ο 
αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραµµή που διέρχεται από τα 
σηµεία 1, 2, 3, ...,1097, 1, όπως αυτή σηµειώνεται στα αποσπάσµατα φύλλων χάρτου 
Γ.Υ.Σ., κλίµακας 1:50.000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Τα σηµεία που 
οριοθετούν τον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγµένων 
που παρατίθενται στους συνηµµένους στην απόφαση πίνακες συντεταγµένων. 
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Παραδοσιακοί Οικισµοί 

 
Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, συναντάµε δέκα οκτώ (18) παραδοσιακούς οικισµούς, 
άλλους αναγνωρισµένους µε διατάγµατα και άλλους µε έντονα παραδοσιακά στοιχεία 
αρχιτεκτονικής, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάµει τουριστικούς προορισµούς. Αναπτύσσονται 
σε κλίµα αρµονίας µε το περιβάλλον και διαµορφώνουν τις δικές τους πολιτισµικές, 
περιβαλλοντικές και αρχιτεκτονικές αξίες. Οι παραδοσιακοί αυτοί οικισµοί αποτελούν 
σηµαντικό κοµµάτι πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής και µπορούν να µελετηθούν και 
να αναπτυχθούν περαιτέρω µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων για την προστασία τους, της 
συνετή διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την 
οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

Οι αναγνωρισµένοι από το κράτος παραδοσιακοί οικισµοί περιγράφονται παρακάτω: 

1. Κρυονέρι, ∆ήµος Ορεινού (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978) 
2. Παλαιοχώρι, ∆ήµος Παγγαίου (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
3. Παλιά Καβάλα, ∆ήµος Καβάλας (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
4. Ζυγός, ∆ήµος Καβάλας (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
5. Αλιστράτη, ∆ήµος Ν. Ζίχνης (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
6. Ηλιοκώµη, ∆ήµος Αµφίπολης (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
7. Κορµίστα, ∆ήµος Αµφίπολης (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
8. Πρώτη, ∆ήµος Αµφίπολης (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
9. Ροδολίβος, ∆ήµος Αµφίπολης (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  

 
Μη αναγνωρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί οι οποίοι αποτελούν πόλο έλξης είναι οι εξής: 
 

1. Νικήσιανη, ∆ήµος Παγγαίου 
2. ∆οξάτο, ∆ήµος ∆οξάτου 
3. Καλή Βρύση, ∆ήµος Προσοτσάνης 
4. Μικρόπολη, ∆ήµος Προσοτσάνης 
5. Μεσολλακιά, ∆ήµος Αµφίπολης 
6. Παλαιοκώµη, ∆ήµος Αµφίπολης 

 
Άλλοι παραδοσιακοί οικισµοί εκτός περιοχής παρέµβασης οι οποίοι θα µπορούσαν να 
ενταχθούν στον σχεδιασµό µας εφόσον συµπληρώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
της περιοχής είναι οι παρακάτω: 
 

1. Παγονέρι, ∆ήµος Νευροκοπίου (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
2. Περιθώρι, ∆ήµος Νευροκοπίου (ΥΕΚ ∆ 594/13.11.1978)  
3. Νικηφόρος, ∆ήµος ∆ράµας 
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Ιστορικοί Οικισµοί 

 
∆ύο (2) είναι οι αναγνωρισµένοι Ιστορικοί Οικισµοί του Πάρκου Φιλίππων και εδράζονται 
στα δυο οικιστικά κέντρα της ∆ράµας και της Ελευθερούπολη. Και οι δύο είναι Νεοελληνικοί 
ιστορικοί τόποι, µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορία, εύκολα προσβάσιµοι και επισκέψιµοι.  
 
Ιστορικό κέντρο της 
∆ράµας. Ιστορικός 
διατηρητέος τόπος 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ράµα Ιστορικοί 
Τόποι, 
Οικιστικά 
Σύνολα 

Παλιό τµήµα οικιστικού 
κέντρου 
Ελευθερούπολης 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ελευθερούπο
λις 

Ιστορικοί 
Τόποι, 
Οικιστικά 
Σύνολα 

 

Ιστορικές Στιγµές 
 

1. Μάχη των Φιλίππων, Ρωµαϊκή εποχή, 42 π.Χ. 
2. Βάπτιση της Αγίας Λυδίας από τον Απόστολο Παύλο 
3. Μνηµείο Σφαγής ∆οξάτου, 1941 µ.Χ 
4. Μνηµείο Πρώτου Ολοκαυτώµατος ∆οξάτου 

 

Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά 

 
Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά αποτελεί ένα από τα τρία είδη πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
αφορά παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που έχουν κληροδοτηθεί από τους 
προγενέστερους µε τον προφορικό λόγο, όπως οι λαϊκές παραδόσεις, οι γιορτές και τελετές, 
χοροί, οι παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι γνώσεις και οι τεχνικές. 
 
Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά συνίσταται από τα µη ψηλαφητά χαρακτηριστικά ενός 
συγκεκριµένου πολιτισµού, τα οποία συχνά διατηρούνται από κοινωνικά έθιµα κατά τη 
διάρκεια µίας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου. Οι τρόποι και τα µέσα συµπεριφοράς µιας 
κοινωνίας και οι συχνοί τυπικοί κανόνες λειτουργίας σε ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό κλίµα, όπως 
π.χ. κοινωνικές αξίες και παραδόσεις, έθιµα και πρακτικές, οι αισθητικές και πνευµατικές 
αντιλήψεις, η καλλιτεχνική έκφραση, η γλώσσα, καθώς και άλλες πτυχές της ανθρώπινης 
πολιτιστικής δραστηριότητας. Η διατήρηση της άυλης κληρονοµιάς είναι πιο δυσχερής από 
τη διατήρηση φυσικών/απτών αντικειµένων. Μεγάλη ένταση εργασίας για τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς βαραίνει τους πολιτιστικούς και ιστορικούς συλλόγους, σωµατεία 
και κινήσεις πολιτών της περιοχής του Πάρκου Φιλίππων, καθώς και οι συντεταγµένες 
ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω καταγραφών, ερευνών και ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. 
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Γύρω από τα µνηµεία εξελίσσεται η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, η οποία 
συντίθεται από τουλάχιστον 44 έθιµα, παραδόσεις, φεστιβάλ, πολιτιστικούς και 
λαογραφικούς χώρους που συνδέονται µε τον ∆ιόνυσο, τις Απόκριες, τα έθιµα των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, της αγροτικής παράδοσης και της Θρησκείας 
και της Φύσης. Αξίζει να σηµειώσει κανείς την εξέχουσα τοπική γαστρονοµία η οποία δεν 
είναι διαδεδοµένη εκτός τον οικιστικών συνόρων της. 
 

Χώροι Πολιτιστικής Κληρονοµιάς & Λαογραφίας 

 

1. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αµφίπολης 
2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ράµας 
3. ∆ηµοτική Πινακοθήκη ∆ράµας 
4. Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων ∆ράµας 
5. Γραφείο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
6. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων 
7. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 
8. Το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης,  
9. Το Πολιτιστικό Κέντρο Φωτολίβους  
10. Το πέτρινο θέατρο Πετρούσας 
11. Το Λαογραφικό Μουσείο Παλαιοχωρίου 
12. Το Λαογραφικό Μουσείο Νικήσιανης 
13. Το Λαογραφικό Μουσείο Ελευθερούπολης 
14. Το Λαογραφικό Μουσείο Πρώτης  
15. Το Πνευµατικό Κέντρο ∆οξάτου 
16. Το Στρατιωτικό Μουσείο Λίσσε 
17. Το Μουσείο Προσφυγικής Μνήµης ∆οξάτου 
18. Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ζίχνης 
19. Ενυδρείο Μυλοποτάµου 

 

Έθιµα 
 

∆ιονυσιακά Έθιµα 

1. Έθιµο Καλόγερος, στην Μαυρολεύκη 
2. Έθιµο των Αράπηδων, στη Νικήσιανη 
3. Έθιµο Μπαµπούγερα, στην Καλή Βρύση 
4. Έθιµο Μπάµπιντεν, στην Πετρούσα 
5. Έθιµο Νταβανίσκα, στους Πύργους 
6. Έθιµο Αρκούδας, στον Βώλακα 
7. Έθιµο Καµήλας, στην Πετρούσα 
8. Έθιµο Μωµόµερος, στα Πλατάνια και Σιταγρούς 
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Κουρµπάνια 

1. Έθιµο Κουρµπάνι,  στο Καλαµπάκι 
2. Έθιµο Κουρµπάνι, στον Άγιο Αθανάσιο 

 
 
 

Έθιµα της Αποκριάς 

1. Έθιµο Μπουµπούνας, στην Φτελιά 
2. Έθιµο Καρναβάλι Χωριστής 
3. Έθιµο Άναµα της Κούπας, στην Καλλιθέα 
4. Έθιµο Καλόγερος, στη Μαυρολεύκη 
5. Έθιµο Καλογεροδευτέρα, στο Καλαµπάκι 
6. Έθιµο Ντερβένας, στην Πρώτη 
7. Έθιµο Μπουµπούνας, στη Φτελιά 

 

Παραδοσιακά Έθιµα 

1. Έθιµο Αναβίωση του Κλήδονα, στην Προσοτσάνη 
2. Εορτασµός Η ηµέρα του Θεού, στην Μικρόπολη 
3. Έθιµο "Τα τσάνια", στο Παλαιοχώρι 
4. Έθιµο "Τα σάτσια", στο Παλαιοχώρι 
5. Έθιµο Ιπποδροµίες ∆οξάτου 
6. Έθιµο Ιππικοί Αγώνες Βώλακα 
7. Έθιµο Παραδοσιακά Κάλαντα, στο Καλαµπάκι 
8. Αναπαράσταση Ποντιακού & Θρακιώτικου γάµου, στο Ζυγός 
9. Έθιµο Αναστενάρηδων, στην Μαυρολεύκη 
10. Έθιµο Το φαγητό της Μπάµπως, στο Νεροφράκτη 

 

Αγροτικά Έθιµα 

1. Εορτασµός της Πίτας, στο Κοκκινόχωµα 
2. Εορτασµός Καλαµποκιού, στους Αντιφιλίππους 
3. Εορτασµός Κάστανου, στο Παλαιοχώρι 
4. Εορτασµός "Κολοκύθας", στη Βιτάστα 
5. Κεσκέκ µε κοσάρες στο Καλαµώνα 
6. Εορτασµός Αµπέλου & Κρασιού "Κουρήτος" 

 
Θρησκευτικά & Στρατιωτικά Έθιµα 

1. Εορτασµός "Επέτειος µάχης Οχυρών ΛΙΣΣΕ" 
2. Λιτανεία (∆ιακαινησίµου), στην Καλή Βρύση 
3. Εορτασµός Αγίων Μυροφόρων, στα Αµισιανά 
4. Αϊ Γιάννης ο Κλήδονας - Έθιµο στη Αγία Παρασκευή  
5. Εορτασµός του Αγίου Γεωργίου στη Φτελία 
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6. Εορτασµός των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στη Φτελία 
7. Εορτασµός Αγίου Μωκίου στη Φτελιά 
8. Εορτασµός Αγίου Προδρόµου, στην Καλή Βρύση 

 

Πολιτιστικά Φεστιβάλ 

1. Φεστιβάλ Φιλίππων 
2. Φεστιβάλ Αµφίπολης 
3. Μαθητιάδα Πρώτης (Μαθητική Ολυµπιάδα) 
4. Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας 
5. Ονειρούπολη ∆ράµας 
6. ∆ραµοινογνωσία 

 

Φεστιβάλ Φύσης 

1. Wood Water Wild - Φεστιβάλ Φύσης 
2. Στα Βήµατα του Αποστόλου Παύλου (∆ιεθνής Αγώνας ∆ρόµου) 
3. Zigos Run 
4. Nevrokopi Run 
5. Virgin Forest Trail Paranesti 

 
 

Τοπική Γαστρονοµία 
 
Καθοριστικής σηµασίας στην φυσιογνωµία της τοπικής γαστρονοµίας, είναι η επίδραση των 
προσφυγικών πληθυσµών που έφτασαν στην περιοχή από την Ανατολική, Θράκη, τη Μικρά 
Ασία και τον Πόντο µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπως και η ιδιαίτερη παρουσία των 
νοµάδων Σαρακατσάνων. 
 
Τα αγαθά που έβγαζε η πεδιάδα ήταν η βάση της διατροφής των κατοίκων. Το καλαµπόκι 
και το σιτάρι εξασφάλιζαν το ψωµί, τις πίτες, τον τραχανά, το πλιγούρι, το κορκότο, το 
κουσκούσι, τους γιοφκάδες, τον νισεστέ. Τα πρόβατα και τα κατσίκια κυριαρχούσαν στην 
κτηνοτροφία των Σαρακατσάνων, ενώ οι πρόσφυγες κτηνοτρόφοι της πεδιάδας είχαν 
κυρίως αγελάδες. Γουρούνια, κότες και κόκορες είχαν οι περισσότερες οικογένειες, για να 
εξασφαλίσουν το κρέας κατά τον χειµώνα. Το κρέας γινόταν καβουρµάς, λουκάνικα, παστά 
και µπουµπάρες, για να µπορεί να διατηρηθεί µέχρι το καλοκαίρι, ενώ οι κότες ήταν πιο 
συνηθισµένες στο εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. Από το χοιρινό έβγαζαν την «γλίνα» ή «λαρδί», 
δηλαδή το καθαρό λίπος του χοίρου που το χρησιµοποιούσαν ως λιπαρή ουσία το χειµώνα. 
Τυρί, βούτυρο, µυτζήθρα, κασέρι πουλούσαν κυρίως οι Σαρακατσάνοι και οι αγελαδοτρόφοι 
της πεδιάδας. 
 
Φρούτα, λαχανικά, χόρτα και ξηρούς καρπούς έβρισκαν οι κάτοικοι στη φύση, στα δέντρα 
και στους θάµνους, στα βουνά. Καλλιεργούσαν σε κήπους µελιτζάνες, πιπεριές, κολοκύθια, 
ντοµάτες και µάζευαν ραδίκια, τζίτζιφα, λάπατα, παπαρούνες, σταυρίτσες, γλιστρίδες από τις 
πλαγιές. Τα φρούτα (κυδώνια, σύκα, µήλα, δαµάσκηνα) κατέληγαν συχνά σε γλυκά 
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κουταλιού ή λικέρ. Ξεχωριστή παρουσία κατείχαν στο διαιτολόγιο των κατοίκων τα 
σαλιγκάρια και από ψάρια οι καραβίδες και τα γριβάδια ή σαζάνια (οι κυπρίνοι), που ήταν 
άφθονα στα ποτάµια της περιοχής. Τέλος, οι κάτοικοι δεν άφηναν ανεκµετάλλευτα τα 
ζαχαροκάλαµα που φύτρωναν στη «βάλτα», καθώς χρησιµοποιούσαν το ζωµό τους σαν 
σιρόπι για τα πετιµέζια µε φρούτα και τα διάσηµα Μικρασιάτικα σιροπιαστά γλυκά (σαραγλί, 
µπακλαβάς). (CULTNET, 2015) 
 
Στην περιοχή λαµβάνουν χώρα σηµαντικές εκδηλώσεις που αφορούν στον τοµέα των 
παραδοσιακών τροφίµων όπως η εκδήλωση “Νοστιµιές από σπίτι”, όπου πολιτιστικοί 
σύλλογοι από όλη την περιοχή διαγωνίζονται στην µαγειρική παραδοσιακών συνταγών. Τα 
φαγητά που µαγειρεύονται στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, πολλές φορές 
χρησιµοποιώντας χειροποίητες πρώτες ύλες ή µεταποιηµένες από τοπικούς συνεταιρισµούς 
είναι τα παρακάτω: 

 

Ποντιακή Κουζίνα 

 

Κεσκέκι Κορκότο Πετιµέζι από φρούτα 

Κόκκινο λάχανο µε φασόλια Κιντέατα Πίτες 

Τρίµµα (η) Μπόρς Πισία 

Τανοµένον σορβά Ταν Ωτία 

Χαβίτς Πασκιτάν Γουλαχλού 

Καβουρµάς – λουκάνικα – µπουµπάρια Τσιριχτά Τσουρέκια µε ταχίνι 

Νισιαστόν Σερµπέτι Τουρσιά 

Φούστουρο Κατµέρια Καντουµάς 

 
 

Θρακιώτικη Κουζίνα 

 

Κατσαµάκι Τραχανάς Τελί πισία 

Καβουρµάς – λουκάνικα – 
µπουµπάρες 

Κότα µε πλιγούρι Πίτες 

Φασόλια µε λάχανο Γιουβαρλάκια Λικέρ από ρόδι 

Λάχανο τουρσί Λαχανοντολµάδες Σερµπέτι 
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Σαραγλί Ρετσέλι µε κολοκύθι, µε σύκο Μποµπάρια 

Λάχανο µε κρέας Παπαρουνοκεφτέδες Τζιγεροσαρµάδες 

Μπάµπω Πράσα µε χοιρινό Κατσικι µε σπανάκι 

 

Μικρασιατική Κουζίνα 

 
Τραχανάς Λαχανοντολµάδες Ρετσέλι µε κολοκύθι, µε σύκο 

Μελιτζάνες γεµιστές Καβουρµάς – λουκάνικα – µπουµπάρια Κατµέρια 

Μαντί Ιµάµ µπαϊλντί Ιτσλί κιοφτέ 

Μαγειρίτσα Μουσακάς Τυρέκια 

Κότα µε πλιγούρι Σαλιγκάρια στιφάδο Χριστόψωµο 

Σουτζουκάκια Σµυρνέικα Μπακλαβάς Χουνκιάρ µπεγεντί 

Γιουβαρλάκια Χαλβάς µε σιταρένιο αλεύρι Γκιούλµπασι 

Ατµαντισί Σιρόν Σοχούµι 

 

Σαρακατσάνικη Κουζίνα 

 
Πίτες µε σπανάκι, µε τυρί, µε 
πράσο, λάχανο 

Καβουρµάς – λουκάνικα – 
µπουµπάρες 

Κουσµάρι (σαν γλύκισµα µε τυρί) 

Στριφτόπιτα Γαλατόπιτα Τραχανόπιτα 

Ριζόπιτα Τυριά: φέτα, µυζήθρα ή ούρδα, 
βούτυρο, τουλουµοτύρι 

Πρόβατο ή κατσίκι µε µανέστρα 
(κριθαράκι) στο γάστρο 

Σταχτοκούλουρα Μπουµπάρες Σουσαµόπιτα 

 

Καππαδοκική Κουζίνα 

 
Ψητό αρνί Κουλακλί µαντί Ιτσλί 

Σουτζούκι Παστουρµάς Καβουρµάς 

Πετιµέζι Αιράνι Πλιγούρι µε µανιτάρια 

Πεινιρλί Κετές Κουραµπιές 
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Μπακλαβάς Ντολµάς, αρνί γεµιστό Καιγκανάς 

Κολοκυθόπιτα Κεσκέκι Αµυγδαλωτά µε σουµάδα 

Σεκέρ λουκούµια Φοινίκια  

 

Ξεχωριστά προϊόντα 
 

1. Πατάτες Νευροκοπίου, ΠΓΕ 26/03/2002 
2. Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίοu, ΠΓΕ 21/01/1998  
3. Φασόλια γίγαντες ελεφαντες Κάτω Νευροκοπίου, ΠΓΕ 21/01/1998  
4. Οίνοι ∆ράµας 
5. Οίνοι Παγγαίου 
6. Λουκάνικα Βώλακα 
7. Καβουρµάς Πετρούσας 
8. Κάστανα Παλαιοχωρίου 
9. Τυρί Μενοικίου 
10. Χυµός Ρόδι Αγίου Αθανασίου 
11. Χαλβάς Κυργίων 
12. Τσίπουρο Καλής Βρύσης 
13. Αρωµατικά Βότανα Παγγαίου 
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Κοινωνικό Περιβάλλον 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Επίπεδο και εξέλιξη πληθυσµού (2011)  
Η περιοχή αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) οικισµούς στο σύνολο της µε συνολικό 
πληθυσµό στους 127,238 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Σε γενικές 
γραµµές παρατηρείται πτώση του πληθυσµού στα περισσότερα τοπικά διαµερίσµατα µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το Τ. Κ. Αµυγδαλεώνα. Τ.Κ. Κρυονερίου, Τ.Κ. ∆άτου, Τ.Κ 
Μικροχωρίου, Τ.Κ. Καλλιφύτου, Τ.Κ. Κουδουνίων. 
 

Ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού 
Άνοδος παρατηρείται στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού (γήρανση) µε 57,874 (45%) 
άτοµα να ανήκουν στην κατηγορία ηλικίας 0-55 χρόνων και 45,827 (35%) άτοµα να 
ανήκουν στην κατηγορία ηλικίας 56+. 
 

Σύνθεση του πληθυσµού κατά φύλο 
Ο πληθυσµός στο Πάρκο Φιλίππων αποτελείται κατά µέσο όρο από 49% άνδρες και 51% 
γυναίκες. Η ποσόστωση αυτή παρότι έγινε κατά προσέγγιση σε επίπεδο δήµων, διότι δεν 
βρέθηκαν ακριβή νούµερα ανά τοπικό διαµέρισµα, θεωρούµε ότι δεν εµπεριέχει σηµαντικό 
ποσοστό λάθους. 
 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
Για το επίπεδο εκπαίδευσης δεν βρέθηκαν δεδοµένα ανά τοπικό διαµέρισµα, για αυτό και η 
προσέγγιση έγινε σε επίπεδο δήµων. Σύµφωνα µε δεδοµένα που βρέθηκαν για το Πάρκο 
Φιλίππων, τα επίπεδα εκπαίδευσης εξελίσσονται κατά µέσο όρο στις παρακάτω τιµές. 
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Τόπος 
µόνιµης 
διαµονής 

Και των δύο φύλων 
Κάτοχοι 

διδακτορικού 
ή 

µεταπτυχιακο
ύ τίτλου / 
Πτυχιούχοι 
Παν/µίου - 

Πολυτεχνείου
, ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ανώτερων 

επαγγελµατικ
ών και 

ισότιµων 
σχολών 

Πτυχιούχοι 
µεταδευτεροβάθµι
ας εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 

Απόφοιτοι 
Λυκείου 
(Γενικού, 

Εκκλησιαστικο
ύ, 

Επαγγελµατικο
ύ κλπ.) 

Απόφοιτοι 
τριτάξιου 

Γυµνασίου και 
πτυχιούχοι 

Επαγγελµατικώ
ν Σχολών 

Απόφοιτ
οι 

∆ηµοτικ
ού 

Εγκατέλειψα
ν το 

∆ηµοτικό, 
αλλά 

γνωρίζουν 
γραφή και 
ανάγνωση / 
Ολοκλήρωσ

αν την 
προσχολική 
αγωγή / ∆ε 
γνωρίζουν 
γραφή και 
ανάγνωση 

Ελλάδα 17.84% 4.95% 24.97% 14.09% 24.90% 13.25% 
Πάρκο 
Φιλίππων 

14.28% 3.93% 21.84% 15.58% 29.79% 14.58% 

 
 
 
Το ποσοστό των ατόµων που έχουν ολοκληρώσει το δηµοτικό ή είναι αναλφάβητοι στην 
περιοχή παρέµβασης ανέρχεται σε 44,37% σε σχέση µε το 38,15% της χώρας. Η ανώτερη 
εκπαίδευση στην περιοχή παρέµβασης ανέρχεται σε 18,21%, σε σχέση 22,79% της χώρας. Οι 
αποκλίσεις είναι µικρότερες τους 5%, οπότε θεωρούµε ότι το Πάρκο Φιλίππων δεν 
παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το εθνικό περιβάλλον. 
 
Να σηµειωθεί επίσης ότι το 21% όσων έχουν ολοκληρώσει το δηµοτικό ή είναι αναλφάβητοι 
είναι άνω των 65 χρόνων, δηλαδή είναι οικονοµικά ανενεργοί και δεν επηρεάζουν άρα το 
παραγόµενο ΑΕΠ. Όσο περνάµε σε µικρότερες από τα 55 ηλικίες τα ποσοστά των 
απόφοιτων λυκείου και άνω, ανεβαίνουν στο 27% του συνολικού πληθυσµού. Θεωρούµε 
λοιπόν ότι σταδιακά όσο περνούν τα χρόνια και οι παλιές χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
γενιές αντικαθίστανται από νέες υψηλού επιπέδου, το γενικότερο επίπεδο ΑΕΠ και ποιότητας 
ζωής θα βελτιώνεται. 
 

Μόνιµος πληθυσµός κατά οικογενειακή κατάσταση 
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το 60% του µόνιµου πληθυσµού αποτελείται από έγγαµους και 
αυτούς µε σύµφωνο συµβίωσης.  
 
Σύµφωνα µε το Τοπικό Πρόγραµµα Καβάλας (Αναπτυξιακή Καβάλας), το 55% του µόνιµου 
πληθυσµού του Νοµού Καβάλας αποτελείται από έγγαµους µε σύµφωνο συµβίωσης και σε 
διάσταση ενώ το 33% είναι άγαµοι. Ακολουθούν οι χήροι µε 9% και οι διαζευγµένοι µε 3%.  
 
Σε επίπεδο δήµων εξάγουµε συµπεράσµατα για την οικογενειακή κατάσταση των 
νοικοκυριών του Πάρκου Φιλίππων και πιο συγκεκριµένα ότι το 11.71% των νοικοκυριών 
αποτελούνται από µόνη µητέρα και το 2.12% από µόνο πατέρα.  
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Νοικοκυριά κατά µέγεθος στην περιοχή παρέµβασης 
Σε επίπεδο δήµων εξάγουµε συµπεράσµατα για την οικογενειακή κατάσταση των 
νοικοκυριών του Πάρκου Φιλίππων, το 24% των νοικοκυριών της περιοχής παρέµβασης 
αποτελείται από 2 µέλη, ενώ ακολουθούν µε 34% τα νοικοκυριά µε 1 µέλος και µε 6% τα 
νοικοκυριά µε 3 µέλη.  
 
Χωρίς κανένα τέκνο αποτελούν το 36% επί του συνολικού αριθµού των νοικοκυριών της 
περιοχής παρέµβασης, ποσοστό που προβληµατίζει αρκετά όσον αφορά στην γήρανση του 
πληθυσµού, την παραγωγή του ΑΕΠ και το µέλλον της περιοχής. 
 
 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά  

Επίπεδο Ανεργίας  
Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο δέκα οκτώ (18%) του πληθυσµού, µε υψηλότερο κατά 
µέσο όρο ποσοστό ανεργίας στο ∆ήµο Καβάλας (28%) και µικρότερο κατά µέσο όρο 
ποσοστό στο ∆ήµο Προσοτσάνης (7.2%) 
 

 
Οικονοµικό Περιβάλλον  
 

Εξέλιξη συνολικού ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ΑΠΑ κατά κλάδο 
 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων είναι µια καθαρά αγροκτηνοτροφική περιοχή µε πολύ 
έντονο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεµα το οποίο όµως δεν αξιοποιείται καταλλήλως. 
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ΑΕΠ στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή, 
την κτηνοτροφία, την µεταποίηση, το εµπόριο - µεταφορές - τουρισµός, την διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας και τα δηµόσια επαγγέλµατα.  

 
Ποσοστιαία Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο 

2011 
 Πάρκο Φιλίππων 

Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία 10.11% 

Ορυχεία, λατοµεία, βιοµηχανία 3.28% 

Μεταποίηση 11.81% 

Κατασκευές 2.75% 

Εµπόριο, Μεταφορές, Τουρισµός 23.40% 

Ενηµέρωση Επικοινωνία 1.48% 

Χρηµατ/ικες και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

2.96% 
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∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 12.39% 

Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και 
Τεχνικές- ∆/κες 

2.65% 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες 23.93% 

Τέχνες - Άλλες Υπηρεσίες 5.24% 

  

Πρωτογένης Τοµέας 13% 

∆ευτερογενής Τοµέας 15% 

Τριτογενής Τοµέας 72% 

 
 
Παρατηρείται πάντως από τα κατά κεφαλήν στοιχεία για το ΑΕΠ ανά Νοµό (∆ράµας, 
Καβάλας, Σερρών) πως οι αγροτικές περιοχές όπως του Ν. ∆ράµας και Σερρών δεν είχαν 
έντονες µειώσεις από το 2010 - 2015, ενώ ο Ν. Καβάλας είχε πολύ µεγαλύτερη µείωση έως 
και 4.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ναι µεν δεν παράγουν τόσο υψηλά ποσά όσο του Ν. 
Καβάλας, παρόλα αυτά η παραγωγή τους είναι πιο σταθερή. 
 
 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά Νοµό 
Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές 

Έτη 

Νοµοί 201
0 

201
1* 

201
2* 

201
3* 

201
4* 

2015* 

∆ράµα 13,
031 

11,
745 

10,
977 

10,
446 

10,
614 

10,635 

Θάσος, 
Καβάλα 

17,
094 

14,
712 

14,
311 

12,
952 

13,
529 

13,241 

Σέρρες 11,
092 

10,
355 

9,8
81 

9,6
18 

9,4
52 

9,684 

       

Πάρκο 
Φιλίππων 

13,
739 

12,
271 

11,
723 

11,
005 

11,
198 

11,187 

∆ράµα - 
Σέρρες 

12,
062 

11,
050 

10,
429 

10,
032 

10,
033 

10,160 

 
 
Θεωρούµε πως τα ποσά που αφορούν την ∆ράµα και τις Σέρρες είναι πιο κοντά στο 
παραγωγικό µοντέλο του Πάρκου Φιλίππων (δες ∆ράµα - Σέρρες), ενώ του Ν. Καβάλας ίσως 
δηµιουργεί µια στρέβλωση εάν δούµε τους µέσους όρους (δες Πάρκο Φιλίππων), διότι 
στηρίζεται περισσότερο στο Εµπόριο, τις Μεταφορές και τον Τουρισµό και λιγότερο σε 
µεταποίηση και γεωργία/κτηνοτροφία. 
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Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο και ανά Νοµό 
2011 

 Ν. Καβάλας Ν. ∆ράµας Ν. Σερρών 

Γεωργία, ∆ασοκοµεία και Αλιεία 103 5.71% 93 9.14% 98 11.25% 

Ορυχεία, λατοµεία, βιοµηχανία 71 3.93% 47 4.62% 15 1.72% 

Μεταποίηση 241 13.35% 136 13.36% 87 9.99% 

Κατασκευές 44 2.44% 26 2.55% 26 2.99% 

Εµπόριο Μεταφορές, Τουρισµός 579 32.08% 202 19.84% 240 27.55% 

Ενηµέρωση Επικοινωνία 26 1.44% 15 1.47% 13 1.49% 

Χρηµατ/ικες και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

53 2.94% 33 3.24% 23 2.64% 

∆ιαχείρηση Ακίνητης Περιουσίας 233 12.91% 112 11.00% 122 14.01% 

Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και 
Τεχνικές- ∆/κες 

24 1.33% 31 3.05% 19 2.18% 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες 361 20.00% 262 25.74% 190 21.81% 

Τέχνες - Άλλες Υπηρεσίες 70 3.88% 61 5.99% 38 4.36% 

 

Απασχόληση στο Πάρκο Φιλίππων 
 
Σε επίπεδο Περιφέρειας η απασχόληση του ενεργού πληθυσµού εµφανίζει µεγαλύτερη 
συγκέντρωση στα πεδία της Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και Αλιείας, αµέσως µετά στο Χονδρικό 
και Λιανικό Εµπόριο και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
 
 
 
Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο 
Σε άτοµα 
2015 

Κλάδος Απασχόλησης Ποσοστ
ό % 

Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 27.03% 

Ορυχεία, λατοµεία, βιοµηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού, κλιµατισµού και 
νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 

8.14% 

Κατασκευές 4.27% 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών, µεταφορές και 
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης 

24.44% 

Ενηµέρωση και επικοινωνία 0.91% 

Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.12% 
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∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0.12% 

Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

5.44% 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές 
µε την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική µέριµνα 

24.54% 

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως εργοδοτών, µη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών 

4.00% 

 
Επεξεργασµένα στοιχεία απασχόλησης για όλη την περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
Προγράµµατος Ν. Καβάλας CLLD µας δείχνουν ότι ο Πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 
26.03% του ενεργού πληθυσµού, ενώ ο ∆ευτερογενής τοµέας το 19.72% και ο Τριτογενής το 
υπόλοιπο 54.25%. Πιο συγκεκριµένα στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Φιλίππων και Παγγαίου, το  
15.79% και 32.22%αντίστοιχα εργάζεται στο τοµέα (Τοπικό Πρόγραµµα Ν. Καβάλας CLLD): 
Α. Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και αλιείας. 
 
Στην περιοχή του Ν. ∆ράµας, εξαιρώντας το αστικό της κέντρο, η απασχόληση 
επικεντρώθηκε σε τρεις κλάδους το 2011 (Τοπικό Πρόγραµµα Ν. ∆ράµας CLLD): Α. Γεωργία, 
∆ασοκοµία και αλιεία, Ζ. Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων 
και µοτοσυκλετών, Γ. Μεταποίηση. Οι ∆ήµοι ∆οξάτου, Προσοτσάνης και Σιταγρών είναι 
χαρακτηρισµένοι από το Τοπικό Πρόγραµµα Ν. ∆ράµας CLLD ως αγροτικά διαµερίσµατα, µε 
αρκετές µονάδες µεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και ορυκτού 
και δασικού πλούτου και άρα αναπτυγµένο ∆ευτερογενή Τοµέα, ενώ ο Τριτογενής τοµέας ο 
οποίος συµβάλει στο µεγαλύτερο ποσοστό παραγόµενου ΑΕΠ στην περιοχή είναι άµεσα 
συνδεδεµένος στο µεγαλύτερο του µέρος (36.6%) µε την ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και 
εκπαίδευση και άρα δεν στηρίζεται σε καθαρά παραγωγικά µέσα. 
 
Επεξεργασµένα στοιχεία απασχόλησης για όλη την περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
Προγράµµατος Ν. Σερρών CLLD µας δείχνουν ότι ο Πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 
42.88% του ενεργού πληθυσµού, ενώ ο ∆ευτερογενής τοµέας το 14.30% και ο Τριτογενής το 
υπόλοιπο 42.82%. Πιο συγκεκριµένα στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αµφίπολης και Νέας Ζίχνης 
το 44% των απασχολούµενων και αντίστοιχα το 54.10%, εργάζεται στο τοµέα (Τοπικό 
Πρόγραµµα Ν. Σερρών CLLD): Α. Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και αλιείας. 
 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο ενεργός πληθυσµός στο Πάρκο Φιλίππων 
ασχολείται κατά κύριο λόγω µε την αγροτική παραγωγή και την µεταποίηση αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και την εκµετάλλευση του περιβαλλοντικού και ορυκτού 
πλούτου της περιοχής. Την εικόνα συµπληρώνει και η µεγάλη απασχόληση στο Χονδρικό και 
Λιανικό εµπόριο. 
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Ο Πρωτογενής Τοµέας στο Πάρκο Φιλίππων 
 
Ο πρωτογενής τοµέας είναι από τους πλέον σηµαντικούς οικονοµικούς τοµείς του Πάρκου 
Φιλίππων. Σε αυτόν απασχολείται το µεγαλύτερο σε ποσοστό του συνολικά απασχολούµενου 
πληθυσµού της περιοχής µελέτης παράγοντας όµως µικρό ποσοστό του ΑΕΠ (περίπου 13%). 
Ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων ασχολείται µε την φυτική και ζωική παραγωγή και ένα 
µικρότερο µέρος µε την δασοπονία (κυρίως στην περιοχή της ∆ράµας), τον Ορυκτό πλούτο 
(∆ράµα και Καβάλα) και ελάχιστες επιχειρήσεις µε την υδατοκαλλιέργεια.  
 

Φυτική Παραγωγή  

 
Η πλειοψηφία των εκτάσεων της συνολικά καλλιεργούµενης έκτασης είναι αρδευόµενες, σε 
άλλες περιοχές φθάνει το  σε ποσοστό 53% (Ν. Σερρών) ενώ σε άλλες µέχρι και το 91% (Ν. 
∆ράµας, στοιχεία του 2009). Στην περιοχή παρατηρείται επίσης µικρός γεωργικός κλήρος, µε 
χαµηλά µεγέθη γεγονός που εµποδίζει την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την 
προσαρµογή στο συνεχώς εναλλασσόµενο οικονοµικό περιβάλλον, καθιστώντας τις 
εκµεταλλεύσεις στην περιοχής χαµηλής ανταγωνιστικότητας.  
 
Οι ετήσιες καλλιέργειες καταλαµβάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων. Οι κυριότερες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά (σκληρός µαλακός σίτος, κριθάρι κλπ) 
και ακολουθούν ο αραβόσιτος, το βαµβάκι, η µηδική, ο ηλίανθος, τα ελαιόδεντρα, τα 
ζαχαρότευτλα, η βιοµηχανική ντοµάτα, ο καπνός, τα αµπέλια και οι ενεργειακές καλλιέργειες. 
 
Παράλληλα υπάρχουν ορισµένες καλλιέργειες οι οποίες καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό της 
συνολικής έκτασης αλλά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της τοπικής αγροτικής 
οικονοµίας. Τέτοιες καλλιέργειες είναι : 

● Οι κερασιές που παραδοσιακά καλλιεργούνται στα Τ∆ της ∆.Ε. Ν ́ Ζίχνης, 
● Οι Αµυγδαλιές που αποτελούν χαρακτηριστική καλλιέργειας των ∆Ε Βισαλτίας και 

Αµφίπολης 
● Τα καρποφόρα δέντρα του Καλού Αγρού 
● Τα καρποφόρα δέντρα του Αµυγδαλεώνα και του ∆άτου 
● Οι ροδιές που καλλιεργούνται στον Άγιο Αθανάσιο 
● Καλλιέργειες αµπέλου σε Κύργια, Μικρόπολη, Μεσσολακιά, Παλαιοκώµη 

Προσοτσάνη, Ανδριανή, Παλαιά Καβάλα 
 

Επιπλέον, ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια τάση στροφής µερίδας αγροτών σε νέες 
καλλιέργειες περισσότερο αποδοτικές και µε προϊόντα που βρίσκουν διέξοδο στις αγορές ή 
προϊόντα τα οποία µεταποιούνται από τους ίδιους σε µικρές κάθετες µονάδες µεταποίησης. 
Τέτοια προϊόντα είναι τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά, η αρώνια, τα βατόµουρα και τα 
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καρύδια, τα ρόδια, τα µύρτιλλα και οι βιολογικές καλλιέργειες αµπέλων, ελαιοδένδρων και 
άλλων φυτικών προϊόντων. 
 

Βιολογικά Προϊόντα 

Αξίζει να σηµειωθεί ξεχωριστά πως στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν 
τουλάχιστον 400 παραγωγοί βιολογικής καλλιέργειας ελιάς, αµπελιών, κηπευτικών, σιτηρών 
και άλλων φυτικών παραγωγών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι βάσει των στοιχείων που 
βρέθηκαν ανά περιοχή στον παρακάτω πίνακα. 
 

 Αριθµός Παραγωγών 

∆.Ε Αµφίπολης 3 

∆.Ε. Κορµίστας 1 

∆.Ε. Πρώτης 21 

∆.Ε. Ροδολίβους 15 

∆.Ε. Αλιστράτης 180 

∆.Ε. Νέας Ζίχνης 65 

∆.Ε. Παγγαιου 115 

 
Πηγές: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Παγγαίου, Τοπικό Πρόγραµµα CLLD ∆ράµας, 
Καβάλας και Σερρών. 
 

Ζωική Παραγωγή 

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας είναι αρκετά ανεπτυγµένος στην περιοχή και αφορά κυρίως την 
αιγοπροβατοτροφία και την κτηνοτροφία των µεγάλων ζώων µε σταβλισµένη βοοτροφία 
και εκτροφές ελευθέρας βοσκής. Επίσης καταγράφονται διάσπαρτες πτηνοτροφικές µονάδες 
καθώς και µονάδες εκτροφής χοίρων, οι οποίες φυσικά δεν καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση 
της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι του Πάρκου Φιλίππων αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο της 
τοπικής οικονοµίας διατηρώντας όχι µόνο µια υψηλή ποσότητα ζωικού κεφαλαίου αλλά και 
µια ποιότητα των προϊόντων σε υψηλό επίπεδο. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ποσοστά κατά προσέγγιση των υποκατηγοριών παραγωγής 
κρέατος σε όλο το Πάρκο Φιλίππων. 
 
Παραγωγή Κρέατος στο σύνολο του Πάρκου Φιλίππων 
2016 

Είδος πουλερικα αιγοπροβειο χοιρινό βοειο 

Ποσοστό 
% 11.03% 48.96% 12.69% 27.32% 
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Στον τοµέα της κτηνοτροφίας περιλαµβάνεται επίσης και η µελισσοκοµία τόσο εγχώριων όσο 
και ευρωπαϊκών φυλών, η οποία εντοπίζεται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή και κυρίως στις 
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. Στην δραστηριότητα αυτή απασχολείται ένα αξιόλογο 
πλήθος παραγωγών, ενώ παράλληλα υπάρχουν και ερασιτεχνικές καλλιέργειες. Το µέλι που 
παράγεται χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα λόγω της µεγάλης βιοποικιλότητας της 
περιοχής. 

∆ασοπονία  
Στην περιοχή µας η δραστηριότητα της δασοπονίας υποστηρίζεται από το πλούσιο δασικό 
περιβάλλον και αποτελεί βασικό κοµµάτι της οικονοµίας της περιοχής. Ειδικότερα, η περιοχή 
διαθέτει τα πλουσιότερα δάση στην Ελλάδα µε κυριότερα δασοπονικά προϊόντα να 
προέρχονται από τα δάση της ερυθρελάτης, πεύκης, οξιάς, δρυός και λεύκης, τα οποία και 
απορροφούνται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από τις τοπικές βιοµηχανίες ξύλου (Τοπικό 
Πρόγραµµα CLLD ∆ράµας). 
 
Στην περιοχή παράγεται ξυλεία υψηλής και χαµηλής ποιότητας, εννοώντας υψηλής όταν 
αναφερόµαστε σε προϊόντα που προορίζονται για κατασκευές και χαµηλότερης ποιότητας 
όταν µιλάµε για άλλες χρήσεις. Μεγαλύτερη συγκέντρωση δασικών εκµεταλλεύσεων 
εντοπίζονται στις περιοχές της ∆ράµας και της Καβάλας και λιγότερο στην περιοχή των 
Σερρών. Κάποια από τα ∆ασοπονικά προϊόντα που παράγονται είναι τα παρακάτω: 
 

∆ασοπονικά είδη Χαµηλότερης Ποιότητας ∆ασοπονικά είδη Υψηλής ποιότητας 

Λεύκη Ερυθρελάτη 

Αείφυλλα πλατύφυλλα ∆ασική Πεύκη 

∆ρυς Μαύρη Πεύκη 

Οξιά  

 

Σύµφωνα µε τον Γκατζογιάννη (2011) και τις αναφορές στην ∆ασοπονία του Τοπικού 
Προγράµµατος CLLD Καβάλας και ∆ράµας, ο κλάδος αυτός αντιµετωπίζει δοµικά 
προβλήµατα τα οποία περιορίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Κάποια από αυτά είναι 
τα παρακάτω:  

● Το πρότυπο της δασικής οικονοµίας βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ξυλοπονία.  
● Το τεχνικό πλαίσιο διαχείρισης των δασών είναι δαιδαλώδες και παρωχηµένο θεσµικά. 
● Το επίπεδο του εκσυγχρονισµού των µεθόδων παραγωγής και της εισαγωγής της 

σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση είναι χαµηλό. 
● Οι οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι και η χρηµατοδότηση της Ελληνικής 

δασοπονίας από την κεντρική κυβέρνηση ελλιπής, µερική συνέπεια της κατάργησης του 
συστήµατος της Κρατικής Εκµετάλλευσης ∆ασών (Κ.Ε.∆.) και της εισαγωγής του Π.∆. 
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126/86, βάσει του οποίου οι δασικοί συνεταιρισµοί µετατράπηκαν σε εµπόρους δασικών 
προϊόντων.  

● Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το χαρακτηρισµό προστατευόµενων 
περιοχών δηµιουργεί πολλές φορές αχρείαστες απαγορεύσεις και περιορισµούς που 
τελικώς λειτουργούν κατά και όχι υπέρ της προστασίας. 

Ορυκτά 

 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων διακρίνεται για τον ορυκτό της πλούτο, τα πετρώµατα και 
τα µάρµαρα της, παρουσιάζοντας ένα ευρύ δίκτυο λατοµικών πεδίων και πάνω από 133 
άδειες εκµετάλλευσης από ιδιωτικές επιχειρήσεις (Επιτροπή Γεωλόγων, ΓΕΩΤΕΕ). Οι ορεινοί 
όγκου του Νοµού Καβάλας και ∆ράµας, περικλείουν ένα πλούσιο σε ορυκτά περιβάλλον, το 
οποίο βρίσκεται υπό εκµετάλλευση από τις τοπικές οικονοµίες.  
 
Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να µιλήσουµε για τον τοµέα του Μαρµάρου, ο οποίος 
παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις και παράγει προϊόντα γνωστά σε όλο τον κόσµο, µε 
µεγάλες ποσότητες εξαγωγών και σταθερό οικονοµικό αποτύπωµα ανά τα έτη. Η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφει ποσοστό παραγωγής που ξεπερνά το 90% 
της εθνικής παραγωγής υποστηριζόµενη κυρίως από την παραγωγή στους Νοµούς Καβάλας 
και ∆ράµας. 
 
Ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υφίστανται 5 ενεργά λατοµικά 
κέντρα µαρµάρου όπου λειτουργούν περισσότερα από 135 λατοµεία (200 άδειες 
εκµετάλλευσης) καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών 
της χώρας σε ποσότητα και αξία (άνω του 90%), ενώ οι εργαζόµενοι της συγκεκριµένης 
περιφέρειας στον κλάδο εκτιµώνται σε 3.000-4.000 άτοµα. Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως την 
Κίνα, τις ΗΠΑ, τα Αραβικά Εµιράτα, την Σιγκαπούρη και άλλες χώρες σε Ευρώπη και Ασία. 
 

Χώρα Αξία εξαγωγών 

Κίνα 80-90 εκατ. € 

ΗΠΑ  14 εκατ. € 

Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα 10.8 εκατ. €  

Σιγκαπούρη 8.1 εκατ. € 

Κατάρ 7.6 εκατ. € 

Ιταλία 6.6 εκατ. 

Τουρκία 6.5 εκατ. 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014 
 
 
Στο Πάρκο Φιλίππων υπάρχουν  τρία (3) λατοµικά κέντρα µαρµάρου στις περιοχές του 
Παγγαίου, της ∆ράµας και του Νευροκοπίου. Η περιοχή του Παγγαίου φιλοξενεί πάνω από 
22 ενεργά λατοµεία και κέντρα επεξεργασίας σχιστόλιθου, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως 
η σκληρότητα του, η αντοχή στον χρόνο, η ανθεκτικότητα, αντιολισθητικότητα και οι 
µονωτικές του ιδιότητες. 

Επίσης σηµαντικά είναι τα κοιτάσµατα µαγγανίου στις υπώρειες του Φαλακρού, τα 
κοιτάσµατα ουρανίου και βιοµηχανικών ορυκτών στην περιοχή Παρανεστίου, καθώς και το 
λιγνιτικό πεδίο που έχει εντοπισθεί στην περιοχή Μαυρολεύκης (ΕΤΑΜ Α.Ε., 2012). 

  
Υδατοκαλλιέργεια 

 
Η υδατοκαλλιέργεια δεν εµφανίζει µεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή µας από πλευράς αριθµών 
επιχειρήσεων. Καταγράφονται δύο επιχειρήσεις, µια µονάδα παραγωγής πέστροφας στην 
Συµβολή Σερρών και µια µονάδες παραγωγής οξύρρυγχου στο Κεφαλάρι ∆ράµας. Παρόλα 
αυτά τα προϊόντα οξυρρύγχου είναι πολύ υψηλής ποιότητας και µεταποιούνται κυρίως για να 
εξαχθούν. 
 
Τα φυσικά νερά της περιοχής, οι πλούσιες πηγές που πηγάζουν από όλους τους ορεινούς 
όγκους, τα υδατικά στοιχεία του κάµπου και των ηµιορεινών περιοχών αποτελούν εν δυνάµει 
επενδυτικό περιβάλλον για τον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. Αν προσθέσουµε σε αυτό και 
την ύπαρξη ενδηµικών και µη ειδών ιχθύων τότε µπορούµε να στοχεύσουµε και σε προϊόντα 
γεωγραφικής ένδειξης ή Π.Ο.Π. 
 

Βαθµός µεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

 
Η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων δεν λαµβάνει την έκταση που θα µπορούσε για ένα 
τέτοιο αγροτοπολιτιστικό περιβάλλον, όπως αυτό του Πάρκου Φιλίππων. Αυτό οφείλεται 
κατά πρώτον στην ύπαρξη ετήσιων καλλιεργειών που δυσκολεύουν την σύνδεση µε την 
µεταποίηση και κατά δεύτερον στην έλλειψη συνεταιρισµών που θα µπορούσαν να 
αναλάβουν την διαδικασία της µεταποίησης, προσθέτοντας υπεραξία στην παραγωγή τους 
και προσφέροντας στην τοπική κοινωνία και οικονοµία. 
 
Ενδεικτικά να αναφέρουµε πως η µεταποίηση επικεντρώνεται κυρίως στην πρώτη 
µεταποίηση, µε το 31% των βιοτεχνιών να επικεντρώνονται σε αυτό, ενώ στο σύνολο των 
µεταποιητικών µονάδων δεν ξεπερνούν το 5% (CLLD Καβάλας, ∆ράµας).  
 
Η µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων περιγράφεται ενδεικτικά 
παρακάτω:  
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1. Η παραγωγή του ελαιοκάρπου από ελαιουργίες,  επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιόλαδου 

και µονάδες επεξεργασίας τυποποίησης και συσκευασίας ελιάς. 
2. Η συσκευασία τυποποίηση λαχανικών φρούτων, όπως σταφύλια, ρόδια, καθώς και 

φασόλια και πατάτες, για την εγχώρια αγορά. 
3. Η µεταποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής, όπως κατεψυγµένα λαχανικά,  αρωµατικά 

φυτά , παραγωγή παραδοσιακών ζυµαρικών, αποξήρανση λαχανικών και µανιταριών, 
παραγωγή χυµού ροδιού, παραγωγή και τυποποίηση µαρµελάδας και γλυκών κουταλιού. 

4. Η µεταποίηση προϊόντων ζωικής παραγωγής περιλαµβάνει προϊόντα σφαγείου, κρέας 
βοοειδών, χοιρίων και αιγοπροβάτων συσκευασµένο και ασυσκεύαστο, εργαστήρια 
τεµαχισµού κρέατος.  

5. Τυποποίηση νωπού και κατεψυγµένου κρέατος, αλλαντοποιεία, εργαστήρια µεταποίησης 
γάλακτος (Παρασκευή γιαούρτης και οξυγάλακτος), παραγωγή φέτας και τυροκοµικών, 
παραγωγή κασεριού µυζήθρας, κρέµας και βουτύρου, συσκευασία αυγών πουλερικών, 
και µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας µελιού. 

6. Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (Καπνιστά, αλίπαστα, χαβιάρι).  
 

Ποιοτική Παραγωγή ( προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακά προϊόντα) 
 
Σηµαντικά προϊόντα που λειτουργούν ως σήµα κατατεθέν της περιοχής δεν υπάρχουν πολλά, 
θα µπορούσαν να υποδειχθούν όµως αρκετά µέσα από µια πιο εξειδικευµένη µελέτη των 
προϊόντων και της φυτικής παραγωγής της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω: 
 

1. Πατάτες Νευροκοπίου, ΠΓΕ 26/03/2002 
2. Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίοu, ΠΓΕ 21/01/1998  
3. Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου, ΠΓΕ 21/01/1998  
4. Οίνοι ∆ράµας, ΠΓΕ 
5. Οίνοι Παγγαίου, ΠΓΕ 
6. Οίνοι Καβάλας, ΠΓΕ 
7. Καλλιέργειες ροδιού και κερασιών 
8. Τυροκοµικά προϊόντα Μενοικίου, Παγγαίου, Κορυφών 

Πηγή: http://www.minagric.gr/  

 

Ο ∆ευτερογενής Τοµέας στο Πάρκο Φιλίππων 

 

Ο δευτερογενής τοµέας του Πάρκου Φιλίππων αποτελείται από 1.219 επιχειρήσεις 
µεταποίησης, κατασκευών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, επεξεργασίας λυµάτων και 
διαχείρισης αποβλήτων και από Λατοµικές και Βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Παράγει κατά 
προσέγγιση το 15% του ΑΕΠ της περιοχής. 
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Αριθµός Επιχειρήσεων ∆ευτερογενούς Τοµέα στο Πάρκο Φιλίππων 

2014 

Σύνολο % Συνόλου 

Ορυχεία, λατοµεία, βιοµηχανία 69 5.66% 

Μεταποίηση 492 40.36% 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, Φυσικού Αερίου, Ατµού και Κλιµατισµού 75 6.15% 

Παροχή Νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων κτλ 8 0.66% 
Κατασκευές 575 47.17% 

Σύνολο 1219  

 
Πηγές: Μητρώο Επιχειρήσεων Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σερρών - 2014, Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 
 
 
Η οικονοµική κρίση από το 2010 και µετά έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα κυρίως 
στον κλάδο των κατασκευών. Παρόλα αυτά οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, η 
παραγωγή αγροτο-κτηνοτροφικών υψηλής ποιότητας, η ύπαρξη εξειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού και η αύξηση στην συνολική ζήτηση µεταποιηµένων προϊόντων δηµιουργεί 
ευκαιρίες που θα πρέπει να αναγνώσουµε προσεκτικά.  
 
Οι κλάδοι που παρουσιάζουν προοπτικές είναι: 

1. Η µεταποίηση αγροτικών και δασικών προϊόντων (µε έµφαση σε τοπικά προϊόντα 
αγροδιατροφής) 

2. Η Οινοποιία 
3. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
4. Η κατασκευή µεταλλικών προϊόντων (κατασκευών, σωληνώσεων, εξαρτηµάτων κλπ) 
5. Τα Ορυχεία και Λατοµεία 

 
Βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα του δευτερογενή τοµέα, σύµφωνα µε τα Τοπικά 
Προγράµµατα CLLD, είναι αρχικά η έλλειψη διασύνδεσης της µεταποιητικής δραστηριότητας 
µε τον πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα της περιοχής και έπειτα το χαµηλό επίπεδο 
οργάνωσης των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική λειτουργία τους και τη 
δυσκολία προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 
 

Ο Τριτογενής Τοµέας 

 
Ο τριτογενής τοµέας του Πάρκου Φιλίππων αποτελείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις εν 
το συνόλω, µε 5.301 Χονδρικού και Λιανικού εµπορίου, επιχειρήσεις εστίασης και Παροχής 
υπηρεσιών, ενώ σε µικρότερα ποσοστά κατανέµονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στους 
υπόλοιπους κλάδους. Παράγει κατά προσέγγιση το 72% του ΑΕΠ της περιοχής. 
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Αριθµός Επιχειρήσεων Τριτογενούς Τοµέα 
2014 

Σύνολο % Συνόλου 

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο 2699 50.91% 
Μεταφορά - Αποθήκευση 240 4.53% 
Εστίαση & Υπηρεσίες Καταλυµάτων 1034 19.51% 

Ενηµέρωση Επικοινωνία 71 1.34% 
Χρηµατ/ικες και ασφαλιστικές δραστηριότητες 123 2.32% 

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 34 0.64% 
Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές- ∆/κες 302 5.70% 

∆ιοικητικές και Υποστηρικτικές ∆ραστηριότητες 91 1.72% 

Εκπαίδευση 127 2.40% 
∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία και 
µέριµνα 

21 0.40% 

Τέχνες, ∆ιασκέδαση Ψυχαγωγία 81 1.53% 
Άλλες ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 419 7.90% 

Άγνωστες δραστηριότητες 59 1.11% 
Σύνολο 5301  
 
Πηγές: Μητρώο Επιχειρήσεων Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σερρών - 2014, Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 
 
Η οικονοµική κρίση από το 2010 και µετά έχει δηµιουργήσει σηµαντικές υποχωρήσεις 
κυρίως στους τοµείς του τουρισµού, των µεταφορών και αποθήκευσης, της διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας και των επιστηµονικών, τεχνικών και επαγγελµατικών υπηρεσιών. 
Αντίθετα ενίσχυση υπάρχει στους κλάδους των Χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων και της εκπαίδευσης.   
 
Επίσης στον τοµέα αυτό παρατηρείται έλλειψη ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και µικρή 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. ∆εν παρατηρούνται επιχειρήσεις που να διαθέτουν 
προιόντική καινοτοµία και ο βαθµός δηµιουργίας νέων εταιρειών έντασης γνώσης και 
καινοτοµίας είναι χαµηλός.  
 
Όντας σε ένα περιβάλλον µε µεγάλη ιστορία και πολιτισµό ο κλάδος του τουρισµού έχει 
µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Με την κατάλληλη ενίσχυση και εκσυγχρονισµό του τοµέα του 
τουρισµού µέσω της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου αλλά και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ο κλάδος αυτός µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη 
συνεισφορά του στην τοπική οικονοµία. Για τους ανωτέρω λόγους καλούµαστε να 
αναλύσουµε σε ξεχωριστό κεφάλαιο τον Τουριστικό κλάδο του Πάρκου Φιλίππων. 
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Ο Τουριστικός Τοµέας 

Καταλύµατα και υποδοµές 
Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγµή 29 καταλύµατα µε 
δυναµικότητα κλινών που ανέρχεται στις 1.324. Αν προσθέσουµε και τα καταλύµατα που 
βρίσκονται στην ∆ηµοτική Ενότητα Καβάλας τότε ο αριθµός καταλυµάτων φθάνει στα 62. 
Επίσης παρατηρούνται και τοπικά καταφύγια και δασικά χωριά, όπως αυτά του Ροδολίβους 
µε δυνατότητα φιλοξενίας 55 ατόµων και το καταφύγιο της Πρώτης µε δυνατότητα 
φιλοξενίας 40 ατόµων 
 
 

Τύπος καταλύµατος, κατηγορία και αριθµός κλινών στο Πάρκο Φιλίππων 
2016 

 Αριθµός Καταλυµάτων Αριθµός Κλινών 

Πάρκο Φιλίππων 29 1324 

 
Πηγή: Σύλλογος Ξενοδόχων Νοµού Καβάλας, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισµού / Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2015. 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας (2016) 
 

Επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελµάτων 
 
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 18 τουριστικά γραφεία και 31 άλλες επιχειρήσεις 
δραστηριοτήτων, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αξίζει να αναφέρουµε ξεχωριστά και τα 
επισκέψιµα Οινοποιεία της περιοχής που αριθµούν σε 8. Επίσης υπάρχουν 52 επιχειρήσεις 
γαστρονοµίας (εστιατόρια, ταβέρνες), µε υψηλού επιπέδου παροχές, πιάτα και πρώτες ύλες. 
 

Επιχειρήσεις Τουρισµού Πάρκου Φιλίππων 
(εκτός καταλυµάτων) 2016 

 

Επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελµάτων 59 

Επιχειρήσεις Γαστρονοµίας 52 

Επιχειρήσεις Καφέ, Αναψυκτηρίων, Ζαχαροπλαστείων  200+ 

 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας (2016), Στοιχεία 
Επιµελητηρίου Καβάλας 2016, Στοιχεία Επιστηµονικής Οµάδας “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
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Τουριστική ζήτηση, εποχικότητα και πληρότητα τουριστικών καταλυµάτων 
 
Αν εξαιρέσουµε την πόλη της Καβάλας, τότε η τουριστική ζήτηση της περιοχής 
επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα σηµεία όπως: 
 
Το Μουσείο της Αµφίπολη - 14.929 επισκέπτες ανά έτος 
Το Σπήλαιο Αλιστράτης - 50.000 επισκέπτες ανά έτος 
Το Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη Μααρά - 20.962 επισκέπτες ανά έτος 
Ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων - 46.000 επισκέπτες ανά έτος 
Η Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφoίνισσας - 100.000 επισκέπτες και άνω 
Η Ονειρούπολη ∆ράµας (Χριστουγεννιάτικη διοργάνωση) 
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (Φθινόπωρο) - ∆εν υπάρχουν δεδοµένα 
Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας -  
Πυλοθεραπευτήριο Κρηνίδων - 24.000 επισκέπτες ανά έτος 
 
Η εποχικότητα του τουρισµού είναι έντονη και επικεντρώνεται κυρίως στους Φθινοπωρινούς 
και Χειµωνιάτικους µήνες, ενώ όπως δηλώνετε από τα καταλύµατα του Ν. ∆ράµας η 
πληρότητα ανέρχεται σε 19%, ενώ στον Ν. Καβάλας φθάνει το 32%. Οι επισκέπτες στον Νοµό 
∆ράµας κάνουν από µια έως δυο διανυκτερεύσεις κυρίως σε ξενοδοχεία της ∆ράµας και του 
Βώλακα µε περιόδους έντασης αυτές των µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 
 
Οι επισκέπτες των Αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων της περιοχής, συνήθως δεν 
διαµένουν στην περιοχή αλλά στις γειτονικές περιοχές, όπως της πόλης της Καβάλας, της 
Θάσου και της Θεσσαλονίκης. 
 
Στον ∆ήµο Καβάλας καταγράφονται 119.579 αφίξεις επισκεπτών, ενώ στο ∆ήµο Παγγαίου 
8.672 επισκέπτες για το 2014. Οι επισκέπτες που καταφθάνουν στο λιµάνι της Καβάλας µε 
Κρουαζιέρα ανήλθαν στους 13.087. Επίσης σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος 
Τουριστικών Ελληνικών Επιχειρήσεων), στο αεροδρόµιο της Καβάλας οι αφίξεις επιβατών 
από το εξωτερικό (οι αφίξεις περιέχουν δηλαδή και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν 
από τα ταξίδια στο εξωτερικό) έφτασαν το 2014 συνολικά τους 75.376 επιβάτες. Το έτος 
2015, οι αφίξεις έφτασαν τους 82.857 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση κατά 9,92%. Το 2017 
το αεροδρόµιο πέρασε στα χέρια της εταιρίας FRAPORT η οποία αναµένει αύξηση των 
επιβατών κατά 40% µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια 

 
 
Χωροταξικό - Πολεοδοµικό Περιβάλλον 
 

Θέση της περιοχής 
 
Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, καταλαµβάνοντας το 
δυτικότερο κοµµάτι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και το ανατολικότερο κοµµάτι 
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της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Προς το βορρά συνορεύει µε τη Βουλγαρία και 
στο νότο διακόπτεται από το όρος Σύµβολο. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής είναι η 
λεκάνη της ∆ράµας και η πεδιάδα των Φιλίππων. Περιµετρικά περικλείεται από σηµαντικούς 
ορεινούς όγκους όπως το Παγγαίο, το Σύµβολο, ο Όρβηλος, το Μενοίκιο και το Φαλακρό. 
 
Από την περιοχή παρέµβασης διέρχεται η σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης - 
Αλεξανδρούπολης, ο οδικός άξονας Καβάλας - Βουλγαρίας µέσω Νευροκοπίου, η Αρχαία 
Εγνατία Οδός και εξωτερικά εφάπτεται ο άξονα της Νέας Εγνατίας Οδού. Η απόσταση από 
το λιµάνι της Καβάλας ανέρχεται στα 5χµ και από το αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος στα 
40χµ. Επίσης διέρχονται οι εθνικοί οδοί Σερρών - ∆ράµας και Σερρών - Καβάλας. Τα 
κυριότερα οικιστικά κέντρα είναι αυτά της ∆ράµας, της Ελευθερούπολης και της Καβάλας 
 

Οικιστικό περιβάλλον 

 
Η περιοχή που εντοπίζουµε την αναπτυξιακή ανάγκη, περιλαµβάνει ογδόντα πέντε (85) 
οικισµούς, επτά (7) δήµους και δύο (2) περιφερειακές ενότητες. Το όρια της καθορίζονται 
από το ιστορικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο της περιοχής και όχι από χωροταξικά ή 
πολεοδοµικά όρια. Θα µπορούσε λοιπόν να ενισχυθεί και µε τις υπόλοιπες κοινότητες του 
κάθε δήµου εφόσον συµπληρώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της περιοχής: 
 
 

∆ήµος Καβάλας ∆ήµος Παγγαίου ∆ήµος ∆οξάτου 

Τ. Κ. Αµυγδαλεώνα 
Τ. Κ. ∆άτου 
Τ. Κ. Σταυρού 
Τ. Κ. Πολύστυλου 
Τ. Κ. Φιλίππων 
Τ. Κ. Κρηνίδων 
Τ. Κ. Ζυγού 
Τ. Κ. Κρυονερίου 
Τ. Κ. Λυδίας 
Τ. Κ. Παλαιάς Καβάλας 

Τ. Κ. Αµισιανών 
Τ. Κ. Κοκκινοχώµατος 
Τ. Κ. Ελευθερούπολης 
Τ. Κ. Χορτοκοπίου 
Τ. Κ. Αντιφιλίππων 
Τ. Κ. Παλαιοχωρίου 
Τ. Κ. Νικήσιανης 
Τ. Κ. Γεωργιανής 

Τ. Κ. Καλαµπακίου 
Τ. Κ. Καλαµώνα 
Τ. Κ. Αγ. Παρασκευής 
Τ. Κ. Νεροφράκτου 
Τ. Κ. Κεφαλαρίου 
Τ. Κ. Αγ. Αθανάσιου 
Τ. Κ. ∆οξάτου 
Τ. Κ. Φτελιά 
Τ. Κ. Κυργίων 
Τ. Κ. Αγοράς 
Τ. Κ. Πηγαδίων 

∆ήµος Προσοτσάνης ∆ήµος Αµφίπολης ∆ήµος ∆ράµας 

Τ. Κ. Πετρούσσης 
Τ. Κ. Προσοτσάνης 
Τ. Κ. Ανθοχωρίου 
Τ. Κ. Γραµµένης 
Τ. Κ. Καλής Βρύσης 
Τ. Κ. Καλλιθέας 
Τ. Κ. Κοκκινογείων 
Τ. Κ. Μικροπόλεως 
Τ. Κ. Πανοράµατος 

Τ. Κ. Αµφιπόλεως 
Τ. Κ. Μεσολακκιάς 
Τ. Κ. Παλαιοκώµης 
Τ. Κ. Συµβολής 
Τ. Κ. Άνω Συµβολή 
Τ. Κ. Κορµίστης 
Τ. Κ. Ηλιοκώµης 
Τ. Κ. Νέας Μπάφρας 
Τ. Κ. Αγγίστης 

Τ. Κ. ∆ράµας 
Τ. Κ. Χωριστής 
Τ. Κ. Ξηροποτάµου 
Τ. Κ. Καλλίφυτος 
Τ. Κ. Καλός Αγρός 
Τ. Κ. Μικροχωρίου 
Τ. Κ. Κουδούνια 
Τ. Κ. Νικοτσάρας 
Τ. Κ. Αργυρούπολης 
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Τ. Κ. Πύργων 
Τ. Κ. Χαριτωµένης 
Τ. Κ. Αργυρούπολις 
Τ. Κ. Μαυρολεύκης 
Τ. Κ. Μεγαλοκάµπου 
Τ. Κ. Μικροκάµπου 
Τ. Κ. Περιχώρας 
Τ. Κ. Σιταγρών 
Τ. Κ. Φωτολίβους 

Τ. Κ. Κρηνίδος 
Τ. Κ. Πρώτης 
Τ. Κ. Ροδολίβους 
Τ. Κ. ∆οµίρου 
Τ. Κ. Μικρού Σουλίου 
Τ. Κ. Νέα Κερδύλια 

Τ. Κ. Μυλοπόταµος 
Τ. Κ. Λιβαδερού 
Τ. Κ. Μακρυπλαγίου 
Τ. Κ. Μαυροβάτου 
Τ. Κ. Μοναστηρακίου 
 

∆ήµος Νέας Ζίχνης   

Τ. Κ. Νέας Ζίχνης 
Τ. Κ. Αλιστράτης 
Τ. Κ. Αγιοχωρίου 
Τ. Κ. Λευκοθέας 
Τ. Κ. Μανδηλίου 
Τ. Κ. Σκοπιάς 
Τ. Κ. Σταθµού Αγγίστης 
Τ. Κ. ∆ραβήσκου 
Τ. Κ. Μαυρολόφου 
Τ. Κ. Μυρρίνης 

  

 

Βασικές υποδοµές  

Υποδοµές Μεταφορών 
Λιµένας Καβάλας 

Περικλείεται από την πόλη και µέχρι το 2002 αποτελούσε το κεντρικό σηµείο 
αναφοράς των θαλάσσιων µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Μετά τη 
µεταφορά της εµπορευµατικής κίνησης το Οκτώβριο του 2002 στο λιµάνι «Φίλιππος 
Β’», σήµερα εξυπηρετεί: 
1. την επιβατική κίνηση µε καθηµερινά δροµολόγια F/B από και προς τη Θάσο και 
τακτικά δροµολόγια προς Λήµνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάµο 
2. τον τουρισµό καθώς στο κεντρικό λιµάνι της Καβάλας προσεγγίζουν 
κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής 
3. τον αλιευτικό στόλο χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο 
4. το ναυταθλητισµό. 

 
Το κεντρικό λιµάνι διαθέτει συνολικό µήκος κρηπιδωµάτων 1.950 µ. και βάθη από 4-
10 µ. Αυτή τη στιγµή στο επιβατικό λιµάνι εκτελείται η θωράκιση του υφιστάµενου 
προσήνεµου µόλου καθώς και η επέκτασή του κατά 80 µέτρα. Τα έργα θα 
ολοκληρωθούν εντός του 2015. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη εντός του 2015 να 
ολοκληρωθεί το έργο εγκατάστασης πλωτών προβλητών. 

 
Λιµάνι Αµφίπολης 

Το λιµάνι της Αµφίπολης ένα φυσικό λιµάνι, γνωστό από την αρχαιότητα, το οποίο 
σύµφωνα µε τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασµό χρησιµοποιείται 
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ως λιµένας τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής από Ελλάδα και Βουλγαρία 
και ως αλιευτικό καταφύγιο. Η αξιοποίηση του λιµανιού της Αµφίπολης δηµιουργεί 
νέες προοπτικές ανάπτυξης, αλλάζοντας ριζικά το τουριστικό, οικονοµικό και 
επιχειρηµατικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκεται σε πλεονεκτική 
γεωγραφική θέση, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση µε χώρους ιστορικού και 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και µε σηµαντικούς οδικούς άξονες, µε εµβέλεια 
που θα ξεπερνά τα στενά τοπικά όρια, καθώς δροµολογούνται ήδη παρεµβάσεις που 
αφορούν την ίδρυση υδατοδροµίου και την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων µε κύριο 
πόλο έλξης τα αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής. ∆ευτερευόντως υπάρχουν 
σκέψεις αξιοποίησης της σύνδεσης του λιµανιού µε την υφιστάµενη σιδηροδροµική 
γραµµή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης µέσω της επανεργοποίησης της 
εγκαταλελειµµένης και αποξηλωµένης σιδηροδροµικής γραµµής που διέρχεται 
παράλληλα του ποταµού Στρυµόνα. 

 
Εµπορικό Λιµάνι Καβάλας (Φίλιππος Β’) 

Συνδέεται άµεσα µε την Εγνατία οδό, διαθέτει κρηπίδωµα µήκους 400 µ., βάθος στο 
κρηπίδωµα 10,5 µ. και χώρο διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 50.000 τ.µ. Με τις 
υφιστάµενες υποδοµές µπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 2 πλοία µήκους 190 
µ. και ένα πλοίο Ro-Ro. Υπάρχει έργο σε εξέλιξη κατά το οποίο κατασκευάζονται 
κρηπιδώµατα µήκους 900 µ., βάθος στα κρηπιδώµατα έως και 12 µ. και χώρο 
διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 130.000 τ.µ. Επίσης εκτελείται το έργο 
επέκτασης του προσήνεµου µόλου κατά 200 µέτρα και αναµένεται να ολοκληρωθεί 
εντός το 2015. 

 
Αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος 

Ο Κρατικός Αερολιµένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» απέχει 40 χλµ. από το Πάρκο 
Φιλίππων και βρίσκεται στα διοικητικά όρια του όµορου ∆ήµου Νέστου. Κύριες 
δραστηριότητες είναι η υποστήριξη των αεροσταθµών επιβατών και η στάθµευση 
αεροσκαφών που εκτελούν δροµολόγια, αλλά και ιδιωτικών. Στο αεροδρόµιο 
εξυπηρετούνται νοσοκοµειακές πτήσεις και έχει εγκατασταθεί Αστυνοµία. Επίσης, 
φιλοξενούνται ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες όπως: Ενοικίαση 
αυτοκινήτων, Σταθµός εµπορευµάτων και Χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. Στον 
Αερολιµένα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2006 η µεγαλύτερη 
στην Ελλάδα Σχολή εκπαίδευσης πιλότων αεροσκαφών, Egnatia Aviation. Από το 
2017 η χρήση του αεροδροµίου πέρασε στην ιδιωτική εταιρία FRAPORT η οποία 
αναµένεται να κάνει σηµαντικές επενδύσεις αναβάθµισης του αερολιµένα και να 
προσελκύσει περίπου 40% περισσότερους επισκέπτες µέσα στην επόµενη δεκαετία. 

 
Στρατιωτικό Αεροδρόµιο Αµυγδαλεώνα  

Βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του νέου ∆ήµου Καβάλας και εξυπηρετούσε 
την ευρύτερη περιοχή από το 1952 έως το 1981 όταν και λειτούργησε το αεροδρόµιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» στη Χρυσούπολη. Σήµερα εξυπηρετεί στρατιωτικά και 
πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και αεραθλητισµό. 

 
Σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης 
Εγνατία Οδός 
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Το σηµαντικότερο έργο υποδοµής που εκτελέστηκε στην περιοχή αλλάζοντας τις 
συνδέσεις µεταξύ περιοχών. ∆ιέρχεται από τις πόλεις Ηγουµενίτσα - Ιωάννινα - 
Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - Βέροια - Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Ξάνθη- Κοµοτηνή 
– Αλεξανδρούπολη. Συνδέεται µε τα λιµάνια Ηγουµενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Αλεξανδρούπολης και τα Αεροδρόµια Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, 
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης. Η Εγνατία Οδός εξασφαλίζει εξαιρετικά 
βελτιωµένες χρονοαποστάσεις και έχει συµβάλει σηµαντικά εκτός των άλλων ως προς 
την τουριστική κινητικότητα σε σχέση µε το παρελθόν. Οι αναπτυξιακές θετικές 
επιπτώσεις αυτού του οδικού άξονα και ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα από την ένταξη 
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας αναµένεται να γίνουν περισσότερα αισθητά µετά 
και την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων. Με το Πάρκο Φιλίππων συνδέεται µέσω 
της δυτικής εξόδου της πόλης της Καβάλας (κόµβος Αγίου Σίλα), ενώ ο κόµβος απέχει 
περίπου 5 χµλ. Από το κοντινότερο σηµείο του Πάρκου Φιλίππων. 

 
Εθνική Οδός Καβάλας - ∆ράµας 

Η Εθνική Οδός Καβάλας – ∆ράµας διασχίζει και συνδέει το Πάρκο Φιλίππων µε το 
τελωνείο της Εξοχής και την Βουλγαρία, ενώ πρόκειται για µια από τις 5 εισόδους 
στην χώρα από την Βουλγαρία. Ο άξονας αυτός ήδη λαµβάνει µέρος του φόρτου του 
παράλληλου άξονα Θεσ/νίκης – Σόφιας, τόσο σε επίπεδο µεταφορών (ειδικά µε την 
παρουσία του νέου λιµένα και του αεροδροµίου) όσο και σε επίπεδο τουρισµού 
(θερινού για Θάσο και Καβάλα και χειµερινού για Νέστο, Παγγαίο και ∆ράµα). 
Αναµένεται η οδός να αντικατασταθεί µε νέα σύνδεση, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο 
διαβούλευσης για την τελική όδευση. 

 
Εθνική Οδός Καβάλας - Σερρών 
Εθνική Οδός ∆ράµας - Σερρών 
 
Κρίνεται επίσης σηµαντική η αναβάθµιση του Λιµανιού της Αµφίπολης και αναµένεται νέος 
οδικός άξονας Καβάλας - ∆ράµας και ∆ράµας - Αµφίπολης. 
 

Προσβασιµότητα 
Η περιοχή εξυπηρετείται από υπεραστικά λεωφορεία τους ΚΤΕΛ Καβάλας, ∆ράµας και 
Σερρών, µε δυο κεντρικούς σταθµούς επιβατών στις πόλεις της Καβάλας και της ∆ράµας και 
ένα επαρκές δίκτυο συγκοινωνίας µε όλες τις περιοχές τους Πάρκου Φιλίππων. 
 
Έλλειψη παρατηρείται στην προσβασιµότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους Φιλίππων και 
Αµφίπολης καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευµένα µέσα µεταφοράς που να συνδέουν µε τις 
κοντινές πόλεις ή χωριά, παρά µόνο µε την χρήση ταξί. 
 
Επίσης δεν παρατηρείται απευθείας σύνδεση της περιοχής µε το Αεροδρόµιο Μέγας 
Αλέξανδρος. ∆υναµική προσβασιµότητας ιδιωτικών πτήσεων θα µπορούσε να αναπτύξει το 
Στρατιωτικό αεροδρόµιο Αµυγδαλεώνα µε την κατάλληλη επένδυση. 
 
Οι οδικοί άξονες είναι αυτοί που συνδέουν την περιοχή µεταξύ της αλλά και µε τις όµορες 
χώρας (π.χ. Βουλγαρία), από όπου εισρέουν πληθυσµοί και µεταφορές από την Βαλκανική. 
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Τέλος το σιδηροδροµικό δίκτυο είναι αυτό που διαπερνάει την Λεκάνη της ∆ράµας 
ενώνοντας συγκεκριµένους οικισµούς των ∆ήµων Αµφίπολης, Προσοτσάνης και ∆ράµας. 
 

Εκπαιδευτικές Υποδοµές 
Η περιοχή περιλαµβάνει υποδοµές πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε όλο της το µήκος και πλάτος, µε πιο αντιπροσωπευτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα 
αυτό του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας, µε σχολές σε Καβάλα και ∆ράµα. Επίσης εντοπίζονται 
ΙΕΚ σε Καβάλα και ∆ράµας και πολλά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και ∆ια Βίου 
Μάθησης σε όλη την περιοχή. 
 
∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Οι ειδικότητες στις οποίες προσφέρεται επαγγελµατική κατάρτιση είναι: - Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης - Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης - 
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή – Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας. Επίσης, έχει 
προεγκριθεί και η ειδικότητα Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών 
Προϊόντων.  
 
Επαγγελµατικές Σχολές Καβάλας (ΕΠΑ.Σ.). 
Οι ειδικότητες στις οποίες προσφέρεται επαγγελµατική κατάρτιση είναι: - Τεχνιτών Μηχανών 
& Συστηµάτων Αυτ/του - Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών - Κοµµωτικής Τέχνης (25) - 
Τεχνίτες Υποστήριξης συστηµάτων Η/Υ - Υπαλλήλων ∆ιοικητικών Καθηκόντων - Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Εργασιών - Ξυλουργών – Επιπλοποιών είκοσι πέντε - Υπαλλήλων 
Οικονοµικών Καθηκόντων είκοσι - Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών. 
 
∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ράµας. 
Οι ειδικότητες στις οποίες προσφέρεται επαγγελµατική κατάρτιση είναι: - Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιµάγειρας (CHEF) - Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής-Υπηρεσία Ορόφων-Εµπορευµατογνωσία) - 
Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής - Γραµµατέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών - 
Τεχνικός Μηχανοτρονικής - Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/Web Designer-
Developer/Video Games) - Στελεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) - 
Τεχνικός Αµπελουργίας & Οινολογίας - Τεχνικός Γαλακτοκοµίας – Τυροκόµος. 
 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας.  
Στο συγκρότηµα (campus) του Τ.Ε.Ι. λειτουργούν τα γραφεία διοίκησής και 10 από τα 
τµήµατα του: - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών- Τµήµα 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου - Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής 
- Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής - Τµήµα 
∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος - Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας 
ποτών - Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Τµήµα Νοσηλευτικής. Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργούν 8 
τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών. 
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων. 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων ανήκει στο 10ο Τοπικό ∆ίκτυο Κ.Π.Ε. 
(Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης), βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φιλίππων όπου 
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υπάρχουν το κτήριο της διοίκησης και οι αίθουσες διδασκαλίας. Ο πρώην ∆ήµος Φιλίππων 
έχει παραχωρήσει στο Κ.Π.Ε. Φιλίππων αίθουσες για τις διάφορες δραστηριότητες στους 
οικισµούς Αµυγδαλεώνα, Παλιάς Καβάλας και Κρηνίδων. 
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μενοικίου. 
Το Περιβαλλοντικό πεδίο Μικρόπολης αποτελεί µια ιδέα του ∆ήµου Προσοτσάνης, µε κύριο 
σκοπό την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού 
Μενοικίου. Όταν ο επισκέπτης φθάσει στο ΚΠΕ, έχει τη δυνατότητα, να πληροφορηθεί για 
το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισµό της περιοχής, να µελετήσει χάρτες, έντυπα, βιβλία, 
CD-ROMs και βιντεοκασέτες, και στη συνέχεια να γευτεί τα παραδοσιακά και ονοµαστά 
γλυκίσµατα και τρόφιµα της περιοχής. Για όσους το επιθυµούν, υπάρχει η δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε προγράµµατα οργανωµένων περιηγήσεων στις διάφορες περιοχές 
του  πεδίου. 
 

Αθλητικές Υποδοµές 
Στην περιοχή υπάρχουν δέκα τρεις (13) αθλητικές υποδοµές εθνικής εµβέλειας και πολλές 
µικρότερες υποδοµές ανά οικισµούς κυρίως συνδεδεµένες µε το άθληµα του ποδοσφαίρου. 
Αξίζει να σηµειωθεί το πολύ ενεργό Κλειστό Γυµναστήριο Προσοτσάνης το οποίο φιλοξενεί 
αγώνες Χάντµπολ και διαθέτει ένα πολύ καλά εξοπλισµένο εργοµετρικό κέντρο το οποίο 
µπορεί να προσελκύσει αθλητικούς συλλόγους από την Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η πίστα Αεροαθλητισµού στις πλαγιές του Βώλακα καθώς και η πίστα Μότο-κρος των 
Φιλίππων. 
 
Πιο αναλυτικά οι κύριες αθλητικές υποδοµές της περιοχής αναφέρονται επιγραµµατικά 
παρακάτω: 
 

1. Κλειστό Γυµναστήριο Αµυγδαλεώνα 
2. Εθνικό Στάδιο Ελευθερούπολης 
3. Κλειστό Γυµναστήριο Προσοτσάνης (Handball) 
4. Εργοµετρικό Κέντρο Προσοτσάνης 
5. Εθνικό Στάδιο ∆ράµας 
6. Γυµναστήριο Αθλοπαιδείας ∆ράµας 
7. Κολυµβητήριο ∆ράµας 
8. Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο “∆ηµήτριος Κραχτίδης” 
9. Κλειστός Θόλος Στέγασης Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων  
10. Εθνικό Στάδιο ∆οξάτου 
11. Εθνικό Στάδιο Αγίου Αθανασίου 
12. Πίστα Αεροαθλητισµού Πετρούσας - Πύργων 
13. Πίστα Μότοκρος Φιλίππων 

 
Αναµένεται επίσης η κατασκευή κέντρου σκοποβολής στην περιοχή της Προσοτσάνης µε 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Leader. 
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Β.2: Ανάλυση του υπερκείµενου και συναφούς σχεδιασµού σχετικά µε την 
περιοχή παρέµβασης  
 

Γενικά 
 
Αρχικά και σε πρώτη φάση θα αναλυθούν οι Εθνικοί, Περιφερειακοί, Αναπτυξιακοί και ∆ηµοτικοί 
Σχεδιασµοί σε επίπεδο προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί στο Γ.2 η συνάφεια των 
στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασµού του Πάρκου Φιλίππων, όπως και οι ειδικοί στόχοι και οι 
ενδεικτικοί τύποι δράσεων µαζί µε τους ενδεικτικούς δικαιούχους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το 
Γ.4: Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων µε τον υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης.  
 
Σε δεύτερο επίπεδο θα εξειδικευθούν οι σχεδιασµοί που βρίσκονται σε συνάφεια µε κάθε 
πυλώνα ανάπτυξης του Πάρκου Φιλίππων (Πολιτισµός, Τουρισµός, Αγροτοπεριβάλλον) και µε τα 
θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων (εκπαίδευση, συµµετοχή, καινοτοµία/επιχειρηµατικότητα) έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η ιεράρχηση και πρόταση ενδεικτικών έργων κατά το Γ.3: Ιεράρχηση 
αναπτυξιακών αναγκών και δράσεων. 
 

Αναλυτικά 
 
Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
 
Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός του Πάρκου Φιλίππων θα πρέπει να συνάδει µε τους εθνικούς 
στόχους ως προς τους στόχους και τις στρατηγικές που θα καλεστεί να αποτυπώσει στο Γ.2: 
Θεµατική Στρατηγική Ανάπτυξη Πάρκου Φιλίππων. Συµπληρωµατικά οι ειδικοί στόχοι και οι 
ενδεικτικοί τύποι δράσεων που έχουν προϋπολογισθεί στα εθνικά αυτά σχέδια θα επηρεάσουν 
τα προτεινόµενα έργα που θα αναδειχθούν από το Γ.4: Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων µε 
τον υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης. Οι ενδεικτικοί δικαιούχοι που αναφέρονται σε κάθε 
επενδυτική προτεραιότητα θα πρέπει να υποδείξουν τις συµπράξεις φορέων που απαιτούνται για 
την διεκδίκηση των κονδυλίων. 
 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
 
Τα περιφερειακά σχέδια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, 
είτε είναι επιχειρησιακά, είτε είναι θεµατικά (π.χ. Τουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψιν καθ΄όλη τη διάρκεια της µελέτης αυτής, καθώς είναι αυτά που συνάδουν κατά 
πρώτον µε τους Εθνικούς Σχεδιασµούς και κατά δεύτερον επηρεάζουν τα δηµοτικά 
επιχειρησιακά σχέδια που αναπτύσσονται από τους ∆ήµους. Οι στόχοι που καταδεικνύουν, η 
υφιστάµενη κατάσταση που περιγράφουν και οι επιχειρησιακές δράσεις που προτείνουν θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν και στην χωροταξική αποτύπωση. 
 
Τοπικά Προγράµµατα CLLD LEADER 
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Τα σχέδια αυτά αφορούν στην αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο νοµού και 
την διαµόρφωση στρατηγικών επενδυτικών αναγκών σε επίπεδο δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Οι 
επενδυτικές ανάγκες προκύπτουν από τοπικές διαβουλεύσεις σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία 
και καθοδήγηση των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν 
κατά το Γ.2: Θεµατική Στρατηγική Ανάπτυξη Πάρκου Φιλίππων και το Γ.3: Ιεράρχηση 
αναπτυξιακών αναγκών και δράσεων. 
 
Σε κάθε τοπικό σχέδιο υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής 
φύσης καθώς και διαθέσιµων πόρων και υποδοµών, που µπορούν να αξιοποιηθούν για το Β.1: 
Ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης και Ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής 
παρέµβασης και για την συµπλήρωση του Β.5: SWOT ανάλυση περιοχής παρέµβασης. Η 
επιµέρους SWOT αναλύσεις της κάθε αναπτυξιακής µπορούν επίσης να χρησιµεύσουν στη 
συµπλήρωση του Β.5. 
 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα ∆ήµων 
 
Τα δηµοτικά επιχειρησιακά σχέδια µπορούν να υποδείξουν τους τοπικούς θεµατικούς στόχους 
στους οποίους επενδύει ο κάθε δήµος του Πάρκου Φιλίππων για την πενταετία 2014 - 2019 και 
άρα να ληφθούν υπόψιν κατά την σύσταση του Στρατηγικού Σχεδιασµού στο Γ.2: Θεµατική 
Στρατηγική Ανάπτυξη Πάρκου Φιλίππων.  
 
Σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία οικονοµικής, κοινωνικής, 
πολιτικής φύσης καθώς και διαθέσιµων πόρων και υποδοµών, που µπορούν να αξιοποιηθούν 
για το Β.1: Ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης και Ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής 
παρέµβασης και για την συµπλήρωση του Β.5: SWOT ανάλυση περιοχής παρέµβασης. Η 
επιµέρους SWOT αναλύσεις του κάθε δήµου µπορούν επίσης να χρησιµεύσουν στη συµπλήρωση 
του Β.5. 
 
Τέλος, τα επιχειρησιακά σχέδια του κάθε δήµου, υποδεικνύουν συγκεκριµένες 
προϋπολογισθείσες µελέτες / έργα / υποδοµές, οι οποίες ιεραρχήθηκαν για να υλοποιηθούν 
µέσα στην πενταετία, συνοδευόµενα από ενδεικτικές ή τεκµηριωµένες πηγές 
χρηµατοδότησης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ενσωµατωθούν στη χωροταξική µελέτη, έτσι 
ώστε να υπάρχει οπτική αποτύπωση σε χάρτη των υποδοµών έργων που αφορούν στο 
Πάρκο Φιλίππων. Παράλληλα αυτές οι προϋπολογισθείσες µελέτες / έργα / υποδοµές θα 
µπορούσαν να ληφθούν υπόψιν στο Β.1: Ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης και Ανάλυση 
των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης και στο Β.5: SWOT ανάλυση περιοχής 
παρέµβασης, καθώς θα µπορούσαν να επηρεάσουν και τα αποτελέσµατα του Γ.4: Αναλυτική 
παρουσίαση των δράσεων µε τον υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης. 
 
 
 
Λίστα Σχεδίων Υπερκείµενου και Συναφούς Σχεδιασµού 
 
ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
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1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020 

2. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία”, 2014 

- 2020 
4. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη 2014 - 2020, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020 
2. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 
3. Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Νοέµβριος 2015 
4. Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτοµίας Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 
5. Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας Οδού 

 
ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

1.  Αναπτυξιακή ∆ράµας - Τοπικό Πρόγραµµα CLLD LEADER 
2. Αναπτυξιακή Καβάλας - Τοπικό Πρόγραµµα CLLD LEADER 
3. Αναπτυξιακή Σερρών - Τοπικό Πρόγραµµα CLLD LEADER 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ∆ΗΜΩΝ 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καβάλας, 2015 - 2019 
2. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων, Ουνέσκο 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Προσοτσάνης 2011 - 2019,  
4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου ∆ράµας, 2014 - 2019 
5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Παγγαίου, 2016 - 2019 
6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Νέας Ζίχνης 
7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµφίπολης 
8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµο ∆οξάτου 

 
Προγράµµατα στόχου Εδαφικής Συνεργασίας 

1. Πρόγραµµα Εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 
2. Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκανική Μεσόγειος 2014 - 2020 
3. Προγράµµατα πολυµερούς Εδαφικής Συνεργασίας 2014 - 2020 

 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE 2014 - 2020 
2. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “Ευρώπη για τους πολίτες 2014 - 2020” 
3. Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 
4. Erasmus+ , Για εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία, Αθλητισµό) 
5. Ορίζοντας 2020, Για Έρευνα και Καινοτοµία 
6. Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI) 
7. Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή (Life +) 
8. ∆ηµιουργική Ευρώπη, Για τον Πολιτισµό 
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Β.2.1 Ο υπερκείµενος και συναφής σχεδιασµός σε γενική ανάλυση 
 
 

Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (2014-2020)  
 
Με προϋπολογισµό στα 3.646.378.290 ευρώ. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η µετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηµατικότητα, µε όχηµα την καινοτοµία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης 
αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναδεικνύει τις προτεραιότητες για ανάκαµψη της 
οικονοµίας και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας. Συνδέεται και λειτουργεί 
συµπληρωµατικά µε τα υπόλοιπα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και 
Καινοτοµία (ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης. 
 
Οι αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας εστιάζονται στην απαίτηση για ένα νέο 
µοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και 
στην εξωστρέφεια. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις υφιστάµενες στρεβλώσεις, 
χαµηλή ανταγωνιστικότητα και µέτριες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτοµία. Η νέα 
επιχειρηµατικότητα θα αφορά κυρίως σε δραστηριότητες έντασης γνώσης και θα συνδυάζεται 
απαραίτητα, άµεσα ή έµµεσα, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η έξυπνη 
εξειδίκευση αποτελεί βασική παράµετρο του προγράµµατος καθώς αποσκοπεί στον εντοπισµό 
των µοναδικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονοµίας, αναδεικνύοντας τα υφιστάµενα 
πλεονεκτήµατα της. 
 
Αναγκαία συνθήκη επίτευξης του νέου αναπτυξιακού µοντέλου αποτελεί η εφαρµογή µίας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην διαµόρφωση του κατάλληλου 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος («οικοσυστήµατος») που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να 
εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συµµετέχουν σε τµήµατα 
παγκόσµιων αλυσίδων. 
 
Οι στρατηγικοί τοµείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν ως ειδικής δυναµικής , είναι: 
 
-Αγροδιατροφή/ Βιοµηχανία τροφίµων 
-Ενέργεια 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα 
-Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες 
-Περιβάλλον 
-Τουρισµός 
-Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
-Υγεία 
-Υλικά – Κατασκευές 
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Αναπτυξιακές προτεραιότητες 
 

1. ΑΠ1 (&1Σ) «Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε τοµεακές προτεραιότητες», Η ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας µέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τοµείς παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και δυνάµει εξωστρεφείς και καινοτόµους (9 στρατηγικοί τοµείς της 
χώρας) που εκτιµάται ότι θα αποτελέσουν τους µοχλούς ανάκαµψης της ελληνικής 
οικονοµίας. 

2. ΑΠ2 (&2Σ) «Προσαρµογή εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», Ο Άξονας αυτός στοχεύει στην 
προσαρµογή εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, κατά κύριο λόγο, µέσω εφαρµογής σχεδίων διαρθρωτικής 
προσαρµογής των επιχειρήσεων ή συλλογικών επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. 

3. Ο ΑΠ3 (&3Σ) «Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας», Ο Άξονας 
στοχεύει στην αναβάθµιση των υποδοµών της χώρας σε τοµείς προτεραιότητας, οι οποίοι 
θα υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Στον άξονα αυτό 
περιλαµβάνονται στόχοι για την ενίσχυση των δοµών και υποδοµών, οι οποίες 
συνδέονται άµεσα και έµµεσα µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, τη βελτίωση τη 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

 
 
 
Ειδικοί Στόχοι 
 
01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

1a - Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας 
στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

3.1 - Αναβάθµιση ή/και ανάπτυξη υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας για τη 
βελτίωση της καινοτοµικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας 

1b - Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

1.1 - Αύξηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική 
έρευνας και καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

 
02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών 
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2a - Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής 
ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόµενων τεχνολογιών και δικτύων στο 
πλαίσιο της ψηφιακής οικονοµίας 

3.2 - Επέκταση υποδοµών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων 

2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξηση της 
ζήτησης για ΤΠΕ 

1.2 - Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρµογών και 
ολοκληρωµένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

 
03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα 
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

3a - Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ 
άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

1.3 - Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µέσω νέων καινοτόµων ιδεών κατά 
προτεραιότητα στους στρατηγικούς τοµείς της χώρας 

3c - Στήριξη της δηµιουργίας και της επέκτασης προηγµένων ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

1.4 - Αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τοµείς της χώρας 

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας 

1.5 - Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
εννέα (9) στρατηγικούς τοµείς της χώρας 

 
04 - Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε όλους τους τοµείς 

4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανοµής ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές 

1.6 - Αύξηση διείσδυσης των νέων µορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας 

4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στις επιχειρήσεις 

3.3 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
του κτιριακού αποθέµατος επαγγελµατικής χρήσης 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων 
των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης 

3.4 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δηµόσιου κτιριακού 
αποθέµατος 

06 - ∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

6c - ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

3.5 - Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονοµικής δραστηριότητας που βασίζεται 
στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδος µε 
επίκεντρο τον τοµέα του Τουρισµού 
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6f - Προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τοµέα των αποβλήτων, 
των υδάτων, και αναφορικά µε το έδαφος, ή για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

1.7 - Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

6g - Στήριξη της βιοµηχανικής µετάβασης προς µια οικονοµία µε αποδοτική χρήση των 
πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτοµίας και της 
διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα 

3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιοµηχανικών αποβλήτων και 
απορριµµάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους 

07 - Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και της άρσης των προβληµάτων σε βασικές 
υποδοµές δικτύων 

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστηµάτων διανοµής, αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας και 
µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτά της διανεµόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

3.7 - Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 
3.8 - Αύξηση της εφαρµογής έξυπνων συστηµάτων για την αποτελεσµατικότερη 
διαχείρισης της διανοµής ενέργειας 

08 - Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού 

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και 
ειδικά καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και αυτοαπασχόλησης 
8v - Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις 
αλλαγές 

2.2 - Προσαρµογή των επιχειρήσεων και των εργαζόµενων τους στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα 
ζητούµενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος της χώρας 

10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση 

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας, διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και 
ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συστηµάτων κατάρτισης και της ποιότητάς 
τους, µεταξύ άλλων µέσω µηχανισµών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 
συστηµάτων µάθησης µε βάση την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των διττών 
συστηµάτων µάθησης και µαθητείας 

2.3 - Ενίσχυση συµµετοχής των επιχειρήσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

11 - Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των δηµόσιων αρχών και των ενδιαφεροµένων φορέων 
και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης 

11i - Επένδυση στη θεσµική ικανότητα και στην αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των 
µεταρρυθµίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθµιση και χρηστή διακυβέρνηση 

2.4 - Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσω αναβάθµισης της ικανότητας 
της δηµόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηµατικότητα 
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Ε.Π. Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
Με προϋπολογισµού 3.550.487.733 συν 783.429.680 ευρώ που εκχωρούνται στις Περιφέρειες. 
Οι στόχοι του Προγράµµατος στον τοµέα των µεταφορών συνίστανται στην προώθηση της 
ολοκλήρωσης βασικών υποδοµών ( οδικών, σιδηροδροµικών, λιµένων, αεροδροµίων), την 
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιµων και 
οικολογικών αστικών µεταφορών (αστικών µέσων σταθερής τροχιάς). Στον τοµέα του 
περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη 
διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τοµέα του Περιβάλλοντος. 
 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες για τις Μεταφορές 
 

1. Προώθηση της ολοκλήρωσης µέρους των υποδοµών του βασικού ∆Ε∆-Μ (οδικών και 
σιδηροδροµικών) και περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθµιση του αναλυτικού ∆Ε∆-Μ (µε 
έµφαση στο οδικό και σιδηροδροµικό, αλλά και επιλεγµένες παρεµβάσεις λιµένων και 
αεροδροµίων), 

2. Προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών και εκσυγχρονισµός του συστήµατος 
µεταφορών, 

3. Βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών,  
4. Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιµων και οικολογικών αστικών µεταφορών (αστικών µέσων 

σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών µέσων). 
 
 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες για το Περιβάλλον 
 

1. Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κτιριακό τοµέα, µε επιδεικτικού χαρακτήρα 
παρεµβάσεις σε δηµόσια κτίρια. 
2. Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσµού και αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής κυρίως στο αστικό περιβάλλον, ιδίως µέσω χρήσης µεθόδων/συστηµάτων 
ενεργειακής αποδοτικότητας, βιοκλιµατικού σχεδιασµού, αξιοποίησης των ΑΠΕ, 
παρεµβάσεων σε Νοσοκοµεία µε γνώµονα την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ΣΗΘΥΑ. 
3. Αξιοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας µεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων 
κοντά σε πόλεις, µε στόχο τη µείωση της αστικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, και την εξοικονόµηση ενέργειας (τηλεθέρµανση). 
4. Σύνδεση της βιώσιµης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των πράσινων 
µεταφορών µε ευρύτερες παρεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης, συµπεριλαµβανοµένης 
της αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου στις αστικές περιοχές 
5. Αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογή στις 
νέες ξηροθερµικές συνθήκες και τα ενδεχόµενα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως οι 
πληµµύρες. 
6. Προώθηση των ανώτερων ιεραρχικά µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, µε σκοπό την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων και σταδιακή απεξάρτηση από την εδαφική διάθεση 
αστικών αποβλήτων, µε δηµιουργία δικτύων προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, 
χωριστής συλλογής ρευµάτων ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων προς επίτευξη υψηλής 
ποιότητας ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του ΕΣ∆Α και των επικαιροποιηµένων ΠΕΣ∆Α. 
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7. ∆ιασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας σε υποδοµές ανάκτησης σύµµεικτων αστικών 
αποβλήτων και διάθεσης µη ανακτήσιµων αστικών αποβλήτων, µε ολοκλήρωση 
επαρκούς και κατάλληλου δικτύου υποδοµών, στο πλαίσιο του άρθρου 16 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ και των στόχων στο πλαίσιο του ΕΣ∆Α και των επικαιροποιηµένων ΠΕΣ∆Α. 
8. Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων, αδρανών αποβλήτων, υγειονοµικών και επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων 
και προστασία των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδάτων µε στοχευµένες 
αποκαταστάσεις ρυπασµένων χώρων από παρελθούσες βιοµηχανικές δραστηριότητες. 
9. Συστηµατική εφαρµογή αποδοτικών µεθόδων χρήσης νερού για αύξηση επάρκειας, 
πρόληψη και έλεγχο των διαρροών και αποτελεσµατική χρήση του νερού. 
10. Ολοκλήρωση των υποδοµών δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ για κάλυψη των οικισµών 
Β' προτεραιότητας και υλοποίηση υποδοµών δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αστικών λυµάτων οικισµών Γ ́ προτεραιότητας. 
11. Προσαρµογή και µετριασµός των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της 
βιοποικιλότητας και ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των ευαίσθητων περιοχών µε 
στόχο την άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 
12. Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000, χαρακτηρισµός ΖΕΠ και ΤΚΣ στον θαλάσσιο 
χώρο. 
13. Θεσµοθέτηση, προστασία και αποτελεσµατικότερη διαχείριση τύπων οικοτόπων και 
ειδών. 
14. Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών και κοινωνικών εταίρων για τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. 
15. Στρατηγικές, συστήµατα και εργαλεία για την υποστήριξη της παραγωγής, της 
εφαρµογής και της αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών: Στρατηγικές, συστήµατα και 
εργαλεία για παραγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση αξιόπιστων περιβαλλοντικών 
πληροφοριών για διαµόρφωση συνεκτικών και αποτελεσµατικών πολιτικών και 
παρεµβάσεων στον ΤτΠ, συµπεριλαµβανοµένων της υλοποίησης του Χωροταξικού και 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, της ολοκληρωµένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, της 
θαλάσσιας στρατηγικής και των υποχρεώσεων λειτουργικής και ποιοτικής ενσωµάτωσης 
του ΕΠεΚ, καθώς και της εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Εθνικού 
Προγράµµατος πρόληψης Παραγωγής και του Εθνικού Σχεδίου Αποβλήτων. 
16. ∆ηµιουργία ικανοτήτων στους δηµόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για 
στήριξη της αντιµετώπισης των παραπάνω αναγκών και της χρηστής διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πόρων και υποδοµών. 

 
 
Ειδικοί Στόχοι 
 
05 - Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή καθώς και των 
τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστηµα 

18 - Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας στην Κλιµατική Αλλαγή 
5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πληµµύρες 
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06 - ∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

6b - Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου 
διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση 
των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, µεταξύ άλλων µέσω του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδοµών 

21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου 

22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρµογής για την αναβάθµιση της 
πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη 

6i - Επενδύσεις στον τοµέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση, 
χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της 
κοµποστοποίησης 
27 - Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ολοκληρωµένης διαχείρισης 
αποβλήτων, µε βάση τους επικαιροποιηµένους ΠΕΣ∆Α. - ∆ιασφάλιση της 
αυτάρκειας σε δίκτυα υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης. 
28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης Ρυπασµένων Χώρων από Βιοµηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα 

6ii - Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων κατά κατηγορία 
Οικισµών µε βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων (91/271/ΕΟΚ) 
30 - Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 
31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων 

6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση 
των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, µεταξύ άλλων µέσω και του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδοµών 

32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθµισης των 
Λειτουργιών των Οικοσυστηµάτων 

6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου 
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33 - Προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας και της αστικής 
αναζωογόνησης 

 
 

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού – Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 
 
Με προϋπολογισµό στα 1.933.409.509 ευρώ συν 171.517.029 ευρώ που αφορά στην 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Περιλαµβάνει ολοκληρωµένες πολιτικές για τη 
στήριξη της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής 
ένταξης στην αγορά εργασίας συµπεριλαµβανοµένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, 
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, την 
ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης µε την αγορά 
εργασίας. 
 
Το Ε.Π. αναµένεται να συµβάλλει αµέσως ή εµµέσως στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για 
την απασχόληση, την καταπολέµηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και συγκεκριµένα στην 
αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης στο 70%, τη µείωση του αριθµού των ατόµων που 
βρίσκονται σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας/ή και κοινωνικού αποκλεισµού κατά 450.000 
άτοµα, τη µείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου στο 9,7% και την αύξηση 
του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 32% 
 
Τέλος, η στρατηγική του Ε.Π. βρίσκεται σε άµεση συνέργεια µε το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό 
Πρότυπο «Ελλάδα 2021», αναφορικά τόσο µε τον προσδιορισµό των τοµέων που αναµένεται να 
έχουν σηµαντική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη, όσο και µε τις οριζόντιες πολιτικές 
(ευελιξία στην αγορά εργασίας, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής), για την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιµης απασχόλησης. 
 
Αναπτυξιακές προτεραιότητες 
 

● Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως για τα άτοµα που πλήττονται περισσότερο από τις 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού. 

● Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, µε στόχο την ένταξη 
τους στην αγορά εργασίας, ιδίως άτοµα µε χαµηλά τυπικά προσόντα. 

● Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και ιδίως των νέων εκτός δοµών εκπαίδευσης, 
κατάρτισης ή εργασίας 

● Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω δράσεων εναρµόνισης της 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

● Εκσυγχρονισµός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας µε έµφαση 
στην προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στο 
πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηµατικότητας 

● Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών οµάδων του 
πληθυσµού, µέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονοµίας 

o Συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. 
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● Ενδυνάµωση των δεσµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και τον 
επιχειρηµατικό κόσµο. 

● Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω 
της προώθησης της έρευνας και της καινοτοµίας και της ενδυνάµωσης του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναµικού. Οι κύριοι στόχοι για την ενίσχυση της ποιότητας και την 
ενδυνάµωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-20 είναι οι εξής: 

o Η υποστήριξη προγραµµάτων µεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας, ιδίως σε 
τοµείς που συνδέονται µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονοµίας και 
κοινωνίας. 

o Η υποστήριξη της ερευνητικής διάστασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του 
ερευνητικού έργου των ανώτερων και κατώτερων βαθµίδων ∆ΕΠ/ΕΠ των 
τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε την συµµετοχή φοιτητών ή/και άλλων 
ερευνητών, µε στόχο τον εµπλουτισµό του διδακτικού έργου. 

o Ενίσχυση των δικτυώσεων και των ερευνητικών συνεργασιών των τριτοβάθµιων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε άλλα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
ερευνητικά κέντρα και παραγωγικούς φορείς 

o Κατάρτιση στην διαχείριση της έρευνας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της 
νοοτροπίας µετασχηµατισµού της έρευνας σε παραγωγική δραστηριότητα. 

o Η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην έρευνα. 
 

 
Ειδικοί Στόχοι 
 
08 - Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού 

8i - Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά 
ατόµων στην απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των 
ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της αγοράς εργασίας, µεταξύ 
άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού 

i - Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, µε έµφαση σε µακροχρόνια 
ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 44 ετών 
ii - Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαµβάνουν 
πιστοποίηση, µε έµφαση σε µακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που 
δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

8ii - Βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των 
νέων που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού και των νέων από 
περιθωριοποιηµένες κοινότητες, µεταξύ άλλων µέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για 
τη νεολαία» 

i - Αύξηση της απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης & 
βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ) 
ii - Αύξηση της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης και 
βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
ηλικίας 25 έως 29 ετών 

8iv - Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης 
της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, του συνδυασµού 
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επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αµοιβής για όµοια 
εργασία 

i - Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, µε έµφαση στις 
εργαζόµενες γυναίκες µε επισφαλή θέση εργασίας 

8vii - Εκσυγχρονισµός των θεσµικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι 
δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση µεταξύ των 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, µεταξύ άλλων 
µέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζοµένων µε 
προγράµµατα κινητικότητας και µέσω της βελτίωσης της συνεργασίας µεταξύ των 
θεσµικών φορέων και των άµεσα ενδιαφεροµένων 

i - Ανάπτυξη ή/και αναβάθµιση συστηµάτων της δηµόσιας διοίκησης για την 
ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας 
ii - Αύξηση της ικανότητας συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και των 
τριτοβάθµιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν οµάδες που βιώνουν 
διακρίσεις, ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεµβάσεις της 
αγοράς εργασίας 

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
9i - Ενεργητική ένταξη, µεταξύ άλλων και µε σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας συµµετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

i - Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας 
ωφελούµενων της πιλοτικής 
εφαρµογής του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής 
ενσωµάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονοµία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

i - ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω της ενίσχυσης της σύστασης και 
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση 

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της 
ισότιµης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
καθώς επίσης και σε τυπικές, µη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την 
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

1 - Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές 
περιοχές µε υψηλά ποσοστά ΠΕΣ 
2 - Αύξηση των σχολικών µονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου – Ενίσχυση των δοµών και της ποιότητας της α’βάθµιας και β ́βάθµιας 
εκπαίδευσης 
3 - Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών 
4 - Αύξηση της συµµετοχής στην προσχολική εκπαίδευση 

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της πρόσβασης στην 
τριτοβάθµια και ισοδύναµη µε αυτήν εκπαίδευση, µε σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων 
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα µειονεκτούντα άτοµα 

1 - Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της 
ισότιµης συµµετοχής των ΑΜΕΑ και ατόµων από ΕΚΟ και χαµηλές εισοδηµατικές 
τάξεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
2 - Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσω της 
ενδυνάµωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού 
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10iii - Βελτίωση της ισότιµης πρόσβασης στη διά βίου µάθηση για όλες τις ηλικιακές 
οµάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και µη τυπικών δοµών, αναβάθµιση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού και προώθηση ευέλικτων 
δυνατοτήτων µάθησης, µεταξύ άλλων µέσω του επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
της πιστοποίησης των αποκτώµενων προσόντων 

1 - Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της δια βίου µάθησης και της 
συµµετοχής σε αυτήν του πληθυσµού (16-66+ ετών), µε πιστοποίηση προσόντων 
και διασύνδεση τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης 

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας, διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και 
ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συστηµάτων κατάρτισης και της ποιότητάς 
τους, µεταξύ άλλων µέσω µηχανισµών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 
συστηµάτων µάθησης µε βάση την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των διττών 
συστηµάτων µάθησης και µαθητείας 

1 - Αύξηση των µαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα µαθητείας 
2 - Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τον 
επιχειρηµατικό κόσµο 

 

Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Με προϋπολογισµό 4.223.960.793 ευρώ. Στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη µετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-
διατροφικό σύστηµα και στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών περιοχών. 
 
Το  όραµα για την αγροτική ανάπτυξη, συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και βιώσιµη 
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις 
αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς στόχους, που προσβλέπουν στην άµβλυνση των 
επιπτώσεων της µακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης και την 
επίτευξη των γενικότερων δεσµεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα για την δηµοσιονοµική 
εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
 
ΣΤ1: ∆ηµιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιµου αγρο-διατροφικού 
συστήµατος 
 
Μέσω της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, της δηµιουργίας ή/και διατήρησης βιώσιµων 
θέσεων εργασίας στο αγρο-διατροφικό σύστηµα και της άµβλυνσης ορισµένων διαρθρωτικών 
προβληµάτων του. Η ανταγωνιστικότητα του αγρο-διατροφικού συστήµατος εξαρτάται από την 
παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των υποσυστηµάτων του, κυρίως όσον αφορά 
στην επίτευξη των µεγαλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων µε τη χρησιµοποίηση των ίδιων ή 
λιγότερων εισροών, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Το ανταγωνιστικό γεωργικό προϊόν θα πρέπει να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά. Μη 
αποτελεσµατικές αγορές µε παραγωγούς µε µικρή διαπραγµατευτική δύναµη δεν εξασφαλίζουν 
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ένα ικανοποιητικό εισόδηµα. Έτσι, ο παραγωγός δεν έχει κίνητρο για ποιότητα, ο νέος δεν έχει 
κίνητρο για διαδοχή στην εκµετάλλευση, κ.λπ. Η αποτελεσµατικότητα των αγορών και η καλύτερη 
πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά θα υποβοηθηθεί µε ενέργειες για 
απόκτηση ποιοτικών σηµάτων και µε ενέργειες αύξησης της προστιθέµενης αξίας και µείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του γεωργικού προϊόντος µε ταυτόχρονη βελτίωση της 
διαπραγµατευτικής δύναµης του παραγωγού. Η προώθηση αλλά και η διαδικασία ορθής 
υιοθέτησης των κατάλληλων καινοτόµων λύσεων που έχουν παραχθεί από άλλους, όπως και η 
διαµεσολάβηση στην υιοθέτηση της καινοτοµίας, θα συµβάλλουν στους ανωτέρω στόχους αλλά 
και στην απόκτηση ικανοποιητικού εισοδήµατος. 
 
Η βάση είναι αγρότες - επιχειρηµατίες που έχουν τη θέληση να αναλάβουν οικονοµική δράση, 
και γνώση και καινοτοµία, δηλαδή καινούργιες και σύγχρονες λύσεις στα προβλήµατα. Στόχος 
του ΠΑΑ 2014 -2020 είναι να άρει τους περιορισµούς των άυλων και υλικών δυνατοτήτων του 
επιχειρηµατία (πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, στη συµβουλή και στο κεφάλαιο) και να 
εξοµαλύνουν τους αποκλεισµούς (πρόσβαση στις αγορές). Ως προς την καινοτοµία θα πρέπει να 
διαµορφωθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να συναντηθούν οι δυνητικοί χρήστες (παραγωγοί, 
µεταποιητές) µε τους παραγωγούς (ή µεταπωλητές) καινοτοµίας µε στόχο την υιοθέτηση 
καινοτοµίας και τη µεταφορά τεχνογνωσίας ή µε στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων 
παραγωγής-προσαρµογής καινοτοµίας. 
 
Ο νέος επιχειρηµατίας της υπαίθρου (ανεξάρτητα κλάδου απασχόλησης) έχει κεντρική θέση στην 
επίτευξη των στοχεύσεων του Προγράµµατος, στην καταπολέµηση της ανεργίας των νέων, µε 
δεδοµένο τον υψηλό βαθµό αυτό απασχόλησης στην Ελλάδα, και στην ηλικιακή αναζωογόνηση 
της υπαίθρου και όχι µόνο της Γεωργίας. Ο νέος επιχειρηµατίας διαφέρει από τον ώριµο διότι 
στερείται σε µεγαλύτερο βαθµό εµπειριών και πλούτου άρα αντιµετωπίζει µεγαλύτερα εµπόδια 
στην έναρξη, έχει όµως υψηλότερη ροπή για ανάληψη δραστηριότητας, είναι πιο δεκτικός σε 
καινοτόµες ιδέες και πιο ανοικτός σε καινούργιες λύσεις, συνεργασίες και συλλογική δράση. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η µεταστροφή σε µία πραγµατική οικονοµία γνώσεων στο 
γεωργικό τοµέα µε εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου µάθηση και παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών. Η µεταστροφή σε µία οικονοµία της γνώσης διαχέεται εγκάρσια σε όλους τους 
στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές επιλογές του προγράµµατος, εγγράφεται όµως σε αυτό 
το στρατηγικό στόχο για να σηµατοδοτήσει τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτοµία και 
οι συµβουλευτικές υπηρεσίες στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αγρο-διατροφικού συστήµατος. 
 

 
 
 
ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήµατος και των αγροτικών 
περιοχών 
 
Ήτοι ολοκληρωµένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και του κλίµατος στην 
ύπαιθρο, συµπεριλαµβανόµενης και της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης των δασικών 
συστηµάτων. Για να επιτευχθεί η αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήµατος αλλά και η 
αειφόρος ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, το ΠΑΑ 2014-2020 θα παρέµβει, στο σύνολο των 
αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε να: 
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● Προαχθεί η αποδοτική χρήση, στο διηνεκές και η διατήρηση των πόρων της γεωργίας 
(φυσικοί, γενετικοί, κ.λπ.). 

● ∆ιατηρηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα που επηρεάζονται από το αγρο-
διατροφικό σύστηµα. 

● Ενσωµατωθούν οι αρχές της «βιο-οικονοµίας» στις αγροτικές περιοχές. 
● Μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στα διάφορα υποσυστήµατα του 

αγρο-διατροφικού συστήµατος και των λοιπών συστηµάτων των αγροτικών περιοχών. 
● Προσαρµοστούν τα υποσυστήµατα που απαρτίζουν το αγρο-διατροφικό σύστηµα αλλά 

και τα λοιπά οικοσυστήµατα των αγροτικών περιοχών στην κλιµατική αλλαγή. 
 
Σηµαντική είναι και η ενσωµάτωση και χρήση της καινοτοµίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος, το µετριασµό και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή αλλά και των δράσεων 
κατάρτισης και παροχής συµβουλών για την επίτευξη των στοχεύσεων. 
 

ΣΤ3: ∆ηµιουργία Βιώσιµων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών 
 
Η έννοια της Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέεται άµεσα µε την προώθηση της ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών, καθώς η αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους αφενός συµβάλλει και 
επηρεάζεται άµεσα από τη βιωσιµότητα του αγρο-διατροφικού συστήµατος που εδράζεται εκεί, 
αφετέρου και κυριότερα, ενσωµατώνει την χωρική πολυτοµεακή και ολοκληρωµένη προσέγγιση 
αποσκοπώντας στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής και του ενδογενούς αναπτυξιακού 
δυναµικού των περιοχών αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής σχετικών τοπικών 
προγραµµάτων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD). 
 
Οι αγροτικές περιοχές είναι πολύ-λειτουργικές παρέχοντας α) ποικίλα αγροτικά προϊόντα, τα 
οποία 
καταναλώνονται τόσο σε αυτές όσο και στις αστικές περιοχές, β) δηµόσια αγαθά όπως τα 
αγροτικά και δασικά τοπία, τα φυσικά και δασικά οικοσυστήµατα, η βιοποικιλότητα στις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη, κ.λπ., γ) αναψυχή και 
τουρισµό, δ) χώρους κατοικίας, ε) οικονοµικές δραστηριότητες έντασης γνώσεων και εµπειρίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται σύνθετες και αλληλεπιδρώσες σχέσεις µεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών, µε τις δεύτερες να ασκούν ολοένα και µεγαλύτερες πιέσεις στις αγροτικές 
περιοχές αλλά και να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη βιωσιµότητα των αγροτικών κοινωνιών. Στόχος 
είναι, µέσω των παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
στις αγροτικές περιοχές (π.χ. πρόσβαση σε πόρους και πληροφορίες, αντιµετώπιση φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισµού), να αυξηθούν η ελκυστικότητα και η πολύ-λειτουργικότητα των 
αγροτικών περιοχών και οι κάτοικοι της υπαίθρου να αποτελέσουν ένα «δυναµικό κοµµάτι» της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, συνεισφέροντας στην ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και διακυβέρνησης για τις ίδιες. 
 
Ειδικοί στόχοι 
 
ΕΣ1.1: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήµατος (Γεωργία και 
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων) 
ΕΣ1.2: Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των αγρο-διατροφικών προϊόντων 
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ΕΣ1.3: Αναβάθµιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας 
ΕΣ2.1: Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία και 
δασοπονία 
ΕΣ2.2: Μετριασµός και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 
ΕΣ3.1: Παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιότητα ζωής στις περιοχές της υπαίθρου 
ΕΣ3.2: ∆ιαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις 
περιοχές της υπαίθρου 
ΕΣ3.3: Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές 
 
Μέτρα 
 
M01 - ∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης  

∆ράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και µικρές γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις (ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ) 
∆ράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση 
µέτρων του ΠΑΑ (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 
∆ράσεις επίδειξης και ενηµέρωσης (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 
Βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές (καλές πρακτικές) για διαχείριση γεωργικών, δασικών 
εκµεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 

M02 - Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση  

Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα 
Επιµόρφωση των γεωργικών συµβούλων 

M03 - Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων  
Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας (γεωργοί, οµάδες γεωργών) 
Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγµατοποιούνται 
από οµάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά (οµάδες παραγωγών) 

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  
Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης 
(αγρότες) 
Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος (γεωργοί, οµάδες 
γεωργών) 
Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
Περιβάλλοντος (γεωργοί, οµάδες γεωργών) 
Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (Πολύ 
µικρές, µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις) 
Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι (µη 
γεωργικό προϊόν) (Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις) 
Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελµατίες αγρότες 
(αγρότες) 
Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων (δηµόσιοι φορείς) 
Έργα Αναδασµών 
∆ιάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου (δηµόσιοι φορείς) 
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (δηµόσιοι 
φορείς) 
∆ιατήρηση και δηµιουργία αναβαθµίδων 

Μ05 - Αποκατάσταση του δυναµικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων  
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M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 
Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές 
Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές  
Εκπόνηση θεµατικών σχεδίων διαχείρισης για τον τοµέα της γεωργίας σε 
προστατευόµενες Περιοχές (δηµόσιοι φορείς) 
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών στις αγροτικές περιοχές 
∆ράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς των αγροτικών περιοχών 
(δηµόσιοι & ιδιωτικοί φορείς) 

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιµότητας των 
δασών  

∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων (διαχειριστές δηµόσιας ή ιδιωτικής γης) 
Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα 

M09 - Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών 
M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα 

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (κάτοχοι γεωργικής γης) 
Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (κάτοχοι γεωργικής γης) 
Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων βοσκοτόπων (κάτοχοι γεωργικής γης) 
∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια (κάτοχοι 
γεωργικής γης) 
∆ιατήρηση απειλούµενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων (κάτοχοι γεωργικής γης) 
Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση (κάτοχοι γεωργικής γης) 
Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 
∆ιατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών στη γεωργία 

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες  
Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη 
Γεωργία 
Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία 
Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη 
γεωργία 
Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στην 
κτηνοτροφία 

Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα  
M14 - Καλή διαβίωση των ζώων  
M16 - Συνεργασία 

16.1  Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιµότητα της γεωργίας 
16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και 
δραστηριότητες προώθησης (Farmers markets) 
16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιµατική αλλαγή 

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη µε 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) 
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Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020 

 
Με προϋπολογισµό 388.777.914 ευρώ. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και 
προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 
 

Στόχοι 

● Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της 
µεταποίησης. 

● Βιωσιµότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών που 
εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία. 

● Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έµβιων 
πόρων, έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδοµένων 
και βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε την κατάσταση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

 
Στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 11 τοπικές στρατηγικές 
ανάπτυξης σε 11 αλιευτικές περιοχές αντίστοιχα. 
 

Εφαρµογή της τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) 
 
Στρατηγικός Στόχος και Γενικοί Στόχοι  
 
α) Στρατηγικός στόχος είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγµένων περιοχών 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα στηρίζεται στη δηµιουργία ενός προτύπου 
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές»  
 
β) Γενικοί στόχοι είναι:  

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, µέσω 
της αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και της 
δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα.  
- Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας µέσω της 
ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος.  

 
γ) Ειδικοί Στόχοι Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι επιτυγχάνονται µέσω των ακόλουθων 
ειδικών στόχων :  

- Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων. - Προώθηση του 
οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
- ∆ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  
- Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας  
- Προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στις περιοχές 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
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- Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της 
ελκυστικότητάς των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
- ∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και 
διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 

 
Βάσει του αρ. 3 του καν 508/2014 ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται µια 
περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταµό ή λίµνη ή περιλαµβάνει τεχνητές λίµνες ή λεκάνη 
ποταµού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται στον τοµέα της 
αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, 
οικονοµική και κοινωνική άποψη και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος µέλος 
 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 
2014-2020 
 
Με προϋπολογισµό 507.739.340 €, είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να στηρίξει την αναπτυξιακή 
στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, και να συµβάλλει τόσο στο εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014 - 2020 της Ελλάδος, όσο και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Οι κύριες προτεραιότητες του προγράµµατος έχουν επιλεγεί κατόπιν εκτεταµένης 
διαβούλευσης τόσο µε τους κοινωνικο-οικονοµικούς εταίρους όσο και µε τα άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα της περιόδου 2014-2020. 
 
Το αναπτυξιακό όραµα της ΠΑΜΘ για το 2020 είναι η «ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να µετασχηµατιστεί σε τουριστικό προορισµό αριστείας και 
σηµαντικό βιοµηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτηµα στο αγροδιατροφικό 
σύµπλεγµα, το πλούσιο ενδογενές της δυναµικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 
κοινωνική συνοχή µε την κινητοποίηση υφισταµένων αλλά και νέων κοινωνικών 
συλλογικοτήτων», 
 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής 
Οικονοµίας 
 

Ε.Σ.1 Αύξηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτοµία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί 
µέσα από δράσεις επιχειρηµατικών επενδύσεων σε εφαρµοσµένη έρευνα για το 
σχεδιασµό νέων προϊόντων, µέσω κουπονιών καινοτοµίας και µέσα από συµπράξεις 
οµάδων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για εφαρµοσµένη έρευνα κοινού 
ενδιαφέροντος. Όλες οι δράσεις θα αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τους κλάδους RIS3. 
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Ε.Σ.2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας µεταξύ ερευνητικών, ακαδηµαϊκών φορέων και 
επιχειρήσεων στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). Οι δράσεις που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου 
περιλαµβάνουν: δράσεις δηµόσιων ερευνητικών φορέων για την προώθηση των 
ερευνητικών τους αποτελεσµάτων, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας προς επιχειρήσεις, 
επιδεικτικά έργα από ερευνητικούς φορείς, ανάπτυξη κοινών δοµών πειραµατισµού 
µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και επενδύσεις σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς 
(spin-off). 

 
Ε.Σ.3 Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της Περιφερειακής 
∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού. Ο στόχος αυτός προβλέπει δράσεις 
ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχοµένου και δηµόσιων δεδοµένων, δράσεις ανοιχτής 
πρόσβασης δηµόσιων δεδοµένων, και συστήµατα αλληλεπίδρασης των ∆ήµων και 
άλλων δηµόσιων φορέων µε τους δηµότες και επισκέπτες. Οι δράσεις θα αφορούν κατά 
προτεραιότητα τον τοµέα τουρισµού - πολιτισµού. 

 
Ε.Σ.4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους 
τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). ∆ύο 
διακριτές δράσεις προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου: η δηµιουργία 
θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, και η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτοµίας για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους. 

 
Ε.Σ.5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ. Ο στόχος αυτός 
θα επιτευχθεί αφενός µέσα από την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρµογής (η δράση απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των 
κλάδων RIS3), και αφετέρου µέσα από την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή 
διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτοµιών, τη βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, της γεωθερµίας και της βιοµάζας (η δράση 
απευθύνεται κατ’ προτεραιότητα σε επιχειρήσεις τοµέων προτεραιότητας της RIS3 και 
δύναται να επεκταθεί σε όλους του κλάδους της περιφερειακής οικονοµίας). 

 
Ε.Σ.6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Για την επίτευξη του στόχου θα 
χρηµατοδοτηθούν αφενός η δηµιουργία ∆ικτύων ή/και Συστάδων Καινοτοµίας, σε 
επιλεγµένες αλυσίδες αξίας της RIS3, και αφετέρου δράσεις συνεργασίας των τοµέων 
τουρισµού-πολιτισµού µε κλάδους που επηρεάζουν άµεσα το τουριστικό προϊόν (εστίαση, 
µεταφορές, εµπόριο, µεταποίηση) µε στόχο την ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και 
των ολοκληρωµένων τουριστικών προορισµών. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Τόπου 
Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόµων 
 

Ε.Σ.7 Αύξηση της χρήσης της γεωθερµίας για θερµικές εφαρµογές. Ο στόχος αυτός 
προβλέπει την ανάπτυξη των βασικών αναγκαίων υποδοµών για την αξιοποίηση της 
γεωθερµίας σε αστικές, αγροτικές και βιοµηχανικές χρήσεις. 

 
Ε.Σ.8 Εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσιες υποδοµές. Η επίτευξη της ενεργειακής 
εξοικονόµησης θα γίνει κυρίως µέσα από παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης 
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δηµοσίων κτιρίων στην εκπαίδευση, την υγεία, και τη δηµόσια διοίκηση και 
δευτερευόντως µέσα από παρεµβάσεις ενεργειακής εξοικονόµησης σε άλλες δηµόσιες 
υποδοµών (π.χ. δίκτυα φωτισµού σε δρόµους, πάρκα, πλατείες, κλπ) στο πλαίσιο των 
ολοκληρωµένων χωρικών παρεµβάσεων. 

 
Ε.Σ.9 Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και 
καταστροφές. (∆ηµόσιοι Φορείς)  

 
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, έργα 
αποκατάστασης / προστασίας από τη διάβρωση στην παράκτια ζώνη, έργα σεισµικής 
θωράκισης κατασκευών, και δράσεις πολιτικής προστασίας (εξοπλισµοί, συστήµατα, κ.α.). 

 
Ε.Σ.10 Υποστήριξη της ολοκληρωµένης και βιώσιµης διαχείρισης απορριµµάτων στην 
ΠΑΜΘ. Η υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ θα υλοποιηθεί µόνο εν µέρει από το ΠΕΠ ΑΜΘ 
και θα περιλαµβάνει δράσεις ανακύκλωσης όπως προµήθεια εξοπλισµού 
προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κοµποστοποίησης, προµήθεια 
απορριµµατοφόρων, προµήθεια κάδων ανακύκλωσης, και προµήθεια εξοπλισµού 
λειτουργίας Κ∆ΑΥ. Οι λοιπές απαιτούµενες δράσεις θα επιτευχθούν µε παρεµβάσεις από 
το ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

 
Ε.Σ.11 Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κυρίως µέσα 
από δράσεις αναβάθµισης δικτύων ύδρευσης για την αντιµετώπιση των διαρροών και 
δράσεις εξοικονόµησης ύδατος, κάποια έργα επεξεργασίας υγρών λυµάτων (ΕΕΛ) και 
δικτύων αποχέτευσης, και συστήµατα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων κολύµβησης), και της λειτουργίας των ΕΕΛ. 

 
Ε.Σ.12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. (∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί 
φορείς) 

 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπονται έργα προστασίας, αποκατάστασης και 
ανάδειξης Μνηµείων, Αρχαιολογικών χώρων και στοιχείων της παραδοσιακής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, έργα ανάδειξης, προβολής, και βελτίωσης της επισκεψιµότητας 
ιστορικών τόπων, εθνικών πάρκων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και άλλων 
αξιόλογων περιοχών, και δράσεις αναβάθµισης αστικών συνόλων και παραδοσιακών 
οικισµών. 

 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης Μνηµείων και Αρχαιολογικών 
χώρων (π.χ. Φίλιπποι, Άβδηρα, Θάσος, Κοµοτηνή, Σαµοθράκη, Ζώνη - 
Μεσηµβρία), καθώς και στοιχείων της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
• Έργα ανάδειξης, προβολής, και βελτίωσης επισκεψιµότητας ιστορικών τόπων, 
εθνικών πάρκων (π.χ. ∆έλτα Έβρου, ∆έλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισµαρίδας), 
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και άλλων αξιόλογων περιοχών. 
• Έργα αποκατάστασης-ανάδειξης-επανάχρησης ιστορικών διατηρητέων 
µνηµείων. 
• Αναβάθµιση αστικών συνόλων, παραδοσιακών οικισµών και µεµονωµένων 
πολιτιστικών στοιχείων που εντάσσονται σε ολοκληρωµένη παρέµβαση 
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πολιτισµού – τουρισµού (π.χ. µουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πνευµατικά κέντρα, 
θρησκευτικά µνηµεία). 
• ∆ράσεις Τουριστικής Προβολής ΠΑΜΘ. 

 
Ε.Σ.13 Προστασία του οικολογικού αποθέµατος. (∆ηµόσιοι φορείς) 

 
Στην επίτευξη του στόχου θα συµβάλλουν η σύνταξη και εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης 
σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, δράσεις ερµηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / 
προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόµενες περιοχές, έργα πράσινων υποδοµών και 
οικολογικών διαδρόµων και δράσεις ενίσχυσης της προσαρµοστικότητας των 
οικοσυστηµάτων στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Σύνταξη και εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000. 
• Υποδοµές / δράσεις / υλικό ερµηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / 
προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόµενες περιοχές. 
• Υλοποίηση πράσινων υποδοµών και οικολογικών διαδρόµων. 

 
Ε.Σ.14 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. Προβλέπεται η υλοποίηση 1-2 
Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης για την αντιµετώπιση πολλαπλών προκλήσεων σε 
αστικές περιοχές και η εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Χωρικών σχεδίων για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων συγκρούσεων γης στον αστικό ή εξωαστικό χώρο. 

 
Ε.Σ.15 Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών.  

 
Ε.Σ.16 Βελτίωση της συνδεσιµότητας δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών για την 
αντιµετώπιση κοινωνικών - αναπτυξιακών προβληµάτων.  

 
Ε.Σ.17 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου.  

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): Υποδοµές Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής 
 

Ε.Σ.18 Βελτίωση / αναβάθµιση υποδοµών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  
 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθµιση 
υφισταµένων υποδοµών Υγείας, και υποδοµών Κοινωνικής Φροντίδας και µέσα από την 
εξειδικευµένη εκπαίδευση λειτουργών υγείας/κοινωνικής φροντίδας στις νέες δοµές και 
νέους εξοπλισµούς. 

 
Ε.Σ.19 Βελτίωση / αναβάθµιση υποδοµών εκπαίδευσης 

 
Προβλέπει την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθµιση υφισταµένων υποδοµών εκπαίδευσης, 
και δράσεις για τον περιορισµό της σχολικής διαρροής (πχ ενηµέρωση, συµβουλευτική, 
αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν στη µετακίνηση µαθητών ευπαθών οµάδων, 
κλπ.) 
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Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΚΤ): Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή 
 

Ε.Σ.20 Υποστήριξη της απασχόλησης στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς) 

 
Περιλαµβάνει Ολοκληρωµένες ∆ράσεις προώθησης της απασχόλησης κατ’ 
αποκλειστικότητα σε τοµείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
Ενδεικτικά θα πραγµατοποιηθούν: προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
απασχολούµενων, προγράµµατα νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολουµένων, κ.α.. 
Επιµέρους ενέργειες αυτών των προγραµµάτων δύναται να αφορούν σε συµβουλευτική, 
κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολουµένων, 
επιδότηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. 

 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Ολοκληρωµένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης (π.χ. Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελµατίες) σε τοµείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
Ενδεικτικά θα πραγµατοποιηθούν προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
απασχολούµενων, νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολουµένων που 
δραστηριοποιούνται σε τοµείς αιχµής της περιφερειακής οικονοµίας. Επιµέρους 
ενέργειες αυτών των προγραµµάτων δύναται να αφορούν σε συµβουλευτική, 
κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολουµένων, 
επιδότηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας). 

 
Ε.Σ.21 Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) στον Τουρισµό - 
Πολιτισµό και σε παρεµβάσεις ΒΑΑ (∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς) 

 
Ο στόχος αυτός προβλέπει Ολοκληρωµένες ∆ράσεις προώθησης της απασχόλησης στις 
ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) τουρισµού-πολιτισµού και στα σχέδια ΒΑΑ. 
Ενδεικτικά θα πραγµατοποιηθούν: προγράµµατα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής 
απασχόλησης αξιοποιώντας τη δυναµικότητα των τοµέων τουρισµού (π.χ. ειδικές µορφές 
τουρισµού) και πολιτισµού (π.χ. δηµιουργικές βιοµηχανίες) στο πλαίσιο της ΟΧΕ 
τουρισµού-πολιτισµού και ενέργειες σε συµβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. 
ανέργων, µε στόχο της επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. 

 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Ολοκληρωµένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης στους τοµείς του 
τουρισµού και του πολιτισµού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 
δυναµικό των ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων. Ενδεικτικά θα 
πραγµατοποιηθούν: 
α) προγράµµατα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης 
αξιοποιώντας τη δυναµικότητα των τοµέων τουρισµού (π.χ. ειδικές µορφές 
Τουρισµού) και πολιτισµού (π.χ. δηµιουργικές βιοµηχανίες) και 
β) ενέργειες σε συµβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ ανέργων, µε στόχο την 
(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας µέσω των κλάδων τουρισµού και 
πολιτισµού και Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. 



 

 133 

 

Ε.Σ.22 Βελτίωση της πρόσβασης µειονεκτούντων ατόµων και περιθωριοποιηµένων 
οµάδων στην αγορά εργασίας 

 
Ε.Σ.23 Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού µειονεκτούντων ατόµων 
και περιθωριοποιηµένων οµάδων 

 
Ε.Σ.24 Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων οµάδων πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας – 
πρόνοιας 

 
Ε.Σ.25 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 
(∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς) 

 
Η επίτευξη του στόχου θα γίνει µέσα από Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην 
Κοινωνική Οικονοµία που θα περιλαµβάνουν ολοκληρωµένες δράσεις για τη δηµιουργία 
και τη στήριξη της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε µορφής. 

 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Κοινωνική Οικονοµία µε την 
υλοποίηση ολοκληρωµένων δράσεων για τη δηµιουργία και την υποστήριξη της 
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε µορφής σε τοπικό επίπεδο. 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
2014 - 2020 
 
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας αφορά «στη 
σταδιακή ανασυγκρότηση και στον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού προτύπου της Π-ΑΜ-Θ, 
στην εµβάθυνση της κοινωνικής συνοχής, µε την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της 
ΠΑΜ-Θ, συµπεριλαµβανοµένης της γεωστρατηγικής της θέσης και στην κινητοποίηση 
υφισταµένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων». 
 
Η επιλογή ενός οράµατος µε SMART χαρακτηριστικά οδηγεί, πέραν όλων των άλλων, στην 
ενεργοποίηση της διαδικασίας διαµόρφωσης του συστήµατος παρακολούθησης της στρατηγικής 
RIS3: όλες οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν στη συνέχεια θα πρέπει να εξυπηρετούν, µε 
λογικές σχέσεις αιτιότητας, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων του οράµατος. 
 
Αναπτυξιακό Όραµα RIS3 
 
Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη θα είναι το 2020 ο δεύτερος βιοµηχανικός πόλος έντασης 
γνώσης στην Ελλάδα, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. 
Αξιοποιώντας ενδογενή και εισαγόµενη γνώση, θα βελτιώσει κατά 20% την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία του αγροδιατροφικού της συµπλέγµατος. Την ίδια στιγµή θα επενδύσει στο 
φυσικό και πολιτιστικό της απόθεµα ώστε να µετασχηµατιστεί σε «τουριστικό προορισµό 
αριστείας» βελτιώνοντας κατά 20% τους βασικούς δείκτες επιδόσεων του τουρισµού. Για το 
σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει στο έπακρο νέες συλλογικότητες, απελευθερώνοντας δηµιουργικές 
δυνάµεις και ενδυναµώνοντας τη βάση του δηµιουργικού δυναµικού της». 
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Άξονες Παρέµβασης 
 
ΑΠ. 1 Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Περιφερειακό Σύστηµα Καινοτοµίας. Άµεση εγκαθίδρυση του 
συστήµατος διακυβέρνησης και µε παρεµβάσεις που στοχεύουν: (α) στη βελτίωση των 
ικανοτήτων στρατηγικού σχεδιασµού στους συλλογικούς φορείς του παραγωγικού τοµέα και στα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Περιφέρειας, και (β) στη δροµολόγηση διαδικασιών συµµετοχικού 
σχεδιασµού για το σύνολο του περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας.  
 
ΑΠ. 2 ∆ηµιουργία Νέας Γνώσης (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Βελτίωση των ερευνητικών υποδοµών στους δηµόσιους ερευνητικούς 
οργανισµούς της Περιφέρειας συµπεριλαµβανοµένης και της δηµιουργίας ή 
βελτίωσης ερευνητικών υποδοµών µε βάση τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών 
Υποδοµών 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών σε 
πεδία εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ που ανήκουν 
στους κλάδους εθνικής προτεραιότητας 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας µεµονωµένων επιχειρήσεων 
κατάλληλου µεγέθους µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για την υποστήριξη της προϊοντικής 
καινοτοµίας 
Παροχή κινήτρων σε µικρές επιχειρήσεις για συµµετοχή σε δράσεις ΕΤΑΚ (πχ. 
µέσω κουπονιών καινοτοµίας). 
Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών ή 
ερευνητικών φορέων µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για προϊοντική ή διεργασιακή, ή 
οργανωτική ή προωθητική καινοτοµία 
Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών / 
ερευνητικών φορέων απ’ όλη την επικράτεια (διαπεριφερειακή ερευνητική 
συνεργασία). 
Υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών οµάδων µε προοπτικές αριστείας 
στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων 

 
 

ΑΠ. 3 ∆ιάχυση Γνώσεων και καινοτοµιών & ∆ικτύωση (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί 
φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Η δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού υποστήριξης µεταφοράς τεχνολογίας για το 
σύνολο των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας που θα 
αποτελεί το εστιακό σηµείο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων (εντός και εκτός 
ΠΑΜ-Θ) για την προσφερόµενη γνώση προς αξιοποίηση, τα ώριµα ερευνητικά 
αποτελέσµατα, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε ερευνητικές ή 
εργαστηριακές υποδοµές. Ο µηχανισµός αυτός θα συνδεθεί σε επίπεδο 
πρόσβασης σε πληροφορίες µε άλλους αντίστοιχους σε εθνική κλίµακα (π.χ., 
δίκτυο ΠΡΑΞΗ). 
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Η ενεργητική µεταφορά τεχνολογίας µε αξιοποίηση του παραπάνω µηχανισµού, 
µετά από ανάλυση αναγκών στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΠΑΜ-Θ στους 
αναδυόµενους κλάδους και στον πυρήνα εξειδίκευσης. 
Η ανάπτυξη κοινών δοµών πειραµατισµού επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών -
ερευνητικών φορέων. 
Η ανάπτυξη µικρής κλίµακας επιδεικτικών έργων σε συνδυασµό µε έντονες 
προωθητικές ενέργειες για τη διάχυση τεχνολογικών ή µη καινοτοµιών στο 
παραγωγικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών τεχνολογιών 
γενικής εφαρµογής. 
Η αναβάθµιση της ικανότητας για ΕΤΑΚ επιχειρήσεων µέσω τοποθέτησης σ’ 
αυτές νέων αποφοίτων µε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή υποψήφιων 
διδακτόρων. 

 
ΑΠ. 4 Οικονοµική Εκµετάλλευση Γνώσεων (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα, 
Ερευνητές) 

Ενδεικτικές δράσεις  
Υποστήριξη των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών της ΠΑΜ-Θ για την 
κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
Παροχή κινήτρων για την ίδρυση τεχνοβλαστών 

 
ΑΠ. 5 Ανθρώπινοι Πόροι (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα, Απόφοιτοι, Φοιτητές, 
Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Αριθµητική και ποιοτική αναβάθµιση του προσωπικού στα ακαδηµαϊκά της 
ιδρύµατα (διδάσκοντες, ερευνητές και φοιτητές) µε δράσεις προσέλκυσης 
ταλέντων σε στοχευόµενες περιοχές αριστείας βάσει της ερευνητικής στρατηγικής 
κάθε ιδρύµατος. 
Ανάπτυξη προϋποθέσεων για απόκτηση επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και 
επαγγελµατικής εµπειρίας σε τελειόφοιτους ή νέους απόφοιτους µέσω 
κατάλληλων µηχανισµών και ανάπτυξη µηχανισµών µεταφοράς τεχνολογίας προς 
τις επιχειρήσεις µε τοποθέτηση µεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων 
διδακτόρων για εφαρµοσµένη έρευνα. 
Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για πρόσληψη καταρτισµένου 
προσωπικού. 
Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση µε την 
ανάπτυξη αντίστοιχων υποδοµών και κατάλληλων προγραµµάτων 
Παρεµβάσεις για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς 
Παρεµβάσεις για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 

 
ΑΠ. 6 Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας 

Ενδεικτικές δράσεις  
Στήριξη επιχειρηµατικών σχεδίων για την εισαγωγή τεχνολογικής καινοτοµίας (off 
the shelf) σε υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις 
Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων (στρατηγική πληροφόρηση, 
καινοτοµικής και τεχνολογική επιχειρηµατικότητα, στήριξης της ποιότητας και 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων) 
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Παρεµβάσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της ΠΑΜ-Θ 
  
ΑΠ. 7 Αναδιάρθρωση του Αγροτοδιατροφικού συµπλέγµατος (Επιχειρήσεις, παραγωγοί) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Η ενίσχυση δράσεων συνεργασιών µεταξύ παραγωγής, µεταποίησης, 
τυποποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων. 
Η λειτουργία ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων µε σκοπό την ενθάρρυνση 
οργανωµένων δράσεων συλλογικής προώθησης τοπικών προϊόντων. 
Ο εκσυγχρονισµός του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος και η βελτίωση της 
περιφερειακής προστιθέµενης αξίας µε χρήση τεχνολογικά οδηγούµενης 
καινοτοµίας. 
Η προσαρµογή και χρήση ώριµων διεργασιακών, οργανωτικών και 
προωθητικών καινοτοµιών, συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης ΤΠΕ, της 
ενίσχυσης των πηγών µοναδικότητας (π.χ., προϊόντα ΠΟΠ) και αναβάθµιση των 
ανθρώπινων πόρων. 
Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων σε τοµείς µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων 
του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος. 
Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 
συµπλέγµατος για την εισαγωγή τεχνολογιών ΑΠΕ. 

 
ΑΠ. 7 Ενίσχυση και εµπέδωση των αναδυόµενων κλάδων (Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Ενίσχυση της τεχνολογικά οδηγούµενης προϊοντικής ή διεργασιακής καινοτοµίας, 
κατά προτίµηση µε εφαρµογή βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών (Key 
Enabling Technologies) στους κλάδους περιφερειακής και εθνικής προτεραιότητας 
Εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων των παραπάνω κλάδων στην ΠΑΜ-Θ και 
ενθάρρυνση νέας καινοτοµικής δραστηριότητας. 
∆ιεύρυνση του τουριστικού προϊόντος µέσω οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτοµιών. 
Προσέλκυση ή υποστήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που 
υπηρετούν εµπεδωµένους ή αναδυόµενους κλάδους της περιφερειακής 
οικονοµίας. 

 
ΑΠ. 8 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (∆ηµόσιοι φορείς) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Τη δηµιουργία ανοικτών δηµόσιων δεδοµένων και εφαρµογών έξυπνων πόλεων 
στις πρωτεύουσες νοµών, και οι δύο µε σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων λύσεων τουριστικής προβολής και διαχείρισης προορισµού (πχ. 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικός τουρισµός – πολιτισµός, ηλεκτρονική 
ένταξη). 
Τη δροµολόγηση της εθνικής πολιτικής για τις ΤΠΕ όσον αφορά στα δίκτυα νέας 
γενιάς, τις ψηφιακές υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης, δράσεις ψηφιακής 
ενσωµάτωσης µε παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους και γενικά τις εθνικές 
προτεραιότητες για την κάλυψη των στόχων του ψηφιακού θεµατολογίου. Η 
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σύνδεση µε ευρωπαϊκής κλίµακας πρωτοβουλίες όπως το Connecting Europe 
Facility θα γίνει µε εθνική και όχι µε περιφερειακή αφετηρία. 

 
 

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 
 

Μεσοµακροπρόθεσµες εµβληµατικές δράσεις 
 

Υποβολή αίτησης χαρακτηρισµού και εγγραφής µείζονος άυλου πόρου στον 
κατάλογο Άυλης Κληρονοµιάς της UNESCO (Intangible Cultural Heritage of 
Humanity) - 30.000 ευρώ 

 
Πιστοποίηση διαδροµής και ένταξη στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μονοπατιών 
Κορυφαίας Ποιότητας - Leading Quality Trails - 30.000 ευρώ 

 
Υποβολή αίτησης ένταξης µείζονος σηµασίας έκτασης γεωποικιλότητας, στο 
Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο δίκτυο γεωπάρκων - 20.000 ευρώ 

 
Αναγνώριση της Εγνατίας Οδού ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική ∆ιαδροµή (European 
Cultural Route) του Συµβουλίου της Ευρώπης - 30.000 ευρώ 

 
Αξιολόγηση της περιφέρειας µε το εργαλείο SMED του Παγκόσµιου Κέντρου 
Αριστείας Προορισµών (World Center of Excellence for Destinations) και 
αναγνώριση της ως προορισµός αριστείας - 30.000 ευρώ 

 
Υποδοµές 

 
Βελτίωση προσβασιµότητας και θέσεων στάθµευσης στις περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος - 300.000 ( Περιφέρεια, Εφορίες Αρχαιοτήτων) 

 
Αναβάθµιση ελικοδροµίων - 300.000 ευρώ ( Περιφέρει, Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας) 

 
Αναπλάσεις / αισθητικές παρεµβάσεις τουριστικών πυρήνων, δηµιουργία / 
βελτίωση δηµόσιων υποδοµών προσβάσιµου τουρισµού - 1.000.000 (∆ήµοι) 

 
Προµήθεια ποδηλάτων και ηλεκτρικών (δίτροχων και τετράτροχων) 
οχηµάτων 
για περιηγητική µίσθωση εντός παραδοσιακών αστικών πυρήνων - 200.000 
(∆ήµοι) 

 
Ανάδειξη ∆ιαδροµής κρασιού του ∆ιονύσου - 50.000 (Περιφέρεια & Ένωση 
Αµπελουργών Βορείου Ελλάδας) 
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Κατασκευή υποδοµών και ανάδειξη µονοπατιού Ε6 - 100.000 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) 

 
Χάραξη - κατασκευή νέων διαδροµών (πολυθεµατικές – φύσης & πολιτισµού, 
αµιγείς οικοτουριστικές, θρησκευτικές, θρησκευτικές διαπολιτισµικού 
χαρακτήρα {χριστιανικών και µουσουλµανικών}, συνδετικές - ενοποίησης 
αρχαιολογικών και µουσειακών θέσεων, ποδηλατικές, γαστρονοµικές, µικτές 
διαδροµές χλωρίδας και πανίδας, παραδοσιακών οικισµών και βυζαντινών 
µνηµείων, σιδηροδροµικές µικροδιαδροµές σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους κατά µήκος του δικτύου) - 700.000 (Για µελέτες χάραξης & 
κατασκευής) 

 
∆ηµιουργία νέων δασικών χωριών - 1.000.000 (Αποκεντρωµένη & ∆ήµοι) 

 
Πολιτισµός 

 
Ψηφιακές δράσεις των υπηρεσιών του τοµέα πολιτισµού (∆ράση ΕΠΑνΕΚ 01-
2B-1.2-01) - εµπλουτισµός των ψηφιακών συλλογών των κινητών µνηµείων - 
500.000 (Εφορίες Αρχαιοτήτων)  

 
Συνδροµή στη βελτίωση δηµόσιων υποδοµών που συµβάλλουν στην 
αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας και την 
ανάπτυξη του τουρισµού (∆ράση ΕΠΑνΕΚ 03 6c-3.5-01) - 1.000.000  

 
Αναβάθµιση προσφερόµενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία 
και πολιτιστικές υποδοµές (∆ράση ΕΠΑνΕΚ 03-6c-3.5-02) - εργασίες για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των 
επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και άλλες πολιτιστικές 
υποδοµές, εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, τη βελτίωση των 
χώρων υγιεινής, τη δηµιουργία ή επέκταση και αναβάθµιση των εκδοτηρίων, 
τη γενική και ειδική σήµανση των χώρων και τη χάραξη διαδροµών - 400.000 
(Εφορίες Αρχαιοτήτων) 

 
Παροχή δυνατότητας πολύγλωσσης audio-ξενάγησης µε ατοµικό εξοπλισµό 
στους επισκέψιµους, στεγασµένους και υπαίθριους, χώρους - 50.000 (Εφορίες 
Αρχαιοτήτων) 

 
Έργα για την εξυπηρέτηση ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα σε επισκέψιµους 
χώρους - 150.000 (Εφορίες Αρχαιοτήτων) 

 

Περιβάλλον 
 

Κατασκευή Περιβαλλοντικού Πάρκου - 150.000 (Περιφέρεια, ∆ήµοι) 
 

Έργα εµπλουτισµού προσφερόµενων δραστηριοτήτων και εµπειριών, 
υποδοµών, ανάδειξης, προβολής και βελτίωσης επισκεψιµότητας, εντός 
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εθνικών πάρκων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - 300.000 (Φορείς 
∆ιαχείρισης) 

 
Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναµικού φυσικών περιοχών, 
Πιλοτικές / καινοτόµες παρεµβάσεις διαχείρισης επισκεπτών σε ιστορικά ή/και 
οικονοµικά ή/και πολιτιστικά κέντρα πόλεων που εµφανίζουν αυξανόµενες 
τάσεις επισκεψιµότητας και συνδυάζουν τουριστικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες επεµβάσεις για την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη 
δηµιουργία πρωτοπόρων οικονοµιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών αποµονωµένων «κοινοτήτων», τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την ενίσχυση των διαφόρων µορφών τουρισµού (∆ράση 
14.6IV.33.33.3) - 800.000 (Φορείς ∆ιαχείρισης, Περιφέρεια, ∆ήµοι) 

 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων τουριστικών κεφαλαίων (∆ράση 
14.6IV.33.33.4) - 800.000 (Φορείς ∆ιαχείρισης, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ∆ήµοι) 

 
Επιχειρηµατικότητα 

 
«Ανάπτυξη clusters και meta-clusters για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων 
αξίας στους στρατηγικούς τοµείς της χώρας (σύσταση τουριστικού δικτύου)» 
(∆ράση 01-3α-1.3-01) - 700.000 (Επιχειρήσεις) 

 
«Πρόγραµµα ενίσχυσης τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την 
ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» (∆ράση 01-3c-1.4-02) - 
3.000.000 (Επιχειρήσεις) 

 
Τουριστικές επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µονάδων και λοιπών 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής (καταλύµατα, οργανωµένες 
τουριστικές κατασκηνώσεις συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, ιαµατικές πηγές, κέντρα προπονητικού 
αθλητικού τουρισµού, θεµατικά πάρκα, µονάδες τουρισµού υγείας, κέντρα 
αποκατάστασης, επισκέψιµες φάρµες, αγροκτήµατα) - 15.000.000 
(Επιχειρήσεις) 

 
Επιχειρηµατικές επενδύσεις extreme sports (π.χ. Αλεξίπτωτο πλαγιάς, skydiving, 
rafting, canoe-kayak, ποδήλατο βουνού, αναρρίχηση, διάσχιση φαραγγιού), 
παρατήρηση άγριας ζωής, ιππασία, παιχνίδια περιπέτειας, off road 
µηχανοκίνητες περιηγήσεις (jeeps και µοτοσυκλέτες), καταδυτικά κέντρα, 
οργανωµένες υποδοµές για θαλάσσια αθλήµατα - 1.000.000 (Επιχειρήσεις) 

 
∆ηµιουργία υποδοµών υδατοδροµίων και εξυπηρέτησης αεροπορικών 
συνδέσεων µε υδροπλάνα - 1.000.000 (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Αναβάθµιση των σταθµών υπεραστικών συγκοινωνιών - 1.000.000 (Ιδιώτης 
επενδυτής) 
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Αποκατάσταση εγκαταλειµµένων οικισµών και διαµόρφωση τους σε χώρους 
φιλοξενίας και αναψυχής - 2.500.000 (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιστορικής και αγροτοβιοµηχανικής 
κληρονοµιάς (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Περιοδική εκδήλωση - event προώθησης των τοπικών προϊόντων στα τοπικά 
ξενοδοχεία µε τη µορφή B2B συναντήσεων παραγωγών και επιχειρηµατιών 
αγροδιατροφικού τοµέα µε ξενοδόχους σύναψη συµβάσεων προµήθειας 
τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων (Επιµελητήρια) 

 
Προσέλκυση και παροχή διευκολύνσεων σε τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές 
παραγωγές µεγάλου µήκους  (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Τουριστικά πακέτα εµπειρικών προϊόντων: Νίκη της Σαµοθράκης, Εθνικά 
πάρκα – Φύση - Άγρια ζωή, Επιστήµη – Φιλοσοφία ∆ηµόκριτο, 
Προσκυνήµατα – Βυζάντιο - Απόστολος Παύλος, Μυθολογία – Όµηρος, 
Εγνατία οδός, Πολυπολιτισµικότητα Χριστιανοί-Μουσουλµάνοι, Οίνος – 
Γαστρονοµία, Ήλιος Νησιά, Πόλεις-City-break-Συνέδρια, Θερµά λουτρά-
Ηλικιωµένοι, Περιπέτεια, Ακρίτες, Οικογένειες  (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Τουριστική Προβολή 

 
Ταξίδια εξοικείωσης δηµοσιογράφων και εκδοτών ταξιδιωτικού τύπου, 
δηµοσιογράφων ταξιδιωτικών και lifestyle στηλών, travel bloggers, 
δηµοσιογράφων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου εναλλακτικού τουρισµού, 
tour operators και τουριστικών πρακτόρων Ευρώπης, δηµοκρατιών πρώην 
ΕΣΣ∆, Μαύρης Θάλασσας, Εύξεινου Πόντου και Κίνας - 250.000 (Φορέας 
∆ιαχείρισης) 

 
Οπτικοακουστική και στοχευµένη έντυπη διαφήµιση σε ΜΜΕ του εσωτερικού 
και του εξωτερικού 

 
Οργάνωση εκδηλώσεων µεγάλης εµβέλειας (αναβάθµιση εκδηλώσεων 
Φιλίππων – Θάσου, Γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, Φεστιβάλ ταινιών µικρού 
µήκους ∆ράµας, Καβάλα AirSea Show, νέα Βαλκανική τουριστική γιορτή, 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις - Final Four Volley, τουρνουά Beach Volley, 
Βαλκανικοί και πανευρωπαϊκοί αγώνες, διαπεριφερειακός θεσµός αγώνα 
διάσχισης του Ελληνικού τµήµατος του Ε6, υπερµαραθώνιος ή ηµιµαραθώνιος 
Egnatia, εκδηλώσεις στο πλαίσιο του νέου θεσµού European Week of Sport, 
µεγάλα συνέδρια και εκθέσεις) - 400.000 (Συµπράξεις φορέων) 
Περιφερειακές και τοπικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός περιόδου τουριστικής 
αιχµής - 200.000 (Φορείς οργάνωσης εκδηλώσεων) 
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Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας Οδού 
 
Το αναπτυξιακό όραµα µέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η ανάπτυξη του τουρισµού και η 
σύνδεση µε τον πολιτισµό στην Περιφέρεια λαµβάνει υπόψη την περιφερειακή Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης για να επέλθει «ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της 
Περιφέρειας ώστε να µετασχηµατιστεί (και) σε τουριστικό προορισµό αριστείας, 
αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτηµα στο αγροδιατροφικό σύµπλεγµα, το πλούσιο 
ενδογενές της δυναµικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή µε 
την κινητοποίηση υφισταµένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων». 
 
Η χωρική οργάνωση της επανεκκίνησης της ανάπτυξης συνδέεται µε τη στροφή στο νέο 
πρότυπο που επιβάλλει το ΠΕΠ, ενισχύοντας µεν τις υφιστάµενες παραγωγικές δοµές αλλά 
δηµιουργώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες ανασυγκρότησής του προς αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας και συνέργεια των επιµέρους παραγωγικών δοµών. Η χωρική διάσταση 
του αναπτυξιακού πρότυπου αντανακλάται σε συγκεκριµένο Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης 
της Περιφέρειας. 
 
Σε ό,τι αφορά στον τοµέα τουρισµού – πολιτισµού, στο Πρότυπο είναι εµφανής η οργάνωση 
των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων σε µεγάλο βαθµό κατά µήκος ενός «άξονα» περί 
την Εγνατία Οδό µε «επεκτάσεις» δικτύωσης προς άλλες περιοχές συγκέντρωσης 
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και µε συγκεκριµένες «πύλες» τουρισµού και «κέντρα» 
ανάπτυξης υπηρεσιών. Ο τουρισµός αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα της συνολικής 
οικονοµικής δραστηριότητας µε στόχο την αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη και το ΠΠΧΣΑΑ 
εστιάζει στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος (ποικιλία και έντονη εναλλαγή µορφής 
και είδους πόρων, ποικιλία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µήκος / ποιότητα ακτών, 
πολιτισµικό κεφάλαιο) και στη δηµιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας σύµφωνα µε τις 
φυσικές, πολιτισµικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας, 
αλλά µε έµφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, του τοπίου, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 
 
 
Σκοπιµότητα της Ο.Χ.Ε 
 
Η σηµασία του τουρισµού για την Περιφέρεια και η διαθεσιµότητα σηµαντικότατων 
πολιτιστικών πόρων, σε συνδυασµό µε τη σε γενικές γραµµές διάταξη των πόρων κατά µήκος 
της αρχαίας Εγνατίας Οδού, καθιστούν καταρχήν σκόπιµο το σχεδιασµό µιας 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ», που να στοχεύει στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος 
τουριστικών προορισµών µε πλέγµα παρεµβάσεων σε σηµαντικούς πόρους πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης που να συµβάλλουν 
στη δηµιουργία ενός τουριστικού δικτύου, σε συνδυασµό µε συνοδευτικές παρεµβάσεις 
προσβασιµότητας, βελτίωσης χωρικού σχεδιασµού και, κυρίως, ολοκλήρωσης της αλυσίδας 
αξίας του τοµέα τουρισµός – πολιτισµός (όπως προβλέπεται και στη Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας) στο πλαίσιο της ρητής πρόβλεψης του ΠΕΠ 2014-2020 για 
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«ένα έως δύο σχέδια Ο.Χ.Ε. Τουρισµού-πολιτισµού σε περιοχές που συγκροτούν δίκτυο 
πολιτιστικών–φυσικών πόρων». 
 
Ειδικοί Στόχοι 
 

ΕΣ 1: Η δηµιουργία πολυσύνθετων πόλων αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων και 
παροχής ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών 
ΕΣ 2: Η σύνδεση των πολυσύνθετων πόλων σε ενιαίο δίκτυο µε άξονα την Εγνατία 
Οδό για ενίσχυση συνολικά της ελκυστικότητας και για προώθηση της διάχυσης 
αποτελεσµάτων και θετικών επιπτώσεων κατά µήκος του άξονα 
ΕΣ 3: Η σύνδεση των επενδύσεων στους τοµείς πολιτισµού και τουρισµού που έχουν 
πραγµατοποιηθεί ή ολοκληρώνονται στην Περιφέρεια 
ΕΣ 4: Η λειτουργική, αποτελεσµατική, αποδοτική και αναπτυξιακά επωφελής σύνδεση 
στην Περιφέρεια του Πολιτισµού, της Επιχειρηµατικότητας και του Περιβάλλοντος 
ΕΣ 5: Η ιεράρχηση και ένταξη των επενδύσεων του τοµέα πολιτισµού στο συνολικό 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 
ΕΣ 6: Η κάλυψη των κενών και ελλείψεων σε τοµείς που συνεργούν στην τουριστική / 
πολιτιστική ανάπτυξη: ανθρώπινοι πόροι, στοχευµένες επενδύσεις, τεχνολογική και 
οργανωτική καινοτοµία. 

 
Ενδεικτικές ∆ράσεις 
 

Πρόσβαση στις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά 
δεδοµένα ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) - 2.000.000 € 

Στο πλαίσιο του πεδίου παρέµβασης µπορούν να υλοποιηθούν έργα: 
- ψηφιοποίησης, οργάνωσης και ερµηνεία πολιτιστικού περιεχοµένου 
- Συστήµατα ηλεκτρονικής ξενάγησης αρχαιολογικών χώρων / µουσείων, 
συστήµατα τεχνολογίες επαυξηµένης 
(augmented) και εικονικής (virtual) πραγµατικότητας 
- Συστήµατα διαχείρισης επισκεπτών / e-ticket ανοικτές ψηφιακές βιβλιοθήκες 
- on line εκπαιδευτικά προγράµµατα πολιτισµού 
- ανάπτυξη εφαρµογών για smartphones & tablets για την αρχαία Εγνατία 
ή/και επιµέρους στοιχεία που σχετίζονται στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. µε αυτή. 

 
Ανάπτυξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν κεφάλαιο για τον τοµέα του 
πολιτισµού και της δηµιουργίας στις ΜΜΕ - 2.000.000 € 

Αφορούν δραστηριότητες που αναφέρονται σε κλάδους: 
- ∆ηµιουργίας ενθυµίων - δώρων 
- ∆ιασκέδασης και παροχής υπηρεσιών πολιτισµού (θέατρο) 
- Παροχής υπηρεσιών τουρισµού (διαµονής, ξενάγησης) 
- Παροχής υπηρεσιών και εξοπλισµού αναψυχής (περιηγητικές υπηρεσίες, 
αθλήµατα φύσης, οικοξεναγήσεις) 
- ∆ιοργάνωσης γεγονότων (συνέδρια, εκθέσεις) 
- Μεταφορών (για τουριστικούς σκοπούς) 
- Εστίασης και διατροφής (τοπικών προϊόντων ποιότητας) 
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- επαγγελµατιών - επιχειρήσεων που αναφέρονται στην βιοµηχανία 
δηµιουργίας (creative industry) όπως γραφιστικές τέχνες, κινηµατογραφία, 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών που σχετίζονται µε τον πολιτισµό, τα ταξίδια, 
παιχνιδιών κ.α. 

 
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόµων, εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών) - 20.000.000 € 

Ενδεικτικές ενέργειες µπορεί να περιλαµβάνουν: 
- ∆ιαπλατύνσεις, βελτιώσεις γεωµετρικών χαρακτηριστικών οδών για την 
βελτίωση της ασφάλειας 
- Σηµατοδότηση και φωτισµό οδών 
- ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης - ξεκούρασης, τοπικές συνδέσεις και 
κόµβους για ασφαλή πρόσβαση σε µνηµεία 
- "µετατόπιση" οδικών τµηµάτων που διασχίζουν περιοχές µνηµείων. 

 
Ποδηλατόδροµοι και µονοπάτια για περιπάτους - 5.000.000 € 

- Χάραξη και διάνοιξη µονοπατιών 
- Τοπικές σηµάνσεις και ενηµερωτικές πινακίδες 
- ∆ηµιουργία στάσεων ξεκούρασης, παρατηρητηρίων, σηµείων θέας, κρηνών 
κ.α. 
- Κατασκευή υποδοµών ασφαλείας (στηθαία, µικρές γέφυρες, σταθµοί). 

 
Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναµικού φυσικών περιοχών - 8.159.378 
€ 

Επίσης µπορούν να περιληφθούν έργα: 
- προστασίας και ανάπλασης ακτών για ήπια τουριστική ανάπτυξη 
- κέντρα πληροφόρησης σε οικολογικά ενδιαφέρουσες περιοχές 
- έργα για πρόληψη και προστασία ευαίσθητων οικολογικά περιοχών από 
τουριστικές δραστηριότητες 
- έργα για την προώθηση του θερµαλισµού κ.α. 

 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δηµόσιας τουριστικής περιουσίας - 550.000 € 

- βελτιώσεις σε (µικρά) τουριστικά αγκυροβόλια 
- αναπλάσεις τουριστικών ακινήτων (δηµοσίων) 

 
Ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων υπηρεσιών τουρισµού - 550.000 € 

Αφορά κύρια έργα τουριστικής προβολής που περιλαµβάνουν δηµιουργία 
ψηφιακού και έντυπου υλικού προβολής, συµµετοχή σε εκθέσεις, φιλοξενία 
δηµοσιογραφικών αποστολών κ.ο.κ. Τα έργα τουριστικής προβολής θα 
καθοριστούν κύρια από το Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης στο οποίο θα 
πρέπει να ενταχθούν και οι δράσεις προβολής - προώθησης της Ο.Χ.Ε. 
προκειµένου οι ενέργειες προβολής να είναι κοινές. 

 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς - 
20.000.000 € 

Ενδεικτικά: 
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- Ενίσχυση της αρχαιολογικής έρευνας και της τεκµηρίωσης του πολιτιστικού 
περιεχοµένου. 
- Εργασίες διάσωσης και προστασίας αρχαιοτήτων, εργασίες αποκατάστασης 
και συντήρησης, εργασίες προστασίας από φυσικούς κινδύνους και κινδύνους 
της κλιµατικής αλλαγής, αναπλάσεις 
- ∆ιαµόρφωση επισκέψιµων χώρων, ανάδειξη µνηµείων και υποδοµές 
αξιοποίησης τους (εκδοτήρια, φωτισµός, ορισµός διαδροµών ξενάγησης, 
ερµηνευτικά µέσα, εγκατάσταση πολυγλωσσικών συστηµάτων αυτόµατης 
ξενάγησης). 
- ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων (περιφράξεις, σηµάνσεις, προσβάσεις - 
προσβάσεις ΑΜΕΑ, φύλαξη) 
- Κτιριακές και Η/Μ εργασίες µουσείων και άλλων υποδοµών πολιτισµού 
- Σήµανση τουριστικά ενδιαφερόντων περιοχών (πολιτιστικών - οικολογικών) 
- Προµήθεια εξοπλισµού, προγραµµατισµός, ψηφιοποίηση "έξυπνων" 
συστηµάτων ξενάγησης. 

 
Ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς - 800.000 € 

Στην παρέµβαση αυτή µπορούν να ενταχθούν έργα που σχετίζονται µε 
δηµιουργία (ανάπτυξη) νέων υπηρεσιών στον τοµέα πολιτισµού, ενίσχυση 
δοµών προώθησης πολιτισµού και δηµόσιων - µη κερδοσκοπικών φορέων 
διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο της προβολής περιλαµβάνεται ενιαία σήµανση 
πολιτιστικών πόρων, παραγωγή υλικού προώθησης, κάλυψη εξόδων 
διαφήµισης κ.ο.κ. 

 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία επιχειρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων - 
2.467.892 € 

- Η κατάρτιση επαγγελµατιών ή/και παρεχόντων περιστασιακών υπηρεσιών 
τουρισµού σε πρακτικές "ασφαλούς" ξενάγησης, 
- Η Επιµόρφωση επιχειρηµατιών - διαχειριστών τοπικών µικρών µονάδων της 
αλυσίδας αξίας του τουρισµού 
- Ενίσχυση γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας στην παροχή 
υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισµού - οικοτουρισµού και την οργάνωση 
δραστηριοτήτων που συνδέονται µε αυτές 
- Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στον Πολιτισµό 
- ∆ιδασκαλία, εκµάθηση και εκπαίδευση σε τέχνες που σχετίζονται µε την ΟΧΕ 
(π.χ. γλυπτική) 

 
Εκπαιδευτική υποδοµή για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και για την 
εκπαίδευση ενηλίκων - 2.000.000 € 

Το Πεδίο Παρέµβασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αγορά και 
διαµόρφωση εξοπλισµού και την δηµιουργία υποδοµών που στοχεύουν να 
αναπτύξουν ολοκληρωµένα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης / 
κατάρτισης σε 
τουριστικά επαγγέλµατα ή σε επαγγέλµατα πολιτισµού (π.χ. ∆ηµιουργία 
πιστοποιηµένων αντιγράφων αρχαιολογικών ευρηµάτων). 
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Εγκεκριµένες ∆ράσεις ανά Νοµό 
 
Νοµός Καβάλας 
 

1. ∆ηµιουργία Ανοικτού Αρχαιολογικού Πάρκου Φίλιππων 
a. Παρεµβάσεις εντός Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων. 
b. Ανάδειξη τµηµάτων αρχαίας Εγνατίας και καθέτων στην ευρύτερη περιοχή 

Φιλίππων - Καβάλας 
c. Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Κεφαλαρίου 
d. Αναβάθµιση Υποδοµών «Θερµαλιστικού Κέντρου Υγείας και Ευεξίας 

Κρηνίδων» 
e. Σύνδεση αρχαιολογικών χώρων Φιλίππων - Κεφαλαρίου 
f. Ανάπλαση-ανάδειξη λίµνης Ζυγάκτη και ευρύτερης περιοχής, στο χώρο Πηγών 

Κεφαλαρίου 
2. Ένταξη σηµειακών αρχαιοτήτων στο τουριστικό σύστηµα της Ο.Χ.Ε. 

a. Ανάδειξη αρχαιοτήτων Καβάλας και Θάσου σε τουριστικούς πόρους της Ο.Χ.Ε. 
2. Προώθηση της ∆ηµιουργικής Βιοµηχανίας στον τουρισµό µε βάση την αξιοποίηση 

του πολιτιστικού αποθέµατος της Εγνατίας Οδού 
a. Ψηφιοποίηση µάχης Φιλίππων 
b. Προώθηση της δηµιουργίας πολιτιστικών - τουριστικών διαδροµών του Καπνού 

2. ∆ιαθεµατική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού, της Καβάλας και της 
ευρύτερης περιοχής «Άυλος Πόρος» 

 

Νοµός ∆ράµας 
 

1. Ενδυνάµωση Πόλου ∆ράµας 
a. Αποκατάσταση και µετατροπή του «Αράπ – Τζαµί» σε κέντρο προαγωγής της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού και του Πολιτισµού 
b. Αποκατάσταση ιερού ναού Αγίας Σοφίας ∆ράµας 

2. Ένταξη σηµειακών αρχαιοτήτων στο τουριστικό σύστηµα της Ο.Χ.Ε. 
a. Ανάδειξη αρχαιοτήτων ∆ράµας σε τουριστικούς πόρους της Ο.Χ.Ε 
 
Οριζόντιες δράσεις 
 
1. Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή της Ο.Χ.Ε. 
a. Ενίσχυση υπηρεσιών διαµονής 
b. Ενίσχυση υπηρεσιών δραστηριοτήτων 
c. Τοπικές δικτυώσεις 
1. Καλλιέργεια δεξιοτήτων επαγγελµατιών - απασχολούµενων στον τουρισµό 
1. Ενίσχυση της δηµιουργικής βιοµηχανίας 
1. Ενίσχυση της απασχόλησης σε υποδοµές πολιτισµού 
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014-
2020 
 
Με προϋπολογισµό 964.864.182 ευρώ, είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να στηρίξει την αναπτυξιακή 
στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαµβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς στόχους και προτεραιότητες και βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες 
της περιφερειακής οικονοµίας και κοινωνίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από την ανάλυση της 
υφιστάµενης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, την ανάλυση SWOT και τη διαµόρφωση του 
οράµατος και των στόχων της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 
 

Όραµα  

«Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναµικό αναπτυξιακό πόλο διεθνούς εµβέλειας µε 
διακριτή ταυτότητα, ανταγωνιστική και καινοτόµο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, 
ισχυρή κοινωνική και χωρική συνοχή.» 

  

Στόχοι 

● Μετάβαση της περιφερειακής οικονοµίας σ’ ένα νέο και βιώσιµο παραγωγικό 
µοντέλο µε ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτόµο επιχειρηµατικότητα και 
έξυπνη και φιλική αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). 

● Προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και 
της αποδοτικότητας των πόρων. 

● Ολοκλήρωση - προβολή των µεταφορικών υποδοµών και δικτύων για την 
ανάδειξη της Περιφέρειας σε µεταφορικό κόµβο διεθνούς εµβέλειας - αξιοποίηση 
της κεντροβαρούς θέσης της στις µακροπεριοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και της Ανατολικής Μεσογείου. 

● Υποστήριξη και ενδυνάµωση της κινητικότητας και αναβάθµισης των προσόντων 
του ανθρώπινου δυναµικού, δυναµική αντιµετώπιση της ανεργίας, και διασφάλιση 
της κοινωνικής συνοχής. 

 
 
 
Περιφερειακές Προτεραιότητες 
 
(1) Καινοτοµία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια,  
(2) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και απασχόληση,  
(3) Προστασία του περιβάλλοντος και «έξυπνη» διαχείριση των πόρων, 
(4) Κοινωνική συνοχή,  
(5) Χωρική συνοχή 
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Επενδυτικές Προτεραιότητες 
 
ΘΣ 1: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ 
 

Ε.Σ.1 Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας 
στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
Ε.Σ.2 Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

 
ΘΣ 2: Ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην ΠΚΜ 
 

Ε.Σ.3 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξηση της 
ζήτησης για ΤΠΕ 
Ε.Σ.4 Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της 
ηλεκτρονικής υγείας 

 
ΘΣ 3: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονοµίας 
 

Ε.Σ.5 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ 
άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 
Ε.Σ.6 Στήριξη της δηµιουργίας και της επέκτασης προηγµένων ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
Ε.Σ.7 Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας 

 
ΘΣ 4: Ενεργειακή αναδιάταξη για µια οικονοµία χαµηλών ρύπων 
 

Ε.Σ.8 Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων 
των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης 
Ε.Σ.9 Προώθηση στρατηγικών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα 
είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης 
της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των µέτρων προσαρµογής σχετικά 
µε τον περιορισµό των επιπτώσεων 
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ΘΣ 5: Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 
 

Ε.Σ.10 Στήριξη των επενδύσεων για προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή καθώς και των 
τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστηµα 

 
ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων 
 

Ε.Σ.11 - Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 
Ε.Σ.12 ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέµατος 
Ε.Σ.13 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, µεταξύ άλλων µέσω του δικτύου Natura 
2000, και των πράσινων υποδοµών 
Ε.Σ.14 Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου 
Ε.Σ.15 Προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τοµέα των αποβλήτων, 
των υδάτων, και αναφορικά µε το έδαφος, ή για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

 
ΘΣ 7: Βελτίωση της προσπελασιµότητας µε την ανάπτυξη βιώσιµων µεταφορών 

Ε.Σ.16 Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ 
Ε.Σ.17 Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών 
κόµβων 
Ε.Σ.18 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστηµάτων διανοµής, αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας και 
µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτά της διανεµόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

 
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης 

Ε.Σ.19 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και 
ειδικά καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
Ε.Σ.20 Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις 
αλλαγές 

 
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής συνοχής 

Ε.Σ.21 Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, µειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 
την κατάσταση στον τοµέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη µέσω 
βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη µετάβαση από την ιδρυµατική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας 
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Ε.Σ.22 Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 
Ε.Σ.23 Ενεργητική ένταξη, µεταξύ άλλων και µε σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας συµµετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 
Ε.Σ.24 Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 
Ε.Σ.25 Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 
Ε.Σ.26 Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
Ε.Σ.27 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής 
ενσωµάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονοµία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 
Ε.Σ.28 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
(∆ηµόσιοι φορείς, ΜΚΟ, συλλογικοί φορείς) 

Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για 
ενδογενή τοπική ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναµιών 

 
ΘΣ 10: Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού 

Ε.Σ.29 Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης 
και εκπαίδευσης 

 

Τοπικά Προγράµµατα CLLD LEADER 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας 
 

Το τοπικό πρόγραµµα  αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης των περιοχών 
παρέµβασης, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω 
του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Το συνολικό κόστος του ΕΓΤΑ του τοπικού 
προγράµµατος ανέρχεται σε 9.203.193,46 €, ενώ η δηµόσια δαπάνη του Μέτρου 19 
ανέρχεται σε 7.050.000,00€.  Η ιδιωτική συµµετοχή του προγράµµατος ανέρχεται 2.153.193 
€ και αποτελεί το 23,40 % του συνολικού κόστους. 

 
Το Μέτρο 19 του ΠΑΑ διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υπό- Μέτρα: 
● ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER) 
● ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.3 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ) 
● ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.4 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ 

Η Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα: 
● ΜΕΤΡΟ 4.2 : Εφαρµογή Τοπικής Ανάπτυξης µε την Πρωτοβουλία των Τοπικών 

Κοινοτήτων 
● ΜΕΤΡΟ 4.3 : ∆ραστηριότητες Συνεργασίας 
● ΜΕΤΡΟ 4.4 : ∆απάνες Λειτουργίας και Συντονισµός 
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∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.2 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του υπο – µέτρου 19.2 οι δράσεις και οι υπο-δράσεις που 
προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 

● 19.2.1: Μεταφορά γνώσεων και ενηµέρωσης. 
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων &ενηµέρωσης στον γεωργικό και το δασικό τοµέα 
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

● 19.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής 

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.4  Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα 
κ.λ.π.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

● 19.2.3:Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρµογής 

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19.2.3.2 Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τοµείς της 
βιοτεχνίας,  χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του 
εµπορίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, 
πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 
19.2.3.6 Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων. 

● 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές. 
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19.2.4.1 Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισµού κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας σε 
χρησιµοποιούµενα δηµόσια κτίρια. 
19.2.4.2 Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσµό, καθώς και των σχετικών υποδοµών (π.χ. 
παιδικοί σταθµοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.). 
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδοµές µικρής 
κλίµακας (π.χ. σηµάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 
ποδηλατικές διαδροµές κ.λ.π.). 
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
19.2.4.5 Στήριξη για µελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται µε τον 
πολιτισµό, µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονοµιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων µε υψηλή 
φυσική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικο - οικονοµικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συµπεριλαµβανοµένων 
πολιτιστικών συνεδριακών κέντρων, µουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου - µύλοι, γεφύρια κ.λ.π). 

● 19.2.5: Παρεµβάσεις για τη βελτίωση υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα. 
19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 

● 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιµότητας δασών. 
19.2.6.1 Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα. 

● 19.2.7: Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων. 
19.2.7.1. Εξειδίκευση Τοµέων και κλάδων Τοπικού προγράµµατος (εκτός γεωργικού 
τοµέα) 
19.2.7.3. Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων 
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και /ή την εµπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται µε τον 
αγροτουρισµό. 

 
∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.3 

Κατά τον σχεδιασµό του τοπικού προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα σχέδια τόσο 
διατοπικών όσο και διακρατικών συνεργασιών. Το υπο-µέτρο 19.3 του τοπικού 
προγράµµατος περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

19.3.1: Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «ENERDECA - Enhancement οf European 
Rural Development Capabilities»" 
19.3.2: Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 
19.3.3: Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονοµικός πολιτισµός - Σχέδιο 
∆ιατοπικής Συνεργασίας" 
19.3.4: ∆ιατοπική  Συνεργασία  “∆ιαχρονική Ελληνική θεατρική παράδοση” 
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19.3.5: Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και πολιτιστικών 
πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού 
πολυµεσικού οδηγού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

 
Καινοτόµα έργα - Καινοτοµία 

Το τοπικό πρόγραµµα προβλέπει συγκεκριµένες δράσεις καινοτόµων έργων, καθώς και 
ενέργειες /  δράσεις εντός των επενδυτικών σχεδίων που περιγράφονται στις υπόλοιπες 
δράσεις. Η καινοτοµία µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή και µπορεί να αναφέρεται σε 
νέο προϊόν ή υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται. 
Μπορεί να είναι τεχνολογική ή µη τεχνολογική καινοτοµία προϊόντων και διαδικασιών. 

Ειδικότερα για την εξειδίκευση της καινοτοµίας στις εν λόγω δράσεις η ΟΤ∆ θα αναθέσει και 
θα εξειδικεύσει τις καινοτόµες παρεµβάσεις οι οποίες και θα πιστοποιούνται µε πιστοποιητικό 
διασφάλισης καινοτοµίας κατά την διαδικασία υλοποίησης τους 

Άρα συνολικά οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράµµατος εξυπηρετούνται από την 
προσέλκυση καινοτόµων παρεµβάσεων τόσο στην αγροδιατροφή όσο και στον τουρισµό 
και τις υπηρεσίες όπως και κυρίως στην ενίσχυση των νέων ανθρώπων. 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας 
 

Το τοπικό πρόγραµµα  αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης των περιοχών 
παρέµβασης, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω 
του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισµός του τοπικού 
προγράµµατος ανέρχεται σε 9.629.433,57 €. 

 

∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.2 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του υπο – µέτρου 19.2 οι δράσεις και οι υπο-δράσεις που 
προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 
 
19.2.1 - Μεταφορά γνώσεων και ενηµέρωσης 

19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων και ενηµέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τοµέα 
19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων και ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

19.2.2 - Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής εφαρµογής σε εξειδικευµένους τοµείς, περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.1 - Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής  
19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
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19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.2.5 - Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.3 - Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρµογής 

19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 
19.2.3.2 - Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 
19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 
19.2.3.6 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων  

19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές  
19.2.4.1 - Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, 
κλπ.), συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας σε χρησιµοποιούµενα 
δηµόσια κτίρια  
19.2.4.2 - Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσµό, καθώς και των σχετικών υποδοµών (π.χ. 
παιδικοί σταθµοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.) 
19.2.4.3 - Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας (π.χ. σηµάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές κλπ.) 
19.2.4.4 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
19.2.4.5 - Στήριξη για µελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται µε τον 
πολιτισµό, µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονοµιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων µε υψηλή 
φυσική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικο-οικονοµικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συµπεριλαµβανοµένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, µουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου - µύλοι, γεφύρια κλπ.) 

19.2.5 - Παρεµβάσεις για τη βελτίωση υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα 
19.2.5.1 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
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19.2.5.2 - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος 
(εγγειοβελτιωτικά έργα, οµβροδεξαµενές κλπ.) 

19.2.6 - Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιµότητας δασών 
19.2.6.1 - Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα 
19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση 
και εµπορία δασικών προϊόντων 

19.2.7 - Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 
19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα) 
19.2.7.3 - Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη 
και / ή την εµπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται µε τον αγροτουρισµό 
19.2.7.4 - Κοινή δράση που αναλαµβάνεται µε σκοπό το µετριασµό της αλλαγής 
κλίµατος ή την προσαρµογή σε αυτή  

  
∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.3 

Κατά τον σχεδιασµό του τοπικού προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα σχέδια τόσο 
διατοπικών όσο και διακρατικών συνεργασιών. Το υπο-µέτρο 19.3 του τοπικού 
προγράµµατος περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

19.3.1 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 
19.3.2 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και πολιτιστικών 
πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού 
πολυµεσικού οδηγού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
19.3.3 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Ενώνοντας τους ∆υναµικούς των 
Τοπικών Κοινοτήτων» 
19.3.4 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Ανάπτυξη συνεργατισµού» 
19.3.5 - Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «ENERDECA - Enhancement οf European 
Rural Development Capabilities» 
19.3.6 - Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «∆ηµιουργία τουριστικών µονοπατιών 
(Ελλάδα - Κροατία - Σερβία)» 
 
 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών 
 

Το τοπικό πρόγραµµα  αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης των περιοχών 
παρέµβασης, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω 
του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισµός του τοπικού 
προγράµµατος ανέρχεται σε 9.629.433,57 €. 
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∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.2 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του υπο – µέτρου 19.2 οι δράσεις και οι υπο-δράσεις που 
προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 
 

19.2.1 Μεταποίηση, εµπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε  αποτέλεσµα 
γεωργικό προϊόν 
19.2.2 Μεταποίηση, εµπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα 
µη γεωργικό προϊόν 
19.2.3 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
19.2.4 Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων 
19.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων µη γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός του τουριστικού 
κλάδου (ιδρύσεις / επεκτάσεις / εκσυγχρονισµοί) 
19.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων µη γεωργικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό κλάδο 
(ιδρύσεις / επεκτάσεις / εκσυγχρονισµοί) 
19.2.7 Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (πχ ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, 
κλπ) συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειες σε χρησιµοποιούµενα 
δηµόσια κτίρια 
19.2.8 Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσµό, καθώς και των σχετικών υποδοµών (πχ παιδικοί σταθµοί, 
αγροτικά ιατρεία, κλπ.) 
19.2.9 Στήριξη για τη δηµιουργία βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδοµών 
αναψυχής, υποδοµών τουριστικής πληροφόρησης, µικρής κλίµακας 
19.2.10 Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισµού, 
καθώς και των σχετικών υποδοµών 
19.2.11 Στήριξη για µελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται µε τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς των 
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων µε υψηλή φυσική αξία, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικο - οικονοµικών πτυχών, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
19.2.12 Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα 
19.2.13 Επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία κινητοποίηση 
και εµπορία δασικών προϊόντων 
19.2.14 Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών 
19.2.15 Συνεργασία οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων στους τοµείς 
αγροδιατροφής, τουρισµού, µεταποίησης, εµπορίου, για τη δηµιουργία δικτύων 
(clusters) 
19.2.16 Κοινή δράση που αναλαµβάνεται µε σκοπό το µετριασµό της αλλαγής 
κλίµατος ή την προσαρµογή σε αυτή 
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∆ράσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 19.3 
Το υποµέτρο 19.3 του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει συνολικά 8 δράσεις, εκ των 
οποίων οι 6 αφορούν διατοπική συνεργασία (οι δράσεις 19.3.1-19.3.6) και οι 2 διακρατική 
συνεργασία (οι δράσεις 19.3.7 & 19.3.8). Ειδικότερα οι δράσεις που περιλαµβάνονται είναι οι 
εξής: 
 

19.3.1 Φάροι γνώσης και καινοτοµίας 
19.3.2 Εξοικονοµώντας ενέργεια στις αγροτικές περιοχές (RUR - ENER) 
19.3.3 Προβολή – Προώθηση αρχαιολογικών χώρων του Βασιλείου της 
Μακεδονίας, στις ρίζες και τη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
19.3.4 Τόποι προσκυνήµατος ΠΚΜ 
19.3.5 Προβολή – Προώθηση της Μακεδονικής κουζίνας 
19.3.6 Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 
19.3.7 Ανάδειξη της γεωθερµίας ως βασικού αναπτυξιακού πόλου 
19.3.8 Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισµού - “Η µάχη των οχυρών” 

 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα ∆ήµων 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καβάλας 
Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 του ∆ήµου Καβάλας συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρµόνιση µε 
τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
 
Όραµα 
Το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής προωθεί την πραγµάτωση της πολυπόθητης για τον τόπο 
ανάπτυξης µε την επιδίωξη αυτή να γίνει αισθητή στους δηµότες µε τη δηµιουργία βιώσιµων 
θέσεων εργασίας, εκµεταλλευόµενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής και κάθε 
ευκαιρία χρηµατοδότησης επενδύσεων. Ένα ∆ήµο που θα εξασφαλίζει τις βασικές ανάγκες των 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και θα ενισχύει τη νέα γενιά στην προσπάθειά της να εφοδιαστεί 
για το µέλλον. Η επένδυση στην παιδεία, την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία θα 
δηµιουργήσει τις γόνιµες συνθήκες µιας ανάπτυξης µε στέρεες βάσεις. Η προστασία του 
περιβάλλοντος συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητα και παραδοσιακή αξία για τους 
κατοίκους της περιοχής. Τέλος, οφείλουµε να σταθούµε αντάξιοι της πλούσιας πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς, να την ενσωµατώσουµε στην κουλτούρα µας και να την αναδείξουµε στους 
επισκέπτες. 
 

Αρχές 
Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο έχει διαµορφωθεί στη βάση τριών κρίσιµων αρχών σχεδιασµού: 
 

1. Αρχή της πολυσυλλεκτικότητας των παραµέτρων 
2. Αρχή της λειτουργικότητας/χρηστικότητας 
3. Αρχή της διαρκούς διαβούλευσης 
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Κρίσιµα Ζητήµατα Ανάπτυξης 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

11. Αποκατάσταση-ανάδειξη τµήµατος αρχαίας Εγνατίας Οδού από τη δυτική είσοδο 
της πόλης 
12. Αποκατάσταση κτιρίου «∆ιόνυσος» 
21. Σχεδιασµός και υλοποίηση των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων στα τενάγη των 
Φιλίππων 

 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Υγεία & Κοινωνική Μέριµνα, Παιδεία & Νέα Γενιά, Πολιτισµός, 
Αθλητισµός 

5. Αξιοποίηση της ένταξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον Κατάλογο 
των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Unesco 
6. Βέλτιστη αξιοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου ‘ΟΧΕ της Πολιτιστικής 
∆ιαδροµής της Εγνατίας Οδού’ 
7. Προώθηση της δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής (αρχαιολογικός 
χώρος Φιλίππων, πεδίο µάχης Φιλίππων, Βαπτιστήριο Λυδίας, Προϊστορικός οικισµός 
Ντίκιλι Τας, Βραχογραφίες, αρχαία Εγνατία, Αντισάρα, Παλιά Πόλη της Καβάλας, 
Ακόντισµα, κτλ.) 
9. Ανάπτυξη θεµατικής διαδροµής ‘Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου’ 

 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονοµία, Ανάπτυξη και Απασχόληση 

1. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Στροφή από τις παραδοσιακές καλλιέργειες 
περιορισµένης απόδοσης (καλαµπόκι, σιτηρά) σε νέες δυναµικές και βιολογικές 
καλλιέργειες 
2. Απονιτροποίηση καλλιεργήσιµων εκτάσεων µε σκοπό την αναβάθµιση της 
ποιότητας του εδάφους και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα 
3. Κατασκευή συστήµατος διαχείρισης υδάτων στον κάµπο των Φιλίππων για την 
αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων το χειµώνα και της ξηρασίας το 
καλοκαίρι 
4. Αντιµετώπιση σε µόνιµη βάση του φαινοµένου της καύσης των καλαµιών στα 
Τενάγη Φιλίππων 
5. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων εις βάρος των αγροτικών χρήσεων γης 
από τη διέλευση του αγωγού TAP 
9. Αναβάθµιση υποδοµών «Θερµαλιστικού Κέντρου Υγείας και Ευεξίας Κρηνίδων» 
10. Ενέργειες για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 
11. Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (θρησκευτικού, υγείας & ευεξίας, 
κρουαζιέρας & γιώτινγκ, συνεδριακού, αθλητικού, περιηγητικού, εκδηλώσεων, κ.α.) 
12. ∆ηµιουργία γόνιµων συνθηκών για επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές (κυρίως 
υπόδειξη οικοπέδων για ανέγερση καταλυµάτων ή κενών κτιρίων για επανάχρηση 
ως καταλυµάτων) 
14. ∆ηµιουργία πρότυπης θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων για την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας 
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου 

5 Εκπόνηση Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας 
 
 

Χωρικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης 
 
3. Η ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Πάρκου των Φιλίππων και η εκτενής δικτύωσή του 
µε τα υπόλοιπα πολιτιστικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά µνηµεία και διαδροµές 
της περιοχής. 

Με άλλα λόγια → Η ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο των 
µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της Unesco, µε τις προσδοκώµενες θετικές 
παρενέργειες που αυτή συνεπάγεται, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία 
ενός αρχαιολογικού πάρκου µε εκτεταµένη δικτύωση µε τα υπόλοιπα πολιτιστικά µνηµεία 
και διαδροµές της περιοχής, όπως ο προϊστορικός οικισµός της Ορθόπετρας, οι 
Βραχογραφίες, τα λατοµεία της Σκαπτής Ύλης, το Βαπτιστήριo της Λυδίας, ο χώρος της 
µάχης των Φιλίππων, η διαδροµή της αρχαίας Εγνατίας Οδού και η διαδροµή του 
Αποστόλου Παύλου. 

 
Εσωτερικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης 
 
3. Αξιοποίηση της ανεκµετάλλευτης δηµοτικής, δηµόσιας & ιδιωτικής περιουσίας 

Η ανεκµετάλλευτη δηµοτική, δηµόσια και ιδιωτική περιουσία αποτελεί έναν κρίσιµο πόρο 
ανάπτυξης για κάθε τοπική κοινωνία. Όταν οι πόροι αυτοί δεν συµµετέχουν στην τοπική 
παραγωγική διαδικασία, αυτό αποτελεί δείκτη χαµηλής ανάπτυξης για την περιοχή που οι 
τοπικές αρχές οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Τις περισσότερες δε φορές, η µη 
εκµετάλλευση των πόρων αυτών σηµαίνει και την υποβάθµισή τους λόγω αχρησίας, 
φθορών, κτλ. Στο δήµο Καβάλας υπάρχει σηµαντικός αριθµός ακινήτων που βρίσκεται σε 
αχρησία για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ενώ έχει κατά καιρούς εκφραστεί η πρόθεση 
για την αξιοποίησή τους δεν υπάρχει ένας επί τούτω µακροπρόθεσµος σχεδιασµός. 
Ενδεικτικά ακίνητα που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι µεταξύ άλλων: Τα κτίρια του 
παλαιού νοσοκοµείου Καβάλας σε Περιγιάλι και Σανατόριο, το Στρατόπεδο 
Ασηµακοπούλου, το κτίριο των Σφαγείων, το κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισµού 
Καπνού, η έκταση στο Εσκή Καπού, το κτίριο του ∆ιονύσου, το κτίριο του παλαιού 
Πρωτοδικείου, το κτίριο του Τελωνείου, οι εγκαταστάσεις του ανοιχτού κολυµβητηρίου, οι 
49 εναποµείνασες Καπναποθήκες, η περιοχή µε τις εγκαταστάσεις του Καρνάγιου, το 
κτίριο του ΤΕΑΥΚΕ, κ.α. 

 
Επιχειρησιακό σχέδιο & Τοµείς Ανάπτυξης 
 
Κεντρική στόχευση για το δήµο αποτελεί η βελτίωση της ελκυστικότητάς του. Ένας δήµος 
χαρακτηρίζεται «ελκυστικός ως τόπος κατοικίας» όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών των κατοίκων (στέγη, εργασία, υγεία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία). 
Ως ελκυστικός τόπος εργασίας, νοείται ένας δήµος µε ικανή προσφορά εργασίας για να καλύψει 
την αντίστοιχη ζήτηση ή/και µε ικανή ζήτηση ώστε να ικανοποιήσει την αντίστοιχη 
επιχειρηµατικότητα. Τέλος, ως ελκυστικός τόπος προορισµού καλείται ένας δήµος µε ικανούς 
πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς, κτλ.) ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του 
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επισκέπτη, τη δυνατότητα προώθησης των πόρων αυτών στο δυνητικό επισκέπτη και την 
ικανότητα φιλοξενίας του όταν αυτός επιλέξει να πραγµατοποιήσει την επίσκεψη. 
 
Ο ∆ήµος Καβάλας µπορεί να αποκτήσει αναπτυξιακό πλεονέκτηµα αν επενδύσει στους τέσσερεις 
(4) στρατηγικούς τοµείς-κλειδιά για την ανάπτυξη: 

1. Στον τοµέα του Τουρισµού-Πολιτισµού, 
2. Στον αγροδιατροφικό τοµέα και τη µεταποίησή του, 
3. Στον τοµέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) και 
την επιχειρηµατικότητα, και τέλος 
4. Στον τοµέα του Βιώσιµου δήµου. 

 
∆ράσεις ανά στρατηγικό τοµέα ανάπτυξης 
 
Στρατηγικός Τοµέας Ανάπτυξης 1: Τουρισµός-Πολιτισµός 
 

∆ράση Προϋπολογισ
µός 

Τεχνοδιοικητι
κή Ωριµότητα  

Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

∆ηµιουργία παράλιου ποδηλατοδρόµου (µελέτη- 
εφαρµογή) 

 Ανώριµο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 
 

Ανάπλαση πάρκου Φαλήρου (µελέτη)  Ανώριµο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 

Ανάπλαση παραθαλάσσιου µετώπου πάρκου Φαλήρου 600.000€ Ανώριµο ΕΠΑΛΘ (CLLD) 

∆ηµιουργία ενιαίας & συνεχόµενης περιπατητικής- 
ποδηλατικής διαδροµής από το τελωνείο µέχρι το 
Μπάτη(µελέτη-εφαρµογή) 

 Ανώριµο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 
 

Παρεµβάσεις εντός αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων 
(1. Αφαίρεση υποδοµής ασφαλτικών στρώσεων, 2. 
Ανασκαφική ενοποίηση χώρου, 3. 
Βελτίωση-δηµιουργία διαδροµών επισκεπτών εντός του 
χώρου, 4.∆ηµιουργία νέων εισόδων χώρου, 
σταθµών εξυπηρέτησης επισκεπτών εντός του χώρου, 
ΑΜΕΑ, 5. Σηµειακές παρεµβάσεις επί µνηµειων) 

2.300.000€ Μέση ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού 
 

Σύνδεση αρχαιολογικών χώρων Φιλίππων- Κεφαλαρίου 
(∆ηµιουργία περιηγητικών- ποδηλατικών διαδροµών µε 
κέντρο τον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων που θα συνδέουν 
άλλους πόλους πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος 
και αναψυχής) 

1.660.000€ Μέση ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού 
 

Ψηφιοποίηση της µάχης των Φιλίππων (∆ηµιουργία 
Battle View για επι τόπου προβολή, µέσω 
tablet/smartphone, της µάχης. Ανάπτυξη σεναρίων για 
παιχνίδια σε τρισδιάστατο περιβάλλον προσοµοίωσης, 
δηµιουργία στερεοσκοπικής προβολής στο ΣΚ Λυδίας. 
Τεκµηρίωση µάχης 

450.000€ Μέση ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού 
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Φιλίππων και συναφών θεµάτων (µηχανική πολέµου, 
τακτική, στρατηγική, ιστορικά πρόσωπα, 
κτλ) 

∆ηµιουργία ψηφιακών υπηρεσιών ξενάγησης του 
αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων 

 Χαµηλή ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού 
(Οριζόντια 
∆ράση 14), ΠΕΠ 

Εκπόνηση σχεδίου Μάρκετινγκ αρχαιολογικού χώρου 
Φιλίππων 

 Ανώριµο ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού, ΠΕΠ, 
Ίδιοι Πόροι 

Μελέτη ανάδειξης-ανάπλασης περιοχής Ντικιλί Τας 
(Ορθόπετρα) 

6.000€ Υψηλή ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 

Προώθηση της ανάδειξης και αξιοποίησης του πεδίου της 
µάχης των Φιλίππων 

Χαµηλή  ΠΕΠ, Ίδιοι 
Πόροι 
 

Ανάδειξη τµηµάτων αρχαίας Εγνατίας και καθέτων στην 
ευρύτερη περιοχή Φιλίππων-Καβάλας 

350.000 Ανώριµο ΟΧΕ Εγνατίας 
Οδού 

Κατασκευή παρατηρητηρίων/Θέσεις θέας στην είσοδο 
της πόλης 

100.000 € Μέση ΕΠΑΛΘ (CLLD) 

Αναβάθµιση υποδοµών "Θερµαλιστικού Κέντρου 
Υγείας και Ευεξίας Κρηνίδων" 

2.000.000 € Υψηλή ΟΧΕ Εγνατίας 

Σύστηµα Marketing της πόλης της Καβάλας (Place 
marketing-City branding-Τοπικό Σύστηµα 
Ποιότητας)-(Προτεινόµενη πράξη 8) 

205.000 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 
∆ήµου Καβάλας 

 Μέση Ίδιοι Πόροι 

Αναβάθµιση και περαιτέρω αξιοποίηση του διαδικτυακού 
τόπου προβολής και προώθησης των µορφών τουρισµού 
του ∆ήµου (www.visitkavala.gr) 

 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Ολοκληρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του ∆ήµου 
Καβάλας (Σύστηµα ενηµέρωσης επισκεπτών µε σύγχρονα 
τεχνολογικά µέσα, Επέκταση του δικτύου wi-fi στο κέντρο 
της πόλης)-(Προτεινόµενη πράξη 9) 

336.785 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου 
Ακοντίσµατος. Αφορά τοποθέτηση 
ερµηνευτικής σήµανσης µε QR code και κατά περίπτωση 
φωτισµού, βελτίωση προσβασιµότητας µεµονωµένων 
αρχαιοτήτων - χώρων που είτε λόγω σπουδαιότητας είτε 
λόγω µικρής υπάρχουσας ανάδειξης δεν µπορούν να 
αποτελέσουν "αυτόνοµους" πόλους έλξης, αλλά ενισχύουν 
ως σύνολο την ελκυστικότητα της περιήγησης στην 
ευρύτερη τους περιοχή. Η χρηµατοδότηση περιλαµβάνει 
και παραγωγή υλικού για την Τράπεζα Τουριστικού 

16.000€ 
(εκ συνόλου 
80.000€) 
 

Υψηλή ΟΧΕ 
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Υλικού. 
 

∆ιαθεµατική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού, 
της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής «Άυλος Πόρος» 

400.000€ Χαµηλή ΟΧΕ 

Αναβάθµιση και Αξιοποίηση Περιβαλλοντικού 
Μονοπατιού Παλιάς Καβάλας 

30.000€ Χαµηλή Χαµηλή 

∆ηµιουργία θεµατικής διαδροµής «Στα βήµατα του 
Αποστόλου Παύλου» 

400.000 € Ανώριµο CLLD Αλιείας - 
Θάλασσας 

 
 

Στρατηγικός Τοµέας Ανάπτυξης 2: Αγροδιατροφή 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (µελέτη)  Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη, Ίδιοι Πόροι 

Τυποποίηση και πιστοποίηση τοπικών 
αγροτικών 
προϊόντων (µελέτη) 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη, Ίδιοι Πόροι 

Σύσταση Ινστιτούτου Αγροτικών Μελετών 
(µελέτη) 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 

Προτυποποίηση των αγροτικών προϊόντων 
της 
περιοχής – ΠΟΠ, ΠΓΕ (µελέτη) 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

Κατασκευή πάρκινγκ αγροτικών 
µηχανηµάτων 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

Προώθηση της εφαρµογής συστήµατος 
παραγωγικής ακρίβειας µέσω καινοτόµων 
αισθητήρων και µοντέλων σε 
αµπελουργικές και 
δασικές εκτάσεις 

 Χαµηλή Αγροτική 
Ανάπτυξη, ΠΕΠ 
 

∆ηµιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου 
(µελέτη) 

 Ανώριµο Αγροτική Ανάπτυξη, 
ΣΑΤΑ, Ίδιοι Πόροι 

Προώθηση της κατασκευής ταµιευτήρα σε 
τρικάναλο Φιλίππων και τρικάναλο 
Κρηνίδων 
 

 Χαµηλή Αγροτική 
Ανάπτυξη, ΠΕΠ 

Αρδευτικό έργο Λυδίας -∆άτου - 
Πολυστύλου 

142.000 € Υψηλή (CLLD) 
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Αρδευτικά κάµπου Φιλίππων (+ 
αντλιοστάσια +υδρόµετρα) 

1.300.000 € Μέση (CLLD) 

 
 

Στρατηγικός Τοµέας Ανάπτυξης 3: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτοµία 
(ΕΤΑΚ) και Επιχειρηµατικότητα 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και 
Καινοτοµίας στους τοµείς του Τουρισµού - 
Πολιτισµού & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών 
(Creative 
Industries)/Υποέργο εξοπλισµού δοµής: 
36.450, Υποέργο συµβουλευτικής: 272.000€ 
(Προτεινόµενη πράξη 7) 

310.375 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

PLANES (PLAtform for Promotion of Social 
Enterprises)-Σύσταση Αστικής 
Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική 
Επιχειρηµατικότητα (ΑΠΚΕ) µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου µοντέλου 
υποστήριξης της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας 

 Ανώριµο Interreg GR-BG 
2014-2020 
 

Προώθηση της δηµιουργίας Research 
Innovation Hub 

 Ανώριµο ΠΕΠ 

∆ηµιουργία ενός πρότυπου αγροτο-
µεταποιητικού hub καινοτοµίας το οποίο θα 
είναι βέλτιστη πρακτική σε εθνικό επίπεδο 
και θα λειτουργεί και ως κέντρο µεταφοράς 
τεχνογνωσίας προς άλλες 
περιοχές της χώρας 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας 
επιχειρηµατικότητας 

  ΠΕΠ 
 

 

Στρατηγικός Τοµέας Ανάπτυξης 4: Βιώσιµος ∆ήµος 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

∆ιαχείριση δηµοτικού δάσους Λιµνιάς 4515 € Υψηλή ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
Αγροτική 
Ανάπτυξη, ΣΑΤΑ 

Μελέτη-Αποκατάσταση λατοµείου Παλιάς 
Καβάλας 

260.000 € Μέση Αγροτική 
Ανάπτυξη 
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(CLLD) 
 

Ολοκλήρωση ενεργειακής αναβάθµισης 
κλειστού Γυµναστηρίου Αµυγδαλεώνα 
 

350.000 € Υψηλή Αγροτική 
Ανάπτυξη 
(CLLD) 

Ενεργειακή αναβάθµιση Γυµνασίου - 
Λυκείου Κρηνίδων (Τεχνικές µελέτες) 
 

29.000 € Υψηλή ΠΕΠ 
 

 
 

Όσον αφορά στη δηµιουργία θεµατικών διαδροµών, τα έργα που η παρούσα ΕΣΠ προτείνει 
είναι: 
 
1. Η δηµιουργία θεµατικής διαδροµής «Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου» (Σχέδιο 
δράσης 3.3.1.3), που απεικονίζεται στο χάρτη ως η µπλε διαδροµή που ξεκινά ανατολικά από το 
‘βήµα’ του Απ. Παύλου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου (στο σύνορο της µοβ σκίασης µε την 
πράσινη σκίαση), καταλήγει βορειοδυτικά στην οδό Μακεδονίας, κάτω από το ξενοδοχείο 
‘Εγνατία’ και συνεχίζει πάνω στο ίχνος της αρχαίας Εγνατίας οδού (µοβ διακεκοµµένη γραµµή) 
έως το σύµπλεγµα του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Η διαδροµή αυτή ενώνει την πόλη 
της Καβάλας µε τους Φιλίππους διασυνδέοντας στο πέρασµά της το ιστορικό κέντρο της πόλης, 
το εµπορικό της κέντρο και το σύµπλεγµα των Καπναποθηκών, ενώ συνδέει και το κέντρο της 
πόλης µε την αρχαία Εγνατία οδό. Γι’ αυτό το λόγο αποτελεί τη θεµατική διαδροµή µε την πλέον 
διασυνδετική λειτουργία ανάµεσα στις χωρικές ενότητες. 
 
2. Η διαδροµή της αρχαίας Εγνατίας οδού (η ανάδειξη της οποίας αποτελεί κεντρική στόχευση 
της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Εγνατίας Οδού) διασυνδέει την πόλη 
της Καβάλας µε το πολιτιστικό σύµπλεγµα του αρχαιολογικού 
χώρου των Φιλίππων. 
 

∆ράσεις σε ανώριµο στάδιο 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Εκπόνηση Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
∆ιαχείρισης αρχαίων µεταλλείων 

 Ανώριµο CLLD 

Εκπόνηση Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
∆ιαχείρισης βραχογραφιών 

 Ανώριµο CLLD 
 

Αξιοποίηση του συνεδριακού κέντρου 
Λυδίας – Μελέτη βιωσιµότητας 

 Χαµηλή Ίδιοι Πόροι 

Αξιοποίηση του κτιρίου «∆ιόνυσος» - 
Μελέτη επανάχρησης 

 Χαµηλή Ανώριµο 
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Ανάδειξη εναλλακτικών χρήσεων των 
υδάτων και καναλιών της περιοχής των 
Φιλίππων 
 

 Μέση Ανώριµο 

Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) 
∆ηµοτικής Ενότητας Φιλίππων 

 Ανώριµο Ανώριµο 

Ανάπλαση κέντρου Ζυγού (µελέτη) 30.000 Ανώριµο Χαµηλή 

Μελέτη ανάδειξης-ανάπλασης περιοχής 
Ντικιλί Τας (Ορθόπετρα) 

8.000 Υψηλή ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου ∆ράµας 
 
Αποστολή  
 
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη 
βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του». 
 
Όραµα 
 
Αποτελεί συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης του ∆ήµου ως 
γεωγραφικής µονάδας και ως οργανισµού, για την επόµενη µέσο - µακροπρόθεσµη περίοδο, 
την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και µε την ευρύτερη 
δυνατή κοινωνική συναίνεση. 
 
Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου ∆ράµας, σχεδιάζει το πρόγραµµα της µε όραµα να 
χαρακτηρίζεται, κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας του δήµου, από 
τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και των επισκεπτών, 
µέσω της διαφύλαξης και αναβάθµισης των περιβαλλοντικών πόρων, αξιοποιώντας το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής του δήµου, στο αγροδιατροφικό του σύµπλεγµα, το 
πλούσιο ενδογενές του δυναµικό και τη γεωγραφική του θέση, µε µετασχηµατισµό του σε 
τουριστικό και πολιτιστικό προορισµό καθώς και προωθώντας την κοινωνική συνοχή, που 
έχει πληγεί ποικιλοτρόπως τον τελευταίο καιρό, µέσω της κινητοποίησης υφιστάµενων αλλά 
και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων. 
 
Επιδίωξη του δήµου είναι η αναπτυξιακή προοπτική του να επέλθει µέσα από ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης µε διπλή διάσταση: Την χωρική και την τοµεακή. 
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Άξονες και Μέτρα Προτεραιότητας 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. 

Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον. 
Μέτρο 1.2: Οικιστική και Πολεοδοµική Ανάπτυξη. 
Μέτρο 1.3: Μεταφορική Υποδοµή – Κυκλοφορία – Στάθµευση – Συγκοινωνίες. 
Μέτρο 1.4: Υποδοµές δικτύων : Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ενέργειας – 
Επικοινωνιών. 
Μέτρο 1.5: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και καθαριότητα ∆ήµου. 
Μέτρο 1.6: Ασφάλεια - Πολιτική Προστασία. 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός. 

Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική πρόνοια. 
Μέτρο 2.2: Παιδεία και Νέα Γενιά. 
Μέτρο 2.3: Αθλητισµός. 
Μέτρο 2.4: Πολιτισµός, Τουρισµός. 
Μέτρο 2.5: ∆ια βίου Μάθηση. 
Μέτρο 2.6: Τουρισµός 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Κοινωνία και Απασχόληση. 

Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναµικό. 
Μέτρο 3.2: Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµία. 
Μέτρο 3.3: Καινοτοµία και Οικονοµία της Γνώσης. 

 
ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής ικανότητας του ∆ήµου. 

Μέτρο 4.1: ∆ιοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών. 
Μέτρο 4.2: Βελτίωση της σχέσης του ∆ήµου µε τους πολίτες. 
Μέτρο 4.3: Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή. 
Μέτρο 4.4: Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ηµοτική Περιουσία. 

 

∆ράσεις ανά άξονα προτεραιότητα 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. 
 

Μέτρο 1.2: Οικιστική και Πολεοδοµική Ανάπτυξη. 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Μελέτη Αξιοποίησης και υλοποίηση ανάπλασης του 
πάρκου Καλού αγρού σε συνδυασµό µε τον 
χείµαρρο καλού αγρού και διασύνδεση µε το 
δηµοτικό σχολείο  

100.000  Ανώριµο 
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Ολοκλήρωση έργου “Περιπατητικό Μονοπάτι 
Προφήτη Ηλία 

12.000  Ανώριµο 
 

Προµελέτη Ανάπλασης περιοχής πηγών 
Μυλοποτάµου στα πλαίσια της οποίας να εξεταστεί η 
πιθανότητα κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης σε 
συνέχεια αυτού που έγινε για την ανάδειξη της 
παλαιάς βρύσης (Νικοτσαρά - Μυλοπόταµο) 

5.000  Ανώριµο 

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 8.600.000 Υψηλή ΒΑΑ 
 

Επιστηµονική Υποστήριξη για την κατάρτισης 
ολοκληρωµένης χωρικής στρατηγικής στο πλαίσιο 
του νέου ΕΣΠΑ 
 

24.600  ‘Ιδιοι Πόροι 

Σύνταξη Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 92.500  Ίδιοι Πόροι 

Μελέτη Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων στη 
Χωριστή 

100.000  ΣΑΤΑ 

Μελέτη αναπαλαίωσης κτηρίου δηµοτικού σχολείου 
Χωριστής 

150.000  ΣΑΤΑ 

Τοπογραφική και Υδραυλική µελέτη πηγών Αγίας 
Βαρβάρας 

22.000 Υψηλή ΣΑΤΑ 

∆ιευθέτηση χειµάρρου Καλού Αγρού 2.000 Υψηλή ΣΑΤΑ 

Μελέτη χειµάρρου Καλού Αγρού 3.000 Υψηλή ΣΑΤΑ 

Τοπογραφική και Υδραυλική µελέτη ρέµατος 
Μικροχωρίου 

5.000 Υψηλή ΣΑΤΑ 

Εκπόνηση µελέτης τοπικού χωρικού σχεδίου ∆ήµου 
∆ράµας 

1.200.000 Ανώριµη ΕΣΠΑ 

 

Μέτρο 1.3: Μεταφορική Υποδοµή – Κυκλοφορία – Στάθµευση – Συγκοινωνίες. 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Τοπογραφικές Μελέτες 40.000  ΣΑΤΑ 

Ολοκλήρωση έργου “Περιπατητικό Μονοπάτι 
Προφήτη Ηλία 

12.000  Ανώριµο 
 

Προµελέτη Ανάπλασης περιοχής πηγών 
Μυλοποτάµου στα πλαίσια της οποίας να εξεταστεί η 
πιθανότητα κατασκευής τοιχοίου αντιστήριξης σε 
συνέχεια αυτού που έγινε για την ανάδειξη της 

5.000  Ανώριµο 
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παλαιάς βρύσης (Νικοτσαρά - Μυλοπόταµο) 

 

Μέτρο 1.4: Υποδοµές δικτύων : Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ενέργειας – 
Επικοινωνιών. 

 
∆ράση Προϋπολογισ

µός 
Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Σχολικά εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών και 
Καινοτοµίας 

1.600.000 Ανώριµο Ανώριµο 

 
 

Μέτρο 1.6: Ασφάλεια - Πολιτική Προστασία. 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρµογή 
προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση της 
έρευνας “Εκτίµηση υδρολογικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του φυσικού υδατορέµµατος που 
διαρρέει τον Μυλοπόταµο µέχρι τα Κουδούνια και 
προσδιορισµός Οικουδραυλικών δεικτών της 
παρόχθιας βλάστησης του 

12.300 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός. 
 

Μέτρο 2.4: Πολιτισµός, Τουρισµός. 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Έντυπες Καταχωρήσεις σε εξειδικευµένους 
τουριστικούς οδηγούς και περιοδικά 

12.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Παραγωγή και Εκτύπωση Εντύπου Υλικού 10.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις 15.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Παραγωγή πολυγλωσσικού τηλεοπτικού και 
Ραδιοφωνικού spot για την προβολή του ∆ήµου 
∆ράµας 

15.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Προµήθεια διαφηµιστικού υλικού όπως δώρα, 
αναµνηστικά 

5.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 20.000 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Έρευνα, καταγραφή και συλλογή υλικού 
τεκµηρίωσης της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας 
της πόλης της ∆ράµας 

24.600 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Έρευνα για τη δηµιουργία Μουσείου Μαρµάρου 
στο Μοναστηράκι 

24.600 Υψηλή Ίδιοι Πόροι 

Κατασκευή Μουσείου νερού ∆ήµου ∆ράµας 1.000.000 Ανώριµο ΕΣΠΑ 

Αποκατάσταση και µετατροπή του Αραπ-Τζαµί σε 
κέντρο προαγωγής της επιχειρηµατικότητας στον 
τοµέα του τουρισµού και του πολιτισµού 

1.600.000 Υψηλή ΕΣΠΑ 

Μελέτη για τη δηµιουργία ανοικτού θεάτρου 
µαρµάρου µε υποδοµές υποστήριξης όπως χώρος 
στάθµευσης και υπαίθριου µουσείου λατοµείου 
µαρµάρου 

40.000 Ανώριµο ΣΑΤΑ 

 

Μέτρο 2.6: Τουρισµός 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης προβολής και 
ανάπτυξης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
τουριστικών προορισµών 

430.000 Ανώριµο ΕΣΠΑ 

Εκδηλώσεις τουριστικής προβολής της ∆ράµας σε 
πόλεις του εξωτερικού 

10.000 Ανώριµο Ίδιοι Πόροι 

Φιλοξενία τουριστικών φορέων και ειδικών 
δηµοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό 

10.000 Μέση Ίδιοι Πόροι 

Προµελέτη για τη δηµιουργία Περιπατητικού 
µονοπατιού κατα µήκος του ποταµού από το 
τοπωνύµιο “οκτώ” έως και τον Καλό αγρό 

 Ανώριµο Ανώριµο 

∆ιαχειριστική µελέτη για την τουριστική αξιοποίηση 
του πλανατόδασους (Καλλίφυτος) 

5.000 Ανώριµο ΣΑΤΑ 

Περιηγητικός Τουρισµός: Αξιοποίηση του ορεινού 
όγκου 

5.000 Ανώριµο Ίδιοι Πόροι 

Περιηγητικός Τουρισµός: Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6 5.000 Ανώριµο Ίδιοι Πόροι 

CB Water Geopark 360.000 Ανώριµο INTERREG V-A 
«Ελλάδα – 
Βουλγαρία» 2014-
2020 
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∆ιαχειριστική Μελέτη για την αξιοποίηση του 
Φαραγγιού στην περιοχή µε τοπωνύµιο 
“Ντουµπαρη” Ξηροποτάµου 

5.000 Υψηλή ΣΑΤΑ 

∆ηµιουργία Ενιαίου Φορέα Τουριστικής 
∆ιαχείρισης 

6.000 Ανώριµο Ίδιοι Πόροι 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Προσοτσάνης 
 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Προσοτσάνης δεν έχει ανανεωθεί για την πενταετία 
2016 - 2020, αλλά ακολουθεί τον επιχειρησιακό σχεδιασµό που έχει αποτυπωθεί στο 
προηγούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα του 2011 - 2014. Θα παρουσιαστεί λοιπόν αυτό, µε 
επιφυλάξεις για την αρτιότητα και ωριµότητα των δράσεων που προτείνονται. 
 
‘Οραµα 
 
«Ο ∆ήµος Προσοτσάνης δυναµικός τοπικός πόλος βιώσιµης ανάπτυξης µε διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας αγροκτηνοτροφικής παραγωγής,υψηλής αξίας αγροτοδιατροφικού τοµέα, 
χωροθέτησης σύγχρονων κλάδων της µεταποιητικής και βιοτεχνικής παραγωγής, ανάδειξης της 
τουριστικής του ταυτότητας και προστασίας του οικοπολιτιστικού του αποθέµατος και της 
ποιότητας ζωής µε σύγχρονη τοπική διακυβέρνηση». 
 

Στρατηγικοί στόχοι 
 
1ος Στρατηγικός Στόχος: 
Ενίσχυση της κοινωνικοοικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των 
αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης 
2ος Στρατηγικός Στόχος: 
Πολύ-πολική χωρο-οικονοµική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράµατος µε εξειδικευµένη 
παρέµβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής 
3ος Στρατηγικός Στόχος: 
Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών 
4ος Στρατηγικός Στόχος: 
Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου 
 

Άξονες & Μέτρα προτεραιότητας 
 
1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές 
 

1.3 Φυσικό περιβάλλον-Πρόληψη κινδύνων 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 
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Λήψη µέτρων προστασίας- ανάδειξης ποταµού 
Αγγίτη 
 

   

Αποκατάσταση-προστασία-ανάδειξη βιοτόπων 
(π.χ. Πετρούσας) 

   

Αξιοποίηση Μενοίκιου Όρους (Master Plan 
Μενοικίου) 

   

∆ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου πλησίον 
του ποταµού Αγγίτη και του Σπηλαίου Μααρά 

   

 

1.3 Τεχνικές υποδοµές και δίκτυα 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική Ωριµότητα 

∆ηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων    

Καλλιέργεια πηγών    

 

2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισµός 
2.1 Κοινωνική φροντίδα 
2.2 Εκπαιδευτικές υποδοµές 
2.3 Πολιτισµός και αθλητισµός 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου ∆ήµου 
Προσοτσάνης 

   

Κατασκευή κτιρίου εκδηλώσεων στη ∆Κ 
Πετρούσας 
Προµήθεια εξοπλισµού λαογραφικού µουσείου 
Πετρούσας 

   

∆ηµιουργία πολιτιστικής – τουριστικής διαδροµής    

Ψηφιοποίηση τοπικής παράδοσης και ηθών και 
εθίµων 

   

Κατασκευή Μουσείου λαογραφικής και καπνικής 
παράδοσης 

   

Συνέχιση ανασκαφών (π.χ. Μεγάλη Τούµπα Καλής 
Βρύσης, Τούµπας Σιταγρών κ.α.) 

   

Ενίσχυση του «Εργαστηρίου Αθλητικής Απόδοσης 
και Υγείας», δηµιουργία Camp Αθλητών 
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Στήριξη των δρώµενων του ∆ηµου 
(Μπαµπούγερα, Μπάµπιντεν, Αναστενάρια κτλ) µε 
παράλληλες εκδηλώσεις – Προβολή 

   

∆ηµιουργία κέντρου ποδηλάτου βουνού µε 
χάραξη και ανάπτυξη διαδροµών καθώς και 
χάραξη διαδροµών πεζοπορίας 

   

∆ηµιουργία-Κατασκευή δηµοτικού 
σκοπευτηρίου 

   

Κατασκευή πίστας µότο κρος    

 

3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση 
3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Ενίσχυση κτηνοτροφικής έκθεσης    

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών    

 
3.2 Μεταποίηση 
3.4 Τουριστική ανάπτυξη 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Παροχή τεχνικής βοήθειας από περιφέρεια για τη 
διερεύνηση του τρόπου ανάπτυξης του ορεινού 
όγκου Μενοικίου σε συνδυασµό µε σπήλαιο Αγγίτη - 
ιερό ∆ιονύσου – Τούµπας 
Σιταγρών 

   

Αξιοποίηση ποταµού Αγγίτη σε δραστηριότητες 
ναυταθλητισµού και αναψυχής. 

   

Ένταξη του σπηλαίου σε εθνικά και διεθνή 
σπηλαιολογικά δίκτυα προβολής και έρευνας 

   

Αξιοποίηση κατασκηνώσεων Καλλιθέας    

Τουριστική σήµανση    

Εκµετάλλευση σχολείων ως ξενώνες    

Αξιοποίηση ιερου ∆ιονύσου    

Αξιοποίηση Τούµπα Σιταγρών    
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Αξιοποίηση και δηµιουργία υποδοµών στην πίστα 
Αεροπτερισµού 

   

∆ιοργάνωση Πανελλήνιων αθλητικών 
εκδηλώσεων Χάντµπολ 

   

 
3.4 Απασχόληση 

 
4. Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισµός και οι σχέσεις του µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους 
τοπικούς φορείς 

4.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου 
4.2 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής 
4.3 Οικονοµικά του ∆ήµου 
4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών και λειτουργιών του ∆ήµου 
4.5 Εξωτερικές συνεργασίας και µεταφορά καλών πρακτικών 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Συνεργασία µε ∆ήµο Κάτω Νευροκοπίου για 
προστασία υδάτων Αγγίτη, για αξιοποίηση 
Φαλακρού και Μενοικίου και για κτηνοτροφικές 
υποδοµές 

   

Συνεργασία µε ∆ήµο Ν. Σερρών για 
αξιοποίηση Μενοικίου, κτηνοτροφικές υποδοµές 
και αντιµετώπιση προβλήµατος υπερπληθυσµού 
των αλόγων του Μενοικίου 

   

 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Νέας Ζίχνης 

 
‘Οραµα 
 
Όραµα του ∆ήµου είναι η επίλυση των προβληµάτων αυτών µε τρόπο µεθοδικό, µε µόνιµα 
αποτελέσµατα που θα διαρκέσουν στον χρόνο και µε κύριο γνώµονα την βελτίωση της 
καθηµερινότητας του πολίτη όσον αφορά στον περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται, στις 
κοινωνικές παροχές που του προσφέρονται, στην επαγγελµατική του στήριξη και στην άµεση 
εξυπηρέτησή του. 
 
Ο ∆ήµος Νέας Ζίχνης στοχεύει στην άµεση συνεργασία όλων των υπηρεσιών, νοµικών 
προσώπων και φορέων για την επίτευξη των στόχων της τοπικής ανάπτυξης του ∆ήµου Ν.Ζίχνης. 
 

Στρατηγικοί στόχοι 
 
Σηµειώνεται ότι, ο στρατηγικός σχεδιασµός και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου 
(όπως αυτές θα διατυπωθούν παρακάτω) είναι σε συνάρτηση µε τις δράσεις ή τα έργα που 
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υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια ή εκτελούνται στην παρούσα φάση ή βρίσκονται στη τελική 
φάση προγραµµατισµού. 
 
Έτσι, γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης του ∆ήµου Νέας Ζίχνης αποτελούν: 
 

● Η προώθηση των οικιστικών αναπλάσεων και των πολεοδοµικών παρεµβάσεων 
● Η βελτίωση του επιπέδου κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και των µεταφορικών υποδοµών 
● Ολοκλήρωση και αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών 

καθαρισµών 
● Η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων µέσω της κατασκευής αρδευτικών 

δικτύων και φραγµάτων 
● Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
● Η αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας 
● Η λήψη µέτρων αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών 
● Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε τη χρήση νέων και βιοκλιµατικών 

τεχνολογιών και ανάδειξή του 
● Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών προς την Τρίτη Ηλικία 
● Ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές 

τους 
● Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων 
● Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εν γένει της 

σχολικής ζωής 
● Βελτίωση και ανάπτυξη των αθλητικών υποδοµών και υπηρεσιών 
● Προστασία και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, των ηθών και εθίµων 
● Ανάπτυξη νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και ενίσχυση των 

υφιστάµενων 
● Η στήριξη της αγροτικής οικονοµίας της περιοχής και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της 
● Η τόνωση της τοπικής οικονοµίας, µέσω της στήριξης και ενδυνάµωσης της 

επιχειρηµατικότητας της περιοχής 
● Η ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού 

 

Άξονες & Μέτρα προτεραιότητας 
 
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

αποτύπωσης – κτηµατογράφησης των 
οικισµών 

 Ανώριµο  

αποτύπωση – χαρτογράφηση των 
αγροκτηµάτων του ∆ήµου 

 Ανώριµο  

 
Μέτρο 1.2: Μεταφορικές υποδοµές / Κυκλοφορία / Στάθµευση / Συγκοινωνία 
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∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόµου 
Αλιστράτης 

   

βελτίωση των δρόµων πρόσβασης στο Σπήλαιο 
Αλιστράτης (Λευκοθέας – Αλιστράτης – ∆ράµας). 

   

 
Μέτρο 1.3: Ύδρευση / Αποχέτευση / Βιολογικοί Καθαρισµοί 
Μέτρο 1.4: Ορθολογική Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Συγκράτηση επιφανειακών νερών λόγω της 
ιδιοµορφίας του εδάφους και των πλούσιων 
φυσικών επιφανειακών απορροών 

   

Κατασκευή αρδευτικών δικτύων από επιφανειακά 
νερά µε ταυτόχρονη κατασκευή αρδευτικών 
φραγµάτων (ταµιευτήρων) µε πολλαπλά οφέλη 
όπως: συγκέντρωση επιφανειακών νερών για 
άρδευση – ύδρευση, τουριστική και περιβαλλοντική 
αξιοποίηση των ταµιευτήρων 

   

Ορθολογική διαχείριση των υπόγειων υδάτων που 
χρησιµοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς, η οποία 
είναι υπό εξέλιξη σε συνεργασία µε την ∆/νση 
Υδάτων της Περιφέρειας.  

   

 

Μέτρο 1.5: Καθαριότητα και ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 
Μέτρο 1.6: Πολιτική προστασία 
Μέτρο 1.7: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και εξοικονόµηση 
ενέργειας στον σχεδιασµό έργων (π.χ. βιοκλιµατικές 
αναπλάσεις, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου 
N.Ζίχνης 122 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, έργα βελτίωση της απόδοσης των 
συστηµάτων θέρµανσης δηµόσιων κτιρίων, κ.α.).  

   

Κατασκευή παρατηρητηρίου και θέσεων θέας των 
Άγριων Ζώων στην Αναστασιά και τη Σκοπιά και η 
διάνοιξη δασικών δρόµων για την φύλαξη και 
εποπτεία τους  

   

∆ηµιουργία φυσικών διαδροµών στο χώρο της    
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Παλαιάς Ζίχνης και η υλοποίηση ήπιων 
παρεµβάσεων για την ανάδειξη της περιοχής 

 

Κοινωνική Πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός 
Μέτρο 2.1: Κοινωνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Υγείας 
Μέτρο 2.2: Παιδεία 
Μέτρο 2.3: Αθλητισµός 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Η δηµιουργία ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στην 
Αλιστράτη 

   

Η δηµιουργία εγκαταστάσεων Ιππικού Οµίλου     

Η στήριξη του µηχανοκίνητου αθλητισµού και 
συγκεκριµένη η διοργάνωση αγώνων Moto Cross 

   

 
Μέτρο 2.4: Πολιτισµός 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Αποκατέστησε το ∆ηµοτικό Σχολείο Θολού, το οποίο 
πλέον λειτουργεί ως λαογραφικό µουσείο. Στόχος 
της ∆ηµοτικής Αρχής είναι ο εµπλουτισµός των 
εκθεµάτων και η προώθηση - προβολή του 
µουσείου.  

   

Λήψη µέτρων για την ανάδειξη, προβολή, συντήρηση 
και αξιοποίηση των µνηµείων πολιτισµού των 
περιοχών Παλαιάς Ζίχνης, Γαζώρου, ∆ραβήσκου, 
Σ.Σ.Αγγίστας και Αλιστράτης καθώς και η ανάδειξη 
του Λόφου Αγίου Γεωργίου Μεσορράχης, όπου 
λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 

   

Η στήριξη µε κάθε τρόπο των πολιτιστικών 
συλλόγων και των ιστορικών Ιερών Ναών της 
περιοχής και η από κοινού συνεργασία για την 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

   

Κτιριακή αποκατάσταση του κινηµατογράφου Ν. 
Ζίχνης και στην άµεση και πλήρη λειτουργία του και 
την προβολή ταινιών.  
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Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση 
Μέτρο 3.1 : Ανάπτυξη της υπαίθρου 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Η ευρεία δηµοσιοποίηση σε παραγωγούς, 
µεταποιητές, εµπόρους και καταναλωτές της 
λειτουργία του Εκθετηρίου Αγροτικών Προϊόντων 
που λειτουργεί ο ∆ήµος επί της Εθνικής Οδού 
Σερρών – ∆ράµας. 

   

Τα έργα των αναδασµών σχετίζονται άµεσα µε τα 
έργα συντήρησης και ανάπτυξης της αγροτικής 
οδοποιίας τα οποία και προγραµµατίζονται.  

   

 
Μέτρο 3.2 : Οικονοµική Ανάπτυξη – Απασχόληση 
Μέτρο 3.3 : Τουρισµός 

 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 

Ωριµότητα 

Εφαρµογή ροµποτικού συστήµατος ξενάγησης στο 
Σπήλαιο Αλιστράτης 

   

Εφαρµογή ξεναγήσεων µε Τουριστικό τρένο     

Υλοποίησης έργων για την Καλύτερη πρόσβαση 
µέσω των οδικών αρτηριών στο Σπήλαιο 
Αλιστράτης 

   

Η προώθηση της πλήρους λειτουργίας των 
ενοικιαζόµενων καταστηµάτων πώλησης 
παραδοσιακών προϊόντων στον χώρο του 
Σπηλαίου Αλιστράτης 

   

Προβολή της φυσικής οµορφιάς και οργάνωση 
αθλητικών δραστηριοτήτων στο φαράγγι του 
ποταµού Αγγίτη  

   

 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου 
Μέτρο 4.1 ∆ραστηριότητες και ∆ιαδικασίες Λειτουργίας 
Μέτρο 4.2: Οργάνωση και Συνεργασίες 
Μέτρο 4.3: Ανθρώπινο ∆υναµικό και Υλικοτεχνική Υποδοµή 
Μέτρο 4.4: Οικονοµικά 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Παγγαίου 
 
‘Οραµα 
 
Το όραµα του ∆ήµου Παγγαίου, για την περίοδο 2016 - 2019, µε βάση τις ευρωπαικές, εθνικές 
και τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιδιώξεις και δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής αρχής, 
αφορά στη: 
 
“∆ηµιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φιλικού, συµµετοχικού και ανθρώπινου ∆ήµου, ο 
οποίος θα λειτουργεί και πρωτοπορεί ως κέντρο ανάπτυξης και πολιτισµού τόσο στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ όσο και ευρύτερα” 
 
 
Άξονες Ανάπτυξης 
 
Άξονα 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός 
Άξονας 3: Τοπική κοινωνία και απασχόληση 
Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα στόχου Εδαφικής Συνεργασίας 
 

Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 
 
Γενικός στόχος του προγράµµατος θεωρείται «η ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε 
πυρήνα και κοµβικό σηµείο της ειρήνης, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου στην ενδοχώρα των Βαλκανίων, την Παρευξείνια Ζώνη και 
την Ανατολική Μεσόγειο». 
 
Στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 
 

1. η οµογενοποίηση και αειφορία του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος στη 
διασυνοριακή ζώνη, 

2. η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, και 
3. η βελτίωση των όρων διαβίωσης και της εν γένει ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 
Ο επιχειρησιακός στόχος του προγράµµατος είναι «η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής 
συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της διασυνοριακής περιοχής». Με βάση τους στόχους 
αυτούς οι τακτικοί στόχοι (ειδικοί στόχοι) του προγράµµατος που συµβάλλουν στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων είναι οι εξής: 
 

● Άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής αποµόνωσης της περιοχής. 
● Οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής και προώθηση της απασχόλησης. 
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● Λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής µε σκοπό την αντιµετώπιση των κοινωνικών, 
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων / επιπτώσεων. 

 
Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα για την Ελληνική πλευρά χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ και 
για τη Βουλγαρική πλευρά από το PHARE CBC. Εξαιτίας αυτού δεν υπήρξαν πραγµατικά κοινά 
διασυνοριακά έργα, παρά µόνο έργα «καθρέφτες». 
 

Πρόγραµµα Εδαφικής συνεργασίας Βαλκανική Μεσόγειος 2014- 2020 (BALKAN-
MEDITERRANEAN). 
 
Με εκτιµώµενο προϋπολογισµό € 60.000.000 το πρόγραµµα αυτό έρχεται να ενισχύσει τους ήδη 
υπάρχοντες δεσµούς συνεργασίας µεταξύ των περιφερειών της περιοχής και να προωθήσει την 
οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και θεσµική συνοχή µέσω της βελτίωσης της κοινωνικο-
οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και τις θεσµικής επάρκειας στην ευρύτερη περιοχή. Οι άξονες 
γύρω από τους οποίους θα κινηθεί είναι η προσβασιµότητα, η επιχειρηµατικότητα και το 
περιβάλλον, µε έµφαση στη διαχείριση υδάτινων πόρων. 
 
Συµµετέχουν οι παρακάτω χώρες: 
 

● η Αλβανία 
● η Βουλγαρία 
● η Κύπρος 
● η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και 
● η Ελλάδα 

 

Το πρόγραµµα διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκανική Μεσόγειος 2014-2020 
είναι δοµηµένο γύρω από δύο θεµατικούς άξονες προτεραιότητας: 
 
Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία 

Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας επιχειρήσεων, µε 
βάση τις νέες ιδέες, την καινοτοµία και τις νέες µορφές επιχειρηµατικών µοντέλων. 

 
Ειδικός στόχος: ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας στα επιχειρηµατικά µοντέλα και να 
επιτρέψει τον µέγιστο αριθµό των ΜΜΕ να καινοτοµούν και να προσαρµόσουν τα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα στις µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές / 
ρυθµιστικές συνθήκες. 

 
Ειδικός στόχος: Υποστήριξη της επιχειρηµατικής κατάρτισης και της µεταφοράς γνώσης 
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

 
 
Περιβάλλον 
 

Ειδικός στόχος: ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστηµάτων µέσω 
της ενίσχυσης της δικτύωσης και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου Natura 2000. 
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Ειδικός στόχος: Προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης µε στόχο την εισαγωγή 
καινοτόµων τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση του τοµέα των στερεών και 
υγρών αποβλήτων. 

 
Ειδικός στόχος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και αύξηση της χρηστής διακυβέρνησης. 

 

Σηµειώνεται πως αυτό είναι το έκτο Πρόγραµµα που η Ε.Υ.∆. των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» θα διαχειρίζεται τη νέα 
Προγραµµατική Περίοδο, καθώς θα συνεχιστούν και τα διµερή διασυνοριακά Προγράµµατα: 

 
Ελλάδα - Βουλγαρία 
Ελλάδα – Ιταλία 
Ελλάδα - Κύπρος 
Ελλάδα – Αλβανία και 
Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,  

και τη διαχειριστική ευθύνη των οποίων ήδη έχει. 
 

Προγράµµατα Πολυµερούς Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 
 
Ακολούθως παρατίθενται τα προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020. 
Σηµειώνεται ότι για την συµµετοχή του ∆ήµου στα παρακάτω προγράµµατα απαιτείται η 
εξασφάλιση συµµετοχής σε εταιρικό σχήµα από τις επιλέξιµες - συµµετέχουσες στο πρόγραµµα - 
χώρες. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 
ευρώ. 
 
Η Ελλάδα συµµετέχει και σε τρία (3) Προγράµµατα πολυµερούς διασυνοριακής συνεργασίας: 
Πρόγραµµα Αδριατικής (Adrion), µε επιλέξιµες περιοχές τους Νοµούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας 
στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, 
Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Η µακροπεριφερειακή στρατηγική «Αδριατικής- Ιονίου» - στην 
οποία θα συµµετάσχει η χώρα µας εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2014 από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. 
 
Η εγκεκριµένη στρατηγική δοµείται γύρω από 4 πυλώνες: 
 

1. Την ανάπτυξη της καινοτόµου θαλάσσιας οικονοµίας. 
2. Tην ανάπτυξη διασυνδεσιµότητας (µεταφορές και ενέργεια). 
3. Την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, και 
4. Την ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού. 

 
Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (BalkanMed), µε επιλέξιµες περιοχές από όλες τις χώρες που 
βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
υπερβαίνει τα 170.000.000 ευρώ. 
Το υπό-διαµόρφωση πρόγραµµα για τη λεκάνη της Μεσογείου διακρίνει 4 θεµατικούς στόχους: 

1. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας και ΜΜΕ. 
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2. Στήριξη της Εκπαίδευσης και της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας. 
3. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης και Καταπολέµηση της Φτώχειας, και 
4. Προστασία Περιβάλλοντος και Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.  

 
ενώ σε επίπεδο ειδικών στόχων/προτεραιοτήτων προωθούνται: 
 
1. Η στήριξη καινοτόµων Start-ups. 
2. Αλυσίδες αξίας Ευρώπης-Μεσογείου. 
3. ∆ιαφοροποίηση του βιώσιµου τουριστικού προϊόντος. 
4. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εµπορευµατοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
5. Στήριξη της επιχειρηµατικής έρευνας και καινοτοµίας και των συνεργατικών σχηµατισµών 
(clustering). 
6. Ενίσχυση των νέων και των γυναικών µε δεξιότητες/γνώση σε ζήτηση. 
7. Στήριξη της Κοινωνικής Οικονοµίας και των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
8. Αποδοτική χρήση υδατικών πόρων. 
9. Αποδοτική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 
10. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, και 
11. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.  
 
Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Basin), µε επιλέξιµες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη 
Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερµπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη 
Ρουµανία και τη Μολδαβία. Η διαχειριστική αρχή φιλοξενείται στη Ρουµανία.  
 
Στο πρόγραµµα διακρίνονται 4 προτεραιότητες πολιτικής: 
1. Από κοινού προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα τουρισµού- πολιτισµού. 
2. Ενδυνάµωση του διασυνοριακού εµπορίου και του εκσυγχρονισµού στον αγροτικό τοµέα και 
στους συνδεόµενους µε αυτόν κλάδους. 
3. Βελτίωση της από κοινού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, και 
4. Προώθηση της ευαισθητοποίησης για τα σκουπίδια σε ποτάµια και θάλασσα και κοινές 
δράσεις αντιµετώπισης. 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE 2014-2020 
 
Το πρόγραµµα LIFE είναι το χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το 
LIFE συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρµογή του 7ου Προγράµµατος ∆ράσης για το 
Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίµα. Μέσω 
του προγράµµατος LIFE χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για 
τα κράτη - µέλη. 
 
Στο πρόγραµµα LIFE για την επόµενη (εναποµείνασα) περίοδο χρηµατοδότησης 2014-2020, 
καθιερώνονται δύο υποπρογράµµατα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την 
Κλιµατική ∆ράση. Ο προϋπολογισµός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 3,4 δις €. 
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Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράµµατος (75% του προϋπολογισµού) καλύπτει τρεις 
τοµείς προτεραιότητας: 
 

1. περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων. 
2. φύση και βιοποικιλότητα. 
3. περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 

 
και το σκέλος «∆ράση για το κλίµα» (25% του προϋπολογισµού) καλύπτει: 
 

1. µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής. 
2. προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 
3. κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 

 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “Ευρώπη για τους πολίτες” 2014-2020» 
 
Το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014 – 2020», που 
θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 390/2014 του Συµβουλίου της 14 της Απριλίου 2014, είναι ένα 
σηµαντικό µέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατοµµύρια κατοίκους της Ένωσης να 
διαδραµατίσουν µεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν οι πολίτες, το 
πρόγραµµα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει µια αίσθηση 
κυριότητας για τον τρόπο µε τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση. 
 
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης µε τους Πολίτες, οι γενικοί 
στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:  
 

1. να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυµορφία 
της, 

2. να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συµµετοχή 
των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. 

 
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε µία οριζόντια δράση: 
 
Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή µνήµη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη µνήµη, την κοινή 
ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης. 
 
Σκέλος 2, Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. 
 
 
Τα µέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 
 

1. Αδελφοποίηση πόλεων 
2. ∆ίκτυα πόλεων 
3. Έργα της κοινωνίας των πολιτών 
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Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 
Ωστόσο, εκτός των άλλων, µπορούµε να αναζητήσουµε πόρους και σε άλλα προγράµµατα. Τα 
κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράµµατα της ΕΕ για την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020 παρατίθενται κάτωθι, µε τον Τίτλο κάθε Ευρωπαϊκού Προγράµµατος και τον 
Συνολικό του Προϋπολογισµό (Σ.Π.) σε εκ. Ευρώ: 
 

1. Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME): Σ.Π. : 2.298,24 
2. Erasmus+(Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισµός): Σ.Π.: 14.774,52 
3. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - (Έρευνα και Καινοτοµία) : Σ.Π. : 79.401,83 
4. Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI) – Σ.Π.: 919,47 
5. Ταµείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη- Σ.Π.: 3.137,42 
6. ∆ηµιουργική Ευρώπη (Πολιτισµός)-Σ.Π.: 1.462,72 
7. Συνδέοντας την Ευρώπη (∆ΣΕ) -(Έργα στους τοµείς των µεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας): Σ.Π. (εκ. ευρώ): 21.936,76 
 

Β.2.2 Πάρκο Φιλίππων και ο υπερκείµενος και συναφής σχεδιασµός 
 
 
 
Σε δεύτερο επίπεδο εξετάζουµε όλους εκείνους τους επιχειρησιακούς σχεδιασµούς που 
επηρεάζουν το σύστηµα του Πάρκου Φιλίππων και πιο συγκεκριµένα τους πυλώνες ανάπτυξης 
του Πολιτισµού, του Τουρισµού και του Αγροτο-περιβάλλοντος καθώς και των θεµελίων πάνω 
στα οποία το αναπτύσσουµε, δηλαδή την εκπαίδευση, την συµµετοχή, και την 
καινοτοµία/επιχειρηµατικότητα. Στόχος είναι η τεκµηρίωση της συνάφειας και 
συµπληρωµατικότητας των σχεδιασµών καθώς και η διευκόλυνση της πρότασης και ιεράρχησης 
ενδεικτικών έργων κατά το Γ.3: Ιεράρχηση αναπτυξιακών αναγκών και δράσεων. 
 

Θεµέλιο Παιδεία 
 
Αναφερόµενοι στην παιδεία, είναι άµεσης προτεραιότητας η συσπείρωση των φορέων 
γνώσεων και παιδείας της περιοχής παρέµβασης, για την προώθηση του ολοκληρωµένου 
µοντέλου ανάπτυξης και σε δεύτερη φάση, η δηµιουργία ευκαιριών για την προσέλκυση νέου 
ανθρωπίνου δυναµικού που πιθανόν να έχει αναζητήσει την επιστηµονική του ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση στο εξωτερικό. 
 
Πιθανοί φορείς γνώσης και εκπαίδευσης της περιοχής είναι οι παρακάτω: 
 

1. Επιστηµονικές οµάδες και θερµοκοιτίδες έρευνας 
2. Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα 
3. Αγροτικά Ιδρύµατα και οργανισµοί 
4. Ερευνητικοί και επιστηµονικοί φορείς δηµοσίου χαρακτήρα 
5. Άλλοι φορείς γνώσης και εξειδίκευσης 
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Η έρευνα, η καινοτοµία, η συνεχής εκπαίδευσης και η πρόταση καινούργιων δυνατοτήτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς του πολιτισµού, του τουρισµού, της αγροτικής 
παραγωγής και του περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι η βασική τους επιδίωξη, καθώς και 
διάχυση αυτής της γνώσης στο άµεσο και έµµεσο περιβάλλον. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί πρόσφορο έδαφος και δυνατότητες ανάπτυξης των φορέων 
γνώσης και εκπαίδευσης της περιοχής, έτσι ώστε να µπορούν να αλληλεπιδρούν συνεχώς µε 
τους αναπτυξιακούς εµπλεκόµενους φορείς της περιοχής παρέµβασης και να κινητοποιούν 
τους πόρους. Το πρόσφορο αυτό έδαφος δηµιουργείται από τους παρακάτω σχεδιασµούς: 
 
Εθνικό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
(2014-2020) 
 
01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

1a - Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας 
στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

3.1 - Αναβάθµιση ή/και ανάπτυξη υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας για τη 
βελτίωση της καινοτοµικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας 

1b - Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

1.1 - Αύξηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική 
έρευνας και καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

 
10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση 

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας, διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και 
ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συστηµάτων κατάρτισης και της ποιότητάς 
τους, µεταξύ άλλων µέσω µηχανισµών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 
συστηµάτων µάθησης µε βάση την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των διττών 
συστηµάτων µάθησης και µαθητείας 

2.3 - Ενίσχυση συµµετοχής των επιχειρήσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 
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Εθνικό Πρόγραµµα για την “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού - Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση” (2014-2020) 
 

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας, διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και 
ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συστηµάτων κατάρτισης και της ποιότητάς 
τους, µεταξύ άλλων µέσω µηχανισµών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 
συστηµάτων µάθησης µε βάση την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των διττών 
συστηµάτων µάθησης και µαθητείας 

2 - Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τον 
επιχειρηµατικό κόσµο 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα για την “Αγροτική Ανάπτυξη” (2014-2020) 
 

M01 - ∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης  
∆ράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και µικρές 
γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ) 
∆ράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη 
υλοποίηση µέτρων του ΠΑΑ (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 
Βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές (καλές πρακτικές) για διαχείριση γεωργικών, 
δασικών εκµεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές (∆ηµόσιοι & 
Ιδιωτικοί Φορείς) 

M02 - Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκµετάλλευση  

Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα 
Επιµόρφωση των γεωργικών συµβούλων 

 
M16 - Συνεργασία 

16.1  Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας 
16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 
δράσεις για κλιµατική αλλαγή 

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη µε 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 
2014-2020 
 

Ε.Σ.1 Αύξηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτοµία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί µέσα από δράσεις επιχειρηµατικών επενδύσεων σε εφαρµοσµένη έρευνα 
για το σχεδιασµό νέων προϊόντων, µέσω κουπονιών καινοτοµίας και µέσα από 
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συµπράξεις οµάδων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για εφαρµοσµένη έρευνα 
κοινού ενδιαφέροντος. Όλες οι δράσεις θα αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τους 
κλάδους RIS3. 

 
Ε.Σ.2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας µεταξύ ερευνητικών, ακαδηµαϊκών φορέων 
και επιχειρήσεων στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Οι δράσεις που προβλέπονται για την επίτευξη του 
στόχου περιλαµβάνουν: δράσεις δηµόσιων ερευνητικών φορέων για την προώθηση 
των ερευνητικών τους αποτελεσµάτων, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας προς 
επιχειρήσεις, επιδεικτικά έργα από ερευνητικούς φορείς, ανάπτυξη κοινών δοµών 
πειραµατισµού µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και επενδύσεις σε 
εταιρείες-τεχνοβλαστούς (spin-off). 

 
Ε.Σ.4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους 
τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). ∆ύο 
διακριτές δράσεις προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου: η δηµιουργία 
θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, και η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτοµίας για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους. 

 
Ε.Σ.6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Για την επίτευξη του στόχου θα 
χρηµατοδοτηθούν αφενός η δηµιουργία ∆ικτύων ή/και Συστάδων Καινοτοµίας, σε 
επιλεγµένες αλυσίδες αξίας της RIS3, και αφετέρου δράσεις συνεργασίας των τοµέων 
τουρισµού-πολιτισµού µε κλάδους που επηρεάζουν άµεσα το τουριστικό προϊόν (εστίαση, 
µεταφορές, εµπόριο, µεταποίηση) µε στόχο την ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και 
των ολοκληρωµένων τουριστικών προορισµών. 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
2014 - 2020 
 
ΑΠ. 2 ∆ηµιουργία Νέας Γνώσης (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Βελτίωση των ερευνητικών υποδοµών στους δηµόσιους ερευνητικούς 
οργανισµούς της Περιφέρειας συµπεριλαµβανοµένης και της δηµιουργίας ή 
βελτίωσης ερευνητικών υποδοµών µε βάση τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών 
Υποδοµών 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών σε 
πεδία εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ που ανήκουν 
στους κλάδους εθνικής προτεραιότητας 
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας µεµονωµένων επιχειρήσεων 
κατάλληλου µεγέθους µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για την υποστήριξη της προϊοντικής 
καινοτοµίας 
Παροχή κινήτρων σε µικρές επιχειρήσεις για συµµετοχή σε δράσεις ΕΤΑΚ (πχ. 
µέσω κουπονιών καινοτοµίας). 
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Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών ή 
ερευνητικών φορέων µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για προϊοντική ή διεργασιακή, ή 
οργανωτική ή προωθητική καινοτοµία 
Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών / 
ερευνητικών φορέων απ’ όλη την επικράτεια (διαπεριφερειακή ερευνητική 
συνεργασία). 
Υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών οµάδων µε προοπτικές αριστείας 
στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων 

 
ΑΠ. 3 ∆ιάχυση Γνώσεων και καινοτοµιών & ∆ικτύωση (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί 
φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Η δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού υποστήριξης µεταφοράς τεχνολογίας για το 
σύνολο των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας που θα 
αποτελεί το εστιακό σηµείο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων (εντός και εκτός 
ΠΑΜ-Θ) για την προσφερόµενη γνώση προς αξιοποίηση, τα ώριµα ερευνητικά 
αποτελέσµατα, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε ερευνητικές ή 
εργαστηριακές υποδοµές. Ο µηχανισµός αυτός θα συνδεθεί σε επίπεδο 
πρόσβασης σε πληροφορίες µε άλλους αντίστοιχους σε εθνική κλίµακα (π.χ., 
δίκτυο ΠΡΑΞΗ). 
Η ενεργητική µεταφορά τεχνολογίας µε αξιοποίηση του παραπάνω µηχανισµού, 
µετά από ανάλυση αναγκών στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΠΑΜ-Θ στους 
αναδυόµενους κλάδους και στον πυρήνα εξειδίκευσης. 
Η ανάπτυξη κοινών δοµών πειραµατισµού επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών -
ερευνητικών φορέων. 
Η ανάπτυξη µικρής κλίµακας επιδεικτικών έργων σε συνδυασµό µε έντονες 
προωθητικές ενέργειες για τη διάχυση τεχνολογικών ή µη καινοτοµιών στο 
παραγωγικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών τεχνολογιών 
γενικής εφαρµογής. 
Η αναβάθµιση της ικανότητας για ΕΤΑΚ επιχειρήσεων µέσω τοποθέτησης σ’ 
αυτές νέων αποφοίτων µε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή υποψήφιων 
διδακτόρων. 

 
ΑΠ. 5 Ανθρώπινοι Πόροι (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα, Απόφοιτοι, Φοιτητές, 
Επιχειρήσεις) 
 

Ενδεικτικές δράσεις  
Αριθµητική και ποιοτική αναβάθµιση του προσωπικού στα ακαδηµαϊκά της 
ιδρύµατα (διδάσκοντες, ερευνητές και φοιτητές) µε δράσεις προσέλκυσης 
ταλέντων σε στοχευόµενες περιοχές αριστείας βάσει της ερευνητικής στρατηγικής 
κάθε ιδρύµατος. 
Ανάπτυξη προϋποθέσεων για απόκτηση επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και 
επαγγελµατικής εµπειρίας σε τελειόφοιτους ή νέους απόφοιτους µέσω 
κατάλληλων µηχανισµών και ανάπτυξη µηχανισµών µεταφοράς τεχνολογίας προς 
τις επιχειρήσεις µε τοποθέτηση µεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων 
διδακτόρων για εφαρµοσµένη έρευνα. 
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Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για πρόσληψη καταρτισµένου 
προσωπικού. 
Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση µε την 
ανάπτυξη αντίστοιχων υποδοµών και κατάλληλων προγραµµάτων. 
Παρεµβάσεις για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014-
2020 
 
ΘΣ 1: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ 
 

Ε.Σ.1 Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας 
στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
Ε.Σ.2 Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας CLLD  
 
19.2.7: Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων. 

19.2.7.1. Εξειδίκευση Τοµέων και κλάδων Τοπικού προγράµµατος (εκτός γεωργικού 
τοµέα). Η υποδράση αφορά τη συνεργασία, δηµόσιων φορέων, ΟΤΑ Α και Β 
βαθµού, συλλογικοτήτων, ακαδηµαικών και ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων του 
τουριστικού τοµέα, κλπ. µε σκοπό τον όσο το δυνατό συµµετοχικό σχεδιασµό της 
τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών µορφών (εναλλακτικός, θρησκευτικός, 
γαστρονοµικός οικοτουρισµός) ή όλων των µορφών τουρισµού µε επικέντρωση 
στην ανατροφοδότηση του τουριστικού δυναµικού της Θάσου προς την ενδοχώρα 
και τη συνεργατική διαχείριση στην ανάπτυξη συµπληρωµατικών προορισµών. 
Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχηµάτων για την ανάπτυξη του 
τουρισµού µε σαφή αποστολή την ανάδειξη και ερµηνεία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας CLLD  
 
19.2.7 - Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα). Η δράση αφορά τη συνεργασία 
µεταξύ ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, δηµόσιων φορέων, ΟΤΑ Α και Β βαθµού, 
συλλογικοτήτων, επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα, κλπ. µε σκοπό τον όσο το 
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δυνατό συµµετοχικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών µορφών 
(οικοτουρισµός) ή όλων των µορφών και τη συνεργατική διαχείριση του προορισµού 
ή µικρο-προορισµών. Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχηµάτων για 
την ανάπτυξη του τουρισµού µε σαφή αποστολή την ανάδειξη και ερµηνεία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών CLLD  
 
19.2.14 - Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών 

Η προτεινόµενη δράση αφορά σε συνεργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την 
υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών(πιθανόν σε συνεργασία και µε ερευνητικούς 
φορείς) για την προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση νέων ιδεών, καινοτόµων 
προϊόντων και τεχνικών, µε βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική 
διαδικασία, µεταφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, 
και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτοµιών προς όφελος της 
παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών, των επιχειρήσεων και του 
καταναλωτή. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καβάλας 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και 
Καινοτοµίας στους τοµείς του Τουρισµού - 
Πολιτισµού & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών (Creative 
Industries)/Υποέργο εξοπλισµού δοµής: 36.450, 
Υποέργο συµβουλευτικής: 272.000€ (Προτεινόµενη 
πράξη 7) 

310.375 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

Προώθηση της δηµιουργίας Research Innovation 
Hub 

 Ανώριµο ΠΕΠ 

∆ηµιουργία ενός πρότυπου αγροτο-µεταποιητικού 
hub καινοτοµίας το οποίο θα είναι βέλτιστη 
πρακτική σε εθνικό επίπεδο και θα λειτουργεί και ως 
κέντρο µεταφοράς τεχνογνωσίας προς άλλες 
περιοχές της χώρας 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου ∆ράµας 
 
Μέτρο 3.3 - Καινοτοµία και Οικονοµία Γνώσης 
 
∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
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Ωριµότητα 

3.3.1 Αξιοποίηση ερευνητικού και επιστηµονικού 
δυναµικού της ευρύτερης περιοχής του δήµου για 
την τοπική ανάπτυξη και χρήση καινοτοµιών σε όλο 
το φάσµα των λειτουργιών του δήµου. 

Αδάπανο Ανώριµο Ανώριµο 

3.3.2 Επιµόρφωση και απόκτηση εξειδίκευσης για 
διαδικασίες και πρακτικές συνεργασίας του δήµου 
µε το ακαδηµαϊκό, ερευνητικό και επιστηµονικό 
δυναµικό της περιοχής 

Αδάπανο Ανώριµο Ανώριµο 

 
 
 
Θεµέλιο Συµµετοχή 

 
Με βάση τη συµµετοχή, την ανοιχτότητα και τις διατοµεακές συνέργειες, θέλουµε να 
αναπτύξουµε µια πρότυπη διαδικασία συµµετοχικού σχεδιασµού που θα διευκολύνει 
καινοτόµες λύσεις για το “Πάρκο Φιλίππων”. 
 
Ο Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός “Πάρκο Φιλίππων” βασίζεται στις εξής ενέργειες: 
 

1. ∆ιενέργεια εργαστηρίων πολιτών για διαβούλευση πάνω στους στόχους, το όραµα 
και την αποστολή της στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής. 

2. ∆ηµιουργία αγροτικού δικτύου, τουριστικού δικτύου και πολιτιστικού δικτύου, τα 
οποία αναπτύσσονται δυναµικά, αυτόνοµα, αλλά και συνεργαζόµενα το ένα µε το 
άλλο για την επίτευξη της Ταυτότητας Τόπου. 

3. Συνεργασίες µε ακαδηµαϊκούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, που 
δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και διεθνώς. 

 
Το εργαλείο της συµµετοχής προτείνεται να είναι µια συστάδα δικτύων (clusters), τα οποία θα 
αναγνωρισθούν µέσα από τη διαδικασία της σύνταξης της µελέτης σκοπιµότητας και 
βιωσιµότητας και θα αναπτυχθούν µέσα από θεµατικές διαβουλεύσεις, που προτείνονται για 
τους πυλώνες Πολιτισµός, Τουρισµός, Αγροτο-περιβάλλον. Τα οργανωµένα δίκτυα και οι 
διαβουλεύσεις και τα εργαστήρια πολιτών υποστηρίζονται και από τους παρακάτω 
σχεδιασµούς: 
 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (2014-2020)  
 
01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

1b - Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
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καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

1.1 - Αύξηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική 
έρευνας και καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

 

Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
M01 - ∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης  

∆ράσεις επίδειξης και ενηµέρωσης (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 
 
M16 - Συνεργασία 

16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιµατική αλλαγή 

 
M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη µε 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) 
 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 
2014-2020 
 

Ε.Σ.2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας µεταξύ ερευνητικών, ακαδηµαϊκών φορέων και 
επιχειρήσεων στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). Οι δράσεις που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου 
περιλαµβάνουν: δράσεις δηµόσιων ερευνητικών φορέων για την προώθηση των 
ερευνητικών τους αποτελεσµάτων, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας προς επιχειρήσεις, 
επιδεικτικά έργα από ερευνητικούς φορείς, ανάπτυξη κοινών δοµών πειραµατισµού 
µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και επενδύσεις σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς 
(spin-off). 

 
Ε.Σ.6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Για την επίτευξη του στόχου θα 
χρηµατοδοτηθούν αφενός η δηµιουργία ∆ικτύων ή/και Συστάδων Καινοτοµίας, σε 
επιλεγµένες αλυσίδες αξίας της RIS3, και αφετέρου δράσεις συνεργασίας των τοµέων 
τουρισµού-πολιτισµού µε κλάδους που επηρεάζουν άµεσα το τουριστικό προϊόν (εστίαση, 
µεταφορές, εµπόριο, µεταποίηση) µε στόχο την ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και 
των ολοκληρωµένων τουριστικών προορισµών. 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
2014 - 2020 
 
ΑΠ. 2 ∆ηµιουργία Νέας Γνώσης (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις) 
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Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών ή 
ερευνητικών φορέων µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για προϊοντική ή διεργασιακή, ή οργανωτική ή 
προωθητική καινοτοµία. 

 
Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών / 
ερευνητικών φορέων απ’ όλη την επικράτεια (διαπεριφερειακή ερευνητική συνεργασία). 

 
ΑΠ. 3 ∆ιάχυση Γνώσεων και καινοτοµιών & ∆ικτύωση (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί 
φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Η ανάπτυξη κοινών δοµών πειραµατισµού επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών - ερευνητικών 
φορέων. 

 
ΑΠ. 7 Αναδιάρθρωση του Αγροτοδιατροφικού συµπλέγµατος (Επιχειρήσεις, παραγωγοί) 
 

Η λειτουργία ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων µε σκοπό την ενθάρρυνση οργανωµένων 
δράσεων συλλογικής προώθησης τοπικών προϊόντων. 

 

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 
 
Επιχειρηµατικότητα 
 

«Ανάπτυξη clusters και meta-clusters για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας 
στους στρατηγικούς τοµείς της χώρας (σύσταση τουριστικού δικτύου)» (∆ράση 01-
3α-1.3-01) - 700.000 (Επιχειρήσεις) 

 

Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας Οδού 
 
Οριζόντιες δράσεις 
 
Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή της Ο.Χ.Ε. (600.000 ευρώ) 
 

Τοπικές δικτυώσεις που στοχεύουν στην οργάνωση της αλυσίδας αξίας τουρισµού - 
πολιτισµού (συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης τοπικών προϊόντων στις περιοχές 
πόλους της ΟΧΕ. Οι ενισχύσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν ολόκληρη ή τµήµατα 
της αλυσίδας αξίας, από την χρηµατοδότηση για την διασύνδεση - οργάνωση της 
προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων στις τουριστικές µονάδες, συλλογικών 
συστηµάτων µεταφοράς σε περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων, εξειδίκευση 
προγραµµάτων ξενάγησης, κοινές στρατηγικές προώθησης - προβολής επιχειρήσεων 
/ προϊόντων. ∆ηµιουργία τοπικών συµφώνων ποιότητας κ.α. 
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014-
2020 
 
ΘΣ 1: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ 
 

Ε.Σ.2 Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής 

 
ΘΣ 3: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονοµίας 
 

Ε.Σ.5 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ 
άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας CLLD  
 
19.2.7: Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων. 

19.2.7.1. Εξειδίκευση Τοµέων και κλάδων Τοπικού προγράµµατος (εκτός γεωργικού 
τοµέα). Η υποδράση αφορά τη συνεργασία, δηµόσιων φορέων, ΟΤΑ Α και Β 
βαθµού, συλλογικοτήτων, ακαδηµαικών και ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων του 
τουριστικού τοµέα, κλπ. µε σκοπό τον όσο το δυνατό συµµετοχικό σχεδιασµό της 
τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών µορφών (εναλλακτικός, θρησκευτικός, 
γαστρονοµικός οικοτουρισµός) ή όλων των µορφών τουρισµού µε επικέντρωση 
στην ανατροφοδότηση του τουρστικού δυναµικού της Θάσου προς την ενδοχώρα 
και τη συνεργατική διαχείριση στην ανάπτυξη συµπληρωµατικών προορισµών. 
Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχηµάτων για την ανάπτυξη του 
τουρισµού µε σαφή αποστολή την ανάδειξη και ερµηνεία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας CLLD  
 
19.2.7 - Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα). Η δράση αφορά τη συνεργασία 
µεταξύ ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, δηµόσιων φορέων, ΟΤΑ Α και Β βαθµού, 
συλλογικοτήτων, επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα, κλπ. µε σκοπό τον όσο το 
δυνατό συµµετοχικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών µορφών 
(οικοτουρισµός) ή όλων των µορφών και τη συνεργατική διαχείριση του προορισµού 
ή µικρο-προορισµών. Έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχηµάτων για 
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την ανάπτυξη του τουρισµού µε σαφή αποστολή την ανάδειξη και ερµηνεία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών CLLD  
 
19.2.14 - Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών 

Η προτεινόµενη δράση αφορά σε συνεργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την 
υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών(πιθανόν σε συνεργασία και µε ερευνητικούς 
φορείς) για την προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση νέων ιδεών, καινοτόµων 
προϊόντων και τεχνικών, µε βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική 
διαδικασία, µεταφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, 
και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτοµιών προς όφελος της 
παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών, των επιχειρήσεων και του 
καταναλωτή. 

 
19.2.15 - Συνεργασία οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων στους τοµείς 
αγροδιατροφής, τουρισµού, µεταποίησης, εµπορίου, για τη δηµιουργία δικτύων (clusters) 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καβάλας 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και 
Καινοτοµίας στους τοµείς του Τουρισµού - 
Πολιτισµού & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών (Creative 
Industries)/Υποέργο εξοπλισµού δοµής: 36.450, 
Υποέργο συµβουλευτικής: 272.000€ (Προτεινόµενη 
πράξη 7) 

310.375 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

∆ηµιουργία ενός πρότυπου αγροτο-µεταποιητικού 
hub καινοτοµίας το οποίο θα είναι βέλτιστη 
πρακτική σε εθνικό επίπεδο και θα λειτουργεί και ως 
κέντρο µεταφοράς τεχνογνωσίας προς άλλες 
περιοχές της χώρας 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

 

 

Θεµέλιο Καινοτοµία 
 
Η καινοτοµία αποτελεί την κορυφή του δυναµικού τριγώνου που ορίζουν τα βασικά θεµέλια 
και αυτό διότι είναι το βασικό συστατικό που θα κινητοποιήσει άµεσα όλες τις διαδικασίες, θα 
δώσει στο σύστηµα θετικό πρόσηµο και θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της 
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περιοχής. Η αναγνώριση των καινοτόµων εµπλεκόµενων µελών, η συνέργεια µεταξύ αυτών 
και η επίτευξη νέων καινοτοµιών, είναι απαραίτητα στοιχεία της αναπτυξιακής διαδικασίας.  
 
Ως εργαλείο της καινοτοµίας/επιχειρηµατικότητας προτείνεται ένα Τοπικό Σύµφωνο 
Ποιότητας, το οποίο θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάµεις της περιοχής, θα ενισχύει τις 
καινοτόµες και ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες και θα δηµιουργεί ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα για την περιοχή. Μέσα από το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µπορούν να 
αναπτυχθούν: 
 

1. Συνέργειες καινοτόµων και πρωτοπόρων επιχειρηµατιών της περιοχής 
2. Καινοτόµα τουριστικά και αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες 
3. Θύλακας (Hub) καινοτόµων επιστηµόνων και νέων επιχειρηµατιών 

 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (2014-2020)  
 

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα 
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

3a - Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ 
άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

1.3 - Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µέσω νέων καινοτόµων ιδεών κατά 
προτεραιότητα στους στρατηγικούς τοµείς της χώρας 

08 - Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού 

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και 
ειδικά καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και αυτοαπασχόλησης 

Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
M01 - ∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης  

Βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές (καλές πρακτικές) για διαχείριση γεωργικών, δασικών 
εκµεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές (∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς) 

 
M03 - Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων  

Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας (γεωργοί, οµάδες γεωργών) 
 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 
2014-2020 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής 
Οικονοµίας 
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Ε.Σ.4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους 
τοµείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). ∆ύο 
διακριτές δράσεις προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου: η δηµιουργία 
θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, και η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτοµίας για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους. 

 
Ε.Σ.5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ. Ο στόχος αυτός 
θα επιτευχθεί αφενός µέσα από την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρµογής (η δράση απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των 
κλάδων RIS3), και αφετέρου µέσα από την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή 
διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτοµιών, τη βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, της γεωθερµίας και της βιοµάζας (η δράση 
απευθύνεται κατ’ προτεραιότητα σε επιχειρήσεις τοµέων προτεραιότητας της RIS3 και 
δύναται να επεκταθεί σε όλους του κλάδους της περιφερειακής οικονοµίας). 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
2014 - 2020 
 
ΑΠ. 1 Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Περιφερειακό Σύστηµα Καινοτοµίας.  
 

Άµεση εγκαθίδρυση του συστήµατος διακυβέρνησης και µε παρεµβάσεις που στοχεύουν: 
(α) στη βελτίωση των ικανοτήτων στρατηγικού σχεδιασµού στους συλλογικούς φορείς 
του παραγωγικού τοµέα και στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Περιφέρειας, και (β) στη 
δροµολόγηση διαδικασιών συµµετοχικού σχεδιασµού για το σύνολο του περιφερειακού 
συστήµατος καινοτοµίας.  

 
ΑΠ. 2 ∆ηµιουργία Νέας Γνώσης (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Παροχή κινήτρων σε µικρές επιχειρήσεις για συµµετοχή σε δράσεις ΕΤΑΚ (πχ. µέσω 
κουπονιών καινοτοµίας). 

 
Ενίσχυση κοινών ερευνητικών προσπαθειών επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών ή 
ερευνητικών φορέων µε έδρα την ΠΑΜ-Θ για προϊοντική ή διεργασιακή, ή οργανωτική ή 
προωθητική καινοτοµία 

 
ΑΠ. 3 ∆ιάχυση Γνώσεων και καινοτοµιών & ∆ικτύωση (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί 
φορείς, Επιχειρήσεις) 
 

Η ανάπτυξη µικρής κλίµακας επιδεικτικών έργων σε συνδυασµό µε έντονες προωθητικές 
ενέργειες για τη διάχυση τεχνολογικών ή µη καινοτοµιών στο παραγωγικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. 

 
ΑΠ. 6 Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας 
 

Στήριξη επιχειρηµατικών σχεδίων για την εισαγωγή τεχνολογικής καινοτοµίας (off the 
shelf) σε υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις 
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Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων (στρατηγική πληροφόρηση, καινοτοµικής 
και τεχνολογική επιχειρηµατικότητα, στήριξης της ποιότητας και παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων) 

 

ΑΠ. 7 Αναδιάρθρωση του Αγροτοδιατροφικού συµπλέγµατος (Επιχειρήσεις, παραγωγοί) 
 

Ο εκσυγχρονισµός του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος και η βελτίωση της 
περιφερειακής προστιθέµενης αξίας µε χρήση τεχνολογικά οδηγούµενης καινοτοµίας. 

 
Η προσαρµογή και χρήση ώριµων διεργασιακών, οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτοµιών, συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης ΤΠΕ, της ενίσχυσης των πηγών 
µοναδικότητας (π.χ., προϊόντα ΠΟΠ) και αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων. 

 
ΑΠ. 7 Ενίσχυση και εµπέδωση των αναδυόµενων κλάδων (Επιχειρήσεις) 
 

Ενίσχυση της τεχνολογικά οδηγούµενης προϊοντικής ή διεργασιακής καινοτοµίας, κατά 
προτίµηση µε εφαρµογή βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών (Key Enabling 
Technologies) στους κλάδους περιφερειακής και εθνικής προτεραιότητας 

 
∆ιεύρυνση του τουριστικού προϊόντος µέσω οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτοµιών. 

 
 

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 
 

Πρόγραµµα ενίσχυσης τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την 
ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» (∆ράση 01-3c-1.4-02) - 
3.000.000 (Επιχειρήσεις) 

 
Τουριστικές επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µονάδων και λοιπών 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής (καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γκολφ, χιονοδροµικά 
κέντρα, ιαµατικές πηγές, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, θεµατικά πάρκα, 
µονάδες τουρισµού υγείας, κέντρα αποκατάστασης, επισκέψιµες φάρµες, 
αγροκτήµατα) - 15.000.000 (Επιχειρήσεις) 

 
Επιχειρηµατικές επενδύσεις extreme sports (π.χ. Αλεξίπτωτο πλαγιάς, skydiving, rafting, 
canoe-kayak, ποδήλατο βουνού, αναρρίχηση, διάσχιση φαραγγιού), παρατήρηση 
άγριας ζωής, ιππασία, παιχνίδια περιπέτειας, off road µηχανοκίνητες περιηγήσεις 
(jeeps και µοτοσυκλέτες), καταδυτικά κέντρα, οργανωµένες υποδοµές για θαλάσσια 
αθλήµατα - 1.000.000 (Επιχειρήσεις) 

 
∆ηµιουργία υποδοµών υδατοδροµίων και εξυπηρέτησης αεροπορικών συνδέσεων µε 
υδροπλάνα - 1.000.000 (Ιδιώτης επενδυτής) 
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Αποκατάσταση εγκαταλειµµένων οικισµών και διαµόρφωση τους σε χώρους 
φιλοξενίας και αναψυχής - 2.500.000 (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιστορικής και αγροτοβιοµηχανικής 
κληρονοµιάς (Ιδιώτης επενδυτής) 

 
Τουριστικά πακέτα εµπειρικών προϊόντων: Νίκη της Σαµοθράκης, Εθνικά πάρκα – 
Φύση - Άγρια ζωή, Επιστήµη – Φιλοσοφία ∆ηµόκριτο, Προσκυνήµατα – Βυζάντιο - 
Απόστολος Παύλος, Μυθολογία – Όµηρος, Εγνατία οδός, Πολυπολιτισµικότητα 
Χριστιανοί-Μουσουλµάνοι, Οίνος – Γαστρονοµία, Ήλιος Νησιά, Πόλεις-City-break-
Συνέδρια, Θερµά λουτρά-Ηλικιωµένοι, Περιπέτεια, Ακρίτες, Οικογένειες  (Ιδιώτης 
επενδυτής) 

 

Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας Οδού 
 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων - 2.467.892 € 
 

Η κατάρτιση επαγγελµατιών ή/και παρεχόντων περιστασιακών υπηρεσιών τουρισµού 
σε πρακτικές "ασφαλούς" ξενάγησης 

 
Η Επιµόρφωση επιχειρηµατιών - διαχειριστών τοπικών µικρών µονάδων της 
αλυσίδας αξίας του τουρισµού 

 
Ενίσχυση γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας στην παροχή υπηρεσιών 
πολιτιστικού τουρισµού - οικοτουρισµού και την οργάνωση δραστηριοτήτων που 
συνδέονται µε αυτές 

 
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στον Πολιτισµό 

 
∆ιδασκαλία, εκµάθηση και εκπαίδευση σε τέχνες που σχετίζονται µε την ΟΧΕ (π.χ. 
γλυπτική) 

 
 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014-
2020 
 
ΘΣ 1: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ 
 

Ε.Σ.1 Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
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Ε.Σ.2 Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη 
δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις εφαρµογές παροχής δηµόσιων 
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων 
και στην ανοιχτή καινοτοµία µέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων, ενεργειών 
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγµένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης 
παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής 
εφαρµογής 

 
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης 
 

Ε.Σ.19 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και 
ειδικά καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

 
Ε.Σ.20 Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις 
αλλαγές 

 

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής συνοχής 
Ε.Σ.28 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
(∆ηµόσιοι φορείς, ΜΚΟ, συλλογικοί φορείς) 

Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή 
τοπική ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναµιών 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας CLLD  
 
Το τοπικό πρόγραµµα προβλέπει συγκεκριµένες δράσεις καινοτόµων έργων, καθώς και 
ενέργειες /  δράσεις εντός των επενδυτικών σχεδίων που περιγράφονται στις υπόλοιπες 
δράσεις. Η καινοτοµία µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή και µπορεί να αναφέρεται σε 
νέο προϊόν ή υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται. 
Μπορεί να είναι τεχνολογική ή µη τεχνολογική καινοτοµία προϊόντων και διαδικασιών. 

Ειδικότερα για την εξειδίκευση της καινοτοµίας στις εν λόγω δράσεις η ΟΤ∆ θα αναθέσει και 
θα εξειδικεύσει τις καινοτόµες παρεµβάσεις οι οποίες και θα πιστοποιούνται µε πιστοποιητικό 
διασφάλισης καινοτοµίας κατά την διαδικασία υλοποίησης τους 

Άρα συνολικά οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράµµατος εξυπηρετούνται από την 
προσέλκυση καινοτόµων παρεµβάσεων τόσο στην αγροδιατροφή οσο και στον τουρισµό 
και τις υπηρεσίες όπως και κυρίως στην ενίσχυση των νέων ανθρώπων 
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Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας CLLD  
 
19.2.7 - Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.3 - Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη 
και / ή την εµπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται µε τον αγροτουρισµό 

 

 

Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών CLLD  
 
19.3.1 - Φάροι Γνώσης και Καινοτοµίας. Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση 
της τοπικής ανάπτυξης µέσα από τον σχεδιασµό, τη δηµιουργία και την εγκαθίδρυση ενός 
συστήµατος ανάπτυξης, διάδοσης και διάχυσης της καινοτοµίας από τις συνεργαζόµενες 
αγροτικές περιοχές στη βάση µιας δοµηµένης και µακρόπνοης συνεργασίας των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός σκοπός του διατοπικού σχεδίου 
συνεργασίας των Ο.Τ.∆. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δηµιουργία ενός 
δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων – Φάρων Γνώσης και Καινοτοµίας ως ανοιχτά και 
ολοκληρωµένα συστήµατα ανάπτυξής στην αγροτική ύπαιθρο. 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καβάλας 
 

∆ράση Προϋπολογισµός Ωριµότητα  Χρηµατοδοτική 
Ωριµότητα 

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και 
Καινοτοµίας στους τοµείς του Τουρισµού - 
Πολιτισµού & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών (Creative 
Industries)/Υποέργο εξοπλισµού δοµής: 36.450, 
Υποέργο συµβουλευτικής: 272.000€ (Προτεινόµενη 
πράξη 7) 

310.375 € Υψηλή ΣΒΑΑ 

∆ηµιουργία ενός πρότυπου αγροτο-µεταποιητικού 
hub καινοτοµίας το οποίο θα είναι βέλτιστη 
πρακτική σε εθνικό επίπεδο και θα λειτουργεί και ως 
κέντρο µεταφοράς τεχνογνωσίας προς άλλες 
περιοχές της χώρας 

 Ανώριµο Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 

 
 

Πυλώνας Τουρισµός 
 
Σε ό,τι αφορά στον πυλώνα του Τουρισµού, είναι εµφανές ότι συζητάµε για έναν πόλο έλξης, 
ο οποίος τοποθετείται πάνω στην ιστορική αρχαία Εγνατία Οδό (Via Egnatia) µε «επεκτάσεις» 
δικτύωσης προς άλλες περιοχές συγκέντρωσης πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και µε 
συγκεκριµένες «πύλες» τουρισµού και «κέντρα» ανάπτυξης υπηρεσιών. Ο τουρισµός 
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αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας µε στόχο 
την αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη και το ΠΠΧΣΑΑ εστιάζει στην αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος (ποικιλία και έντονη εναλλαγή µορφής και είδους πόρων, ποικιλία περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µήκος / ποιότητα ακτών, πολιτισµικό κεφάλαιο) και στη 
δηµιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας, σύµφωνα µε τις φυσικές, πολιτισµικές, 
οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας, αλλά µε έµφαση στην 
προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
του τοπίου, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας (ΟΧΕ Εγνατίας Οδού, 2016). 
 

∆ες ανάλυση στο Παράρτηµα III 
 

 

Πυλώνας Πολιτισµός 

 
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας µιας περιοχής είναι η πολιτιστική κληρονοµιά 
(ιστορική και περιβαλλοντική) και σε αυτή πρέπει να βασίζεται ένας σύγχρονος σχεδιασµός, ο 
πολιτιστικός σχεδιασµός, ο οποίος συµβάλει αποφασιστικά στη βιώσιµη ανάπτυξη µε 
επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την προβολή των δυναµικών της 
χαρακτηριστικών (Deffner και Metaxas, 2007). Η προστασία, η διατήρηση, η ερµηνεία και η 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής αποτελεί πρόκληση για τις τοπικές 
κοινωνίες, ειδικά σε εποχές αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης, ώστε, µέσω της διαχείρισης, να 
µεταδοθεί η σηµασία της και η ανάγκη διατήρησής της στα µέλη της κοινωνίας και στους 
επισκέπτες (ICOMOS, 1996) 
 

∆ες ανάλυση στο Παράρτηµα IV 
 
 

Πυλώνας Αγροτο-περιβάλλον 

 
Το Αγροτο-περιβάλλον δεν µπορεί παρά να ειδωθεί µέσα από µια αειφορική µατιά. Αν και η 
περιοχή είναι κατά κύριο λόγω αγροτική, δεν θα πρέπει να παραληφθεί τόσο η προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και των αυτόχθονων ειδών πανίδας και χλωρίδας, όσο και να 
επιδιωχθεί η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων και δράσεων µέσα σε αυτό, που έχουν σχέση 
µε τον τουρισµό, το κυνήγι, την αλιεία. Στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της 
περιοχής, ή κοµµατιών της, σε κάποιο καθεστώς προστασίας (Μνηµεία της Φύσης, Natura 
κ.λ.π).  
 
∆ες ανάλυση στο Παράρτηµα V 
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Β.3 Ανάλυση ενδιαφερόµενων µερών 
 
 
Η γνώση και η µελέτη των ενδιαφερόµενων µερών αποτελεί βασικό τµήµα της µελέτης 

στρατηγικού σχεδιασµού µε την µέθοδο από τα κάτω προς τα επάνω. Τα ενδιαφερόµενα 

µέρη έχουν ενεργητικό ρόλο στην διαδικασία του σχεδιασµού και η εµπλοκή τους συµβάλει 

στην επιτυχή ολοκλήρωση του, καθώς, µέσω της διαδικασίας των διαβουλεύσεων, οι οποίες 

προτείνονται, λαµβάνονται υπόψιν οι ανάγκες τους, ο προγραµµατισµός τους για το µέλλον 

αλλά και η κεκτηµένη εµπειρία τους. Έτσι, διευκολύνεται η εφαρµογή του σχεδιασµού λόγω 

της εµπιστοσύνης των ενδιαφερόµενων µερών σε αυτόν. Τέλος, η συµµετοχική διαδικασία 

καθιστά τους εµπλεκόµενους φορείς ενεργούς θεµατοφύλακες της διαφάνειας στην 

κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδιασµού αλλά και της διατήρησης του παραγόµενου έργου. 

  

Αντλώντας συµπεράσµατα από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τον τρόπο αναγνώρισης, 

εµπλοκής, περιγραφής, και αξιολόγησης των ενδιαφερόµενων φορέων στην περιοχή 

ενδιαφέροντος επιχειρείται η κατανόηση των χαρακτηριστικών, του ρόλου και των 

αλληλεπιδράσεων που έχουν µεταξύ τους. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι φορείς 

κατατάσσονται ανά πυλώνα και θεµέλιο  µε βάση την εµπλοκή τους στην αναπτυξιακή 

διαδικασία της περιοχής ενδιαφέροντος. Τέλος µε βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω, 

προτείνεται, ένα οργανωµένο σχέδιο προσέγγισης και διαχείρισης των ενδιαφεροµένων 

µερών και ο κατάλληλος τρόπος προετοιµασίας και οργάνωσης των διαβουλεύσεων 

 

Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω έγινε η συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων 

στοιχείων για 350 ενδιαφερόµενα µέρη, βάση των οποίον γίνεται η ανάλυση των παρακάτω. 

 

Β.3.1 Συνοπτική Περιγραφή Ενδιαφερόµενων µερών 
 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη αρχικά κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το είδος φορέα έτσι ώστε 

να αποτυπωθεί µε ακρίβεια το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Η σύνθεση των 
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εµπλεκόµενων φορέων που επιλέχθηκαν αποτυπώνει τις προτεραιότητες που τίθενται από 

την οµάδα του σχεδιασµού διαχείρισης των εµπλεκοµένων µερών. ∆ηλαδή, την επιδίωξη για 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή της βάσης των δραστηριοποιούµενων µελών της 

τοπικής κοινωνίας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτής της κατηγοριοποίησης. 

Το 51,43% επί του συνόλου των ενδιαφερόµενων µερών κατατάσσεται στην κατηγορία των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, µικρών και µεσαίων κατά πλειοψηφία άλλα και λίγων µεγάλων ως φορείς 

σχεδιασµού και υλοποίησης µεγάλου µέρους του στρατηγικού σχεδιασµού. Η κατηγορία των 

ιδιωτικών φορέων σε συνδυασµό µε  την δεύτερη σε µέγεθος κατηγορία, κοινωνία - 

σύλλογοι, 20,57% επί του συνόλου των φορέων, θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά των 

συνδιασκέψεων που θα πραγµατοποιηθούν. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι 

µεµονωµένοι πολίτες απουσιάζουν από την καταγραφή των εµπλεκόµενων µερών, όµως, 

λόγο της φύσης των επιχειρήσεων (κατά µεγάλη πλειοψηφία προσωπικές επιχειρήσεις) και 

του εύρους καταγραφής των φορέων της κοινωνίας (Άτυπες οµάδες πολιτών, 

Μ.Κ.Ο/Κ.Α.Λ.Ο., σύλλογοι, σωµατεία) µια ενδεχόµενη προσθήκη µεµονωµένων πολιτών θα 

αποτελούσε πλεονασµό. Ακολουθούν φορείς του ∆ηµοσίου µε κύριους τοµείς τις Υπηρεσίες 

τους Ο.Τ.Α. και τα Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. 
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Β.3.2 Προσδιορισµός και Αναγνώριση ενδιαφεροµένων µερών 
 
 
Η τοπική κοινωνία, ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

επιµέρους κατηγοριοποιήσεις τους δύναται βάση του στρατηγικού σχεδιασµού ¨Πάρκο 

Φιλίππων¨ να αποτελέσουν τις κύριες κατηγορίες των ενδιαφεροµένων µερών που 

αλληλεπιδρώντας θα πετύχουν τον στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης. Το κυκλικό ∆ιάγραµµα 1 

δείχνει τα τα ποσοστά των ενδιαφερόµενων µερών στην συµµετοχική διαδικασία.  Οι φορείς 

του δηµόσιου τοµέα, δηλαδή τα εκλεγµένα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, θα καθορίσουν µε σαφήνεια ένα 

σταθερό και ασφαλές πλαίσιο (προγραµµατική σύµβαση, διαχειριστικός φορέας) και θα 

διανέµουν µέρος των χρηµατοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν. Ο ιδιωτικός τοµέας καλείτε 

να συµβάλει µε βάση τις δικές του προτεραιότητες εισάγοντας καινοτόµες εφαρµογές, 

υπηρεσίες και προϊόντα αναδιανέµοντας πόρους και επενδύοντας στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της περιοχής. Τέλος, η τοπική κοινωνία µε τις οµάδες πολιτών αλλά και τους 

µεµονωµένους πολίτες καλείτε να συµµετάσχει στον σχεδιασµό και την λήψη αποφάσεων για 

την αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων της και την χάραξη προτεραιοτήτων για το 

µέλλον της περιοχής.   
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Τα σύγχρονα κράτη αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εµπλοκής της τοπικής κοινωνίας και 

επιχειρήσεων στο σχεδιασµό της περιοχής που διαµένουν και δραστηριοποιούνται, 

δηµιουργούν µηχανισµούς προσέλκυσης εµπλεκόµενων µερών και πολιτών αλλά και 

εκπαίδευσης αυτών. Ιδιαίτερη σηµασία δίνετε στην κατανόηση της σχέσης της ιστορίας και 

του φυσικού περιβάλλοντος από τους κατοίκους της υπό σχεδίαση περιοχής ώστε να έχουν 

επίγνωση της σοβαρότητας των µελλοντικών αποφάσεων. Επίσης οι ντόπιοι µέσα από τις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και την συµβουλευτική που τους παρέχετε κατά τον σχεδιασµό 

έχουν την ευκαιρία γνωρίζοντας και παρατηρώντας τις εξελίξεις από κοντά να αναπτύξουν 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ώστε να κεφαλαιοποιήσουν στον ιδιωτικό τοµέα τόσο την 

υπεραξία που θα αποκτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όσο και τα τουριστικά οφέλη 

που θα δηµιουργηθούν. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του σε περιοχή µε πολιτιστική 

κληρονοµιά δίνει στους κατοίκους της: 

● Την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά κάτω από ένα οργανωµένο 

πλάνο 

● Την ασφάλεια ότι έχουν πάντοτε τους σχεδιαστές να τους συµβουλεύσουν για την 

επένδυση που επιθυµούν να κάνουν 

● Γνώση των πλεονεκτηµάτων πριν από όλους για το µοντέλο που αναπτύσσετε στην 

περιοχή τους 

Πρέπει να νιώσουν περήφανοι βελτιώνοντας και αναδεικνύοντας οι ίδιοι την ιστορική και 

περιβαλλοντική κληρονοµία της περιοχής που διαµένουν, να νιώσουν µέρος του σχεδίου. 

 

Συγκεκριµένα, η ανάγνωση και άρα στοχοθέτηση των ενδιαφερόµενων µερών ως προς τον 

στρατηγικό σχεδιασµό  “Πάρκο Φιλίππων” γίνεται µε βάση τον πυλώνα και το θεµέλιο όπως 

αυτά έχουν περιγραφεί στην Στρατηγική Μελέτη Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας (Οψόµεθα 

εις Φιλίππους, 2017, σελ. 12-19). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τόσο στο στάδιο της 

διαχείρισης όσο και στο στάδιο της διαβούλευσης των ενδιαφερόµενων µελών η ευκολότερη 

διάγνωση προβληµάτων και αναγκών,  η σαφής δόµηση προτάσεων/λύσεων, η απτή και 

στοχευµένη  πληροφόρηση και τέλος η ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ κέντρου λήψης 

αποφάσεων και συµµετεχόντων  
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Παρακάτω, στον Πίνακα 2 βλέπουµε αναλυτικά την τοποθέτηση των ενδιαφερόµενων µερών 

στους πυλώνες του “Πάρκου Φιλίππων” ανάλογα µε την δράση που αναπτύσσουν και τον 

τοµέα εξειδίκευσης τους. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται τόσο µεµονωµένα σε πυλώνα 

πολιτισµού, αγροτοπεριβάλλοντος και τουρισµού όσο και σε συνδυασµό τον παραπάνω. 

Παρατηρούµε ότι οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφερθούν στον πυλώνα του Τουρισµού 

έχουν το εύρος 161 κατά κύριο λόγω επιχειρήσεων όπως φαίνεται στο τρίτο κυκλικό 

διάγραµµα του πίνακα 2. Στον Πολιτισµό υπάρχουν 78 φορείς µε σηµείο άξιο αναφοράς ότι 

η πλειοψηφία από αυτούς ανήκει κατηγορία στην κοινωνία των πολιτών, δείτε το δεύτερο 

κυκλικό διάγραµµα του πίνακα 2. Στους Πυλώνες Αγροτοπεριβάλλοντος, Πολιτισµού και 

Τουρισµού έχουν καταγραφεί 90 φορείς κατά κύριο λόγω συνεταιρισµοί αγροτών, µνηµεία 

της φύσης και εµπλεκόµενα µέρη µε εξειδίκευση στο περιβάλλον (πρώτο κυκλικό διάγραµµα 

του πίνακα 2). Στην παρούσα φάση να η καταγραφή των αγροτικών επιχειρήσεων έγινε σε 

δευτεροβάθµιο επίπεδο αγροτικών ενώσεων καθώς και συλλόγων και όχι επιδευµατιών - 

ατοµικών αγροτικών επιχειρήσεων, στην φάση των διαβουλεύσεων, εφόσον κριθεί σκόπιµο 

από τους σχεδιαστές, µπορεί να δηµιουργηθεί καταγραφή σε πρωτοβάθµια κλίµακα.  

 
 
 
 
Πίνακας 2, Ποσοτική και ποιοτική αναγνώριση ενδιαφεροµένων µερών ως προς τους Πυλώνες του Πάρκου 
Φιλίππων 
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Η βασική πληροφορία που εξάγουµε και από τον πίνακα 3 έγκειται στην ενηµέρωση όλων 

για την θέση που καταλαµβάνουν στη συµµετοχική διαδικασία. Οι ακόλουθες αναλυθέντες 

κατηγορίες συµπεριλαµβάνουν τα τρία θεµέλια του “Πάρκου Φιλίππων” αλλά και συνδυασµό 

αυτών. Τα 189 από τα 350 εµπλεκόµενα µέρη ή το 54%, εντάσσονται στα θεµέλια της 

Συµµετοχής και της Επιχειρηµατικότητας/Καινοτοµίας. Το 28% επί του συνόλου επιµερίζεται 

στην κατηγορία Παιδεία/ εκπαίδευση και Συµµετοχή. Καταλήγοντας, τα µέρη που 

εντάσσονται σε ένα θεµέλιο µόνο είναι 7 στο θεµέλιο Επιχειρηµατικότητας/Καινοτοµίας, 21 

στο θεµέλιο Παιδεία/ εκπαίδευση και 34 στο θεµέλιο Συµµετοχή. 
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Πίνακας 3, Ποσοτική και Ποιοτική αναγνώριση ενδιαφεροµένων µερών ως προς τα Θεµέλια του Πάρκου 
Φιλίππων 
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Β.3.3 Μέθοδος Αξιολόγησης Ενδιαφερόµενων µερών  

 
 
Η αξιολόγηση των Ενδιαφερόµενων µερών θα γίνει λαµβάνοντας υπόψιν τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά που φέρουν, γνώση, ικανότητες και σχέδια. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα την Borrini Feyerabend (1999) τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να  θα 

αξιολογηθούν µε βάση το: 

 

1. Αν είναι ενήµεροι για τα συµφέροντα τους στην περιοχή ενδιαφέροντος ακόµη και αν 

δεν γνωρίζουν όλα τα θέµατα ή προβλήµατα σχετικά  µε την διαχείριση 

2. Αν κατέχουν συγκεκριµένες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) και έχουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα (εγγύτητα, αξιοπιστία) σε τέτοιου είδους διαχείριση 

3. Αν έχουν θέληση να επενδύσουν συγκεκριµένους πόρους (χρόνο, χρήµατα, πολιτική 

εξουσία) 

4. Αν είναι εξωστρεφής και πως επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον 

 

Η αξιολόγηση των τριών πρώτων χαρακτηριστικών θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας των 

διαβουλεύσεων. 

 

Η αξιολόγηση της εξωτερικότητας των ενδιαφερόµενων µερών έγινε βάση της 

δραστηριότητας τους στο διαδίκτυο. Τόσο βάση του εάν κατέχουν ή όχι επαγγελµατικό 

ισότοπο όσο και βάση της κατοχής και δραστηριότητας σελίδας στο δηµοφιλές µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σε σύνολο 350 ενδιαφεροµένων φορέων  Η 

δραστηριότητα στο προαναφερθέν µέσο κοινωνικής δικτύωσης έγινε βάση της 

καταµέτρησης των δηµοσιεύσεων τους κατά το τελευταίο τρίµηνο 1/11/2017-28/01/2018.  

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 4, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 

ενδιαφεροµένων µερών έχει ισότοπο. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σχεδόν οι µισοί, 156 από το 

σύνολο των 350 µερών, δεν έχουν σελίδα στο διαδίκτυο συνεπώς δεν συµβαδίζουν µε την 

εποχή, δεν εµφανίζουν δηµόσιο προφίλ και η δραστηριότητα τους σε επιχειρηµατικό ή 
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κοινωνικό επίπεδο δεν δηµοσιοποιείται  σε τοπική όσο και σε ευρύτερη περιφερειακή, εθνική 

ή και παγκόσµια κλίµακα. Επιπροσθέτως, τα κυκλικά διαγράµµατα του πίνακα 4 µας 

πληροφορούν ότι το 63% των επιχειρήσεων και το 62% του δηµόσιου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα έχουν ιστότοπο σε αντίθεση µε το 36% της κατηγορίας κοινωνία των 

πολιτών/ κοινωνία. 

 

Πίνακας 4, Κατοχής Ιστοσελίδας Ενδιαφερόµενων µερών, ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση 

 

 
 

Σχετικά µε την ανάλυση της παρουσίας στο facebook Πίνακας 5 καταγράφεται ότι τα 2/3 του 

συνόλου των ενδιαφεροµένων µερών έχουν παρουσία σε αυτό αυξάνοντας την 

εξωτερικότητα τους αλλά µόνο 46 εξ αυτών ενηµερώνουν το κοινό της σελίδας τους τακτικά 

κατά το τελευταίο τρίµηνο. Επιπλέον, το 1/3  δεν έχει σελίδα στο συγκεκριµένο µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης.  
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Αναφορικά µε µε τα κυκλικά διαγράµµατα του Πίνακα 5 παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις και 

η κοινωνία των πολιτών/ κοινωνία έχουν σελίδα στο facebook σε ποσοστό 76% µε την 

διαφορά ότι οι επιχειρήσεις ενηµερώνουν τακτικά την σελίδα τους µόλις σε ποσοστό 10% 

ενώ η κοινωνία των πολιτών/ κοινωνία σε ποσοστό 17%, το δηµόσιο / ευρύτερο δηµόσιο σε 

ποσοστό 65% δεν έχει σελίδα facebook. ∆ιακρίνουµε ότι το η πλατφόρµα του facebook 

αποτελεί προσφιλέστερο µέσω επικοινωνίας και και δικτύωσης για την κατηγορία κοινωνία 

των πολιτών/ κοινωνία από ότι ο επαγγελµατικός ιστότοπος. 

 
Πίνακας 5, Ύπαρξη σελίδας facebook ενδιαφερόµενων µερών, ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Β.3.4 Υπάρχουσες ∆υναµικές µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών 
 
 
Στο πλαίσιο δηµιουργίας και τήρησης µίας ατζέντας στο στάδιο της διαβούλευσης ιδιαίτερη 

σηµασία αποδίδεται  στις σχέσεις, τις συνεργασίες και την αλληλεπίδραση των εµπλεκόµενων 

µερών του σχεδίου του “Πάρκου Φιλίππων”. Η σηµασία αυτή αποτελεί προϊόν της 

κατανόησης. Από τις ενότητες της Ανάλυσης του Υπερκείµενου και Συναφούς Σχεδιασµού και 
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της Αποτύπωσης Υφιστάµενης κατάστασης γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία µεταξύ της 

Κυβέρνησης, Υπηρεσιών και  Ο.Τ.Α. ‘Α και ‘Β βαθµού βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ειδικότερα η συνεργασία των παραπάνω έγκειται τόσο σε θεσµικό όσο και σε 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο µε τους Ο.Τ.Α. ‘Α και ‘Β να έχουν στενότερες σχέσεις. Επιπρόσθετα 

παρατηρείται ότι τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τ.Ε.Ι. 

Α.Μ.Θ.)  και οι Ερευνητικοί Φορείς της περιοχής έχουν περιορισµένη συνεργασία µε τόσο µε 

τους Ο.Τ.Α., κυρίως σε περιπτώσεις αναζήτησης χρηµατοδοτικών εργαλείων, όσο και µε την 

κοινωνία και τις επιχειρήσεις Συγκεκριµένα η παραγωγή γνώσης, πληροφορίας καθώς και η 

έρευνα δεν συνδέονται σχεδόν ποτέ µε τις ανάγκες, την αναβάθµιση και την αειφορία της 

τοπικής κοινωνίας, επιχειρηµατικότητας και περιβάλλοντος.  

 

Στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών είναι εµφανής από την αποτύπωση των 

ενδιαφεροµένων µερών ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα και οργάνωση σε τοπικούς 

πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους η δράση των οποίων περιορίζεται σε συγκεκριµένο 

γεωγραφικό χώρο, οικισµό ή χωριό, έχουν όµως την δυνατότητα κυρίως λόγω των 

προσωπικών τους σχέσεων και της εγγύτητας στην περιοχή να αναπτύξουν την εξωστρέφεια 

τους, τουλάχιστον σε σχηµατισµό τοπικών δικτύων σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα τους και 

εφόσον παρακινηθούν µε συγκεκριµένη και στοχευµένη ατζέντα. Σχετικά µε τις τοπικές 

επιχειρήσεις του “Πάρκου Φιλίππων” δεν υπάρχει συνεργασία µε οικονοµικό αποτέλεσµα 

(εξαγωγές ή προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης), συµπληρωµατικότητα προϊόντων ή 

υπηρεσιών, κοινή ταυτότητα (brand), σύµφωνο ποιότητας, δίκτυα ή ενώσεις εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων όπως οι οινοπαραγωγοί της περιοχής.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν αποτελέσµατα τα οποία έχει εξάγει η Επιστηµονική οµάδα 

“Οψόµεθα εις Φιλίππους” µετά από συνεχείς επαφές, διαβουλεύσεις και δράσεις µε πληθώρα 

ενδιαφεροµένων µερών του “Πάρκου Φιλίππων” από το δηµόσιο, τις επιχειρήσεων και την 

κοινωνίας των πολιτών τα έτη 2015-2018. Η σαφής, εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση αλλά και 

η ανάλυση των δυναµικών αυτών δύναται να καταγραφεί και να  αναπτυχθεί περισσότερο 

στο στάδιο των διαβουλεύσεων ή σε περαιτέρω έρευνα σε επόµενο στάδιο µιας και αποτελεί 

µια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία.  
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Β.3.5 Αποτύπωση Σχεδίου προσέγγισης και διαχείρισης των 
ενδιαφεροµένων µερών 
 
 
Τα αναπτυξιακά πλάνα που σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν σε τοπικό επίπεδο τις 

τελευταίες δεκαετίες -µετρώντας ελάχιστες εξαιρέσεις- είχαν ένα στρεβλό χαρακτήρα 

τεχνοκρατικής προσέγγισης όσον αφορά συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων ο οποίος 

ενθάρρυνε την παθητική τους στάση. Οµάδες ειδικών ή τα κέντρα λήψεις αποφάσεων 

λάµβαναν αποφάσεις και χάραξαν πολιτικές (που αφορούσαν τους πυλώνες αναφοράς, 

τουρισµός, πολιτισµός και αγροτοπεριβάλλον) σε κλειστές διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό 

διάλογο και συµµετοχή.  Έτσι, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι σπάνια γίνονταν λήπτες 

πληροφορίας σχετικής µε το πλάνο σχεδιασµού και υλοποίησης και κατά συνέπεια το 

αποτέλεσµα ήταν αδύνατο να αφοµοιωθεί και να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης.  

 

Συνολικά, ο στρατηγικός σχεδιασµός ‘’Πάρκο Φιλίππων’’ στοχεύει στην 

ενεργητική  συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες δυνατές 

αποφάσεις λαµβάνοντας υπόψιν, ισότιµα, τα συµφέροντα τόσο των ισχυρών και όσο και 

λιγότερο ισχυρών οµάδων των ενδιαφεροµένων µερών. Έτσι ο σχεδιασµός συµµετοχής είναι 

προσανατολισµένος στην διαδικασία όπου θα υπάρχει αµφίδροµη ροή πληροφορίας 

ανάµεσα στην οµάδα του στρατηγικού σχεδιασµού  και τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε αυτά 

να λειτουργήσουν τόσο συµβουλευτικά, συµβάλλοντας στην ωρίµανση ιδεών, όσο και 

αποφασιστικά σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασµό ως το τελικό αποτέλεσµα δείτε το  Σχήµα 

1. 
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Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, από άποψη θεσµικής υπόστασης, το σχέδιο διαχείρισης 

στοχεύει σε έναν υβριδικό τύπο συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων. Όπου θα 

συνδυάζονται, από τη µία, στοιχεία  µονιµότητας και διάρκειας των διαβουλεύσεων -

θεσµοθετηµένος τύπος συµµετοχής- µε οµάδες εκπρόσωπων των παραγωγικών φορέων, 

των επιστηµονικών οµάδων και της κοινωνίας και από την άλλη, κρίνεται σκόπιµο να 

χρησιµοποιηθεί και η µέθοδος του Ad hoc τύπου συµµετοχής όπου ένα ευρύ φάσµα 

συµµετεχόντων περιστασιακά και µε βάση συγκεκριµένες θεµατικές θα διαβουλεύεται µε την 

µορφή διαδικτυακών συζητήσεων, παρουσιάσεων και εργαστηρίων. 

 

Με αφετηρία την καταγραφή των εµπλεκόµενων µερών, αποτυπώθηκε η επιθυµητή από τους 

σχεδιαστές διαβάθµιση συµµετοχής πάντοτε µε την βασική φιλοσοφία του στόχου της 

ενεργητική συµµετοχικής διαδικασίας. Στο Σχήµα 3 ορίζονται έξι κατηγορίες, µε ιεραρχικά 

αυξανόµενη ένταση του βαθµού συµµετοχής των εµπλεκόµενων µερών. 

Σχήµα 3, Βαθµός συµµετοχής στην στη συµµετοχικής διαδικασία
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Σύµφωνα µε τον στόχο της συµµετοχής και τις δυνατότητες που έχουν οι εµπλεκόµενοι να 

συνεισφέρουν στην διαδικασία και το περιβάλλον εντός του οποίου εξετάζεται ο ολιστικός 

στρατηγικός σχεδιασµός “Πάρκο Φιλίππων” εντάχθηκαν σε κατηγορίες της παραπάνω 

διαβάθµισης. Στον πίνακα 6 βλέπουµε ότι το σενάριο περιγράφει για την υψηλότερη 

βαθµίδα  Κινητοποίηση- Ενεργό Συµµετοχή στο µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας των 

πολιτών/ πολίτες. Στην αµέσως επόµενη βαθµίδα της συνεργασίας στοχοποιούνται οι 

επιχειρήσεις και στην Αλληλεπίδραση κοινού και κέντρων λήψης αποφάσεων το δηµόσιο/ 

ευρύτερο δηµόσιο. Στην Λειτουργική συµµετοχή συµµετέχουν κυρίως οι φορείς της κεντρικής 

διοίκησης. 

 

 

 

Πίνακας 6, Επιθυµητή ∆ιαβάθµιση Συµµετοχής, ποσοτική αποτύπωση 

 

 

 

 

 

Έτσι, έχει σχηµατιστεί το βέλτιστο σενάριο ενεργητικής συµµετοχής αυτό της κατηγορίας µε 

Ισχυρή συµµετοχή. Ο κλιµακούµενος βαθµός συµµετοχής των εµπλεκόµενων µερών θα 

πρέπει να καταγράφεται και να ελέγχεται κατά την διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 

διότι συνεπάγεται µια αντίστοιχα κλιµακούµενη αλλαγή των συσχετισµών δύναµης πάνω 

στην διαδικασία λήψης απόφασης. Στο αµέσως επόµενο σενάριο περνάµε στο δεύτερο 

στάδιο της ενεργητικής συµµετοχής αυτό µε κλιµακούµενη συµµετοχή, το οποίο αναφέρεται 

διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ώστε να επαναπροσδιοριστεί αυτή καθ’ αυτή η  διαδικασία 

της διαβούλευσης και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.  
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Β.3.6 Προετοιµασία ∆ιαβουλεύσεων  

 
 
Με βάση τη συµµετοχή, την ανοιχτότητα και τις διατοµεακές συνέργειες, επιθυµητό είναι να 

αναπτυχθεί µια πρότυπη διαδικασία συµµετοχικού σχεδιασµού που θα διευκολύνει 

καινοτόµες λύσεις για το "Πάρκο Φιλίππων". 

 

Αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αποδείξει ότι η διαβούλευση σε φυσικό χώρο απελευθερώνει 

τη δηµιουργικότητα των πολιτών, συνδέει δυνάµεις και λύσεις που οδηγούν σε πραγµατικά 

χρήσιµα και βιώσιµα έργα. Συµµετέχοντας στον σχεδιασµό, αυτόµατα αναπτύσσεις την 

αίσθηση του ανήκειν, αλλά και την ευθύνη και δέσµευση για την υλοποίηση και την εξέλιξη 

ενός έργου µε γνώµονα το κοινό συµφέρον. Με αντίστοιχο τρόπο θα διαµορφωθεί η 

Ταυτότητα Τόπου “Πάρκο Φιλίππων” ως ζωντανό πλέγµα που συνδέει και ενδυναµώνει όλα 

τα εµπλεκόµενα στο σχεδιασµό µέρη. 

 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και την καρδιά του σχεδιασµού του “Πάρκου Φιλίππων” θα 

προσδώσει δύναµη στις κοινωνικές οµάδες και τους επιχειρηµατίες, αυξάνοντας τη 

δυνατότητα εµπλοκής τους στη συµµετοχική διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται 

από την UNESCO (1980), η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί δικαίωµα για τους 

πολίτες, αλλά και την ατµοµηχανή για την κοινωνική έκφραση/συµµετοχή και την κοινωνική 

και πολιτιστική εξέλιξη.  

        

Στο σηµείο αυτό, τονίζεται η ανάγκη εκδηµοκρατισµού της ροής πληροφορίας προς το κοινό 

(Lee 1989, Stratigea 2012), δηλαδή η διασφάλιση ίσης δυνατότητας πρόσβασης όλων των 

κοινωνικών οµάδων σε πληροφορία, ως κύρια πολιτική κατεύθυνση των κέντρων λήψης 

αποφάσεων. Η αντίληψη αυτή διαπνέεται από την πεποίθηση ότι µια διαδικασία διεύρυνσης 

της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορία, που οδηγεί σε «ενηµερωµένες», 

«ευαισθητοποιηµένες» και «ενδυναµωµένες» κοινωνικές οµάδες (Cary 1989a), πρόθυµες να 

συµµετάσχουν δηµιουργικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αλληλεπιδράσουν µε τα 
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κέντρα λήψης αποφάσεων σε ένα συναινετικό κλίµα εξεύρεσης αµοιβαία επωφελών λύσεων 

για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Η δυνατότητα ευρείας και αποτελεσµατικής διάχυσης της 

πληροφορίας προς τις διάφορες κοινωνικές οµάδες έχει διευρυνθεί σηµαντικά, µέσα από τις 

δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και κυρίως 

τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοιχείο που µπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω 

ενδυνάµωση των διαφόρων οµάδων στο πλαίσιο των συµµετοχικών προσεγγίσεων 

(Papadopoulou και Stratigea 2014, Panagiotopoulou και Stratigea 2014, Stratigea και άλλοι 

2015).  

 

 

 

 

 

 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον παρακάτω Πίνακα Προετοιµασίας ∆ιαβουλεύσεων: 
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Β.4 Ανάλυση ∆υνάµεων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και Απειλών 
(SWOT) 
 

Β.4.1 Πίνακας S.W.O.T. Ανάλυση του «Πάρκου Φιλίππων 
 

 
∆υνάµεις Μειονεκτήµατα Ευκαιρίες Απειλές 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
Π.6 : Πλούσια 
πολιτιστική 
κληρονοµιά της 
περιοχής των 
τενάγων των 
Φιλίππων 
(συµπεριλαµβανοµ
ένων διεθνών 
αναγνωρισµένων 
και αξιοθέατων 
παγκόσµιας 
κληρονοµιάς της 
UNESCO) 
Π.7 : Σχετικά υψηλή 
συγκέντρωση 
µοναδικών και 
οµαδοποιηµένων 
χώρων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς  
Π.8 : Ισχυρή θέση 
στην ανάπτυξη 
πολιτιστικών 
γεγονότων 
Π.9 : Ευνοϊκή γεω-
στρατηγική θέση 
στο κέντρο µιας 
διασταύρωσης 
πολιτισµών και 
γεωγραφική 
εγγύτητα µε την 
Αρχαία Εγνατία 
Οδό  
Π.10 : Έντονη 
δραστηριότητα των 

Μ.6 : Έλλειψη κοινού 
εµπορικού σήµατος 
(Branding) της 
περιοχής του Πάρκου 
Μ.7 : Οι πολιτιστικές 
δραστηριότητες 
παρουσιάζουν υψηλή 
εποχικότητα και 
εξάρτηση από µικρές 
αγορές 
Μ.8 : Έλλειψη 
εξειδικευµένου 
προσωπικού και 
ειδικοτήτων για την 
πολιτιστική διαχείριση  
Μ.9 : Αδύναµη 
χρηµατοδοτική πολιτική 
για αξιοποίηση 
δηµόσιων και ιδιωτικών 
οικονοµικών πόρων  
Μ.10 : Ανεπαρκής 
εκπαιδευτική εργασία 
σε θέµατα προστασίας 
και αξιοποίησης του 
πολιτισµού 
αποθέµατος 
Μ.11 : Αδύναµη 
συνεργασία µεταξύ 
των διοικητικών 
σχηµατισµών (δήµοι, 
πόλεις, χωριά κλπ) και 
των πολιτιστικών 
φορέων  
 

Ε.6 : ∆ιεθνής τάση για 
δηµιουργία δράσεων 
Arts Residency για 
προσέλκυση διεθνών 
και εγχώριων 
καλλιτεχνών 
Ε.7 : 
Επαναχρησιµοποίηση 
χώρων βιοµηχανικής 
κληρονοµιάς µε στόχο τη 
διοργάνωση δράσεων 
πολιτισµού  
Ε.8 : Αξιοποίηση 
αρχαιολογικών 
ευρηµάτων που 
προκύπτουν από την 
διέλευση του αγωγού 
της Trans Adriatic 
Pipeline 
Ε.9 : Αξιοποίηση της 
διεθνούς τάσης στην 
Ελλάδα για τη 
δηµιουργία 
θερµοκοιτίδας 
επιχειρήσεων που θα 
ενισχύσει και θα 
υποστηρίζει νέες/ 
καινοτόµες επιχειρήσεις 
και πρωτοβουλίες 
Ε.10 : Ανάπτυξη 
συνεργασιών µεταξύ 
των φορέων µέσω 
κοινών διαβουλεύσεων  

Α.5: 
Κατακερµατισµός 
της ενιαίας περιοχής 
Α.6 : Αδιαφορία 
για τα 
αρχαιολογικά 
ευρήµατα που 
προκύπτουν µετά 
τη διέλευση του 
αγωγού της Trans 
Adriatic Pipeline 
Α.7 : Αδυναµία 
υποστήριξης και 
σηµάδια 
εγκατάλειψης των 
αναπτυξιακών 
έργων µετά τη 
λήξη των 
διάφορων 
προγραµµάτων  
Α.8 : Περιορισµένη 
πολιτική βούληση 
και πολιτιστικός 
αναλφαβητισµός 
της πολιτικής 
διοίκησης για έργα 
βιώσιµης 
ανάπτυξης που 
διαχειρίζεται η 
κοινωνία των 
πολιτών 
Α.9 : Χαµηλό 
µορφωτικό 
επίπεδο των 
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 ∆υνάµεις Μειονεκτήµατα Ευκαιρίες Απειλές 
 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Π.13 : Ύπαρξη 
ισχυρού πόλου 
έλξης πάνω στην 
ιστορική και 

Μ.12 : Υψηλή 
εποχικότητα στην 
τουριστική κίνηση που 
επικεντρώνεται κυρίως 

Ε.11 : Ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και 
δηµιουργία ελκυστικών 
θεµατικών προϊόντων 

Α.13 : Αρνητικές 
επιπτώσεις 
υπερτουρισµού  
Α.14 : Μείωση 

εφοριών 
κλασσικών 
αρχαιοτήτων, 
Γαλλικής 
αρχαιολογικής 
σχολής και 
Αρχαιολογικής 
σχολής 
Αριστοτελείου 
πανεπιστηµίου 
Π.11: Έγκριση 
χρηµατοδότησης  του 
έργου 
HERIPRENEURSHIP 
της Αναπτυξιακή 
Καβάλας και της 
∆ιατοπικής 
Συνεργασίας CLLD 
Leader µε τίτλο 
«Πάρκο Φιλίππων» 
Π.12: Ύπαρξη 
µεγάλου αριθµού 
πολιτιστικών φορέων 
και συλλόγων µε 
σηµαντικές δράσεις 
πολιτισµού, 
παράδοσης και 
αθλητισµού 

 κατοίκων  
Α.10 : Μείωση 
δηµόσιας και 
ιδιωτικής 
χρηµατοδότησης 
σε συνδυασµό µε 
την οικονοµική 
κρίση / ανεργία / 
µείωση 
διαθέσιµων 
πόρων για τις 
τοπικές αρχές και 
µικρο-µεσαίες 
επιχειρήσεις 
Α.11 : Αδυναµία 
εµπλοκής και 
δηµιουργίας 
συνεργασιών µε 
την τοπική 
κοινότητα, τους 
τοπικούς/περιφερε
ιακούς/εθνικούς 
φορείς και 
οργανισµούς 
Α.12 : Ο 
αυξηµένος 
εσωτερικός 
ανταγωνισµός σε 
επίπεδο δήµων και 
νοµών θα 
απειλήσει τις 
ασθενέστερες 
περιοχές και θα 
αυξήσει τα στενά 
πολιτικά και 
κοµµατικά 
συµφέροντα 
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διεθνώς 
αναγνωρίσιµη 
αρχαία Εγνατία 
Οδό (Via Egnatia)  
Π.14: Σχετικά 
υψηλή 
συγκέντρωση 
µοναδικών χώρων 
τουριστικού 
ενδιαφέροντος µε 
προοπτικές 
δηµιουργίας 
θεµατικών 
τουριστικών 
προϊόντων  
Π.15 : 
Προσβασιµότητα 
στην περιοχή 
ενδιαφέροντος 
µέσω του διεθνούς 
αεροδροµίου , των 
λιµανιών Καβάλας 
και Αµφίπολης και 
της Εγνατίας Οδού  
Π.16 : Μεγάλος 
αριθµός 
επιχειρήσεων 
τουριστικών 
επαγγελµάτων 
(τουριστικά γραφεία, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία) και 
γαστρονοµίας µε 
αύξηση του αριθµού 
των καφέ, 
αναψυκτηρίων και 
ζαχαροπλαστείων   
Π.17 : ∆υναµικές 
συνεργασίες µε 
αναπτυξιακούς, 
εκπαιδευτικούς και 
φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για 
ζητήµατα τουριστικής 
ανάπτυξης  

 

στους φθινοπωρινούς 
και χειµερινούς µήνες 
Μ.13 : Αδυναµία 
προσέλκυσης 
εναλλακτικών τουριστών 
στο Πάρκο Φιλίππων 
Μ.14 : Ανισοµερής 
πολιτιστική και 
τουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή 
ενδιαφέροντος 
Μ.15 : Αδύναµη εικόνα 
του Πάρκου Φιλίππων 
ως τουριστικός 
προορισµός 
Μ.16: Χαµηλή διάδραση 
και συνεργασία µεταξύ 
των επιχειρήσεων 
τουρισµού (εκτός 
καταλυµάτων)  
Μ.17 : Μικρός αριθµός 
τουριστικών 
καταλυµάτων και 
υποδοµών 
Μ.18: Αδυναµία 
ανταγωνισµού 
γειτονικών 
δηµοφιλέστερων 
τουριστικών 
προορισµών στην 
προσέλκυση τουριστικής 
διαµονής  
 

πολιτισµού και 
τουρισµού 
Ε.12 : Αξιοποίηση 
σηµείων του Πάρκου για 
δηµιουργία αφηγήσεων 
(narratives) που θα 
περικλείουν το 
πολιτιστικό και 
τουριστικό απόθεµα του 
Πάρκου Φιλίππων 
Ε.13 : Ανάπτυξη και 
αναβάθµιση του 
αεροδροµίου της 
Καβάλας από την 
εταιρία Fraport Greece 
Ε.14 : Επένδυση του 
οµίλου Μουζενίδη για 
εκτεταµένη ανακαίνιση 
και λειτουργία του Tosca 
Beach Bungalows στην 
Καβάλα 
Ε.15 : Tα ζητήµατα της 
ανάπτυξης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και του 
τουρισµού καλύπτονται 
στα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά 
σχέδια 
Ε.16 : Επάρκεια 
αθλητικών υποδοµών για 
ανάπτυξη αθλητικού 
τουρισµού 
Ε.17 : ∆ιεθνής τάση για 
εκπαιδευτικό τουρισµό 
στην Ελλάδα µε σκοπό την 
εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού 
 

συνολικού 
αριθµού 
τουριστών και 
µείωση µέσου 
όρου παραµονής 
τουριστών 
Α.15 : 
Περιορισµένη 
αντίληψη της 
τοπικής κοινωνίας 
σε θέµατα 
ανάπτυξης 
και  βιώσιµης 
αξιοποίησης του 
τουριστικού 
αποθέµατος 
Α.16 : 
Ακαταλληλότητα 
επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και 
αγοράς για 
δηµιουργία 
καινοτόµων 
προϊόντων και 
επιχειρήσεων στον 
τοµέα του 
τουρισµού 
Α.17: Μειωµένη 
προσβασιµότητα 
στους 
σηµαντικότερους 
αρχαιολογικούς 
χώρους Φιλίππων 
και Αµφίπολης 
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 ∆υνάµεις Μειονεκτήµατα Ευκαιρίες Απειλές 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Π.13 : Ύπαρξη 
ισχυρού πόλου 
έλξης πάνω στην 
ιστορική και 
διεθνώς 
αναγνωρίσιµη 
αρχαία Εγνατία 
Οδό (Via Egnatia)  
Π.14: Σχετικά 
υψηλή 
συγκέντρωση 
µοναδικών χώρων 
τουριστικού 
ενδιαφέροντος µε 
προοπτικές 
δηµιουργίας 
θεµατικών 
τουριστικών 
προϊόντων  
Π.15 : 
Προσβασιµότητα 
στην περιοχή 
ενδιαφέροντος 
µέσω του διεθνούς 
αεροδροµίου , των 
λιµανιών Καβάλας 
και Αµφίπολης και 
της Εγνατίας Οδού  
Π.16 : Μεγάλος 
αριθµός 
επιχειρήσεων 
τουριστικών 
επαγγελµάτων 
(τουριστικά γραφεία, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία) και 
γαστρονοµίας µε 
αύξηση του αριθµού 
των καφέ, 
αναψυκτηρίων και 
ζαχαροπλαστείων   
Π.17 : ∆υναµικές 
συνεργασίες µε 
αναπτυξιακούς, 
εκπαιδευτικούς και 

Μ.12 : Υψηλή 
εποχικότητα στην 
τουριστική κίνηση που 
επικεντρώνεται κυρίως 
στους φθινοπωρινούς 
και χειµερινούς µήνες 
Μ.13 : Αδυναµία 
προσέλκυσης 
εναλλακτικών τουριστών 
στο Πάρκο Φιλίππων 
Μ.14 : Ανισοµερής 
πολιτιστική και 
τουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή 
ενδιαφέροντος 
Μ.15 : Αδύναµη εικόνα 
του Πάρκου Φιλίππων 
ως τουριστικός 
προορισµός 
Μ.16: Χαµηλή διάδραση 
και συνεργασία µεταξύ 
των επιχειρήσεων 
τουρισµού (εκτός 
καταλυµάτων)  
Μ.17 : Μικρός αριθµός 
τουριστικών 
καταλυµάτων και 
υποδοµών 
Μ.18: Αδυναµία 
ανταγωνισµού 
γειτονικών 
δηµοφιλέστερων 
τουριστικών 
προορισµών στην 
προσέλκυση τουριστικής 
διαµονής  
 

Ε.11 : Ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και 
δηµιουργία ελκυστικών 
θεµατικών προϊόντων 
πολιτισµού και 
τουρισµού 
Ε.12 : Αξιοποίηση 
σηµείων του Πάρκου για 
δηµιουργία αφηγήσεων 
(narratives) που θα 
περικλείουν το 
πολιτιστικό και 
τουριστικό απόθεµα του 
Πάρκου Φιλίππων 
Ε.13 : Ανάπτυξη και 
αναβάθµιση του 
αεροδροµίου της 
Καβάλας από την 
εταιρία Fraport Greece 
Ε.14 : Επένδυση του 
οµίλου Μουζενίδη για 
εκτεταµένη ανακαίνιση 
και λειτουργία του Tosca 
Beach Bungalows στην 
Καβάλα 
Ε.15 : Tα ζητήµατα της 
ανάπτυξης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και του 
τουρισµού καλύπτονται 
στα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά 
σχέδια 
Ε.16 : Επάρκεια 
αθλητικών υποδοµών για 
ανάπτυξη αθλητικού 
τουρισµού 
Ε.17 : ∆ιεθνής τάση για 
εκπαιδευτικό τουρισµό 
στην Ελλάδα µε σκοπό την 
εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού 
 

Α.13 : Αρνητικές 
επιπτώσεις 
υπερτουρισµού  
Α.14 : Μείωση 
συνολικού 
αριθµού 
τουριστών και 
µείωση µέσου 
όρου παραµονής 
τουριστών 
Α.15 : 
Περιορισµένη 
αντίληψη της 
τοπικής κοινωνίας 
σε θέµατα 
ανάπτυξης 
και  βιώσιµης 
αξιοποίησης του 
τουριστικού 
αποθέµατος 
Α.16 : 
Ακαταλληλότητα 
επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και 
αγοράς για 
δηµιουργία 
καινοτόµων 
προϊόντων και 
επιχειρήσεων στον 
τοµέα του 
τουρισµού 
Α.17: Μειωµένη 
προσβασιµότητα 
στους 
σηµαντικότερους 
αρχαιολογικούς 
χώρους Φιλίππων 
και Αµφίπολης 
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φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για 
ζητήµατα τουριστικής 
ανάπτυξης  

 
 
 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Ευκαιρίες Απειλές 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
Π.1 : Πρόσβαση 
ευρύτερης περιοχής 
µε όλα τα ΜΜΜ 
(αεροπλάνο, τρένο, 
πλοίο, αυτοκίνητο) 
Π.2 : Αναγνώριση 
της αξίας 
διαφόρων σηµείων 
περιοχής από 
διακεκριµένους 
φορείς (Unesco / 
Con-E-Ect / Natura 
2000) 
Π.3 : Πλούσιο 
αρχιτεκτονικό 
απόθεµα 
Π.4 : Πλούσιο και 
µοναδικό φυσικό 
περιβάλλον (π.χ. 
τύρφη) 
Π.5 : ∆ίκτυο νερού 
(Λεκάνη απορροής 
Στρυµόνα) 
 

Μ.1 : Αδύναµο δίκτυο 
µεταφορών στο 
εσωτερικό της 
περιοχής µελέτης 
Μ.2 : Μη 
αποτελεσµατική 
διαχείριση της 
περιοχής από τους 
εµπλεκόµενους φορείς 
Μ.3 : Κακή κατάσταση 
υποδοµών µνηµείων 
(info desk, wc, είσοδος, 
σήµανση κλπ) 
Μ.4 : Ελλιπείς 
υποδοµές ανάδειξης 
του φυσικού πλούτου 
(π.χ. πεζοπορικά 
µονοπάτια, κανάλια 
τεναγών) 
Μ.5 : Έργα δικτύου 
ΤΑΡ 
 

Ε.1 : Συνεργασία 
φορέων για την 
αξιοποίηση του 
πολιτιστικού και 
φυσικού αποθέµατος 
της περιοχής   
- µελλοντική προσοχή 
για διεκδίκηση και 
συνδυασµό κονδυλίων 
για την αποκατάσταση 
και την κατασκευή 
υποδοµών 
Ε.2 : Χρήση 
υπάρχοντος 
αρχιτεκτονικού 
αποθέµατος για τη 
στέγαση χρήσεων 
τουρισµού και 
πολιτισµού   
Ε.3 : ∆ηµιουργία ενός 
“narrative” για την 
σύνδεση του 
αποθέµατος της 
περιοχής 
Ε.4 : Βελτίωση 
δροµολογίων ΜΜΜ και 
προσθήκη νέων 
Ε.5 : Κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά έργα 
ΤΑΡ  
 

Α.1 : 
Γραφειοκρατία / 
Πολ. σκοπιµότητες 
∆ιαµάχη φορέων 
για τη διαχείριση 
έργων 
Α.2 : Η εισροή 
περισσότερων 
τουριστών και 
επισκεπτών από 
όσους µπορεί να 
διαχειριστεί η κάθε 
υποδοµή 
Α.3 : Αδυναµία 
περιοχής για την 
διαµονή των 
επισκεπτών 
Α.4 : Κίνδυνος µη 
ίσης κατανοµής 
ανάπτυξης της 
περιοχής, ανά 
κατηγορίες 
υποδοµών 
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Β. 4. 2 Συµπεράσµατα Ανάλυσης 

 
 
Η ανάλυση ∆υνάµεων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και Απειλών (S.W.O.T.) του «Πάρκου 

Φιλίππων» εµπεριέχει τρεις βασικές κατηγορίες αυτές των Πυλώνων Πολιτισµού, Τουρισµού 

και Αγροτοπεριβάλλοντος. Επιπρόσθετα στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζεται και η οπτική 

της Χωροτακτικής παραµέτρου µιας και κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφούν και να 

ληφθούν υπόψιν, σε βασικό επίπεδο, χαρακτηριστικά, υποδοµές και προβλέψεις του τοµέα 

που επηρεάζουν σε υψηλό βαθµό ή θα επηρεάσουν στο µέλλον την περιοχή δράσης. Με 

στόχο την πληρέστερη καταγραφή, τόσο ο πίνακας της Ανάλυσης S.W.O.T. όσο και τα 

συµπεράσµατα αυτού εµπεριέχουν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, παραµετροποίηση και για τα  

θεµέλια του «Πάρκου Φιλίππων» τα οποία έχουν τεθεί στην παρούσα µελέτη (παραδοτέο ‘Α). 

Εντός της ανάλυσης του Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος τόσο για λόγους αποτελεσµατικής 

καταγραφής των µελετητών όσο και για λόγους διευκόλυνσης του αναγνώστη, υπάρχουν 

τρεις επιπλέον τοµείς καταγραφής αυτοί των α. Ανάλυση Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, 

∆ασοπονίας και Ορυκτού Πλούτου, β. Ανάλυση Περιβάλλοντος και γ. Ανάλυση υπόλοιπων 

παραγόντων που συνδέονται και επηρεάζουν το Αγροτοπεριβάλλον. 

 

 

Β.4.2.1 Ανάλυση και Συµπεράσµατα SWOT Πυλώνα Τουρισµού  

 
 
Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει υψηλό κεφάλαιο στον τοµέα της πολιτιστικής, ιστορικής και 

φυσικής κληρονοµιάς, µε πλήθος µνηµείων φυσικού, ιστορικού, αρχαιολογικού και 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος και µια ιστορική συνέχεια 8.000 ετών. Ανάµεσα σε αυτά, ο 

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, ο Αρχαιολογικός χώρος της Αµφίπολης, οι 

προϊστορικοί οικισµοί και το Ντικιλί Τας, το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, το Ιερό του 

∆ιονύσου, τα σπήλαια της Αλιστράτης και του Μααρά, ο ποταµός Αγγίτης, ο βοτανικός κήπος 

του Παγγαίου, το Μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας κ.α, τα οποία όµως έχουν χαµηλό βαθµό 

αναγνωρισιµότητας και επισκεψιµότητας σε σχέση µε τη γεωγραφική τους θέση, την 

πολύπλευρη ιστορική τους σηµασία και µοναδικότητα του θρησκευτικού τους χαρακτήρα, 
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και ένα µεγάλο κοµµάτι εξ αυτών δεν είναι ελκυστικό και επισκέψιµο. Σηµεία εισροής, όπως οι 

Φίλιπποι, το Βαπτιστήριο της Λυδίας, το σπήλαιο της Αλιστράτης, προσελκύουν κοινό 

αποσπασµατικά και µεµονωµένα. Πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη ταυτότητας της περιοχής, 

τόσο ως κοινός παρανοµαστής για τους ίδιους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, 

όσο και για το τουριστικό προϊόν που επιθυµεί να πουλήσει. 

 

Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες του Πυλώνα Τουρισµού 

 

Τα στοιχεία τουρισµού που αποτελούν τα πλεονεκτήµατα του Πάρκου Φιλίππων είναι τα 

εξής: 

Π.24: Το Πάρκο Φιλίππων χαρακτηρίζεται από την γεωγραφική θέση της Αρχαίας Εγνατίας 

Οδού ως κεντρικό άξονα της περιοχής παρέµβασης.  Ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα και 

εκτενή οδικά συστήµατα των Ρωµαϊκών χρόνων, η Εγνατία Οδός (Via Egnatia) είναι 

κηρυγµένη στο τµήµα κοντά στη Μονή Αγίου Σίλα. Καβάλας µέχρι του δάσους κάτω από την 

Παιδούπολη της Καβάλας. Υπάρχουν παρόλα αυτά πολλά σηµεία της οδού που θα έπρεπε 

να αναδειχθούν, καθώς και η ίδια η οδός να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, να 

ανασκαφεί, να αναστηλωθεί και να αναδειχθεί, ενώνοντας την Κωνσταντινούπολη µε την 

Ρώµη. Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν πάνω από 100χµ της αρχαίας οδού, 

πάνω στην οποία περπατήσει και ο Απόστολος Παύλος και τα οποία ενώνουν δυο πολύ 

σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, αυτόν της Αµφίπολης και των Φιλίππων. 

Π.25: Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αποτελεί η σχετικά υψηλή συγκέντρωση µοναδικών 

χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος Πιο συγκεκριµένα, τα σηµεία αυτά περιλαµβάνουν 

δράσεις εναλλακτικού, περιηγητικού, ιστορικού – αρχαιολογικού, ιαµατικού, υδάτινου 

τουρισµού και τουρισµού αναψυχής. Ενδεικτικά αναφέρονται ο παλιός νερόµυλος της 

∆ράµας, η διαδροµή – πεζοπορία στους αµπελώνες Μενοικίου και τις πηγές του Αγγίτη, η 

πεζοπορία σε µονοπάτια λατρείας στο Μενοίκιο, το Σπήλαιο της Αλιστράτης, τα µεταλλεία 

χρυσού, η φάρµα αλόγων του Αριστοτέλη και πηλοθεραπευτήριο Λυδίας. Οι τουριστικές 

διαδροµές ενισχύονται από την γεωγραφική εγγύτητα µε την αρχαία Εγνατία Οδό.  
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Π.26: Οι µετακινήσεις των τουριστών από και προς το εσωτερικό και το εξωτερικό 

διευκολύνονται από την λειτουργία του διεθνούς αεροδροµίου και λιµανιού της Καβάλας 

καθώς και της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον, η περιοχή εξυπηρετείται από υπεραστικά 

λεωφορεία τους ΚΤΕΛ Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών, µε δυο κεντρικούς σταθµούς επιβατών 

στις πόλεις της Καβάλας και της ∆ράµας και ένα επαρκές δίκτυο συγκοινωνίας µε όλες τις 

περιοχές τους Πάρκου Φιλίππων. 

Οι οδικοί άξονες είναι αυτοί που συνδέουν την περιοχή µεταξύ της αλλά και µε τις όµορες 

χώρες (π.χ. Βουλγαρία), από όπου εισρέουν πληθυσµοί και µεταφορές από την Βαλκανική. 

Τέλος το σιδηροδροµικό δίκτυο είναι αυτό που διαπερνάει την Λεκάνη της ∆ράµας 

ενώνοντας συγκεκριµένους οικισµούς των ∆ήµων Αµφίπολης, Προσοτσάνης και ∆ράµας. 

 

Π.27: Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 18 τουριστικά γραφεία και 31 άλλες επιχειρήσεις 

δραστηριοτήτων, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αξίζει να αναφέρουµε ξεχωριστά και τα 

επισκέψιµα Οινοποιεία της περιοχής που αριθµούν σε 8. Επίσης υπάρχουν 52 επιχειρήσεις 

γαστρονοµίας (εστιατόρια, ταβέρνες), µε υψηλού επιπέδου παροχές, πιάτα και πρώτες ύλες. 

Επιχειρήσεις Τουρισµού Πάρκου Φιλίππων 

(εκτός καταλυµάτων) 2016 

 

Επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελµάτων 59 

Επιχειρήσεις Γαστρονοµίας 52 

Επιχειρήσεις Καφέ, Αναψυκτηρίων, Ζαχαροπλαστείων  200+ 

 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας (2016), Στοιχεία 

Επιµελητηρίου Καβάλας 2016, Στοιχεία Επιστηµονικής Οµάδας “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

 

Π.28: Το Πάρκο Φιλίππων έχει αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες στην περιοχή µε τις 

αναπτυξιακές εταιρίες, τους ερευνητικούς φορείς, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της 

καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Οι συνεργάτες και τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη 

(stakeholders) έχουν ενεργητικό ρόλο στην διαδικασία του σχεδιασµού και η εµπλοκή τους 

συµβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση του, καθώς µέσω της διαδικασίας των διαβουλεύσεων, 
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οι οποίες προτείνονται, λαµβάνονται υπόψιν οι ανάγκες τους, ο προγραµµατισµός τους για το 

µέλλον αλλά και η κεκτηµένη εµπειρία τους. Οι σηµαντικότερες συνεργασίες του Πάρκου 

Φιλίππων είναι οι εξής: 

- Τοπική Αυτοδιοίκηση: ∆ήµος Καβάλας, ∆ήµος Παγγαίου, ∆ήµος Αµφίπολης, ∆ήµος 

Προσοτσάνης, ∆ήµος ∆οξάτου, ∆ήµος ∆ράµας, ∆ήµος Νέας Ζίχνης, Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

- Αναπτυξιακοί Φορείς: Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε., Αναπτυξιακή ∆ράµας Α.Ε., 

Αναπτυξιακή Σερρών Α.Ε. 

- Ερευνητικοί Φορείς: ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ., Έδρα UNESCO «∆ιατήρηση και Οικοτουρισµός 

στα παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήµατα, ∆ΙΑΖΩΜΑ 

Τα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αντισταθµίζονται από µία σειρά υφιστάµενων 

αδυναµιών: 

Μ.24: Σηµαντική αδυναµία του Πάρκου Φιλίππων είναι η υψηλή εποχικότητα που 

παρουσιάζεται στην τουριστική κίνηση καθώς αυτή δεν µπορεί να υποστηρίξει µια συνεχή και 

βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Η εποχικότητα του τουρισµού είναι έντονη και 

επικεντρώνεται κυρίως στους Φθινοπωρινούς και Χειµωνιάτικους µήνες, ενώ όπως δηλώνετε 

από τα καταλύµατα του Ν. ∆ράµας η πληρότητα ανέρχεται σε 19%, ενώ στον Ν. Καβάλας 

φθάνει το 32%. Οι επισκέπτες στον Νοµό ∆ράµας κάνουν από µια έως δυο διανυκτερεύσεις 

κυρίως σε ξενοδοχεία της ∆ράµας και του Βώλακα µε περιόδους έντασης αυτές των µηνών 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 

Μ.25: Σύµφωνα µε την µελέτη “Η εικόνα της Καβάλας/Θάσου ως τουριστικός προορισµός 

στο εσωτερικό της χώρας” (2016) ο Νοµός Καβάλας δεν προσελκύει τουρίστες για 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού σε ποσοστό 68%. Παρόµοια κατάσταση εµφανίζουν ο 

Νοµός Σερρών και ∆ράµας.  

Μ.26: Με βάση την ανάλυση της ταυτότητας της περιοχής, δηµιουργείται  ανισοµερής 

πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή ενδιαφέροντος καθώς η τουριστική κίνηση 

της περιοχής επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα σηµεία όπως: 

 

- Το Μουσείο της Αµφίπολη - 14.929 επισκέπτες ανά έτος 
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- Το Σπήλαιο Αλιστράτης - 50.000 επισκέπτες ανά έτος 

- Το Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη Μααρά - 20.962 επισκέπτες ανά έτος 

- Ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων - 46.000 επισκέπτες ανά έτος 

- Η Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφoίνισσας - 100.000 επισκέπτες και άνω 

- Η Ονειρούπολη ∆ράµας (Χριστουγεννιάτικη διοργάνωση) 

- Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (Φθινόπωρο) - ∆εν υπάρχουν δεδοµένα 

- Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας -  

- Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων - 24.000 επισκέπτες ανά έτος 

Χαρακτηριστική είναι η άνιση πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών που αποτελούν το Πάρκο 

καθώς αναπόφευκτα δηµιουργούνται δυνατοί πόλοι µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(Φίλιπποι, Αµφίπολη, Αρχαία Εγνατία Οδός) και δηµιουργούνται λιγότερο σηµαντικές 

διακλαδώσεις των υπόλοιπων σηµείων. 

Μ.27: Σηµαντικό µειονέκτηµα αποτελεί επίσης η χαµηλή ποιότητα τουριστικής διαµονής στην 

υπάρχουσα υποδοµή καταλυµάτων, όπως αυτή καταγράφεται στις έρευνες µε κύριο 

έλλειµµα τις υποδοµές για εναλλακτικό τουρισµό και ο µικρός µέσος όρος διαµονής των 

τουριστών στην περιοχή. Συνολικά, το Πάρκο Φιλίππων δεν έχει δηµιουργήσει µια ισχυρή 

εικόνα ως ενιαίος τουριστικός προορισµός στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

Μ.28: Με βάση την ανάλυση της ταυτότητας της περιοχής, ενώ στην περιοχή 

δραστηριοποιούνται πενήντα εννιά (59) επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελµάτων, πενήντα 

δύο (52) επιχειρήσεις γαστρονοµίας και περισσότερες από διακόσιες (200) επιχειρήσεις καφέ, 

αναψυκτηρίων και ζαχαροπλαστείων, δεν παρατηρούνται ισχυρά και οργανωµένα 

συνεργατικά σχήµατα για δηµιουργία κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών µε σκοπό την 

µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος που παράγουν και 

προσφέρουν στους επισκέπτες του Πάρκου Φιλίππων. Παρατηρούνται µεµονωµένες και 

αποσπασµατικές δράσεις µε αποκλειστικό στόχο την επιδίωξη βραχυπρόθεσµων κερδών.   

Μ.29: Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγµή 29 

καταλύµατα µε δυναµικότητα κλινών που ανέρχεται στις 1.324. Αν προσθέσουµε και τα 

καταλύµατα που βρίσκονται στην ∆ηµοτική Ενότητα Καβάλας τότε ο αριθµός καταλυµάτων 
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φθάνει στα 62. Επίσης παρατηρούνται και τοπικά καταφύγια και δασικά χωριά, όπως αυτά 

του Ροδολίβους µε δυνατότητα φιλοξενίας 55 ατόµων και το καταφύγιο της Πρώτης µε 

δυνατότητα φιλοξενίας 40 ατόµων. Ο αριθµός των υφιστάµενων καταλυµάτων δεν 

υποστηρίζει τους ρυθµούς ανάπτυξης που προβλέπει το σχέδιο ανάπτυξης του Πάρκου 

Φιλίππων. 

 

Τύπος καταλύµατος, κατηγορία και αριθµός κλινών στο Πάρκο Φιλίππων 

2016 

 Αριθµός Καταλυµάτων Αριθµός Κλινών 

Πάρκο Φιλίππων 29 1324 

 

Πηγή: Σύλλογος Ξενοδόχων Νοµού Καβάλας, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισµού / Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2015. 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας (2016) 

 

Μ.30: Σύµφωνα µε την µελέτη “Η εικόνα της Καβάλας/Θάσου ως τουριστικός προορισµός 

στο εσωτερικό της χώρας” (2016), οι επισκέπτες των Αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων 

της περιοχής, συνήθως δεν διαµένουν στην περιοχή αλλά στις γειτονικές περιοχές, όπως της 

πόλης της Καβάλας, της Θάσου και της Θεσσαλονίκης. 

 

 

Ευκαιρίες και Απειλές για τον Πυλώνα Τουρισµού 

 

Οι σηµαντικότερες ευκαιρίες για τον πυλώνα Τουρισµού του Πάρκου Φιλίππων συνοψίζονται 

στις εξής: 

Ε.22: Με βάση την ανάλυση της ταυτότητα της περιοχής, η ύπαρξη του πλούσιου τουριστικού 

και πολιτιστικού αποθέµατος δίνει την ευκαιρία για ουσιαστική ανάπτυξη και δηµιουργία 

ελκυστικών θεµατικών προϊόντων πολιτισµού και τουρισµού, όπως πολιτιστική κληρονοµιά, 
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εκδηλώσεις νεότερου πολιτισµού και φεστιβάλ, πεζοπορικός τουρισµός, εναλλακτικός 

τουρισµός, γαστρονοµικός τουρισµός, τουρισµός υγείας / ευεξίας.   

Ε.23: Η σηµαντικότερη ευκαιρία για το Πάρκο Φιλίππων είναι η ανάπτυξη αφηγήσεων 

(narratives) που θα περικλείουν το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεµα της περιοχής καθώς 

οι αφηγήσεις αυτές θα διαµορφώσουν το νόηµα και τις δράσεις, την τουριστική 

συµπεριφορά και θα επιλέξουν ποιες πτυχές του πολιτισµού του Πάρκου θα προβάλλεται 

στους επισκέπτες ενώ θα κατευθύνουν την κατασκευή των υποδοµών και θα εργαστούν για 

την καθιέρωση του Πάρκου στη συνείδηση των τουριστών και κατοίκων ως µια ενιαία 

περιοχή µε ιστορία 8.000 ετών. 

Ε.24: Επιπλέον, σηµαντική ευκαιρία θα αποτελέσει η αυξανόµενη συµβολή του αεροδροµίου 

της Καβάλας στην βελτίωση της τουριστικής κίνησης που συνοδεύεται από το άνοιγµα σε 

νέες αγορές, τη διεθνοποίηση και διαφοροποίηση του προφίλ των τουριστών πέρα από το 

υφιστάµενο (κυρίως από χώρες των Βαλκανίων) λόγω της ανάπτυξης και αναβάθµισης του 

από την Fraport Greece.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Τουριστικών 

Ελληνικών Επιχειρήσεων), στο αεροδρόµιο της Καβάλας οι αφίξεις επιβατών από το 

εξωτερικό (οι αφίξεις περιέχουν δηλαδή και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα 

ταξίδια στο εξωτερικό) έφτασαν το 2014 συνολικά τους 75.376 επιβάτες. Το έτος 2015, οι 

αφίξεις έφτασαν τους 82.857 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση κατά 9,92%. Το 2017 το 

αεροδρόµιο πέρασε στα χέρια της εταιρίας FRAPORT η οποία αναµένει αύξηση των 

επιβατών κατά 40% µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια 

Ε. 25: Σηµαντική ευκαιρία είναι η αξιοποίηση της τουριστικής κίνησης κυρίως από την Ρωσία 

που θα ενισχυθεί από τις επενδύσεις του οµίλου Μουζενίδη µε την λειτουργία των απευθείας 

πτήσεων Μόσχας – Καβάλας της Ellinair και το επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης και 

λειτουργίας του Tosca Beach Bungalows στην Καβάλα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η 

επέκταση, αναβάθµιση και διαφοροποίηση των τουριστικών καταλυµάτων καθώς αυτά θα 

πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν και να υποδεχτούν διαφορετικά προφίλ τουριστών, 

όπως εναλλακτικών και άλλων.  

Ε.26: Σχετικά µε την χρηµατοδότηση, αποτελεί σηµαντική ευκαιρία ότι τα ζητήµατα της 

ανάπτυξης  του τουρισµού καλύπτονται στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια. 
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Συγκεκριµένα, τα σχέδια αυτά είναι τα E.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020, Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 – 2020, 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020, 

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής Εγνατίας 

Οδού, ∆ιατοπικό Leader Πάρκου Φιλίππων και Τοπικά Προγράµµατα Ν. Καβάλας, ∆ράµας, 

Σερρών και εποµένως το Πάρκο Φιλίππων µπορεί να διεκδικήσει την ένταξη του στην 

τρέχουσα ή επόµενη προγραµµατική περίοδο. 

Ε.27: Στην περιοχή υπάρχουν δέκα τρεις (13) αθλητικές υποδοµές εθνικής εµβέλειας και 

πολλές µικρότερες υποδοµές ανά οικισµούς κυρίως συνδεδεµένες µε το άθληµα του 

ποδοσφαίρου. Η επάρκεια των αθλητικών υποδοµών δηµιουργεί την ευκαιρία για την 

προσέλκυση αθλητικών συλλόγων από τη Ελλάδα καθώς και για τη διοργάνωση τοπικών, 

εθνικών και ευρωπαϊκών αγώνων αθλητισµού. Αναφέρονται χαρακτηριστικά το Κλειστό 

Γυµναστήριο Προσοτσάνης, το οποίο φιλοξενεί αγώνες Χάντµπολ και διαθέτει ένα πολύ 

καλά εξοπλισµένο εργοµετρικό κέντρο, η πίστα Αεροαθλητισµού στις πλαγιές του Βώλακα 

καθώς και η πίστα Μότοκρος των Φιλίππων. Με βάση την ανάλυση της ταυτότητας της 

περιοχής,  οι κύριες αθλητικές υποδοµές της περιοχής είναι οι εξής: 

 

- Κλειστό Γυµναστήριο Αµυγδαλεώνα 

- Εθνικό Στάδιο Ελευθερούπολης 

- Κλειστό Γυµναστήριο Προσοτσάνης (Handball) 

- Εργοµετρικό Κέντρο Προσοτσάνης 

- Εθνικό Στάδιο ∆ράµας 

- Γυµναστήριο Αθλοπαιδείας ∆ράµας 

- Κολυµβητήριο ∆ράµας 

- Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο “∆ηµήτριος Κραχτίδης” 

- Κλειστός Θόλος Στέγασης Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων  

- Εθνικό Στάδιο ∆οξάτου 

- Εθνικό Στάδιο Αγίου Αθανασίου 

- Πίστα Αεροαθλητισµού Πετρούσας - Πύργων 
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- Πίστα Μότοκρος Φιλίππων 

 

Ε.28: Στα πλαίσια του θεµελίου παιδεία – εκπαίδευση, αποτελεί σηµαντική ευκαιρία η 

δηµιουργία σχολείων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας καθώς αυτό αποτελεί ένα 

επιτυχηµένο παράδειγµα κυρίως σε παραδοσιακά τουριστικούς προορισµούς (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, νησιά) και θα προσελκύσει ένα σηµαντικό τµήµα του εκπαιδευτικού τουρισµού 

από τον παγκόσµιο χάρτη. Ήδη, υπάρχει µια αυξανόµενη διεθνή; τάση από τουρίστες που 

αξιοποιούν την διαµονή τους στην Ελλάδα για εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας και του 

Ελληνικού Πολιτισµού σε οργανωµένα τµήµατα θερινών σχολείων. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

τα σχολεία αυτά λειτουργούν και ως τουριστικά καταλύµατα προσφέροντας ολοκληρωµένα 

πακέτα εκπαιδευτικού τουρισµού ενώ συνεργάζονται και µε άλλες παραδοσιακές τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, σηµαντική είναι η απειλή λόγω της αδυναµίας προσέλκυσης 

εσωτερικού τουρισµού και διεθνοποίησης του χαρτοφυλακίου επισκεπτών καθώς τα 

υφιστάµενα δεδοµένα καταγράφουν µειωµένη τουριστική κίνηση από τον ευρύτερο 

παγκόσµιο χάρτη. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η απειλή που προκύπτει από 

τον ανταγωνισµό µε γειτονικούς τουριστικούς προορισµούς που θεωρούνται περισσότερο 

δηµοφιλείς, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Θάσος. Συγκεκριµένα, παρουσιαάζονται οι εξής 

απειλές για το Πάρκο Φιλίππων: 

Α.21: Ιδιαίτερη απειλή αποτελούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τον υπερτουρισµό όπως αυτές 

έχουν καταγραφεί σε σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς (π.χ. Βενετία, Σαντορίνη, 

Φλωρεντία, Βαρκελώνη). Οι επιπτώσεις αυτές έχουν σχέση µε τους κινδύνους για τα µνηµεία 

και την αλλοίωση της τοπικής ταυτότητας ενώ άλλοι κίνδυνοι συνδέονται µε οικονοµικούς 

δείκτες όπως η αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών και η αύξηση της φορολογίας.  

Α.22: Γενικότερα, η τουριστική κίνηση δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη καθώς σε αυτήν 

παρατηρούνται διακυµάνσεις. Εποµένως, η µείωση του συνολικού αριθµού τουριστών και η 

µείωση του µέσου όρου παραµονής και διαµονής των τουριστών στην περιοχή λόγω 

εξωγενών παραγόντων (π.χ. κλιµατική αλλαγή, οικονοµική κρίση, δραστηριότητα 

τουριστικών επιχειρήσεων) αποτελούν µια κυρία απειλή για το Πάρκο Φιλίππων. 
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Α.23: Η περιορισµένη αντίληψη της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα ανάπτυξης και  βιώσιµης 

αξιοποίησης του τουριστικού αποθέµατος δηµιουργεί ένα ακατάλληλο περιβάλλον για την 

επιχειρηµατικότητα και την αγορά για τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων και 

επιχειρήσεων στον τοµέα του τουρισµού. Σε αυτήν κυριαρχούν κυρίως βραχυπρόθεσµα 

οικονοµικά κριτήρια ιδιωτικού συµφέροντος και είναι αυτή που ευθύνεται για την χαµηλή 

ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που παράγεται και προσφέρεται καθώς και για την 

υποβάθµιση του αγροτοπεριβάλλοντος στο Πάρκο Φιλίππων. 

Α.24: Στην τουριστική επιχειρηµατικότητα παρατηρείται έλλειψη ανταγωνιστικότητας και 

καινοτοµίας και µικρή εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. ∆εν παρατηρούνται επιχειρήσεις που 

να διαθέτουν προιόντική καινοτοµία και ο βαθµός δηµιουργίας νέων εταιρειών έντασης 

γνώσης και καινοτοµίας είναι χαµηλός. 

Α.25: Έλλειψη παρατηρείται στην προσβασιµότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους Φιλίππων 

και Αµφίπολης καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευµένα µέσα µεταφοράς που να συνδέουν µε τις 

κοντινές πόλεις ή χωριά, παρά µόνο µε την χρήση ταξί. Επίσης δεν παρατηρείται απευθείας 

σύνδεση της περιοχής µε το Αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος. ∆υναµική προσβασιµότητας 

ιδιωτικών πτήσεων θα µπορούσε να αναπτύξει το Στρατιωτικό αεροδρόµιο Αµυγδαλεώνα µε 

την κατάλληλη επένδυση. 

 

Ανάλυση SWOT – Συµπεράσµατα 

 

1. Υπάρχει σηµαντικός αριθµός οµαδοποιηµένων σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος 

τα οποία, όµως, θα πρέπει να ενοποιηθούν µε την ανάπτυξη αφηγήσεων (narratives) 

που αφορούν την ιστορία και µυθολογία της περιοχής. Απαραίτητη κρίνεται και η 

βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου που θα ενώνουν τα σηµεία καθώς και η 

δηµιουργία δικτύου για χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς (π.χ. ποδηλατικού και 

πεζοπορικού δικτύου µέσω της Αρχαίας Εγνατίας Οδού. 

2. Σηµαντική ευκαιρία αποτελεί η αύξηση του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή της 

Καβάλας καθώς αυτή ενισχύεται και από τις νέες επενδύσεις στο λιµάνι της πόλης, το 

διεθνές αεροδρόµιο Fraport Greece και το χώρο των καταλυµάτων από τον 
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Μουζενίδη. Οι επενδύσεις αυτές διεθνοποιούν το προφίλ των τουριστών και 

δηµιουργούν άνοιγµα σε νέες αγορές. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι ο µικρός 

µέσος όρος διαµονής στο Πάρκο Φιλίππων και ο ανταγωνισµός από δηµοφιλείς 

τουριστικούς προορισµούς (π.χ. Θάσο, Θεσσαλονίκη). 

3. Θα πρέπει να ενισχυθούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού στο Πάρκο Φιλίππων 

καθώς η περιοχή προσφέρει δυνατότητες  ανάπτυξης ιαµατικού, υδάτινου και 

αγροτικού τουρισµού και τη δηµιουργία σχολείων για την εκµάθησης της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να γίνει µε 

στοχευµένη προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων στα κατάλληλα κανάλια 

πληροφόρησης εναλλακτικών τουριστών καθώς και να συνοδευτεί από την 

αντίστοιχη βελτίωση και αύξηση των µορφών τουριστικών καταλυµάτων. 

 

 

Κύρια ευρήµατα – προτεραιότητες 

1. Επαρκής δυναµική για την δηµιουργία θεµατικών προϊόντων τουριστικής βιώσιµης 

ανάπτυξης που θα µετατρέψουν το τουριστικό απόθεµα σε οικονοµικό αποτέλεσµα 

για το Πάρκο Φιλίππων 

2. Σηµαντική ευκαιρία αποτελεί η δηµιουργία και αξιοποίηση του εναλλακτικού 

τουρισµού που προσελκύει κυρίως τουρίστες από µεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 

από το εξωτερικό 

3. Η προσπάθεια ένταξης και της Αµφίπολης στα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς UNESCO θα δηµιουργήσει οικονοµικά και ποιοτικά οφέλη καθώς το 

επιτυχηµένο παράδειγµα των Φιλίππων έχει αυξήσει την τουριστική κίνηση και έχει 

διεθνοποιήσει το προφίλ των τουριστών από την στιγµή της ένταξης τους στην 

UNESCO. 

4. Κεντρικός άξονας πρόσβασης της τουριστικής κίνησης αποτελεί η νέα Εγνατία Οδός, 

το λιµάνι και το διεθνές αεροδρόµιο της Καβάλας  

5. Η ανάπτυξη αφηγήσεων (narratives), αξιοποιώντας τα πολιτιστικά και τουριστικά 

σηµεία ενδιαφέροντος, θα λειτουργήσει θετικά στην προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος του Πάρκου Φιλίππων. 
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Β.4.2.2 Ανάλυση και Συµπεράσµατα SWOT Πυλώνα Πολιτισµού 

 
Ένα από τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα τηςπεριοχής των τεναγών των Φιλίππων 

είναι η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της. Αυτή συµπεριλαµβάνει στοιχεία της µυθολογίας 

(Ορφέας, ∆ιόνυσος κτλ.), της ιστορίας (προϊστορικά/αρχαιολογικά ευρήµατα, Φίλιπποι, 

βυζαντινά µνηµεία), του νεότερου αλλά και του σύγχρονου πολιτισµού (νεοκλασικά κτίρια, 

έθιµα, τρόπος ζωής). Ισχνή δραστηριότητα καταγράφεται για τη µετάδοση του πολιτισµού 

αυτού στην κοινωνία και κυρίως τους νέους µε συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ µουσικής-

χορού, που θα µπορούσαν να λαµβάνoυν χώρα τόσο σε υπάρχουσες οργανωµένες 

υποδοµές, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, εικαστικούς, µουσικούς και πολιτιστικούς 

χώρους που διαθέτει η περιοχή, όσο και σε αντίστοιχους του εξωτερικού και κυρίως των 

Βαλκανίων, καθώς το Πάρκο Φιλίππων αποτελεί τον κύριο υποδοχέα επισκεπτών των 

γειτονικών χωρών. 

 

 

Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες του Πυλώνα Πολιτισµού 

Π.6: Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων χαρακτηρίζεται από µια πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά 8.000 ετών που περιλαµβάνει στοιχεία µυθολογίας (Ορφέας, ∆ιόνυσος, 

Περσεφόνη κλπ), ιστορικά στοιχεία (προϊστορικά/ αρχαιολογικά ευρήµατα, Φίλιπποι, 

βυζαντινά µνηµεία) και στοιχεία του νεότερου και σύγχρονου πολιτισµού (νεοκλασικά κτίρια, 

έθιµα, τρόπος ζωής). Επιπλέον, το φυσικό στοιχείο του νερού λειτουργεί στην περιοχή ως 

πολιτιστικός κρίκος συνοχής της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας µε την ιστορία. 

Π.7: Τα πολιτιστικά στοιχεία του Πάρκου Φιλίππων συνιστούν ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο 

πολιτιστικό απόθεµα που παρουσιάζει µια σχετικά υψηλή συγκέντρωση µοναδικών και 

οµαδοποιηµένων χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς. Συγκεκριµένα, έχουν καταγραφεί και 

έχουν αποτυπωθεί σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη 202 σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 

οµαδοποιούνται στις ευρύτερες κατηγορίες των ιστορικών µνηµείων, θρησκευτικών 

µνηµείων, εθίµων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται οι 
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προϊστορικές βραχογραφίες, η Αρχαία Εγνατία Οδός, ο Λέων Αµφίπολης, η Ρωµαϊκή Έπαυλη 

Αγγίστας, η Ρωµαϊκή Γέφυρα Εγνατίας Οδού, ο προϊστορικός οικισµός Ντίκιλι Τας, το ιερό 

του ∆ιονυσίου, το Βαπτιστήριο όπου βαπτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή Αγία Λυδία, 

τα βήµατα του Αποστόλου Παύλου, ο Ρωµαϊκός αγωγός, τα κάστρα του νοµού ∆ράµας. 

Σηµαντικότερα µνηµεία και κεντρικοί πόλοι έλξης του Πάρκου θεωρούνται οι Φίλιπποι που 

συνδέονται µε την ιστορική µάχη µεταξύ από τη µια πλευρά του Οκταβιανού και ο Μάρκο 

Αντώνιου και από την άλλη του Βρούτου και του Κάσσιου και που εντάχθηκαν στα Μνηµεία 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. καθώς και η Αµφίπολη µε τον τύµβο 

Καστά που πρόσφατα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε 

προϋπολογισµό 1,5 εκ. ευρώ για εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και 

ανάδειξης του µνηµείου. 

Π.8: Επιπλέον, το Πάρκο Φιλίππων ισχυροποιείται από την διεξαγωγή πολιτιστικών 

γεγονότων εγχώριας και διεθνούς εµβέλειας, όπως το Φεστιβάλ Αµφίπολης, το Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους στην ∆ράµα, το Φεστιβάλ Φιλίππων, η αναπαράσταση Ρωµαϊκής 

δίκης από το MOHA Research Center, τη ∆ραµοινογνωσία, το Cosmopolis στην Καβάλα, το 

Φεστιβάλ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στην Προσοτσάνη κ.ά. 

Π.9: Σχετικά µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που δηµιουργείται λόγω της γεωγραφικής 

θέσης της περιοχής αναφέρεται η κοµβική θέση του Πάρκου Φιλίππων µεταξύ νησιωτικής 

και µεσόγειας ενδοχώρας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως διασταύρωση ∆ύσης, 

Βαλκανίων, Ανατολής και της Μεσόγειου. Επίσης, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την εγγύτητα 

µε την ιστορική Αρχαία Εγνατία Οδό (Via Egnatia) η οποία είναι κηρυγµένη στο τµήµα κοντά 

στη Μονή Αγίου Σίλα. Καβάλας µέχρι του δάσους κάτω από την Παιδούπολη της Καβάλας. 

Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν πάνω από 100χµ της αρχαίας οδού, πάνω 

στην οποία περπατήσει και ο Απόστολος Παύλος και τα οποία ενώνουν δυο πολύ 

σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, αυτόν της Αµφίπολης και των Φιλίππων. 

Π.10: Ιδιαίτερο δυναµικό στοιχείο του Πάρκου Φιλίππων θεωρείται η παρουσία και έντονη 

δραστηριότητα των εφοριών κλασσικών αρχαιοτήτων, της Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής 

και της Αρχαιολογικής σχολής Αριστοτελείου πανεπιστηµίου καθώς συνδέονται µε ένα 

µεγάλο πλήθος σηµαντικών αρχαιολογικών ανασκαφών, ερευνών και αναστηλώσεων στην 
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περιοχή, µε το κυριότερο έργο να αποτελεί η κοινή συνεργασία τους στα πλαίσια του 

αρχαιολογικού χώρου των ΦΙλίππων. 

Π.11: Ιδιαίτερο πλεονέκτηµα του Πάρκου αποτελεί η έγκριση χρηµατοδότησης  του έργου 

HERIPRENEURSHIP της Αναπτυξιακή Καβάλας, ως επικεφαλής εταίρος εξαµελούς σχήµατος 

(Ρουµανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Γεωργία, Τουρκία), στα πλαίσια του προγράµµατος 

«Μαύρη Θάλασσα 2014 – 2020». Το έργο, προϋπολογισµού 1.335.626,91 €, στοχεύει στην 

τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας στις περιοχές των 

εταίρων αλλά και ευρύτερα, µέσω της δηµιουργίας πολυεπίπεδων συνεργειών που αφορούν 

τον πολιτισµό και ιδιαίτερα τον τοµέα της ∆ηµιουργικής και Πολιτιστικής Βιοµηχανίας. 

Ακρογωνιαίο λίθο της στοχευµένης αυτής παρέµβασης αποτελεί η επικέντρωση του έργου σε 

κοινότητες της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες διαθέτουν στο περιβάλλον τους πολιτιστικά 

µνηµεία πιστοποιηµένα από την UNESCO. Επιπλέον, έχει εγκριθεί το σχέδιο διατοπικής 

συνεργασίας CLLD LEADER µε τίτλο «Πάρκο Φιλίππων». Στόχος του είναι, ο πανάρχαιος 

φυσικός χώρος των Τεναγών των Φιλίππων και των παρατενάγειων περιοχών στους Νοµούς 

Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών να εξελιχθεί σε έναν Προορισµό Αριστείας παγκόσµιας φήµης. 

Επισηµαίνεται ότι µέσω των Τοπικών Προγραµµάτων CLLD LEADER Καβάλας, ∆ράµας και 

Σερρών θα δοθεί η δυνατότητα  χρηµατοδότησης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στους 

τοµείς της µεταποίησης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των υπηρεσιών και του 

τουρισµού ειδικότερα. 

Π.12: Στην περιοχή διοργανώνονται τακτικά σεµινάρια και εκδηλώσεις πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, κυρίως φωτογραφίας, κεραµικής, θεάτρου και χορού από τους διάφορους 

πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς πολιτισµού που λειτουργούν στο Πάρκο Φιλίππων. Οι 

οργανισµοί αυτοί λειτουργούν συλλογικά και αποτελούνται κυρίως από µέλη της κοινωνίας 

των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων ενώ η δράση τους θεωρείται απαραίτητη για την 

βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής καθώς συνδυάζουν αρµονικά τα στοιχεία των κυριότερων 

θεµελίων του Πάρκου, αυτά της συµµετοχικότητας και της παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι Φωτογραφικοί Όµιλοι και οι Σύλλογοι Φίλων Γραµµάτων και Τεχνών στην Καβάλα, 

∆ράµα και τις Σέρρες, οι γυναικείοι σύλλογοι και οι διάφοροι τοπικοί αθλητικοί όµιλοι. 

Στα παραπάνω πλεονεκτήµατα αντιπαρατίθενται οι παρακάτω αδυναµίες: 
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Μ.6: Η µεγαλύτερη αδυναµία εντοπίζεται στην έλλειψη κοινή εµπορικής ταυτότητας και 

εµπορικού σήµατος (branding) της περιοχής του Πάρκου ενώ διακριτή είναι η απουσία 

σύνδεσης των σηµείων ενδιαφέροντος πολιτισµού. Επιπρόσθετα, αδύναµη είναι η εικόνα του 

Πάρκου ως ενιαίος φορέας πολιτισµού και ιστορίας.  

Μ.7: Σχετικά µε την διοργάνωση πολιτιστικών δρώµενων, παρουσιάζεται υψηλή εποχικότητα 

στην ανάπτυξη γιορτών, εκδηλώσεων και φεστιβάλ καθώς αυτά στην πλειοψηφία τους 

συνδέονται µε τους θερινούς µήνες και εµφανίζουν υψηλή εξάρτηση από τις εγχώριες και 

τοπικές αγορές όσον αφορά την επισκεψιµότητα.  

Μ.8: Σχετικά µε την πολιτιστική διαχείριση, σοβαρή αδυναµία αποτελεί η έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού και επαγγελµατικών ειδικοτήτων στους φορείς (πχ. 

Αρχαιολογική Υπηρεσία) για την εργασία που σχετίζεται µε την βιώσιµη ανάπτυξη του 

Πάρκου. Από την άλλη, όπου παρατηρείται µια σχετική παρουσία στην ύπαρξη 

εξειδικευµένων ειδικοτήτων δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα και οι φορείς ώστε αυτή η 

δυναµική να γίνει εκµεταλλεύσιµη.  

Μ.9: Σηµαντικό µειονέκτηµα αποτελεί η µη πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηµατοδοτικών 

δηµόσιων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων για τις εξειδικευµένες δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος. Στις 

αδυναµίες προστίθενται η περιορισµένη προσέλκυση χορηγιών και η γενικότερη ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 

Μ.10: Σηµαντική αδυναµία εµφανίζεται στο θεµέλιο του Πάρκου Φιλίππων σχετικά µε την 

παιδεία, καθώς σηµειώνεται έλλειψη εκπαιδευτικής εργασίας µε την τοπική κοινότητα και 

τους νέους σε θέµατα προστασίας και αξιοποίησης του πολιτισµού αποθέµατος ενώ το εύρος 

των εκπαιδευτικών στόχων για τους µαθητές περιορίζονται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 

εκδροµών, οι οποίες πραγµατοποιούνται σποραδικά και µεµονωµένα κατά τη διάρκεια ενός 

έτους.  

Μ.11 : Στα παραπάνω προστίθενται η αδύναµη συνεργασία µεταξύ των διοικητικών 

σχηµατισµών (δήµοι, πόλεις, χωριά κλπ) και των φορέων πολιτισµού για κοινές πολιτικές και 

κοινά στρατηγικά σχέδια καθώς και η απουσία επαφής και συνεργασίας µε εγχώρια και 

διεθνή ερευνητικά κέντρα που θα προωθούσε την έρευνα σχετικά µε το πολιτιστικό απόθεµα 
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της περιοχής καθώς και θα ενίσχυε την ενιαία ταυτότητα του Πάρκου Φιλίππων. Το σχέδιο 

διαβουλεύσεων έχει ως στόχο να ενισχύσει την συνεργασία του Πάρκου Φιλίππων µε τους 

διοικητικούς σχηµατισµούς καθώς και να δώσει κίνητρα δηµιουργίας συνεργασιών µεταξύ 

αυτών των φορέων. 

 

Ευκαιρίες και Απειλές για τον Πυλώνα Πολιτισµού 

 

Οι σηµαντικότερες ευκαιρίες για τον πυλώνα Πολιτισµού του Πάρκου Φιλίππων 

συνοψίζονται στις εξής: 

Ε.9: Σηµαντική ευκαιρία για το Πάρκο Φιλίππων αποτελεί η δυνατότητα προσέλκυσης 

διεθνών και εγχώριων καλλιτεχνών µέσω προγραµµάτων art residencies για να 

δηµιουργήσουν καλλιτεχνικα έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η δηµιουργία 

προγραµµάτων art residency είναι µια νέα διεθνή τάση για προγράµµατα φιλοξενίας 

καλλιτεχνών, προσφέροντας συνθήκες που ευνοούν τη δηµιουργικότητα, όπως υποδοµές, 

υλικά, διασυνδέσεις, κοινό, κλπ.  Ένα πετυχηµένο παράδειγµα art residency αποτελεί το Lucy 

Art Residency, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα 

µε την υποστήριξη του δήµου Καβάλας και των τοπικών φορέων. Στο πλαίσιο του Lucy Art 

Residency, καλλιτέχνες φιλοξενούνται για δυο εβδοµάδες στην Καβάλα µε όλα τα έξοδα 

καλυµµένα και κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

το έργο του στο κοινό της πόλης. Η φιλοξενία καλύπτεται από το ξενοδοχείο Lucy Hotel ενώ 

η επιλογή των καλλιτεχνών γίνεται από διεθνή επιτροπή. 

Ε.10: Η ανάλυση της χωροταξίας του Πάρκου Φιλίππων έχει αναδείξει την ύπαρξη ενός 

ολόκληρου τοµέα κτιριακού υλικού, που µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί, για να στεγάσει 

µελλοντικές ανάγκες χρήσεων. Η επαναχρησιµοποίηση χώρων βιοµηχανικής κληρονοµιάς 

για πολιτιστικές δράσεις αποτελεί µια διεθνή πρακτική βιώσιµης πολιτιστικής ανάπτυξης 

καθώς συνδυάζει την προστασία και ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς µε την 

ανάπτυξη του νεότερου και σύγχρονου πολιτισµού. Στο Πάρκο Φιλίππων µπορεί να 

αξιοποιηθεί αυτή η διεθνής τάση για την καταγραφή των εκµεταλλεύσιµων χώρων 
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βιοµηχανικής κληρονοµιάς (π.χ. καπναποθήκες, υδραγωγεία, κτίρια και σταθµοί ΟΣΕ)  µε 

σκοπό την χρήση τους για στέγαση πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται από τον 

φορέα διαχείρισης του Πάρκου καθώς και την παραχώρηση τους στους φορείς πολιτισµού 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Ε.11: Επιπλέον, σηµαντική πηγή αξιοποίησης αποτελούν και τα αρχαιολογικά ευρήµατα που 

προκύπτουν από τις ανασκαφές λόγω της διέλευσης του αγωγού της Trans Adriatic Pipeline 

(TAP). Στο πλαίσιο των 400 και πλέον αρχαιολογικών ανασκαφών και τοµών οι οποίες έχουν 

πραγµατοποιηθεί στη Ζώνη Εργασίας του αγωγού, ο TAP έχει υπογράψει σχετικά Μνηµόνια 

Συναντίληψης και Συνεργασίας αφενός µε το αρµόδιο Υπουργείο και αφετέρου µε τις 

Εφορείες όλων των περιφερειακών ενοτήτων από τις οποίες διέρχεται. Μέχρι σήµερα, 

οµάδες ειδικών έχουν πραγµατοποιήσει περίπου 300 σωστικές ανασκαφές µικρής και 

µεγαλύτερης κλίµακας, και περισσότερες από 100 δοκιµαστικές τοµές στη Ζώνη Εργασίας 

του ΤΑΡ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 7 σωστικές ανασκαφές µεγάλης κλίµακας στις 

Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Στο πλαίσιο της εργασίας του έργου έχουν 

έρθει στο φως πολυάριθµα ευρήµατα – κινητά και ακίνητα. Στα ακίνητα περιλαµβάνονται: 

 

- νεκροταφεία ή µεµονωµένοι τάφοι, κάποιοι εκ των οποίων κτερισµένοι 

- τµήµατα οικισµών και αρχιτεκτονικών λειψάνων, όπως τείχη και εκκλησίες 

-  µνηµεία, εργαστηριακοί χώροι και ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας, π.χ. κλίβανοι και 

πηγάδια 

-  πλήθος κινητών ευρηµάτων (κεραµεική, κοσµήµατα, νοµίσµατα κ.λπ.) που χρονολογούνται 

από την προϊστορική έως και τη µεταβυζαντινή περίοδο. 

Κάποια από τα παραπάνω ευρήµατα παρουσιάστηκαν στο 31ο συνέδριο «Το Αρχαιολογικό 

Έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2017» που διεξήχθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο από 

τις 8 έως τις 10 Μαρτίου 2018, µε την υποστήριξη του ΤΑΡ. 

Ε.12: Σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, το Πάρκο 

Φιλίππων µπορεί να αξιοποιήσει τον σύγχρονο θεσµό των θερµοκοιτίδων καινοτόµων 

επιχειρήσεων που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση και υποστήριξη νέων καινοτόµων 

επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών. Οι Θερµοκοιτίδες είναι  τυποποιηµένοι χώροι οι οποίοι 
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δηµιουργούνται για να παρέχουν ένα περιβάλλον που προσφέρει κοινές υποδοµές και 

ειδικές υπηρεσίες, για ένα χρονικό διάστηµα ( 3 έως 5 ετών) διευκολύνοντας το ξεκίνηµα και 

την ανάπτυξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια µετακινούνται σε 

δικούς τους επαγγελµατικούς χώρους και τη θέση τους στη Θερµοκοιτίδα καταλαµβάνουν 

άλλες νεώτερες  επιχειρήσεις. 

 

Ανάλογα µε το σκοπό και το χαρακτήρα τους, οι θερµοκοιτίδες χωρίζονται στις παρακάτω  

βασικές κατηγορίες : 

- Τεχνολογικές Θερµοκοιτίδες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και συνήθως 

βρίσκονται στο περιβάλλον Τεχνολογικών Επιστηµονικών Πάρκων. 

- Εξειδικευµένες Θερµοκοιτίδες οι οποίες φιλοξενούν επιχειρήσεις ενός συγκεκριµένου 

αντικειµένου. 

- Θερµοκοιτίδες που δηµιουργούνται για τη διευκόλυνση µικρών νέων θυγατρικών ή για την 

εκκίνηση εµπορικών προσπαθειών από το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) µιας 

µεγάλης εταιρείας. 

Πληθώρα των παραδειγµάτων τέτοιων πρωτοβουλίων και χώρων όπως το Επιστηµονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου που διαθέτει δέκα επτά (17) Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων 

(περισσότερες λεπτοµέρειες στον ιστότοπο http://www.step-epirus.gr/index.php/incubator). 

Στα πλαίσια της αξιοποίησης της διεθνήςς εµπειρία και ειδικότερα αυτής του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου των BICs (European Busineess & Innovation Centers Network – µε 160 πλήρη µέλη 

στις χώρες της Ε.Ε) το Πάρκο Φιλίππων µπορεί να συσπειρώσει σε µια τέτοια δοµή το 

υφιστάµενο επιστηµονικό δυναµικό της περιοχής και να φέρει σε επαφή µαζί τους την 

ανάγκη για την υλοποίηση καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων 

Ε.13: Η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των φορέων της περιοχής µέσω οµαδικών και 

ατοµικών διαβουλεύσεων βάσει του σχεδίου διαβουλεύσεων του Πάρκου Φιλίππων θα 

ισχυροποιήσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία των φορέων στη λήψη αποφάσεων καθώς θα 

δηµιουργηθούν κοινά σηµεία επαφής και κίνητρα για κοινές πολιτικές και δράσεις. 

Από την άλλη, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι για το Πάρκο Φιλίππων είναι οι εξής: 
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Α.5: Ο κατακερµατισµός της ενιαίας ταυτότητας της περιοχής και η δυσκολία δηµιουργίας 

δικτύου (οδικό, σιδηροδροµικό, ποδηλατικό) λόγω της γεωµορφολογίας της περιοχής απειλεί 

την δηµιουργία ενιαίων θεµατικών προϊόντων καθώς τα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

θα παραµείνουν ασύνδετα. 

Α.6: Απειλή προκύπτει από την αδιαφορία σχετικά µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που 

ανασκάπτονται από την διέλευση του αγωγού της TAP καθώς δεν υπάρχει προγραµµατισµός 

από το Υπουργείο Πολιτισµού για την αξιοποίηση τους µετά την λήξη του έργου για το 

φυσικό αέριο ενώ δεν διατίθενται πόροι για την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού 

(αρχαιολόγοι, συντηρητές έργων τέχνης και εργάτες) για την ορθή προστασία και διαχείριση 

των αρχαιολογικών ευρηµάτων.  

Α.7: Επιπλέον, η συνήθης εγκατάλειψη των αναπτυξιακών έργων µετά την λήξη των 

προγραµµάτων απειλεί την δηµιουργία της κατάλληλης νοοτροπίας που επιθυµεί να 

εµπνεύσει το Πάρκο Φιλίππων στην τοπική κοινωνία για βιώσιµη και µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Α.8: Χαρακτηριστική επίσης είναι η περιορισµένη πολιτική βούληση και ο πολιτιστικός 

αναλφαβητισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα βιώσιµης ανάπτυξης που διαχειρίζεται 

η κοινωνία των πολιτών. Στα πλαίσια της ανάλυσης της ταυτότητας της περιοχής του Πάρκου 

Φιλίππων, έχει διαπιστωθεί ότι η κυριαρχία περιορισµένων πολιτικών αντιλήψεων για την 

βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής ενδιαφέροντος χαρακτηρίζει συνολικά και τους τρεις 

πυλώνες. 

Α.9: Οι παραπάνω απειλές ενισχύονται από το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων 

ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιοχών όπου πλέον ο πληθυσµός των νέων και του 

πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (20 – 65) συρρικνώνεται. Σύµφωνα µε δεδοµένα που 

βρέθηκαν για το Πάρκο Φιλίππων, τα επίπεδα εκπαίδευσης εξελίσσονται κατά µέσο όρο στις 

παρακάτω τιµές. 
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Τόπος 

µόνιµης 

διαµονής 

Και των δύο φύλων 

Κάτοχοι 

διδακτορικ

ού ή 

µεταπτυχια

κού τίτλου / 

Πτυχιούχοι 

Παν/µίου - 

Πολυτεχνεί

ου, ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ανώτερων 

επαγγελµατι

κών και 

ισότιµων 

σχολών 

Πτυχιούχοι 

µεταδευτεροβάθµι

ας εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 

Απόφοιτοι 

Λυκείου 

(Γενικού, 

Εκκλησιαστικο

ύ, 

Επαγγελµατικο

ύ κλπ.) 

Απόφοιτοι 

τριτάξιου 

Γυµνασίου και 

πτυχιούχοι 

Επαγγελµατικώ

ν Σχολών 

Απόφοιτ

οι 

∆ηµοτικ

ού 

Εγκατέλειψα

ν το 

∆ηµοτικό, 

αλλά 

γνωρίζουν 

γραφή και 

ανάγνωση / 

Ολοκλήρωσ

αν την 

προσχολική 

αγωγή / ∆ε 

γνωρίζουν 

γραφή και 

ανάγνωση 

Ελλάδα 17.84% 4.95% 24.97% 14.09% 24.90% 13.25% 

Πάρκο 

Φιλίππων 

14.28% 3.93% 21.84% 15.58% 29.79% 14.58% 

 

Το ποσοστό των ατόµων που έχουν ολοκληρώσει το δηµοτικό ή είναι αναλφάβητοι στην 

περιοχή παρέµβασης ανέρχεται σε 44,37% σε σχέση µε το 38,15% της χώρας. Η ανώτερη 

εκπαίδευση στην περιοχή παρέµβασης ανέρχεται σε 18,21%, σε σχέση 22,79% της χώρας. Οι 

αποκλείσεις είναι µικρότερες τους 5%, οπότε θεωρούµε ότι το Πάρκο Φιλίππων δεν 

παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το εθνικό περιβάλλον. Το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο των κατοίκων συνδέεται επιπλέον µε την έλλειψη γνώσης της τοπικής ιστορίας και 

του πολιτισµού 8.000 ετών ενώ αυτή συνοδεύεται από την απαξίωση των µνηµείων και 

χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς σε πολλές περιπτώσεις. 

 

Α.10: Σχετικά µε το θεµέλιο επιχειρηµατικότητα και την ενίσχυση της καινοτοµίας, η 

γενικότερη κατάσταση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της αγοράς σε συνδυασµό µε 

την οικονοµική κρίση, την φυγή των νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό ή σε µεγάλα αστικά 

κέντρα στο εσωτερικό, την ανεργία και την µείωση της δηµόσιας και ιδιωτικής 
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χρηµατοδότησης απειλεί την δυνατότητα δηµιουργίας καινοτόµων επιχειρήσεων, προϊόντων 

και νέας νοοτροπίας που είναι απαραίτητη για το συγκεκριµένο έργο. 

Α.11: Επιπλέον, δηµιουργείται κίνδυνος για την βιωσιµότητα του έργου του Πάρκου 

Φιλίππων που προέρχεται από την αδυναµία στη συνεργασία του Πάρκου µε την τοπική 

κοινότητα, τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς φορείς και οργανισµούς καθώς ακόµη το 

έργο αναπτύσσεται και διοχετεύεται ως γνώση στην περιοχή.  

Α.12: Μια σηµαντική απειλή στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης είναι και ο αυξηµένος 

εσωτερικός ανταγωνισµός σε επίπεδο δήµων και νοµών που θα απειλήσει τις ασθενέστερες 

περιοχές και θα αυξήσει τα στενά πολιτικά, κοµµατικά και οικονοµικά συµφέροντα. Οι 

υφιστάµενες εξελίξεις και τα αποτελέσµατα προηγούµενων έργων ανάπτυξης δείχνουν ότι ο 

εσωτερικός ανταγωνισµός αποτελεί µια ρεαλιστική απειλή. 

 

Ανάλυση SWOT – Συµπεράσµατα 

1. Το πλούσιο και δυναµικό πολιτιστικό απόθεµα του Πάρκου προσφέρει µια σηµαντική 

ευκαιρία ώστε να βρεθούν τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που προσδίδουν την 

ενιαία ταυτότητα της περιοχής και να δηµιουργηθούν οµαδοποιηµένα θεµατικά 

πολιτιστικά προϊόντα (π.χ. διαδροµές, χώροι επισκέψεων, πολιτιστικά γεγονότα) 

2. Κεντρικοί πόλοι έλξης του Πάρκου αποτελούν οι Φίλιπποι, ενισχυόµενοι επιπλέον από 

την ένταξη τους στα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς UNESCO, και η 

Αµφίπολη, στην οποία θα γίνουν έργα στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και 

ανάδειξης του µνηµείου τύµβου Καστά µέσω του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα θα αποτελέσει η  µελλοντική ένταξη και της 

Αµφίπολης στα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς UNESCO καθώς θα 

ενισχύσει την ταυτότητα της περιοχής. 

3.  Η πρόσβαση και η µετακίνηση στο Πάρκο Φιλίππων διευκολύνεται από την 

γεωγραφική εγγύτητα µε την νέα Εγνατία Οδό  που εκτείνεται σε όλη την περιοχή 

ενδιαφέροντος ενώ η αρχαία Εγνατία Οδός σηµατοδοτεί την κοµβική θέση του 

πάρκου σε τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως γέφυρα µε την Ανατολή και 

τα Βαλκάνια 
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4. Ικανοποιητική κρίνεται η κάλυψη των ζητηµάτων προστασίας, αποκατάστασης, 

καταγραφής και παρεµβάσεων στα σηµαντικότερα αρχαιολογικά µνηµεία του 

Πάρκου (Φίλιπποι,  Αµφίπολη, Αρχαία Εγνατία Οδός) χωρίς, όµως, αξιόλογα έργα για 

την προώθηση αυτών και την αξιοποίηση τους ως ενιαίων θεµατικών προϊόντων. Θα 

πρέπει να γίνουν πιο στοχευόµενες ενέργειες για αξιοποίηση του ευνοϊκού 

χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος µέσα από την υφιστάµενη συνεργασία µε τις 

αναπτυξιακές της Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών. Σηµαντική ευκαιρία αποτελεί η 

έγκριση χρηµατοδότησης  του έργου HERIPRENEURSHIP της Αναπτυξιακή Καβάλας, 

ως επικεφαλής εταίρος εξαµελούς σχήµατος (Ρουµανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, 

Γεωργία, Τουρκία), στα πλαίσια του προγράµµατος «Μαύρη Θάλασσα 2014 – 2020», 

που στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της αγοράς 

εργασίας στις περιοχές των εταίρων αλλά και ευρύτερα, µέσω της δηµιουργίας 

πολυεπίπεδων συνεργειών που αφορούν τον πολιτισµό και ιδιαίτερα τον τοµέα της 

∆ηµιουργικής και Πολιτιστικής Βιοµηχανίας καθώς και της ∆ιατοπικής Συνεργασίας 

CLLD Leader µε τίτλο «Πάρκο Φιλίππων» 

5. Η ενίσχυση των συνεργασιών µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο 

(αναπτυξιακοί φορείς, ερευνητικοί φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση) βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί µε συντονισµένες διαβουλεύσεις 

και δηµιουργία κινήτρων για σχεδιασµό και υλοποίηση κοινών πολιτικών και έργων. 

Απαραίτητη κρίνεται η δηµιουργία ενός διατοπικού σχεδίου συνεργασίας µεταξύ των 

φορέων και των οργανισµών Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη ενός συλλογικού οργάνου που 

έχει ευθύνη για τον σχηµατισµό πολιτικών, τη θεσµοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου 

και την υποστήριξη έργων βιώσιµης πολιτιστικής ανάπτυξης του Πάρκου.  

6. Οι σηµαντικότερες αδυναµίες και απειλές του Πάρκου, όπως το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο των κατοίκων αποµακρυσµένων περιοχών, το δηµογραφικό πρόβληµα, η 

οικονοµική κρίση που απειλεί µε την φυγή των νέων στο εξωτερικό και τη δηµιουργία 

δυσµενούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για την ανάληψη καινοτόµων 

πρωτοβουλιών, αντισταθµίζεται από την υφιστάµενη και αναπτυσσόµενη 

δραστηριότητα των Οψόµεθα (πχ. βιωµατικές εκπαιδευτικές εκδροµές, καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες) που έχει ως αποτέλεσµα την διάχυση της κατάλληλης αντίληψης για 

τα οφέλη της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Το Πάρκο 
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προσφέρει την ευκαιρία για επαναπροσδιορισµό και της ατοµικής και κοινωνικής 

ταυτότητας µέσα από δραστηριότητες στοχαστικής περιπλάνησης 

 

Κύρια ευρήµατα – προτεραιότητες 

1. Αξιοποίηση των λεπτών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των σηµείων του πολιτιστικού 

αποθέµατος  ώστε να αποκαλυφθούν οι εσωτερικές ποιότητες  που θα ενισχύσουν τη 

σύνδεση αυτών των σηµείων και θα αναδείξουν την διαχρονικότητα της ιστορίας του 

Πάρκου µέσα από τα δυνατά σηµεία  

2. Σηµαντικότεροι πόλοι έλξης του Πάρκου αποτελούν οι Φίλιπποι, η Αµφίπολη και η 

Αρχαία Εγνατία Οδός µε τα υπόλοιπα σηµεία να λειτουργούν ως διακλαδώσεις αυτής 

της πολιτιστικής γραµµής ενώ το νερό ως πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής θα πρέπει 

να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό στοιχείο συνοχής της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας 

3. Απαραίτητη κρίνεται η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου, η ανάπτυξη 

εναλλακτικών δικτύων πρόσβασης στα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

(ποδηλατικό δίκτυο, υδροπλάνα, σιδηροδροµικό δίκτυο) καθώς και η βελτίωση της 

σήµανσης και πληροφόρησης για τα µνηµεία και τους χώρους πολιτισµού 

4. Προτεραιότητα στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες 

και η αξιοποίηση του µεγάλου αριθµού των πολιτιστικών συλλόγων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

5. Κινητοποίηση των φορέων (αναπτυξιακών, ερευνητικών και τοπικής αυτοδιοίκησης) 

για ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων και συλλογικών οργάνων µε σκοπό τη 

δηµιουργία κοινών πολιτικών, στρατηγικών και έργων 

 

Β.4.2.3 Ανάλυση και Συµπεράσµατα SWOT Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος  

 

 
Η Περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, παρουσιάζει χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής µε 

ισχυρό τοµέα γεωργίας και κτηνοτροφίας, αναπτυσσόµενο δευτερογενή τοµέα µε έµφαση τη 

µεταποίηση αγροτικών προϊόντων (κρασί, ελιά, ελαιόλαδο, κ.ά.) καθώς και λατοµεία και 

τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) που συµπεριλαµβάνει τον αναπτυσσόµενο τουριστικά χώρο 
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γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους Φιλίππων και Αµφίπολης. Η χωροταξική οργάνωση 

είναι διαµορφωµένη σε µία πολυµορφική γεωγραφική θέση που µεταβάλλεται από ορεινή 

και µειονεκτική σε πεδινή, έως και παράκτια µε χαρακτηριστικά, τόσο αστικά (πόλεις 

Καβάλας και ∆ράµας), όσο ηµιαστικά και αγροτικά. Παράλληλα διαθέτει πλούσια 

οικοσυστήµατα και πολιτισµικούς πόρους µε επιστέγασµα τον πλέον πρόσφατο 

χαρακτηρισµό του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της Unesco. Όλες οι επί µέρους περιοχές έχουν κοινά στοιχεία (πολιτισµικά, 

παραγωγικά και κοινωνικοοικονοµικά) µε την κάθε περιοχή όµως να διαφοροποιείται από 

την ένταση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, αλλά και από την διακύµανση και 

εξειδίκευση των πόρων που υπάρχουν στην περιοχή και την υποστηρίζουν 

 

Ο Πίνακας της  S.W.O.T. ανάλυση του Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος του Πάρκου Φιλίππων 

µας δίνει µια πρώτη εικόνα του εσωτερικού (δυνάµεις και αδυναµίες) και εξωτερικού 

περιβάλλοντος (ευκαιρίες και απειλές) στον Αγροτοπεριβαλλοντικό τοµέα και θα µας 

διευκολύνει στο να αποφασίσουµε τους στόχους που πρέπει να βάλουµε µε σκοπό την 
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επίτευξή τους. Για να είναι όµως αποτελεσµατική αυτή η ανάλυση που συνδέθηκε µε την 

υφιστάµενη κατάσταση, θα πρέπει να διαχωριστεί σε 3 τοµείς. Ο πρώτος τοµέας αφορά 

καθαρά την παραγωγική διαδικασία στους τοµείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, 

∆ασοπονίας και Ορυκτού Πλούτου. Ο επόµενος τοµέας αφορά το Περιβάλλον και ο 

τρίτος τοµέας όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που συνδέονται και επηρεάζουν 

γενικότερα το Αγροτοπεριβάλλον όπως για παράδειγµα οι σχετιζόµενες υποδοµές, η 

εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναµικό, οι συνέργειες-συνεργασίες κ.α.: 

 

Β.4.2.3.1 Ανάλυση SWOT – Συµπεράσµατα για την υποκατηγορία Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ασοπονίας και Ορυκτού Πλούτου 

 
2.4.1.1 ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

Ο ορυκτός πλούτος της γύρω περιοχής 

Η περιοχή της ∆ράµας – Καβάλας έχει το προνόµιο να διαθέτει µεγάλα αποθέµατα κυρίως 

µαρµάρου υψηλής ποιότητας σε πανελλαδικό και παγκόσµιο επίπεδο. ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι ο κλάδος αυτός είναι από τους πιο εξωστρεφής της Εθνικής Οικονοµίας µε το 65% 

της δραστηριότητας του να είναι εξαγώγιµη και το 92% Εθνικής παραγωγής να παράγεται 

στην περιοχή µας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακ., 2016, Πόρισµα επιτροπής Γεωλόγων). Έτσι παρά την 

οικονοµική κρίση ο κλάδος αυτός έχει προοπτικές ανάπτυξης λόγω της εξαγωγικής του 

κατεύθυνσης και για αυτό αποτελεί ένα από τα δυνατά σηµεία της περιοχής του Πάρκου 

Φιλίππων, παρά τα προβλήµατα τις αδυναµίες και τους κινδύνους που µπορεί να 

αντιµετωπίζει (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακ., 2016, Πόρισµα επιτροπής Γεωλόγων). Αυτές αφορούν 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η ελλιπής αποκατάσταση εξοφληθέντων λατοµείων, η 

ανεξέλεγκτη απόθεση των στείρων και η σταδιακή εξάντληση κοιτασµάτων της άριστης 

ποιότητας µαρµάρου. Ο χαµηλός βαθµός µεταποίησης του παραγόµενου µαρµάρου είναι 

επίσης µια από τις µεγαλύτερες αδυναµίες του κλάδου στην περιοχή.   

Η αξιοποίηση του µαρµάρου σε µικρότερο βαθµό επεκτείνεται και στον κλάδο επεξεργασίας 

και µεταποίησης (κοπή, λείανση κ.α.) που δίνει προστιθέµενη αξία στο προϊόν δηµιουργώντας 
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περισσότερες θέσεις εργασίας σε περιοχές εντός και περιφερειακά του Πάρκου Φιλίππων.  

Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν δικά τους λατοµεία και η εξαγωγική τους 

δραστηριότητα εντοπίζεται σε χώρες όπως: Η.Π.Α., Γερµανία, Κίνα, Αραβικές χώρες, 

Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Κύπρο, Ιταλία, Πολωνία, Λίβανο, 

Γεωργία, Ουζµπεκιστάν (Αναπτυξιακή ∆ράµας, 2017, Τοπικό πρόγραµµα). 

To 2016 (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακ., 2016, Πόρισµα επιτροπής Γεωλόγων) στην περιοχή του 

Παγγαίου υπάρχουν 14 άδειες εκµετάλλευσης (Πλατανότοπος, Νικήσιανη) και 43 στην 

περιοχή της ∆ράµας (Πύργοι, Ξηροπόταµος, εκτός Νευροκοπίου). Παρακάτω στον χάρτη 

φαίνονται τα λατοµικά κέντρα µαρµάρου της ευρύτερης περιοχής του Πάρκου Φιλίππων. 

 

Πέραν του γνωστού Μαρµάρου υπάρχουν και οι σχιστόλιθοι Παγγαίου, όπου γύρω από το 

Παγγαίο όρος υπάρχουν 22 ενεργά λατοµεία και κέντρα επεξεργασίας σχιστόλιθου, σε 

περιοχές εντός και περιφερειακά του Πάρκου Φιλίππων.  Ο σχιστόλιθος θεωρείται ένα από 

τα διακοσµητικά πετρώµατα µε πολλά επιθυµητά χαρακτηριστικά (σκληρότητα, αντοχή στο 

χρόνο, στον παγετό, µονωτικό υλικό, αντιολισθητικό και χαµηλής αποσάθρωσης). Οι 

επιχειρήσεις όµως του κλάδου αυτού της περιοχής είναι σχετικά µικρές. Τέλος ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση των λατοµείων µετά την χρήση τους και αυτό 
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γιατί στο παρελθόν αρκετές εταιρείες εκµετάλλευσης εγκατέλειπαν το λατοµείο χωρίς να το 

αποκαταστήσουν.   

Το Πάρκο Φιλίππων όµως είναι πλούσιο σε ενεργειακά ορυκτά. Έτσι υπάρχει η Τύρφη των 

Τεναγών Φιλίππων µε βάθος πάνω από 190 µέτρα και βεβαιωµένα γεωλογικά αποθέµατα 

4.300.000.000 κυβικά µέτρα που ισοδυναµούν ενεργειακά µε 125.000.000 τόνους 

πετρελαίου. Από τις έρευνες στην περιοχή που έκανε όµως η ∆ΕΗ τα προηγούµενα χρόνια 

(∆ΕΗ Α.Ε., Π.Σταυρούλιας, Αθ. Πανώρας κ.α.) η τύρφη αυτή πέραν του ότι είναι χαµηλής 

απόδοσης ενεργειακό ορυκτό, απαιτεί ισοδύναµη ποσότητα ενέργειας για να αποξηρανθεί 

πριν αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Αντιθέτως η αξιοποίηση της τύρφης ως 

εδαφικό υπόστρωµα για την ανάπτυξη καλλιεργειών είναι οικονοµικά πολύ αποδοτικότερη  

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Π.Σταυρούλιας, Αθ. Πανώρας κ.α.) από την χρήση της για την παραγωγή 

ενέργειας. Για αυτό και η ∆ΕΗ Α.Ε. εγκατέλειψε τα σχέδια που είχε για την κατασκευή 

εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στην περιοχή την δεκαετία του 70 και του 80. Πέραν 

όµως της τύρφης υπάρχει και το µεγάλο κοίτασµα λιγνιτών Μαυρολεύκης ∆ράµας. Το 

κοίτασµα αυτό είναι το 2ο µεγαλύτερο της χώρας µετά την ∆υτική Μακεδονία (αντιστοιχεί στο 

28% των αποθεµάτων της χώρας). Το κοίτασµα αυτό καλύπτει 1.000 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα, µε βεβαιωµένα γεωλογικά αποθέµατα 1.550.000.000 τόνων και απολήψιµα 

900.000.000 τόνων. Σήµερα δεν αξιοποιείται αλλά θεωρείται ένα από τα στρατηγικά 

ενεργειακά αποθέµατα της χώρας µας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακ., 2016, Πόρισµα επιτροπής 

Γεωλόγων). Όλα τα ανωτέρω µπορούν να καθιερώσουν τον ορυκτό πλούτο, ως µια από τις 

δυνάµεις της περιοχής.  

 

Το πλούσιο υδατικό δυναµικό της περιοχής 

Το πλούσιο υδατικό δυναµικό της περιοχής αποτελεί µοχλό ανάπτυξης για τη γεωργία και 

κάθε άλλη δραστηριότητα, καθότι αποτελεί την βάση οποιαδήποτε ποθούµενης 

αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών του πάρκου Φιλίππων. Αυτό αποτελείται κυρίως από τον 

Αγγίτη τον Ζυγάκτη και τον Στρυµόνα µε πολλά άλλα δευτερεύοντα υδατορέµµατα και 

χείµαρρους. Υπάρχει όµως και το τεχνητό στραγγιστικό δίκτυο των Τεναγών Φιλίππων 

αποτελούµενο από την κεντρική Τάφρο µε πολλές άλλες δευτερεύουσες µε την µορφή ενός 
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ψαροκόκαλου. Το δίκτυο αυτό όµως ταυτόχρονα αποτελεί το στραγγιστικό αλλά και το 

αρδευτικό δίκτυο των Τεναγών Φιλίππων, µε την µέθοδο της υπάρδευσης, ανεβάζοντας την 

υπόγεια στάθµη µέχρι το ριζόστρωµα των φυτών. 

 

   

 

Το τεχνητό αυτό υδρογραφικό δίκτυο κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1930 για την 

αποξήρανση του έλους της Πρασιάδας λίµνης και την απόδοση των εκτάσεων αυτών σε 

πρόσφυγες ακτήµονες. Χωρίς όµως την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων έργων 

αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού για τις ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα µε σεβασµό 

στο φυσικό περιβάλλον, η ύπαρξη απλά και µόνο του υδατικού δυναµικού δεν αποτελεί µια 

από τις δυνάµεις του Πάρκου Φιλίππων, αλλά µπορεί να αποτελέσει µια από τις αδυναµίες 

και ακόµα χειρότερο τις απειλές λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων ή της ανοµβρίας που 

µπορεί να προκύψει από την έλλειψη ή την κακή συντήρηση αυτών των έργων. Η 

ορθολογική όµως χρήση του υδάτινου δυναµικού είναι ταυτόχρονα το ζητούµενο και το 
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απαιτητό από τους θεσµοθετηµένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Το πλούσιο 

αυτό δυναµικό µπορεί ενδεχοµένως να αξιοποιηθεί και για την παραγωγή ενέργειας (µικρά 

υδροηλεκτρικά) µε σεβασµό πάντοτε στο φυσικό περιβάλλον. Το πλούσιο αυτό δυναµικό 

αποτελεί και αισθητικό πόρο που µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη. 

 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων του Πάρκου Φιλίππων δεν γίνεται όµως ενιαία από έναν 

φορέα αλλά εµπλέκονται πολλοί φορείς µε επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Έτσι έχουµε τα 

ΤΟΕΒ, την ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τις κατά 

τόπους ∆ΑΟΚ και τις ∆/νσεις Τεχνικών έργων των Π.Ε.. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δεν 

διαθέτουν ούτε τα κονδύλια, ούτε τα µέσα για να κάνουν τις απαραίτητες επεµβάσεις που 

αφορούν την διαχείριση των υδατικών πόρων. Για αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας 

ενιαίος φορέας διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων, αφού η περιοχή του Πάρκου 

Φιλίππων εντάσσεται υδρολογικά στην λεκάνη απορροής του Αγγίτη. Κάτι αντίστοιχο 

υπάρχει στην κοιλάδα του Στρυµόνα όπου λειτουργεί ο ΓΟΕΒ της πεδιάδας Σερρών. 
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Η ύπαρξη και εµπειρία πάνω στις δυναµικές καλλιέργειες της περιοχής και τα προϊόντα 

ΠΟΠ και ΠΓΕ & Η αξιοποίηση της µεγάλης ποικιλίας παραδοσιακών αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής, ιδιαίτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας – µέσω της 

δηµιουργίας Brand name Πάρκου Φιλίππων 

 Σε ότι αφορά την οικονοµία της περιοχής, ισχυρό της σηµείο είναι ο πρωτογενής της τοµέας 

παρά την τάση φθίνουσας πορείας του. Η καλλιεργητική παράδοση, ο σχετικά µεγάλος κατά 

κεφαλή κλήρος (σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα) και τα τοπικά εδαφολογικά και 

κλιµατολογικά χαρακτηριστικά ευνοούν την ανάπτυξη µιας µεγάλης ποικιλίας καλλιεργειών 

και προϊόντων στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων και Περιφερειακά αυτής. Έτσι 

παράγονται τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας χαρακτηρισµένα ως Προϊόντα Ονοµασίας 

Προέλευσης ΠΟΠ και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΓΕ όπως το ελαιόλαδο, ελιές, 

τοπικοί οίνοι Παγγαίου, φέτα κ.α. Αυτά τα προϊόντα λόγω της µεταποίησης που υφίστανται 

και του χαρακτηρισµού τους ως ΠΟΠ και ΠΓΕ αποκτούν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία. 

Έχοντας λοιπόν αυτή την εµπειρία µπορούµε να προωθήσουµε την αναγνώριση και άλλων 

τοπικών προϊόντων του Πάρκου ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ (π.χ. χαλβάς Κυργίων, χυµός Ρόδι κ.α.). 

Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και αροτριαίες καλλιέργειες σιτηρών, καλαµποκιού, 

βαµβακιού, µηδικής, ηλίανθου, σόγιας, ελαιοκράµβης, ρυζιού και πατατών. Όσον αφορά την 

δενδροκοµία κυριαρχεί η καλλιέργεια της ελιάς και η αµπελουργία (επιτραπέζια και 

οινοποιήσιµα κάθε µορφής σταφύλια). Άλλες δενδροκοµικές καλλιέργειες είναι οι 

αµυγδαλιές, οι ροδιές, οι κερασιές και πλέον εγκαθίστανται και οι καρυδιές. Τέλος υπάρχουν 

και άγρια αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, και λίγες ανθοκοµικές καλλιέργειες και 

οπωροκηπευτικά Σηµαντική προσπάθεια γίνεται τα τελευταία χρόνια για στροφή στη 

βιολογική γεωργία µε έµφαση κυρίως σε βιολογικό λάδι και ελιές, κρασί, οπωροκηπευτικά, 

σιτηρά, καλαµπόκι, βαµβάκι και µηδική. 

Παράλληλα υπάρχει ανεπτυγµένη µελισσοκοµία στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων σε 

περιοχές εκτός των Τεναγών Φιλίππων, που είναι και οι ιδανικότερες όσον αφορά την προς 

αξιοποίηση χλωρίδα και ανθοφορία από τις µέλισσες. 
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Όσον αφορά την Κτηνοτροφία ανεπτυγµένη εµφανίζεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα µε 

ιδιαίτερη παράδοση στους κλάδους της Αιγοπροβατοτροφίας και της Βοοτροφίας. Η 

νοµαδική δραστηριότητα ασκείται κυρίως σε ορισµένες ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, 

ενώ τελευταία αναπτύσσεται και η εντατική εκτροφή σταβλισµένων βοοειδών και 

αιγοπροβάτων. Για τα κτηνοτροφικά προϊόντα που υπάρχουν στο πάρκο Φιλίππων (γάλα, 

γαλακτοκοµικά προϊόντα, κρέας, λουκάνικα κ.α.) ο βαθµός µεταποίησης τους είναι µικρός και 

δεν αποκτούν έτσι µεγάλη προστιθέµενη αξία. 

Όλα τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων µπορούν να αποκτήσουν ένα 

brand name προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων που θα συµβάλει σηµαντικά στην 

αναγνωρισιµότητα τους, στην προώθηση της εµπορίας τους και την αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας τους.  Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαραίτητη είναι η συνεργασία 

όλων των δυνάµεων του Πάρκου Φιλίππων αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα 3 θεµέλια του 

Πάρκου. 

Όµως για την καλύτερη προώθηση του Brand Name «Πάρκο Φιλίππων» και των τοπικών 

προϊόντων της περιοχής θα µπορούσε να προωθηθεί η χρήση ενός καλαθιού αγροτικών 

προϊόντων µε αυτήν την επωνυµία. Ενδεχοµένως το καλάθι θα διαφοροποιούνταν αναλόγως 

την εποχή, την περίσταση ή τον σκοπό, δηµιουργώντας έτσι διάφορα καλάθια (π.χ. 

καλοκαιρινό καλάθι, καλάθι κρασιών, Χριστουγεννιάτικο καλάθι, καλάθι ευεξίας και 

οµορφιάς κ.α.). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί η πρωτοβουλία των «Οψόµεθα εις 

Φιλίππους» έχοντας δηµιουργήσει διάφορα καλάθια αγροτικών προϊόντων µε την επωνυµία 

του Πάρκου Φιλίππων και µια τέτοια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών του Πάρκου 

Φιλίππων αποτελεί µια ευκαιρία για το Πάρκο και τα Αγροτικά του προϊόντα. 

  

Πλούσια νοµαδική κτηνοτροφία 

Σε όλες τις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές του πάρκου Φιλίππων ανθεί η νοµαδική 

κτηνοτροφία, κυρίως µε τα αιγοπρόβατα και λιγότερο µε τα βοοειδή. Η άσκηση της 

νοµαδικής κτηνοτροφίας στην χώρα µας είναι µια παραδοσιακή µορφή εκτροφής µε 

πολλαπλά όµως πλεονεκτήµατα: 
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● Μειωµένο παραγωγικό κόστος λόγω του ότι το κόστος της διατροφής των ζώων 

αποτελεί το 60-80 % του κόστους λειτουργίας µιας κτηνοτροφικής µονάδας. Με την 

νοµαδική εκτροφή  το διατροφικό αυτό κόστος λόγω της βόσκησης µπορεί να 

µειωθεί 30 - 50% (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 2017) σε σχέση µε την ενσταβλισµένη κτηνοτροφία. 

● Αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής που µας δίνει ποιοτικότερα προϊόντα 

(γάλα, κρέας κ.α.) 

● Μειωµένο εργατικό κόστος 

● Μειωµένο κόστος εγκαταστάσεων 

● Ευζωία των εκτρεφόµενων ζώων, λόγω των µετακινήσεων και της άσκησης τους 

● Ορθολογική διαχείριση των ορεινών οικοσυστηµάτων, διότι η νοµαδική κτηνοτροφία, 

εφόσον ασκείται σωστά συµβάλει στην ισορροπία των ορεινών αλλά ακόµα και των 

πεδινών οικοσυστηµάτων. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη και της ενσταβλισµένης κτηνοτροφίας µε νέες 

σύγχρονες µονάδες που πληρούν συνήθως όλες τις προδιαγραφές. Και για την νοµαδική 

αλλά και για την ενσταβλισµένη κτηνοτροφία η δηµιουργία ενός κτηνοτροφικού πάρκου σε 

περιοχές που υπάρχει συγκεντρωµένη κτηνοτροφική δραστηριότητα θα δώσει περισσότερη 

ανάπτυξη σε αυτήν την δραστηριότητα. Σε ένα κτηνοτροφικό πάρκο θα υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες υποδοµές για την ανάπτυξη σύγχρονης κτηνοτροφίας όπως, οδικό δίκτυο, 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ζωοτροφών, βιολογικός καθαρισµός, δίκτυα νερού και 

ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία σύγχρονου εξοπλισµού (αρµεκτήρια, παγολεκάνες 

κ.α.), µικρά τυροκοµεία πλησίον του πάρκου κ.α.. Ταυτόχρονα µε την κατασκευή του 

κτηνοτροφικού πάρκου θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα µετεγκατάστασης των 

υπαρχουσών µονάδων σε αυτό. 

Μέσα στα Τενάγη Φιλίππων δεν υπάρχει κτηνοτροφία. Αυτή θα µπορούσε να αναπτυχθεί 

όταν οι πολύ χαµηλές περιοχές του πάρκου δεν θα µπορούν πλέον να καλλιεργηθούν λόγω 

του ότι θα είναι εποχιακά πληµµυρισµένες. Τότε µε την µετατροπή τους σε λιβάδια ή µε την εν 

µέρει δάσωση τους και µε την δηµιουργία των λεγόµενων Μνηµείων της Φύσης, θα µπορέσει 

να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή, η οποία θα αξιοποιεί ταυτόχρονα και τα 

υπολείµµατα των καλλιεργειών που δεν πρέπει να καίγονται. Επίσης µε την δηµιουργία 

µνηµείων της φύσης θα µπορέσει επέλθει η φυσική ισορροπία της περιοχής να δηµιουργηθεί 
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ένα περιβαλλοντικό απόθεµα και ενδεχοµένως να αναπτυχθεί και το ελεγχόµενο κυνήγι στην 

περιοχή. 

  

Η ύπαρξη πολλών µονάδων µεταποίησης γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών 

προϊόντων στην περιφέρεια του Πάρκου Φιλίππων 

 Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων και κυρίως στην περιφέρεια αυτού λειτουργούν 

ορισµένες από τις σπουδαιότερες οινοπαραγωγικές µονάδες της χώρας, µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες (Νεογάλ, Σεργάλ και ΚριΚρι) και άλλες µικρότερου µεγέθους (Παγγαίο 

Τυροκοµικά Προϊόντα) πληθώρα συσκευαστηρίων νωπών αγροτικών προϊόντων (Ρόδια Αγ. 

Αθανασίου, σταφυλιών σπαραγγιών, ακτινιδίων, άλλων φρούτων κ.α.) και πολλές 

µεταποιητικές µονάδες διαφόρων µεγεθών και οργάνωσης. Αυτές οι µονάδες αν και µπορεί 

να βρίσκονται εντός η εκτός του πάρκου Φιλίππων, χρησιµοποιούν ως πρώτες ύλες και 

προϊόντα που παράγονται εντός του Πάρκου, συµβάλλοντας έτσι στο εισόδηµα και στην 

ανάπτυξη της περιοχής. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κρασιά 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα κρασιά Ποιότητας Παραγόµενα σε Καθορισµένες 

Περιοχές (V.Q.P.R.D.) και στους Τοπικούς Οίνους. Στην τελευταία κατηγορία, αυτή των 

Τοπικών Οίνων ανήκουν τα κρασιά που παράγονται στην περιοχή ∆ράµας και του 

Παγγαίου. 

  

Το πλούσιο  εν δυνάµει αξιοποιήσιµο δασικό απόθεµα της περιοχής 

 Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων και ιδίως η περιφέρεια αυτού χαρακτηρίζεται από πλούσια 

διαχειριζόµενα οικοσυστήµατα µε κύριο χαρακτηριστικό τους τα υψηλά παραγωγικά δάση. 

Τα δάση της περιοχής χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό παραγωγικό δυναµικό προς 

διάφορες κατευθύνσεις: ξύλο, βοσκήσιµη ύλη (κτηνοτροφία), συγκοµισµένα προϊόντα (π.χ. 

κάστανα,κράνα) γεωργία, µελισσοκοµία, βότανα, αρωµατικά φυτά, νερό. Αποτελούν δε 

πολύτιµη πηγή απασχόλησης και εισοδήµατος για τους τοπικούς πληθυσµούς της ορεινής 

ζώνης και για όσους ασχολούνται µε το κυνήγι. 
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Υδατοκαλλιέργειες της περιοχής και αλιεία στο ∆έλτα του Στρυµόνα 

Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν υδατοκαλλιέργειες και συγκεκριµένα στην 

περιοχή του Κεφαλαρίου ∆ράµας, στην Συµβολή Σερρών και στον Αγγίτη. Στο Κεφαλάρι 

µάλιστα οι µονάδες αυτές διαθέτουν και υποδοµές µεταποίησης (παραγωγής καπνιστών 

ψαριών) που δίνουν προστιθέµενη αξία στα παραγόµενα προϊόντα. Επίσης στο Κεφαλάρι 

∆ράµας εκτρέφεται και ο περίφηµος Οξύρυγχος της Κασπίας Θάλασσας. Αυτό και µόνο το 

γεγονός έχει ιδιαίτερη αξία αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι ο Οξύρυγχος αυτός είναι 

προστατευόµενο πλέον είδος στην Ρωσία και απαγορεύεται η εξαγωγή ζωντανών ατόµων 

του είδους. Η ύπαρξη του λοιπόν στις υδατοκαλλιέργειες της περιοχής, δίνει µεγάλες 

προοπτικές για την µελλοντική παραγωγή χαβιαριού από αυτό το είδος. 

Το πάρκο Φιλίππων µε το επίνειο του που είναι τα Κερδύλια Σερρών, εφόσον 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές µπορεί να γίνει ένα αλιευτικό κέντρο λόγω του 

πλούσιου αλιευτικού αποθέµατος του Στρυµονικού κόλπου που οφείλεται στις φερτές ύλες 

του ποταµού και στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων που συµβαίνει γενικότερα στο 

Β. Αιγαίο. 

  

Η µεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών συνθηκών που δίνει ποικιλία προϊόντων 

Έχει αναλυθεί εκτενώς ανωτέρω αλλά και παρακάτω 

  

2.4.1.2 Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

  

Πολυτεµαχισµένος κλήρος και οι πολύ µικρές, οικογενειακές αγροτικές και 

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις καθώς και υψηλό παραγωγικό κόστος σε σχέση µε 

γειτονικές χώρες 
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Αναφορικά µε τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις το µέσο µέγεθος της τοπικής γεωργικής 

εκµετάλλευσης είναι περίπου 63 στρ. και είναι µεγαλύτερο από τον αντίστοιχο µέσο όρο της 

χώρας (48,5 στρ - ΕΛΣΤΑΤ). Σε ότι αφορά την απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα, ο µέσος 

όρος απασχολούµενων ανά εκµετάλλευση ανέρχεται σε 1,6 άτοµα και τα ποσοστά 

απασχόλησης του πληθυσµού στον πρωτογενή τοµέα είναι υψηλά. Σηµαντικό διαρθρωτικό 

πρόβληµα του γεωργικού τοµέα είναι ο πολυτεµαχισµός των εκµεταλλεύσεων, καθώς η µέση 

εκµετάλλευση αποτελείται από 6 αγροτεµάχια µε µέγεθος που φθάνει µόλις τα 10 στρ. ανά 

τεµάχιο. Αυτή η κατάσταση συνεπάγεται αυξηµένο παραγωγικό κόστος λόγω του 

χαµηλότερου βαθµού εκµηχάνισης των καλλιεργειών, άσκοπων µετακινήσεων και γενικά την 

µη επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο από το 

αυξηµένο εργατικό κόστος σε σύγκριση µε τις γειτονικές χώρες. Επίσης πρόβληµα αποτελεί 

και ο χαµηλός βαθµός διασποράς καλλιεργειών γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη 

έκθεση των εκµεταλλεύσεων σε αλλαγές στις καταναλωτικές προτιµήσεις και στις συνθήκες 

της αγοράς. 

Επίσης αυτές οι µικρές - οικογενειακές εκµεταλλεύσεις δεν µπορούν εύκολα να υιοθετήσουν 

νέες πρακτικές και καινοτοµίες στην παραγωγική διαδικασία διατηρώντας ένα υψηλό 

παραγωγικό κόστος. Το κόστος αυτό όσον αφορά αγροτικά, κτηνοτροφικά και δασικά 

προϊόντα είναι υψηλότερο από τις γειτονικές χώρες και λόγω του ελεύθερου εµπορίου και 

της κατάργησης του προστατευτισµού, καθιστά αυτές τις εκµεταλλεύσεις λιγότερο 

ανταγωνιστικές 

Τα τελευταία χρόνια µε την µείωση του αγροτικού πληθυσµού στο πάρκο Φιλίππων η χρήση 

της αγροτικής γης συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερους αγρότες, αυξάνοντας έτσι σταδιακά 

και αναγκαστικά το µέγεθος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Η τάση αυτή µειώνει σταδιακά 

αυτήν την αδυναµία, δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας που µειώνουν το παραγωγικό 

κόστος και αυξάνουν την διαπραγµατευτική ικανότητα των αγροτών. 

Μόνο µε την εφαρµογή των τριών θεµελίων του Πάρκου Φιλίππων θα µπορέσει να 

αντιστραφεί η ανωτέρω διαµορφωθείσα δυσµενής κατάσταση για τις εκµεταλλεύσεις και τα 

προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.   
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Το κακό δίκτυο αγροτικών-δασικών δρόµων 

Η κατάσταση αυτή που επιδεινώθηκε µε την οικονοµική κρίση, λόγω έλλειψης κονδυλίων 

συντήρησης, είναι ένας παράγοντας αύξησης του κόστους παραγωγής των αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής, για αυτό κατατάσσεται και στις αδυναµίες του πάρκου. Στις ορεινές 

και ηµιορεινές περιοχές το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο λόγω την εντονότερης διάβρωσης  

  

Η έλλειψη επαρκών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων της 

περιοχής 

Η έλλειψη αυτή εµποδίζει την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µιας περιοχής, αυξάνει το 

παραγωγικό κόστος και γενικότερα εµποδίζει την αύξηση της παραγωγικότητας των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων Πέραν αυτών η συγκεκριµένη έλλειψη εγγειοβελτιωτικών έργων, 

αυξάνει την συχνότητα πληµµυρικών φαινοµένων ή αυξάνει τις επιπτώσεις στην αγροτική 

παραγωγή στις περιόδους ανοµβρίας, προκαλώντας έτσι ζηµιές στην αγροτική παραγωγή 

κατά την εµφάνιση τέτοιων συνθηκών και για τις 2 περιπτώσεις.  Η πολιτεία για αυτό το 

σκοπό έχει προκηρύξει µελέτη για τις απαραίτητες εγγειοβελτιωτικές επεµβάσεις και για την 

αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων στους Ν. Καβάλας, ∆ράµας 

και Σερρών, ύψους 3.499.750,51 ευρώ. Η µελέτη αυτή θα µας καταδείξει ποια έργα 

χρειάζεται η περιοχή και τις διαστάσεις τους. 

  

Η περιορισµένη σύνδεση του πρωτογενή µε τους άλλους δύο τοµείς της οικονοµίας 

(δευτερογενή και τριτογενή) 

 Ο Πρωτογενής Τοµέας της περιοχής γενικότερα δεν συναρθρώνεται ικανοποιητικά µε τη 

µεταποίηση. Η δε έλλειψη συνάρθρωσης µε τον Τριτογενή Τοµέα και ειδικά του τουριστικού 

κλάδου οδηγεί σε διαφυγή κερδών λόγω της µη εκµετάλλευσης των τοπικών προϊόντων και 

απώλεια µέρους της τουριστικής εµπειρίας. Η συνάρθρωση της γεωργοκτηνοτροφίας και του 

τουρισµού µας δίνει σηµαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τον εµπλουτισµό του 
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τουριστικού προϊόντος µε τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα και του τρόπου 

παρασκευής τους. Η «γεύση» θα πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικότερης 

τουριστικής εµπειρίας. Η συνάρθρωση αυτή θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερη ισχυρή στην 

περίπτωση του οινοτουρισµού ο οποίος φαίνεται να αναπτύσσεται ιδιαιτέρως στην περιοχή 

της ∆ράµας και του Παγγαίου. 

Για να βελτιωθεί αυτή η συνάρθρωση θα πρέπει να ενεργοποιηθούν στην περιοχή του 

Πάρκου Φιλίππων και τα 3 θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων µε τα βασικά δυναµικά στοιχεία 

λειτουργίας τους όπως αυτά παρατίθενται στην εικόνα 3 της Α’ φάσης του παραδοτέου 

Μάστερ πλαν του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Μικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη µεταποίηση και 

συνεπαγόµενη απουσία σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης 

τους 

 Ο µικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη µεταποίηση και η 

συνεπαγόµενη απουσία σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης τους, η 

χαµηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην διαδικασία µεταποίησης, η έλλειψη 

οργανωµένης και επιστηµονικά υποστηριζόµενης προσπάθειας εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων καθώς και ο µικρός βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων είναι µερικά από 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η µεταποίηση στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων. Αυτή η 

κατάσταση, µπορεί να αντισταθµιστεί εν µέρει µε την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας 

(ένα από τα θεµέλια µας) σε κλάδους της βιοτεχνίας και µεταποίησης που σχετίζονται µε τις 

τοπικά παραγόµενες πρώτες ύλες - προϊόντα, καθώς και από την αξιοποίηση της αυξηµένης 

διεθνής ζήτησης για µεταποιηµένα - παραδοσιακά προϊόντα µε διακριτή τοπική ταυτότητα. 

Βασιζόµενοι στα θεµέλια της επιχειρηµατικότητας – καινοτοµίας και της εκπαίδευσης και µε 

την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων (Π.Α.Α. και leader) µπορεί να αντιστραφεί σε ένα 

βαθµό αυτή η υπάρχουσα κατάσταση. 
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Η έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας 

αγροτικών προϊόντων της περιοχής εντός του Πάρκου 

Η αδυναµία αυτή µετριάζεται από την ύπαρξη πολλών µονάδων µεταποίησης γεωργικών, 

κτηνοτροφικών ακόµα και αλιευτικών προϊόντων στην περιφέρεια του Πάρκου Φιλίππων. Η 

εγγύτητα αυτή αν συνδυαστεί µε την εύκολη πρόσβαση λόγω πυκνού οδικού δικτύου τότε 

µετριάζεται σε µεγάλο βαθµό αυτή η αδυναµία. Παρουσιάζονται όµως σηµαντικές ευκαιρίες 

για περαιτέρω ενίσχυσή της µεταποίησης σε προϊόντα µε µεγάλη ζήτηση που σήµερα απλώς 

τυποποιούνται (π.χ. πατάτα) ή σε προϊόντα µε µεγάλη αξία (π.χ. ρόδι ή βιολογικό γάλα). 

Η µεταποίηση όµως µέσα στο Πάρκο Φιλίππων είναι εξίσου σηµαντική διότι δίνει 

προστιθέµενη αξία και πολλές φορές αναγνωρισιµότητα στα τοπικά προϊόντα. Παράλληλα 

αυτή η τοπική-παραδοσιακή µεταποίηση µέσα στο Πάρκο µπορεί να αποτελέσει µέρος της 

τουριστικής εµπειρίας. 

Ο βαθµός µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής ποικίλει σηµαντικά. 

Προϊόντα για τα οποία καταγράφεται σηµαντική µεταποιητική διαδικασία και δραστηριότητα 

είναι το βαµβάκι, η τοµάτα, το ρύζι, το βιοντίζελ (ηλίανθος, σόγια, ελαιοκράµβη), η ελιά 

(κυρίως λάδι), τα αµπελοοινικά (κρασί), το αγελαδινό γάλα (κυρίως φρέσκο γάλα και 

γιαούρτι) και τα φρούτα (κυρίως µαρµελάδες και γλυκά κουταλιού). Από αυτά σε φθίνουσα 

πορεία είναι η τοµάτα, και το βαµβάκι, ενώ σε αύξουσα η ελιά (κυρίως λάδι), το ρύζι, το 

αγελαδινό γάλα (κυρίως φρέσκο γάλα και γιαούρτι), τα αµπλεοοινικά (κρασί) και το 

βιοντίζελ. Μεταποιητική υστέρηση αντίθετα παρατηρείται στο κρέας, στο αιγοπρόβειο γάλα 

και το µέλι µε διορθωτική αυξητική όµως τάση (ΑΝΕΣΕΡ, 2017). Τέλος προοπτικές 

µεταποίησης υπάρχουν και για δευτερεύοντα προϊόντα της κτηνοτροφίας (π.χ. µαλλί) και 

προϊόντα µεταποίησης κρέατος (αλλαντικά, καβουρµάς κ.α.). 

  

Ύπαρξη διαρθρωτικών προβληµάτων που επηρεάζουν την παραγωγική διαχείριση των 

δασών 
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 Τα προβλήµατα µπορούµε να τα συνοψίσουµε ως εξής: 

● το πρότυπο της δασικής οικονοµίας βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

ξυλοπονία, 

● το τεχνικό πλαίσιο διαχείρισης των δασών είναι δαιδαλώδες και παρωχηµένο 

θεσµικά, 

● το επίπεδο του εκσυγχρονισµού των µεθόδων παραγωγής και της εισαγωγής 

της σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση είναι χαµηλό, 

● οι οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι και η χρηµατοδότηση της Ελληνικής 

δασοπονίας από την κεντρική κυβέρνηση ελλιπής, 

● η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το χαρακτηρισµό 

προστατευόµενων περιοχών δηµιουργεί πολλές φορές αχρείαστες 

απαγορεύσεις και περιορισµούς που τελικώς λειτουργούν κατά και όχι υπέρ 

της προστασίας, 

● η κοινή διαπίστωση για την γενική ένδεια των υποδοµών όσο και η παλαιότητα 

των υπαρχόντων υποδοµών, 

● η έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού στις ορεινές περιοχές όπου εδράζεται 

κυρίως αυτός ο δασικός πλούτος, 

● η κακή οργάνωση των δασικών συνεταιρισµών (οικογενειακής φύσεως), 

● η έλλειψη διαχειριστικών µελετών για δάση που µέχρι πρόσφατα δεν τα 

θεωρούσαν παραγωγικά. Συνήθως υπάρχουν διαχειριστικές µελέτες για τα 

λεγόµενα παραγωγικά δάση. Αυτή η έλλειψη εµποδίζει την διαχείριση και την 

εµπορική αξιοποίηση αυτών των δασών, 

● η µη διαχείριση των δασών οδηγεί στην πύκνωση τους, πύκνωση που 

εξαλείφει τα υπάρχουσα βοσκοτόπια στα οποία στηρίζεται η νοµαδική 

κτηνοτροφία. Επιπρόσθετα χάνεται έτσι αξιοποιήσιµη ξυλεία και θέσεις 

εργασίας για τους δασικούς συνεταιρισµούς. 

● η πύκνωση πέραν της στέρησης των βοσκοτόπων από την κτηνοτροφία 

αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς στα υπέρπυκνα δάση, αφού δεν 

υπάρχουν βοσκοτόπια που λειτουργούν και αντιπυρικά. 
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Τα προβλήµατα θα µπορούσαν να ξεπεραστούν µε αλλαγές στην νοµοθεσία και µε την 

ενεργοποίηση και των τριών θεµελίων του Πάρκου Φιλίππων µε τα βασικά δυναµικά 

στοιχεία λειτουργίας τους όπως αυτά παρατίθενται στην εικόνα 3 της Α’ φάσης του 

παραδοτέου Μάστερ πλαν του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Φθίνουσα πορεία του Πρωτογενούς τοµέα στην περιοχή παρέµβασης 

Πρόκειται για µια κατάσταση που συµβαίνει σε όλη την χώρα, αλλά και στην περιοχή 

παρέµβασης τα τελευταία χρόνια. Η µείωση αυτή οφείλεται λόγω της γενικότερης στροφής 

της Εθνικής Οικονοµίας προς τον Τριτογενή τοµέα και τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα οφείλεται 

και στην εγκατάλειψη του αγροτικού επαγγέλµατος από µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και 

την µη επαρκή ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού. Με την οικονοµική κρίση 

παρουσιάστηκε µια µεγάλη µείωση του Τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και παρουσιάστηκε 

µια σταθερότητα στον πρωτογενή τοµέα µε µια τάση επιστροφής στον αγροτικό τοµέα. Αυτή 

η τάση θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στο πάρκο Φιλίππων µε την χρήση των κατάλληλων 

χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Αν και γενικότερα αυτή η κατάσταση είναι µια απειλή, µπορεί µε τις κατάλληλες κινήσεις να 

µετατραπεί σε ευκαιρία, επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακας αφού ουσιαστικά µε την µείωση 

αυτή µειώνονται οι µικρές αγροτικές εκµεταλλεύσεις που ουσιαστικά είναι µη βιώσιµες και 

µεγαλώνουν οι υπάρχουσες βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις που γίνονται έτσι 

δυναµικότερες. 
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2.4.1.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

Η επιδιωκόµενη από όλους αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 

 

Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών είναι ένα βασικό µέτρο που θα συµβάλει στην 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης τόσο του Πάρκου Φιλίππων όσο και γενικότερα της 

χώρας. Για αυτό τον λόγο είναι και επιδίωξη του Π.Α.Α. και άλλων χρηµατοδοτικών 

εργαλείων και γενική επιδίωξη της Πολιτείας. Στην συγκεκριµένη περιοχή του Πάρκου 

Φιλίππων, αξιοποιώντας τα θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων µε την συµµετοχή ερευνητικών 

φορέων (Πανεπιστήµια, ινστιτούτα κ.α.) θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην δηµιουργία 

πειραµατικών καλλιεργειών στα πάρκο Φιλίππων και ιδιαίτερα στην περιοχή των Τεναγών 

Φιλίππων, ώστε να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε καλύτερα ποιες καλλιέργειες και 

προϊόντα ευδοκιµούν στην περιοχή και ιδιαίτερα µέσα στα Τενάγη Φιλίππων που είναι µια 

περιοχή µε ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Το δεδοµένο αυτό θα πρέπει να 

συνδυαστεί µε τις συνθήκες ζήτησης και εµπορίας. Εκτάσεις για τέτοιους πειραµατικούς ή 

αποδεικτικούς αγρούς υπάρχουν διαθέσιµες στις εκτάσεις του πρώην Γεωργικού Σταθµού 

που είναι δηµόσιο κτήµα. Εκεί θα µπορούσαν να δοκιµαστούν νέες καλλιέργειες και νέες 

ποικιλίες υπαρχόντων καλλιεργειών για να δούµε αν µπορούν να ευδοκιµήσουν στα Τενάγη 

Φιλίππων, µια έκταση περίπου 100.000 στρεµµάτων. 

Έχοντας αυτά τα πειραµατικά δεδοµένα, µε κατάλληλη έρευνα της αγοράς, µε κατάρτιση των 

αγροτών στις νέες καλλιέργειες και µε τις κατάλληλες επενδύσεις, θα µπορέσει να 

προγραµµατιστεί καλύτερα µια οργανωµένη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στο Πάρκο 

Φιλίππων. Στην αναδιάρθρωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνδεση των 

παραγόµενων προϊόντων µε την µεταποίηση τους εντός του πάρκου Φιλίππων για να 

απολαµβάνουν την προστιθέµενη αξία των µεταποιηµένων προϊόντων οι τοπικές κοινωνίες. 

Η αναδιάρθρωση επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη και τον παράγοντα νερό, καθότι 

υδροβόρες καλλιέργειες είναι επιβαρυντικές για το οικοσύστηµα, όταν µάλιστα η κλιµατική 

αλλαγή αναµένεται να µειώσει τα υδατικά αποθέµατα της περιοχής. Επίσης θα πρέπει για τις 
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νέες καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση, να χρησιµοποιούνται φιλικές 

προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές και φροντίδες. 

 

Η χρηµατοδότηση έργων αναδασµού 

 Τα έργα αυτά είναι µια µοναδική ευκαιρία για την αγροτική παραγωγή της περιοχής διότι 

είναι απαραίτητα για: 

● την συγκέντρωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε λίγα αγροτεµάχια 

● την µείωση του κόστους παραγωγής, 

● την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, 

● την εκµηχάνιση αυτών, 

● την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικά δίκτυα, δρόµοι κ.α.). 

 

Η χρηµατοδότηση τέτοιων έργων αναδασµού, επειδή είναι από τα βασικά διαρθρωτικά 

µέτρα στον Αγροτικό τοµέα, περιλαµβάνεται διαχρονικά στα µέτρα του Π.Α.Α. και για αυτό 

αποτελεί και ευκαιρία για το Πάρκο Φιλίππων. 

  

Η περαιτέρω ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών --> προστιθέµενη αξία στα τοπικά 

προϊόντα 

 Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια στροφή των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα, 

όντας διατεθειµένοι να πληρώσουν παραπάνω γνωρίζοντας τα οφέλη αυτών των προϊόντων 

στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Αυτή η στροφή των καταναλωτών οδήγησε και 

µια µερίδα Ελλήνων καλλιεργητών στο να στραφούν στις βιολογικές καλλιέργειες είτε γιατί 

συνειδητοποιούν ότι έτσι προστατεύουν τον εαυτό τους, το καταναλωτή και το περιβάλλον, 

είτε γιατί αναµένουν να πάρουν καλύτερες τιµές παραγωγού καλλιεργώντας βιολογικά. Όπως 

και να έχει αυτή η στροφή και στο πάρκο Φιλίππων σε ορισµένα βιολογικά προϊόντα προς το 

παρόν (βιολογικό λάδι και ελιές, κρασί, οπωροκηπευτικά, σιτηρά, καλαµπόκι, βαµβάκι και 

µηδική) είναι µια µεγάλη ευκαιρία µε πολλαπλές προεκτάσεις (εισοδηµατικές, 
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περιβαλλοντικές, τουριστικές κ.α.). Αν επεκταθεί η βιολογική καλλιέργεια και σε άλλες 

παραδοσιακές καλλιέργειες του Πάρκου Φιλίππων, τα προϊόντα αυτά θα αποκτήσουν ακόµα 

ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό 

  

Η αυξηµένη διεθνής ζήτηση για µεταποιηµένα - παραδοσιακά προϊόντα µε διακριτή 

τοπική ταυτότητα 

 Η διαφαινόµενη αυτή τάση είναι µια ευκαιρία για το Πάρκο Φιλίππων γιατί διαθέτει µεγάλη 

ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων και χρησιµοποιεί παραδοσιακούς τρόπους µεταποίησης. 

Η ποικιλία αυτή οφείλεται και στο ότι το πάρκο Φιλίππων πληθυσµιακά αποτελείται από 

διαφορετικής καταγωγής Ελληνικούς πληθυσµούς (Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, ντόπιοι 

Μακεδόνες, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι κ.α.) που µε τις δικές τους παραδόσεις, κουζίνα και 

γαστρονοµία συµβάλουν σε αυτήν την ποικιλοµορφία παραδοσιακών προϊόντων που το 

καθένα έχει την δική του τοπική ταυτότητα. Εφόσον λοιπόν αυτά τα τοπικά παραδοσιακά-

µεταποιηµένα προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων, περάσουν και στα τουριστικά πακέτα 

φιλοξενίας, τότε θα τα κάνει περισσότερο γνωστά και θα αυξηθεί σηµαντικά η ζήτηση τους 

ωφελώντας πολλαπλά την τοπική οικονοµία. Παράλληλα όµως θα πρέπει να βελτιωθεί και το 

φτωχό µάρκετινγκ αυτών των προϊόντων. Η υποχρεωτική τυποποίηση του ελαιολάδου στην 

εστίαση είναι µια ακόµα ευκαιρία ανάδειξης ενός τοπικού µεταποιηµένου προϊόντος. 

  

Η χρηµατοδότηση της κατασκευής υποδοµών αποθήκευσης ή συντήρησης των 

παραγόµενων προϊόντων 

 Η ενίσχυση των εν λόγω υποδοµών θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη υψηλότερων 

τιµών για τα αγροτικά προϊόντα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετικών 

αγροτικών επιχειρήσεων. Τα περιθώρια αύξησης της αξίας των γεωργικών προϊόντων µε 

αυτές τις υποδοµές ποικίλουν και παρουσιάζονται για µεγάλη ποικιλία προϊόντων, ξεκινώντας 

µε προϊόντα όπως τα δηµητριακά (καλαµπόκι, σιτάρι κ.α.) µε µικρότερα οφέλη για τον 

παραγωγό και φτάνουµε στα νωπά οπωροκηπευτικά και φρούτα όπως το ακτινίδιο, το ρόδι, 

τα σταφύλια κ.α. όπου τα κέρδη από την συντήρηση των προϊόντων αυτών µε την χρήση 
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ψυκτικών θαλάµων είναι πολύ περισσότερα. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός των µέτρων του 

Π.Α.Α. (του τωρινού αλλά και όλων των προηγουµένων), όπως τα σχέδια βελτίωσης, οι 

επενδύσεις στην µεταποίηση κ.α. µέτρα που χρηµατοδοτούν τέτοιες υποδοµές, είτε αυτές 

γίνονται ατοµικά είτε από οµάδες παραγωγών. 

  

2.4.1.4 ΑΠΕΙΛΕΣ 

  

∆ιασυνοριακή µετάδοση εχθρών και ασθενειών σε ζώα και φυτά της περιοχής 

 Λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων είναι κοντά στην διασυνοριακή 

ζώνη της χώρας µας µε Βουλγαρία και Τουρκία, είναι άµεσα εκτεθειµένη σε εχθρούς και 

ασθένειες που πλήττουν ή απειλούν την φυτική και ζωική παραγωγή µας καθώς και τον 

δασικό µας πλούτο. Τα παραδείγµατα πολλά και έχουν προκαλέσει πολλές ζηµιές. Στην 

φυτική παραγωγή έχουµε το χυτρίδιο της πατάτας, το διαβρωτικό έντοµο του καλαµποκιού, 

τα δάση µας πλήττονται από το έλκος του πλατάνου και η ζωική µας παραγωγή από τον 

αφθώδη, την ευλογία και την οζώδη δερµατίτιδα, µε συνολικές ζηµιές που ανέρχονται σε 

εκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για ασθένειες και εχθρούς που εισήλθαν από την Βουλγαρία ή 

την Τουρκία. 

  

Αθέµιτος ανταγωνισµός από τις όµορες χώρες µε τις παράνοµες εισαγωγές - 

Ελληνοποιήσεις 

Λόγω ανεπαρκούς θεσµικού πλαισίου και ελέγχων πολλά εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα 

(συνήθως φθηνότερα και κατώτερης ποιότητας) βαπτίζονται Ελληνικά και πωλούνται σε 

χαµηλότερες τιµές από τα εγχωρίως παραγόµενα, δηµιουργώντας έτσι συνθήκες αθέµιτου 

ανταγωνισµού και για τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται εντός του πάρκου Φιλίππων. 

Μεγάλο κίνδυνο και συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού δηµιουργούν και οι παράνοµες 

εισαγωγές Γεωργικών Φαρµάκων, που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 

Αυτές οι εισαγωγές φέρνουν απαγορευµένα σκευάσµατα και δραστικές ουσίες για την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας σε µέγιστο κίνδυνο τις εξαγωγές, την εµπορευσιµότητα των 

αγροτικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και τους καταναλωτές. 

  

Μεγάλη ψαλίδα τιµών αγρότη-καταναλωτή 

 Το είδος του παραγόµενου προϊόντος, ο βαθµός µεταποίησης του και η µορφή του δικτύου 

της εµπορίας του επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την τιµή που απολαµβάνει ο αγρότης και την 

τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής άρα και το άνοιγµα τιµών ή την λεγόµενη ψαλίδα τιµών 

αγρότη-καταναλωτή. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η ψαλίδα τόσο χαµένοι αµφότερα 

βγαίνουν αγρότες και καταναλωτές και παράλληλα αυξάνονται τα κέρδη των µεσαζόντων 

και ο αριθµός τους. Το άνοιγµα αυτό της ψαλίδας τιµών στο Πάρκο Φιλίππων είναι µια 

αδυναµία που έχει πλέον εξελιχθεί σε απειλή, αφού προέρχεται αρχικά από το χαµηλό 

επίπεδο µεταποίησης των εκεί παραγόµενων προϊόντων και την έλλειψη συνεργασίας και 

δηµιουργίας επιχειρηµατικών cluster που θα ενώσουν την αγροτική παραγωγή της περιοχής 

µε την µεταποίηση και τον τουρισµό.   

Σε ότι αφορά την εµπορία των τοπικών αγροτικών προϊόντων υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

ανάλογα µε τη φύση του προϊόντος. Σε προϊόντα εκτατικής φύσης των οποίων οι τιµές 

επηρεάζονται περισσότερο από τη διεθνή συγκυρία (χρηµατιστηριακή διαπραγµάτευση) 

όπως τα σιτηρά, καλαµπόκι και βαµβάκι, η διάθεση γίνεται κυρίως µέσω ενδιάµεσων 

χονδρεµπόρων. Το ρύζι αποτελεί ειδική περίπτωση καθώς διατίθεται κυρίως για τυποποίηση 

– µεταποίηση σε µονάδες µεταποίησης της περιοχής. Τα οπωρολαχανικά –κηπευτικά, σε 

µεγάλο βαθµό διατίθενται σε ενδιάµεσους, ωστόσο υπάρχει µεγάλο ποσοστό διάθεσης 

απευθείας στους καταναλωτές µέσω υπαίθριων αγορών ή σε τοπικά καταστήµατα πώλησης 

οπωρολαχανικών. Τα ενεργειακά φυτά (ηλίανθος, σόγια και ελαιοκράµβη) διατίθενται 

συµβολαιακά σε βιοµηχανίες βιοντήζελ. Το αγελαδινό γάλα διατίθεται στη µεγάλη 

πλειοψηφία του απευθείας στις γαλακτοβιοµηχανίες της περιοχής, ενώ το αιγοπρόβειο κατά 

βάση σε επιχειρήσεις µεταποίησης εκτός της περιοχής. Τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, 

διατίθενται είτε σε τοπικούς τυποποιητές – µεταποιητές, είτε σε τοπικές επιχειρήσεις 

λιανεµπορίου και υπαίθριες αγορές. Το λάδι διατίθεται κυρίως µέσω των ελαιοτριβείων ή 

απευθείας σε καταναλωτές σε µορφή χύµα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια στροφή 
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στην τυποποίηση του και διάθεση του στη λιανική σε τυποποιηµένη µορφή. Κάτι αντίστοιχο 

συµβαίνει και µε το κρασί όπου η χύµα και ανεξέλεγκτη διάθεση τείνει να περιορίζεται και να 

αυξάνει η τυποποίηση µέσω ποιοτικής εµφιάλωσης µε προσανατολισµό και τις αγορές του 

εξωτερικού. 

  

Το χαµηλό παραγωγικό κόστος των γειτονικών χωρών και οι χαµηλότερες τιµές 

ανταγωνιστικών εισαγόµενων προϊόντων 

Έχει αναλυθεί επαρκώς παραπάνω σε σχέση µε το κόστος παραγωγής των εγχώριων 

παραγοµένων αγροτικών προϊόντων που είναι χαµηλότερο από αυτό των όµορων χωρών 

(Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία). 

  

Απρόβλεπτος καιρός κατά την βλαστική περίοδο που προκαλεί ζηµιές στην παραγωγή 

Μετά την έναρξη της βλαστικής περιόδου και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες 

παρατηρούνται συχνά απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα που πλήττουν την αγροτική 

παραγωγή (φυτική και ζωική) του πάρκου Φιλίππων. Τέτοια µπορεί να είναι το χαλάζι, οι 

θυελλώδεις άνεµοι, οι πρώιµοι ή όψιµοι παγετοί, οι άκαιρες βροχοπτώσεις κ.α.. Η 

ασφαλιστική κάλυψη από το ΕΛΓΑ δεν καλύπτει το 100% της ζηµιάς που προκαλείται. Για το 

χαλάζι πάγιο είναι το αίτηµα των φορέων της περιοχής (Καβάλας και Σερρών) για την 

εφαρµογή µέτρων ενεργητικής προστασίας από το ΕΛΓΑ µε την χρήση εναέριων µέσων 

αντιχαλαζικής προστασίας. Σε ορισµένες µόνο καλλιέργειες επιδοτούνται από τον ΕΛΓΑ 

ορισµένα µέσα παθητικής αντιχαλαζικής προστασίας (π.χ. αντιχαλαζικά δίχτυα) στο αµπέλι, 

στις κερασιές και αλλού. 
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Γεγονότα πληµµύρας και ανοµβρίας στα Τενάγη Φιλίππων 

Τα Τενάγη Φιλίππων είναι ένας αποξηραµένος υδροβιότοπος και οι εκεί καλλιέργειες 

ευδοκιµούν λόγω του φαινοµένου και της πρακτικής της υπάρδευσης. Αυτά τα 2 

χαρακτηριστικά καθιστούν ευάλωτη και απειλούµενη την εκεί αναπτυσόµενη φυτική 

παραγωγή σε πληµµυρικά φαινόµενα λόγω υπερβολικών βροχοπτώσεων ή σε φαινόµενα 

παρατεταµένης ξηρασίας, λόγω ανεπαρκούς υπάρδευσης.  Η κακή συντήρηση των 

υπαρχόντων εγγειοβελτιωτικών έργων, η επικράτηση έντονης ανισουψίας στα Τενάγη και η 

µη κατασκευή νέων, µπορεί να επιτείνουν τέτοιες καταστάσεις. Παρακάτω φαίνονται κάποια 

χαρακτηριστικά γεγονότα πληµµύρας του 2015 (πηγή ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
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Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και για τον αγροτικό τοµέα 

 Στα τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης έχει αυξηθεί Πανελλαδικώς σε µεγάλο βαθµό η 

φορολόγηση των αγροτών, τόσο που πλέον µπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερφορολόγηση. 

Αυτή η υπερφορολόγηση αφορά τόσο τις φορολογικές όσο και τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των αγροτών και έρχεται να αυξήσει ακόµα περισσότερο το αυξηµένο κόστος 

παραγωγής που αναλύσαµε προηγουµένως καθιστώντας τα προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων 

ακόµα λιγότερο ανταγωνιστικά. Η υπερφορολόγηση αν συνδυαστεί µε το ασταθές 

φορολογικό περιβάλλον που υπάρχει και το υψηλό ενεργειακό κόστος της γεωργίας τότε 

δηµιουργείται ένα εκρηκτικό αντιαναπτυξιακό µείγµα που απειλεί τις αναπτυξιακές 
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προοπτικές του πρωτογενούς τοµέα του πάρκου Φιλίππων αυξάνοντας υπέρµετρα το κόστος 

παραγωγής. 

  

Β.4.2.3.2 Ανάλυση SWOT – Συµπεράσµατα για το Περιβάλλον 

 
2.4.2.1 ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Το πλούσιο γενετικό απόθεµα της περιοχής 

Η µεγάλη ποικιλία εδαφοκλιµατικών συνθηκών του Πάρκου Φιλίππων (πεδινές, 

παραθαλάσσιες, ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις), η γεωγραφική αποµόνωση περιοχών του 

Πάρκου όπως το Παγγαίο όρος και η καλλιέργεια - εκτροφή µε παραδοσιακό τρόπο ντόπιων 

ποικιλιών και φυλών, φυτών και ζώων έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην δηµιουργία ενός 

πλούσιου γενετικού αποθέµατος της περιοχής µοναδικού Πανελλαδικώς και Παγκοσµίως. Το 

γενετικό αυτό απόθεµα µπορεί να συµβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της περιοχής εφόσον 

χρησιµοποιηθεί µε βάση τα 3 θεµέλια ανάπτυξης του Πάρκου Φιλίππων και ιδιαίτερα µε την 

συνδροµή ερευνητικών φορέων, ώστε αρχικά να καταγραφεί και να διατηρηθεί και µετά να 

αξιοποιηθεί καταλλήλως. 

Μια καλή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση µε Πανελλαδική και Πανευρωπαϊκή 

εµβέλεια, είναι η Κοινότητα του Πελίτι στο Παρανέστι ∆ράµας που διατηρεί και Τράπεζα 

Πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών. Για τα αρωµατικά φυτά ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 

διατηρεί στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων το Τµήµα 

Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών στην Θέρµη Θεσσαλονίκης, που ασχολείται µε την 

έρευνα πάνω στα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και είναι το κοντινότερο από τα 5 

διαπιστευµένα εργαστήρια για τη διενέργεια χηµικών αναλύσεων κατά την εγγραφή 

ποικιλιών αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών. Το έργο 

αυτού του εργαστηρίου αφορά και τις περιοχές του Πάρκου Φιλίππων, όπου έχει µελετήσει 

αρκετούς γενότυπους της περιοχής. 
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Πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας & η 

αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αναφορικά µε το περιβάλλον, τους φυσικούς 

πόρους και την ιστορική σηµασία της περιοχής παρέµβασης – αειφόρος ανάπτυξη 

Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής µε την ποικιλοµορφία των τοπίων του 

προσφέρει στον επισκέπτη, δίνει µια µοναδική ευκαιρία να συναντήσει κάποιος παραποτάµια 

οικοσυστήµατα, θαλάσσια τοπία µε αµµώδης παραλίες και αµµοθίνες, δασικές εκτάσεις µε 

µοναδική χλωρίδα και πανίδα, χαρακτηριστικά µεσογειακά τοπία µε ελαιώνες και µικτές 

καλλιέργειες. Παραπάνω έχουν αναφερθεί το πλήθος των Τοπιών Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλους που απαντώνται στην περιοχή όπως το Όρος Παγγαίο, οι περιοχές Natura, τα 

καταφύγια άγριας ζωής, το φαράγγι του Αγγίτη κ.α. 

Ο πλούτος της φυσικής κληρονοµιάς της περιοχής (φυσικοί πόροι, φυσικό περιβάλλον, 

τοπίο) είναι τόσο µεγάλος και οι ευκαιρίες αξιοποίησής τους τόσο σηµαντικές ώστε να 

υπερκαλύπτουν την ατελή διαχείρισή του (έλλειψη υποδοµών και µέτρων προστασίας) και 

την ελλιπή οργάνωση, προώθηση και συντήρηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 

πλούτου και αποθέµατος της περιοχής. Έτσι σηµαντικές είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται 

για την ανάδειξή του φυσικού περιβάλλοντος σε αξιόλογη πηγή εισοδήµατος και 

απασχόλησης - µε ταυτόχρονη διατήρηση της αειφορίας του - ιδίως εφόσον συνδυαστεί µε 

την ανάπτυξη θεµατικού και ήπιου εναλλακτικού τουρισµού. Για να επιτύχει αυτή η 

αξιοποίηση θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο θεµέλιο της καινοτοµίας και της ανάπτυξης της 

επιχειρηµατικότητας, αλληλεπιδρώντας µε το θεµέλιο της παιδείας και της συµµετοχικότητας 

των κατάλληλων φορέων (Πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα κ.α.). 
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Η ύπαρξη περιοχών NATURA 2000 και τα καταγεγραµµένα Καταφύγια Άγριας ζωής και 

τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους 

 

 

Πηγή: ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ. Αν. Μακεδονίας, 2010 

 

Στην περιοχή απαντώνται σηµαντικοί υγρότοποι όπως ο ποταµός Αγγίτης, η πρώην λίµνη 

Αχινού και το ∆έλτα του ποταµού Στρυµόνα. Στους ορεινούς όγκους Μενοικίου, Φαλακρού 

και Παγγαίου απαντώνται πυκνά δάση οξιάς, δασικής πεύκης και δρυός σηµαντικής 

παραγωγικής ικανότητας. Οι κορυφές του Παγγαίου (µε τις νότιες υπώρειες) και του 

Φαλακρού Όρους ένα τµήµα του Μενοικίου, το δέλτα του ποταµού Στρυµόνα, οι πηγές 

Κεφαλαρίου και πρόσφατα ο Ζυγάκτης µε τα κανάλια των Τεναγών, εντάσσονται στο δίκτυο 

NATURA 2000 ως τόποι κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) και ως ειδικές ζώνες διατήρησης 
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(ΕΖ∆). Στο Παγγαίο υφίστανται 5 καταφύγια θηραµάτων και άλλα 11 στο υπόλοιπο Πάρκο 

Φιλίππων όπως φαίνεται στον ανωτέρω χάρτη. Ακόµα υπάρχει το αισθητικό δάσος του 

Αµυγδαλεώνα γύρω από την πόλη της Καβάλας. Όλα τα παραπάνω µε την µοναδική 

χλωρίδα και πανίδα τους, αποτελούν ένα περιβαλλοντικό απόθεµα της περιοχής που είναι 

από τις µεγαλύτερες δυνάµεις της. Η διαχείριση του οποίου µε βάση τα 3 θεµέλια του Πάρκου 

θα µπορέσει να συνδέσει τους 3 τοµείς της οικονοµίας µεταξύ τους (Πρωτογενής, 

∆ευτερογενής, Τριτογενής) και µε τους 3 πυλώνες του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Οι χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί 

 Στο Παγγαίο και σε άλλα µέρη του Πάρκου υπάρχουν χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί 

οικισµοί, που δεν είναι µόνο ένα παραδοσιακό οικιστικό απόθεµα. Αντιθέτως οι οικισµοί 

αυτοί και οι παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων τους, είναι δεµένα µε το 

περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής και µπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο έλξης 

και περιοχές οικοτουριστικής ανάπτυξης, για αυτό αποτελούν ένα από τα δυνατά σηµεία του 

περιβάλλοντος στο Πάρκο Φιλίππων. Για παράδειγµα στην Παλαιά Καβάλα υπάρχουν 

νερόµυλοι, ένας από τους οποίους παραµένει λειτουργικός και µπορεί να αξιοποιηθεί 

τουριστικά και αγροτοτουριστικά. 

  

Ποικιλοµορφία περιβάλλοντος και εδάφους – εναλλαγές ορεινών, πεδινών και 

παραθαλάσσιων περιοχών 

Αυτή η ποικιλοµορφία αν και µε µια πρώτη µατιά φαίνεται να δηµιουργεί µια ανοµοιογένεια, 

όµως είναι αυτή η ανοµοιογένεια που δηµιουργεί διαφορετικά µικροπεριβάλλοντα για την 

πλούσια ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και την δηµιουργία του φυσικού, γενετικού 

και αισθητικού αποθέµατος της περιοχής. Επίσης αυτή η ποικιλοµορφία είναι αυτή που 

ευνοεί την ανάπτυξη πληθώρας καλλιεργειών, προϊόντων και δραστηριοτήτων στην περιοχή 

του πάρκου Φιλίππων µε ιδιαίτερα µοναδικά και τοπικά χαρακτηριστικά 
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Η ύπαρξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων 

Μεγάλο κεφάλαιο για το Περιβάλλον της περιοχής, αποτελεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Φιλίππων µε ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην 

εκπαίδευση σε σχέση µε το Περιβάλλον. Το έργο του προβάλλεται από την ιστοσελίδα 

http://www.kpe-philippi.gr/. Με τις δράσεις του συµβάλει σηµαντικά στην γνωριµία των 

εκπαιδευτικών των ντόπιων και των επισκεπτών µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και 

την ορθολογική διαχείριση του. ∆υστυχώς όµως η οικονοµική κρίση και ο περιορισµός 

κονδυλίων έχει µειώσει σηµαντικά τις δυνατότητες και τις δράσεις του ΚΠΕ Φιλίππων. Λόγω 

έλλειψης υποδοµών και πόρων έχει περιορίσει την δράση του τα τελευταία χρόνια σε 

ηµερήσια προγράµµατα κυρίως για εκπαιδευτικούς Για αυτό χρειάζεται πολλαπλή ενίσχυση 

για να µπορεί να επιτελέσει το έργο του για όλη την κοινωνία. 

  

Έναρξη λειτουργίας του συστήµατος ανακύκλωσης στην Α.Μ.Θ., υπό το συντονισµό της 

∆ΙΑΜΜΑΘ 

 Η ∆ΙΑΜΜΑΘ Α.Α.Ε. είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην οποία συµµετέχουν οι ∆ήµοι της Περιφέρειας. Η 

έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος ανακύκλωσης και η συνεχής επέκταση του σε νέες 

περιοχές και νέα ανακυκλώσιµα υλικά αποτελεί ένα από τα δυνατά σηµεία που αφορούν το 

περιβάλλον της περιοχής. 

  

Έδρα UNESCO µε θέµα «∆ιατήρηση και οικοτουρισµός στα παρόχθια και δελταϊκά 

οικοσυστήµατα» µε ακρωνύµιο (Con-Ε-ECT) που δηµιουργήθηκε στο Τµήµα ∆ασοπονίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που εδρεύει στη ∆ράµα 

 Οι Έδρες UNESCO καθιερώθηκαν το 1992 και είναι διακεκριµένες έδρες εντός 

Πανεπιστηµίων µε στόχο την προώθηση της έρευνας, την υλοποίηση και διάχυση 

καινοτόµων δράσεων, την οικοδόµηση Πανεπιστηµιακών ∆ικτύων και την ενθάρρυνση της 

∆ιαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε παγκόσµιο επίπεδο. Σήµερα 
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το πρόγραµµα Εδρών της UNESCO περιλαµβάνει 812 Πανεπιστήµια σε 128 χώρες. Η Έδρα 

UNESCO Con-Ε-Ect δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

µια περιοχή µε µοναδικά στην Ευρώπη οικοσυστήµατα τα οποία απλώνονται σε µια έκταση 

200 χιλιοµέτρων και αποτελούνται από πέντε µεγάλα παραποτάµια και δελταϊκά 

οικοσυστήµατα. Ο στόχος της Έδρας είναι να συµπράξει και να ενώσει τις δυνάµεις της µε 

εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να 

επεξεργαστούν ένα διεθνές πλαίσιο κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση και τον 

οικοτουρισµό των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

χρονική διάρκεια διαχείρισης της Έδρας είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µετά από 

αυστηρή αξιολόγηση. Το γεγονός της ανάληψης της έδρας αποτελεί µια µεγάλη επιτυχία του 

ΤΕΙ Α.Μ.-Θ., καθώς είναι η πρώτη Έδρα που δηµιουργείται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Η ύπαρξη αυτής της έδρας και η αξιοποίηση της σε συνδυασµό µε το τµήµα ∆ασοπονίας του 

ΤΕΙ ∆ράµας και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων της ευρύτερης 

περιοχής, αποτελεί ένα άυλο κεφάλαιο για το Πάρκο Φιλίππων και ένα σηµαντικό εργαλείο 

για την επιτυχή καθιέρωση του Πάρκου Φιλίππων ως ενός προορισµού αριστείας. 

Παράλληλα µπορεί να προσελκύσει κεφάλαια και χρηµατοδότηση, απαραίτητη για την 

προστασία και την ανάπτυξη περιοχών του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Το σπήλαιο της Αλιστράτης µε το φαράγγι του Αγγίτη, το σπήλαιο του Μααρά και άλλα 

σπήλαια 

 Πρόκειται για 3 από τα δυνατότερα στοιχεία του Περιβάλλοντος της περιοχής του Πάρκου 

Φιλίππων τα οποία αξιοποιούνται ήδη και υπάρχει προοπτική για περαιτέρω αξιοποίηση 

τους. Αποτελούν µια από τις δυνάµεις του Περιβάλλοντος στο πάρκο Φιλίππων γιατί 

αποτελούν ταυτόχρονα και ένα παράδειγµα προς µίµηση για το πώς µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε τουριστικά τέτοιες ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές µε την ελάχιστη 

διαταραχή τους, τηρώντας πάντοτε την φέρουσα ικανότητα του κάθε συστήµατος. Εδώ θα 

πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι υπάρχουν αλλά 22 καταγεγραµµένα σπήλαια και 

εξοφληµένα ορυχεία-µεταλλεία στην περιοχή του Πάρκου. Η εξερεύνηση και αξιοποίηση 

τους είναι µια δύσκολη υπόθεση που πρέπει να γίνεται µόνο από επαγγελµατίες για αυτό 
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προς το παρόν είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν για τουριστική χρήση. Στο παρελθόν µάλιστα 

είχαµε θανάτους από ερασιτέχνες που µπήκαν σε σπηλιές του Παγγαίου. 

 

2.4.2.2 Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 

Έλλειψη έργων δηµιουργίας περιβαλλοντικών υποδοµών και εγκατάλειψη υπαρχόντων 

 Στις ορεινές και όχι µόνο περιοχές έχουν κατά καιρούς δηµιουργηθεί διάφορες 

περιβαλλοντικές υποδοµές όπως αντιπυρικές ζώνες, µονοπάτια, σηµάνσεις, δασικό οδικό 

δίκτυο, υποδοµές δασικών χωριών κ.α.. Οι υποδοµές αυτές συνήθως έχουν κατασκευαστεί µε 

την χρηµατοδότηση διαφόρων προγραµµάτων τα οποία µετά την ολοκλήρωση τους δεν 

προβλέπουν κονδύλια συντήρησης. Οπότε την συντήρηση αναλαµβάνει ο φορέας που 

κατασκεύασε το έργο ή του παραχωρήθηκε η χρήση. Λόγω λοιπόν της οικονοµικής κρίσης 

και της έλλειψης κονδυλίων αυτά τα έργα δεν συντηρούνται όπως πρέπει ή ακόµα χειρότερα 

έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Ταυτόχρονα όµως η έλλειψη των απαραίτητων 

κονδυλίων εµποδίζει την κατασκευών νέων περιβαλλοντικών υποδοµών. 

Η εµπειρία µας έδειξε ότι οι υποδοµές περιπατητικού τουρισµού στον ορεινό χώρο 

απαξιώνονται όταν δεν χρησιµοποιούνται και από άλλες δραστηριότητες ή δεν συντηρούνται 

επαρκώς. Καθίσταται έτσι αναγκαία η χρήση τους από συµπληρωµατικές δραστηριότητες 

(π.χ. αθλητικές, αγώνες βουνού, ποδηλατικοί κ.α.) ή η πρόβλεψη τους για συντήρηση από 

εθελοντικές οµάδες στο πλαίσιο του εθελοντικού τουρισµού, όπως το πράττει εδώ και χρόνια 

ο Φ.∆. Λίµνης Κερκίνης. 

Επιπρόσθετα οι παράλληλες ωφέλειες ενός περιβαλλοντικού έργου, αυξάνουν την 

αναγκαιότητα του και ενισχύουν την ανάγκη τακτικότερης συντήρησης του. Όπως για 

παράδειγµα η δηµιουργία µιας υδάτινης τουριστικής διαδροµής γύρω από τον Τυρφώνα 

Φιλίππων πέραν της τουριστικής αξιοποίησης της, θα βοηθήσει στην διαφύλαξη της τύρφης 

διατηρώντας την υγρή, βοηθώντας ταυτόχρονα στην υπάρδευση των καλλιεργειών. Άλλο 

παράδειγµα θα µπορούσε να είναι η χρήση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών ως 
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κωπηλατική διαδροµή, που θα δηµιουργούσε µια µεγαλύτερη ανάγκη καθαρισµού της, 

αποφυγή ρύπανσης της, δάσωση των πρανών της και µείωση των καταπατήσεων στις όχθες 

της. 

  

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων στις καλλιέργειες 

 Η συµβατική γεωργία µε τον τρόπο που ασκείται και στο πάρκο Φιλίππων, όπου 

αυτοσκοπός της είναι η µεγιστοποίηση της παραγωγής και κατά δεύτερο λόγο η βελτίωση της 

ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος είναι µια από τις αδυναµίες του Πάρκου. Στα πλαίσια 

της συµβατικής γεωργίας γίνεται εντατική χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων µε 

δυσµενείς επιδράσεις στην χλωρίδα και πανίδα του οικοσυστήµατος. Η χρήση των νιτρικών 

λιπασµάτων είναι η κύρια πηγή νιτρορύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και ήδη σε 

ορισµένες περιοχές του Πάρκου όπως στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζυγού τα νιτρικά στο νερό 

της ύδρευσης έχουν φτάσει και οριακά ξεπεράσει τα θεσµοθετηµένα όρια ασφάλειας 

απειλώντας την υγεία των κατοίκων. Με την χρήση των θεµελίων του πάρκου Φιλίππων 

(εκπαίδευση, συµµετοχή και καινοτοµία) θα µπορέσουν να υιοθετηθούν πρακτικές 

ολοκληρωµένης διαχείρισης καλλιεργειών και ολοκληρωµένης παραγωγής, κατόπιν 

πιστοποίησης σύµφωνα µε τα Εθνικά και ∆ιεθνή πρότυπα (Globalgap και Agro 1,2) 

διασφαλίζοντας έτσι ότι θα σταµατήσει αυτή η αλόγιστη χρήση, προς όφελος του 

Περιβάλλοντος της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών και των αγροτών.   

  

Η λαθροθηρία, λαθραλιεία και λαθροσυλλογή απειλούµενων ειδών 

 Στο πάρκο Φιλίππων ιδιαίτερα παρουσιάζονται φαινόµενα λαθραίας συλλογής 

αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών. Η συλλογή αυτή δεν γίνεται µε ορθολογικό και 

ανανεώσιµο τρόπο, καταστρέφοντας και ξεριζώνοντας τα φυτά. Όπως έχει αποδειχτεί από 

συλλήψεις που έχουν γίνει, αυτή γίνεται από οργανωµένες οµάδες (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) 

µε σκοπό την πώληση τους στο εξωτερικό ή σε αγορές της Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Ανάλογη 

απειλή είναι και η  λαθροθηρία και η λαθραλιεία, τοµείς στους οποίους όµως η φύλαξη και η 

αστυνόµευση ασκείται καλύτερα, χωρίς όµως να εξαλειφθούν τελείως τα σχετικά 
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περιστατικά. Για την αλιεία των εσωτερικών υδάτων εκδίδονται απαγορευτικές διατάξεις από 

τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, την εποχή αναπαραγωγής των ψαριών. Τότε θα πρέπει να υπάρχει η 

σχετική επίβλεψη και αστυνόµευση της εφαρµογής αυτής της απαγόρευσης. 

  

Η απουσία φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής και ορθολογικής διαχείρισης φυσικών 

πόρων 

 Η απουσία αυτή αφορά κυρίως τους κατοίκους της περιοχής και τους τοπικούς φορείς. Η 

οικονοµική κρίση έχει επιδεινώσει  αυτήν την κατάσταση. Ιστορικά είναι αποδεδειγµένο ότι οι 

κοινωνίες σε περιόδους κρίσης θέτουν ως βασική τους προτεραιότητα την επιβίωση τους και 

όλες οι υπόλοιπες ανάγκες υποχωρούν µπροστά σε αυτήν την πρωταρχική ανάγκη. Έτσι 

λόγω των ελλείψεων πόρων δεν γίνονται τα απαραίτητα έργα ή δεν συντηρούνται τα 

υπάρχοντα ενώ η αντίστοιχη έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού επιδεινώνει ακόµα 

περισσότερο την κατάσταση. Με υποχώρηση των συνεπειών της κρίσης και την χρήση των 

θεµελίων του Πάρκου Φιλίππων (εκπαίδευση του τοπικού πληθυσµού, καινοτοµία) και την 

εξεύρεση χρηµατοδοτικών εργαλείων από τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα θα µπορέσει να 

βελτιωθεί η ορθολογικά και περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία σε αυτόν τον τοµέα είναι η επίτευξη συνεργασίας 

  

Η χρήση µη φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής κτηνοτροφικών και 

γεωργικών προϊόντων 

Έχει  αναλυθεί επαρκώς προηγουµένως. 
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Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Πέραν των φωτοβολταικών και λίγων ανεµογενητριών (Ανδριανή ∆ράµας) που έχουν 

εγκατασταθεί στην περιοχή του πάρκου Φιλίππων δεν υπάρχουν άλλες µεγάλες επενδύσεις 

αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αυτό αποτελεί µια αδυναµία της 

περιοχής. Είναι προφανές ότι τέτοιες επενδύσεις από τις τοπικές κοινωνίες, εφόσον 

σχεδιαστούν και µελετηθούν σωστά, αποδίδουν οικονοµικά στην περιοχή µε σχεδόν 

µηδενικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

  

Η αδυναµία  ολοκληρωµένης διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων και οι 

ανεπαρκείς υποδοµές εναπόθεσης απορριµµάτων, αποχέτευσης και επεξεργασίας 

λυµάτων 

Η οικονοµική κρίση είναι ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης 

διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των 

απαραίτητων υποδοµών διαχείρισης τους, καθότι όλα αυτά χρειάζονται κονδύλια για την 

υλοποίηση τους. 

  

Η ελλιπής οργάνωση, προώθηση και συντήρηση του περιβαλλοντικού αποθέµατος  και 

πλούτου της περιοχής 

Ο διοικητικός τεµαχισµός περιοχών του πάρκου Φιλίππων, οι επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες 

των υπηρεσιών διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και η έλλειψη οικονοµικών πόρων 

και προσωπικού είναι οι κυριότερες αιτίες για την ελλειπή οργάνωση προώθηση και 

συντήρηση του περιβαλλοντικού αποθέµατος και πλούτου της περιοχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το όρος Παγγαίο που διοικητικά ανήκει σε 2 

Περιφερειακές ενότητες δύο διαφορετικών Περιφερειών και σε 2 διαφορετικούς ∆ήµους. 

Ενώ για την περιβαλλοντική του προστασία και διαχείριση υπάγεται σε 2 ∆ασαρχεία 

(Καβάλας και Σερρών) και 2 ∆ιευθύνεις ∆ασών και µε την πρόσφατη ψηφισµένη νοµοθεσία 

θα υπάγεται και σε 2 Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, µε το Σερραικό 
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κοµµάτι στον Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης Κερκίνης και το Καβαλιώτικο κοµµάτι στον 

φορέα διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Αυτός και µόνο ο πολυτεµαχισµός αποτελεί 

τροχοπέδη στην οργάνωση προώθηση και συντήρηση του περιβαλλοντικού αποθέµατος και 

πλούτου της περιοχής του Παγγαίου. 

  

2.4.2.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

  

Η χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και 

ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης του περιβάλλοντος και του φυσικού αποθέµατος 

της περιοχής 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), σε 

συνεργασία µε άλλες τεχνολογίες έχει πληθώρα εφαρµογών για την παρακολούθηση, 

εντοπισµό και αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στο Πάρκο Φιλίππων για αυτό 

τον σκοπό έχουν εγκατασταθεί από τις διευθύνσεις υδάτων αυτόµατοι αισθητήρες 

παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων των επιφανειακών υδάτων. Άλλες 

υπηρεσίες έχουν εγκαταστήσει αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς (Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) ή µονάδες παρακολούθησης της ποιότητας του 

ατµοσφαιρικού αέρα (Περιφερειακές Ενότητες). 

Πληθώρα φορέων όµως έχει αναπτύξει ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης του 

περιβάλλοντος και του φυσικού αποθέµατος της περιοχής στα πλαίσια της ανάπτυξης του 

τουρισµού και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. κυνήγι). Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί 

µε την µορφή ιστοσελίδων, διαδραστικών εφαρµογών για κινητές συσκευές, ηλεκτρονικών 

σηµείων πληροφόρησης κ.α.. Οι πρωτοβουλίες µπορεί να προέρχονταν από δήµους της 

περιοχής, από κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήµων από ιδιώτες και την ΚΟΜΑΘ. Όλες του 

όµως είναι αποσπασµατικές, µεµονωµένες και ατελείς. Κάτω από την οµπρέλα του Πάρκου 

Φιλίππων µε την χρησιµοποίηση των τριών θεµελίων του πάρκου θα πρέπει να ενοποιηθούν 

αυτές οι προσπάθειες ώστε να είναι ολοκληρωµένη µια προσπάθεια προώθησης του 

περιβάλλοντος και του φυσικού αποθέµατος της περιοχής µέσω ηλεκτρονικών εργαλείων. 
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Τα τελευταία χρόνια µαζί µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, γίνεται από την πλευρά της πολιτείας 

και µια προσπάθεια κατάρτισης των δασικών χαρτών της Χώρας µε την χρήση τεχνολογιών 

GIS. Όσον αφορά το Πάρκο Φιλίππων αυτοί βρίσκονται στην διαδικασία ανάρτησης για την 

υποβολή αντιρρήσεων στην ΠΕ Σερρών και στην ΠΕ Καβάλας. Η ολοκλήρωση των δασικών 

χαρτών είναι µια ευκαιρία για το περιβάλλον της περιοχής διότι θα διασφαλίσει το 

περιβάλλον και τα δάση της περιοχής από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα και 

ταυτόχρονα µαζί µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο θα βοηθήσει χωροταξικά στον καλύτερο 

σχεδιασµό οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητας. Η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί 

πλήρως µε την εκπόνηση και του ∆ασολογίου το οποίο θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

των δασών, το δασικό απόθεµα (µε το υπάρχον ξυλώδες λήµµα) και τις υπάρχουσες 

φυτοκοινωνίες. 

Μια σηµαντική ακόµα ευκαιρία που µας δίνουν οι νέες τεχνολογίες είναι η κατασκευή ενός 

συνολικού υδρογεωλογικού µοντέλου για το πάρκο Φιλίππων. Στο µοντέλο θα είναι 

αποτυπωµένα όλα τα χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης του Πάρκου Φιλίππων και 

γνωρίζοντας τις εισροές σε αυτήν θα µας δίνει τις εκροές στον χώρο και στον χρόνο. Με λίγα 

λόγια µε αυτό το µοντέλο θα µπορούµε να κάνουµε σχεδιασµό και ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων του Πάρκου Φιλίππων για όλες τις ανάγκες του. 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουµε το GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. 

∆ράµας που έχει εκπονήσει η ΠΕ ∆ράµας, που προσφέρει ελεύθερα σε πολίτες και υπηρεσίες 

πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όσο και για τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των 

περιβαλλοντικά αδειοδοτούµενων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β (π.χ. 

κτηνοτροφικές µονάδες, βιοτεχνίες-βιοµηχανίες, εργαστήρια, γεωτρήσεις) στον Ν. ∆ράµας. 

Με τη βοήθεια λεπτοµερών ψηφιακών χαρτών παρουσιάζονται δραστηριότητες και έργα 

από το 1995 µέχρι σήµερα, αποτυπώνοντας µε τον πλέον εύληπτο και προσβάσιµο τρόπο 

έναν ιδιαίτερα χρήσιµο και σηµαντικό πλούτο πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 

στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών απειλών, καθώς επισηµαίνονται αναλυτικά οι 

προστατευόµενες περιοχές και οι περιβαλλοντικοί πόροι που χρίζουν προστασίας στον Ν. 

∆ράµας. Επισηµαίνεται πως η εφαρµογή έχει δυναµικό χαρακτήρα, γεγονός που σηµαίνει 

πως θα επικαιροποιείται τακτικά, ενώ παράλληλα θα εµπλουτίζεται µε νέες κατηγορίες έργων 

και δραστηριοτήτων. 
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Η παρούσα πρώτη έκδοση περιλαµβάνει: 

● Το ανάγλυφο του Νοµού ∆ράµας 

● Το κύριο οδικό δίκτυο του Ν.∆ράµας 

● Το κύριο υδρογραφικό δίκτυο του Ν.∆ράµας. 

● Τους οικισµούς του Ν.∆ράµας 

● Τις ενταγµένες περιοχές στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura2000 για το Ν.∆ράµας. 

● Τα περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένα δηµόσια έργα κατηγορίας Β (αναφορικά  µε την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση) για το Ν.∆ράµας. 

 

  Η εφαρµογή αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΕ ∆ράµας στο http://pedramas-

pamth.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=80f1400abed9478d8f33ac04bbe01

0a3 . 

  

∆ικτύωση µε περιοχές ανάλογου ενδιαφέροντος στις γειτονικές χώρες ή στην Ελλάδα 

Στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής αξίας που τις διαχειρίζονται οι λεγόµενοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Προστατευόµενων Περιοχών. Τέτοιοι είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης Κερκίνης, της 

Οροσειράς Ροδόπης και του Νέστου - Βιστωνίδας & Ισµαρίδας. Αυτοί έχουν την 

τεχνογνωσία το προσωπικό και την εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης προστατευόµενων 

περιοχών και έχουν υποστηρίξει στις περιοχές τους πληθώρα προγραµµάτων προβολής και 

αξιοποίησης των περιοχών ευθύνης τους. Με την υπαγωγή του Παγγαίου σε 2 από αυτούς 

(Κερκίνης και Ροδόπης) και την δικτύωση όλο του Πάρκου Φιλίππων µε τέτοιους φορείς 

δίνεται µια ιδανική ευκαιρία στο Πάρκο Φιλίππων για την προώθηση του περιβάλλοντος και 

του φυσικού αποθέµατος της περιοχής. Άλλες διασυνοριακές ευκαιρίες είναι το 

∆ιασυνοριακό ΓεωΠάρκο Νερού – CB Water Geopark που δηµιουργήθηκε στην ∆ράµα 

µέσω του Προγράµµατος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία. 
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Η χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή 

Μετά από κατάλληλη µελέτη, σχεδιασµό και σεβασµό στο περιβάλλον µπορεί να 

αναπτυχθούν περισσότερο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο πάρκο Φιλίππων, σε µια 

περιοχή που διαθέτει υδάτινο δυναµικό, γεωθερµία, ηλιοφάνεια και αιολικό δυναµικό. 

Εφόσον µάλιστα οι επενδύσεις γίνουν από τις τοπικές παραγωγικές δυνάµεις τότε τα οφέλη 

θα είναι πολλαπλά για το πάρκο Φιλίππων. Χρηµατοδότηση για τέτοια έργα υπάρχει από το 

ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό νόµο και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

 

Η πρόσφατη ανάθεση σε φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών του όρους 

Παγγαίου 

Με πρόσφατο νόµο ανατέθηκαν οι προστατευόµενες περιοχές του όρους Παγγαίου σε 2 

φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, όπως αναφέραµε παραπάνω. Αυτή η 

ανάθεση παρά τον υπάρχον διοικητικό τεµαχισµό είναι µια µεγάλη ευκαιρία για το Παγγαίο 

και το Πάρκο Φιλίππων που θα πρέπει να αξιοποιηθεί χρησιµοποιώντας την εµπειρία αυτών 

των φορέων, όπως αναφέραµε αναλυτικά παραπάνω. 

  

Η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης οικοτουριστικού προϊόντος στην ορεινή περιοχή 

Η ύπαρξη ενός φυσικού κεφαλαίου ανυπέρβλητης αξίας στις ορεινές περιοχές του Πάρκου 

Φιλίππων και ιδιαιτέρως στο Παγγαίο όρος και στο Μενοίκιο, αλλά ακόµα και στο Φαλακρό 

σε συνδυασµό µε την ύπαρξη κάποιου αριθµού κλινών στην περιοχή συντελούν προς τη 

διαµόρφωση της θέσης ότι ο οικοτουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί στην Περιοχή ως διακριτό 

προϊόν. Στην παρούσα φάση αυτός ασκείται αποσπασµατικά και χωρίς σχέδιο, 

παρουσιάζονται όµως ευκαιρίες για τη χωρική του οργάνωση και τον αρτιότερο σχεδιασµό 

του µέσω της πιθανότητας της συνεργατικής διαχείρισης του προορισµού Αριστείας «Πάρκο 

Φιλίππων». Σηµειώνεται ότι στις υποδοµές του οικοτουρισµού συµπεριλαµβάνονται τα 

πεζοπορικά µονοπάτια, η διοργάνωση αγώνων βουνού, αγώνων χαρτογραφίας και 

προσανατολισµού και ανάλογων αθλητικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα για το Παγγαίο 



 

 286 

όρος και προκειµένου να είναι εφικτή η ανάπτυξη του οικοτουρισµού, απαραίτητη είναι η 

άµεση οδική σύνδεση των δύο πλευρών του όρους που ανήκουν διοικητικά σε 

διαφορετικούς νοµούς και περιφέρειες. Η αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων (π.χ. 

leader) µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

  

Αυξανόµενη ευαισθησία των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος 

Μεγάλη ευκαιρία αποτελεί η σταδιακά αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σχέση µε 

τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ανακύκλωση, η συνειδητοποίηση 

της τεράστιας αναγκαιότητας για την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων, των 

λυµάτων, των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων κ.α.. Παράλληλα ευκαιρία είναι και η 

ύπαρξη χρηµατοδοτικών δράσεων και εργαλείων από την Ε.Ε. για την αντιµετώπιση αυτών 

των προβληµάτων που αποτελούν διαρκή απειλή για το φυσικό πλούτο της περιοχής. 

  

2.4.2.4 ΑΠΕΙΛΕΣ 

  

Ραγδαία ταπείνωση του επιπέδου των Τεναγών Φιλίππων µε επακόλουθες ζηµιές 

Τα Τενάγη Φίλιππων πριν το 1930 ήταν µια ελώδη έκταση, που αποξηράνθηκε µε την 

κατασκευή στραγγιστικού δικτύου και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων την δεκαετία του 

1930 και στην συνέχεια η έκταση δόθηκε σε ακτήµονες για καλλιέργεια. Τα εδάφη που 

προέκυψαν ήταν τυρφώδη, ιδιαιτέρως όµως παραγωγικά που στήριξαν και στηρίζουν τους 

προσφυγικούς πληθυσµούς που εγκαταστάθηκαν στην γύρω περιοχή. Από τα πρώτα όµως 

χρόνια λόγω της συνίζησης, της οξείδωσης της καύσης και της συµπίεσης της τύρφης τα 

εδάφη αυτά υποχώρησαν και έπαψαν να είναι επίπεδα οπότε άρχισε να δηµιουργείται 

ανισουψία. Σήµερα σε ορισµένα σηµεία αυτή η διαφορά ύψους έχει ξεπεράσει τα 6 µέτρα. 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσµατα της υψοµετρικής αποτύπωσης των Τεναγών 

Φιλίππων το 2001.   
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Αυτή η έντονη ανισουψία δηµιουργεί πληθώρα προβληµάτων και ζηµιές όπως: 

● Πληµµυρικά φαινόµενα στα χαµηλά σηµεία - καταστροφή καλλιεργειών και αδυναµία 

σποράς 

● Αδυναµία υπάρδευσης των υψηλότερων σηµείων 

● Υψηλή αλατότητα εδαφών στα χαµηλά σηµεία 

● Αδυναµία ισορροπηµένης διαχείρισης των υδάτων στα Τενάγη Φιλίππων 

● Κίνδυνος µόνιµης πληµµύρας στα Τενάγη Φιλίππων 

● Χαµηλές ταχύτητες ροής στο στραγγιστικό δίκτυο των Τεναγών – απαραίτητοι 

καθαρισµοί 
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Κλιµατική αλλαγή και οι συνεπαγόµενες φυσικές καταστροφές 

Λόγω του ότι η καρδιά του Πάρκου Φιλίππων είναι τα Τενάγη Φιλίππων, που προέκυψαν 

από την αποξήρανση ενός υδροβιότοπου και τα οποία στην συνέχεια δόθηκαν για γεωργική 

χρήση, η προέλευση αυτή και µόνο των Τεναγών Φιλίππων τα καθιστά ευάλωτα στην 

κλιµατική αλλαγή και σε ενδεχόµενες φυσικές καταστροφές που θα έχουν άµεση επίπτωση 

στην αγροτική παραγωγή. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ήταν η ανοµβρία που έπληξε τα 

Τενάγη Φιλίππων το 2017 και επέφερε δραµατικές µειώσεις στις αποδόσεις των 

καλλιεργειών στα Τενάγη Φιλίππων όπως και τα πληµµυρικά φαινόµενα του 2015 που 

εµπόδισαν την σπορά των εαρινών καλλιεργειών για αρκετούς µήνες µέχρι να υποχωρήσουν 

τα νερά, γεγονός που είχε επίπτωση στις αποδόσεις των καλλιεργειών (βλέπε και αναφορά 
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στο 1Β).  Η κλιµατική αλλαγή µείωσε δραστικά τις χιονοπτώσεις και έθεσε ουσιαστικά σε 

αχρηστία το χιονοδροµικό κέντρο Παγγαίου, (πέραν των άλλων προβληµάτων που αυτό 

αντιµετώπιζε) και είχε άµεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και κερδοφορία των ξενοδοχειακών 

µονάδων πλησίον της εγκατάστασης του Παγγαίου αλλά και του Φαλακρού όρους. 

  

Έλλειψη συστήµατος διαχείρισης των δοχείων κενών φυτοπροστατευτικών 

Τα κενά δοχεία φυτοπροστατευτικών θα πρέπει µετά από κατάλληλη διαχείριση (τριπλό 

ξέπλυµα) να ανακυκλώνονται και όχι να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα ή να καίγονται. Η 

ανεξέλεγκτη απόρριψη δοχείων µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων στα σηµεία υδροληψίας, 

στα στραγγιστικά κανάλια και αλλού εγκυµονεί πολλαπλούς κινδύνους για το περιβάλλον 

ενώ η καύση τους διαχέει τοξικές ουσίες στην ατµόσφαιρα. Η δηµιουργία ενός συστήµατος 

διαχείρισης, συγκέντρωσης και ανακύκλωσης τους είναι άκρως απαραίτητη. Αν και 

προβλέπεται να υπάρχει ένα τέτοιο σύστηµα από την νοµοθεσία δεν έχει ακόµα 

δηµιουργηθεί. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα (Γκαρµπούνης, 2017) στον ∆ήµο ∆οξάτου 

υπάρχουν 2.528 αγρότες που έκαστος παράγει 5,4 κιλά/έτος κενά πλαστικά δοχεία 

φυτοπροστατευτικών, ανάλογη ποσότητα ανά αγρότη έχει εκτιµήσει και ο ΕΣΥΦ 

Παννελαδικά. Πρόκειται για µια ποσότητα 13,6 τόνων/έτος µόνο στον ∆ήµο ∆οξάτου, κενών 

επικίνδυνων δοχείων που δεν γνωρίζουµε που καταλήγουν, αποτελώντας µια βραδυφλεγή 

οικολογική ωρολογιακή βόµβα για την περιοχή. Χρηµατοδότηση τέτοιων συστηµάτων 

διαχείρισης µπορούµε να βρούµε από τα προγράµµατα Life, Interreg κ.α.  

  

Η ανεξέλεγκτη και άναρχη καύση γεωργικών υπολειµµάτων και καυσόξυλων – 

επιβάρυνση ατµόσφαιρας, των εδαφών, κίνδυνος πυρκαγιάς 

Σε όλες τις αγροτικές περιοχές του Πάρκου Φιλίππων ορισµένοι µόνο, ευτυχώς αγρότες 

ακολουθούν την λανθασµένη πρακτική του καψίµατος των υπολειµµάτων των καλλιεργειών 

για να καθαρίσουν τα χωράφια τους από τα υπολείµµατα, ώστε να τα προετοιµάσουν για την 

επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Αυτή η πρακτική είναι επιζήµια για το περιβάλλον, το 

χωράφι και την ίδια την αγροτική παραγωγή (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 2012). Για τα Τενάγη Φιλίππων η 
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πρακτική αυτή είναι πολλαπλά εγκληµατική και ευθύνεται για το κάψιµο και την απώλεια του 

επιφανειακού εδάφους και κατά συνέπεια την ταπείνωση των εδαφών µε όλες τις επιπτώσεις 

που αυτή έχει (δείτε παραπάνω). Στα Τενάγη Φιλίππων µε αυτές τις καύσεις δηµιουργούνται 

µέτωπα πυρκαγιάς που φτάνουν τα 2 χιλιόµετρα και στο πέρασµα τους καταστρέφουν όλη 

την χλωρίδα και την πανίδα που συναντάνε. Επιπλέον µε την εκούσια καύση στα Τενάγη 

δηµιουργούνται κρυφές πυρκαγιές της τύρφης που σιγοκαίνε για µέρες ή µήνες την 

επιφανειακή τύρφη εγκυµονώντας κινδύνους για ατυχήµατα, αφού στο παρελθόν έχουν καεί 

και οχήµατα. Αυτές οι πυρκαγιές στα Τενάγη µετατρέπουν την περιοχή σε µια βιοµηχανική 

ζώνη, επιβαρυµένη µε πληθώρα µικροσωµατιδίων (Μπουσµουκίλια, 2012) βλάπτοντας 

πολλαπλά την υγεία των κατοίκων και των ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων. 

Μόνο µε την ευαισθητοποίηση των παραγωγών και την αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας 

θα µπορέσει να εξαλειφθεί αυτή η λανθασµένη πρακτική, η οποία απαγορεύεται ρητώς από 

την νοµοθεσία. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακ. στα πλαίσια της Κοινωφελούς εργασίας µε τον ∆ήµο 

Καβάλας και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς είχε οργανώσει µια εκστρατεία ενηµέρωσης, 

πληροφόρησης, εποπτείας και παρακολούθησης των παραβάσεων µε επιβολή ποινών. 

Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν και σύµφωνα µε την νοµοθεσία  είναι: 

● Η ενσωµάτωση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών µε όργωµα 

● Η βόσκηση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών 

  

Πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα από σηµειακή και µη σηµειακή ρύπανση 

Η σηµειακή ρύπανση (στερεάς ή υγρής µορφής) στα υδάτινα οικοσυστήµατα και στο έδαφος 

της περιοχής, µπορεί στην συνέχεια λόγω της δοµής του στραγγιστικού δικτύου των Τεναγών 

Φιλίππων να διαχυθεί σε πολλή µεγαλύτερη έκταση και να γίνει µη σηµειακή. Αυτή η 

ρύπανση µπορεί να έχει διάφορες πηγές προέλευσης όπως: 

● Υγρά λύµατα βιολογικών καθαρισµών 

● Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

● Κενά δοχεία φυτοπροστατευτικών 

● Βιοτεχνίες και βιοµηχανίες της περιοχής 
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● Αστική προέλευση 

 

Ενώ η µη σηµειακή ρύπανση στο πάρκο Φιλίππων µπορεί να έχει προέλευση από: 

● Χρήση φυτοφαρµάκων 

● Λιπασµάτων (ιδιαιτέρως τα νιτρικά), βλέπε περίπτωση στο Ζυγό Καβάλας 

● Ορυκτής προέλευσης, όπου παρουσιάστηκαν υπερβάσεις βαρέων µετάλλων όπως το 

αρσενικό 

  

Κίνδυνοι από ξενικά και χωροκατακτητικά είδη 

Η ανθρώπινη παρέµβαση σε µια περιοχή επιφέρει πάντοτε αλλαγές στην χλωρίδα και την 

πανίδα της. Στην περίπτωση των Τεναγών Φιλίππων µε την αποξήρανση της περιοχής η 

ανθρώπινη παρέµβαση έπαιξε τον καίριο ρόλο όχι µόνο στην διαµόρφωση του τοπίου αλλά 

και στις φυτοκοινωνίες και την πανίδα που τελικά επικράτησε. Πολλές φορές όµως λόγω της 

ανθρώπινης παρέµβασης εισάγονται στην περιοχή ξενικά είδη χλωρίδας ή πανίδας. Τα είδη 

αυτά λόγω της έλλειψης φυσικών εχθρών ή λόγω της χωροκατακτητικής τους φύσεως 

τείνουν να επικρατήσουν έναντι των υπαρχόντων γηγενών ειδών, αλλοιώνοντας το 

οικοσύστηµα. Η Ε.Ε. έχει συντάξει σχετικό κατάλογο µε τα χωροκατακτητικά είδη. 

Έτσι στο παρελθόν έχουν εισαχθεί στην περιοχή κυρίως κλώνοι Ευρωαµερικάνικων 

υβριδίων Μαύρης Λεύκης (Populus nigra) για την παραγωγή ξυλείας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 2016). Τα 

τελευταία χρόνια εµφανίστηκε στην περιοχή ο Μυοκάστορας, ένα τρωκτικό που εκτρέφονταν 

για την γούνα του και διέφυγε από τις φάρµες εκτροφής του. Λόγω της έλλειψης φυσικών 

εχθρών στα Τενάγη (λύκος, αλεπού, τσακάλι), αναµένεται να καταστεί πολύ επικίνδυνο, αφού 

ανοίγει λαγούµια και τρέφεται µε αυγά πουλιών και µε τις καλλιέργειες της περιοχής. 

Όσον όµως αφορά τα δασικά ορεινά και ηµιορεινά οικοσυστήµατα του πάρκου Φιλίππων, 

λόγω της µικρότερης διαταραχής τους από ανθρώπινες παρεµβάσεις και της ορθολογικής 

τους διαχείρισης και φύλαξης από τις δασικές υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια δεν 

παρουσιάζουν τόσο έντονα προβλήµατα από ξενικά και χωροκατακτητικά είδη. 
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Η ενδεχόµενη εξαφάνιση των προστατευόµενων ειδών της ιχθυοπανίδας των Τεναγών 

Φιλίππων 

Στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων σε πρόσφατη καταγραφή των ειδών ψαριών των 

Παραρτηµάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, βρέθηκαν 20 είδη ψαριών (Κουτράκης 

κ.ά. 2015). Σε αυτά ανήκουν εµπορικά είδη, όπως το Γριβάδι (Cyprinus carpio), ο Γουλιανός 

(Silurus glanis) και η Τούρνα (Esox lucius), αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι περιλαµβάνονται 

και δύο ενδηµικά είδη, δηλαδή είδη που απαντώνται αποκλειστικά στην ευρύτερη περιοχή 

των Τεναγών και προστατεύονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (Κουτράκης & 

Χρηστίδης 2015). Η Γραµµοβελονίτσα (Cobitis puctilineata) και ο Αµµόκοιτος, όπως το λένε 

ντόπιοι, ή Γκαβόχελο (Eudontomyzon (Caspiomyzon) hellenicus) (Εικόνα 7). Η 

Γραµµοβελονίτσα περιορίζεται στην ευρύτερη περιοχή των Tεναγών ενώ η εξάπλωση του 

Αµµόκοιτου εκτείνεται περισσότερο και φτάνει έως τον Άη Γιάννη Σερρών και την 

Μικρόπολη της ∆ράµας. Είναι όµως πολύ σπανιότερος στην περιοχή και πολύ πιο ευαίσθητος 

και απαιτητικός στο ενδιαίτηµά του. Το τρίτο απειλούµενο είδος υδρόβιας πανίδας της 

περιοχής είναι η Πετροκαραβίδα (Austropotamobius torrentium), προστατευόµενο είδος 

προτεραιότητας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Παρ. ΙΙ). Και τα 3 είδη είναι καταγεγραµµένα είδη και 

στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ειδών και είναι ο λόγος του χαρακτηρισµού των 

υδατορεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τεναγών Φιλίππων ως περιοχών Natura. Ο 

κίνδυνος εξαφάνισης τους είναι άµεσος και τα είδη αυτά θα πρέπει πρώτα να προστατευτούν 

και στην συνέχεια να προβληθεί η µοναδικότητα τους, που θα αναδείξει ακόµα περισσότερο 

την περιοχή. 
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Υποβάθµιση του φυσικού  περιβάλλοντος, λόγω εντατικής και ανεξέλεγκτης 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας 

Τα διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής ∆ασοπονίας σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις 

πόρων, ανθρώπινου δυναµικού και µέσων των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την 

περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία (δασικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες 

περιβάλλοντος), εγείρουν σηµαντικά ζητήµατα προστασίας του φυσικού κεφαλαίου αλλά και 

βελτίωσής του µέσω επιλεγµένων διαχειριστικών δράσεων. Με δεδοµένο ότι η οικονοµική 

κρίση συνεχίζεται σχεδόν αµείωτα από το 2009 και µετά, συµπεραίνουµε ότι η απειλή 

υποβάθµισης συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων είναι υπαρκτή. Σηµειώνεται ότι υποβάθµιση 

µη δασικών οικοσυστηµάτων (π.χ. λιβαδικών) µπορεί να επέλθει από τη δάσωσή τους λόγω 

εγκατάλειψης της βοσκής και της κακής διαχείρισης των δασών, γεγονός το οποίο θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη κατά την οριστικοποίηση του πλαισίου προστασίας και της χωροθέτησης 

των επιτρεπόµενων και µη δραστηριοτήτων. Άλλες δραστηριότητες που µπορούν να 

προκαλέσουν υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος του Πάρκου Φιλίππων είναι η 

παράνοµη δόµηση, οι παράνοµες γεωτρήσεις, η καλλιέργεια κοινόχρηστων εκτάσεων, η 

καταστροφή φυτοφρακτών στα καλλιεργούµενα χωράφια, η καύση των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών, η προερχόµενη από γεωργική δραστηριότητα νιτρορύπανση (που 

αποδεδειγµένα υπάρχει τόσο λόγω της γεωργικής δραστηριότητας όσο και λόγω των 

παράνοµων γεωτρήσεων) κ.α.. 

  

Λοιπές περιβαλλοντικές απειλές 

Οι περιβαλλοντικές απειλές του πάρκου Φιλίππων είναι κατά κανόνα άµεσης ή έµµεσης 

ανθρωπογενούς προέλευσης. Όσον αφορά στις υποδοµές αποχέτευσης, οι περισσότερες 

χωρικές ενότητες δεν διαθέτουν πλήρη και επαρκή δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και 

όµβριων, µε αποτέλεσµα η εξυπηρέτηση της αποχέτευσης να γίνεται από σηπτικούς βόθρους 

(και σε µικρότερο βαθµό στεγανούς). Η διάθεση των όµβριων είναι υποτυπώδης, κατά 

κανόνα γίνεται επιφανειακά στον κοντινότερο φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη. Μεγάλο 
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πρόβληµα είναι και η ανεξέλεγκτη ανόρυξη νέων Γεωτρήσεων που δηµιουργεί µεγάλη 

ταπείνωση στον υδροφόρο ορίζοντα, διείσδυση της αλµυρής σφήνας σε παραθαλάσσιους 

υδροφόρους ορίζοντες. Πολλές φορές αυτές οι γεωτρήσεις φέρνουν σε επαφή 

διαφορετικούς αποµονωµένους υδροφόρους ορίζοντες µολύνοντας τους και 

καταστρέφοντας τους ποσοτικά και ποιοτικά. Τέτοιας προέλευσης και αιτίας είναι το 

πρόβληµα µε τα νιτρικά στο πόσιµο νερό της ∆.Κ. Ζυγού Καβάλας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 2017). 

  

2.4.3 Ανάλυση SWOT – Συµπεράσµατα λοιποί παράγοντες που συνδέονται και 

επηρεάζουν το Αγροτοπεριβάλλον 

 

2.4.3.1 ∆υνάµεις 

  

Τα λιµάνια της περιοχής 

Τα κυριότερα εµπορικά λιµάνια της περιοχής που ήδη εξυπηρετούν την διακίνηση των 

αγροτικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων (και τις άλλες δραστηριότητες) είναι το λιµάνι 

Φίλιππος Β’ της Καβάλας και το λιµάνι των Ελευθερών. Αυτά τα 2 λιµάνια µαζί µε το επίνειο 

του Πάρκου Φιλίππων στα Κερδύλια είναι ένα από τα δυνατά σηµεία του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Η Εγνατία οδός µε τους κάθετους άξονες της 

Περισσότερη ανάλυση στην αµέσως επόµενη παράγραφο. 
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Η εύκολη προσβασιµότητα και η εγγύτητα µε µεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού και 

του εξωτερικού 

Η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων κατέχει µια ιδιαιτέρως προνοµιακή θέση σε περιφερειακό 

επίπεδο. Η γεωγραφική θέση σε συνδυασµό µε το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που 

εκτελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή, την Εγνατία οδό, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες 

που συνέβαλαν στον χαρακτηρισµό αυτό. Με µήκος 670 Km εκτείνεται από την Ηγουµενίτσα 

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας µέχρι τους Κήπους της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου διασχίζοντας τις πόλεις Ηγουµενίτσα - Ιωάννινα - Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - 

Βέροια - Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Ξάνθη- Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη. Επίσης συνδέεται 

µε τα λιµάνια Ηγουµενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και τα αεροδρόµια 

Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και µε τους 

κάθετους της άξονες στην περιοχή µας συνδέεται µε την Βουλγαρία στον Προµαχώνα και 

στην Εξοχή. Η συµβολής της στην βελτίωση της προσβασιµότητας και της συνδεσιµότητας 

των αστικών κέντρων της Βορείου Ελλάδας είναι αναµφίβολη. Παράλληλα αποτελεί βασικό 

άξονα σύνδεσης µε τα Ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής 

∆ιαδροµής Ε90 που µε συνολικό µήκος 6.441km., µε αφετηρία την Πορτογαλία διασχίζει την 

Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και καταλήγει στην Τουρκία. 
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Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η συµβολή της Εγνατίας στην περιοχή είναι τόσο µεγάλη 

που επηρέασε και άλλαξε τα γεωγραφικά δεδοµένα των περιοχών που διασχίζει. Η 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αποτελεί ένα από τα βασικότερα σηµεία αναφοράς της 

Εγνατίας Οδού. Εντός της Καβάλας η Εγνατία οδός προσδίδει χαρακτήρα περιφερειακής 

οδού για την πόλη της Καβάλας, ωθώντας τη διαµπερή κυκλοφορία εκτός του αστικού ιστού 

της πόλης (Ε.Ο. Γέφυρα Στρυµόνα – Ελευθερούπολη – Καβάλα). Σύµφωνα µε το 

Παρατηρητήριο της Εγνατίας το έργο βελτίωσε σηµαντικά τις χρονοαποστάσεις µεταξύ των 

περιοχών συµβάλλοντας στην αύξηση της τουριστικής κινητικότητας σε σχέση µε το 

παρελθόν και διευκόλυνε την διακίνηση των παραγόµενων προϊόντων της περιοχής, καθώς 

και αυτών που εισέρχονται σε αυτήν και τις πρώτες ύλες. 

Πέραν όµως της Εγνατίας µε τους κάθετους άξονες της υπάρχει και το σιδηροδροµικό δίκτυο 

που διατρέχει το Πάρκο Φιλίππων. Ο σιδηρόδροµος παγκοσµίως είναι το µέσο διακίνησης 

προϊόντων µε το χαµηλότερο µεταφορικό κόστος. Η αξιοποίηση του τοπικού 

σιδηροδροµικού δικτύου σε συνδυασµό µε τα διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα και την 

σχεδιαζόµενη σιδηροδροµική σύνδεση του λιµανιού Καβάλας για τις εµπορευµατικές 

µεταφορές µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην διακίνηση των τοπικά παραγόµενων 

αγροτικών προϊόντων και να βάλει το Πάρκο Φιλίππων στον διεθνή χάρτη µεταφορών. Αυτή 

η αξιοποίηση θα µειώσει και την σχετική αποµόνωση της βόρειας περιοχής του Πάρκου 

Φιλίππων και κυρίως του ∆ήµου ∆ράµας, λόγω της µη ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα της 

Εγνατίας οδού Εξοχής- ∆ράµας- Καβάλας. Να σηµειωθεί εδώ ότι η πόλη της ∆ράµας είναι το 

µόνο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από το οποίο δεν διέρχεται εφαπτοµενικά η 

Εγνατίας Οδός. Η έλλειψη αυτής της σύνδεσης θα µπορούσε θεωρητικά να αποθαρρύνει 

κάποιες κατηγορίες εξωστρεφών επιχειρήσεων από το να εγκατασταθούν στην περιοχή. 

Τέλος όσον αφορά το τοπικό οδικό επαρχιακό δίκτυο του Πάρκου Φιλίππων, παρά την κακή 

του συντήρηση σε ορισµένες περιοχές, έχει βελτιώσει την σύνδεση των πεδινών οικισµών του 

Πάρκου µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της Καβάλας της ∆ράµας και των Σερρών. Το γεγονός 

αυτό ευνοεί την άρρηκτη και έντονη οικονοµική σχέση του αστικού συγκροτήµατος µε την 

«ενδοχώρα» από άποψη λειτουργίας των επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς εργασίας. Η 

σχέση αυτή ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην «ενδοχώρα» αφού η 
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απόσταση από το αστικό συγκρότηµα δεν είναι αποτρεπτική για τη λειτουργία µιας 

επιχείρησης και την προσέλκυση πελατών από αυτήν. 

  

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ευρύτερης περιοχής µας 

Στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου Φιλίππων βρίσκονται και δραστηριοποιούνται 2 

εγνωσµένης αξίας Πανεπιστήµια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Και τα 2 Πανεπιστήµια διαθέτουν σχολές ή τµήµατα 

σχετικά µε το αγροτοπεριβάλλον και τον πρωτογενή τοµέα (Γεωπονίας, ∆ασολογίας, 

Γεωλογίας, Κτηνιατρικής κ.α.). Στην περιοχή του Πάρκου υπάρχουν όµως και 2 Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Καβάλα και 

µε σχολές και στην ∆ράµα και το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα στις Σέρρες. Το ΤΕΙ 

Α.Μ.Θ. διαθέτει 2 τµήµατα που σχετίζονται άµεσα µε τον Πρωτογενή τοµέα και το 

Αγροτοπεριβάλλον και είναι τα τµήµατα ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών. Όλες αυτές οι σχολές και τα τµήµατα 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πάρκου υλοποιώντας προγράµµατα, έρευνες και 

εργασίες και διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό και εργαστηριακή υποδοµή που µπορούν 

να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του Πάρκου Φιλίππων, για αυτό και αποτελούν µια από τις 

δυνάµεις του Πάρκου αφού αυτά µπορούν να ενεργοποιήσουν και τα 3 θεµέλια του Πάρκου, 

για τις αναπτυξιακές ανάγκες του Πάρκου Φιλίππων. Σηµαντικά αντικείµενα και ευκαιρίες στις 

οποίες µπορούν να συµβάλουν για την αξιοποίηση τους είναι: 

 

● Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 

● Ανάπτυξη οινοτουριστικού προϊόντος 

● Χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και 

ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης του περιβάλλοντος και του φυσικού 

αποθέµατος της περιοχής 

● Αξιοποίηση του γενετικού αποθέµατος της περιοχής 

● Αξιοποίηση της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ 
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● Ανάδειξη του Brand Name των προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων 

● Την αξιοποίηση του δασικού αποθέµατος της περιοχής 

● Την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και του πλούσιου υδατικού δυναµικού της 

περιοχής. 

  

Η ύπαρξη του τµήµατος ∆ασοπονίας, Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ∆ράµας  και 

γενικότερα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. σε ∆ράµα και Καβάλα και του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

Πρόκειται για σχολές και τµήµατα που βρίσκονται εντός του Πάρκου Φιλίππων και σε αυτό 

αφιερώνουν µεγάλο µέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας Για αυτό το λόγο και για 

τους λόγους που αναλύουµε παραπάνω, είναι µια από τις τοπικές δυνάµεις του Πάρκου 

Φιλίππων. 

  

Η ύπαρξη  του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ του 

ΥΠΑΑΤ 

Η ύπαρξη του Ινστιτούτου αυτού µε έδρα την Ν. Πέραµο αποτελεί µια από τις δυνάµεις του 

Πάρκου αφού µπορεί να συµβάλει µε την έρευνα και την δραστηριότητα του στην ανάπτυξη 

των υδατοκαλλιεργειών στο Πάρκο και στην ανάπτυξη της αλιείας στον Στρυµονικό κόλπο. 

Και αυτό γιατί υλοποιεί πληθώρα ερευνών και προγραµµάτων που αφορούν την αλιευτική 

παραγωγή θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων µε το επιστηµονικό του προσωπικό, τις 

εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που διαθέτει. Η έρευνα του συγκεκριµένου Ινστιτούτου 

είναι που εντόπισε και µελέτησε τα 3 µοναδικά και απειλούµενα είδη ιχθυοπανίδας του 

Πάρκου Φιλίππων που αναφέραµε παραπάνω, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν. 
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Η αξιοποίηση του επίνειου του Πάρκου Φιλίππων στο ∆έλτα του Στρυµόνα 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Κερδυλίων του Πάρκου Φιλίππων είναι το επίνειο του Πάρκου 

Φιλίππων. Το επίνειο αυτό είναι µια από τις δυνάµεις του Πάρκου γιατί είναι η έξοδος στην 

θάλασσα του Πάρκου Φιλίππων. Έτσι µπορεί να αποτελέσει αλιευτικό κέντρο του 

Στρυµονικού κόλπου, µιας περιοχής µε πλούσιο αλιευτικό απόθεµα (πηγή:ΙΝΑΛΕ). Ακόµα 

είναι µια περιοχή που µπορούν να αναπτυχθούν και υδατοκαλλιέργειες. Αλιεία και 

υδατοκαλλιέργειες ευνοούνται ιδιαιτέρως σε δελταϊκές περιοχές ποταµών, λόγω της 

πληθώρας φερτών υλικών, θρεπτικών στοιχείων και τροφής για την ιχθυοπανίδα που φέρνει 

ένα ποτάµι (πηγή:ΙΝΑΛΕ). Επίσης µπορεί να αξιοποιηθεί και τουριστικά η περιοχή για την 

ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού σκαφών. Αυτό θα µπορεί να επιτευχθεί εφόσον όµως 

αναπτυχθούν υποδοµές αλιείας και τουρισµού σκαφών. 

  

∆ιασύνδεση µεταξύ των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων εντός του Πάρκου 

Φιλίππων 

Λόγω του διοικητικού τεµαχισµού, της αποµόνωσης µεταξύ των περιοχών του Πάρκου και 

ενδεχοµένως και του ανταγωνισµού µεταξύ τους, είχαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια 

αποσπασµατικά την δηµιουργία υποδοµών, δραστηριοτήτων ενεργειών και δράσεων από 

τους κατά τόπους διοικητικούς φορείς, ιδιώτες κ.α.. Αυτές οι ενέργειες δηµιούργησαν τοπικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε ορισµένες περιοχές. Όπως για παράδειγµα το 

συσκευαστήριο και χυµοποιητήριο Ροδιών στον Αγ. Αθανάσιο ∆ράµας. Τέτοια τοπικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα θα πρέπει να διασυνδεθούν µε όλο το Πάρκο και να 

αξιοποιηθούν για όλο το Πάρκο. Όπως για παράδειγµα µε την επέκταση της καλλιέργειας της 

Ροδιάς σε άλλες περιοχές του Πάρκου που αυτή ευδοκιµεί και µεταποίηση-τυποποίηση των 

προϊόντων της καλλιέργειας στις υποδοµές του ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου. Το ίδιο µπορεί να 

συµβεί µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό (Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, Ονειρούπολη κ.α.). 
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2.4.3.1 Αδυναµίες 

Χαµηλή εξοικείωση µε την σύγχρονη τεχνολογία και τα παραγωγικά και επιχειρηµατικά 

εργαλεία που προσφέρει 

Πολλοί παράγοντες που συνήθως αναφέρθηκαν παραπάνω στην SWOT ή θα αναφερθούν 

στην συνέχεια συµβάλουν σε αυτήν την χαµηλή εξοικείωση µε την σύγχρονη τεχνολογία. 

Όπως για παράδειγµα: 

● ο γερασµένος αγροτικός πληθυσµός, 

● το χαµηλό επίπεδο κατάρτισης, 

● η πληθυσµιακή εγκατάλειψη και 

● η µετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, 

● το χαµηλό επίπεδο επιχειρηµατικής οργάνωσης και 

● η οικογενειακή µορφή των εκµεταλλεύσεων 

● οι πολύ µικρές επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα 

 

Αξιοποιώντας τα θεµέλια του πάρκου και ιδιαίτερα το θεµέλιο της παιδείας – εκπαίδευσης και 

της επιχειρηµατικότητας-καινοτοµίας, µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση (π.χ. προγράµµατα 

Leader), θα µπορούσαν να προγραµµατιστούν οι δράσεις εκείνες που θα βελτιώσουν την 

εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες που είναι απαραίτητη συνταγή για την επιτυχία στις 

σηµερινές επιχειρηµατικές συνθήκες. 

  

Η πληθυσµιακή εγκατάλειψη του ορεινού όγκου ∆ράµας-Καβάλας-Σερρών 

Τις προηγούµενες δεκαετίες όπως σε όλη την χώρα έτσι και στο Πάρκο Φιλίππων, λόγω της 

αστυφιλίας και της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης παρουσιάστηκε το φαινόµενο 

της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Το φαινόµενο είναι εντονότερο στις ορεινές και ηµιορεινές 

περιοχές. Σε ορισµένες περιοχές η εγκατάλειψη αυτή έχει φτάσει σε µη αντιστρεπτό επίπεδο 

που σηµαίνει ότι τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιστροφή της εγκατάλειψης 

είναι αντιοικονοµικά και αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας. 
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Ο διοικητικός τεµαχισµός της περιοχής και η συνεπαγόµενη µεταξύ τους αποµόνωση 

Ο διοικητικός τεµαχισµός περιοχών του πάρκου Φιλίππων (ανήκει σε 2 Περιφέρειες, 2 

Περιφερειακές ενότητες, 7 δήµους, και σε πολλές άλλες υπηρεσίες και φορείς ανά τοµέα), οι 

επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες των υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού, του αγροτικού 

περιβάλλοντος και άλλων τοµέων από διαφορετικές υπηρεσίες είναι από τις µεγαλύτερες 

αδυναµίες. Ο τεµαχισµός αυτός µε την έλλειψη οικονοµικών πόρων και προσωπικού είναι 

από τις κυριότερες αδυναµίες του Πάρκου Φιλίππων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 

όρος Παγγαίο που διοικητικά ανήκει σε 2 Περιφερειακές ενότητες δύο διαφορετικών 

Περιφερειών και σε 2 διαφορετικούς ∆ήµους. Ενώ για την περιβαλλοντική του προστασία 

και διαχείριση υπάγεται σε 2 ∆ασαρχεία (Καβάλας και Σερρών) και 2 ∆ιευθύνεις ∆ασών και 

µε την πρόσφατη ψηφισµένη νοµοθεσία θα υπάγεται και σε 2 Φορείς ∆ιαχείρισης 

Προστατευόµενων Περιοχών, µε το Σερραικό κοµµάτι στον Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης 

Κερκίνης και το Καβαλιώτικο κοµµάτι στον φορέα διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Αυτός 

και µόνο ο πολυτεµαχισµός αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε ολοκληρωµένο σχεδιασµό και 

παρέµβαση που θέλουµε να κάνουµε. Για αυτό στο πάρκο Φιλίππων προσπάθεια µας θα 

είναι η ενοποίηση αυτού του χώρου ώστε να αρθεί η σηµερινή αποµόνωση. Τότε µόνο θα 

µπορέσουν να ενεργοποιηθούν τα θεµέλια του πάρκου και η συνεργασία µεταξύ ανθρώπων 

φορέων και εταιρειών σε όλες τις µορφές της. Για να επιτευχθεί όµως το όραµα του Πάρκου 

Φιλίππων και να υπερκεραστεί η υπάρχουσα διοικητική αποµόνωση, θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δυνατότητα της δηµιουργίας ενός Φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, 

που θα είναι και ο φορέας που θα διαχειριστεί την υλοποίηση του µάστερ πλαν του Πάρκου 

Φιλίππων σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

Αναξιοποίητες µελέτες, έρευνες, στατιστικά δεδοµένα και στοιχεία που δεν διατίθενται 

ελεύθερα 

Κατά καιρούς από υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς στην ευρύτερη περιοχή του 

Πάρκου Φιλίππων έχουν εκπονηθεί έρευνες, καταγραφές, πολλά υποσχόµενες αναπτυξιακές 

µελέτες και διαφόρων µορφών επιχειρησιακοί σχεδιασµοί. Οι περισσότερες έγιναν µε 
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δηµόσια χρηµατοδότηση ή και µε Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Πολλές από αυτές όµως δεν 

εφαρµόστηκαν καθόλου ή εφαρµόστηκαν αποσπασµατικά µε ελάχιστα αποτελέσµατα 

Κατά την εκπόνηση του µάστερ πλαν έγινε µια µεγάλη προσπάθεια συλλογής αυτών των 

στοιχείων, µελετών, ερευνών και στατιστικών δεδοµένων που είναι σηµαντικά δεδοµένα για 

τις αναπτυξιακές προοπτικές και για το µέλλον της περιοχής. ∆υστυχώς η προσπάθεια δεν 

ήταν πάντα επιτυχής λόγω του ότι πολλά από αυτά έχουν χαθεί γιατί συνήθως δεν υπάρχει 

συνέχεια στην δηµόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση και δεν τηρούνται µε σωστό τρόπο τα 

αρχεία. Επίσης παρατηρήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις απροθυµία η και ακόµα πιο σπάνια 

η άρνηση των φορέων να µας χορηγήσουν αυτά τα στοιχεία αν και εκπονήθηκαν µε 

χρήµατα του δηµοσίου και θα έπρεπε να δίνονται ελεύθερα. Πλέον µε τις νέες τεχνολογίες 

του διαδικτύου, όσα είναι σε έντυπη µορφή θα έπρεπε να ψηφιοποιηθούν, να αναρτηθούν σε 

ιστοσελίδες και ανοικτές βάσεις δεδοµένων, ώστε να είναι διαθέσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο 

προς όφελος της περιοχής. 

Από την άλλη όµως δεν υπάρχουν επικαιροποιηµένες, ή έστω παλιότερες διαθέσιµες µελέτες 

για έργα που θέλουµε να γίνουν στο Πάρκο Φιλίππων και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την υλοποίηση κάθε έργου. Από την ύπαρξη ή µη µιας τέτοιας µελέτης εξαρτάται η λεγόµενη 

ωριµότητα υλοποίησης ενός έργου. Για τα Τενάγη Φιλίππων έχει προκηρυχτεί η µελέτη για τα 

έργα της αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχής Τεναγών Φιλίππων Νοµών Καβάλας, 

∆ράµας και Σερρών, ύψους 3,5 εκ. ευρώ η οποία ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί και η οποία 

θα µας δώσει τις λύσεις για τα προβλήµατα των Τεναγών Φιλίππων. Στην συνέχεια οι οποίες 

λύσεις προτείνει η µελέτη για να πραγµατοποιηθούν θα πρέπει να βρεθεί η χρηµατοδότηση 

των αντίστοιχων έργων που αυτή θα προτείνει. 

  

Η µεγάλη απόσταση από την Αθήνα 

Η χώρα µας διοικητικά λειτουργεί κατά το συγκεντρωτικό µοντέλο, όπου στην πρωτεύουσα 

Αθήνα βρίσκεται πέραν της έδρας της Κυβέρνησης και οι έδρες όλων των Υπουργείων και 

των Οργανισµών, δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτός ο διοικητικός συγκεντρωτισµός 

επέφερε και την συσσώρευση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αττική και κατά 
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συνέπεια την εκεί συγκέντρωση του πληθυσµού και την αστυφιλία. Οπότε εκεί 

συγκεντρώθηκε σχεδόν το 40% του πληθυσµού της χώρας και η Αττική είναι πλέον η 

µεγαλύτερη αγορά της χώρας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η Αττική ακόµα είναι το 

βιοµηχανικό και το διαµετακοµιστικό κέντρο της Χώρας. Επίσης η µητροπολιτική Αθήνα µε 

το πληθυσµιακό της µέγεθος είναι και η µεγαλύτερη εγχώρια αγορά προσέλκυσης τουρισµού. 

∆υστυχώς όµως βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το Πάρκο Φιλίππων (περίπου 600-700 

χιλιόµετρα). 

Ένα αντίβαρο που µετριάζει αυτή την αδυναµία είναι η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται πολύ 

πλησιέστερα στο Πάρκο Φιλίππων (100-200 χιλιόµετρα), αλλά η κλίµακα µεγέθους της 

µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης είναι το 1/3 σε σχέση µε την µητροπολιτική Αθήνα. 

Υποκατάστατα της αγοράς της Αττικής µπορούν να υπάρξουν εν µέρη από πόλεις των 

Βαλκανίων που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στο Πάρκο Φιλίππων (Σόφια, Κωνσταντινούπολη 

κ.α.). Εκείνο που δεν µπορεί να υποκατασταθεί είναι το γεγονός ότι η Αθήνα είναι το κέντρο 

των αποφάσεων, που άµεσα ή έµµεσα αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Πάρκου 

Φιλίππων και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.       

 

Οι ανολοκλήρωτοι αναδασµοί της περιοχής 

Σε ορισµένες περιοχές του Πάρκου Φιλίππων έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί οι 

πολυπόθητοι αναδασµοί. Σε άλλες περιοχές έχουν ξεκινήσει αλλά εδώ και µια δεκαετία δεν 

έχουν ακόµα ολοκληρωθεί. Τέλος σε άλλες περιοχές δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει λόγω και της 

έλλειψης κονδυλίων. Οι ανολοκλήρωτοι αναδασµοί µπορεί να οφείλονται στις ελλείψεις 

προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, στις ελλείψεις κονδυλίων, στις παθογένειες της 

νοµοθεσίας και του νοµικού και διοικητικού µας συστήµατος και τέλος στην δικονοµική 

νοοτροπία (δικοµανία) ορισµένης µερίδας πολιτών και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη 

της περιοχής. 
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Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης, ενηµέρωσης, του ανθρώπινου δυναµικού του 

αγροτικού κόσµου εν γένει 

Πρόκειται για µια παγιωµένη κατάσταση σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η οικονοµική 

κρίση, η έλλειψη δηµοσίων πόρων και δοµών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των 

αγροτών και η ηλικιακή γήρανση του αγροτικού πληθυσµού της χώρας µας µε την 

ταυτόχρονη φυγή των νέων από την περιοχή ή από την αγροτική δραστηριότητα γενικότερα 

εντείνει το πρόβληµα. Γενικότερα είναι διαπιστωµένο ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 

αγροτοκτηνοτρόφοι δεν είναι θετικοί και αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία οποιαδήποτε 

πρόγραµµα ή ευκαιρία κατάρτισης τους παρουσιαστεί, ιδιαίτερα µεγαλύτερες όµως είναι οι 

ανάγκες κατάρτισης και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων µας. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτές είναι από τους επιστήµονες του 

πρωτογενούς τοµέα που αποφασίζουν να ασχοληθούν µε την παραγωγική διαδικασία και 

από τους εισερχόµενους στο αγροτικό επάγγελµα µε το πρόγραµµα των νέων αγροτών οι 

οποίοι µέσα στις συµβατικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να περάσουν και από εκτενή 

προγράµµατα κατάρτισης. Επίσης στους αγρότες, κτηνοτρόφους και δασεργάτες είναι 

απαραίτητη και η κατάρτιση σε θέµατα ασφάλειας εργασίας. Η ενεργοποίηση του θεµελίου 

της Παιδείας σε συνεργασία µε τα άλλα 2 θεµέλια θα µπορούσε να δηµιουργήσει σε ένα 

τµήµα του πληθυσµού µια κουλτούρα φιλοµάθειας που είναι απαραίτητη σε κάθε 

προσπάθεια αλλαγής, αναδιάρθρωσης και υιοθέτησης κάποιας καινοτοµίας. Ορισµένα 

αντικείµενα κατάρτισης που είναι απαραίτητα στο πάρκο Φιλίππων είναι  σε αντικείµενα 

όπως οι νέες καλλιέργειες (για την ποθούµενη αναδιάρθρωση), τα πολυλειτουργικά 

αγροκτήµατα, η οικοτεχνία κ.α.. 

Για την εξυπηρέτηση και επιµόρφωση των αγροτών είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν τα 

λεγόµενα ΚΕΑ Αγροτών στο Πάρκο Φιλίππων. Πρόκειται για δοµές που ήδη υπάρχουν για 

παράδειγµα σε Καβάλα, ∆ράµα και Ελευθερούπολη και έχουν δηµιουργηθεί από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Η περισσότερη επέκταση τους και η δηµιουργία δηµόσιων ΚΕΑ θα 

βοηθήσει ακόµα περισσότερο των αγροτικό πληθυσµό της περιοχής. 
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Γερασµένος Αγροτικός πληθυσµός της περιοχής και υψηλή εξάρτηση του από τον 

πρωτογενή τοµέα 

Πηγή αυτού του προβλήµατος είναι το γεγονός ότι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής είναι εξαιρετικά επισφαλή, ιδίως όσον αφορά στην έλλειψη ισορροπίας της 

δηµογραφικής πυραµίδας υπέρ των µεγαλύτερων ηλικιών (ανεστραµµένη ηλικιακή 

πυραµίδα). Το γεγονός αυτό έχει πολλαπλές και σηµαντικές αρνητικές παρενέργειες και 

επηρεάσει την αποτελεσµατική λειτουργία και των τριών θεµελίων που θέσαµε στο πάρκο 

Φιλίππων (παιδεία-εκπαίδευση, συµµετοχή, επιχειρηµατικότητα-καινοτοµία). Επίσης 

επηρεάζει τη δυνατότητα προσαρµογής στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες που εισάγει η νέα 

ΚΑΠ, καθώς ο γερασµένος αγροτικός πληθυσµός (χαµηλών συνήθως εκπαιδευτικών 

προσόντων) είναι εξ αντικειµένου αρνητικός στην υιοθέτηση καινοτόµων προσπαθειών, 

ιδίως όταν εµπεριέχουν ρίσκο και γενικότερα στην ανάληψη νέων επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών. Η πληθυσµιακή γήρανση όµως οδηγεί πρωτίστως και σε µείωση του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και µείωση του ενδιαφέροντος για βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στους οικισµούς. Ο γερασµένος αγροτικός πληθυσµός της περιοχής είναι και η αιτία 

δηµιουργίας και ενίσχυσης και άλλων αδυναµιών στην SWOT που περιγράψαµε παραπάνω. 

Συγκεκριµένα: 

● Τον  χαµηλό βαθµό αγροτικού, λιανικού-χονδρικού και τουριστικού 

µάρκετινγκ 

● Την ελλιπή και αποσπασµατική οργάνωση δράσεων προώθησης των 

παραγόµενων προϊόντων της  γεωργοκτηνοτροφίας 

● Το χαµηλό επίπεδο επιχειρηµατικής οργάνωσης και οµαδικής συνεργασίας 

µεταξύ των αγροτών του Πάρκου Φιλίππων 

● Το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατάρτισης, ενηµέρωσης, του ανθρώπινου 

δυναµικού του αγροτικού κόσµου εν γένει 

● Χαµηλή εξοικείωση µε την σύγχρονη τεχνολογία και τα παραγωγικά και 

επιχειρηµατικά εργαλεία που αυτή προσφέρει 

● Υψηλή εξάρτηση του από τον Πρωτογενή τοµέα 
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Η τελευταία αδυναµία συνδέεται άµεσα µε την γήρανση του πληθυσµού και µπορεί να δρα 

ανασταλτικά στην ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, 

επιφέροντας οικονοµική υστέρηση της περιοχής. Αυτή η οικονοµική υστέρηση έχει και άλλες 

πτυχές όπως η χαµηλή παραγωγικότητα κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, οι εξαιρετικά 

ασθενείς γεωργικές διαρθρώσεις σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος παραγωγής, ο 

πολυτεµαχισµός του κλήρου και ο υψηλός βαθµός εξάρτησης του αγροτικού εισοδήµατος 

από τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ. Συνεπαγόµενη αδυναµία αποτελεί και ο χαµηλός βαθµός 

µεταποίησης σηµαντικής µερίδας τοπικών αγροτικών προϊόντων, η χαλαρή ή ελλιπής 

σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε τους άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και 

η υποτυπώδης διαχείριση και αξιοποίηση του δασικού πλούτου της περιοχής. 

Ωστόσο, τα ανωτέρω είναι δυνατόν να µην ισχύουν για τα τοπικά αναπτυξιακά 

προγράµµατα µικρού χρηµατοδοτικού µεγέθους, µε τα οποία, καταβάλλοντας την κατάλληλη 

προσπάθεια και δίνοντας τα σωστά κίνητρα, µε βάση και τα θεµέλια του πάρκου Φιλίππων, 

µπορεί να δηµιουργηθεί µια κρίσιµη µάζα (νέων ηλικιακά) επενδυτών, διατεθειµένων να 

αναλάβουν την υλοποίηση εκείνων, τουλάχιστον, των δράσεων που ανταποκρίνονται στις 

επιχειρηµατικές τους προσδοκίες, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τις ανωτέρω περιγραφείσες 

αδυναµίες που είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός γερασµένου αγροτικού πληθυσµού. Για 

τον ηλικιωµένο αγροτικό πληθυσµό θα πρέπει να εφαρµοστούν στοχευµένες δράσεις και 

ενέργειες κινητοποίησης-δραστηριοποίησης τους, όπως π.χ. σεµινάρια κατάρτισης, 

εκπαιδευτικές εκδροµές κ.α.. 

  

Το χαµηλό επίπεδο οργάνωσης και οµαδικής συνεργασίας µεταξύ των αγροτών του 

Πάρκου Φιλίππων - έλλειψη επιχειρηµατικών cluster στον πρωτογενή τοµέα 

Γενικότερα στο πάρκο Φιλίππων δεν υπάρχουν αρκετά ανεπτυγµένες δοµές συνεργασίας 

στον πρωτογενή τοµέα σε οποιαδήποτε µορφή (εταιρικές µορφές, συνεταιρισµοί, οµάδες 

παραγωγών, επιχειρηµατικά cluster, Κοινσεπ κ.α.). Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τον 

γερασµένο αγροτικό πληθυσµό και το µικρό µέγεθος - οικογενειακή µορφή των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων της περιοχής, αποτελεί εµπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς 

τοµέα και στην εξωστρέφεια του, προκαλώντας παράλληλα διάφορα διαρθρωτικά 
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προβλήµατα (χαµηλή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έλλειψη κουλτούρας καινοτοµίας κ.α.). 

Ιδιαίτερα µάλιστα στο κτηνοτροφικό τοµέα της περιοχής πέραν των µεγάλων 

γαλακτοβιοµηχανιών συνεργατικής φύσεως δεν υπάρχουν µικρότερες δοµές συνεργασίας 

µεταξύ των κτηνοτρόφων. Αξιοποιώντας το θεµέλιο της συµµετοχής µε την συνεργασία 

επιστηµονικών οµάδων και εκπαιδευτικών φορέων και την υπάρχουσα εµπειρία από τους 

οργανωµένους αγρότες της ΠΕ Καβάλας (∆ήµοι Νέστου και Παγγαίου) και των υπαρχόντων 

cluster που αναπτύσσονται στο τοµέα των οινοποιείων - οινοτουρισµού στην ∆ράµα (ΑΜΚΕ 

Wines of Drama), θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα συνεργασίας των 

αγροτοµεταποιητικών επιχειρήσεων του Πάρκου Φιλίππων.  

Σκοπός µια τέτοιας δηµιουργίας κλαδικών cluster στον αγροτικό τοµέα θα είναι η καλύτερη 

οργάνωση προώθηση και δικτύωση των τοπικών προϊόντων µέσα από την χρήση νέων 

πρακτικών όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να επεκταθεί µεταξύ 

διαφορετικών τοµέων της τοπικής οικονοµίας (αγροτική παραγωγή – µεταποίηση – 

τουρισµός) έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση τους. Με την σύνδεση αυτή µπορεί να 

δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο πακέτο φιλοξενίας-τουρισµού-διατροφής που πέραν 

των άλλων θα περιλαµβάνει την γαστρονοµία και γευστικές εµπειρίες από τα νωπά και 

µεταποιηµένα προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων. Έτσι στα ξενοδοχεία της περιοχής θα 

προσφέρονται τα τοπικά προϊόντα του Πάρκου, αφήνοντας στους επισκέπτες και µια 

γευστική ανάµνηση από το Πάρκο Φιλίππων 

  

Η ελλιπής και αποσπασµατική οργάνωση δράσεων προώθησης των παραγόµενων 

προϊόντων της  γεωργοκτηνοτροφίας & ο χαµηλός βαθµός αγροτικού, λιανικού-

χονδρικού και τουριστικού µάρκετινγκ 

Η προώθηση των παραγόµενων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων 

δεν πρέπει να ιδωθεί αποσπασµατικά και µεµονωµένα από κάποιους φορείς. Γιατί τότε θα 

έχει φτωχά αποτελέσµατα και µικρά οφέλη. Για το µάρκετινγκ του αγροτικού και τουριστικού 

τοµέα, δεν υπάρχει επίσης κάτι ενιαίο, οργανωµένο και υπό εφαρµογή. Θα πρέπει η 

προσπάθεια µας να είναι συνεργατική και ολιστική βασιζόµενη στα 3 θεµέλια του πάρκου 

Φιλίππων. Η συνεργατική και ολιστική διαχείριση ενός προορισµού Αριστείας µε την 
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επωνυµία «Πάρκο Φιλίππων» µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη για την Περιοχή αφού 

µπορεί να οδηγήσει σε υιοθέτηση και εφαρµογή κοινά σχεδιασµένων προγραµµάτων 

προβολής – προώθησης και µάρκετινγκ και στην υιοθέτηση του κοινού αναπτυξιακού 

οράµατος και των κοινών στόχων για το Αγροτοπεριβάλλον τον Τουρισµό και τον Πολιτισµό 

στην περιοχή. Επίσης θα περιλαµβάνει: 

● την αποδοχή και δέσµευση για την ανάπτυξη συγκεκριµένων πόρων βραχυπρόθεσµα 

και µεσοπρόθεσµα, 

● την αποδοχή του brand name που θα προκύψει µετά από εµπεριστατωµένη µελέτη, 

● την ανάληψη υποχρέωσης για την υλοποίηση σηµαντικών έργων (π.χ. από ∆ήµους), 

● την ανάληψη υποχρέωσης για χρηµατοδότηση κοινών έργων ή άυλων ενεργειών, 

● την υιοθέτηση και αποδοχή συγκεκριµένων προτύπων, ερµηνευτικών τεχνικών κ.α. 

● και την χρήση κοινών µέσων αναβάθµισης της ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας. 

 

Είναι τέλος κοινά αποδεκτό ότι µέσω συνεργατικών σχηµάτων επιτυγχάνεται η άµβλυνση των 

αντιθέσεων, η ευρεία διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης, η οικονοµία σε όρους και 

εργασία, κλπ. 

  

Έλλειψη προσωπικού υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα στην γεωργία, ελλιπής κατάρτιση 

στελεχών του δηµόσιου, δυσκαµψία και γραφειοκρατία 

Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης παρουσιάζουν γενικότερα µια δυσπραγία στο να 

επιταχύνουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να αποβάλλουν τις αναχρονιστικές και 

γραφειοκρατικές αντιλήψεις που τους διέπουν. Η δαιδαλώδης νοµοθεσία επιτείνει ακόµα 

περισσότερο αυτήν την κατάσταση, καθότι ενισχύει την γραφειοκρατία. Όπως επίσης και ο 

διοικητικός τεµαχισµός της περιοχής και η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων συµβάλουν 

σηµαντικά σε αυτήν την παθογένεια. 

Επίσης οι περισσότεροι δηµόσιοι φορείς δεν διαθέτουν ικανοποιητική επάρκεια και 

ετοιµότητα στο να εκµεταλλευτούν άµεσα τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται. 

Οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων των µελετών ή των επενδύσεων, αργούν 
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χαρακτηριστικά σε βαθµό που µπορεί να χάνονται οι επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή 

επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο από τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και στην ελλειπή 

κατάρτιση του. Το φαινόµενο αυτό είναι γενικότερο και χαρακτηρίζει λιγότερο η 

περισσότερο κάθε δηµόσια υπηρεσία της περιοχής. 

  

Ελλιπής αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων 

Η αδυναµία αυτή αξιοποίησης των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων εµφανίζεται σε 

διαφόρους τοµείς της οικονοµίας της περιοχής και µε διάφορες µορφές. Κοινός 

παρονοµαστής αυτή της αδυναµίας σε πολλές περιπτώσεις είναι η οικονοµική κρίση και µε 

ότι αυτή συνεπάγεται, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα. Το γραφειοκρατικό πλαίσιο 

υλοποίησης τους και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωµή ενισχύουν επιπλέον αυτήν την 

ελλιπή αξιοποίηση. 

Έτσι για παράδειγµα έχουµε την αδυναµία υλοποίησης προγραµµάτων που θα τονώσουν το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υπηρεσιών του τριτογενή τοµέα και κυρίως Αγροτουριστικών 

Υπηρεσιών και υποδοµών. Αυτή η αδυναµία είναι περισσότερο εµφανής στις ορεινές 

περιοχές όπου η ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού µπορεί να συµβάλλει 

ενεργά στην ανάδειξη των σπάνιων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων της υπαίθρου 

του πάρκου Φιλίππων και στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και  ελκυστικότητας της 

περιοχής του Πάρκου συνολικά.΄ 

  

Ο χαµηλός βαθµός µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων στην περιοχή 

Όπως αναφέραµε παραπάνω τα προϊόντα του πάρκου Φιλίππων ελάχιστα µεταποιούνται 

και ιδιαίτερα µέσα στο πάρκο Φιλίππων. Έτσι δεν αποκτούν προστιθέµενη αξία και δεν 

µπορεί να γίνει διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την µεταποίηση και τον τουρισµό 

ως ένα ολοκληρωµένο πακέτο τουρισµού και φιλοξενίας. 

Παλαιότερα υπήρχαν αρκετές µεταποιητικές µεγάλες βιοµηχανίες µέσα στο Πάρκο ή 

περιφερειακά, όπως για παράδειγµα, τοµατοβιοµηχανίες (π.χ. ΣΕΚΟ, ΣΕΒΑΘ), 
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ζαχαροβιοµηχανίες, επεξεργασίας καπνού κ.α.. Αυτές οι βιοµηχανίες επεξεργάζονταν 

αγροτικά προϊόντα που παράγονταν στο πάρκο Φιλίππων µε πολλαπλά οφέλη για τους 

παραγωγούς, αφού αρκετές ήταν και συνεταιριστικής φύσεως. Με τις αλλαγές της ΚΑΠ και το 

κλείσιµο των βιοµηχανιών στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και λίγο νωρίτερα, αυτή η 

αποβιοµηχάνιση επέβαλε ουσιαστικά µια αναγκαστική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στο 

πάρκο (εξαφανίστηκε π.χ. η τευτλοκαλλιέργεια, η βιοµηχανική τοµάτα και τα καπνά). 

∆υστυχώς όµως αυτή η αναδιάρθρωση δεν έγινε µε άλλες πιο δυναµικές καλλιέργειες, αλλά 

µε παραδοσιακές µεγάλες καλλιέργειες που δεν αφήνουν ικανοποιητικό εισόδηµα στον 

παραγωγό (π.χ. αραβόσιτος). Έγινε δηλαδή µια αποδιάρθρωση καλλιεργειών µε λίγα λόγια, 

που απειλεί το αγροτικό εισόδηµα, την παραµονή των κατοίκων στην περιοχή και στο 

αγροτικό επάγγελµα και γενικότερα την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη του Πάρκου 

Φιλίππων. 

Για να βελτιωθεί η µεταποίηση στο Πάρκο Φιλίππων, πέραν των επενδύσεων που θα πρέπει 

να γίνουν προς την κατεύθυνση της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων (νέες γεωργικές 

βιοµηχανίες), θα πρέπει και η ποθούµενη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της περιοχής να 

κατευθυνθεί προς τον ίδιο στόχο της αύξησης της µεταποίησης µε την υιοθέτηση 

καλλιεργειών για την παραγωγή πρώτων υλών για τις γεωργικές βιοµηχανίες που θα 

δηµιουργηθούν. Για να επιτευχθεί αυτός ο πολλαπλός στόχος και την ανατροπή της 

υπάρχουσας κατάστασης που είναι απειλή για το Πάρκο, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα 3 

θεµέλια του πάρκου Φιλίππων και συγκεκριµένα: 

● Εκπαίδευση των αγροτών στις νέες καλλιέργειες και στην µεταποίηση. 

● Συµµετοχή και συνεργασία όλων για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης 

καλλιεργειών που θα αυξήσουν την µεταποίηση και το εισόδηµα 

● Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας για την δηµιουργία 

νέων µεταποιητικών βιοµηχανιών στο Πάρκο Φιλίππων. 
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Η ελλιπής συντήρηση των υφιστάµενων υποδοµών και δηµόσιων εγκαταστάσεων λόγω 

της ανεπάρκειας πόρων 

Τα προηγούµενα χρόνια είχαν κατασκευαστεί στο πάρκο Φιλίππων µε Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά κονδύλια διάφορες υποδοµές (αγροτικοί και δασικοί δρόµοι, µονοπάτια, 

παρατηρητήρια, συνεδριακά κέντρα κ.α.) που αφορούσαν τον πρωτογενή τοµέα και όχι 

µόνο. Αυτά τα έργα είναι σηµαντικές υποδοµές για την ανάπτυξη του Πάρκου Φιλίππων. 

Μετά λοιπόν την κατασκευή τους, ανατέθηκε η χρήση, η λειτουργία και η συντήρηση τους σε 

κάποιον φορέα, δηµόσιο και ιδιωτικό. ∆υστυχώς λόγω της ανεπάρκειας πόρων (που 

οφείλετε στην οικονοµική κρίση και σε λανθασµένο αρχικό σχεδιασµό του έργου) η 

συντήρηση αυτή είναι πληµµελής σε τέτοιο βαθµό που να απειλείται η λειτουργικότητα του 

έργου. Συνεπώς η απώλεια ενός κοινωφελούς έργου λόγω ελλιπούς συντήρησης του, για το 

Πάρκο Φιλίππων, είναι µια απειλή.   

 

2.4.3.3 Ευκαιρίες 

  

Η εγγύτητα σε Βαλκάνια και Τουρκία για την ανάπτυξη αγροτικών εξαγωγών και η 

ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Με τις γειτονικές χώρες της Ε.Ε. δεν υπάρχουν δασµολογικά εµπόδια, όπως και µε την 

Τουρκία λόγω της τελωνειακής ένωσης. Με την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της 

Εγνατίας οδού θα µειωθούν ακόµα περισσότερο οι χρόνοι και οι αποστάσεις για την 

διακίνηση εµπορευµάτων του Πάρκου καθώς και των επισκεπτών σε αυτό. Ήδη έχουν 

αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών και σε αυτές τις 3 χώρες, 

κυρίως οι ποικιλίες Ιτάλια, Βικτώρια και Σουλτανίνα, ποικιλίες που καλλιεργούνται και εντός 

του Πάρκου Φιλίππων και ιδιαίτερα στους ∆ήµους Αµφίπολης και Ν.Ζίχνης.   
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Η χρηµατοδότηση στοχευµένων, βάση πραγµατικών αναγκών, δράσεων κατάρτισης και 

συµβουλευτικής σε γεωργούς και κτηνοτρόφους 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι µεγάλη η ανάγκη κατάρτισης των αγροτικού 

πληθυσµού. Χρησιµοποιώντας τα 3 θεµέλια του Πάρκου µε αιχµή την παιδεία-εκπαίδευση 

και επιθυµητό στόχο την αναδιάρθωση των καλλιεργειών θα µπορέσουµε να πετύχουµε τον 

στόχο µας. ∆ηλαδή την στοχευόµενη, βάση των πραγµατικών τωρινών και µελλοντικών 

αναγκών κατάρτιση και συµβουλευτική σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε τελικά να 

επιτύχουµε την διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας στο 

πάρκο Φιλίππων. Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για αυτό τον σκοπό είναι πολλά και ποικίλα 

(Π.Α.Α.). Το κυριότερο όµως κριτήριο επιτυχίας  είναι να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες 

κατάρτισης 

 

Τα προγράµµατα του Π.Α.Α. 2014-2020 και άλλα προγράµµατα καθώς και η συνεργασία 

όλων των φορέων για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι το βασικότερο εργαλείο άσκησης 

Αγροτικής Πολιτικής από το Κράτος. Αποτελεί τον 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

και βασικό χρηµατοδοτικό µέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. Στο ΠΑΑ περιγράφονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την αξιοποίηση 

της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης ύψους 5,9 δις ευρώ για την περίοδο 2014-20 µέσα από 

χρηµατοδοτικές δράσεις στο πλαίσιο των 6 προτεραιοτήτων της Αγροτικής Ανάπτυξης και 

των 11 θεµατικών στόχων. Περαιτέρω ανάλυση των δράσεων και των µέτρων του 

Προγράµµατος ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. Θα αναφερθούµε µόνο σε 

2 µέτρα του Π.Α.Α. µε µεγάλη απήχηση στον αγροτικό πληθυσµό λόγω των προοπτικών που 

δίνουν σε αυτόν. Τα µέτρα αυτά µε την κοινή του ονοµασία είναι: 

1)Το µέτρο των Νέων Αγροτών. Με αυτό µπαίνουν νέοι κάτω των 40 ετών στο αγροτικό 

επάγγελµα και είναι το σηµαντικότερο εργαλείο ανανέωσης του αγροτικού πληθυσµού που 

είναι γερασµένος. 
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2)Το µέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης. Με αυτό ενισχύονται διαφόρου είδους επενδύσεις στις 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις ώστε αυτές να καταστούν βιώσιµες (µηχανήµατα, εξοπλισµός, 

αναδιαρθρώσεις και νέες καλλιέργειες κ.α.). 

Όµως για να είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή του ΠΑΑ 2014-2020 στην περιοχή του 

Πάρκου Φιλίππων είναι άκρως απαραίτητη η συνεργασία όλων των φορέων µε τους 

αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής. 

Επιπλέον του ΠΑΑ 2014-2020 στον αγροτικό τοµέα γίνονται επενδύσεις και µε άλλα µέτρα η 

προγράµµατα, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόµος, η Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, 

Καινοτοµία, Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020, που εξειδικεύεται σε κάθε περιφέρεια 

διαφορετικά κ.α.. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της Κ.Μ. και τα Επιχειρησιακά των 

∆ήµων του Πάρκου Φιλίππων 

Οι ανωτέρω στρατηγικοί σχεδιασµοί των περιφερειών και τα επιχειρησιακά σχέδια των 

∆ήµων είναι από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

και ρύθµισης της κατεύθυνσης των χρηµατοδοτήσεων. Η εκπόνηση τους είναι βασική 

υποχρέωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού που θεσµοθετήθηκε µε την Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. Σε αυτά τα 

επιχειρησιακά περιγράφονται έργα και δράσεις που προγραµµατίζουν οι φορείς και έχει 

ανάγκη η κάθε περιοχή παρέµβασης. Η αξιοποίηση τους δίνει πολλαπλές ευκαιρίες στο 

Πάρκο Φιλίππων, ευκαιρίες που για να µην πάνε χαµένες θα πρέπει να αξιοποιηθούν µε 

βάση τα θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων και πάντοτε σε συνεργασία µεταξύ των φορέων για 

την αλληλοσυµπλήρωση τους.    
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Η δεσπόζουσα χωροταξική θέση της περιοχής 

Η περιοχή παρέµβασης κατέχει µια ιδιαιτέρως προνοµιακή θέση σε περιφερειακό επίπεδο και 

αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερα σηµαντική γεωγραφική της θέση καθώς και στην 

ποικιλοµορφία της εδαφικής µορφολογίας της. Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, σε συνδυασµό µε αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε εθνικό, βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ενισχύουν και τονίζουν την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής παρέµβασης. 

Η περιοχή χωροθετείται στο βορειοανατολικό τµήµα της ελληνικής επικράτειας και αποτελεί 

την µοναδική δυτική πύλη εισόδου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

µέσω της Εγνατίας Οδού. Την τελευταία δεκαετία η περιφέρεια µετασχηµατίζεται από 

«ακριτική περιφέρεια» σε «πύλη της χώρας και της EE» µέσω της ολοκλήρωσης της Εγνατίας 

Οδού και των Καθέτων Αξόνων της, της διέλευσης από το έδαφός της σηµαντικών 

ενεργειακών δικτύων (αγωγοί φυσικού αερίου, ∆ΕΣΦΑ και ΤΑΡ) και µέσω της διεύρυνσης 

της ΕΕ σε γειτονικά κράτη (Βουλγαρία, Ρουµανία) και της επικοινωνίας µε την Τουρκία. 

Η µορφολογική διάρθρωση της περιοχής παρέµβασης, αποτελούµενη από ορεινές (όρος 

Παγγαίο) και πεδινές εκτάσεις (κάµπος ∆ράµας, κοιλάδα Αγγίτη, Τενάγη Φιλίππων κ.λπ.) και 

το πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα τους, προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιοχή 

που ευνοούν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα γεωργίας, κτηνοτροφίας, ακόµα και 

αλιείας, καθώς και του δευτερογενούς τοµέα σε σχέση µε την µεταποίηση αγροτικών και 

αλιευτικών προϊόντων καθώς και του αγροτουρισµού και δευτερεύοντος του αλιευτικού 

τουρισµού. Επιπρόσθετα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η ολοκληρωµένη θεώρηση του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού, καθώς η περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από µεγάλο 

βαθµό αλληλεξάρτησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. Οι ορεινές περιοχές 

εξαρτώνται από τις παραθαλάσσιες και πεδινές και το αντίστροφο, καθότι οι ορεινές 

περιοχές χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης που µπορεί να 

ανατροφοδοτηθεί από τις παραθαλάσσιες, ενώ οι πεδινές χαρακτηρίζονται για την ανάπτυξη 

λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η οδική σύνδεση της περιοχής µε τις αγορές της Βουλγαρίας, 

Τουρκίας και Ρουµανίας η οποία ενισχύεται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι οδικοί 
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Συνοριακοί Σταθµοί µε τη Βουλγαρία στην Π.Ε. ∆ράµας (Εξοχής), στην Π.Ε. Κοµοτηνής 

(Νυµφαίας) και στην Π.Ε. Σερρών (Προµαχώνα), καθώς και µε την Τουρκία στη Π.Ε. Έβρου 

(Κήποι) (µέσω Εγνατίας Οδού), είναι τα σηµεία εισόδου του µεγαλύτερου αριθµού 

αλλοδαπών επισκεπτών καθώς και διακίνησης προϊόντων. 

Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής ως ο ενδιάµεσος χώρος Φιλίππων – 

Αµφίπολης µε την δηµιουργία ενός προορισµού Αριστείας µε την επωνυµία «Πάρκο 

Φιλίππων» δεν αφορά µόνο τους τοµείς του τουρισµού και του πολιτισµού, αλλά αφορά 

άµεσα και το Αγροτοπεριβάλλον της περιοχής που είναι ένας από τους 3 Πυλώνες του 

Πάρκου Φιλίππων και συνδέεται µε τους άλλους 2 Πυλώνες, έχοντας πάντοτε υπόψη µας τα 

3 προαναφερθέντα θεµέλια. 

  

Αξιοποίηση του οδικού δικτύου, των λιµανιών και της σιδηροδροµικής Εγνατίας για την 

διακίνηση των τοπικών προϊόντων 

Η ευκαιρία αυτή έχει αναλυθεί διεξοδικά παραπάνω. 

 

Τη στροφή καταναλωτών στα ελληνικά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα 

Η στροφή αυτή παρατηρήθηκε εντονότερα µετά το ξεκίνηµα της κρίσης και συνεχίζεται 

ακόµα και σήµερα. Οι Έλληνες καταναλωτές, δίνουν έτσι µια απάντηση στην κρίση, δείγµα 

ενός νέου τρόπου αντιµετώπισης των πραγµάτων που για χρόνια απουσίαζε. Είτε επειδή 

πολλοί τα θεωρούν ποιοτικώς ανώτερα, είτε λόγω ενός καλώς εννοούµενου αγοραστικού 

πατριωτισµού, είτε επειδή είναι φτηνότερα από τα ξένα, οι Έλληνες δείχνουν πλέον να έχουν 

στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ενδεικτικά και σύµφωνα µε µια από τις έρευνες που πραγµατοποίησαν ο γνωστός για την 

καταγραφή τέτοιων τάσεων καθηγητής Γιώργος Μπάλτας και το Ερευνητικό Εργαστήριο 

Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, από δείγµα 1.656 νοικοκυριών που 

ρωτήθηκαν το 82,3% απάντησε ότι επιµένει ελληνικά. ∆ηλαδή προτιµά να αγοράζει είδη 

εγχώρια παρά εισαγόµενα. Η αναφορά αυτής της τάσης δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικά 
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περιθώρια για την τοπική παραγωγή, καθώς το 80,1% όσων ρωτήθηκαν δήλωσε ότι υπάρχει 

στροφή προς τα εγχώρια προϊόντα, ενώ το 86,7% απαιτεί να αναγράφεται η χώρα 

προέλευσης των ειδών επάνω στις συσκευασίες. Ζητούν δηλαδή σήµανση της ελληνικότητας 

παρά τις κατά καιρούς αντίθετες νόρµες από την Ε.Ε.. Η τάση αυτή που αποδεικνύεται και 

από πληθώρα άλλων µελετών ισχύει για όλη την χώρα και είναι µια ευκαιρία προώθησης και 

για τα προϊόντα του Πάρκου Φιλίππων. 

  

Η διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό και τις εναλλακτικές µορφές του 

Αναφέραµε παραπάνω ότι η µικρή σύνδεση του Πρωτογενή τοµέα µε τον δευτερογενή 

(µεταποίηση) και τον τριτογενή (υπηρεσίες, τουρισµός) είναι µια από τις αδυναµίες του 

Πάρκου Φιλίππων. Όµως λόγω του αναπτυσσόµενου τουριστικού κύµατος στην περιοχή του 

Πάρκου (Αρχαιολογικός χώρος UNESCO Φιλίππων και Αµφίπολη) είτε µε την κλασσική του 

µορφή και στις εναλλακτικές του µορφές (θρησκευτικός τουρισµός, αγροτοτουρισµός, 

οικοτουρισµός κ.α.) η διασύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό είναι από τις 

µεγαλύτερες ευκαιρίες για το Πάρκο Φιλίππων και την έχουµε αναλύσει διεξοδικά 

παραπάνω. 

  

Η δυνατότητα συµµετοχής σε ευρωπαϊκά διακρατικά προγράµµατα σε συνεργασία µε 

φορείς άλλων χωρών για µεταφορά γνώσης και εµπειρίας 

Τα Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράµµατα (Interreg, Black sea Basin κ.α.) είναι µια πηγή 

χρηµατοδότησης για έργα, δράσεις και παρεµβάσεις από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Μια τέτοια πηγή χρηµατοδότησης είναι απαραίτητη στην σηµερινή εποχή που σοβεί ακόµα η 

οικονοµική κρίση στην χώρα µας. Το µεγαλύτερο κέρδος όµως των διακρατικών 

προγραµµάτων (για αυτό και δηµιουργήθηκαν) είναι η επικοινωνία και επαφή µεταξύ των 

φορέων, πολιτών και κοινωνιών µεταξύ των κρατών. Η επαφή αυτή ενισχύει την ενωσιακή 

κουλτούρα και βελτιώνει τις διακρατικές σχέσεις και τον τουρισµό. Κυρίως όµως αυτή η 

επαφή και τα προγράµµατα αυτά µας δίνουν µια µοναδική ευκαιρία για την µεταφορά 

γνώσεων, ορθών πρακτικών και εµπειριών µεταξύ των συµµετεχόντων χωρών. 
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Έτσι και για το πάρκο Φιλίππων η ανάληψη τέτοιων προγραµµάτων σε διάφορους τοµείς 

(Αγροτοπεριβάλλον, Τουρισµός και Πολιτισµός) είναι η ιδανική ευκαιρία για την µεταφορά 

γνώσεων, ορθών πρακτικών και εµπειριών, ιδίως από περιοχές όπου έχουν πετύχει σε τοµείς 

που θέλουµε και εµείς να πετύχουµε στο Πάρκο Φιλίππων. 

  

Ανάπτυξη συνείδησης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό τοµέα 

Ο αγροτικός τοµέας παλιά ήταν ένας κυρίως ανδροκρατούµενος τοµέας. Παρόλα αυτά στην 

γεωργική εκµετάλλευση οι γυναίκες ανέκαθεν συνεισφέρουν εξίσου σε εργασία µε τους 

άντρες. Επίσης υπάρχουν πολλά παραδείγµατα στην χώρα µας µε πετυχηµένους γυναικείους 

συνεταιρισµούς. Ακόµα και στο Πάρκο Φιλίππων θα βρούµε τέτοια παραδείγµατα όπως ο 

γυναικείος συνεταιρισµός Κοκκινογείων. 

Η γυναικεία όµως επιχειρηµατικότητα εκτός από συνεργατική µεταξύ γυναικών, µπορεί να 

είναι και ατοµική. Όµως όπως αναφέραµε παραπάνω υπάρχει έλλειµµα κατάρτισης στον 

αγροτικό τοµέα που εµποδίζει και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι µε το µέτρο των νέων αγροτών στην πρόσφατη και στις 

παλιότερες περιόδους εφαρµογής του, εισήλθαν πάρα πολλές νέες γυναίκες στο αγροτικό 

επάγγελµα, σαν αρχηγοί αγροτικών εκµεταλλεύσεων Αυτό και µόνο το γεγονός είναι µια 

µεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό τοµέα. 

Ενεργοποιώντας και τα 3 θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων και µε στοχευόµενες ενέργειες 

κατάρτισης, αλλά και µε εξειδικευµένα επιδοτούµενα προγράµµατα θα µπορέσει να ενισχυθεί 

η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στο Πάρκο Φιλίππων, ενισχύοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό, 

γενικότερα την επιχειρηµατικότητα στον αγροτικό τοµέα.    

  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου 

Στην σηµερινή εποχή της τεχνολογίας, το διαδίκτυο έχει εισβάλει σε κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Έτσι έχει αναπτυχθεί και στην Χώρα µας σε άλλους τοµείς το ηλεκτρονικό 

εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών (προϊόντα τεχνολογίας, τουριστικά προϊόντα κ.α.). ∆υστυχώς 
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όµως τόσο στην χώρα µας όσο και στο Πάρκο Φιλίππων δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί το 

ηλεκτρονικό εµπόριο αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, µε φωτεινές εξαιρέσεις που 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα (π.χ. το κτήµα Ρόδινο στο Φωτολίβος ∆ράµας 

http://www.rodino.gr ). Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου 

αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. αγροτουρισµός) είναι µια µεγάλη ευκαιρία για το 

Πάρκο Φιλίππων διότι πέραν της εύρεσης νέων αγορών για τα προϊόντα της περιοχής, της 

δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης αγροτικής επιχειρηµατικότητας θα 

κάνει περισσότερο γνωστό το Πάρκο Φιλίππων, εφόσον τα προϊόντα αυτά διατίθενται µε την 

επωνυµία «Πάρκο Φιλίππων» ως Brand Name. Επίσης το ηλεκτρονικό εµπόριο βοηθάει τα 

µέγιστα στην σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε την µεταποίηση και τον τουρισµό, που είναι 

κάτι που λείπει στο Πάρκο Φιλίππων. Για να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει 

πέραν της χρήσης Ευρωπαϊκών προγραµµάτων για αυτόν το σκοπό, να ενεργοποιηθούν και 

τα 3 θεµέλια του και κυρίως τα θεµέλια της εκπαίδευσης και επιχειρηµατικότητας-

καινοτοµίας.     

  

Το θεσµικό πλαίσιο δηµιουργίας κλαδικών cluster µε στόχο την καλύτερη οργάνωση, 

προώθηση και δικτύωση των τοπικών προϊόντων 

 

Έχει αναλυθεί εκτενώς ανωτέρω η έλλειψη τέτοιων κλαδικών επιχειρηµατικών cluster και τις 

επιπτώσεις που έχει το χαµηλό επίπεδο οργάνωσης και οµαδικής συνεργασίας µεταξύ των 

αγροτών του Πάρκου Φιλίππων. Για να αρθεί αυτή η αδυναµία θα πρέπει να αξιοποιηθεί και 

να συµβάλει η θεσµική ενίσχυση και χρηµατοδότηση που προσφέρουν τα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία και το θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την δηµιουργία Οµάδων Παραγωγών και 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων, ανά κλάδο παραγωγής. 
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Πρόκληση εσωτερικής µετανάστευσης µε την εφαρµογή πολιτικών υποδοχής και 

φιλοξενίας 

Θα πρέπει να διερευνηθεί η διαφαινόµενη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο για την 

αναζήτηση επαγγελµατικής διεξόδου ώστε να επιτευχθεί η άµβλυνση του οξύτατου 

δηµογραφικού προβλήµατος των αγροτικών περιοχών του Πάρκου Φιλίππων. Η τάση αυτή 

ενισχύεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στα αστικά κέντρα σε αντιδιαστολή µε τα 

χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στις αγροτικές περιοχές. Άλλωστε στατιστικά µέσα στην κρίση 

ο αγροτικός τοµέας έχασε τις λιγότερες θέσεις εργασίας τόσο ποσοτικά όσο και ποσοστιαία. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία θα πρέπει να: 

● Ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής παρέµβασης του Πάρκου Φιλίππων 

● Να µελετηθεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων για εσωτερική µετανάστευση 

● Να αξιοποιηθούν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία εφαρµογής πολιτικών υποδοχής στην 

ύπαιθρο (Π.Α.Α. Leader κ.α.) και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές 

 

Σκοπός µας θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση – κινητοποίηση του αξιοσηµείωτου αριθµού 

και µε αυξητική τάση ανθρώπινου δυναµικού υψηλής ποιότητας και προσόντων 

(τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άνω) ως ηγέτες και οδηγούς στην τοπική οικονοµία και 

κοινωνία. Το ανθρώπινο αυτό δυναµικό τροφοδοτείται προϊόντος του χρόνου τόσο από την 

υψηλότερη προσλαµβάνουσα εκπαίδευση των γηγενών όσο και από όσους σπούδασαν, 

εργάζονταν και πλέον επιστρέφουν µε αυξανόµενο ρυθµό τα τελευταία χρόνια από την 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επιστροφή αυτή µπορεί να λειτουργήσει ευκολότερα ως 

αγωγός νέων ιδεών και καινοτοµιών στην περιοχή. 

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν αξιοποιώντας τα θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων σε συνδυασµό 

µε την αξιοποίηση πολιτικών και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρική 

και κοινωνική συνοχή 

  



 

 320 

Η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης οινοτουριστικού προϊόντος στην πεδινή περιοχή και 

άλλων γαστρονοµικής φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Τα τελευταία χρόνια στην ΠΕ ∆ράµας, στο βόρειο κοµµάτι του Πάρκου Φιλίππων και εντός 

του πεδινού τµήµατος συντελείται µια σηµαντική προσπάθεια ανάπτυξης του οινικού 

τουρισµού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς µέσα από δράσεις προβολής και 

προώθησης του οινοτουριστικού προϊόντος του Νοµού ∆ράµας. Ειδικότερα, από το 2014 

και µετά και κάθε Άνοιξη, στην πόλη της ∆ράµας αλλά και στα οινοποιεία του Νοµού, 

διοργανώνεται σειρά πολιτιστικών, γαστριµαργικών και ενηµερωτικών εκδηλώσεων που 

έχουν ως σηµείο αναφοράς το κρασί και τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται 

στο λεγόµενο φεστιβάλ «∆ΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», το οποίο είναι ένας νέος και φιλόδοξος 

θεσµός µε σηµαντική επικοινωνιακή εµβέλεια και ανταπόκριση. Σκοπός του θεσµού είναι να 

προβάλλει την περιοχή της ∆ράµας, σε όλη την Ελλάδα και ∆ιεθνώς, ως ιδιαίτερο οινικό-

τουριστικό προορισµό καθώς και το λαογραφικό -πολιτιστικό του µείγµα µε διαφορετικές 

κουζίνες και γευστικές προτάσεις. Η λειτουργία του θεσµού αυτού έδειξε ότι υπάρχουν 

σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσής αυτού του οινοτουριστικού 

προϊόντος συµπεριλαµβάνοντας σε αυτό και το Πάρκο Φιλίππων αξιοποιώντας έτσι στο νέο 

διευρυµένο οινοτουριστικό προϊόν που θα προκύψει, το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό 

απόθεµα του Πάρκου Φιλίππων και συνδυάζοντας το µε ένα προϊόν µεταποίησης του 

αγροτικού τοµέα, το κρασί. 

Σε όλο το πάρκο γενικότερα γίνονται πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες έχουν σε 

µεγαλύτερο η µικρότερο βαθµό το γαστρονοµικό τους κοµµάτι (π.χ. γιορτή καλαµποκιού 

στους Αντιφιλίππους, γιορτή κάστανου στο Παλαιοχώρι κ.α.). Αυτές οι εκδηλώσεις µπορούν 

να αποτελέσουν µια µεγάλη ευκαιρία για την προώθηση των τοπικά παραγοµένων 

αγροτικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονοµικής κουλτούρας, αρκεί να γίνουν 

συντονισµένα και µε σχέδιο αξιοποιώντας και άλλα εργαλεία όπως το καλάθι αγροτικών 

προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και το Brand Name του πάρκου Φιλίππων. 

Χρηµατοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων µπορεί να βρεθεί από τα προγράµµατα leader 

καθώς και αυτοχρηµατοδότηση τους. 
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Τα ανταποδοτικά έργα λόγω της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ 

 

Η διέλευση του ∆ιαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) αποτελεί µια απειλή για το 

Πάρκο Φιλίππων (διέλευση στην Βόρεια πλευρά του) λόγω της καταστροφής 

χαρακτηρισµένης γης υψηλής παραγωγικότητας. Όµως η απειλή και µόνο από έναν αγωγό, 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ιδιαιτέρως σηµαντική. Η σηµαντικότητα της όµως µπορεί να αυξηθεί 

αν λάβουµε υπόψη µας και τον 2ο αγωγό φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ-∆ΕΣΦΑ που διέρχεται 

από την Νότια πλευρά του Πάρκου και άλλους αγωγούς που σχεδιάζεται να περάσουν από 

την περιοχή (π.χ. αγωγός Ποσειδών). Τότε η ζηµιά από την απώλεια γης υψηλής 

παραγωγικότητας πολλαπλασιάζεται και καθίσταται σηµαντική απειλή για το Πάρκο 

Φιλίππων, αφού η παραγωγική γη πρέπει να διαφυλάσσεται αειφορικά για τις επόµενες 

γενιές από τις υπόλοιπες χρήσεις που θα την καταστρέψουν µόνιµα. 

Ο αγωγός ΤΑΡ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προκειµένου να προσφέρει 

κάποια αντισταθµιστικά οφέλη για τους αγρότες της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων 

σχεδιάζει κάποια έργα που σκοπό θα έχουν να ωφελήσουν όσο γίνεται περισσότερους 

αγρότες. Τα έργα αυτά µπορεί να είναι λιµνοδεξαµενές πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την 

αρδευτική για την εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης των καλλιεργειών στις ξηρές εποχές 

του έτους (π.χ. στα Τρικάναλα Κρηνίδων και Φιλίππων). Στα πλαίσια της τουριστικής 

αξιοποίησης των λιµνοδεξαµενών θα µπορούσαν να αναπτυχθούν αθλητικές 

δραστηριότητες (κωπηλασία κ.α.) και να αναβιώσουν οι προϊστορικοί οικισµοί, που 

βρίσκονταν παρόχθια της Πρασιάδας λίµνης (κατοικίες πάνω σε πάσσαλους). 

Επίσης η δάσωση των κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων πέραν του ότι θα 

επαναφέρει την λειτουργικότητα της Τάφρου, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για την 

αξιοποίηση της ξυλείας και περιβαλλοντικό απόθεµα στην περιοχή. Τα έργα αυτά εφόσον 

υλοποιηθούν αποτελούν µια ευκαιρία για το Πάρκο Φιλίππων. 
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2.4.3.4 Απειλές 

   

Η µετανάστευση των νέων σε εξωτερικό και αστικά κέντρα (Brain drain) & η περαιτέρω 

επιδείνωση όλων των δηµογραφικών δεικτών και έξαρση του προβλήµατος της ανεργίας 

λόγω της οικονοµικής κρίσης 

Η έξαρση της ανεργίας και η µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας που ήρθε ως συνέπεια 

της οικονοµικής κρίσης έπληξε πιο πολύ τους νέους σε όλη την χώρα και στο Πάρκο 

Φιλίππων. Η ανεργία είναι αυτή που ωθεί τους νέους στην εσωτερική µετανάστευση και στο 

εξωτερικό, χάνοντας έτσι το Πάρκο Φιλίππων απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό, υψηλής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης τις περισσότερες φορές. Η απώλεια αυτού του πολύτιµου 

δυναµικού επιδεινώνει διαχρονικά όλους τους δηµογραφικούς δείκτες και προκαλεί 

αναστροφή της ηλικιακής πυραµίδας του πάρκου Φιλίππων, απειλώντας σοβαρά κάθε 

οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι νέοι του Πάρκου Φιλίππων µπορούν να 

ενεργοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τα 3 θεµέλια του Πάρκου αφού µε την καλύτερη 

εκπαίδευση που έλαβαν, µπορούν να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε βάση την 

καινοτοµία. Συνεπώς η απώλεια τους είναι απειλή για το Πάρκο Φιλίππων.   

  

Καταπάτηση εδαφών δηµόσιων εκτάσεων στο στραγγιστικό δίκτυο των Τεναγών 

Φιλίππων και γενικότερα 

Η καταπάτηση δηµοσίων εκτάσεων της ζώνης έργων γύρω από το στραγγιστικό δίκτυο των 

Τεναγών Φιλίππων (κύρια και δευτερεύουσες τάφροι) από ορισµένους αγρότες, εγκυµονεί 

κινδύνους για την περιοχή των Τεναγών του Πάρκου Φιλίππων. Λόγω της καταπάτησης 

µειώνουν την διατοµή και την παροχευσιµότητα του στραγγιστικού δικτύου και εµποδίζουν 

τον καθαρισµό του, προκαλώντας εµµέσως τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή. Επίσης 

λόγω της καταπάτησης καθίσταται δύσκολο να γίνουν τα οποιαδήποτε αρδευτικά ή 

εγγειοβελτιωτικά έργα και η πολυπόθητη δάσωση της κεντρικής και των δευτερευόντων 
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τάφρων στα Τενάγη Φιλίππων που θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα. Όµως οι 

καταπατήσεις γενικότερα κοινόχρηστων και δηµοσίων εκτάσεων στο Πάρκο Φιλίππων είναι 

ένα γενικότερο πρόβληµα που η µη αντιµετώπιση του αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε έργο που 

θέλουµε να κάνουµε αλλά είναι και πρόβληµα για το ίδιο το περιβάλλον, αφού 

καταστρέφεται η εκεί αυτοφυής βλάστηση των καταπατηµένων εκτάσεων. 

Όσον αφορά τις δηµόσιες εκτάσεις αυτές τις διαχειρίζονται µε διαφορετικό τρόπο διάφοροι 

δηµόσιοι φορείς και υπηρεσίες (Υπ. Οικονοµικών, ∆ΑΟΚ, ∆ασαρχεία, ∆ήµοι κ.α.). Επίσης η 

νοµοθεσία που αφορά κάθε περίπτωση έκτασης είναι διαφορετική και δαιδαλώδης. Αυτό το 

υπάρχον πλαίσιο δηµιουργεί προβλήµατα στην αξιοποίηση των δηµόσιων εκτάσεων και 

πολλές φορές είναι η αιτία καταπάτησης τους. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε το δηµόσιο 

κτιριακό απόθεµα. 

  

Η χειµάζουσα οικονοµική κρίση στην χώρα µας & η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και 

τραπεζικής χρηµατοδότησης στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα 

και της αλιείας 

Μπαίνοντας στην 9η χρονιά της οικονοµικής κρίσης που ταλανίζει την χώρα µας, γίνεται 

πλέον σαφές ότι αυτή η κρίση αναστέλλει πολλές επιχειρηµατικές προσπάθειες τόσο 

Πανελλαδικά όσο και στο Πάρκο Φιλίππων. Αυτή η αναστολή της επιχειρηµατικότητας είναι 

µεγάλη απειλή για το Πάρκο Φιλίππων και των προοπτικών του και οφείλεται στην έλλειψη 

τραπεζικής χρηµατοδότησης στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα και της 

αλιείας καθώς και στους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Οι λίγες µεγάλες επιχειρήσεις του 

Πάρκου Φιλίππων µπορούν και βρίσκουν χρηµατοδότηση από το εξωτερικό, πράγµα που 

δεν µπορούν να το κάνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.    

  

Η ευκολία µετεγκατάστασης τοπικών µεταποιητικών επιχειρήσεων σε όµορες χώρες και η 

εκεί ευκολία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε αντίθεση µε το δαιδαλώδες νοµοθετικό 

πλαίσιο της χώρας µας 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η µεταφορά πολλών µεταποιητικών επιχειρήσεων σε 

όµορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και µειωµένο 

παραγωγικό κόστος (Βουλγαρία, Ρουµανία). Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και το ολοένα 

και περισσότερο δυσµενές φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δηµιουργεί συνθήκες 

µεταφοράς πολλών επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία αλλά και στη Ρουµανία. 

Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα της µεταφοράς των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες είναι: 

το µειωµένο εργατικό κόστος, οι χαµηλές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, το µικρότερο 

κόστος αρκετών συντελεστών παραγωγής, το µικρό λειτουργικό κόστος διοίκησης, η 

µικρότερη γραφειοκρατία στην ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, το σταθερό τραπεζικό 

σύστηµα και η ύπαρξη υποκαταστηµάτων των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις µεγάλες 

πόλεις, το σταθερό φορολογικό σύστηµα και οι χαµηλοί φορολογικοί συντελεστές. Πολλά 

από αυτά τα πλεονεκτήµατα απουσιάζουν από την χώρα µας και από το Πάρκο Φιλίππων. 

Μεγάλο πρόβληµα στις επιχειρήσεις αποτελεί και το δαιδαλώδες νοµοθετικό πλαίσιο 

επενδύσεων και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στην Χώρα µας που αφορά και τον 

πρωτογενή τοµέα. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να προστεθεί και η κακή λειτουργία των 

δηµοσίων υπηρεσιών που λόγω ελλείψεων προσωπικού και πόρων και λόγω αυτού του 

προβληµατικού νοµοθετικού πλαισίου, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους και 

δυσχεραίνουν τις όποιες προσπάθειες καθυστερώντας υπερβολικά τις αδειοδοτήσεις 

επενδύσεων και επιχειρήσεων. 

   

Αλλαγές στην ΚΑΠ 

Σηµαντική εξωγενή απειλή αποτελεί η αυξανόµενη πίεση στον αγροτικό τοµέα της περιοχής 

από τις ήδη εφαρµοζόµενες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που συνεπάγονται 

σηµαντικές περικοπές και µειώσεις στις εισοδηµατικές ενισχύσεις σε βασικά προϊόντα του 

γεωργικού τοµέα (στρεµµατικές επιδοτήσεις). Οι περικοπές αυτές θα συνεχιστούν και τα 

επόµενα χρόνια µε περιορισµό του προϋπολογισµού της ΚΑΠ και την ανακατανοµή 

κονδυλίων στον αγροτικό τοµέα των νεοεισερχόµενων χώρων της Ε.Ε. σε βάρος των 
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παλιότερων µελών που απολάµβαναν υψηλές κοινοτικές επιδοτήσεις τα προηγούµενα 

χρόνια. Αυτές οι αλλαγές είναι απειλή για το Πάρκο Φιλίππων εφόσον οι αγρότες της 

περιοχής δεν καταβάλλουν προσπάθεια να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και να 

απεξαρτητοποιηθούν από τις στρεµµατικές επιδοτήσεις (1ος Πυλώνας της ΚΑΠ), αξιοποιώντας 

παράλληλα τις επιδοτήσεις για επενδύσεις (2ος Πυλώνας της ΚΑΠ) που θα τους δώσουν το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

  

2.4.4 Γενική ανάλυση συµπερασµάτων της SWOT του Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω SWOT ανάλυση στους 3 διαφορετικούς της τοµείς του 

Αγροτοπεριβάλλοντος, θα ακολουθήσει η περιγραφή και η ενδελεχή ανάλυση της µε βάση τα 

3 θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων που είναι α) η παιδεία-εκπαίδευση, β) η συµµετοχή και γ) 

η επιχειρηµατικότητα-καινοτοµία.  Τα 3 θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων για να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά απαιτούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την Συνεργασία. Με 

βάση τη συνδυασµένη ανάλυση των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών (εσωτερικό 

περιβάλλον) από κοινού µε τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται µε το εξωτερικό 

περιβάλλον θα διαµορφωθούν οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του Master plan του Πάρκου 

Φιλίππων, έχοντας υπόψη µας σε αυτήν την ανάλυση ότι η ποιότητα υπερέχει της ποσότητας. 

Σε γενικές γραµµές µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση και την συνακόλουθη ανάλυση 

SWOT, η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων χαρακτηρίζεται από σχετικά µικρά µεγέθη 

οικονοµικής δραστηριότητας, µη ικανοποιητικούς ρυθµούς πληθυσµιακής και οικονοµικής 

ανάπτυξης που επιδεινώνονται λόγω της οικονοµικής κρίσης και χαµηλή πληθυσµιακή 

πυκνότητα. Εντούτοις, παρά το ότι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και οι βασικές υποδοµές 

υπολείπονται από αυτές της αστικής ζώνης της Καβάλας της ∆ράµας και των Σερρών, 

καθίσταται προφανές ότι η περιοχή παρέµβασης  παρουσιάζει µια εικόνα εξωστρέφειας µε 

µεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ενώ διαθέτει και σηµαντικές δυνατότητες για την αναστροφή 

της ύφεσης, την αντιµετώπιση της ανεργίας και την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης. 

Οι δυνατότητες αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή εµφανίζει το µοναδικό 

προνόµιο της ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης αποθέµατος πολιτιστικών και φυσικών 

πόρων, συγκεντρώνοντας µοναδικούς σε παγκόσµιο επίπεδο φυσικούς, ιστορικούς και 
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παραγωγικούς πόρους, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ανθρώπινων πόρων µε σηµαντικά 

περιθώρια προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά από κοινού και στο 

πλαίσιο µια ενιαίας θεώρησης της περιοχής του πάρκου Φιλίππων (µε βάση και τα 3 

προαναφερθέντα θεµέλια) τόσο στο στάδιο του σχεδιασµού όσο και στο στάδιο της 

εφαρµογής των µέτρων και δράσεων, µε συγκεκριµένες και στοχευµένες παρεµβάσεις 

µπορούν να συνεισφέρουν σε ότι αφορά την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και 

στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, µε συνακόλουθες 

θετικές συνέπειες στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη µε παράλληλη µείωση της ανεργίας. 

 

Ειδικότερα η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων: 

● Είναι πολυτεµαχισµένη διοικητικά, οργανωτικά και αναπτυξιακά, 

● Μπορεί να διαµορφώσει όµως ένα πολυσύνθετο αναπτυξιακό πρότυπο που 

ενισχύεται πολυσυλλεκτικά από την εξειδίκευση της κάθε περιοχής, 

● Παρουσιάζει τα ίδια διαρθρωτικά προβλήµατα, 

● Συνθέτει την ίδια κοινωνικοοικονοµική και παραγωγική βάση, 

● Παρουσιάζει τις ίδιες αναπτυξιακές προοπτικές, 

● Συγκροτεί µια κρίσιµη µάζα και από άποψη πληθυσµού αλλά και κυρίως από άποψη 

διασύνδεσης των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων, µε βάση και τις 

αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν µεταξύ τους, 

● ∆ιαθέτει πλούσιο υδατικό δυναµικό το οποίο µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης SWOT, η περιοχή του Πάρκου Φιλίππων 

καταλαµβάνει µία περιοχή αγροτική-ηπειρωτική, που επηρεάζεται άµεσα από τις γειτονικές 

παραλιακές περιοχές. Όπως διαπιστώνεται υπάρχει σχετικά καλή διασύνδεση µε µεγάλες 

πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπως την Καβάλα, τις Σέρρες, αλλά και τη Θεσσαλονίκη  χάριν 

στις νεόδµητες µεταφορικές υποδοµές. Επίσης εµφανίζονται σηµαντικές προοπτικές από την 

γειτνίαση µε την Τουρκία και τις αγορές των Βαλκανίων που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν 
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περαιτέρω, µέσα από την επέκταση του τουρισµού, του εµπορίου των τοπικών προϊόντων, 

των υπηρεσιών κλπ. 

Παρόλα αυτά, η περιοχή παρέµβασης, βιώνει έντονα την οικονοµική κρίση, απόρροια των 

οικονοµικών εξελίξεων σε Εθνικό, αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόµα όµως 

διαπιστώνονται και άλλα προβλήµατα σε άλλους τοµείς µε πρώτο και κύριο το φυσικό 

περιβάλλον. Ιδίως αναφέρονται οι πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα από τις 

δραστηριότητες της γεωργίας  και γενικότερα η υποβάθµιση των πόρων από χρήσεις της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον 

διαµορφώνει ακόµα, απειλές και ευκαιρίες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στρατηγικό 

σχεδιασµό ανάπτυξης του Πάρκου Φιλίππων. 

 Όσον αφορά γενικότερα τις Αδυναµίες κυρίως αλλά και τις Απειλές όπως αυτές 

διατυπώθηκαν στην SWOT ανάλυση που αφορά τους κυριότερους παραγωγικούς τοµείς του 

πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας του πάρκου Φιλίππων, αυτές επηρεάζουν γενικότερα την 

ανταγωνιστικότητα και ιδιαίτερα το επίπεδο του εισοδήµατος και της απασχόλησης. 

Εστιάζοντας στις Απειλές και στις Ευκαιρίες, επισηµαίνουµε ότι και οι δύο συνδέονται κυρίως, 

αν και σε διαφορετικό βαθµό, µε την αναµόρφωση της ΚΑΠ. Οι απειλές προκύπτουν από 

τους κινδύνους που περικλείει η αποσύνδεση της παραγωγής από το καθεστώς των 

επιδοτήσεων, η «πολλαπλή συµµόρφωση» και η βαθµιαία ένταξη της εκµετάλλευσης στο 

ανταγωνιστικό καθεστώς, καθώς και στον ανταγωνισµό των τοπικών αγροτικών από 

φθηνότερα εισαγόµενα προϊόντα. Ο πρωτογενής τοµέας προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες 

– ευκαιρίες όπως περαιτέρω ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών – προστιθέµενη αξία 

στα τοπικά προϊόντα, στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά γεωργοκτηνοτροφικά 

προϊόντα  κ.λπ. 

Αυτή θα γίνει αξιολογώντας την βαρύτητα καθενός από τα 4 στοιχεία. Η αξιολόγηση αυτή 

έγινε χαρακτηρίζοντας τα κυριότερα στοιχεία από κάθε κατηγορία (δυνάµεις, αδυναµίες, 

ευκαιρίες και απειλές) χωρίς την ιεραρχική τους κατάταξη. Για την κατάταξη αυτή λάβαµε 

υπόψη µας και τα αποτελέσµατα σχετικής διαβούλευσης που προηγήθηκε.  Έτσι έχουµε: 
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Α. ∆υνάµεις 

1) Το πλούσιο υδατικό δυναµικό της περιοχής 

2) Ο ορυκτός πλούτος της γύρω περιοχής 

3) Η µεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών συνθηκών που δίνει ποικιλία προϊόντων 

4) Η Εγνατία οδός µε τους κάθετους άξονες της 

5) Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ευρύτερης περιοχής µας 

 

Β. Αδυναµίες 

1) Ο πολυτεµαχισµένος κλήρος µε το υψηλό παραγωγικό κόστος σε σχέση µε γειτονικές 

χώρες 

2)Το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιχειρηµατικής οργάνωσης και συνεργασίας 

3) Η περιορισµένη σύνδεση του πρωτογενή µε τους άλλους δύο τοµείς της οικονοµίας και ο 

χαµηλός βαθµός αγροτικού µάρκετινγκ 

4) Η έλλειψη έργων δηµιουργίας περιβαλλοντικών υποδοµών και εγκατάλειψη υπαρχόντων 

5) Ο διοικητικός τεµαχισµός της περιοχής και η συνεπαγόµενη µεταξύ τους αποµόνως 

 

Γ. Ευκαιρίες 

1) Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 

2) Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και οι περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας 

3)Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και η συνεργασία όλων των φορέων για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή τους 
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4) Την δηµιουργία κλαδικών cluster µε στόχο την καλύτερη οργάνωση, προώθηση και 

δικτύωση των τοπικών προϊόντων και τη διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό 

και τις εναλλακτικές µορφές του 

5) Η προώθηση της χρήσης ενός καλαθιού αγροτικών προϊόντων του πάρκου Φιλίππων 

 

∆. Απειλές 

1) Η µεγάλη ψαλίδα τιµών αγρότη-καταναλωτή 

2) Η ραγδαία ταπείνωση του επιπέδου των Τεναγών, τα γεγονότα πληµµύρας και ανοµβρίας 

στα Τενάγη Φιλίππων και η ανεξέλεγκτη και άναρχη καύση γεωργικών υπολειµµάτων 

3) Οι πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα από σηµειακή και µη σηµειακή ρύπανση 

4) Ο χαµηλός βαθµός µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων στην περιοχή 

5) Η µετανάστευση των νέων σε εξωτερικό και αστικά κέντρα (Brain drain) 

  

2.4.5. Κύρια Ευρήµατα – Προτεραιότητες 

Πρωταρχική ανάγκη αναδεικνύεται η αξιοποίηση των ευκαιριών για την τοπική ανάπτυξη, 

καθώς και η αναστροφή της διαρθρωτικής οικονοµικής κρίσης. Για αυτό συνδυαστικά οι 

προτεραιότητες µας θα πρέπει να είναι η άµεση κινητοποίηση της τοπικής αγροτικής 

επιχειρηµατικότητας και η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε απώτερο σκοπό τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση της προστιθέµενης ακαθάριστης αξίας 

των αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα στόχος µας θα είναι η βελτίωση των όρων της 

εξωστρέφειας µέσα αφενός από τη συνεργασία, την συµµετοχή και την εξερεύνηση 

καινοτόµων λύσεων και κοινών σχεδίων. Αυτό θα γίνει µέσα από την αποτελεσµατικότερη 

προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής τουριστικής ταυτότητας και την άµεση 

διασύνδεση µεταξύ τους. Στο ίδιο πλαίσιο, µε την αξιοποίηση των υφιστάµενων πολιτικών, 

κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας µε έµφαση από τη µία, στην 
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ποιότητα σε κάθε τοµέα δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) και από την 

άλλη, στο κτίσιµο διασυνδέσεων και στην ενίσχυση των ανταλλαγών ανάµεσα στους 

ισχυρούς κλάδους (γεωργία - κτηνοτροφία, εµπόριο και υπηρεσίες)  µε τον τουρισµό. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τις ανωτέρω πρωταρχικές ανάγκες και συνδυάζοντας το εσωτερικό 

περιβάλλον του Πάρκου Φιλίππων (∆υνάµεις - Αδυναµίες) µε το εξωτερικό περιβάλλον του 

(Ευκαιρίες - Απειλές) και λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ενδελεχή ανάλυση όλων των 

σηµείων της SWOT,  προκύπτουν τα κύρια ευρήµατα που θα πρέπει να είναι και οι 

προτεραιότητες µας και αυτά είναι: 

1) Η Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων. Χωρίς την 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης του Πάρκου Φιλίππων δεν 

µπορούµε να πετύχουµε ουσιαστικά σε όλους τους στόχους που έχουµε 

θέσει. Με λίγα λόγια αυτή η αναδιάρθρωση αποτελεί την βάση ή το 

ξεκίνηµα της όποιας αναπτυξιακής µας προσπάθειας, της αύξησης της 

µεταποίησης και της σύνδεσης µε το τουριστικό προϊόν. 

2)  Η αξιοποίηση του πλούσιου υδάτινου δυναµικού του Πάρκου Φιλίππων. 

Το δυναµικό αυτό βρίσκεται παρόν σε όλο το Πάρκο Φιλίππων και είναι 

από τους βασικότερους παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής, αρκεί να 

προστατευτεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα µε τα ανάλογα έργα 

διαχείρισης και προστασίας του. 

3)  Η διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε τους άλλους τοµείς της 

οικονοµίας και ιδιαίτερα τον τουρισµό. Αυτό το κτίσιµο των 

διασυνδέσεων είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη και την ισόρροπη 

ανάπτυξη του Πάρκου Φιλίππων, έτσι ώστε να µην υπάρχουν αναπτυξιακές 

ανισότητες εντός του Πάρκου. Επιπρόσθετα αυτή η διασύνδεση θα 

ενισχύσει την εξωστρέφεια του πρωτογενή τοµέα του Πάρκου Φιλίππων 

αφού θα τον φέρει σε άµεση επαφή µε τους άλλους τοµείς. 

4) Η αναγκαιότητα αύξησης της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών 

προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων. Για να επιτευχθεί αυτή η επιδιωκόµενη 
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αύξηση θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο η µεταποίηση τους όσο και η 

προώθηση και το µάρκετιγκ των αγροτικών προϊόντων του Πάρκου 

Φιλίππων.  

5) Η ανάγκη κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. Η κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την 

περιβαλλοντική προστασία όσο και για την ενεργοποίηση της τοπικής 

αγροτικής επιχειρηµατικότητας που είναι το ζητούµενο µας στο Πάρκο 

Φιλίππων. Εξυπακούεται ότι και η εφαρµογή της όποιας καινοτοµίας, η 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 

των αγροτικών προϊόντων εδράζονται πάνω στην αναγκαιότητα 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και εξαρτώνται άµεσα από την 

επιτυχία αυτής. 

     

   

Β.4.2.4 Ανάλυση και Συµπεράσµατα S.W.O.T. Χωροταξίας  

 

Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες Χωροταξίας 

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της περιοχής του ¨Πάρκου Φιλίππων¨ είναι η θέση 

του στον Ελλαδικό- Βαλκανικό- Ευρωπαϊκό χώρο. 

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή της ταυτότητας της περιοχής, «η περιοχή του ¨Πάρκου 

Φιλίππων¨ βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, καταλαµβάνοντας το δυτικότερο κοµµάτι της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και το ανατολικότερο κοµµάτι της Περιφέρειας της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Προς το βορρά συνορεύει µε τη Βουλγαρία και στο νότο διακόπτεται 

από το όρος Σύµβολο.» 

Η απόσταση από τα πλησιέστερα µεγάλα αστικά κέντρα είναι 113 χιλιόµετρα από τη 

Θεσσαλονίκη και 155 χιλιόµετρα από την Αλεξανδρούπολη. Η απόσταση από την Αθήνα 
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είναι 624 χιλιόµετρα, από τα σύνορα Ελλάδας- Τουρκίας 193 χιλιόµετρα και από τα σύνορα 

Ελλάδας Βουλγαρίας είναι 60 χιλιόµετρα. 

Οι κυριότεροι κόµβοι µεταφορών επιβατών και προϊόντων, που εξυπηρετούν το ¨Πάρκο 

Φιλίππων¨ είναι στα ανατολικά το αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος Καβάλας (40 χιλιόµετρα), 

το εµπορικό λιµάνι Φίλιππος Β΄ (18 χιλιόµετρα) και το επιβατικό λιµάνι Απόστολος Παύλος  

Καβάλας (8 χιλιόµετρα). Αντίστοιχα, προς τα δυτικά υπάρχει το αεροδρόµιο Μακεδονία 

Θεσσαλονίκης (143 χιλιόµετρα) και το λιµάνι Θεσσαλονίκης (140 χιλιόµετρα). Από την 

περιοχή παρέµβασης διέρχεται η σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης - 

Αλεξανδρούπολης, ο οδικός άξονας Καβάλας - Βουλγαρίας µέσω Νευροκοπίου, η Αρχαία 

Εγνατία Οδός και εξωτερικά εφάπτεται ο άξονα της Νέας Εγνατίας Οδού. Επίσης διέρχονται 

οι εθνικοί οδοί Σερρών - ∆ράµας και Σερρών - Καβάλας. Τα κυριότερα οικιστικά κέντρα 

είναι αυτά της ∆ράµας, της Ελευθερούπολης και της Καβάλας. 

Η γεωµορφολογία του ¨Πάρκου Φιλίππων¨ χαρακτηρίζεται  κυρίως από τις  Τενάγειες και 

παρατενάγειες περιοχές, τις όµορες πεδινές εκτάσεις και τους ορεινούς όγκους, µε απότοµες 

κλίσεις, µεγάλα υψόµετρα και πολυσχιδές ανάγλυφο. Καίριο ρόλο παίζει επίσης το δίκτυο 

νερού και φυσικά το έδαφος της τενάγειας περιοχής, το οποίο λόγο της ιδιαιτερότητάς του, 

χρήζει εξαιρετικής µεταχείρισης (βλ. ανάλυση SWOT Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος) 

Μαζί µε το φυσικό τοπίο, αναπτύχθηκε µε τα χρόνια και το οικιστικό τοπίο, µε πλήθος 

αρχιτεκτονικών µνηµείων διασκορπισµένα στην περιοχή, που µαρτυρούν την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, τις τεχνοτροπίες και τα στυλ που εξελίχθηκαν. Τα µνηµεία αυτά είναι είτε µέρος 

των 18 κηρυγµένων παραδοσιακών οικισµών, είτε µεµονωµένα αρχιτεκτονήµατα (π.χ. 

νερόµυλοι, παλαιοί σιδηροδροµικοί σταθµοί) 

Τέλος, στην περιοχή εντοπίζεται πλήθος φορέων, περιβαλλοντικών καθώς και ερευνητικών, 

που στόχο έχουν την προστασία και την έρευνα θεµάτων σχετικών µε τη γεωµορφολογία και 

την ιστορία της. Επιγραµµατικά αναφέρουµε τις 7 περιοχές NATURA 2000, τα Τοπία Φυσικού 

Κάλους, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, το Αισθητικό ∆άσος, το µνηµείο UNESCO και την 

έρευνα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. 
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Παρ’ όλα τα πλεονεκτήµατα, που προαναφέρθηκαν, δεν λείπουν και οι δυσκολίες, που 

αποτρέπουν την περιοχή του ¨Πάρκου Φιλίππων¨ από το να αναπτυχθεί µε το ρυθµό που θα 

µπορούσε. 

Ξεκινώντας µε τις τεχνικές υποδοµές, πρέπει να τονιστεί η κατάσταση του επαρχιακού οδικού 

δικτύου, καθώς και του δικτύου διαχείρισης υδάτινων πόρων. Επιπλέον, σε διάσκορπα 

σηµεία της περιοχής, εντοπίζονται εγκαταλελειµµένες γραµµές και σταθµοί τρένων, καθώς και 

ανενεργές µονάδες λατοµείων και νερόµυλων. Τα παραπάνω, µαρτυρούν πολλά για την 

ιστορία των µεταφορών και της βιοµηχανίας της περιοχής. 

Σχετικά µε τα επισκέψιµα µνηµεία, είτε πολιτιστικά, είτε φυσικά, παρατηρείται, έλλειψη 

υποδοµών και κακή κατάσταση των υπαρχόντων. Η κατάσταση των µνηµείων, όµως δεν 

είναι ο µοναδικός παράγοντας, εξ αιτίας του οποίου, πιθανοί επισκέπτες δεν την επιλέγουν. 

Σηµαντικός παράγοντας είναι και η µεταφορές στα διάφορα σηµεία του ¨Πάρκου 

Φιλίππων¨. Το αδύναµο δίκτυο µεταφορών, επηρεάζει, όχι µόνο τους επισκέπτες αλλά και 

τους κατοίκους, πράγµα που µακροπρόθεσµα, τους αποτρέπει από το να εξωτερικεύσουν και 

να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εκτός της περιοχής διαµονής τους ή και να 

µεταναστεύσουν, λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε αναγκαίες καθηµερινές υπηρεσίες, όπως 

η εκπαίδευση και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.   

Τέλος, αναγνωρίζεται η δυσκολία µιας συνολικής αντιµετώπισης διαφόρων προβληµάτων 

λόγω του κατακερµατισµού της περιοχής, αυτοδιοικητικά. 

 

Ευκαιρίες και Απειλές  Χωροταξίας 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που εντοπίζονται στο 

¨Πάρκο Φιλίππων¨ και σχετίζονται µε θέµατα Χωροταξίας, µαζί µε όλους τους εξωτερικούς 

παράγοντες που επιδρούν, προκύπτει µια σειρά από ευκαιρίες και απειλές που µπορούν να  

καθορίσουν το µέλλον της περιοχής. 
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Ξεκινώντας µε τις εγκαταλελειµµένες υποδοµές, ανακαλύπτεται ένας ολόκληρος τοµέας 

κτιριακού υλικού, που µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί, για να στεγάσει µελλοντικές ανάγκες 

χρήσεων. 

Οι νέες οδικές υποδοµές που σχεδιάζονται να διασχίσουν το ¨Πάρκο Φιλίππων, έχουν όλες 

τις προϋποθέσεις να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής της περιοχής και να βοηθήσουν στον 

τοµέα των µεταφορών προϊόντων, επιβατών και υπηρεσιών. Οι υποδοµές αυτές, µαζί µε τη 

µεγάλη ζήτηση για καλύτερη συνδεσιµότητα και την καταγεγραµµένη ανεπάρκεια στον τοµέα 

των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις. Αυτό 

είναι µόνο ένα παράδειγµα νέων δραστηριοτήτων που µελλοντικά µπορούν να 

ευδοκιµήσουν 

Πέρα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, µεγάλο ρόλο παίζουν και όλοι οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την τοπική κοινωνία, την εκπαίδευση και προστασία του περιβάλλοντος. Οι 

διάφοροι φορείς, που ασχολούνται µε µεµονωµένα κοµµάτια της περιοχής µελέτης, 

εξελίσσουν διαρκώς εξειδικευµένη γνώση που την αφορά και µπορεί να αξιοποιηθεί 

καταλλήλως, αν βρεθεί η σωστή ευκαιρία. Τέτοιες ευκαιρίες συνήθως προκύπτουν µέσα από 

τη συνεργασία, φορέων, τοπικών κοινωνιών και αυτοδιοίκησης και φυσικά, ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών Θετικό παράδειγµα αποτελεί η χαρτογράφηση τµήµατος της Αρχαίας 

Εγνατίας από το ∆ήµο Καβάλας. 

Έχοντας αποτυπώσει και αναλύσει µε παρόµοιο τρόπο όλα τα σηµεία της περιοχής του 

Πάρκου Φιλίππων, µπορούν να µελετηθούν και να αξιοποιηθούν πολλαπλοί συνδυασµοί 

σηµείων και δραστηριοτήτων ώστε να µπορέσει η περιοχή να φτάσει στο 100% των 

δυνατοτήτων της σε τοµείς σχετικούς µε τον Τουρισµό, την Παραγωγή, την Προστασία του 

Περιβάλλοντος και του Πολιτισµού της. 

∆υστυχώς, παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και, φυσικά, οι πολιτικές σκοπιµότητες, πάντα 

θα έχουν µια θέση για να καθυστερήσουν και να δυσκολέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη 

ανάπτυξης. 

Καθώς προβλέπεται µεγάλη ζήτηση, σε ότι αφορά τον τοµέα του Τουρισµού, υπάρχει πάντα 

ένας µεγάλος κίνδυνος, ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις, µαζί µε την ανεπαρκή µελέτη/ 
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προετοιµασία των υποδοµών, να οδηγήσουν σε αδυναµία διαχείρισης της εισροής και της 

ζήτησης των επισκεπτών σε µεταφορές, καταλύµατα και άλλες επιχειρήσεις τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

Αντίστοιχα, όλες οι νέες υποδοµές που έχουν σκοπό να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων, κρύβουν ένα πλήθος κινδύνων, 

κυρίως περιβαλλοντικών. Οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι, για παράδειγµα, εκτός από τη 

ατµοσφαιρική ρύπανση, µπορούν να διχοτοµήσουν µια περιοχή και να αποµονώσουν ένα 

τµήµα της, χωρίς την απαραίτητη µελέτη. Πίσω από αυτό, κρύβονται και κίνδυνοι αλλοίωσης 

του φυσικού και πολιτιστικού µνηµείου, στην περίπτωση, που κάποιες υποδοµές  περνούν 

πολύ κοντά σε κάποιο από αυτά. 

∆εν παραλείπεται, φυσικά και ο παράγοντας «άνθρωπος», ο οποίος µπορεί να αποδειχτεί πιο 

επικίνδυνος από οποιοδήποτε έργο, αν συστηµατικά και χωρίς συνείδηση, ρυπαίνει συνεχώς 

τα ύδατα, ή καλλιεργεί ανεξέλεγκτα καταπατώντας προστατευόµενες δηµόσιες περιοχές. 

Άλλοι κίνδυνοι που θα πρέπει να προβλεφθούν µελλοντικά είναι, φυσικά, το επίπεδο της 

εναρµόνισης των επενδύσεων µε το γύρω τοπίο, µαζί µε τον κίνδυνο της 

εµπορευµατοποίησης της κληρονοµιάς της περιοχής. Έτσι, θα πρέπει να τεθούν αυστηροί 

κανόνες, τόσο για τη µορφολογία και το είδος των επενδύσεων που τοποθετηθούν 

προσεκτικά στην περιοχή, όσο και για τη χρήση των διαφόρων παραγόντων που συνθέτουν 

την ταυτότητα της περιοχής, είτε αυτό ονοµάζεται έθιµο και γιορτή είτε, σπήλαιο και 

περιπατητικό µονοπάτι. 

Μόνο έτσι θα επιτευχθεί µία ολοκληρωµένη και επαρκής ανάπτυξη, έτοιµη να διαχειριστεί 

µελλοντικές ανάγκες και ευκαιρίες. 

 

 

Κύρια ευρήµατα – προτεραιότητες 

 

Παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα - ευρήµατα - προτεραιότητες, όπως προέκυψαν από 

την swot χωροταξίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για την αναλυτική 
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καταγραφή της περιοχής, χωρικά, για να µπορέσει να µελετηθεί όλο το απόθεµα σε επόµενο 

επίπεδο (περιβαλλοντικό, αγροτικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό, οικονοµικό κ.α.), έτσι ώστε να 

βρουν το σωστό υπόβαθρο υλοποίησης όλες οι περατωµένες αναλύσεις σε στρατηγικό 

επίπεδο. 

1. Σηµαντική προτεραιότητα είναι η θέση της περιοχής του Πάρκου Φιλίππων στον 

Ελλαδικό - ∆ιεθνή Χάρτη, η οποία µε τον κατάλληλο χειρισµό, θα ενισχύσει τη 

δυναµική της. 

 

2. Η Αρχαία Εγνατία Οδός αποτελεί τον κυριότερο άξονα, που διαπερνά ένα µεγάλο 

κοµµάτι του Πάρκου. Αυτός ο άξονας «ιστορίας», είναι µία από τις ραχοκοκαλιές, στις 

οποίες µπορεί να στηριχθεί όλη η ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα στον τουριστικό 

τοµέα. Την Αρχαία Εγνατία, συνοδεύει και το δίπολο Αµφίπολη - Φίλιπποι. 

 

3. Το φυσικό τοπίο της περιοχής, µε το πλούσιο γεωµορφολογικό προφίλ και φυσικά 

την αγροκτηνοτροφία της, είναι από τους πιο καίριους παράγοντες που θα 

επηρεάσουν το µέλλον του Πάρκου. 

 

4. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εγκαταλειµµένων εγκαταστάσεων και µνηµείων 

(κτιριακών, πολιτιστικών και φυσικών) που χρίζει ακόµα µελέτης, καταγραφής και 

αξιοποίησης.  

 

5. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδοµές σε όλη την έκταση του Πάρκου, χρίζουν 

βελτίωσης, τόσο για την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων επισκεπτών, όσο και για τον 

αναµενόµενο µελλοντικό αυξανόµενο αριθµό. (υποδοχή µνηµείων, προσβασιµότητα, 

υποδοµές πεζοπορικών µονοπατιών κλπ) 
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Γ. Στρατηγικός σχεδιασµός περιοχής παρέµβασης 
 
 
Η ξεχωριστή και µοναδικού ενδιαφέροντος περιοχή που εξετάζουµε, συνιστά µέρος της 
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ταυτότητας. Η διατήρηση του πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού τοπίου, απαιτεί την ενεργή συµµετοχή και συνεργασία των τοπικών 
κοινωνιών, αρχών και φορέων κάτω από ένα όραµα, κοινούς ξεκάθαρους στόχους, κλίµα 
διαφάνειας και καλής επικοινωνίας αλλά και στοχευµένα διοχετευµένες επενδύσεις. Ο 
Στρατηγικός σχεδιασµός θα προσφέρει τα παραπάνω και, επιπλέον, θα ενισχύσει τη 
διαχείριση και τελικά την εφαρµογή ενός σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 
 

Γ.1. Οριοθέτηση και Στοχοθέτηση Ολιστικού Αναπτυξιακού Σχεδίου "Πάρκο 
Φιλίππων" 

 
 
Σε αυτό το σηµείο, θα γίνει πλήρης περιγραφή του οράµατος ανάπτυξης της περιοχής 
παρέµβασης, περιγραφική παρουσίαση της στρατηγικής, µε ανάλυση της επιλογής για 
επικέντρωση σε συγκεκριµένα ζητήµατα, προτεραιότητες και περιοχές καθώς και του 
χρονικού της ορίζοντα. Θα ακολουθήσει η συνοπτική περιγραφή των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων της στρατηγικής και θα παρουσιαστεί ο στρατηγικός στόχος για την περιοχή 
παρέµβασης και η ανάλυση των επιµέρους ειδικών στόχων. 
 
Αρωγοί στην διάρθρωση του Στρατηγικού Σχεδιασµού αποτελούν κατά βάση η ανάλυση 
SWOT που έχει γίνει στο Κεφάλαιο B.4 & B.5 σε συνδυασµό µε την αποτύπωση της 
Υφιστάµενης Κατάστασης, της ανάγνωσης του Υπερκείµενου Σχεδιασµού για την περιοχή 
παρέµβασης και την συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων στην αποτύπωση της 
πραγµατικότητας που αφορά στο Πάρκο Φιλίππων. Τα ανωτέρω χρησιµοποιήθηκαν στην 
εξαγωγή του Οράµατος και της Αποστολής του Στρατηγικού Σχεδιασµού, καθώς και στην 
σύµπτυξη της ανάλυσης SWOT σε πολύ βασικές κατηγορίες ∆υνάµεων, Αδυναµιών, 
Ευκαιριών και Απειλών, έτσι ώστε να µεταφερθούν στον πίνακα TWOS όπου συνδυαστικά 
προέκυψαν οι Στρατηγικές προτεραιότητες 
 
 

Όραµα  

 
Μετατροπή του Αγροτοπολιτιστικού Περιβάλλοντος του Πάρκου Φιλίππων σε έναν 
προορισµό µε παγκόσµια ακτινοβολία. 
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Αποστολή 

 
Εκπλήρωση του οράµατος του Πάρκου Φιλίππων µέσα από την µέγιστη δυνατή συµµετοχή 
της τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας τα θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων (Παιδεία, Καινοτοµία 
και Επιχειρηµατικότητα). 
 

Κύρια ευρήµατα SWOT Analysis 

 
 
 
Κύρια Ευρήµατα SWOT Analysis 

∆υνάµεις 
S.1 Ύπαρξη πολιτιστικού, αγροτικού και περιβαλλοντικού αποθέµατος υψηλού επιπέδου και 
αναγνωρισιµότητας 
S.2 Ενεργές αναπτυξιακές συνέργειες 
S.3 Σηµαντική Χωροταξική θέση µε πολλαπλές οικονοµικές και κοινωνικές ωφέλειες 
S.4 Ύπαρξη ενεργών ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων στο περιβάλλον, τον πολιτισµό και την 
αγροτική παραγωγή 
S.5 Ύπαρξη ποιοτικής αγροτικής επάρκειας 
 
Αδυναµίες 
W.1 Έλλειψη οργανωµένου τουριστικού προϊόντος και ταυτότητας 
W.2 Περιβαλλοντική Ασυδοσία 
W.3 Αδυναµία συµµετοχικού σχεδιασµού και συνεργασίας 
W.4 Χαµηλή πυκνότητα εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
W.5 Χαµηλή εξωστρέφεια, επιχειρηµατική αξιοποίηση και σύνδεση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της 
περιοχής και χρηµατοδοτικών ευκαιριών 
 
Ευκαιρίες 
O.1 Συνειδητοποίηση ανάγκης επενδύσεων σε θεµατικό τουρισµό και δηµιουργία θεµατικών τουριστικών 
προϊόντων 
Ο.2 Τουριστική Ανάταση και προσέλκυση µεγάλων τουριστικών επενδύσεων  
Ο.3 Στροφή στην συνέργεια και τις διεπιστηµονικές συνεργασίες 
Ο.4 Αυξηµένη ζήτηση σε ποιοτικά αγροτικά και τουριστικά θεµατικά προϊόντα 
Ο.5 Βελτιωµένη προσέγγιση διαχείρισης του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την αειφορία 
Ο.6 Ευκαιρίες για καινοτοµία µε χρήση νέων τεχνολογιών 
Ο.7 Ύπαρξη στοχευµένων χρηµατοδοτήσεων για τον πολιτισµό, το περιβάλλον και την συνεργασία 
Ο.8 Πρόσφορο περιβάλλον αναδιάρθρωσης του παραγωγικού µοντέλου της περιοχής 
 
Απειλές 
Τ.1 Αδυναµία ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Τ.2 Συνεργατικός αναλφαβητισµός & εσωτερικός ανταγωνισµός 
Τ.3 Χαµηλό Εκπαιδευτικό επίπεδο σε όλους τους τοµείς & Απώλεια εξειδικευµένων νέων στο εξωτερικό 
Τ.4 Επιχειρηµατική ανοµβρία σχετικά µε την καινοτοµία & Ασταθές επιχειρηµατικό περιβάλλον 
Τ.5 Θεσµικά διαχειριστικά κενά και έλλειψη πόρων 
Τ.6 Περιβαλλοντικές απειλές λόγω υφιστάµενων και αναµενόµενων έργων υποδοµών 
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Στρατηγικοί Στόχοι από την SWOT analysis 

 
Η χρήση αυτής της µεθόδου µας καθοδηγεί στο να προτάξουµε στρατηγικές που α) θα 
εκµεταλλευτούν τα ισχυρά σηµεία για να αξιοποιηθούν οι Ευκαιρίες β) θα βελτιώσουν τις 
Αδυναµίες που εµποδίζουν την αξιοποίηση των Ευκαιριών γ) θα εκµεταλλευτούν τα ισχυρά 
σηµεία ώστε να αποφευχθούν ή να µειωθούν οι απειλές και δ) θα δηµιουργήσουν αµυντικές 
τακτικές για να µειωθούν τα αδύναµα σηµεία και να αποφευχθούν οι απειλές. 
 
Όπως θα παρατηρήσετε στον παρακάτω πίνακα, γίνονται συνδυασµοί από τους οποίους 
προκύπτουν Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ) που είναι είτε αµυντικοί (Α-Α), είτε είναι διορθωτικοί (Α-
Ε), είτε είναι βελτιωτικοί (∆-Α), είτε είναι φιλόδοξοι (∆-Ε). 
 
TOWS MATRIX Απειλές 

Τ.1 Αδυναµία ελέγχου 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Τ.2 Συνεργατικός αναλφαβητισµός 
& εσωτερικός ανταγωνισµός 
Τ.3 Χαµηλό Εκπαιδευτικό επίπεδο 
σε όλους τους τοµείς & Απώλεια 
εξειδικευµένων νέων στο 
εξωτερικό 
Τ.4 Επιχειρηµατική ανοµβρία 
σχετικά µε την καινοτοµία & 
Ασταθές επιχειρηµατικό 
περιβάλλον 
Τ.5 Θεσµικά διαχειριστικά κενά και 
έλλειψη πόρων 
Τ.6 Περιβαλλοντικές απειλές λόγω 
υφιστάµενων και αναµενόµενων 
έργων υποδοµών 

Ευκαιρίες 
O.1 Συνειδητοποίηση ανάγκης 
επενδύσεων σε θεµατικό τουρισµό 
και δηµιουργία θεµατικών 
τουριστικών προϊόντων 
Ο.2 Τουριστική Ανάταση και 
προσέλκυση µεγάλων 
τουριστικών επενδύσεων  
Ο.3 Στροφή στην συνέργεια και τις 
διεπιστηµονικές συνεργασίες 
Ο.4 Αυξηµένη ζήτηση σε ποιοτικά 
αγροτικά και τουριστικά θεµατικά 
προϊόντα 
Ο.5 Βελτιωµένη προσέγγισης 
διαχείρισης του περιβάλλοντος 
σύµφωνα µε την αειφορία 
Ο.6 Ευκαιρίες για καινοτοµία µε 
χρήση νέων τεχνολογιών 
Ο.7 Ύπαρξη στοχευµένων 
χρηµατοδοτήσεων για τον 
πολιτισµό, το περιβάλλον και την 
συνεργασία 
Ο.8 Πρόσφορο περιβάλλον 
αναδιάρθρωσης του 
παραγωγικού µοντέλου της 
περιοχής 

Αδυναµίες 
W.1 Έλλειψη οργανωµένου 
τουριστικού προϊόντος και 
ταυτότητας 
W.2 Περιβαλλοντική Ασυδοσία 
W.3 Αδυναµία συµµετοχικού 
σχεδιασµού και συνεργασίας 
W.4 Χαµηλή πυκνότητα 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας 
W.5 Χαµηλή εξωστρέφεια, 

Α-Α 
 
Σ.Σ 5 Προώθηση παρεµβάσεων 
για δηµιουργία ευνοϊκού 
Θεσµικού Περιβάλλοντος 
 
Σ.Σ 7 Αναδιάρθρωση 
Παραγωγικού Μοντέλου 
(Πρωτογενούς & ∆ευτερογενούς 
Τοµέα) 

Α-Ε 
 
Σ.Σ 1 Μετατροπή του Πάρκου 
Φιλίππων σε πεδίο εφαρµογής 
βέλτιστων περιβαλλοντικών, 
αγροτικών και τουριστικών 
πρακτικών 
 
Σ.Σ 4 Καλλιέργεια συµµετοχικής 
προσέγγισης στην ανάπτυξη της 
περιοχής σε προορισµό 
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επιχειρηµατική αξιοποίηση και 
σύνδεση ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων της περιοχής και 
χρηµατοδοτικών ευκαιριών 

παγκόσµια ακτινοβολίας 

∆υνάµεις  
S.1 Ύπαρξη πολιτιστικού, 
αγροτικού και περιβαλλοντικού 
αποθέµατος υψηλού επιπέδου και 
αναγνωρισιµότητας 
S.2 Ενεργές αναπτυξιακές 
συνέργειες 
S.3 Σηµαντική Χωροταξική θέση 
µε πολλαπλές οικονοµικές και 
κοινωνικές ωφέλειες 
S.4 Ύπαρξη ενεργών ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών φορέων στο 
περιβάλλον, τον πολιτισµό και την 
αγροτική παραγωγή 
S.5 Ύπαρξη ποιοτικής αγροτικής 
επάρκειας 

∆-Α 
 
Σ.Σ 3 Βελτίωση, ισχυροποίηση και 
αξιοποίηση της πολιτιστικής και 
περιβαλλοντικής κληρονοµιάς 
 
Σ.Σ 6 Χρήση της εφαρµοσµένης 
εκπαίδευσης για την παραγωγική 
αναδιάρθρωση και την βιώσιµη 
ανάπτυξη 
 

∆-Ε 
 
Σ.Σ 2 Ισχυροποίηση χωροταξικής 
θέσης Πάρκου Φιλίππων ως 
κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
 
 

 
 
Καταλήγουµε λοιπόν σε µια λίστα µε επτά (7) στρατηγικούς στόχους οι οποίοι µας οδηγούν 
στην δηµιουργία του Πάρκου Φιλίππων, βασιζόµενοι στα θεµέλια που έχουµε ορίσει για τον 
Ολιστικό Στρατηγικό Σχεδιασµό στο Κεφάλαιο Α.2.1 , δηλαδή στο Θεµέλιο Παιδεία, στο 
Θεµέλιο Καινοτοµία και στο Θεµέλιο Συµµετοχή. Σε συνδυασµό και µε την αποτύπωση του 
Οράµατος και της Αποστολής του Πάρκου Φιλίππων, βλέπουµε παρακάτω ένα 
ολοκληρωµένο και τεκµηριωµένο σκελετό τον οποίο θα ντύνουµε εν συνεχεία µε 
προτεινόµενες δράσεις. 
 
 
Όραµα 
 
Μετατροπή του Αγροτοπολιτιστικού Περιβάλλοντος του Πάρκου Φιλίππων σε έναν προορισµό µε παγκόσµια 
ακτινοβολία. 

Αποστολή 
 
Εκπλήρωση του οράµατος του Πάρκου Φιλίππων µέσα από την µέγιστη δυνατή συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας, αξιοποιώντας τα θεµέλια του Πάρκου Φιλίππων (Παιδεία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα). 
Στρατηγικοί Στόχοι Πάρκου Φιλίππων 
 
Σ.Σ 1 Μετατροπή του Πάρκου Φιλίππων σε πεδίο εφαρµογής βέλτιστων περιβαλλοντικών, αγροτικών και 
τουριστικών πρακτικών 
Σ.Σ 2 Ισχυροποίηση χωροταξικής θέσης Πάρκου Φιλίππων ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
Σ.Σ 3 Βελτίωση, ισχυροποίηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς 
Σ.Σ 4 Καλλιέργεια συµµετοχικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της περιοχής σε προορισµό παγκόσµια 
ακτινοβολίας 
Σ.Σ 5 Προώθηση παρεµβάσεων για δηµιουργία ευνοϊκού Θεσµικού Περιβάλλοντος 
Σ.Σ 6 Χρήση της εφαρµοσµένης εκπαίδευσης για την παραγωγική αναδιάρθρωση και την βιώσιµη ανάπτυξη 
Σ.Σ 7 Αναδιάρθρωση Παραγωγικού Μοντέλου (Πρωτογενούς & ∆ευτερογενούς Τοµέα) 
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Γ.2. Θεµατική Στρατηγική Ανάπτυξη “Πάρκου Φιλίππων” 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιµέρους ανάπτυξη των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και η σύνταξη Επιχειρησιακών στόχων, οι οποίοι έπειτα εµπλουτίστηκαν µε 
άυλες και υλικές δράσεις για την ορθή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των θεµατικών 
πυλώνων, ιεραρχήθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά.  
 

Επιχειρησιακοί στόχοι  

 
Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Πάρκου Φιλίππων προκύπτουν από την προσεκτική ανάγνωση 
της Υφιστάµενης Κατάστασης και τη διενέργεια της Ανάλυσης SWOT ανά αναπτυξιακό 
πυλώνα. Η θεµατική προσέγγιση αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να µετατρέψουµε τα  “Κύρια 
ευρήµατα – προτεραιότητες” που γεννούνται από την SWOT σε Επιχειρησιακούς Στόχους 
που υπηρετούν το Όραµα, την Αποστολή και τους Στρατηγικούς Στόχους του Πάρκου 
Φιλίππων. Συγκεκριµένα θα αναλυθούν παρακάτω οι προτεινόµενοι Επιχειρησιακοί Στόχοι 
και θα ενταχθούν στις κατάλληλες Στρατηγικές Προτεραιότητες, συνθέτοντας το Ολιστικό 
Στρατηγικό πλάνο που αποζητάται για την περιοχή παρέµβασης. 
 
 
Σ.Σ 1: Μετατροπή του Πάρκου Φιλίππων σε πεδίο εφαρµογής βέλτιστων περιβαλλοντικών, αγροτικών 
και τουριστικών πρακτικών 

Ε.Σ 1.1 - ∆ηµιουργία τοπικού σύµφωνου ποιότητας - Πάρκο Φιλίππων 
Ε.Σ 1.2 - ∆ιασύνδεση πρωτογενή τοµέα µε δευτερογενή και Τριτογενή (Τουρισµό) 
Ε.Σ 1.3 - Ορθολογική και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων 
Ε.Σ 1.4 - ∆ηµιουργία κατάλληλων παραγωγικών υποδοµών  
Ε.Σ 1.5 - Συµβολή στην ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών  
Ε.Σ 1.6 - Αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
Ε.Σ 1.7 - Αξιοποίηση και δηµιουργία Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ 
Ε.Σ 1.8 - ∆ηµιουργία του Καλαθιού των Αγροτικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων 
Ε.Σ 1.9 - ∆ηµιουργία Κοινής Ταυτότητας 
Ε.Σ 1.10 - Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς 
Ε.Σ 1.11 - Μείωση της ψαλίδας τιµών αγρότη - καταναλωτή 
Ε.Σ 1.12 - Αξιοποίηση της έδρας UNESCO µε θέµα «∆ιατήρηση και οικοτουρισµός στα παρόχθια και 
δελταϊκά οικοσυστήµατα» µε ακρωνύµιο (Con-Ε-ECT) που δηµιουργήθηκε στο Τµήµα ∆ασοπονίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που εδρεύει στη ∆ράµα 
Ε.Σ 1.13 - Μετεξέλιξη του Πάρκου σε Ευρωπαϊκό Προορισµό Αριστείας 
Ε.Σ 1.14 - Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος 
Ε.Σ 1.15 - Ανάπτυξη ∆ιεθνών Συνεργασιών ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ 

 
Σ.Σ 2 Ισχυροποίηση της Χωροταξικής θέσης του Πάρκου Φιλίππων ως κέντρου διασταύρωσης 
πολιτισµών 
Ε.Σ 2.1 - Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 
Ε.Σ 2.2 - ∆ικτύωση του Πάρκου και των προϊόντων του µε τις γύρω περιοχές, τις χώρες και τα αστικά κέντρα 
Ε.Σ 2.3 - Αξιοποίηση των µεταφορικών υποδοµών και της δεσπόζουσας θέσης για την καλύτερη διακίνηση 
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των αγροτικών προϊόντων 
Ε.Σ 2.4 - ∆ηµιουργία σηµείων επαφής µε τους επισκέπτες του Πάρκου 
Ε.Σ 2.5 - Ανάδειξη VIA EGNATIA - ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
Ε.Σ 2.6 - Ένταξη του Πάρκου Φιλίππων στον κατάλογο Πολιτιστικών Τοπίων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
UNESCO 
 
Σ.Σ 3: Βελτίωση, ισχυροποίηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς 
Ε.Σ 3.1 - Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
Ε.Σ 3.2 - Παραγωγική αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού 
Ε.Σ 3.3 - ∆ηµιουργία περιβαλλοντικών υποδοµών και συντήρηση τους 
Ε.Σ 3.4 - Αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και προστασίας και εν γένει του 
Περιβαλλοντικού αποθέµατος 
Ε.Σ 3.5 - ∆ηµιουργία υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών κινδύνων 
Ε.Σ 3.6 - Αξιοποίηση και διατήρηση του φυσικού γενετικού και αισθητικού αποθέµατος της περιοχής 
Ε.Σ 3.7 - Ανάπτυξη οικοτουριστικού προϊόντος στην ορεινή περιοχή 
Ε.Σ 3.8 - Σύνδεση παραδοσιακών οικισµών µε παραδοσιακές δραστηριότητες 
Ε.Σ 3.9 - Αξιοποίηση του έργου ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και διαφόρων µελετών και 
αναπτυξιακών σχεδίων για το Πάρκο Φιλίππων 
Ε.Σ 3.10 - ∆ηµιουργία ειδικών και θεµατικών προϊόντων και υπηρεσιών 
Ε.Σ 3.11 - Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Πληροφορικής για προώθηση και προβολή του 
Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέµατος 
 
Σ.Σ 4 Καλλιέργεια συµµετοχικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της περιοχής σε προορισµό παγκόσµια 
ακτινοβολίας 
Ε.Σ 4.1 - ∆ηµιουργία εξωστρέφειας στον πρωτογενή τοµέα µέσα από την συνεργασία και την συµµετοχή 
Ε.Σ 4.2 - Βέλτιστη αξιοποίηση του εξειδικευµένου προσωπικού 
Ε.Σ 4.3 - Προώθηση και ενίσχυση της συµµετοχικής διακυβέρνησης µε την κοινωνία των πολιτών 
 
Σ.Σ 5: Προώθηση παρεµβάσεων για δηµιουργία ευνοϊκού Θεσµικού Περιβάλλοντος 
Ε.Σ 5.1 - Καλύτερη αξιοποίηση χρηµατοδοτικών αναπτυξιακών εργαλείων 
Ε.Σ 5.2 - Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των δοµών και του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 
Ε.Σ 5.3 - Συµβολή στην τροποποίηση του τεχνικού - νοµοθετικού πλαίσιο διαχείρισης των δασών - 
βοσκοτόπων 
Ε.Σ 5.4 - Θεσµοθέτηση µέτρων και µέσων ενεργητικής και παθητική προστασίας φυτικής και ζωικής 
παραγωγής από καιρικά φαινόµενα 
Ε.Σ 5.5 - ∆ηµιουργία ενός φορέα Φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
Ε.Σ 5.6 - Συµβουλευτική σε ∆ηµόσιους φορείς του Πάρκου Φιλίππων για την παροχή λύσεων σε προβλήµατα 
τους που επηρεάζουν το Πάρκο 
Ε.Σ 5.6 - ∆ηµιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) 
Ε.Σ 5.7 - Θεσµικές παρεµβάσεις για την εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης και τραπεζικής χρηµατοδότησης στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα και της αλιείας 
 
Σ.Σ 6:Χρήση της εφαρµοσµένης εκπαίδευσης για την παραγωγική αναδιάρθρωση και την βιώσιµη 
ανάπτυξη 
Ε.Σ 6.1 - ∆ιεύρυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ε.Σ 6.2 - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών ∆ράσεων για τον πολιτισµό και τουρισµό κατά τη διάρκεια όλου του έτους 
Ε.Σ 6.3 - Ενίσχυση επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης πάνω σε ζητήµατα βιώσιµης πολιτιστικής 
ανάπτυξης 
Ε.Σ 6.4 - Προγράµµατα κατάρτισης στον πρωτογενή τοµέα 
 
Σ.Σ 7: Συµβολή στην Αναδιάρθρωση του Παραγωγικού Μοντέλου 
Ε.Σ 7.1 - Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου µε αύξηση στην µεταποίηση του 
Ε.Σ 7.2 - Συµβολή στην ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και αλιείας 
Ε.Σ 7.3 - Συµβολή στην αύξηση αξιοποίησης του δασικού αποθέµατος 
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Ε.Σ 7.4 - Μείωση του κόστους παραγωγής - βελτίωση Ανταγωνιστικότητας και εισοδηµάτων 
Ε.Σ 7.5 - Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και εκτροφών 
Ε.Σ 7.6 - Ενεργοποίηση της τοπικής Αγροτικής επιχειρηµατικότητας 
Ε.Σ 7.7 - Αξιοποίηση της καινοτοµίας στον πρωτογενή τοµέα 
Ε.Σ 7.8 - Ολοκληρωµένες δράσεις βελτίωσης της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων του Πάρκου 
Ε.Σ 7.9 - Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στον πρωτογενή τοµέα 
Ε.Σ 7.10 - Αποδοτικότερη αξιοποίηση του Π.Α.Α. στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή τοµέα του Πάρκου 
Φιλίππων 
 
 

 
Προτεινόµενες ∆ράσεις 

 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙ

ΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

(Σ.Σ.) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Ε.Σ.) 
κατηγορίες δράσεων 

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Σ.Σ 1 
Μετατροπή 
του 
Πάρκου 
Φιλίππων 
σε πεδίο 
εφαρµογή
ς 
βέλτιστων 
περιβαλλο
ντικών, 
αγροτικών 
και 
τουριστικώ
ν 
πρακτικών 

∆ηµιουργία τοπικού σύµφωνου 
ποιότητας - Πάρκο Φιλίππων 

∆ηµιουργία τοπικού σύµφωνου ποιότητας - 
Εκπόνηση σχετικής µελέτης µε δράσεις επικοινωνίας 

∆ιασύνδεση πρωτογενή τοµέα µε 
δευτερογενή και Τριτογενή 
(Τουρισµό) 

Προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
τουριστικής ταυτότητας και την άµεση διασύνδεση 
µε την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών εντός 
και εκτός Πάρκου µε δράσεις συνάρθρωσης του 
πρωτογενή µε τον ∆ευτερογενή και Τριτογενή τοµέα 

Ορθολογική και αειφορική 
διαχείριση των φυσικών πόρων 

Πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση 
φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων νερού και άλλων 
εισροών (Global Gap, Agro 1,2) στα πλαίσια της 
εφαρµογής της ολοκληρωµένης διαχείρισης 
φυσικών πόρων, εχθρών και ασθενειών 
Συµβολή στην ένταξη αγροτών της περιοχής σε 
αντίστοιχα προγράµµατα π.χ. ∆ράση 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» 
Εφαρµογή των αρχών της ορθολογικής ανόρυξης 
γεωτρήσεων 
Εφαρµογή ορθολογικού Χωροταξικού σχεδιασµού 
για χρήσεις γης, κατόπιν σχετικής µελέτης 
Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην 
ορθολογική διαχείριση και σε αντίστοιχα θέµατα, 
µέσω γεωργικών συµβούλων και της δηµιουργίας 
των ΚΕΑ 

∆ηµιουργία κατάλληλων 
παραγωγικών υποδοµών 

∆ηµιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων 

Μελέτη βοσκοικανότητας και Έργα βελτίωσης 
υπαρχόντων βοσκοτόπων 
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Συµβολή στην ανάπτυξη των 
βιολογικών καλλιεργειών 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης αγροτών στο 
πρόγραµµα, µέσω γεωργικών συµβούλων και ΚΕΑ 
και για την µετατροπή συµβατικών παραδοσιακών 
καλλιεργειών του Πάρκου σε βιολογικές (µεταβατικό 
στάδιο) 

Αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 

Υλοποίηση διερευνητικής - χωροταξικής µελέτης της 
σκοπιµότητας εγκατάστασης αιολικών πάρκων εντός 
του Πάρκου Φιλίππων 

Συµβολή στην διαφοροποίηση και την στροφή της 
τοπικής επιχειρηµατικότητας στην αξιοποίηση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά και µε την 
προσέλκυση και διευκόλυνση επενδυτών στις 
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

Αξιοποίηση και δηµιουργία 
Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ 

Συµβολή στην αναγνώριση και άλλων προϊόντων 
του πάρκου ως ΠΟΠ η ΠΓΕ, όπως και η διενέργεια 
αναλύσεων και µελετών σε ντόπια προϊόντα ώστε να 
αναδειχτούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά και να ενταχθούν στα ΠΟΠ και ΠΓΕ 

∆ηµιουργία του Καλαθιού των 
Αγροτικών προϊόντων του Πάρκου 
Φιλίππων 

Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των 
Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 
δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, 
γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης 
διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση και 
τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
∆ηµιουργία αγροτικών προϊόντων γκουρµέ, ως 
αποτέλεσµα µιας ποιοτικής ή παραδοσιακής 
µεταποίησης 
Αξιοποίηση των υπαρχόντων αγορών εξαγώγιµων 
προϊόντων της περιοχής για την επέκταση σε νέα 
προϊόντα 

∆ηµιουργία Κοινής Ταυτότητας ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας 
και µοναδικού σήµατος 

∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing 
campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος 
µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 

Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών 
σε όλους τους τοµείς 

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού 
Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου 
Φιλίππων 
Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών 
για πολλαπλές χρήσεις 

∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής 
προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως προορισµού 
για κάθε ενδιαφερόµενο 
Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & 
∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 
Φιλίππων 
∆ηµιουργία ∆ασικών Χαρτών και ∆ασολογίου σε 
ηλεκτρονική µορφή παράλληλα µε το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο 
Την καταγραφή και ψηφιακή χαρτογράφηση των 
υπαρχόντων καλλιεργειών και µεταποιητικών 
επιχειρήσεων, συνεταιρισµών και οικοτεχνιών 
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Ανανέωση και αξιοποίηση εδαφολογικού χάρτη της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 
Ενοποίηση όλων των ψηφιακών χαρτών και 
απεικονίσεων για το Πάρκο Φιλίππων 

Μείωση της ψαλίδας τιµών αγρότη - 
καταναλωτή 

∆ράσεις ενίσχυσης της µεταποίησης και της 
απευθείας πώλησης των προϊόντων µέσω της 
οικοτεχνίας 
∆ηµιουργία λαϊκών αγορών αγροτών (Farmers 
Market) στα αστικά κέντρα 
∆ηµιουργία ενός δηµοπρατηρίου Αγροτικών 
προϊόντων 
Εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών γάλακτος 

∆ράσεις ενίσχυσης του µάρκετινγκ των 
παραγόµενων προϊόντων από τους παραγωγούς για 
την καλύτερη απ' ευθείας εµπορία τους 

Αξιοποίηση της έδρας UNESCO µε 
θέµα «∆ιατήρηση και οικοτουρισµός 
στα παρόχθια και δελταϊκά 
οικοσυστήµατα» µε ακρωνύµιο 
(Con-Ε-ECT) που δηµιουργήθηκε 
στο Τµήµα ∆ασοπονίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που 
εδρεύει στη ∆ράµα 

Μνηµόνιο συνεργασίας όλων των φορέων και 
ανάληψη προγραµµάτων εκπαιδευτικών και 
αναπτυξιακών και ανάδειξης της περιοχής υπό την 
σκέπη της έδρας 

Μετεξέλιξη του Πάρκου σε 
Ευρωπαϊκό Προορισµό Αριστείας 

Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας 
των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 
τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 
2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, και 3) 
Ευρωπαϊκός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 
Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας (π.χ. όρια 
επισκεψιµότητας, αφίξεις τουριστών, µέσος όρος 
διαµονής) 

 
Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος 

Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και 
ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 
επιχειρηµατικότητας 

∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε 
ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και 
εκπαιδευτικό τουρισµό 
Συµβολή στην διασφάλιση της προσβασιµότητας για 
ειδικές κατηγορίες τουριστών (π.χ. ΑµεΑ, άτοµα 
τρίτης ηλικίας) 
Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο 
Φιλίππων” 

Ανάπτυξη ∆ιεθνών Συνεργασιών 
ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ 

Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών 
κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
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Σ.Σ 2 
Ισχυροποί
ηση της 
Χωροταξικ
ής θέσης 
του 
Πάρκου 
Φιλίππων 
ως 
κέντρου 
διασταύρ
ωσης 
πολιτισµώ
ν 

Σύνταξη χωροταξικού Master Plan Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 

∆ικτύωση του Πάρκου και των 
προϊόντων του µε τις γύρω περιοχές, 
τις χώρες και τα αστικά κέντρα 

Επικοινωνία και συνεργασίες µε ανάλογους φορείς 
διαχείρισης και διαφήµιση του Πάρκου στις γύρω 
χώρες και στα αστικά κέντρα 

Αξιοποίηση των µεταφορικών 
υποδοµών και της δεσπόζουσας 
θέσης για την καλύτερη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων 

Συµβολή στην Βελτίωση αγροτικού και δασικού 
οδικού δικτύου 
Αξιοποίηση της σχεδιαζόµενης σιδηροδροµικής 
Εγνατίας οδού 

∆ηµιουργία σηµείων επαφής µε τους 
επισκέπτες του Πάρκου 

Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη 
εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 
Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη 
εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών βιοµηχανικής 
κληρονοµιάς 
Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και 
πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό 
χάρτη ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
∆ηµιουργία Βαλκανικού Κέντρου συνάντησης - 
συνεργασίας και βελτίωση χρηµατοδοτικής 
ωριµότητας µέσω διασυνοριακών προγραµµάτων 
∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και 
ενηµέρωσης επισκεπτών 

Ανάδειξη VIA EGNATIA - ΠΑΡΚΟ 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση 
της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο άφιξης 
του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το 
λιµάνι της Αµφίπολης 
Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των 
σταθµών της Εγνατίας οδού. 

Εργασίες για ανασκαφή, αναστήλωση και κήρυξη 
της Αρχαίας Οδού ως αρχαιολογικός χώρος 

∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της 
Αρχαίας Εγνατίας Οδού 

Ένταξη του Πάρκου Φιλίππων στον 
κατάλογο Πολιτιστικών Τοπίων 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς UNESCO 

Ένταξη του Πάρκου Φιλίππων στον κατάλογο 
Πολιτιστικών Τοπίων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
UNESCO 

 

Σ.Σ 3 
Ανάδειξη, 
ισχυροποί
ηση και 
αξιοποίησ
η της 
πολιτιστική
ς και 
περιβαλλο

Ανάδειξη της ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

Ολοκληρωµένη διασύνδεση όλων των παράλληλων 
δράσεων και υποδοµών που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα της περιοχής 

Παραγωγική αξιοποίηση υδάτινου 
δυναµικού 

Εγγειοβελτιωτικά έργα για την αξιοποίηση των 
υδατικών πόρων, την µείωση των επιπτώσεων 
πληµµυρών ξηρασίας και την βελτίωση της 
παραγωγής. Συντήρηση υπαρχόντων έργων 
∆ηµιουργία µικρών υδροηλεκτρικών έργων 

Ανακατασκευή δικτύων άρδευσης 
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ντικής 
κληρονοµι
άς 

∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε 
κυριότερη την αρδευτική 

∆ηµιουργία περιβαλλοντικών 
υποδοµών και συντήρηση τους 

Καταγραφή των υπαρχόντων περιβαλλοντικών 
υποδοµών στο Πάρκο Φιλίππων, εξεύρεση 
χρηµατοδότησης για την συντήρηση τους και 
συντονισµός στην χρήση και διαχείρισης τους από 
τον κοινό φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
και τέλος διασύνδεση τους 
Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά 
των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των Υδάτων 
και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού 
τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις µε 
βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής 
και τεχνών) 
∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 

∆ιερεύνηση κατόπιν µελέτης της ανάγκης 
δηµιουργίας νέων περιβαλλοντικών υποδοµών 

Αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας και προστασίας 
και εν γένει του Περιβαλλοντικού 
αποθέµατος 

∆ράσεις προβολής των περιοχών αυτών 

∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών 
Φιλίππων 
∆ιατήρηση της δηµόσιας λευκοκαλλιέργειας στην 
πληµµυρική κοίτη του Στρυµόνα. 
∆ηµιουργία µνηµείων της φύσης στα χαµηλά των 
Τεναγών και βοσκοτόπων 
Ανασύσταση της Λίµνης Αχινού 

Μελέτες καταγραφής της Χλωρίδας και της Πανίδας 
των περιοχών αυτών 

∆ηµιουργία υποδοµών διαχείρισης 
αποβλήτων και περιβαλλοντικών 
κινδύνων 

Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών 
Φυτοπροστατευτικών 

Συµβολή στην αντιµετώπιση παράνοµων και 
παράτυπων εισαγωγών Φυτοφαρµάκων, 
Κτηνιατρικών Φαρµάκων και Λιπασµάτων, ακόµα 
και απαγορευµένων από όµορες χώρες 
Επέκταση της ανακύκλωσης σε όλες τις αγροτικές 
περιοχές µε δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών και 
ενηµερώσεων 
Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
αποτροπής της καύσης των υπολειµάτων των 
καλλιεργειών 
∆ηµιουργία µονάδων βιολογικών καθαρισµών 
αστικών αποβλήτων και µικρών (compact) 
βιολογικών καθαρισµών όπου χρειάζεται (αφορά 
Ιδιωτική επιχειρηµατικότητα) 
Αποτελεσµατική και µόνιµη καταπολέµηση των 
κουνουπιών 

Αποκατάσταση των λατοµευθέντων χώρων 
µαρµάρου και περιορισµό στην ανεξέλεγκτη 
ανόρυξη νέων 
∆ηµιουργία υποδοµών θωράκισης από εισαγόµενες 
απειλές (εχθροί, ασθένειες κ.α.) και έλεγχου των 
χωροκατακτητικών ειδών 
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Αξιοποίηση και διατήρηση του 
φυσικού γενετικού και αισθητικού 
αποθέµατος της περιοχής 

Μελέτες ολοκληρωµένης καταγραφής κατοχύρωσης 
και αξιοποίησης του 

Παρακολούθηση του πληθυσµού των µοναδικών 
ειδών της ιχθυοπανίδας στα Τενάγη Φιλίππων για 
την προστασία τους 
Υποδοµές επισκεψιµότητας γνωριµίας και ξενάγησης 
στο απόθεµα και δράσεις προώθησης και ανάδειξης 
του - σύνδεσης του µε το τουριστικό προϊόν 

Ανάπτυξη οικοτουριστικού 
προϊόντος στην ορεινή περιοχή 

Μελέτη διερεύνησης ανάδειξης και στοχοθέτησης 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης του οικοτουριστικού 
προϊόντος στην ορεινή περιοχή - εφαρµογή της 
σχετικής µελέτης της Αναπτυξιακής ∆ράµας για τις 
περιοχές του Πάρκου στην ΠΕ ∆ράµας 
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υποδοµών 
οικοτουρισµού 
Αξιοποίηση του παραδοσιακού οικιστικού 
αποθέµατος στους ορεινούς οικισµούς 

Σύνδεση παραδοσιακών οικισµών 
µε παραδοσιακές δραστηριότητες 

∆ηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίας- 
αγροτικού τρόπου ζωής και διατροφής 

Αξιοποίηση του έργου ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 
διαφόρων µελετών και 
αναπτυξιακών σχεδίων για το 
Πάρκο Φιλίππων 

Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των 
µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
Αξιοποίηση των υποδοµών που διαθέτουν αυτά τα 
ιδρύµατα για τις ανάγκες του Πάρκου 

∆ηµιουργία ειδικών και θεµατικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Ανάδειξη νεολιθικής περιόδου µέσα από ένα 
Νεολιθικό Πάρκο παραλίµνιων οικισµών στο Dikili 
Tash 

Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε 
συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής 
Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και 
Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής 
Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 
πολιτισµού 

Ενίσχυση και διασύνδεση των πολιτιστικών 
γεγονότων (culture events) του Πάρκου Φιλίππων 

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και 
Εργαλείων Πληροφορικής για 
προώθηση και προβολή του 
Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Αποθέµατος 

Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους 
Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 

∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων 
των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  

 

Σ.Σ 4 
Καλλιέργει
α 

∆ηµιουργία εξωστρέφειας στον 
πρωτογενή τοµέα µέσα από την 
συνεργασία και την συµµετοχή 

Συνέργεια κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των 
στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδιασµών των 
φορέων, Ενοποίηση τους υπό την σκέπη του φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
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συµµετοχι
κής 
προσέγγισ
ης στην 
ανάπτυξη 
της 
περιοχής 
σε 
προορισµό 
παγκόσµια 
ακτινοβολί
ας 

Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster 
στον Αγροτικό τοµέα και διεπαγγελµατικών µεταξύ 
κλάδων (στο 3ο παραδοτέο συνεργασία) 

Βέλτιστη αξιοποίηση του 
εξειδικευµένου προσωπικού 

∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και 
πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 

Προώθηση και ενίσχυση της 
συµµετοχικής διακυβέρνησης µε την 
κοινωνία των πολιτών 

Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο 
µε τους πολίτες του Πάρκου και Ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των 
φορέων 
∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" για 
υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και 
διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

 

Σ.Σ 5 
Προώθηση 
παρεµβάσε
ων για 
δηµιουργί
α ευνοϊκού 
Θεσµικού 
Περιβάλλο
ντος 

Καλύτερη αξιοποίηση 
χρηµατοδοτικών αναπτυξιακών 
εργαλείων 

Παρεµβάσεις για την απλούστευση 
γραφειοκρατικών διαδικασιών υλοποίησης των 
προγραµµάτων 
Κατάρτιση τοπικού προσωπικού στην αξιοποίηση 
των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 

Βελτίωση της οργάνωσης και 
λειτουργίας των δοµών και του 
θεσµικού πλαισίου διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των 
υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 
ΓΟΕΒ 
Αντιµετώπιση λαθροθηρίας µε καλύτερη σήµανση 
απαγορευµένων περιοχών, φύλαξη και 
αστυνόµευση τους 
Αντιµετώπιση της λαθραλιείας στα εσωτερικά ύδατα 

Αντιµετώπιση λαθροσυλλογής αρωµατικών φυτών 
µε ενηµέρωση κοινού, φύλαξη και αστυνόµευση 
τους 

Συµβολή στην τροποποίηση του 
τεχνικού - νοµοθετικού πλαίσιο 
διαχείρισης των δασών - 
βοσκοτόπων 

Εκσυγχρονισµός των µεθόδων παραγωγής και της 
εισαγωγής της σύγχρονης τεχνολογίας στη 
διαχείριση 
Εξεύρεση πόρων χρηµατοδότηση της δασοπονίας 
στο πάρκο Φιλίππων 

Θεσµοθέτηση µέτρων και µέσων 
ενεργητικής και παθητική 
προστασίας φυτικής και ζωικής 
παραγωγής από καιρικά φαινόµενα 

Συµβολή στην ένταξη του Ν. Καβάλας και Σερρών 
στην εναέρια αντιχαλαζική προστασία του ΕΛΓΑ και 
επέκταση του µέτρου της παθητικής αντιχαλαζικής 
προστασίας ή αντιβρόχινων µεµβρανών και σε 
άλλες καλλιέργειες και περιοχές 
∆ηµιουργία κλάδου ασφάλισης του φυτικού 
κεφαλαίου και των υποδοµών των αγροτών µας 
από κάθε είδους ζηµιές 

∆ηµιουργία ενός φορέα Φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 

Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και δηµιουργία 
ενός φορέα Φορέα διαχείρισης του Πάρκου 
Φιλίππων - Καθορισµός του έργου, των 
αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα 
αυτού, µέσω διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να 
δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 
Θέσπιση Πολιτιστικού Παρατηρητηρίου (Cultural 
Observatory) 
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Θέσπιση Περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου 
(Environmental Observatory) 

Συµβουλευτική σε ∆ηµόσιους 
φορείς του Πάρκου Φιλίππων για 
την παροχή λύσεων σε προβλήµατα 
τους που επηρεάζουν το Πάρκο 

Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των 
δηµοσίων υπηρεσιών 
Συµβουλευτικά στην ∆ηµιουργία αποδοτικών 
οργανογραµµάτων των δηµοσίων υπηρεσιών 
Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των 
πάσης φύσεως εµποδίων 

∆ηµιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Αγροτών (ΚΕΑ) 

Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή 
συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 
προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες 
κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπεραίωση 
γραφειοκρατικών και διοικητικών διαδικασιών 
προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

Θεσµικές παρεµβάσεις για την 
εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης και 
τραπεζικής χρηµατοδότησης στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του 
αγροτικού τοµέα και της αλιείας 

Επέκταση δραστηριοτήτων Συνεταιριστικών 
Τραπεζών ∆ράµας και Σερρών σε όλο το πάρκο 
Φιλίππων, σε πιστοποιηµένες από το σύµφωνο 
ποιότητας επιχειρήσεις του Πάρκου Φιλίππων 

 

Σ.Σ 6: 
Χρήση της 
εφαρµοσµ
ένης 
εκπαίδευσ
ης για την 
παραγωγι
κή 
αναδιάρθρ
ωση και 
την 
βιώσιµη 
ανάπτυξη 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τους 
αγρότες σε αγροτικά και Περιβαλλοντικά θέµατα 
Ενίσχυση του ΚΠΕ Φιλίππων - διοργάνωση 
δράσεων 

∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για 
περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής  
Υποστήριξη περιβαλλοντικών οµάδων των σχολείων 
στο Πάρκο Φιλίππων 

Σεµινάρια κατάρτισης πάνω στις αρχές και στην 
πρακτική της βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 
για τον πολιτισµό και τουρισµό κατά 
τη διάρκεια όλου του έτους 

Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές 
δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 
λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 
Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις 
παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 
γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
Συµπόσιο Σύγχρονης Τέχνης 

∆ράσεις βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 

Ενίσχυση επαγγελµατικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης πάνω 
σε ζητήµατα βιώσιµης πολιτιστικής 
ανάπτυξης 

Επαγγελµατική κατάρτιση ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων (Άνεργοι, χαµηλή εξειδίκευση) για ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στην πολιτιστική ανάπτυξη 
(entrepreneurship, sustainable development, cultural 
heritage management) µέσω εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων 
Καλλιέργεια του πνεύµατος φιλοξενίας 

Προγράµµατα κατάρτισης στον Συµβολή στην υλοποίηση προγραµµάτων ανά τοµέα 
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πρωτογενή τοµέα δραστηριότητας και ηλικία απασχολούµενου, µετά 
από διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και 
υποστηρίζοντας την παραγωγική αναδιάρθρωση 

 

Σ.Σ 7: 
Συµβολή 
στην 
Αναδιάρθ
ρωση του 
Παραγωγι
κού 
Μοντέλου 

Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου µε 
αύξηση στην µεταποίηση του 

Προσέλκυση νέων επενδύσεων µεταποίησης 
Μαρµάρου και Σχιστόλιθου, δηµιουργώντας τις 
απαραίτητες υποδοµές και δίνοντας κίνητρα 
Αξιοποίηση των στείρων (υπολείµµατα λατοµείων 
µαρµάρου) για την εντός του Πάρκου παραγωγή 
πλαστικοποιηµένου χαρτού 

Συµβολή στην ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών και αλιείας 

∆ηµιουργία υποδοµών οργανωµένης ανάπτυξης 
ιχθυοκαλλιεργειών στο Κεφαλάρι ∆ράµας 

∆ηµιουργία υποδοµών αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας στα Ν.Κερδύλια και τουριστική 
αξιοποίηση του ιστορικού λιµένα ως υποδοχέα 
τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής που θα 
δηµιουργήσουν προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης 

Συµβολή στην αύξηση αξιοποίησης 
του δασικού αποθέµατος 

Συµβολή στην µετατόπιση του παραγωγικού 
µοντέλου της δασοπονίας και εκτός της ξυλοπονίας 

Εκπόνηση διαχειριστικών µελετών για δάση που 
µέχρι πρόσφατα δεν τα θεωρούσαν παραγωγικά. 

Κατάρτιση των µελών των δασικών συνεταιρισµών 
και συµβολή στην καλύτερη οργάνωση τους 

Μείωση του κόστους παραγωγής - 
βελτίωση Ανταγωνιστικότητας και 
εισοδηµάτων 

Κινητοποίηση υπηρεσιών για την αντιµετώπιση 
αθέµιτου ανταγωνισµού (παράνοµες Ελληνοποιήσεις 
και εισαγωγές κ.α.) 

∆ράσεις εκµηχάνισης και εκσυχρονισµού των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και έργα αγροτικού 
εξηλεκτρισµού - Υιοθέτηση νέων παραγωγικών 
πρακτικών - εκπαίδευση αγροτών σε αυτές 
Αναδασµοί αγροτεµαχίων (διαβουλεύσεις, βέλτιστος 
σχεδιασµός αναδασµού) 

Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης 
καλλιεργειών και εκτροφείων 

Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες 
που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - 
∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο 
Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην 
αναδιάρθρωση 

Ενεργοποίηση της τοπικής 
Αγροτικής επιχειρηµατικότητας 

Συµβολή στην ανάπτυξη της συµβολαιακής 
γεωργίας 

Αξιοποίηση της καινοτοµίας στον 
πρωτογενή τοµέα 

Με κατάλληλη εκπαίδευση και ενηµέρωση των 
αγροτών και αξιοποίηση της παραγόµενης έρευνας 
µέσω πειραµατισµού και εύρεσης χρηµατοδοτικών 
εργαλείων 
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∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού 
Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του εξειδικευµένου 
προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην 
µεταποίηση 

Ολοκληρωµένες δράσεις βελτίωσης 
της µεταποίησης των αγροτικών 
προϊόντων του Πάρκου 

Εκπόνηση µελέτης για την βελτίωση της µεταποίησης 
και την κατεύθυνση που θα πρέπει αυτή να 
ακολουθήσει στην περιοχή του Πάρκου και θα 
περιλαµβάνει: 1) Κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού 
στη µεταποίηση 2) Αξιοποίηση της ποικιλοµορφίας 
προϊόντων και σύνδεσης τους µε την µεταποίηση 3) 
Ενίσχυση της µεταποίησης των παραδοσιακών 
προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων 4) ∆ηµιουργία 
µικρών µονάδων αξιοποίησης αρωµατικών φυτών 
(αποστακτήρια, σαπωνοποιίας, κ.α.) 5) 
Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού και οργάνωσης 
υπαρχόντων µεταποιητικών επιχειρήσεων και 
Υιοθέτηση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας 
του παραγόµενου προϊόντος σε κάθε στάδιο 

Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών 
στον πρωτογενή τοµέα 

∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 
∆ηµιουργία σύγχρονων υποδοµών συντήρησης και 
αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 

Αποδοτικότερη αξιοποίηση του 
Π.Α.Α. στην αναδιάρθρωση του 
πρωτογενή τοµέα του Πάρκου 
Φιλίππων 

Επικέντρωση στην Ανανέωση Αγροτικού πληθυσµού 
- Πρόγραµµα Νέων Αγροτών 

Αποδοτικότερη αξιοποίηση τους 2ου Πυλώνα του 
ΠΑΑ σε σχέση µε τον 1ο - Συµβολή στην 
απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις 
Επικέντρωση στην εφαρµογή του µέτρου - 
Επενδύσεις στις Γεωργικές εκµεταλλεύσεις "Σχέδια 
Βελτίωσης" 
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Γ.3. Ιεράρχηση αναπτυξιακών αναγκών και δράσεων 
 
 
Στις προηγούµενες ενότητες διαµορφώθηκε η Στρατηγική του “Πάρκου Φιλίππων”. Σκοπός 
του παρόντος κεφαλαίου είναι να µεταφράσει τη στρατηγική και τους στόχους της σε 
δράσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την εγκαθίδρυση, αειφορία του “Πάρκου Φιλίππων” 
καθώς την και συνέργεια όλων των εµπλεκόµενων µερών. Για την  ιεράρχηση των δράσεων 
αυτών έχει επιλεχθεί η πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης. 
 
Η διαπίστωση ότι η επίλυση του πολύπλευρου µοντέλου “Πάρκο Φιλίππων” δεν µπορεί να 
πραγµατοποιείται µέσω µίας µονόπλευρης και µονοδιάστατης ανάλυσης, µας οδήγησε στη 
χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων (multicriteria decision aid, ή multicriteria 
decision making). Η αξιολόγηση των προτεινόµενων δράσεων, σύµφωνα µε το µοντέλο της 
πολυκριτηριακής αξιολόγησης, θα πραγµατοποιηθεί σε αυτό το στάδιο ώστε να πετύχουµε τη 
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα, τόσο σχεδιαστικά όσο και στο στάδιο της υλοποίησης 
και διαχείρισης του σχεδίου. 
 
Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων το οποίο αναπτύχθηκε 
για να περιορίσει τη σύγχυση που προκαλείται σε περιπτώσεις που εµπλέκονται µεταξύ τους 
πολλά και διαφορετικής φύσεως κριτήρια που αφορούν συγκεκριµένες επιλογές. 
Ουσιαστικά, µε τη µέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται η σύνθεση ενός µεγάλου όγκου πληροφοριών, 
διατηρώντας παράλληλα τους στόχους και τις προτιµήσεις του εκάστοτε λήπτη της 
απόφασης. 
 
Τελικά, αυτό που επιδιώκουµε χρησιµοποιώντας πολυκριτηριακές µεθόδους λήψης 
αποφάσεων, είναι ο πολιτικός συµβιβασµός ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
ρυθµίζοντας κατά περίπτωση και ανάλογα µε τους στόχους που έχουµε θέσει, το βάρος που 
φέρει ο καθένας στην τελική λήψη της απόφασης. 
 
Συγκεκριµένα τα κριτήρια για την ιεράρχηση των προτεινόµενων δράσεων είναι: 
 
 
Αναγκαιότητα  
 
 
Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα µε την χρονική Αναγκαιότητα τους. Οι 
βαθµίδες αναγκαιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ και περιγράφουν το βαθµό 
αµεσότητας της ανάγκης που καλούνται να ικανοποιήσουν Η διαβάθµιση της Αναγκαιότητας 
καθορίζεται µε την εξής τριτοβάθµια κλίµακα: 
 

Α Αναγκαιότητα (2-3): ∆ράσεις που είτε α)πρέπει να υλοποιηθούν 
άµεσα/βραχυπρόθεσµα (µέχρι 31-12-2021) για διάφορους λόγους (είδος ανάγκης 
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που ικανοποιούν, συγκυρία, κτλ.), είτε β) απαντούν σε άµεσες ανάγκες πολιτών, 
ανάγκες της περιοχής, ή των εµπλεκόµενων φορέων. 
 
Β Αναγκαιότητα (1-2): ∆ράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µεσοπρόθεσµα 
(2021-2028) ή προϋποθέτουν συνέργειες ή απαντούν σε λιγότερο άµεσες ανάγκες 
πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή των εµπλεκόµενων φορέων. 
 
Γ Αναγκαιότητα (0-1): ∆ράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν µακροπρόθεσµα 
(2028+), προϋποθέτουν την επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην 
υλοποίηση ή δράσεις που ο σχεδιασµός και υλοποίησή τους εξαρτάται κατά βάση 
από άλλους φορείς. 

 
 
Χρηµατοδοτική Ωριµότητα (ή διαθεσιµότητα των απαιτούµενων πόρων) 
 
 
Περιγράφει το βαθµό ή πιθανότητα εξασφάλισης των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για 
την υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης. Στην περίπτωση που η δράση δεν απαιτεί 
χρήµατα, η χρηµατοδοτική ωριµότητα αντιστοιχεί στο βαθµό της διαθεσιµότητας του 
εξοπλισµού ή/και των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.  
 
Η διαβάθµιση της  Χρηµατοδοτικής ωριµότητας καθορίζεται από την εξής τριτοβάθµια 
κλίµακα: 
 

Υψηλή ωριµότητα (2-3): ∆ράσεις για τις οποίες είτε έχουν διασφαλιστεί είτε είναι υπό 
διασφάλιση οι απαραίτητοι οικονοµικοί (ή/και άλλοι) πόροι για την υλοποίησή τους. 
 
Μέση ωριµότητα (1-2): ∆ράσεις για τις οποίες, είτε έχουν διασφαλιστεί µερικώς είτε 
είναι σχετικά µικρής αξίας, οι απαραίτητοι οικονοµικοί (ή/και άλλοι) πόροι για την 
υλοποίησή τους. ∆ράσεις για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί καθόλου πόροι αλλά 
υπάρχουν εντοπισµένες δυνητικές πηγές χρηµατοδότησης (ή ανθρώπινοι πόροι) που 
προσδιορίζονται 
 
Ανώριµο (0-1): ∆ράσεις για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί καθόλου πόροι αλλά 
ούτε και έχουν εντοπιστεί δυνητικές πηγές χρηµατοδότησης (ή ανθρώπινοι πόροι). 

 
 
 
Ολιστικότητα (Συνδυασµός ∆ιεπιστηµονικότητας & Συµµετοχικότητας)  
 
 
Η διαβάθµιση της Ολιστικότητας καθορίζεται από την εξής τριτοβάθµια κλίµακα: 
 

Υψηλή (2-3) - Η δράση συνδυάζει και τους τρεις πυλώνες ή έχει αποτελέσµατα και 
στους τρεις ή ενεργοποιεί πολλά επιστηµονικά πεδία και έχει υψηλή συµµετοχικότητα 
από πολλούς εµπλεκόµενους φορείς. 
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Μέση (1-2) - Η δράση συνδυάζει δυο πυλώνες ή έχει αποτελέσµατα σε δυο πυλώνες ή 
ενεργοποιεί κάποια επιστηµονικά πεδία και έχει µέση συµµετοχικότητα από πολλούς 
εµπλεκόµενους φορείς. 
 
Χαµηλή (0-1)  - Η δράση αφορά σε έναν πυλώνα ή έχει αποτελέσµατα σε ένα 
πυλώνα ή ενεργοποιεί ένα επιστηµονικό πεδίο και έχει χαµηλή συµµετοχικότητα σε 
εµπλεκόµενους φορείς. 

 
 
Μέγεθος ∆ράσης (Κόστος & Χρόνος υλοποίησης)  
 
 
Είναι σηµαντικό να αποφασίσουµε το µέγεθος των δράσεων που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε Οι µικρότερες δράσεις µπορούν να συνδυαστούν ευκολότερα και να 
δηµιουργήσουν ένα γενικότερο πλαίσιο. Η συµµετοχή των πολιτών θα είναι ευκολότερη και 
το αντίκτυπο πιο άµεσο. 
Μεθοδολογία: “Urban acupuncture” 
 
Η διαβάθµιση του Μεγέθους ∆ράσεων καθορίζεται από την εξής τριτοβάθµια κλίµακα:   
 

Μικρό µέγεθος (2-3)  - Μικρής χωρικής κλίµακας και/ή µικρής χρονικής υλοποίησης, 
εννοώντας ένα βραχυπρόθεσµο πλάνο δηµιουργίας µίας δράσης ή ένα µέρος ενός 
“δικτύου” δράσεων, που µπορεί να λειτουργήσει ως εναρκτήριο σηµείο για την 
υλοποίηση των υπολοίπων σηµείων του ίδιου συνόλου δράσεων. 
 
Μεσαίο µέγεθος (1-2) - Μεσαίας χωρικής κλίµακας και/ή µεσαίας χρονικής 
υλοποίησης, εννοώντας ένα µεσοπρόθεσµο πλάνο δηµιουργίας µίας δράσης ή µίας 
µικρής οµάδας δράσεων. 
 
Μεγάλο µέγεθος (0-1) - Μεγάλης χωρικής κλίµακας και/ή µεγάλης χρονικής 
υλοποίησης, εννοώντας ένα µακροπρόθεσµο πλάνο δηµιουργίας µίας δράσης ή µίας 
µονάδας δράσεων. 

 
 
 
Η συνάρτηση της παραπάνω πολυκριτηριακής αξιολόγησης απεικονίζεται σχηµατικά ως 
εξής: 
 
 Βιωσιµότητα 60% Ρεαλιστικότητα 40% 

∆είκτης 
αξιολόγησης 
∆ράσης  

Βαθµός 
Αναγκαιότητας * 
30% 

Βαθµός 
Ολιστικότητας * 
30% 
 

Βαθµός 
Χρηµατοδοτικής 
Ωριµότητας * 
20% 
 

Βαθµός 
Μεγέθους 
∆ράσης * 20% 
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Η ανώτατη βαθµολογία που µπορεί να λάβει µία δράση είναι τρία (3). Αξίζει να σηµειωθεί 
πως η συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης των έργων αποτελεί µια προσέγγιση 
Βιωσιµότητας - Ρεαλιστικότητας της αξιολόγησης των υπαρχόντων αναγκών, των δηµόσιων 
επενδύσεων, της διεπιστηµονικής και συµµετοχικής προσέγγισης καθώς και του µεγέθους του 
έργου µε βάση το κριτήριο της ωφελιµότητας προς τους δυνητικά ωφελούµενους πολίτες. 
Επίσης είναι σηµαντικό να δηλωθεί πως η µέθοδος είναι δυναµική καθώς οι παράµετροι που 
καθορίζουν τον τελικό δείκτη αξιολόγησης είναι µεταβλητές που επηρεάζονται από τον 
χρόνο, τις συγκυρίες, κτλ. Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν αντικειµενικές παραµέτρους 
της συνάρτησης και καταγράφηκαν σε κάθε δράση µε βάση την κατά το δυνατό 
αντικειµενική αξιολόγηση της Οµάδας Έργου της Στρατηγικής µελέτης Σκοπιµότητας και  
Βιωσιµότητας του “Πάρκου Φιλίππων”. Με βάση τα παραπάνω, το αποτέλεσµα της 
αξιολόγησης της κάθε δράσης µπορεί να ληφθεί υπόψη ως ένας περιγραφικός δείκτης για τη 
δράση αυτή.  
 
 
 

Γ.4. Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων µε τον υψηλότερο 
βαθµό αξιολόγησης 
 
 
 
Στον παρόντα επιχειρησιακό σχεδιασµό, επιλέχθηκε κατά βάση να ενσωµατωθούν µόνο 
δράσεις µε χαρακτήρα έργου (project): οι προτεινόµενες δράσεις έχουν αυτοτελή, µε χρονική 
αρχή και τέλος, µεταβατικό χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση ενός µοναδικού 
παραδοτέου - αποτελέσµατος (έργου, µελέτης, ενέργειας). Αυτό επιτρέπει στον χρήστη του 
σχεδίου να επικεντρωθεί σε δράσεις καθοριστικές για την τοπική ανάπτυξη, κρατά το 
συνολικό όγκο των σχεδίων δράσης σε διαχειρίσιµο επίπεδο και ενισχύει τον επιδιωκόµενο 
εργαλειακό χαρακτήρα του παρόντος εγχειριδίου. 
 
Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και 
συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, 
ενέργειες δικτύωσης, ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις.  
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πενήντα (50) πρώτες δράσεις µε τον µεγαλύτερο βαθµό 
αξιολόγησης, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙ, εµφανίζεται η αναλυτική βαθµολογία και των εκατόν 
πενήντα πέντε (155). 
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Γ.4.1 Συνοπτική παρουσίαση Ιεραρχηµένων ∆ράσεων 

 
Α/α ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού 
σήµατος 

2.92 

2 ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της 
περιοχής 

2.89 

3 Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και δηµιουργία ενός φορέα 
Φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων - Καθορισµός του έργου, 
των αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα αυτού, µέσω 
διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω 
προς τα πάνω 

2.88 

4 Master Plan Χωροταξίας 2.82 

5 Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες 
πολιτιστικής συµβουλευτικής 

2.8 

6 ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου 
συνεργασίας (Co-working space) 

2.8 

7 Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο µε τους πολίτες 
του Πάρκου και Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 
µεταξύ των φορέων 

2.77 

8 Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών 
επιστηµονικών υπηρεσιών και προγραµµάτων κατάρτισης σε 
αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπεραίωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ 
αγροτών) 

2.74 

9 Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος 
στον κοινό διαδραστικό χάρτη ως κέντρο διασταύρωσης 
πολιτισµών 

2.74 

10 ∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού 
εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και υπηρεσιών 

2.73 

11 ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών 
αφηγήσεων (narratives) 

2.72 

12 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - 
απορροών του Πάρκου Φιλίππων 

2.72 

13 ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών 2.72 

14 Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της 
∆ράµας σε όλο το Πάρκο Φιλίππων 

2.71 

15 Ενίσχυση και διασύνδεση των πολιτιστικών γεγονότων (culture 
events) του Πάρκου Φιλίππων 

2.71 

16 ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

2.71 

17 Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων” 2.7 

18 ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του 
Πάρκου Φιλίππων ως προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 

2.69 

19 Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των 
υποδοµών µε ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και 
εφαρµογή 

2.69 
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20 Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων 
του Πάρκου Φιλίππων και δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, 
ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) 
µε σήµανση τους, µεταποίηση και τυποποίηση τους. Καλάθι 
Αγροτικών Προϊόντων 

2.67 

21 ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 2.67 

22 Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές 
χρήσεις 

2.65 

23 ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας 
Εγνατίας Οδού 

2.65 

24 Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της 
καύσης των υπολειµµάτων των καλλιεργειών 

2.64 

25 Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές 
τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις γεύσεις και τις εµπειρίες της 
περιοχής 

2.64 

26 ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 2.64 

27 ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

2.63 

28 Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών 
Φιλίππων + Αξιοποίηση των Υδάτων και Καναλιών µε 
δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, 
ξεναγήσεις µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής 
και τεχνών) 

2.63 

29 ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 2.63 

30 Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας 2.61 

31 ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχειρισης των υδάτων του 
Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός ΓΟΕΒ 

2.61 

32 Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως 
πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο άφιξης του Αποστόλου Παύλου 
στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

2.6 

33 Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες 
- Συµβολή στην δηµιουργία των λεγόµενων "Πολυδραστήριων 
αγρότων" 

2.6 

34 Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και 
ευρωπαϊκών οργανισµών τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός 
Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, και 3) 
Ευρωπαϊκός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

2.6 

35 Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 2.59 

36 Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να 
στραφεί η αναδιάρθρωση σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της 
µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - 
Κατάρτιση των αγροτών στις νέες καλλιέργειες που θα περιληφθούν 
στην αναδιάρθρωση 

2.59 

37 ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας 
και αξιοποίηση του εξειδικευµένου προσωπικού στον 
συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

2.59 

38 Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 2.58 
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39 ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την 
αρδευτική 

2.58 

40 Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα από την λεπτοµερή 
καταγραφή και προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές 
διαδροµές 

2.55 

41 Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω διοργάνωσης Φεστιβάλ, 
Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

2.55 

42 ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή 
προτάσεων στους τρεις πυλώνες από τους πολίτες και διαδικτυακού 
forum συζήτησης και ιδεών 

2.52 

43 Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση 
ειδικών κατηγοριών επιχειρηµατικότητας 

2.51 

44 Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων 
χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

2.51 

45 Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των σταθµών της 
Εγνατίας οδού. 

2.49 

46 ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη 
έµφαση στον οικοτουρισµό, σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό 
και εκπαιδευτικό τουρισµό 

2.48 

47 Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και 
στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 

2.48 

48 ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και 
µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού πολιτισµού 

2.48 

49 ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίας- αγροτικού 
τρόπου ζωής και διατροφής 

2.48 

50 Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster στον Αγροτικό 
τοµέα και διεπαγγελµατικών µεταξύ κλάδων 

2.47 
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Γ.4.2 Ανάλυση Ιεραρχηµένων ∆ράσεων 

 

Α/Α 1 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής 
επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Για την λειτουργία του Πάρκου Φιλίππων απαιτείται η δηµιουργία και κατοχύρωση της διακριτικής 
επωνυµίας και του σήµατος που θα εξατοµικεύσουν τον φορέα σε σχέση µε το πάρκο και θα το διακρίνουν 
από άλλους οργανισµούς. Επιπλέον, το σήµα θα αποτελέσει το µέσο προβολής και διαφήµισης του Πάρκου 
καθώς και ενηµέρωσης των επισκεπτών σχετικά µε την ποιότητα και την προέλευση των υπηρεσιών και 
προϊόντων της περιοχής παρέµβασης. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα από την δηµιουργία και καταχώρηση 
της διακριτικής επωνυµίας και του σήµατος είναι ο σχηµατισµός της ενιαίας ταυτότητας του Πάρκου 
Φιλίππων καθώς αυτά θα διακρίνουν την περιοχή ως µοναδική και θα ενώνουν όλα τα σηµεία παρέµβασης 
κάτω από έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης.  
Σήµα, σύµφωνα µε το ν. 4072/12, θεωρείται κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να 
διακρίνει τα προϊόντα που µια επιχείρηση παράγει (βιοµηχανικό σήµα) ή εµπορεύεται (εµπορικό σήµα) ή τις 
υπηρεσίες µιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, 
ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, 
συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Το σήµα 
της εταιρίας ανήκει στα διακριτικά γνωρίσµατα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και είναι εκείνο το διακριτικό 
γνώρισµα που διακρίνει το προϊόν και ειδικά την προέλευσή του από µία επιχείρηση που το παράγει ή το 
εµπορεύεται ή το προσφέρει ως υπηρεσία. Για τον σχεδιασµό του σήµατος προτείνεται αυτό να προκύψει 
από ανοιχτό διαγωνισµό για υποβολή προτάσεων από την τοπική κοινωνία καθώς και να δοθεί 
προτεραιότητα σε σχεδιαστικές προτάσεις που προβάλλουν την ιστορία του Πάρκου και τους στόχους φορέα 
διαχείρισης του. 
Στη συνέχεια, η δήλωση κατάθεσης σήµατος για την καταχώρηση του θα συνοδεύεται από έγγραφο που 
αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης και πρέπει να περιέχει: α. αίτηµα για καταχώριση σήµατος, 
β. αποτύπωση του σήµατος, γ. ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του καταθέτη. Επί νοµικών προσώπων, αντί του ονοµατεπώνυµου και της 
κατοικίας, αναγράφεται η επωνυµία και η έδρα αυτών. δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το 
σήµα πρόκειται να διακρίνει, ταξινοµηµένα κατά κλάση µε αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά οµάδα 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Η διακριτική επωνυµία και το σήµα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε κάθε φυσική και ηλεκτρονική 
παρουσία του Πάρκου. 

Παραδοτέα ∆ράσης 
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1. ∆ιακριτική επωνυµία 
2. Σήµα 
3. Καταχώρηση στο Εµπορικό Επιµελητήριο 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 1. Κοινωνία των Πολιτών 
2. Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
3. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
4. Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοια µελέτη στο αρχείο 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Σχεδιασµός σήµατος: 500€ 
2. Βράβευση καλύτερης πρότασης για µοναδικό σήµα από τον 

διαγωνισµό: 100€ 
3. Κόστος καταχώρησης (τέλη): 120€ 

Συνολικό κόστος: 720€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Χορηγία από Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 3 µήνες από την έναρξη υλοποίησης του Master Plan 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 

υπηρεσιών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο  
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 

δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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- Το υφιστάµενο σήµα του Πάρκου Φιλίππων που έχει παραχωρηθεί από την Επιστηµονική Οµάδα 
“Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

 

 
 

- Παράδειγµα ανοιχτού διαγωνισµού σχεδιασµού λογοτύπου από τον ∆ήµο Τριφυλίας 
http://www.designmag.gr/trifilo/11718 
 

 

Α/Α 2 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για 
περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Πάρκο Φιλίππων είναι µια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι για το ότι συµβαίνει στην περιοχή τους και παράλληλα να υπάρχει µια επανατροφοδότηση 
από αυτούς προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να διοργανώνονται 
ανά ∆ήµο τακτικές ετήσιες ανοικτές εκδηλώσεις µε την συµµετοχή όλων των τοπικών φορέων για 
περιβαλλοντικά θέµατα και προβλήµατα της περιοχής. Μπορούν όµως να γίνουν και κάποιες έκτακτες µε 
αφορµή κάποιο πρόβληµα που παρουσιάστηκε Σκοπός τους είναι τόσο η ευαισθητοποίηση όσο και η 
ενηµέρωση των πολιτών για τον περιβαλλοντολογικό πλούτο της περιοχής και τα προβλήµατα που αυτός 
αντιµετωπίζει, µε συµµετοχικές όµως διαδικασίες για τους πολίτες.   
Λόγω του ότι τα σχετικά σεµινάρια για περιβαλλοντικά θέµατα δεν µπορούν να συµπεριλάβουν όλους τους 
αγρότες και την υπόλοιπη κοινωνία, θα πρέπει να γίνονται τακτικά και ανοικτές εκδηλώσεις για 
περιβαλλοντικά θέµατα και ζητήµατα της περιοχής που πέραν των αγροτών αφορούν και κάθε πολίτη. Σε 



 

 371 

αυτές οµιλητές µπορεί να είναι διακεκριµένοι επιστήµονες της περιοχής, ή άλλοι επιστήµονες µε ερευνητικό 
έργο που αφορά της περιοχή. 
Ενδεικτική θεµατολογία τέτοιων εκδηλώσεων  θα µπορούσαν να είναι οι καύσεις των υπολειµµάτων των 
καλλιεργειών η νιτρορύπανση, η διαφύλαξη της τοπικής πανίδας και ιχθυοπανίδας, η ενηµέρωση για τα 
πληµµυρικά φαινόµενα και άλλα. Ταυτόχρονα αυτές οι εκδηλώσεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν και ένα 
σηµείο συζήτησης όχι µόνο για αυτά τα θέµατα, αλλά και για άλλα περιβαλλοντικά θέµατα που θα θέσουν οι 
πολίτες. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Καταγεγραµµένα πρακτικά των εκδηλώσεων αναρτηµένα στο διαδίκτυο 
2. Φυλλάδια ενηµέρωσης των πολιτών 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
της περιοχής και όλοι οι τοπικοί φορείς 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Το έργο δεν απαιτεί ιδιαίτερη ωριµότητα, καθότι µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί άµεσα. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Επειδή αυτές οι εκδηλώσεις µπορούν να γίνουν µε ιδία µέσα σε 
αίθουσες των δήµων, το κόστος είναι ελάχιστο έως µηδενικό. Το µόνο 
κόστος που ενδεχοµένως να υπάρξει θα µπορεί να αφορά την κάλυψη 
οδοιπορικών εξόδων οµιλητών και την έκδοση κάποιων ενηµερωτικών 
φυλλαδίων. Για αυτό βάζουµε ως ενδεικτικό προϋπολογισµό 1000 
ευρώ/έτος/ δήµο 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Κάλυψη από ιδίους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να γίνουν άµεσα 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 
Φιλίππων 

● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και  αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 
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● Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 
● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 
● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" για υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και 

διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 
● ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τους αγρότες σε αγροτικά και Περιβαλλοντικά θέµατα 
● Παρακολούθηση του πληθυσµού των µοναδικών ειδών της ιχθυοπανίδας στα Τενάγη Φιλίππων για 

την προστασία τους 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Ανάλογες εκδηλώσεις έχει πραγµατοποιήσει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα πρακτικά των οποίων είναι αναρτηµένα στα 
παρακάτω λινκ: 
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=56 
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=75 
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=72 
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=92 
 

 

Α/Α 3 

Τίτλος ∆ράσης 

Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και 
δηµιουργία ενός φορέα Φορέα διαχείρισης του 
Πάρκου Φιλίππων - Καθορισµός του έργου, των 
αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα 
αυτού, µέσω διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε 
να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του Οράµατος και της Αποστολής του Πάρκου Φιλίππων είναι η δηµιουργία 
ενός Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων. Μόνο έτσι θα µπορέσει να υπερκεραστεί η υπάρχουσα 
διοικητική αποµόνωση και θα υπάρξει µια ολιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρκου Φιλίππων που θα την 
αναδείξει ως έναν προορισµό µε παγκόσµια ακτινοβολία. 
Η βέλτιστη δηµιουργία ενός Φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, που θα είναι και ο φορέας που θα 
διαχειριστεί την υλοποίηση του Master Plan του Πάρκου Φιλίππων σε συνεργασία µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς απαιτεί την σύνταξη µιας σχετικής µελέτης σκοπιµότητας. Στην µελέτη αυτή θα 
περιγράφονται τόσο τα αντικείµενα και οι δραστηριότητες του φορέα, όσο και τα οικονοµικά του δεδοµένα. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης σκοπιµότητας, θα καθορίσουν το νοµικό πλαίσιο και τον τρόπο 
λειτουργίας του µελλοντικού Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων. Σε αυτήν θα καθορίζονται τα 
αντικείµενα δραστηριότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης, οι πόροι και τα έσοδα του, το σχέδιο δράσης του και ότι 
άλλο αφορά τον φορέα. 
Για την ορθότερη εκπόνηση της και  επιτυχή εφαρµογή στην συνέχεια της µελέτης σκοπιµότητας για την 
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δηµιουργία του Πάρκου Φιλίππων, αυτή θα πρέπει να προέλθει κατόπιν διαβουλεύσεων από κάτω προς τα 
πάνω µε όλη την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας το θεµέλιο της συµµετοχικότητας. Έτσι θα πρέπει να γίνουν 
εκτενείς διαβουλεύσεις µε όλους τους φορείς όλων των περιοχών του Πάρκου Φιλίππων. Συνέπεια αυτών θα 
προκύψει ένας φορέας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Πάρκου, στο όραµα που έχουµε όλοι για 
αυτό και κυρίως στις ανάγκες και τα θέλω των κατοίκων του. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας 
2. Φυλλάδια και εκδηλώσεις ενηµέρωσης 
3. ∆ράσεις διαβούλευσης 
4. Νοµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου, Περιφέρειες του Πάρκου, Αναπτυξιακές εταιρείες, 
Υπουργεία και όλοι οι φορείς του Πάρκου 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει σχετική ωριµότητα σύµφωνα µε το αρχείο µελετών, όµως 
υπάρχει εκπεφρασµένη θέληση και συναίνεση πληθώρας φορέων µε 
βάση τις διαβουλεύσεις πάνω στο προσχέδιο του Μαστερ Πλαν για το 
Πάρκο Φιλίππων που έκαναν η ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους. 
Επιπρόσθετα σε συσκέψεις όλων των τοπικών φορέων στις 16/3/2015, 
εκδόθηκε σχετικό ψήφισµα για την δηµιουργία ενός ενιαίου 
διαπεριφερειακού φορέα διαχείρισης των υδάτων της περιοχής των 
Τεναγών Φιλίππων που είναι το πρώτο βήµα στην δηµιουργία ενός 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων. 
Επίσης η υπάρχουσα ωριµότητα αφορά την οργάνωση και λειτουργία 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Ροδόπης που υπάρχει στο αρχείο µας. 
404. Τα προβλήµατα των Τεναγών Φιλίππων, η αντιµετώπιση τους και η 
αειφορική τους διαχείριση ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Μελέτη σκοπιµότητας 20.000 ευρώ 

Κόστος διαβουλεύσεων 8.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος :       28.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ιδίους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Μέγιστο 2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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Η δηµιουργία του φορέα διαχείρισης Πάρκου Φιλίππων ως τον φορέα που λειτουργικά θα υλοποιεί το 
Master Plan του “Πάρκου Φιλίππων” καταδεικνύει αµέσως την συµπληρωµατικότητα του αµέσως ή εµµέσως 
µε σχεδόν όλα τα προτεινόµενα έργα του Master Plan και πολλά του υπερκείµενου σχεδιασµού. Συνεπώς 
παρακάτω παρατίθενται τα έργα που έχουν µόνο άµεση συµπληρωµατικότητα µε την δηµιουργία του Φορέα 
και όχι την λειτουργία του:     

● Παρεµβάσεις για την νοµική θεσµοθέτηση του Φορέα και την διοικητική αυτοτέλεια του Φορέα 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Βλέπε ανάλογους φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών π.χ. Φορέας διαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, 
Φορέας διαχείρισης Νέστου Βιστωνίδας Ισµαρίδας κ.α. 

 

Α/Α 4 

Τίτλος ∆ράσης 

Master Plan Χωροταξίας 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η Χωροταξική Μελέτη Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας για το "Πάρκο Φιλίππων" στοχεύει στη συλλογή, 
επεξεργασία και πρόταση δράσεων για την Τενάγεια και Παρατενάγεια περιοχή. 
 
Πρώτο βήµα είναι η συλλογή όλων των διαθέσιµων µελετών (είτε χωρικών είτε κοινωνικο-οικονοµικών 
στοιχείων), αλλά και η επί τόπου έρευνα πεδίου, µε σκοπό την αξιολόγηση και εν συνεχεία αποτύπωσή τους 
σε κατηγοριοποιηµένους χάρτες. Σαν δεύτερο βήµα, από τον κατάλληλο συνδυασµό των προαναφερθέντων 
στοιχείων, προκύπτουν συµπερασµατικοί χάρτες και διαγράµµατα που βοηθούν στη διάγνωση και παρέχουν 
µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τυχόν απειλές ή ευκαιρίες που παρουσιάζονται ανά κατηγορία στη συγκεκριµένη 
περιοχή. Έπειτα, έχοντας πρώτα αναλύσει τις υπάρχουσες µελέτες αντίστοιχων φορέων, πραγµατοποιείται 
ανάλυση SWOT, όπου µελετώνται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της περιοχής παρέµβασης, καθώς και οι 
ευκαιρίες και απειλές που υπάρχουν, της οποίας τα αποτελέσµατα στην πορεία συνδυάζονται και 
συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα της Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιµότητας και Βιωσιµότητας. 
 
Καθορίζονται έτσι οι προτεινόµενες δράσεις χωρικών επεµβάσεων ανά πυλώνα ανάπτυξης, και σε παράθεση 
µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, δηµιουργείται ένας Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός (Master Plan). 
  
Ο κύριος στόχος, λοιπόν, της µελέτης αυτής είναι να αναπτύξει ένα µοντέλο, για την υγιή ανάπτυξη της 
περιοχής, που θα συνδυάζει τη χωρική δοµή της µε το σύνολο των βασικών δικτύων που τη διέπουν. 
 
Η παραπάνω µεθοδολογία ονοµάζεται «Αστικός Μεταβολισµός» 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 
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1.  Αναγνώριση και αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής παρέµβασης σε χάρτες 
µορφής GIS 
2.  ∆ιάγνωση - Στοχοθέτηση / Στρατηγικός σχεδιασµός περιοχής παρέµβασης 
3.  Χωροθέτηση προτάσεων σε χάρτη µορφής GIS / Επιµέρους λεπτοµερής σχεδιασµός σε 
συγκεκριµένα σηµεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
4.  Χρονοπρογραµµατισµός / Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, 
ΑΜΚΕ «Επιστηµονική οµάδα Οψόµεθα Εις Φιλίππους» 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Στην παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχει ωριµότητα του 
συγκεκριµένου έργου. Υπάρχει όµως η βάση που χρειάζεται για να 
υλοποιηθεί το Master Plan Χωροταξίας, δηλαδή ο Στρατηγικός 
Επιχειρησιακός Σχεδιασµός.  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός -       Αναγνώριση και αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της 
περιοχής παρέµβασης: 12.400 Euro 

-       ∆ιάγνωση – Στοχοθέτηση : 12.000 Euro 

-       Στρατηγικός Σχεδιασµός Περιοχής Παρέµβασης : 13.600 Euro 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 40.400 Euro 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 36 εβδοµάδες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

Λόγω τις πολυπλοκότητας και διεπιστηµονικότητας του επιπέδου της µελέτης, κρίνεται άµεση η σύνδεσή της 
µε όλες τις δράσεις που παρουσιάζονται και περιγράφονται από τον Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχεδιασµό. 
Όλες αυτές οι δράσεις θα αποτελέσουν και να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και την ανάπτυξη του Master 
Plan Χωροταξίας, καθώς αυτό είναι που θα τα συνδέσει και θα οργανώσει και θα εµφανίσει τις επιδράσεις 
µεταξύ τους. 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

( https://www.behance.net/gallery/40339307/The-Metabolism-of-Albania ) 
 
  
Μία πρότυπη µελέτη Ολοκληρωµένου Χωροταξικού Σχεδιασµού είναι το έργο “The Metabolism of Albania” 
από το γραφείο .FABRIC . Τα κύρια στοιχεία του έργου αυτού είναι η διαχείριση και η ανάδειξη της περιοχής 
µελέτης, µέσω της ανάλυσης των ροών τεσσάρων βασικών στοιχείων της: α) ενάργεια, β) Νερό, γ) Αγροτική 
παραγωγή, δ) Τουρισµός.  
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Τίτλος ∆ράσης 

Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών 
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κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Πάρκο Φιλίππων θα αποτελέσει ένα ζωντανό πολιτιστικό οργανισµό που θα δραστηριοποιηθεί στην 
περιοχή των νοµών Σερρών, ∆ράµας και Καβάλας και θα λειτουργήσει µε βάση τις σύγχρονες τάσεις και 
πρακτικές παρόµοιων πολιτιστικών τοπίων. Η σύνδεση των πυλώνων πολιτισµού, τουρισµού και 
αγροτοπεριβάλλοντος απαιτεί υψηλά επαγγελµατικά πρότυπα, διεπιστηµονικότητα και συντονισµό ενός 
διαφοροποιηµένου πλήθους πόρων µε στόχο την ανάπτυξη ενός µοναδικού προορισµού. Για τους λόγους 
αυτούς, είναι απαραίτητη η σύνδεση του Πάρκου Φιλίππων µε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών 
κέντρων και εταιριών πολιτιστικής συµβουλευτικής καθώς θα δηµιουργηθούν ωφέλειες για την αναγνώριση 
του Πάρκου ως χώρος παραγωγής πολιτισµού. Επιπλέον, θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες σύνδεσης µε 
παρόµοιους οργανισµούς και µεταφοράς τεχνογνωσίας από εφαρµοσµένες πρακτικές. Τέλος, το Πάρκο 
Φιλίππων θα προκαλέσει το ενδιαφέρον επαγγελµατιών των ειδικοτήτων σχετικών µε τους πυλώνες και 
εποµένως, θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας και υποδοµών εκπαίδευσης (π.χ. συνέδρια, σεµινάρια, 
προγράµµατα κατάρτισης). 

 Εποµένως, δράση περιλαµβάνει την εγγραφή του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων ως ενεργό 
µέλος στα εξής δίκτυα πολιτιστικών κέντρων: 

1.    Trans Europe Halles - Το Trans Europe Halles (TEH) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών κέντρων 
που δηµιουργήθηκε µε την πρωτοβουλία πολιτών και καλλιτεχνών. Το TEH βρίσκεται στο επίκεντρο του 
επαναπροσδιορισµού των βιοµηχανικών κτιρίων της Ευρώπης για τέχνες, πολιτισµό και ακτιβισµό από το 
1983. Από το 2017, το TEH συγκέντρωσε περίπου 90 ανεξάρτητα πολιτιστικά κέντρα και άλλους 
πολιτιστικούς οργανισµούς από όλη την Ευρώπη. Αποστολή τους είναι να ενισχύσουν την αειφόρο 
ανάπτυξη µη κυβερνητικών πολιτιστικών κέντρων και να ενθαρρύνουν νέες πρωτοβουλίες µέσω της 
σύνδεσής τους, της υποστήριξής τους και της προώθησής τους. ∆ιευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία, 
παρέχουν ευκαιρίες µάθησης και ανταλλαγής και προωθούν την πρακτική, τον αντίκτυπο και την αξία της 
τέχνης και του πολιτισµού. Αυτή την στιγµή, το TEH διαθέτει 66 ενεργά µέλη και 25 συνεργάτες. Μόνο τα 
πολιτιστικά κέντρα που έχουν ιδρυθεί από πολίτες µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν µέλη του 
TEH και πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) να είναι ανεξάρτητα και µη κερδοσκοπικά κέντρα 
που προέρχονται από πρωτοβουλία πολιτών µε νοµική δοµή, β) να εκφράζουν µια πολυτοµεακή 
καλλιτεχνική πολιτική που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των µορφών τέχνης µε έµφαση στη σύγχρονη 
τέχνη, γ) να βασίζονται σε κτίρια φιλικά προς το χρήστη, προερχόµενα κατά προτίµηση από εµπορική ή 
βιοµηχανική κληρονοµιά, δ) να διαχειρίζονται ένα υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό πρόγραµµα τουλάχιστον 
περιφερειακής σηµασία; µε την συνειδητοποίηση του σύγχρονου πολιτισµού από την τοπική έως διεθνή 
τέχνη και ε) να γνωρίζουν τις κοινωνικές και πολιτικές πτυχές των πολιτιστικών δράσεων µε την πολιτική ή 
τη δέσµευση για ίσες ευκαιρίες. Άλλοι οργανισµοί που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης µπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για να γίνουν συνεργάτες. 

2. International Council of Cultural Centers (I3C) - Το I3C είναι το παγκόσµιο δίκτυο εθνικών δικτύων / 
ενώσεων κοινοτικών πολιτιστικών κέντρων, που σήµερα συνδέει περισσότερες από 50 χώρες σε 6 
ηπείρους. Το I3C στοχεύει στην σύνδεση αυτών των χώρων κοινοτήτων σε µια οικογένεια κοινών 
ιδανικών και πρακτικών, δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο, ζωντανό και ευέλικτο παγκόσµιο δίκτυο 
Το I3C αποτελεί τη µοναδική διεθνή µη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τα πολιτιστικά κέντρα 
διεθνούς κοινότητας µε τα δικαιώµατά τους, τις ευθύνες τους και τις ανάγκες και στοχεύοντας στην 
δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις δραστηριότητες εθελοντών, καλλιτεχνών και κοινοτικών 
εµψυχωτών ανά τον κόσµο. Το I3C συνεργάζεται µε µια οµάδα µελετητών, καθηγητών, φοιτητών και 
ανεξάρτητων ερευνητών, οι οποίοι συγκροτούν την Συµβουλευτική Οµάδα Έρευνας του I3C (RAG), 
προκειµένου να αναπτύξουν εξειδικευµένες συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο ανάπτυξης της τοπικής 
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εφαρµογής της Σύµβασης της UNESCO για την Προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς (ICH) και 
γενικότερα τους τρόπους µε τους οποίους η τοπική ιστορία, οι εορτασµοί και οι γνώσεις - τόσο 
παραδοσιακές όσο και σύγχρονες - µπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναµη κοινωνικής συνοχής, 
συνεργασίας και βιώσιµης ανάπτυξης σε κοινοτικό, περιφερειακό ή / και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, οι 
δραστηριότητες του περιλαµβάνουν: α) διεξαγωγή πολιτιστικών χαρτογραφήσεων, β) διοργάνωση 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων και συνέδριων, όπως το Θερινό Σχολείο Τεχνών και Επιστηµών για τη 
Βιωσιµότητα στην Κοινωνική Μεταµόρφωση (www.assist2010.ning.com), γ) παροχή συµβουλών σχετικά 
µε την ανάπτυξη πολιτιστικών δικτύων, τη βιωσιµότητα των προγραµµάτων και τις εταιρικές σχέσεις 
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, δ) υποστήριξη σττη δηµιουργία νέων εθνικών και ηπειρωτικών δικτύων, ε) 
ευαισθητοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε τις πολιτιστικές πολιτικές και τις ορθές 
πρακτικές της UNESCO και της Ε.Ε. 
 

Επιπρόσθετα, το Πάρκο Φιλίππων θα ωφεληθεί από την δικτύωση µε εξειδικευµένες εταιρίες και 
οργανισµούς πολιτιστικής διαχείρισης καθώς θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες προβολής, συνεργασίας µε 
εξειδικευµένους συµβούλους, συνδιοργάνωσης σεµιναρίων και προγραµµάτων κατάρτισης και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας για την επιτυχηµένη λειτουργία του Πάρκου. Έτσι, θα είναι δυνατή η προσαρµογή των 
εξειδικευµένων γνώσεων πάνω στους ειδικούς στόχους του Πάρκου. Πιο συγκεκριµένα, η δράση θα 
υποστηρίξει την σύνδεση µε τους παρακάτω οργανισµούς: 

1.    Πλέγµα - Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία "Πλέγµα" ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014.  Με έδρα 
τη Σκόπελο, αναπτύσσει ένα πλέγµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. 
Στους καταστατικούς της σκοπούς περιλαµβάνονται η πολιτιστική διαχείριση, οι πολιτιστικές 
δραστηριότητες, η πολιτιστική δικτύωση, η διοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 
τουριστικών εκδηλώσεων και η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων. Το Πλέγµα αποτελείται από ένα 
µεγάλο δίκτυο αξιόλογων συνεργατών και εθελοντών. Το Πλέγµα παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στον 
τοµέα της πολιτιστικής διαχείρισης, αναλαµβάνοντας τη διαχείριση έργων πολιτισµού και τη διοργάνωση 
πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών δράσεων και 
σεµιναρίων, καθώς επίσης προγραµµάτων πολιτιστικού τουρισµού. Επιπλέον, το Πλέγµα αναλαµβάνει τη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων ευαισθητοποίησης για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
ζητήµατα και θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης κ.ά. 

2.     Εταιρεία Συµβούλων ∆ιαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας 
είναι η συµβολή στη διαρκή προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως θεµελιώδους ανθρώπινου 
αγαθού, καθώς και η βιώσιµη διαχείριση της κληρονοµιάς αυτής προς όφελος του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου στο παρόν και στο µέλλον. 

Το Σωµατείο εννοεί τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως τη συνολική προστασία του υλικού 
καθώς και των αξιών τις οποίες η πολιτιστική κληρονοµιά εκφράζει, ως απόρροια της σύνδεσής της µε το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ως βασικές αρχές της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς το 
Σωµατείο εννοεί τον στρατηγικό σχεδιασµό, τη διεπιστηµονικότητα και τις συµµετοχικές διαδικασίες. Κατά 
το Σωµατείο, η διαχείριση περιλαµβάνει την έρευνα, καταγραφή, τεκµηρίωση, ερµηνεία, αξιολόγηση, 
συντήρηση, διαφύλαξη, νοµική προστασία, ανάδειξη, παρουσίαση, προβολή και αξιοποίηση της υλικής 
(κινητής και ακίνητης) και άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι σύµβουλοι διαχείρισης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς είναι αρµόδιοι για τον στρατηγικό σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση ενεργειών για την 
προστασία των πολιτιστικών αγαθών, σε βάθος χρόνου και µε έµφαση στην προληπτική προστασία, µε 
την εκπόνηση και διεκπεραίωση συγκεκριµένων µελετών διαχείρισης (management plans) σε τοπικό, 
κρατικό και υπερεθνικό επίπεδο. Μεταξύ των καθηκόντων των συµβούλων διαχείρισης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς είναι και τα εξής: α) Συντονισµός µελέτης και εφαρµογής των παραπάνω δραστηριοτήτων, 
β) Αναπροσαρµογή διαδικασιών σε έργα υπό εξέλιξη και επίλυση προβληµάτων, γ) Αναζήτηση και 
διαχείριση εξειδικευµένων συνεργατών, δ) Συντονισµός αρχαιολογικού έργου µε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή και έλεγχος των τελευταίων µε σκοπό την αποτελεσµατική 
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ε) Αναζήτηση χορηγιών και στ) Σύνταξη 
προτάσεων χρηµατοδότησης για σχετικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Απώτερος σκοπός του 
Σωµατείου είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την προώθηση ορθών αρχών και 
αποτελεσµατικών πρακτικών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η ανάπτυξη µιας 
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ευρύτερης πολιτισµικής παιδείας. Το Σωµατείο ενδιαφέρεται ενεργά για την ανάπτυξη ή υποστήριξη 
δράσεων προβολής και εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Για την επίτευξη των σκοπών του το 
Σωµατείο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. 

3. Heritage Management Organization - Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης Κληρονοµιάς (HERITAGE) ιδρύθηκε 
το Νοέµβριο του 2008 µε στόχο να επιτρέψει στους βασικούς διαχειριστές κληρονοµιάς, µέσω της 
στοχοθετηµένης κατάρτισης, να µετασχηµατίσουν ανεξάρτητα περιουσιακά στοιχεία της κληρονοµιάς 
από απλά αντικείµενα µελέτης σε δυναµικές πηγές µάθησης, ταυτότητας της κοινότητας και οικονοµικής 
ανάπτυξης. 
 
Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης Κληρονοµιάς εκπαιδεύει τους επαγγελµατίες στη διαχείριση των τόπων της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες των έργων. Η εκπαίδευση στις βασικές 
δεξιότητες και τις βέλτιστες πρακτικές που καθορίζουν τη διαχείριση της κληρονοµιάς βρίσκονται στο 
επίκεντρο της αποστολής του οργανισµού. Από την ίδρυσή του, ο HERITAGE έχει εκπαιδεύσει 
εκατοντάδες άτοµα και οργανώσεις σε περισσότερες από 50 χώρες και είναι τώρα σε πορεία να 
επηρεάσει το ένα τέταρτο των hotspots παγκόσµιας κληρονοµιάς µέχρι το έτος 2025. Το Πάρκο 
Φιλίππων µπορεί να γίνει ενεργό µέλος καθώς τα µέλη του HERITAGE συµµετέχουν χωρίς κόστος 
µαθήµατα, σεµινάρια και συνέδρια που διοργανώνει ο οργανισµός, όπως στο International Conference 
in Heritage Management. Τα µέλη είναι αποκλειστικά επιλέξιµα για υποτροφίες (αξίας $ 3.000 - $ 5.000) 
για να συµµετέχουν στα καλοκαιρινά προγράµµατα και στα εργαστήρια. Τα µέλη µπορούν να 
συµβουλευτούν τη βιβλιοθήκη διαχείρισης της κληρονοµιάς του οργανισµού και να κανονίσουν ένα 
ραντεβού για να εργαστούν εκεί. Τα µέλη του HERITAGE λαµβάνουν επίσης, δύο φορές το χρόνο, το 
ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο µε το οποίο ενηµερώνονται για τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Συνολικά, τα προγράµµατα του HERITAGE λειτουργούν σε τρία επίπεδα: α) το MA in 
Heritage Management, β) τα τέσσερα θερινά προγράµµατα για φοιτητές και επαγγελµατίες και γ) η σειρά 
Executive Workshop Leadership, καταρτίζοντας ειδικούς στο υψηλότερο επίπεδο.  

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Βεβαίωση εγγραφής ως ενεργά µέλη 
2. Αποδεικτικά έγγραφης επικοινωνία (email, επιστολές) 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 1. Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Εγγραφή TEH: 300€ 
2. Εγγραφή ENCC: 50€ 
3. Εγγραφή ΕΣ∆ΠΚ: 25€ 
4. Εγγραφή HERITAGE: 100€ 

 
Συνολικό κόστος: 475€  

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Κάλυψη από ίδιους πόρους 

  



 

 380 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 2 - 3 µήνες από την ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου 
Φιλίππων  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις:  

● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδοτησης του φορέα αυτού, µέσω 

διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 
● Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο  
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 
τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, 
και 3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Ιστοσελίδα TEH: http://teh.net/  
Ενδεικτικό ετήσιο συνέδριο του TEH που µπορεί να φιλοξενήσει το Πάρκο Φιλίππων ως ενεργό 
µέλος: TEH CONFERENCE 85 https://teh85.zawp.org/ 

- Ιστοσελίδα ENCC: https://encc.eu/ 
- Ιστοσελίδα I3C: https://www.international3c.org/ 
- Ιστοσελίδα Πλέγµα: https://www.plegma.org/ 
- Ιστοσελίδα Εταιρείας Συµβούλων ∆ιαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: 

http://esdiapok.blogspot.gr/ 
- Ιστοσελίδα Heritage Management Organization: https://heritagemanagement.org/about/ 
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Α/Α 6 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων ή 
επιχειρήσεων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-
working space) 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές 

Περιγραφή ∆ράσης 

Υπό την σκέπη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια τέτοια 
θερµοκοιτίδα που θα παράγει ιδέες καινοτοµία και γνώση σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας. Σε αυτήν οι 
εκεί επιστήµονες θα ασχολούνται αποκλειστικά µε την βελτίωση και ανάδειξη της περιοχής παρέµβασης και 
των όµορων δήµων. Το αντικείµενό της θα είναι µελετητικό, συµβουλευτικό, συντονιστικό και εκπαιδευτικό. Η 
Θερµοκοιτίδα αυτή θα είναι αρωγός της περιοχής στο να παράγει προϊόντα και διαδικασίες καινοτοµίας, 
αξιοποιώντας διαδικασίες µάθησης, έρευνας και συνεργασίας, οι οποίες εφαρµόζονται στα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα και στις ικανότητες της κάθε περιοχής και έχουν ως αποτέλεσµα νέα προϊόντα, νέες τεχνικές 
και νέες αγορές. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω αντικείµενα: 
1. Την υλοποίηση του master plan µέσα από την έρευνα. 
2. Τη συγγραφή ή ανάθεση σε τρίτους, νέων ή συµπληρωµατικών µελετών. 
3. Τη διασφάλιση χρηµατοδότησης των µελετών. 
4. Το συντονισµό υλοποίησης των µελετών. 
5. Το συντονισµό των εµπλεκόµενων µελών του αναπτυξιακού µοντέλου (stakeholders). 
6. Την εκπαίδευση των εµπλεκόµενων µελών του αναπτυξιακού µοντέλου (stakeholders). 
7. Τη διενέργεια δηµοσίων σχέσεων και δηµοσιότητας προς όφελος της µάρκας (brand) που θα αναπτυχθεί 
και αποκαλούµε "Πάρκο Φιλίππων". 
 
Οι πολυχώροι συνεργασίας είναι µια παγκόσµια τάση που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από 2005 ενώ 
επιτυχηµένα παραδείγµατα υπάρχουν κυρίως στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Το Πάρκο µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για την δηµιουργία ενός co-working space που ως χώρος ενοικίασης γραφείων 
εκπλήρωσης project και workshops και δράσεων, ανοιχτών στο κοινό, θα ενισχύσει την καινοτοµία και την 
ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, οι πολυχώροι συνεργασίας συνενώνουν σε ένα 
παγκόσµιο δίκτυο επαγγελµατίες που εργάζονται ως ανεξάρτητοι συνεργάτες και επιλέγουν προορισµούς µε 
βάση τη δυνατότητα τους να εξασφαλίσουν αυτόνοµους χώρους εργασίας µέσα από τους πολυχώρους. 
Εποµένως, δηµιουργείται για το Πάρκο Φιλίππων µία νέα πηγή εναλλακτικού τουρισµού που αφορά στον 
επαγγελµατικό τουρισµό.   
 
Μέσω της θερµοκοιτίδας θα ενισχύεται και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά διακρατικά προγράµµατα σε 
συνεργασία µε φορείς άλλων χωρών για µεταφορά καλών πρακτικών, γνώσεων και εµπειρίας. Αυτό θα 
επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας µέσα σε αυτήν ενός τµήµατος συγγραφής προτάσεων για διασυνοριακά 
προγράµµατα. Τα Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράµµατα (Interreg, Black sea Basin κ.α.) είναι µια πηγή 
χρηµατοδότησης για έργα, δράσεις και παρεµβάσεις από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Μια τέτοια πηγή 
χρηµατοδότησης είναι απαραίτητη στην σηµερινή εποχή που σοβεί ακόµα η οικονοµική κρίση στην χώρα 
µας. Το µεγαλύτερο κέρδος όµως των διακρατικών προγραµµάτων (για αυτό και δηµιουργήθηκαν) είναι η 
επικοινωνία και επαφή µεταξύ των φορέων, πολιτών και κοινωνιών µεταξύ των κρατών. Η επαφή αυτή 
ενισχύει την ενωσιακή κουλτούρα και βελτιώνει τις διακρατικές σχέσεις και τον τουρισµό. Κυρίως όµως αυτή 
η επαφή και τα προγράµµατα αυτά µας δίνουν µια µοναδική ευκαιρία για την µεταφορά γνώσεων, ορθών 
πρακτικών και εµπειριών µεταξύ των συµµετεχόντων χωρών. Έτσι και για το πάρκο Φιλίππων η ανάληψη 
τέτοιων προγραµµάτων σε διάφορους τοµείς (Αγροτοπεριβάλλον, Τουρισµός και Πολιτισµός) είναι η ιδανική 
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ευκαιρία για την µεταφορά γνώσεων, ορθών πρακτικών και εµπειριών, ιδίως από περιοχές όπου έχουν 
πετύχει σε τοµείς που θέλουµε και εµείς να πετύχουµε στο Πάρκο Φιλίππων. 
 
Για την δηµιουργία αυτής της θερµοκοιτίδας - πολυχώρου απαιτείται καταρχήν µια µελέτη σκοπιµότητας, 
στην συνέχεια θα πρέπει να δηµιουργηθεί ο χώρος της θερµοκοιτίδας µε όλο τον εξοπλισµό του και θα 
πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες δράσεις και ενέργειες για την ένταξη σε αυτόν του απαραίτητου 
ανθρώπινου δυναµικού ή επιχειρήσεων για την λειτουργία του, όπως αυτές καθορίζονται στην µελέτη 
σκοπιµότητας. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας 
2. Κατασκευή - δηµιουργία του Πολυχώρου 
3. Στελέχωση του χώρου 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Φορέας ∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλίππων, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ∆ήµοι 
του Πάρκου, ολόκληρη η τοπική κοινωνία 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Μελέτη σκοπιµότητας 10.000 ευρώ 

Κατασκευή ή ανακαίνιση χώρου και εξοπλισµός του. Ενδεικτικά για µια 
µικρή σχετικά ανακαίνιση και εξοπλισµό του χώρου θα χρειαστούν 
25.000 ευρώ 

∆ράσεις προσέλκυσης και στελέχωσης του Πολυχώρου                                
20.000 ευρώ κατά προσέγγιση διότι θα καθοριστεί από την µελέτη 
σκοπιµότητας 

Σύνολο: 55.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας - Ε.Σ. 19.2.7: Συνεργασία 

µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 
- "Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών" - Ε.Σ. 19.2.6 - Ενίσχυση 

επενδύσεων µη γεωργικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό 
κλάδο (ιδρύσεις / επεκτάσεις / εκσυγχρονισµοί) - Ε.Σ. 19.2.9 - 
Στήριξη για τη δηµιουργία βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και 
υποδοµών αναψυχής, υποδοµών τουριστικής πληροφόρησης, 
µικρής κλίµακας 

- ∆ιακρατικά Προγράµµατα Intereg 
- ΠΕΠ ΑΜΘ και Κ.Μ. 

 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης  τουλάχιστον τα 3 έτη 
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Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής 
● Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο µε τους πολίτες του Πάρκου και Ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των φορέων 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπαιρέωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασίων προγραµµάτων κ.α. θεµάτων  

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives)  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων” 
● Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδιασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 
εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" για υποβολή προτάσεων από τους πολίτες 
διαδικτυακό forum συζήτησης και ιδεών 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Πληθώρα των παραδειγµάτων τέτοιων πρωτοβουλιών και χώρων όπως το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό 
Πάρκο Ηπείρου που διαθέτει δέκα επτά (17) Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, περισσότερες λεπτοµέρειες στον 
ιστότοπο http://www.step-epirus.gr/index.php/incubator . 
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι ο πρώτος επιστηµονικός οίκος στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην 
κοινωνική οικονοµία, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τις κοινωνικές επενδύσεις. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες στον ιστότοπο https://www.social-economy.com/ 
 

 

Α/Α 7 

Τίτλος ∆ράσης 

Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µε τους πολίτες 
του Πάρκου για ενίσχυση της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας µεταξύ των φορέων 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια 
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Περιγραφή ∆ράσης 

Με βάση τη συµµετοχή, την ανοιχτότητα και τις διατοµεακές συνέργειες, θέλουµε να αναπτύξουµε µια 
πρότυπη διαδικασία συµµετοχικού σχεδιασµού που θα διευκολύνει καινοτόµες λύσεις για το "ΠΆΡΚΟ 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ". Σε διεθνές επίπεδο, αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αποδείξει ότι η διαβούλευση σε φυσικό χώρο 
απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα των πολιτών, συνδέει δυνάµεις και λύσεις που οδηγούν σε πραγµατικά 
χρήσιµα και βιώσιµα έργα. Συµµετέχοντας στο σχεδιασµό, αυτόµατα αναπτύσσεις την αίσθηση του ανήκειν, 
αλλά και την ευθύνη και δέσµευση για την υλοποίηση και την εξέλιξη ενός έργου µε γνώµονα το κοινό 
συµφέρον. Με αντίστοιχο τρόπο θα διαµορφωθεί η Ταυτότητα Τόπου ως ζωντανό πλέγµα που συνδέει και 
ενδυναµώνει όλα τα εµπλεκόµενα στο σχεδιασµό µέρη. 
Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί βάσει του ετήσιου σχεδίου διαβουλεύσεων όπως έχει περιγραφεί στην 
ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών (Β.3): 
 
Πίνακας προετοιµασίας διαβουλεύσεων 

 

 



 

 385 

 

 

 

 
 



 

 386 

Παραδοτέα ∆ράσης 

 
1. Καµπάνια ενηµέρωσης και ενεργοποίησης εµπλεκοµένων. 
2. Σχεδιασµός διαδικασίας διαβούλευσης. 
3. ∆ιαβούλευση σε επίπεδο πυλώνα. 
4. ∆ιαβούλευση µε τους ενεργούς εµπλεκόµενους φορείς όλων των πυλώνων. 
5. Στοχοθέτηση, διατύπωση κοινού κώδικα, διατύπωση τοπικού σύµφωνου ποιότητας "Πάρκο 

Φιλίππων". 
6. Προγραµµατισµός µελλοντικών βηµάτων. 
7. Αποδελτίωση διαβουλεύσεων 
8. Εξαγωγή αποτελεσµάτων. 
9. Καταγραφή προτεινόµενων δράσεων από την κοινωνία. 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 1. Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
2. Τοπικοί Φορείς & Πολίτες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Ετήσιο σχέδιο διαβουλεύσεων 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος: 24.700€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Κάλυψη από ίδιους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης τρεις µήνες (3) κατανεµηµένοι στην διάρκεια ενός έτους 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

Αφορά σε όλες τις δράσεις του Master Plan 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- 1η Ανοιχτή Συνάντηση Εργασίας Οψόµεθα – Έργα 2018 στο Urban Center Πλατεία Καπνεργάτη 
στην Καβάλα 
https://opsometha.org/sinantisi-ergasias-opsometha/ 
https://www.facebook.com/events/536962789993103/ 
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Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών 
επιστηµονικών υπηρεσιών και προγραµµάτων 
κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την 
διεκπεραίωση γραφειοκρατικών και διοικητικών 
διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ 
αγροτών και επιχειρήσεων) 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές 

Περιγραφή ∆ράσης 

Πρόκειται για συµβουλευτικά - ενηµερωτικά και διεκπεραιωτικά όργανα ή γραφεία µε τη µορφή ενός 
αγροτικού - επιχειρηµατικού ΚΕΠ, όπου θα δίνουν πρακτικές συµβουλές και οδηγίες προς τους αγρότες- 
επιχειρηµατίες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον αγροτικό τοµέα και όχι µόνο και για τα προγράµµατα που 
τρέχουν. Θα κινούν διαδικασίες όπως στα κανονικά ΚΕΠ (αιτήσεις, πιστοποιητικά, µητρώο αγροτών, 
ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.α.), θα συνδράµουν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, θα ενηµερώνουν τους αγρότες για 
νέες καλλιέργειες, θα διοργανώνουν ενηµερωτικές ηµερίδες και θα δίνουν συµβουλές για τη µείωση του 
κόστους παραγωγής κ.α. θέµατα που τους αφορούν.  
Η απουσία των δηµοσίων φορέων σε αυτόν τον τοµέα των υπηρεσιών έχει καλυφθεί εν µέρει από τον 
ιδιωτικό τοµέα όχι όµως για όλα τα αντικείµενα, παρά µόνο για αυτά που τους αποφέρουν έσοδα. Όµως 
αυτές οι ιδιωτικές υπηρεσίες δεν είναι προσβάσιµες από όλους τους αγρότες και επιπρόσθετα είναι επ’ αµοιβή 
κι αυξάνουν το κόστος παραγωγής.  
Ενδεικτικά αντικείµενα που θα ασχοληθούν αυτές οι δοµές είναι η αδειοδότηση γεωτρήσεων, ίδρυση 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες αγροτών, αδειοδότηση κάθε φύσης επιχειρήσεων, η συµβολή τους 
στην άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων που επιφέρει ο διοικητικός τεµαχισµός, η αξιοποίηση των ΚΕΑ 
στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των αγροτών και Συµβουλευτική µέσω των ΚΕΑ της αδειοδότησης της 
επιχειρηµατικότητας γενικότερα. Μεγάλο πρόβληµα στις επιχειρήσεις αποτελεί και το δαιδαλώδες νοµοθετικό 
πλαίσιο επενδύσεων και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στην Χώρα µας που αφορά και τον πρωτογενή 
τοµέα. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να προστεθεί και η κακή λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών που 
λόγω ελλείψεων προσωπικού και πόρων και λόγω αυτού του προβληµατικού νοµοθετικού πλαισίου, δεν 
µπορούν να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους και δυσχεραίνουν τις όποιες προσπάθειες καθυστερώντας 
υπερβολικά τις αδειοδοτήσεις επενδύσεων και επιχειρήσεων  
Σε πρώτη φάση τα ΚΕΑ µπορούν να στελεχωθούν µε Γεωτεχνικό προσωπικό (γεωπόνους, κτηνιάτρους κ.α.) 
και Οικονοµολόγους µέσω της Κοινωφελούς εργασίας καθότι συνάδει µε τους σκοπούς της δράσης αυτής. 
Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για την µόνιµη στελέχωση αυτών των δοµών. Επίσης 
µπορεί να συστεγαστεί µε τις υπάρχουσες δοµές των ΚΕΠ των ∆ήµων, µε αποκλειστικότητα στα παραπάνω 
αντικείµενα. Τα ΚΕΠ είναι δοµές που έχουν λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την 
διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών και η εµπειρία αυτή θα είναι εξαιρετικά χρήσιµη και για τα ΚΕΑ. 
Οπότε αναλόγως την βούληση του κάθε ∆ήµου και κυρίως στις αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν ΚΕΠ 
µπορεί να δηµιουργήσει µια δοµή ΚΕΑ. Αν και θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια τουλάχιστον τέτοια δοµή ανά 
δήµο, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να δηµιουργηθεί και 2η ή 3η δοµή αναλόγως των αναγκών. Στην συνέχεια 
και µε την εύρεση των κατάλληλων κονδυλίων θα µπορέσουν να δηµιουργηθούν ξεχωριστές δοµές.  
Για την καλύτερη οργάνωση τους θα πρέπει πρώτα να γίνει µια σχετική έρευνα - µελέτη σκοπιµότητας, ως 
προς τα αντικείµενα που θα µπορεί να διεκπεραιώσει αυτή η δοµή και στην συνέχεια να εξασφαλιστούν οι 
κατάλληλες υποδοµές (εφόσον δεν υπάρχουν, π.χ. γραφεία, Η/Υ) για την συν-λειτουργία της δοµής των ΚΕΑ 
µε τα ΚΕΠ. Στην µελέτη αυτή θα εξεταστούν και η ανάγκες µόνιµης λειτουργίας αυτής της δοµής.   

Παραδοτέα ∆ράσης 
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1. Έρευνα - Μελέτη Σκοπιµότητας δηµιουργίας των ΚΕΑ 
2. Λειτουργικές υποδοµές 
3. Εκδηλώσεις ενηµέρωσης πολιτών για τα ΚΕΑ - έκδοση φυλλαδίων και οδηγιών διαδικασιών 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, ΟΑΕ∆ - Κοινωφελής εργασία, 
Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλοι συνεργαζόµενοι φορείς 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας) 

Ωριµότητα και εµπειρία αναλόγων έργων υπάρχει από τους ∆ήµους µε 
την λειτουργία των ΚΕΠ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το κόστος µιας έρευνας- µελέτης σκοπιµότητας για την λειτουργία των 
ΚΕΑ που θα εφαρµοστεί για όλους τους ∆ήµους είναι γύρω στα 10.000 
ευρώ. 

Οι λειτουργικές υποδοµές για την λειτουργία των ΚΕΑ σε πρώτη φάση 
εφόσον συστεγαστούν µε τα ΚΕΠ, είναι ελάχιστες και δεν υπερβαίνουν 
τα 3.000 ευρώ/ ΚΕΑ µαζί µε τις εκδηλώσεις ενηµέρωσης των πολιτών 
και τα φυλλάδια και τους οδηγούς που θα εκδοθούν για αυτό τον 
σκοπό. 

Ενδεικτικά σε πρώτη το κόστος ανά ∆ήµο εφόσον επιµεριστεί το κόστος 
της µελέτης σκοπιµότητας δεν µπορεί να ξεπερνά τα 6000 ευρώ, για την 
δηµιουργία ενός ΚΕΠ, καθότι η Κοινωφελής εργασία καλύπτεται 
οικονοµικά από τον ΟΑΕ∆, κατόπιν συγκεκριµένων αιτηµάτων 
προσωπικού των ∆ήµων. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Ιδίους Πόρους, ΠΕΠ ΑΜΘ ή Leader στο µέλλον 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 6 µήνες η µελέτη σκοπιµότητας και 6 µήνες µε ένα έτος η στελέχωση του 
µε προσωπικό από την Κοινωφελή εργασία. ∆ηλαδή συνολικά σε 1,5 
έτος θα µπορέσουν να λειτουργήσουν 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

Η δηµιουργία των ΚΕΑ για ενηµέρωση, συµβουλευτική και διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών του 
Πάρκου Φιλίππων, καταδεικνύει αµέσως µέσω της µελλοντικής λειτουργία τους, την συµπληρωµατικότητα 
τους αµέσως ή εµµέσως µε πολλά από τα προτεινόµενα έργα του Master Plan και έργα του υπερκείµενου 
σχεδιασµού. Όµως το έργο της δηµιουργίας των ΚΕΑ έχει µόνο συµπληρωµατικότητα µε τις υπάρχουσες 
δοµές των ΚΕΠ.  

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Πολύ καλό παράδειγµα είναι το Κ.Ε.Α. Ζαγοράς Πηλίου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου, 
περισσότερες λεπροµέτειες στο: http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/volos/idrysi-kentrou-exypiretisis-
agroton-apo-ton-agrotiko-syneterismo-zagoras/  
Επίσης τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) της εταιρείας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ 
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Α/Α 9 

Τίτλος ∆ράσης 

Καταγραφή και Ανάδειξη αποθέµατος Πάρκου 
Φιλίππων σε κοινό διαδραστικό χάρτη ως κέντρο 
διασταύρωσης πολιτισµών 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα του Πάρκου αποτελεί η δηµιουργία και λειτουργία του κοινού διαδραστικού 
χάρτη πάνω στον οποίο παρουσιάζεται η γεωγραφική θέση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος των πυλώνων 
πολιτισµού, τουρισµού και αγροτοπεριβάλλοντος. Η ανάδειξη του αποθέµατος απαιτεί την συνεχή 
καταγραφή και ενηµέρωση της λίστας µε όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος από µια οµάδα εργασίας που 
ευθύνεται για την εµπλουτισµό του χάρτη. Τα σηµεία ενδιαφέροντος δεν παρουσιάζονται ασύνδετα στον 
χάρτη αλλά καθορίζουν το στίγµα της περιοχής ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών και διαφορετικών 
γεωγραφικών προσδιορισµών Τα σηµεία ενδιαφέροντος που καταγράφονται και αναδεικνύονται µέσω του 
κοινού διαδραστικού χάρτη είναι τα εξής: 
 
Πυλώνας Πολιτισµός 
- Θρησκευτικά Μνηµεία 
- Αρχαιολογικά Μνηµεία 
- Ήθη - Έθιµα - Μύθοι (Γιορτές, Πανηγύρια, Φεστιβάλ, ∆ιοργανώσεις, Αγώνες) 
- Μουσεία (Αρχαιολογικά, Λαογραφικά Μουσεία, Φυσικά) 
- Αρχιτεκτονική 
- ΜΚΟ - Οργανώσεις - Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Αθλητικοί Σύλλογοι 
- Ιστορικά Σηµεία 
 
Πυλώνας Τουρισµός 
- Επιχειρήσεις Τουρισµού (Καταλύµατα, Εστίαση) 
- Τουριστικές ∆ραστηριότητες - Υπηρεσίες 
- Τουριστικά Προιόντα 
 
Πυλώνας Αγροτοπεριβάλλον 
- Αγροτικά Προϊόντα 
- Συνεταιρισµοί (αγροτικοί, γυναικείοι, µεταποιητικοί) 
- Περιβαλλοντικά Επισκέψιµα Μνηµεία (Πηγές Κεφαλαρίου, Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας, Βοτανικός Κήπος 
κτλ) 
- Υδάτινα σηµεία ενδιαφέροντος (Βρύσες, Υδρόµυλοι, Πηγές, Ποτάµια, Κανάλια) 
 
Ο στόχος της δράσης είναι να συµβάλλει στην εργασία που σχετίζεται µε την καταγραφή του πολιτιστικού και 
τουριστικού αποθέµατος και εύρεσης των κοινών σηµείων µεταξύ των σηµείων ενδιαφέροντος που 
χαρακτηρίζουν την περιοχή ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών. Σηµαντικό στοιχείο της δράσης είναι ο 
συνεχιζόµενος εµπλουτισµός του χάρτη και η παραχώρηση ανοιχτής πρόσβασης σε αυτόν µέσω της 
ιστοσελίδας του Πάρκου Φιλίππων. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες του Πάρκου να 
προτείνουν νέα σηµεία ενδιαφέροντος µέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων του φορέα 
διαχείρισης ώστε το απόθεµα να εµπλουτίζεται µετά την αξιολόγηση αυτών των προτάσεων. 
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Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Κοινός ∆ιαδραστικός Χάρτης 
2. Μελέτη Καταγραφής Αποθέµατος 
3. Ενηµέρωση Κοινού ∆ιαδραστικού Χάρτη 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς 
- Επαγγελµατικοί Φορείς 
- Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις 
- Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
- Συνεταιρισµοί 
- Τοπικές κοινότητες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- Το έργο έχει υψηλή ωριµότητα καθώς ήδη υλοποιείται βάση 
µελέτης της Επιστηµονική Οµάδας “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

- Στην δράση ανήκουν όλα τα έργα από το αρχείο µελετών που 
αφορά το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεµα 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Έρευνα - Καταγραφή αποθέµατος: 5.000€ 
2. Τεκµηρίωση (κείµενο, φωτογραφίες, βίντεο): 10.000€ 
3. ∆ηµιουργία ∆ιαδραστικού χάρτη: 5.000€ 
4. Κοινοποίηση σε κοινωνικά µέσα και διαδίκτυο: 4.000€ 

Συνολικό κόστος: 24.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις 1. Κάλυψη από ίδιους πόρους 
2. ∆ιατοπικό Leader Πάρκου Φιλίππων 
3. Ιδιωτικές χορηγίες 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 1. Σχεδιασµός Κοινού ∆ιαδραστικού Χάρτη: 1 µήνας 
2. Ενηµέρωση Κοινού ∆ιαδραστικού Χάρτη: Καθ’όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του Master Plan 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των Υδάτων 

και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις µε 
βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
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● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών  

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

 
 

Παράδειγµα διάδρασης µε τον κοινό διαδραστικό χάρτη αποθέµατος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Α/Α 10 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 
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Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Στην σηµερινή εποχή της τεχνολογίας, το διαδίκτυο έχει εφαρµογές σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και 
φυσικά στο εµπόριο. Έτσι έχει αναπτυχθεί στην Χώρα µας σε άλλους τοµείς το ηλεκτρονικό εµπόριο αγαθών 
και υπηρεσιών (προϊόντα τεχνολογίας, τουριστικά προϊόντα κ.α.). ∆υστυχώς όµως ακόµα τόσο στην χώρα 
µας όσο και στο Πάρκο Φιλίππων δεν έχει αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εµπόριο αγροτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών (π.χ. αγροτουρισµός) είναι µια µεγάλη ευκαιρία που πρέπει να αδράξουµε για το Πάρκο Φιλίππων 
διότι πέραν της εύρεσης νέων αγορών για τα προϊόντα της περιοχής, της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
και της ανάπτυξης αγροτικής επιχειρηµατικότητας θα κάνει περισσότερο γνωστό το Πάρκο Φιλίππων, 
εφόσον τα προϊόντα αυτά διατίθενται µε την επωνυµία «Πάρκο Φιλίππων» ως Brand Name. Επίσης το 
ηλεκτρονικό εµπόριο βοηθάει τα µέγιστα στην σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε την µεταποίηση και τον 
τουρισµό, που είναι κάτι που λείπει στο Πάρκο Φιλίππων.  
Επειδή όµως οι αγροτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις είναι πολύ µικρές και είναι δύσκολο να φτιάξουν 
και να διαχειριστούν η κάθε µια την δική της ιστοσελίδα - ηλεκτρονικό κατάστηµα, προτείνεται µια 
ηλεκτρονική πλατφόρµα για την προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Μέσω αυτού θα µπορούν οι παραγωγοί να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν 
και οι αγοραστές να βρίσκουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυµούν. Με λίγα λόγια µέσω της 
πλατφόρµας αυτής θα γίνει ένας συγκερασµός της προσφοράς και της ζήτησης, εξαλείφοντας τους 
µεσάζοντες που ανοίγουν την ψαλίδα τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.   
Για την πλατφόρµα αυτή θα υπάρχει κανονισµός λειτουργίας και σε αυτήν θα µπορούν να εισέρχονται όλοι 
οι αγρότες που συµµετέχουν στο σύµφωνο ποιότητας “Πάρκου Φιλίππων”, έτσι ώστε τα προϊόντα τους να 
έχουν κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ονοµασία προέλευσης “Πάρκο Φιλίππων”.  Στο µέλλον 
την διαχείριση της ιστοσελίδας µπορεί να αναλάβει ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων. Μέχρι τότε 
την διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας µπορεί να αναλάβει ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του 
συµφώνου ποιότητας (π.χ. ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους) ή κάποιος άλλος φορέας. Την επιστηµονική 
υποστήριξη για θέµατα αγροτικών προϊόντων µπορούν να την αναλάβουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Πλατφόρµα - ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
2. Εκθέσεις δράσεων ενηµέρωσης για την χρήση της ιστοσελίδας  

Εµπλεκόµενοι Φορείς Φορέας διαχείρισης Πάρκου Φιλίππων, ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους, 
Περιφέρεια ΑΜΘ και ΚΜ, ∆ήµοι Πάρκου Φιλίππων, Αναπτυξιακές 
εταιρείες, 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Έχοντας ως πρότυπα ανάλογες ιστοσελίδες του Υ.Π.Α.Α.Τ. και ιδιωτικών 
φορέων, µπορεί να κατασκευαστεί αυτή η πλατφόρµα 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Κόστος κατασκευής της ιστοσελίδας: 3.000 ευρώ 

∆ιαχείριση ιστοσελίδας/έτος: 2000 ευρώ 

Κόστος δράσεων ενηµέρωσης σε όλο το Πάρκο Φιλίππω: 5.000 ευρώ 
 
Συνολικό κόστος: 10.000 ευρώ 



 

 393 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ΠΑΑ 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η πλατφόρµα αυτή θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα το πολύ σε ένα 
χρόνο 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

Η συµπληρωµατικότητα της δράσης αυτής µε δράσεις του υπερκείµενου σχεδιασµού αφορά πολλές δράσεις 
που σχετίζονται µε την εµπορία των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών και από το Μαστερ πλαν τις 
παρακάτω: 

● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-working space) 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 

δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγροτών" 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 
επιχειρηµατικότητας 

● Συµβολή στην ανάπτυξη της συµβολαιακής γεωργίας 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Οι ιστοσελίδες πώλησης ανοικτές στους αγρότες παραγωγούς ή µεταποιητές µπορούν να βοηθήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει δηµιουργήσει µια πολύ καλή 
σχετική ιστοσελίδα για το µέλι που περιείχε και µικρές αγγελίες όπου γίνεται εµπορία µελιού και άλλων ειδών 
µελισσοκοµίας  στο: http://www.melinet.gr/ . 
Άλλα παραδείγµατα τέτοιων προσπαθειών µπορείτε να δείτε παρακάτω: 
http://www.totheshelf.com/gr/index.html 
https://exportsmanager.com/ 
http://agrogate.gr/ 
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Τίτλος ∆ράσης 

∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος 
µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η ανάπτυξη αφηγήσεων (narratives) και η διήγηση ιστοριών (storytelling) έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια 
µε την δηµιουργία τόσο πολιτιστικών και τουριστικών όσο και εκπαιδευτικών εµπειριών. Γενικά, η αφήγηση 
χαρακτηρίζεται από την “αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για την αναπαράσταση των 
στοιχείων και των εικόνων µιας ιστορίας µε τρόπο που να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή” (National 
Strorytelling Network) και ως εργαλείο marketing διαφοροποιεί έναν τουριστικό προορισµό αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.  
Το Πάρκο Φιλίππων χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο και διαφοροποιηµένο πολιτιστικό και τουριστικό 
απόθεµα, όµως το απόθεµα αυτό παρουσιάζεται χωρίς συνοχή και σύνδεση στον τουριστικό χάρτη. Έτσι, ενώ 
η περιοχή παρέµβασης έχει µια συνεχή ιστορικότητα 8.000 ετών, δεν παρουσιάζει µια ενιαία ταυτότητα ούτε 
προς τους τοπικούς κατοίκους ούτε προς τους επισκέπτες της. Στόχος, εποµένως, της δράσης είναι να 
προσεγγίσει τα τοπικά, εγχώρια και διεθνή ακροατήρια συνδέοντας την προσφορά του Πάρκου µε την 
τοπική ιστορία και τον πολιτισµό και δηµιουργώντας συναρπαστικές ιστορίες µε σηµείο αναφοράς τον τόπο 
και τον χρόνο. 
Οι αφηγήσεις αυτές έχουν το πλεονέκτηµα, ότι θα συνδυάζουν διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας 
της περιοχής, καθώς και συνδυασµούς ειδών τουρισµού και δραστηριοτήτων, όπου χρειάζεται. Με αυτό τον 
τρόπο, ο επισκέπτης θα έχει πάντα µια ολοκληρωµένη "εποπτεία" του πλούσιου αποθέµατος, ακόµα και αν 
διάλεξε κάτι πολύ συγκεκριµένο για την επίσκεψή του. 
 
Προτεινόµενες αφηγήσεις είναι αυτές του α) Αποστόλου Παύλου σε συνδυασµό µε την Αρχαία Εγνατία Οδό 
β) Των προϊστορικών ανθρώπων σε συνδυασµό µε τις προϊστορικές θέσεις (π.χ. Dikili Tash) και τις 
βραχογραφίες γ) του ∆ιονύσου, των διονυσιακών εθίµων και της παράδοσης του κρασιού δ) του Φιλίππου 
και των παραδόσεων για τον Μέγα Αλέξανδρο 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. ∆ηµιουργία αφηγήσεων 
2. Αποτύπωση των αφηγήσεων σε όλες τις µορφές επικοινωνίας του Πάρκου Φιλίππων 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 1. Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
2. Επιστηµονική οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
3. Εξειδικευµένες εταιρίες δηµιουργίας αφηγήσεων τουρισµού 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- ∆εν υπάρχει παρόµοια µελέτη στο αρχείο των µελετών 
- Στην δράση ανήκουν όλα τα έργα από το αρχείο µελετών που 

αφορά το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεµα  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Εξωτερική συνεργασία µε ειδικούς συµβούλους τουρισµού: 
25.000€ 

2. Αποτύπωση των αφηγήσεων στην επικοινωνία του Πάρκου 
(αφίσες, βίντεο, ιστοσελίδα): 5.000€ 
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Συνολικό κόστος: 30.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις 1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού. 

2. ∆ιατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας CLLD Πάρκου Φιλίππων 
3. Κάλυψη από ίδιους πόρους 

 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 1 έτος 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

Η δράση επηρεάζει και αφορά όλες τις δράσεις του Master Plan 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Εξειδικευµένη εταιρία τουριστικού περιεχοµένου Tourism Generis 
http://www.tourism-generis.com/el/ 
 

- Άρθρο The Power of Narratives and Storytelling in Brand-Building 
https://www.six-degrees.com/once-upon-a-time/ 

 
 

 

Α/Α 12 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού 
Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου 
Φιλίππων 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Τα Τενάγη Φιλίππων και γενικότερα το Πάρκο Φιλίππων είναι ένα µοναδικό τροποποιηµένο Υδρογεωλογικό 
σύστηµα που έχει δηµιουργηθεί µε τις ανθρώπινες παρεµβάσεις. Είναι µε λίγα λόγια ένας αποξηραµένος 
υδροβιότοπος τύρφης που σήµερα εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες, κυρίως µέσω της γεωργίας. Λόγω 
αυτής της ανθρώπινης παρέµβασης το υδρογεωλογικό αυτό σύστηµα είναι ευαίσθητο στα πληµµυρικά 
φαινόµενα και στις καταστάσεις ανοµβρίας.  
Για αυτό το λόγο µας είναι απαραίτητο ένα εργαλείο για την ψηφιακή απεικόνιση όλου του υδρογεωλογικου 
µοντέλου του Πάρκου Φιλίππων που θα µας δώσει την πλήρη εικόνα του διαθέσιµου υδάτινου δυναµικού σε 
πραγµατικό χρόνο. Η εικόνα αυτή µας είναι απαραίτητη τόσο για την πρόβλεψη των πληµµυρικών 
καταστάσεων και των καταστάσεων ανοµβρίας όσο και για την κάθε αξιοποίηση των διαθέσιµων υδατικών 
πόρων. Επίσης το µοντέλο αυτό θα µας βοηθήσει να λάβουµε διαχειριστικές αποφάσεις ώστε να 
αποφύγουµε καταστάσεις πληµµυρικές και ανοµβρίας και να εξασφαλίσουµε του απαραίτητους υδατικούς 
πόρους για τις ανάγκες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στο µοντέλο θα είναι αποτυπωµένα όλα τα 
χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης του Πάρκου Φιλίππων και γνωρίζοντας τις εισροές σε αυτήν θα 
µας δίνει τις εκροές στον χώρο και στον χρόνο. Με λίγα λόγια µε αυτό το µοντέλο θα µπορούµε να κάνουµε 
σχεδιασµό και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Πάρκου Φιλίππων για όλες τις ανάγκες του. 
Για την λειτουργία αυτού του µοντέλου είναι απαραίτητα µετεωρολογικά και βροχοµετρικά δεδοµένα από 
σταθµούς οµοιόµορφα εγκατεστηµένους στο Πάρκο Φιλίππων. Επίσης για την λειτουργία του θα χρειαστεί 
και η εγκατάσταση υδροµετρικών σταθµών σε βασικά υδάτινα σώµατα του πάρκου Φιλίππων. Το µοντέλο 
αυτό θα είναι λειτουργικό µέσω µιας ηλεκτρονικής εφαρµογής που θα δηµιουργηθεί και θα δοκιµαστεί η 
λειτουργία της ως προς τα αποτελέσµατα της και την αξιοπιστία τους. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία (ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών πόρων και Περιβάλλοντος) τέτοια µοντέλα είναι ιδανικά για: 

● ∆ιαχείριση υδατικών πόρων σε διαταραγµένες λεκάνες όπως είναι τα Τενάγη Φιλίππων 
● Συνδυασµένη αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων νερών  
● Εκτίµηση υδατικού δυναµικού σε πολλαπλές θέσεις ενδιαφέροντος, µε βάση µετρήσεις σε άλλες 

θέσεις της λεκάνης 
● Εκτίµηση πληµµυρικής επικινδυνότητας σε µεγάλης κλίµακας λεκάνες 
● Υδρολογική πρόγνωση, για διάφορα υδροκλιµατικά και διαχειριστικά σενάρια 

Το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία και να ρυθµιστεί σωστά το 
µοντέλο και η σχετική εφαρµογή. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Υδρογεωλογικής αποτύπωσης του Πάρκου Φιλίππων 
2. Ηλεκτρονική εφαρµογή λειτουργίας του µοντέλου 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Φορέας ∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλίππων, ∆/νση υδάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της περιοχής, τµήµατα 
υδροικονοµίας των Περιφερειακών ενοτήτων, ΤΟΕΒ της περιοχής 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

74-Genetic modeling for the optimal forecasting of hydrologic time-
series:Application in Nestos 
 
179. CD ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της Περιφέρειας 
ΑΜΘ 
 
Υπάρχουσα τεχνογνωσία σε τέτοιες εφαρµογές 
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407. Μελέτη υψοµετρικής αποτύπωσης Τεναγών Φιλίππων 
421. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
364. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_A ΤΕΝΑΓΩΝ 
365. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_B ΤΕΝΑΓΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 150.000 ευρώ η µελέτη και η ηλεκτρονική εφαρµογή πλήρως 
ρυθµισµένες και δοκιµασµένες για την περιοχή 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, πρόγραµµα Π.Α.Α. 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Πλήρης ολοκλήρωση µέσα σε 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 
ΓΟΕΒ 

● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, έχει κάνει πολύ καλή έρευνα και εφαρµογή σε αυτόν τον τοµέα και έχει κατασκευάσει τέτοια 
µοντέλα και ηλεκτρονικές εφαρµογές, περισσότερες λεπτοµέρειες στο: http://www.hydroscope.gr/wp-
content/uploads/2017/10/hydroscope_edu_hydrogeios.pdf 
ενώ έχει πληθώρα ανεπτυγµένου σχετικού λογισµικού στο:  http://www.hydroscope.gr/software/ 
 
Όσον αφορά την περιοχή του Πάρκου Φιλίππων έχει αναπτυχθεί µια σχετική διαδικτυακή εφαρµογή 
“Σύστηµα Στήριξης Απόφασης στη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων” ως µέρος του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ 
µε τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΤΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ”. Όλο το σχετικό υλικό 
υπάρχει αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: http://www.pedramas.eu/index.php/el/menu-ipiresies/menu-
perivallon/gis--.html  

 

Α/Α 13 

Τίτλος ∆ράσης 

Κέντρο διαχείρισης επισκεπτών 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµή 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Κέντρο διαχείρισης επισκεπτών αποτελεί εφαλτήριο σηµείο και σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της 
περιοχής καθώς και για τους επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης, θα µελετηθούν τα πιθανά 
σηµεία - κλειδιά, για τη τοποθέτηση του κέντρου διαχείρισης επισκεπτών στο Πάρκο Φιλίππων. 
 
Οι χρήσεις του κτιρίου, θα περιλαµβάνουν ένα περίπτερο ενηµέρωσης των επισκεπτών, σηµείο πώλησης 
τοπικών προϊόντων ή/και υποδοµές διανυκτέρευσης, όπως και τα παρακάτω: 
 
1. Παρουσίαση δυνατοτήτων επίσκεψης 
2. Πακέτα Υπηρεσιών και ∆ιαδροµών 
3. Σύνδεση µε καταλύµατα και υπηρεσίες εστίασης 
4. Σηµείο συνάντησης επισκεπτών 
5. Οπτικό - ακουστικό υλικό σε διάθεση 
6. Άλλα µέσα παρουσίασης περιοχής 
  
Σκοπός του έργου είναι η υγιής κατανοµή των επισκεπτών µέσα στην έκταση του «Πάρκου Φιλίππων», καθώς 
και η οµαλή διαχείρισή τους, ώστε να έχουν όσο το δυνατότερο πιο ολοκληρωµένη τουριστική εµπειρία, κατά 
τη παραµονή τους. 
  
Η πρώτη φάση της δράσης αποτελείται από µια µελέτη σκοπιµότητας αλλά και χωροθέτησης των πιθανών 
σηµείων, για τη δηµιουργία τέτοιων χρήσεων, καθώς και οι πλήρεις προδιαγραφές των υποδοµών ενός 
τέτοιου χώρου µε κάποιες αρχικές εναλλακτικές του σχεδιασµού τους. Εκτός από πιθανά σηµεία τοποθέτησης 
αυτού του νέου κτιριακού συνόλου, θα προταθούν επιγραµµατικά και υπάρχοντα κτίρια (ιδιωτικά ή δηµόσια) 
που θα πληρούν τις προδιαγραφές στέγασης του Κέντρου ∆ιαχείρισης Επισκεπτών. 
 
Επόµενη φάση της δράσης θα είναι η λεπτοµερής µελέτη αποκατάστασης- επανάχρησης, εάν πρόκειται για 
υφιστάµενο χώρο, καθώς και ολοκληρωµένη οικοδοµική µελέτη, εφόσον κάποιος χώρος να δηµιουργηθεί 
από την αρχή.  
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Σηµειώνεται, ότι, θα δοθεί προτεραιότητα στην επανάχρηση υφιστάµενων χώρων, τόσο για λόγους 
οικονοµίας, όσο και για λόγους “ανακύκλωσης” και ανάδειξης του υπάρχοντος αρχιτεκτονικού αποθέµατος 
της περιοχής του Πάρκου. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1.  Μελέτη σκοπιµότητας της δηµιουργίας του Κέντρου 
2.    Μελέτη χωροθέτησης των σηµείων κλειδιών για την τοποθέτησή του. Ορισµός υφιστάµενων 
υποδοµών για την αξιοποίησή τους, όπου αυτές υπάρχουν. Επιλογή τοποθεσίας / υφιστάµενου κτιρίου. 
2.   Μελέτη αποκατάστασης των υπαρχόντων κτιριακών υποδοµών ή/και οικοδοµική µελέτη για την 
ανέγερση νέου 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Λόγω της αλληλένδετης σηµασίας της δράσης αυτής, µε τη δράση του 
Χωροταξικού Masterplan, δεν υπάρχει ωριµότητα σε αυτό, µέχρι την 
υλοποίησή του. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτη σκοπιµότητας και χωροθέτησης:  8.000 euro 

-  Μελέτη αποκατάστασης ή/και ανέγερσης νέου κτιρίου: “θα κριθεί 
από την µελέτη σκοπιµότητας”  

- Εξοπλισµός Κέντρου: 35.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, ∆ηµωφέλεια Καβάλας, Ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες, LEADER 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 6 - 24 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Master Plan Χωροταξίας 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας οδού 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
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● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς. 

● Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των σταθµών της Εγνατίας οδού. 
● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Πρέπει να σηµειωθεί, πως η δράση αυτή, εφόσον αποτελείται από 2 µέρη ( µελέτη – υποδοµή ) απαιτεί την 
ολοκλήρωση της φάσης της µελέτης, για να αναγνωριστεί ο προϋπολογισµός της δεύτερης φάσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Α/Α 14 

Τίτλος ∆ράσης 

Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & 
∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 
Φιλίππων 
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Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το διαδικτυακό GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. ∆ράµας που έχει εκπονήσει η ΠΕ ∆ράµας, 
προσφέρει ελεύθερα σε πολίτες, υπηρεσίες και µελετητές πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όσο και για τα 
ειδικότερα χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικά αδειοδοτούµενων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β 
(π.χ. κτηνοτροφικές µονάδες, βιοτεχνίες-βιοµηχανίες, εργαστήρια, γεωτρήσεις) στον Ν. ∆ράµας. Με τη 
βοήθεια λεπτοµερών ψηφιακών χαρτών παρουσιάζονται δραστηριότητες και έργα από το 1995 µέχρι 
σήµερα, αποτυπώνοντας µε τον πλέον εύληπτο και προσβάσιµο τρόπο έναν ιδιαίτερα χρήσιµο και σηµαντικό 
πλούτο πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών απειλών, καθώς 
επισηµαίνονται αναλυτικά οι προστατευόµενες περιοχές και οι περιβαλλοντικοί πόροι που χρίζουν 
προστασίας στον Ν. ∆ράµας. Η εφαρµογή αυτή διευκολύνει την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων και 
δραστηριότητων και είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των µελετητών. 
Επισηµαίνεται πως αυτή η διαδικτυακή εφαρµογή έχει δυναµικό χαρακτήρα, γεγονός που σηµαίνει πως θα 
επικαιροποιείται τακτικά, ενώ παράλληλα θα εµπλουτίζεται µε νέες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων Η 
εφαρµογή αυτή έχει βραβευθεί σε σχετικό διαγωνισµό. Η εφαρµογή έχει αποκλειστικά πληροφοριακό 
χαρακτήρα και υλοποιήθηκε από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. ∆ράµας στο πλαίσιο 
του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 2012. 
Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει και στις ΠΕ Καβάλας και Σερρών, ώστε να φτιαχτούν σε διαδικτυακή 
µορφή οι ανάλογοι ψηφιακοί χάρτες έτσι ώστε να συµπεριλάβουν όλο το Πάρκο Φιλίππων, προς όφελος 
όλων των πολιτών και των οικονοµικών δραστηριοτήτων Θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν οι ΠΕ 
Καβάλας και Σερρών ώστε να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Μετά την κατασκευή της εφαρµογής θα 
ακολουθήσουν δράσεις ενηµέρωσης για τα οφέλη της στα πλαίσια ίσως και της διοργάνωσης ανοικτών 
εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής που περιγράφεται παραπάνω ως προτεινόµενη δράση 
του µάστερ. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. ∆ιαδικτυακό GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων των Π.Ε. Καβάλας και Σερρών 
2. Αποτελέσµατα δράσεων ενηµέρωσης για την χρησιµότητα της εφαρµογής  

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΕ Καβάλας και Σερρών, ΟΑΕ∆-Κοινωφελής εργασία και άλλες 
υπηρεσίες και φορείς τα στοιχεία των οποίων θα χρειαστούν για την 
κατασκευή της εφαρµογής καθώς και όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς που θα κάνουν χρήση της εφαρµογής 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

575-Εφαρµογή περιβαλλοντικού GIS(ΓΣΠ), Περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων και δεδοµένων, για την ΠΕ ∆ράµας, 
179. CD ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της Περιφέρειας 
ΑΜΘ 
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός Αν ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολούθησε η ΠΕ ∆ράµας τότε το 
κόστος είναι µηδενικό. 

Απλά θα πρέπει να γίνει µέριµνα ώστε να προσληφθεί το σχετικό 
προσωπικό µέσω της Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ (γύρω στα 5 
άτοµα, ΠΕ Πληροφορικής και Μηχανικών). Οι δράσεις ενηµέρωσης 
µπορούν να γίνουν χωρίς επιπλέον κόστος. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆εν χρειάζονται έξτρα χρηµατοδοτήσεις, παρά µόνο κάλυψη από το 
πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας του κόστους εργασίας του σχετικού 
προσωπικού.   

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Εφόσον προσληφθεί το σχετικό προσωπικό µέσω της Κοινωφελούς 
εργασίας και ξεκινήσουν, το έργο θα ολοκληρωθεί µέσα σε 8 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 
● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχή 
● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Το υπάρχον διαδικτυακό GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. ∆ράµας είναι αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα http://www.pedramas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2466  
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Α/Α 15 

Τίτλος ∆ράσης 

Ενίσχυση και διασύνδεση των πολιτιστικών 
γεγονότων (culture events) του Πάρκου Φιλίππων   

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια, υποδοµές, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Καθοριστικής σηµασίας για την φυσιογνωµία του Πάρκου Φιλίππων αποτελούν οι πολιτιστικές δράσεις που 
υλοποιούνται από τους διάφορους εµπλεκόµενους φορείς της περιοχής και λαµβάνουν χώρα εντός της 
συνολικής περιοχής του Πάρκου. Η ανάλυση της ταυτότητας περιοχής έδειξε ότι το Πάρκο Φιλίππων διαθέτει 
µια ισχυρή θέση στην ανάπτυξη πολιτιστικών γεγονότων, αν και υπάρχει µια άνιση πολιτιστική ανάπτυξη 
ανάµεσα στις περιοχές που αποτελούν το Πάρκο. Ενδεικτικά, µερικά από τα σηµαντικότερα και πιο δηµοφιλή 
πολιτιστικά γεγονότα είναι τα εξής: 

- Φεστιβάλ Αµφίπολης 
- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
- Φεστιβάλ Φιλίππων 
- Cosmopolis 
- ∆ραµοινογνωσία 
- Τοπικές γιορτές 
- Ιστορική Ποδηλατική ∆ιάσχιση Πάρκου Φιλίππων (τύπου brevet)  
- Μύθοι & Έργα Τέχνης του "Πάρκου Φιλίππων"  
- ∆ιεθνής Ηµιµαραθώνιος “Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου” 
- Συµπόσιο Καλλιτεχνών “Πάρκου Φιλίππων” 
- Εκπαιδευτικές Εκδροµές “Γνωρίζω το Πάρκο Φιλίππων” 
- Μαθητιάδα Πρώτης (Μαθητική Ολυµπιάδα) 
- Ονειρούπολη ∆ράµας 
- Wood Water Wild Festival 
- Zigos Run 
- Nevrokopi Run 
- Virgin Forest Trail Paranesti 

 
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάµενων πολιτιστικών γεγονότων στο Πάρκο Φιλίππων και η 
αξιοποίηση των πόρων που διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για την βελτίωση των 
προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση θα δίνεται έµφαση στην δηµιουργία κοινών 
θεµατικών πακέτων πολιτιστικών γεγονότων (π.χ. φεστιβάλ φύσης, διαδροµές νερού κλπ) αποβλέποντας στην 
προώθηση της ενιαίας ταυτότητας του Πάρκου Φιλίππων και προβάλλοντας την περιοχή σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά 
προτείνονται οι εξής ενέργειες 
 

- Μελέτη καταγραφής του συνολικού αποθέµατος των πολιτιστικών γεγονότων του Πάρκου Φιλίππων  
- ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων πολιτιστικής διαχείρισης για διοργανωτές πολιτιστικών 

γεγονότων µε στόχο την ενίσχυση λιγότερο αναπτυγµένων πολιτιστικών οργανισµών και την 
ενοποίηση τους στα πλαίσια της ενιαίας ταυτότητας του Πάρκου Φιλίππων  

- Παραχώρηση κτιρίων και φυσικών χώρων που διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου 
Φιλίππων για διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 

- Προσφορά εθελοντικής εργασίας από τα µέλη του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για την 
υλοποίηση των υφιστάµενων πολιτιστικών γεγονότων 
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- Προσφορά χορηγιών προς τους φορείς των πολιτιστικών γεγονότων για την υλοποίηση των έργων 
τους 

- Βράβευση των καλύτερων πολιτιστικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα κάθε έτος στην περιοχή 
από τον φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 

 
Παραδοτέα ∆ράσης 

- Μελέτη καταγραφής πολιτιστικών γεγονότων του Πάρκου Φιλίππων 
- Έκδοση µελέτης  
- Προώθηση και προβολή της µελέτης 
- Εκπαιδευτικά σεµινάρια πολιτιστικής διαχείρισης για διοργανωτές πολιτιστικών γεγονότων 
- Παραχώρηση κτιρίων και χώρων που διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για 

διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 
- Προσφορά εθελοντικής εργασίας από τα µέλη του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για την 

υλοποίηση των υφιστάµενων πολιτιστικών γεγονότων 
- Χορηγίες προς τους φορείς των πολιτιστικών γεγονότων 
- Τελετές βράβευσης καλύτερων πολιτιστικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα κάθε έτος στην 

περιοχή από τον φορέα διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 
- Φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς 
- Αρχεία και Βιβλιοθήκες δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
- Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
- Τοπικές κοινότητες 

 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- ∆εν υπάρχει παρόµοια µελέτης ενίσχυσης και διασύνδεσης του 
συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων στο Πάρκο Φιλίππων 

- Το έργο έχει υψηλή ωριµότητα καθώς τα πολιτιστικά γεγονότα 
ήδη υλοποιούνται 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτη καταγραφής πολιτιστικών γεγονότων του Πάρκου 
Φιλίππων: 2.500€ 

- Έκδοση µελέτης: 15.000€ 
- Προώθηση και προβολή της µελέτης: 5.000€ 
- Εκπαιδευτικά σεµινάρια πολιτιστικής διαχείρισης για 

διοργανωτές πολιτιστικών γεγονότων: 15.000€ 
- Παραχώρηση κτιρίων και χώρων που διαχειρίζεται ο φορέας 

διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για διοργάνωση 
πολιτιστικών γεγονότων: 20.000€ 

- Προσφορά εθελοντικής εργασίας από τα µέλη του φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων για την υλοποίηση των 
υφιστάµενων πολιτιστικών γεγονότων: 25.000€ 

- Χορηγίες προς τους φορείς των πολιτιστικών γεγονότων: 
15.000€ 
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- Τελετές βράβευσης καλύτερων πολιτιστικών γεγονότων που 
λαµβάνουν χώρα κάθε έτος στην περιοχή από τον φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων: 25.000€ 

 
Συνολικό κόστος: 122.500€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού - 
Ε.Σ.12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
"Μεσοµακροπρόθεσµες εµβληµατικές δράσεις" - Ε.Σ. Υποδοµές 
- Ε.Σ. Πολιτισµός  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα 
ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) - Ε.Σ. Ανάπτυξη και 
προβολή δηµόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - τουλάχιστον 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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- Φεστιβάλ Φιλίππων 
http://philippifestival.gr/ 
 

 
 

- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην ∆ράµα 

 
 

- Φεστιβάλ Αµφίπολης 
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- Cosmopolis Kavala Ethnic Festival 
http://www.kavala-cosmopolis.com/ 

 
 

- ∆ιεθνής Ηµιµαραθώνιος  “Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου” 
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Α/Α 16 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών 
εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας και εφαρµογής συγκεκριµένων εργαλείων των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας σε σχέση µε την προβολή και αξιοποίηση του τουριστικού 
και πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής. Τα εργαλεία αυτά κεφαλαιοποιούν τα πλεονεκτήµατα της 
ψηφιακής τεχνολογίας και δίνουν πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα που ενισχύουν την χρήση 
τεχνολογικών εφαρµογών.  
Οι σύγχρονες τάσεις στη χρήση παρόµοιων εφαρµογών δείχνουν ότι η αποτελεσµατικότητα των 
τεχνολογικών εργαλείων εξαρτάται από την διαδραστικότητα τους µε τους χρήστες καθώς και από την 
συµπαραγωγή του περιεχοµένου που προβάλλεται. Το Πάρκο Φιλίππων έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτά 
τα συµπεράσµατα και να συνδυάσει την προβολή της ιστορίας και του πολιτισµού της περιοχής µε τα 
παρακάτω διαδραστικά εργαλεία:  

1. ∆ιαδραστικοί πίνακες προσωπικών αφηγήσεων: Οι πίνακες αυτοί θα τοποθετηθούν σε κεντρικά 
σηµεία του Πάρκου και θα προσφέρουν διαδραστική προβολή της ιστορίας και του πολιτισµού της 
περιοχής στους χρήστες που θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτούς. Οι χρήστες θα έχουν 
την δυνατότητα να ενεργοποιούν την λειτουργία των πινάκων και να εµφανίζουν στην οθόνη 
ψηφιακές µορφές των τοπικών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα αφηγούνται µε ηχογραφηµένα 
µηνύµατα προσωπικές ιστορίες που έχουν σχέση µε τις παραδοσιακές τέχνες, τις γλώσσες, τις γεύσεις 
και τις εµπειρίες της περιοχής. 

2. Ηλεκτρονική πλατφόρµα προβολής του αποθέµατος µε διαδραστική καταχώρηση από τους 
χρήστες: Η πλατφόρµα θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να καταχωρούν σε έναν 
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διαδραστικό χάρτη τα σηµεία ενδιαφέροντος που αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν στο αρχείο του 
Πάρκου καθώς και να ανεβάζουν το δικό τους υλικό (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες, link, ιστοσελίδες) που 
θα το συνδέουν µε τα σηµεία αυτά που προτείνουν καθώς και µε τα υφιστάµενα. Η πλατφόρµα µε 
όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος και το υλικό των χρηστών θα διατίθεται µέσω της ιστοσελίδας του 
φορέα διαχείρισης του Πάρκου και θα είναι προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες της. Η πλατφόρµα 
είναι ένα παράδειγµα crowdsourcing ή πληθοπορισµού, που αφορά την εξωτερική ανάθεση 
καθηκόντων σε µια µεγάλη οµάδα εθελοντών ή µία κοινότητα. Στη συγκεκριµένη δράση, το Πάρκο 
Φιλίππων προσφέρει την δυνατότητα συλλογικής δηµιουργίας περιεχοµένου στους επισκέπτες του 
και εποµένως, η ενέργεια µπορεί να χαρακτηριστεί ως crowdcreation. 

Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία αυτών των τεχνολογικών εργαλείων θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε 
τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της περιοχής. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Μελέτη Σκοπιµότητας 
- ∆ιαδραστικοί Πίνακες 
- Ηλεκτρονική πλατφόρµα  

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου 
- ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους 
-  Περιφέρεια ΑΜΘ και ΚΜ 
- ∆ήµοι Πάρκου Φιλίππων 
- Αναπτυξιακές εταιρείες, 
- Τεχνολογικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα 
- Εταιρίες τεχνολογίας 
- Κοινωνία των πολιτών 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το συνολικό κόστος της δράσης θα προκύψει από την ανάλυση της 
µελέτης σκοπιµότητας η οποία θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
και τα παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, η δράση απαιτεί τη πρόσληψη 
εξωτερικών συνεργατών µε ειδικότητες στις επιστήµες της τεχνολογίας 
και εποµένως, το κόστος προσωπικού θα καθοριστεί σε επόµενο στάδιο.  

- Μελέτη σκοπιµότητας: 2.000€ 
- ∆ιαδραστικοί πίνακες: 10.000€ 
- Ηλεκτρονική πλατφόρµα: 5.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού. 

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Πολιτισµός 

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Πρόσβαση στις πληροφορίες του δηµόσιου 
τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα ηλεκτρονικού 
πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό περιεχόµενο 
και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας - 19.3.5: Σχέδιο 
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διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 12 - 24 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 

υπηρεσιών 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● " 

Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών" 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" για υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και 
διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Πτυχιακή εργασία “Η Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών” 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/acfi/2014/VasilakakisKonstantinos/attached-document-
1404750574-742347-12036/VasilakakisKonstantinos2014.pdf 
 

- Πτυχιακή εργασία “Η Συµβολή της Τεχνολογίας στην Τουριστική Βιοµηχανία: Εξελίξεις - Τάσεις” 
http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3316/1/022007x03x309.pdf 
 

- Εταιρία ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων στον τουρισµό 
http://www.comitech.gr/el 
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Α/Α 17 

Τίτλος ∆ράσης 

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο 
Φιλίππων” 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Με γνώµονα την κακή συνδεσιµότητα των διαφόρων σηµείων εντός του Πάρκου Φιλίππων, πρέπει να 
παραχθεί µια µελέτη µεταφορών για την περιοχή. Η µελέτη αυτή, λαµβάνοντας υπ΄ όψη, τις υπάρχουσες 
κοινωνικές συνθήκες, τις µελλοντικές τουριστικές και επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τις υποδοµές (υλικές 
και άυλες) που θα υλοποιηθούν στην περιοχή, θα σχεδιάσει µια οργανωµένη και υγιή διαχείριση της 
κινητικότητας, κατοίκων, επισκεπτών, προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα 
περίχωρά τους για µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού και 
λαµβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συµµετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης. 
 
Ένα Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο σύστηµα αστικών 
µεταφορών µε την επίτευξη -τουλάχιστον- των ακόλουθων στόχων:  

1. Εξασφάλιση της προσβασιµότητας του παρέχεται από το δίκτυο µεταφορών σε όλους.  
2. Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας. 
3. Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκποµπών του θερµοκηπίου και της 

κατανάλωσης ενέργειας. 
4. Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσµατικότητας των µεταφορών, 

ανθρώπων και εµπορευµάτων. 
5. Συµβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του 

αστικού σχεδιασµού. 
 
Οι πολιτικές και τα µέτρα που καθορίζονται σε ένα Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας καλύπτουν όλους 
τους τρόπους και τις µορφές των µεταφορών σε µια αστική περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ή 
ιδιωτικών µεταφορών, των επιβατικών ή εµπορευµατικών µεταφορών, των µεταφορών µε µηχανοκίνητα ή 
µη-µηχανοκίνητα µέσα, την κίνηση και τη στάθµευση. 
 
Τα ΣΒΑΚ εστιάζουν στους ανθρώπους και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους για κινητικότητα. 
Ακολουθούν µια διαφανή και συµµετοχική προσέγγιση, η οποία εµπλέκει τους πολίτες και τα άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη για συνεργασία καθ 'όλη την διαδικασία εκπόνησης και εφαρµογής του. Ο 
συµµετοχικός σχεδιασµός αποτελεί προϋπόθεση για τους πολίτες και τα εµπλεκόµενα µέρη προκειµένου να 
αναλάβουν την ευθύνη για το ΣΒΑΚ και τις πολιτικές που προωθεί. Κάνει τη δηµόσια αποδοχή και 
υποστήριξη ποιο πιθανή και συνεπώς, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη λήψη αποφάσεων διευκολύνοντας 
έτσι την εφαρµογή του σχεδίου. 
 
Τα πλεονεκτήµατα τα οποία σχετίζονται µε τα ΣΒΑΚ περιλαµβάνουν: 

1. Καλύτερη ποιότητα ζωής 
2. Εξοικονόµηση κόστους 
3. Πλεονεκτήµατα για το περιβάλλον και την υγεία 
4. Βελτιωµένη προσβασιµότητα 



 

 412 

5. Αποτελεσµατική χρήση πόρων 
6. ∆ηµόσια υποστήριξη 
7. Πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις 
8. Πρόσβαση σε µια νέα µορφή Αστικής Κινητικότητας 

 

Παραδοτέα ∆ράσης 

 
1. Αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής (καταγραφή των χρήσεων γης στους άξονες 

που οδηγούν στο Πάρκο, καταγραφή της κατάστασης στάθµευσης, καταγραφή της επάρκειας υποδοµής 
των αξόνων που οδηγούν στο Πάρκο για πεζούς και ποδηλάτες, αξιολόγηση της προσβασιµότητας απο 
ΑΜΕΑ στα σηµεία ενδιαφέροντος, µετρήσεις κινητικότητας, θορύβου και καυσαερίων του βασικού οδικού 
δικτύου.) 

2. ∆ιάγνωση - Στοχοθέτηση / Στρατηγικός σχεδιασµός περιοχής παρέµβασης 
3. Χωροθέτηση προτάσεων σε χάρτη / Επιµέρους λεπτοµερής σχεδιασµός σε συγκεκριµένα σηµεία, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο / Περιγραφή δράσεων και των δραστηριοτήτων πέραν των 
βασικών απαιτήσεων, απευθυνόµενες σε πόλεις µε κάποια εµπειρία στην εκπόνηση σχεδίων 
κινητικότητας 

4. Χρονοπρογραµµατισµός / Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Λόγω της αλληλένδετης σηµασίας της δράσης αυτής, µε τη δράση του 
Χωροταξικού Masterplan, δεν υπάρχει ωριµότητα σε αυτό, µέχρι την 
υλοποίησή του. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 30.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 12 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

 
Λόγω τις πολυπλοκότητας και διεπιστηµονικότητας του επιπέδου της µελέτης, κρίνεται άµεση η σύνδεσή της 
µε όλες τις δράσεις που παρουσιάζονται και περιγράφονται από τον Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχεδιασµό. 
Όλες αυτές οι δράσεις θα επωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης από και προς όλες τις περιοχές του 
«Πάρκου Φιλίππων», είτε αφορά τη µεταφορά κάτοικων και επισκεπτών, είτε προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 
 

 

 

Α/Α 18 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής 
προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 
προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Πληθώρα φορέων µεµονωµένα έχει αναπτύξει ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης του περιβάλλοντος του 
φυσικού αποθέµατος της περιοχής, των αξιοθέατων της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια της ανάπτυξης του 
τουρισµού και άλλων δραστηριοτήτων . Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί µε την µορφή ιστοσελίδων, 
διαδραστικών εφαρµογών για κινητές συσκευές, ηλεκτρονικών σηµείων πληροφόρησης κ.α.. Οι 
πρωτοβουλίες µπορεί να προέρχονταν από δήµους της περιοχής, από κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήµων 
από ιδιώτες και την ΚΟΜΑΘ. Όλες τους όµως είναι αποσπασµατικές, µεµονωµένες και ατελείς. Κάτω από την 
οµπρέλα του Πάρκου Φιλίππων και του φορέα διαχείρισης του και µε την χρησιµοποίηση των τριών 
θεµελίων του πάρκου θα πρέπει να ενοποιηθούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να είναι ολοκληρωµένη µια 
προσπάθεια προώθησης του περιβάλλοντος, του φυσικού αποθέµατος της περιοχής, του Τουρισµού και 
Πολιτισµού της περιοχής µέσω ηλεκτρονικών εργαλείων (ιστοσελίδες, εφαρµογές για κινητά και ηλεκτρονικά 
σηµεία πληροφόρησης). 
Η ιστοσελίδα αυτή ενδεχοµένως να έχει και δικά της έσοδα µέσω διαφηµίσεων που θα φιλοξενεί. 
Στα πλαίσια της αποτελεσµατικής προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων του Πάρκου 
Φιλίππων, είναι απαραίτητη η προσθήκη στην ηλεκτρονική εφαρµογή ενός online ηµερολογίου δράσεων 
από τον φορέα διαχείρισης του Πάρκου. Οι δράσεις του Πάρκου θα είναι κατηγοριοποιηµένες ανά πυλώνα 
και ο χρήστης θα µπορεί να βρίσκει τις κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του. Επιπλέον, 
θα δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικού προφίλ ώστε οι χρήστες να αποθηκεύουν τις προσωπικές 
τους προτιµήσεις και αποστολής αυτοµατοποιηµένων newsletters για την διαρκή ενηµέρωση σχετικά µε τις 
δράσεις που πραγµατοποιούνται στο Πάρκο Φιλίππων. Το ηµερολόγιο των δράσεων θα είναι διαθέσιµο και 
προσβάσιµο από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά µέσα του φορέα διαχείρισης του Πάρκου και οι χρήστες 
θα µπορούν να λαµβάνουν αυτοµατοποιηµένες ενηµερώσεις σχετικά µε τις δράσεις στα ηλεκτρονικά 
ταχυδροµεία και τα τηλέφωνα τους. Οποιαδήποτε υπηρεσία αποστολής ενηµερώσεων θα προστατεύεται 
λόγω προσωπικών δεδοµένων και θα ενεργοποιείται και διακόπτεται κατά βούληση των χρηστών. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας 
2. Ιστοσελίδα προβολής του Πάρκου Φιλίππων 
3. Εφαρµογή για κινητές συσκευές προβολής του Πάρκου Φιλίππων 
4. Ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης 
5. Αποτελέσµατα δράσεων ενηµέρωσης και προώθησης της χρήσης των παραπάνω 
6. ∆ιαδικτυακό Ηµερολόγιο πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι Πάρκου Φιλίππων, Περιφέρειες ΑΜΘ και ΚΜ (Τουρισµού), 
Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, Αναπτυξιακές εταιρείες και 
άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Η υπάρχουσα ωριµότητα του έργου έγκειται στην ύπαρξη 
αποσπασµατικά ως τώρα ιστοσελίδων, εφαρµογών για κινητά και 
ηλεκτρονικών σηµείων πληροφόρησης, ορισµένα από τα οποία πλέον 
δεν λειτουργούν ή δεν ενηµερώνονται  
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Μελέτη σκοπιµότητας 4.000 ευρώ 
2. Ιστοσελίδα προβολής του Πάρκου Φιλίππων 5.000 ευρώ 
3. Εφαρµογή για κινητές συσκευές 3.000 ευρώ 
4. Το κόστος ηλεκτρονικών σηµείων πληροφόρησης, θα 

καθοριστεί από τον αριθµό των µονάδων που θα 
εγκατασταθούν και θα µας το δείξει η µελέτη σκοπιµότητας και 
θα υλοποιηθούν σε επόµενη φάση του έργου 

5. Ετήσιο λειτουργικό κόστος ενηµέρωσης και συντήρησης των 
εφαρµογών 2.000 (ενδεχοµένως αυτοχρηµατοδότηση του 
κόστους αυτού µέσω διαφηµίσεων) 

6. Ετήσιο κόστος ενηµέρωσης και προώθησης της δράσης 
(φυλλάδια, ηµερίδες διαφηµίσεις) 3.000 ευρώ 

7. Online ηµερολογίου πολιτιστικών και τουριστικών δρασεων: 
1.000€ 
 

Συνολικό κόστος δράσης 21.000 ευρώ  
   

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER - διατοπικό πρόγραµµα του πάρκου Φιλίππων, 
αυτοχρηµατοδότηση  του λειτουργικού κόστους µέσω διαφηµίσεων 
που θα φιλοξενεί η ιστοσελίδα 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Μελέτη σκοπιµότητας 1 έτος 
Ηλεκτρονικές εφαρµογές και ιστοσελίδες µε δράσεις προώθησης 1 έτος 
Συνολικά 2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 

● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας 
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων” 
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 

δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" (διαδικτυακών και φυσικών) για υποβολή 

προτάσεων από τους πολίτες διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
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Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Υπάρχουσες ανάλογες εφαρµογές http://www.easy-trip.eu/  
 

http://www.hunters.gr/2015/05/%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%
ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-android-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ac-
%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%ce%b7-
%cf%83%cf%84%ce%84%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b8/  

 
- Ενώ συγκεντρωτικά οι 100 πρώτες καλύτερες εφαρµογές και πρακτικές προώθησης µιας περιοχής 

είναι: http://www.tornosnews.gr/epixeiriseis/tech/3677-%CE%BF%CE%B9-100-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-
%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-
%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B9.html  

 
- Πολιτιστικό ηµερολόγιο “Συµβαίνει Τώρα” στη Θεσσαλονίκη 

https://events.thessaloniki.gr/ 
 

- Πολιτιστικό ηµερολόγιο Πάρκου Κερατέας 
http://www.politistikoparko.com/events/category/parko-kerateas-event/ 
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Τίτλος ∆ράσης 

Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των 
µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Κατά την συλλογή δεδοµένων, στατιστικών στοιχείων, µελετών και την καταγραφής τους για τις ανάγκες του 
Master Plan, διαπιστώσαµε ότι πολλές έρευνες, µελέτες, σχεδιασµοί, αναπτυξιακά προγράµµατα, πειραµατικά 
έργα και κατασκευασµένες υποδοµές, βρίσκονται ξεχασµένα σε κάποια συρτάρια, δεν είναι ψηφιοποιηµένα, 
δεν χρησιµοποιούνται και ουσιαστικά έχουν απαξιωθεί, έχουν εγκαταλειφθεί και πολλές φορές έχουν χαθεί. 
Το ίδιο συµβαίνει και για το ιστορικό και πολιτισµικό υλικό. Επίσης κατά την εκπόνηση του Master Plan έγινε 
µια µεγάλη προσπάθεια συλλογής όλων αυτών των στοιχείων που είναι σηµαντικά δεδοµένα για τις 
αναπτυξιακές προοπτικές και για το µέλλον της περιοχής. ∆υστυχώς η προσπάθεια δεν ήταν πάντα επιτυχής 
λόγω του ότι πολλά από αυτά έχουν χαθεί γιατί συνήθως δεν υπάρχει συνέχεια στην δηµόσια διοίκηση και 
αυτοδιοίκηση και δεν τηρούνται µε σωστό τρόπο τα αρχεία. Επίσης παρατηρήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις 
απροθυµία η και ακόµα πιο σπάνια η άρνηση των φορέων να µας χορηγήσουν αυτά τα στοιχεία αν και 
εκπονήθηκαν µε χρήµατα του δηµοσίου και θα έπρεπε να δίνονται ελεύθερα. 
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Όλο λοιπόν αυτό το υλικό και οι κατασκευασµένες υποδοµές θα πρέπει να καταγραφούν, να ψηφιοποιηθούν 
ώστε  να αναρτηθούν στο διαδίκτυο και να είναι διαθέσιµα για κάθε µαθητή, φοιτητή, ενδιαφερόµενο 
επαγγελµατία, µελετητή ή φορέα. Μόνο έτσι το υλικό θα αποκτήσει αξία και θα έχει πρακτικές εφαρµογές. 
Πλέον µε τις νέες τεχνολογίες του διαδικτύου, όσα είναι σε έντυπη µορφή θα έπρεπε να ψηφιοποιηθούν, να 
αναρτηθούν σε ιστοσελίδες και ανοικτές βάσεις δεδοµένων, ώστε να είναι διαθέσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο 
προς όφελος της περιοχής. Έτσι για το Πάρκο Φιλίππων θα φτιαχτεί µια ενιαία βάση δεδοµένων µε όλα αυτά 
τα δεδοµένα καθώς και µε τις υπάρχουσες που θα είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο για κάθε χρήση. 
Έτσι δεν θα παρατηρούνται φαινόµενα να γίνονται οι ίδιες µελέτες για το ίδιο θέµα ξανά και ξανά αφού θα 
γνωρίζουµε πλέον την ύπαρξη των προηγουµένων και απλά θα χρειάζονται µια επικαιροποίηση. Το ίδιο θα 
συµβαίνει και για τις υποδοµές, ώστε ο κάθε ενδιαφερόµενος πριν την κατασκευή µιας υποδοµής θα µπορεί 
να δει τι ανάλογο έχει κατασκευαστεί στο παρελθόν και σε τι κατάσταση είναι σήµερα. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Πλήρης Καταγραφή ερευνητικού έργου, µελετών και υποδοµών 
2. Ψηφιοποίηση του υλικού και καταχώρηση σε βάση δεδοµένων 
3. Ανάρτηση της βάσης δεδοµένων διαδικτυακά 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, Αναπτυξιακές εταιρείες και 
όλοι οι φορείς του Πάρκου Φιλίππων από όπου θα συλλεχθεί όλο αυτό 
το υλικό 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

 Αρχείο Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Μελετών του Master Plan για 
το Πάρκο Φιλίππων 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1. Καταγραφή 7.000 ευρώ 
2. Ψηφιοποίηση και καταχώρηση σε βάση δεδοµένων 15.000 

ευρώ 
3. Ανάρτηση διαδικτυακά 3.000 ευρώ 
4. Συντήρηση ιστοσελίδας, συνεχής καταγραφή νέου υλικού και 

ανάρτηση του ανά έτος 2.000 ευρώ* 
 

Συνολικό κόστος 15.000 ευρώ** 

 

*Μέρος του κόστους αυτού µπορεί να καλυφθεί από τα έσοδα της 
ιστοσελίδας µέσω διαφηµίσεων ή και συνδροµών  

 

** Αν το υλικό αναρτηθεί σε υπάρχουσα ιστοσελίδα (π.χ. αυτή που θα 
δηµιουργηθεί στην πρόταση Νο 19) το κόστος αυτό µπορεί να µειωθεί 
κατά 2-3.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER , χορηγίες από ιδιώτες ή εταιρίες στα προγράµµατα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν, χορηγίες κοινωφελών 
ιδρυµάτων 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Υλοποίηση µέσα σε ένα έτος  
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Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

 
● Σύνταξη χωροταξικού Master Plan 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 

Φιλίππων 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Έχουν δηµιουργηθεί πληθώρα τέτοιων βάσεων δεδοµένων κυρίως από ερευνητικούς φορείς και 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά ακόµα και από ιδιώτες. 
 
Για παράδειγµα έχουµε τα “Ανοικτά ∆εδοµένα”  στο http://geodata.gov.gr/ , το Εθνικό αρχείο ∆ιδακτορικών 
∆ιατριβών στο https://www.didaktorika.gr/eadd/ και από ιδιωτικούς φορείς η Γαία Επιχειρήν έχει 
δηµιουργήσει την GAIApedia στο  
 
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8
3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 
 

 

 

Α/Α 20 

Τίτλος ∆ράσης 

Καλάθι Αγροτικών προϊόντων 

του Πάρκου Φιλίππων 

Κατηγορία ∆ράσης Ενέργεια, Μελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Η δηµιουργία του Καλαθιού Αγροτικών προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων είναι ένα σύνολο δράσεων που θα 
βελτιώσουν την εµπορία των αγροτικών προϊόντων προσδίδοντας τους µια ταυτότητα. Συνοπτικά πρόκειται 
για την απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων που θα 
συνοδεύεται από δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, από 
πιστοποιήσεις προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.), µε την κατάλληλη 
σήµανση τους, µεταποίηση και τυποποίηση τους. 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους Οψόµεθα εις Φιλίππους και µε την ολοκλήρωση της 
θα µπορεί να δώσει µια ταυτότητα υψηλής ποιότητας και αναγνωρίσιµης ονοµασίας στα αγροτικά προϊόντα 
του πάρκου Φιλίππων. Θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µια ολοκληρωµένη µελέτη και στην συνέχεια η 
υλοποίηση της, ώστε να αποφασιστεί και να εφαρµοστεί η µορφή που θα έχει αυτό το καλάθι. Μέσα στην 
γενικότερη ταυτότητα - brand name του Πάρκου Φιλίππων και στο γενικότερο branding, τα 
αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να έχουν ειδικότερη αναγνωρίσιµη ταυτότητα. Η τυποποίηση και η 
µεταποίηση µπορεί να γίνει τόσο σε τοπική και οικιακή κλίµακα όσο και σε συνεταιριστική ή επιχειρηµατική 
κλίµακα (τυροκοµεία, βιοτεχνίες, αλευρόµυλοι κ.α.). Μόνο έτσι τα προϊόντα αυτά θα αποκτήσουν ταυτότητα 
και όνοµα και θα προωθηθούν καλύτερα στις αγορές.  
Απώτερος σκοπός του Καλαθιού είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων του 
Πάρκου Φιλίππων. Αυτή µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη για την Περιοχή αφού µπορεί να οδηγήσει σε 
υιοθέτηση και εφαρµογή κοινά σχεδιασµένων προγραµµάτων προβολής – προώθησης και µάρκετινγκ και 
στην υιοθέτηση του κοινού αναπτυξιακού οράµατος και των κοινών στόχων για το Αγροτοπεριβάλλον τον 
Τουρισµό και τον Πολιτισµό στην περιοχή. Το καλάθι αυτό θα περιλαµβάνει:  
 

● την αποδοχή και δέσµευση για την ανάπτυξη συγκεκριµένων πόρων βραχυπρόθεσµα και 
µεσοπρόθεσµα,  

● την αποδοχή του brand name που θα προκύψει µετά από εµπεριστατωµένη µελέτη,  
● την ανάληψη υποχρέωσης για την υλοποίηση σηµαντικών έργων (π.χ. από ∆ήµους),  
● την ανάληψη υποχρέωσης για χρηµατοδότηση κοινών έργων ή άυλων ενεργειών,  
● την υιοθέτηση και αποδοχή συγκεκριµένων προτύπων, ερµηνευτικών τεχνικών κ.α.  
● και την χρήση κοινών µέσων αναβάθµισης της ποιότητας  

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Ολοκληρωµένη Μελέτη Σκοπιµότητας για το καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
2. Αποτελέσµατα ετήσιου προγράµµατος προώθησης του καλαθιού 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, Περιφέρειες, Φορέας διαχείρισης του 
Πάρκου Φιλίππων, Εµπορικά Επιµελητήρια, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
Αναπτυξιακές Εταιρείες, Σχετικές Πανεπιστηµιακές σχολές, 
Συνεταιριστικές οργανώσεις, Οµάδες παραγωγών, Εταιρείες 
πιστοποίησης, Μεµονωµένοι Παραγωγοί   

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων της ΑΜΚΕ 
“Οψόµεθα εις Φιλίππους”, περισσότερες πληροφορίες στο 
https://opsometha.org/agrotiko-kalathi/ 
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Σήµανση ποιότητας και Συνεργασίας του Φορέα ∆ιαχείρισης Νέστου 
Βιστωνίδας - Ισµαρίδας 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Κόστος της ολοκληρωµένης Μελέτης Σκοπιµότητας του καλαθιού 
50.000 ευρώ 

Κόστος λειτουργίας του προγράµµατος, προώθησης, προβολής και 
διαφήµισης του καλαθιού 30.000 ευρώ την πρώτη διετία. 

Ετήσιο πρόγραµµα, προώθησης, προβολής και διαφήµισης του 
καλαθιού κάθε έτος 10.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος 90.000 ευρώ* 

* Εφόσον αυτό καταδειχθεί από την µελέτη σκοπιµότητας µετά την 
τριετία, θα υπάρχει κόστος συµµετοχής στο καλάθι για τις λειτουργικές 
ανάγκες του καλαθιού. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ιδίους πόρους των εµπλεκόµενων 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η µελέτη σκοπιµότητας µπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 έτος και στην 
συνέχεια να δοθεί µια 2 ετία για να ξεκινήσει η εφαρµογή της µελέτης 
ώστε να αρχίσουν εντάσσονται προϊόντα στο καλάθι. Παράλληλα θα 
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εφαρµόζεται και το διετές πρόγραµµα προώθησης, προβολής και 
διαφήµισης του καλαθιού. Συνολικά για την πλήρη λειτουργία του 
καλαθιού θα χρειαστούµε 3 έτη. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Υπάρχοντα καλάθια Αγροτικών Προϊόντων της κάθε Περιφέρειας 
● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 

υπηρεσιών 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 
εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
● Συµβολή στην ανάπτυξη της συµβολαιακής γεωργίας 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Το 2012 είχε γίνει µια προσπάθεια να φτιάξει κάθε περιφέρεια το δικό της αγροτικό καλάθι. Έγιναν τότε από 
όλες τις Περιφέρειες κάποιες κινήσεις και φτιάχτηκαν τα Περιφερειακά καλάθια αγροτικών προϊόντων 
αγροτικών προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή όµως δεν πέρασε στον καταναλωτή ούτε στο τουριστικό προϊόν 
και στις εξαγωγές. Έκτοτε η προσπάθεια σε αρκετές περιφέρειες έχει ατονήσει, ενώ σε ορισµένες έχει 
προχωρήσει αρκετά. 
Μια πολύ καλή και ολοκληρωµένη πρόταση για ένα ηλεκτρονικό καλάθι έχει φτιάξει η Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας της οποία λεπτοµέρειες µπορείτε να δείτε στο: 
http://www.epimetol.gr/aitniaimages/EnimerotikoFylladio_F18048.pdf;jsessionid=C629185876B1D270B5F5
4CC1862AA991  
Η Περιφέρεια Ηπείρου το έχει προχωρήσει αρκετά φτιάχνοντας και σχετική ιστοσελίδα εµπορίας των 
προϊόντων του καλαθιού. Σε αυτήν έχουν ενταχθεί πληθώρα προϊόντων, δείτε λεπτοµέρειες στο 
http://www.agroepirus.gr/eagro/first/index.jsp?lang=el 

 

Α/Α 21 

Τίτλος ∆ράσης 

∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών 
Φιλίππων 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, µελέτη 
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Περιγραφή ∆ράσης 

Η δάσωση των κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων πέραν του ότι θα επαναφέρει την λειτουργικότητα 
της Τάφρου, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για την αξιοποίηση της ξυλείας και θα επαναφέρει το 
περιβαλλοντικό απόθεµα της περιοχής. Η καταπάτηση δηµοσίων εκτάσεων της ζώνης έργων γύρω από το 
στραγγιστικό δίκτυο των Τεναγών Φιλίππων (κύρια και δευτερεύουσες τάφροι) από ορισµένους αγρότες, 
εγκυµονεί κινδύνους για την περιοχή των Τεναγών του Πάρκου Φιλίππων. Λόγω της καταπάτησης µειώνουν 
την διατοµή και την παροχευσιµότητα του στραγγιστικού δικτύου και εµποδίζουν τον καθαρισµό του, 
προκαλώντας εµµέσως τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή. Επίσης λόγω της καταπάτησης καθίσταται 
δύσκολο να γίνουν τα οποιαδήποτε αρδευτικά ή εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως και η πολυπόθητη δάσωση της 
κεντρικής και των δευτερευόντων τάφρων στα Τενάγη Φιλίππων που θα έχει πολλαπλά θετικά 
αποτελέσµατα. 
Για να γίνει η δάσωση θα πρέπει να παραχωρηθεί η χρήση της έκτασης, η να συµµετέχει φορέας που έχει την 
παραχώρηση, να αποβληθούν οι καταπατητές, να γίνει η σχετική µελέτη δάσωσης και στην συνέχεια µε την 
αξιοποίηση Προγραµµάτων να προχωρήσει η ∆άσωση. Η ∆άσωση µπορεί να γίνει τµηµατικά αναλόγως των 
διαθέσιµων πόρων. Μαζί µε το έργο της δάσωσης θα πρέπει να γίνουν έργα αναψυχής, αν και αυτά µπορούν 
να γίνουν σε µεταγενέστερο χρόνο αφότου µεγαλώσουν τα δέντρα. Τέλος θα πρέπει από τις δασικές 
υπηρεσίες να υπάρχει και η σχετική προστασία όπως προβλέπει η δασική νοµοθεσία. 
Όσον αφορά την κεντρική τάφρο είναι µήκους 29 χιλιοµέτρων και η δηµόσια έκταση -  ζώνη των έργων 
εκατέρωθεν του αγωγού είναι 50 µέτρα από κάθε πλευρά. Έτσι µόνο για την κεντρική τάφρο των Τεναγών 
Φιλίππων χωρίς να υπολογίσουµε τις δευτερεύουσες τάφρους που και αυτές µπορούν να δασωθούν, 
προκύπτει µια έκταση 2.900 στρεµµάτων ή 290 εκταρίων. Πρόκειται για µια µεγάλη έκταση και για αυτό 
προκρίνουµε την σταδιακή δάσωση της. Επίσης εφόσον κατασκευαστούν λιµνοδεξαµενές πολλαπλών 
χρήσεων στα Τενάγη, τότε περιµετρικά τους πρέπει επίσης να δασωθούν µε πολλαπλά οφέλη.     

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη δάσωσης της τάφρου των Τεναγών 
2. Έργο της δάσωσης της τάφρου και άλλα συναφή έργα ανάπλασης 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ασικές υπηρεσίες της Περοχής, ∆ήµοι µε 
περιοχή ευθύνης µέρος της τάφρου, ∆ασικοί συνεταιρισµοί, φορέας 
∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, ΤΟΕΒ της περιοχής 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ∆άσωση της Κεντρικής 
Τάφρου των Τεναγών, πρόταση που έγινε αντικείµενο επερώτησης στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 
394. Εγχειρίδιο Εφαρµογής δασικών έργων και αποκαταστάσεων 
384. ∆ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
404. Τα προβλήµατα των τεναγών Φιλίππων, η αντιµετώπιση τους και η 
αειφορική τους διαχείριση ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η µελέτη αναδάσωσης για τα 2900 στρέµµατα κοστίζει περίπου 60.000 
αν την κάνει ιδιώτης. Αν µπορέσει να την κάνει το δασαρχείο τότε είναι 
µηδενικό το κόστος. 

Το κόστος αναδάσωσης ανά στρέµµα σε πεδινές εκτάσεις, χωρίς 
ιδιαίτερες εκριζώσεις αυτοφυούς βλάστησης (που δεν υπάρχει τόση 
πολύ) είναι στα 300 ευρώ ανά στρέµµα. Για όλη την έκταση 870.000 
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ευρώ. Αν γίνει τµηµατικά η δάσωση τότε το κόστος αλλάζει αναλόγως. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Μέτρα της ∆άσωσης Γεωργικών Εκτάσεων και της Αγροδασοπονίας 
του Π.Α.Α. 2015-2020, Πρόγραµµα Life, Πράσινο Ταµείο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, προγράµµατα εταιρικής ευθύνης 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η µελέτη και η δάσωση µπορούν να ολοκληρωθούν σε 2-3 χρόνια, 
εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα κονδύλια. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Προγράµµατα Αναδασώσεων των δασικών υπηρεσιών του Υπ. Περιβάλλοντος 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 
ΓΟΕΒ 

● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Για το συγκεκριµένο έργο χρήσιµες είναι οι παρακάτω πληροφορίες: 
 
Στα 2 παρακάτω διαγράµµατα φαίνονται το υδρογραφικό δίκτυο και οι διανοµές της γης. Στο έργο αυτό θα 
αξιοποιηθεί η δηµόσια έκταση – ζώνη έργων γύρω από το κυρίως υδρογραφικό δίκτυο. Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνονται οι δηµόσιες εκτάσεις –ζώνες έργων που δεν έχουν διανεµηθεί και µπορούν,εκτός των 
δρόµων να δασωθούν. 
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Α/Α 22 

Τίτλος ∆ράσης 

Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών 
σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 

Κατηγορία ∆ράσης Υποδοµές 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Μετά το κλείσιµο του µετεωρολογικού σταθµού του αεροδροµίου Αµυγδαλεώνα, είναι απαραίτητη πλέον η 
εγκατάσταση νέων µετεωρολογικών σταθµών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής 
τόσο για τις γεωργικές προειδοποιήσεις, όσο και για την εγκατάσταση πειραµατικών καλλιεργειών για τους 
σκοπούς της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Επίσης θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες όλων των κατοίκων 
της περιοχής, για κάθε χρήση όπως για µετεωρολογικές προβλέψεις, ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης, 
ανάγκες υδρολογικών προβλέψεων και πληµµυρών (λειτουργία υδρογεωλογικού µοντέλου), πρόληψη και 
αντιµετώπιση λοιπών φυσικών καταστροφών, εκπόνηση µελετών (π.χ. για την εγκατάσταση ΑΠΕ) κ.α.. Αυτή 
την στιγµή δεν υπάρχει πλέον κάποιος µετεωρολογικός σταθµός σε λειτουργία εντός του πάρκου Φιλίππων 
εκτός ενδεχοµένως αν υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες µε περιορισµένη προσβασιµότητα στα 
δεδοµένα τους, που δεν είναι γνωστές. Για αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσουµε Αυτόµατους 
Μετεωρολογικούς Σταθµούς (Α.Μ.Σ.).  
Αξιοποιώντας λοιπόν όλες τις δυνατότητες που µας δίνει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες, τα δεδοµένα 
αυτά σε πραγµατικό χρόνο µπορεί να δίνονται online σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε την χρήση κατάλληλου 
λογισµικού θα µπορούν να εξάγονται στατιστικώς επεξεργασµένα δεδοµένα (µέσοι όροι, µέγιστα, ελάχιστα 
κ.α.) διαθέσιµα για κάθε ενδιαφερόµενο. 
Οι σταθµοί αυτοί θα περιέχουν τουλάχιστον αισθητήρες θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας και 
διεύθυνσης ανέµου, βροχόµετρο και έντασης ηλιακής ακτινοβολίας Εφαρµόζοντας τους κανόνες ορθής 
εγκατάστασης ενός µετεωρολογικού σταθµού που υπάρχουν διαθέσιµοι στο διαδίκτυο( π.χ. 
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2200/mix_201400817.pdf?sequence=1), θα 
πρέπει να τον εγκαταστήσουµε σε πεδινή καλλιεργούµενη περιοχή. Λόγω του ότι θέλουµε να έχουµε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και σταθερή παροχή ενέργειας ίσως χρειαστεί να τον εγκαταστήσουµε στην αυλή 
µιας δηµοτικής - δηµόσιας υπηρεσίας για να έχουµε τα προηγούµενα και για επιπρόσθετη ασφάλεια. 
Για να καλυφθεί κατ’ ελάχιστο το Πάρκο Φιλίππων θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 ΑΜΣ, ένας στην βόρεια 
περιοχή του Πάρκου (περιοχή ∆ράµας), ένας στην νότια (περιοχή Καβάλας) και ένας στην δυτική (περιοχή 
Σερρών). Αν και στον βόρεια περιοχή του Πάρκου υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί µετεωρολογικοί σταθµοί που 
συνεργάζονται µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.  

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Προµελέτη - έκθεση χωροταξικής εγκατάστασης - σκοπιµότητας 
2. 2-3 εγκατεστηµένοι λειτουργικοί ΑΜΣ 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ΕΥΑ ∆ήµων Πάρκου Φιλίππων, ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ∆/νση 
Υδάτων ΑΜΘ,Αναπτυξιακές Εταιρείες και στο µέλλον ο Φορέας 
∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλίππων 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Υπάρχον δίκτυο Αυτόµατων Μετεωρολογικών σταθµών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και  
349. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ - ∆ΡΑΜΑΣ 
421. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Αν και οι τιµές τους ξεκινάνε από 300 ευρώ. Ένας αξιόπιστος µε 
ικανοποιητικές προδιαγραφές κοστίζει γύρω στα 1.000 ευρώ. Το κόστος 
της έκθεσης χωροταξικής εγκατάστασης εφόσον γίνει από υπάρχον 
προσωπικό είναι µηδενικό. Οπότε το συνολικό κόστος µαζί µε τυχόν 
άλλα έξοδα (µεταφορικά, µετακινήσεων, εγκατάστασης κ.α.) φτάνει τα 
3-4.000 ευρώ (2 ή 3 σταθµοί). 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ΠΑΑ, Άλλα Ευρωπαϊκά προγράµµατα (Life κ.α.) 
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Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Για όλη την διαδικασία εφόσον είναι διαθέσιµα τα κονδύλια χρειάζονται 
το πολύ 6 µήνες. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις:  

● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Λειτουργία των ΚΕΑ 
● Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 

Φιλίππων 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Ενδεικτικά τα µετεωρολογικά συστήµατα που χρησιµοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι της 
εταιρείας DAVIS  https://www.davisnet.com/weather-monitoring/#products  
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Α/Α 23 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα 
της Αρχαίας Εγνατίας Οδού  

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η Αρχαία Εγνατία Οδός (Via Egnatia) αποτελεί τον κεντρικό άξονα ανάπτυξης του Πάρκου Φιλίππων καθώς 
ήταν ένας από τους δύο ιστορικότερους δρόµους που ξεκινούσε από την Ρώµη και αποτέλεσε τον 
σηµαντικότερο οδικό άξονα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας προς την ανατολή. H Via Egnatia είναι κηρυγµένη 
στο τµήµα κοντά στη Μονή Αγίου Σίλα Καβάλας µέχρι του δάσους κάτω από την Παιδούπολη της Καβάλας. 
Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων υπάρχουν πάνω από 100χµ της αρχαίας οδού, πάνω στην οποία 
περπατήσει και ο Απόστολος Παύλος και τα οποία ενώνουν δυο πολύ σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, 
αυτόν της Αµφίπολης και των Φιλίππων. Μολονότι υπάρχουν πολλά σηµεία της οδού που θα έπρεπε να 
αναδειχθούν, καθώς και η ίδια η οδός να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, να ανασκαφεί, να αναστηλωθεί 
και να αναδειχθεί, το Πάρκο Φιλίππων αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία ώστε να γίνουν τα πρώτα βήµατα 
προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. 
Στα πλαίσια της ανάδειξης του τµήµατος της Αρχαίας Εγνατίας Οδού στο Πάρκο Φιλίππων, η δράση αυτή 



 

 429 

έχει ως στόχο την δηµιουργία πολιτιστικών δράσεων και υποδοµών αναψυχής για την ενοποίηση των δύο 
περιοχών, µέσω α) της ιστορίας τους, β) του σύγχρονου πολιτισµού τους, και γ) του φυσικού και οικιστικού 
τοπίου. Ενδεικτικά, οι πολιτιστικές δράσεις που προτείνονται κατά µήκος της Via Egnatia είναι οι εξής: 

1. Αναβίωση ιστορικών µαχών της Αµφίπολης (422 π.Χ.) και των Φιλίππων (42 π.Χ.): Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης ενός ισχυρού ιστορικού διπόλου µεταξύ των Φιλίππων και της της Αµφίπολης που 
συνδέονται µε  τον κεντρικό άξονα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού, η δράση περιλαµβάνει τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων αναβίωσης των ιστορικών µαχών µεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών κατά 
τον Πελοποννησιακό πόλεµο το 422 π.Χ στην Αµφίπολη και µεταξύ  του Οκταβιανού και Μάρκου 
Αντώνιου και του Βρούτου και Κάσσιου το 42 π.Χ. στους Φιλίππους. Ο στόχος της δράσης είναι οι 
εκδηλώσεις αναβίωσης των ιστορικών µαχών να γίνουν θεσµός, όπως η Μάχη του Βατερλώ στο 
Βέλγιο ή της απόβασης στη Νορµανδία. Ο διαχειριστικός φορέας του Πάρκου Φιλίππων θα 
αξιοποιήσει την διεθνή, ευρωπαϊκή τάση για αναβίωση ιστορικών µαχών µε στόχο την διατήρηση 
της ιστορικής µνήµης και την ανάδειξη του ιστορικού τουρισµού στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η 
δράση θα περιλαµβάνει την διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων (εκθέσεις, διοράµατα, 
συζητήσεις, παρουσιάσεις) µε αποκορύφωµα την προσοµοίωση και αναπαράσταση των ιστορικών 
µαχών στα πεδία των µαχών.  

2. Αθλητικές διοργανώσεις: Η δράση περιλαµβάνει την διοργάνωση του ∆ιεθνή Ηµιµαραθώνιου “Στα 
Βήµατα του Αποστόλου Παύλου” και την Ιστορική Ποδηλατική ∆ιάσχιση Πάρκου Φιλίππων σε 
διαδροµές τµηµάτων της Αρχαίας Εγνατίας Οδού. Οι δράσεις αυτές αναλύονται µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες στην δράση 15.  

3. Υποδοµές αναψυχής: Η δράση περιλαµβάνει το Πιστοποιηµένο Πεζοπορικό & Πολιτιστικό 
Μονοπάτι “Στα Βήµατα του Αποστόλου Παύλου” που αποτελεί µια πολιτιστική πεζοπορική διαδροµή 
και αναλύεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην δράση 32.  

4. Ερευνητικές δραστηριότητες: Επιπλέον, η δράση θα περιλαµβάνει ερευνητικές δραστηριότητες που 
συνδυάζουν την µελέτη της ιστορίας µε τις παραπάνω δράσεις. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα είναι το 
FuoriVia Egnatia Project που έχει ως στόχο την αναγέννηση της αρχαίας Εγνατίας οδού, προκειµένου 
να αναπτυχθεί ένα ιστορικό και πολιτιστικό µονοπάτι που να συνδέει το ∆υρράχιο µε την 
Κωνσταντινούπολη, περνώντας από την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας, την Ελλάδα και την Τουρκία και να δηµιουργήσει έναν ισχυρό σύνδεσµο µεταξύ των 
ευρωπαϊκών και των µεσογειακών χωρών, πέραν των γεωγραφικών συνόρων. Το FuoriVia Egnatia 
είναι ένα ταξίδι σεµιναρίου που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Fuorivia σε συνεργασία µε το 
Università Iuav di Venezia, ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήµια στην Ιταλία και το εξωτερικό για τη 
µελέτη της αρχιτεκτονικής, του πολεοδοµικού σχεδιασµού, της µόδας και των εικαστικών τεχνών. Το 
έργο ξεκίνησε το 2015 στο ∆υρράχιο και θα ολοκληρωθεί το 2019 στην Κωνσταντινούπολη. Η 
οµάδα εργασίας βασίζεται στην επαναφορά του πλήρους δροµολογίου της Εγνατίας Οδού (µήκους 
1.100 χλµ.) που χωρίζεται σε πέντε κύριες φάσεις διαδροµών: ∆υρράχιο - Μπίτολα (έτος 2015), 
Μπίτολα - Θεσσαλονίκη (έτος 2016), Θεσσαλονίκη-Καβάλα (έτος 2017), Καβάλα - Κίπη (έτος 2018) 
Κίπη - Κωνσταντινούπολη (έτος 2019). 

 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη Μελέτη Σκοπιµότητας 
- Αναβίωση ιστορικών µαχών της Αµφίπολης και των Φιλίππων 
- Αθλητικές δραστηριότητες 
- Υποδοµές αναψυχής  
- Ερευνητικές ∆ραστηριότητες 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
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- ∆ηµωφέλεια ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς 
- Αθλητικοί σύλλογοι και οργανισµοί 
- Εφορείες αρχαιοτήτων 
- FuoriVia Egnatia 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- Ο Φειδίας στην Εγνατία Οδό 
- 213-Π_Συνεργαζόµενα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Επί της Εγνατίας Οδού 
- 47-Εξειδίκευση της ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης της 

πολιτιστικής διαδροµής της εγνατίας οδού 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το συνολικό κόστος της δράσης θα προκύψει από την ανάλυση της 
µελέτης σκοπιµότητας η οποία θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
και τα παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, η δράση απαιτεί τη πρόσληψη 
εξωτερικών συνεργατών και εποµένως, το κόστος προσωπικού θα 
καθοριστεί σε επόµενο στάδιο.  

- Μελέτη σκοπιµότητας: 2.000€ 
- Αναβίωση ιστορικών µαχών της Αµφίπολης (422 π.Χ.) και των 

Φιλίππων (42 π.Χ.): 250.000€ 
- Αθλητικές δραστηριότητες: 20.000€ 
- Υποδοµές αναψυχής: 250.000€ 
- Ερευνητικές δραστηριότητες: 20.000€ 

 
Συνολικό κόστος: 542.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2021 - Ε.Σ.12 Ανάδειξη 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 
δηµόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς - Ε.Σ. 
Ποδηλατόδροµοι και µονοπάτια για περιπάτους 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) 
Leader 2016-2020 

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  
  

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  
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● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

1. Παράδειγµα αναβίωσης ιστορικής µάχης Ρούπελ 1941 
https://www.youtube.com/watch?v=dIVrlId7-GY 

 
2.  Λίστα µε τις καλύτερες αναβιώσεις ιστορικών µαχών για το 2018 σε διεθνές επίπεδο 
https://www.thehistorylist.com/travel/top-24-historic-battle-reenactments-of-2018 

 
3.  Ενδεικτικός χάρτης διαδροµής για το Πιστοποιηµένο Πεζοπορικό & Πολιτιστικό Μονοπάτι “Στα 
Βήµατα του Αποστόλου Παύλου” 
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4. FuoriVia Egnatia - Website: http://www.fuorivia.org/en/fuorivia-egnatia/ 
και  
Συνέντευξη εκπροσώπων Fuorivia για πεζοπορία στην αρχαία Εγνατία Οδό 
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 https://www.youtube.com/watch?v=DZmU62UZqvk 
 

 

Α/Α 24 

Τίτλος ∆ράσης 

Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 
καλλιεργειών 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Σε όλες τις αγροτικές περιοχές του Πάρκου Φιλίππων ορισµένοι µόνο, ευτυχώς αγρότες ακολουθούν την 
λανθασµένη πρακτική του καψίµατος των υπολειµµάτων των καλλιεργειών για να καθαρίσουν τα χωράφια 
τους από τα υπολείµµατα, ώστε να τα προετοιµάσουν για την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Αυτή η 
πρακτική είναι επιζήµια για το περιβάλλον, το χωράφι και την ίδια την αγροτική παραγωγή. Για τα Τενάγη 
Φιλίππων η πρακτική αυτή είναι πολλαπλά εγκληµατική και ευθύνεται για το κάψιµο και την απώλεια του 
επιφανειακού εδάφους και κατά συνέπεια την ταπείνωση των εδαφών µε όλες τις επιπτώσεις που αυτή έχει . 
Στα Τενάγη Φιλίππων µε αυτές τις καύσεις δηµιουργούνται µέτωπα πυρκαγιάς που φτάνουν τα 2 χιλιόµετρα 
και στο πέρασµα τους καταστρέφουν όλη την χλωρίδα και την πανίδα που συναντάνε. Επιπλέον µε την 
εκούσια καύση στα Τενάγη δηµιουργούνται κρυφές πυρκαγιές της τύρφης που σιγοκαίνε για µέρες ή µήνες 
την επιφανειακή τύρφη εγκυµονώντας κινδύνους για ατυχήµατα, αφού στο παρελθόν έχουν καεί και 
οχήµατα. Αυτές οι πυρκαγιές στα Τενάγη µετατρέπουν την περιοχή σε µια βιοµηχανική ζώνη, επιβαρυµένη µε 
πληθώρα µικρο σωµατιδίων βλάπτοντας πολλαπλά την υγεία των κατοίκων και των ευαίσθητων 
πληθυσµιακών οµάδων. Θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα ανάλογο πρόγραµµα µε αυτό που εφαρµόστηκε από 
όλους τους φορείς της Καβάλας και της ∆ράµας µε επικεφαλής και συντονιστή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας 
(∆ΑΟΚ, Πυροσβεστικές υπηρεσίες, ∆ήµοι, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α.) και είχε µεγάλη επιτυχία στην καταπολέµηση αυτής 
της εγκληµατικής πρακτικής από τους αγρότες. Η λανθασµένη αυτή πρακτική ορισµένων ευτυχώς αγροτών 
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στα πληµµυρικά φαινόµενα των Τεναγών.  
Με την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου δράσης και µε τον συντονισµό όλων των φορέων θα µπορέσουν κάθε 
χρόνο να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι όλων των φορέων. Προσωπικό για τις ανάγκες της δράσης αυτής 
µπορεί να βρεθεί µέσω της Κοινωφελούς εργασίας. Ενώ το τυχόν κόστος µπορεί να καταµεριστεί µεταξύ των 
φορέων. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ορισµένες από τις δράσεις που έγιναν στο παρελθόν και είχαν άριστα 
αποτελέσµατα: 

1) Εκτύπωση ενηµερωτικού φυλλαδίου 
2) Εκτύπωση ενηµερωτικών αφισών 
3) ∆ιαφηµιστικά σποτ στην Τηλεόραση – Ραδιόφωνο 
4) Καταχωρήσεις στις εφηµερίδες 
5) ∆ιοργάνωση τριών (3) ενηµερωτικών ηµερίδων 
6) Αποστολή συνεργείων ενηµέρωσης αλλά και καταγραφής της έκτασης του φαινοµένου για την 
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επιβολή ποινών 
 

Αναλυτικότερα τα έτη 2012-2014 το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία µε τους δήµους Καβάλας, ∆οξάτου και Παγγαίου, την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την 
Πυροσβεστική υπηρεσία και µε την βοήθεια από το προσωπικό της κοινωφελούς εργασίας πραγµατοποίησε 
πληθώρα δράσεων για την αποτροπή αυτής της δυσάρεστης πρακτικής. Συγκεκριµένα: 

Πραγµατοποίησε τρεις στον αριθµό συσκέψεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων για τον συντονισµό 
των δράσεων ώστε να επιτύχουµε την αποτροπή της καύσης καλαµιών στα Τενάγη Φιλίππων. Έτσι ως 
αποτέλεσµα αυτών των συσκέψεων και του συντονισµού ήταν: 

Α) Εκδόθηκαν πάνω από 10.000 φυλλάδια για την ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσµου της 
περιοχής και διανεµήθηκαν πόρτα-πόρτα και χωριό µε χωριό (δείτε συνηµµένα). 

Β) Επίσης εκτυπώσαµε και αναρτήσαµε σε όλη την περιοχή των Τεναγών Φιλίππων ένα µεγάλο 
αριθµό αφισών µε τίτλο  «ΕΝΑ ∆ΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (δείτε συνηµµένα). 

Γ) Επίσης µε την βοήθεια του δήµου Καβάλας προβλήθηκε και σχετικό σποτ επί του θέµατος στα 
ραδιόφωνα και την τηλεόραση. 

∆) ∆ιοργανώσαµε 3 ενηµερωτικές ηµερίδες για τους αγρότες όπου τους ενηµερώσανε εξειδικευµένοι 
επιστήµονες για τις δυσµενείς επιπτώσεις που έχει η καύση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών στην υγεία το 
έδαφος και το περιβάλλον µας. Συγκεκριµένα µιλήσανε στην εκδήλωση ένας Γεωπόνος - Εδαφολόγος, ένας 
Γεωπόνος - Εντοµολόγος, και µια Ιατρός - Πνευµονολόγος. Ενώ για τις νοµικές επιπτώσεις και τις κυρώσεις, 
τους ενηµέρωσε εκπρόσωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Πυροσβεστικής. Το υλικό αυτών των ενηµερώσεων το 
έχουµε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα µας, στο http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=75 . 
(συνηµµένα δείτε και µια από τις προσκλήσεις) 

Έπειτα λοιπόν από την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών µας προχωρήσαµε στην καταγραφή 
των καµένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων µε την βοήθεια των ∆ήµων, µέσω GPS και µε βάση 
το αρχείο του ΟΣ∆Ε που µας παραχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτήν την δουλειά. Στην συνέχεια αποστείλαµε 
όλα αυτά τα στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες ώστε οι παραβάτες να υποστούν τις προβλεπόµενες από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ κυρώσεις και από την ∆ικαιοσύνη (µέσω της Πυροσβεστικής). ∆είτε συνηµµένα ένα παράδειγµα 
καταγραφής που αποστείλαµε. 
Εκείνες τις χρονιές όλοι οι ανωτέρω φορείς, περιόρισαν δραστικά αυτήν την εγκληµατική πρακτική στην 
πεδιάδα των Τεναγών συνδυάζοντας το όπλο της ενηµέρωσης µε το όπλο της καταστολής. Τα επόµενα 
χρόνια τα µέτρα ατόνησαν και το φαινόµενο επανήλθε σε µικρότερο βαθµό. 
Λόγω της προεργασίας που έχει γίνει και του υλικού που έχει δηµιουργηθεί και παραχθεί, η επανέναρξη 
εφαρµογής ενός τέτοιου προγράµµατος θα είναι πολύ ευκολότερη. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Κοινό Σχέδιο δράσης µε καταµερισµό εργασιών και κόστους µε την µορφή ενός µνηµονίου 
συνεργασίας 

2. Καταγραφή καµµένων εκτάσεων και ετήσια έκθεση απολογισµού δράσεων 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Γεωτεχνικό Επιµελητήριο - Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας, ∆ήµοι 
του Πάρκου Φιλίππων, Περιφέρεια Α.Μ.Θ. & Κ.Μ.,ΟΠΕΚΕΠΕ, Φορέας 
∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, Πυροσβεστικές κατά τόπους 
υπηρεσίες, προσωπικό της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆, 
Αγροτικούς Συλλόγους, Πολιτική προστασία, ΚΠΕ Φιλίππων κ.α. 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

522-Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτακτων Αναγκών Εξ' αιτίας 
∆ασικών Πυρκαγιών_Π.Ε. ∆ράµας 
384. ∆ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
402. ΚΑΥΣΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝ _ ΓΕΩΤΕΕ _αφισα 
439. ΚΑΥΣΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝ παρουσιάσεις ηµερίδων 
368. ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ _ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 
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404. Τα προβλήµατα των τεναγών Φιλίππων, η αντιµετώπιση τους και η 
αειφορική τους διαχείριση ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Στην πρώτη του εφαρµογή το πρόγραµµα αυτό το 2012 είχε συνολικό 
έξτρα κόστος 5.000 ευρώ/έτος. Με ανάλογο κόστος µπορεί να 
εφαρµοστεί και σήµερα  

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Ιδίους πόρους και Κοινωφελή εργασία του ΟΑΕ∆ 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Το πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Προγράµµατα δασοπροστασίας των ∆ασικών υπηρεσιών 
● Προγράµµατα Πυροφύλαξης των Πυροσβεστικών υπηρεσιών 
● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής  
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Ενδεικτικά σας παραθέτουµε το φυλλάδιο ενηµέρωσης µιας τέτοιας προσπάθειας 
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Ενώ το υλικό από τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις είναι αναρτηµένο στο: 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΑ 
ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ για το 2013-2014  
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ για 
το 2012  

 

Α/Α 25 

Τίτλος ∆ράσης 

Βιωµατική εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών 
πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις 
γλώσσες, τις γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Πάρκο Φιλίππων παρουσιάζει αδυναµία ως προς την γνώση της τοπικής ιστορίας και των 8.000 ετών 
πολιτιστικής συνέχειας που χαρακτηρίζει την περιοχή. Είναι χαρακτηριστική αυτή η έλλειψη γνώσης που 
εµφανίζεται κυρίως στους νέους και οδηγεί σε µια απαξίωση του πολιτιστικού αποθέµατος και κυρίως, σε µία 
αδυναµία αξιοποίησης των ευκαιριών για βιώσιµη ανάπτυξη που θα δηµιουργήσει µακροπρόθεσµα οφέλη 
για την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της έλλειψης γνώσης είναι απαραίτητη 
η επανασύνδεση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής µε το πολιτιστικό απόθεµα και η δηµιουργία 
ζωντανών σχέσεων που θα δώσουν ένα καινούργιο και ολοκληρωµένο νόηµα στην ανθρώπινη ζωή της 
περιοχής. Η βιωµατική εκπαίδευση προσφέρει δυνατότητες που θα φέρουν τους εκπαιδευόµενους σε επαφή 
µε τους φορείς της γνώσης και θα καταστήσουν δυνατή την δηµιουργία νέας γνώσης και την αξιοποίησή της.  
Εποµένως, στα πλαίσια αυτής της δράσης θα δηµιουργηθούν ανοιχτά σεµινάρια και εκδηλώσεις στα οποία οι 
κάτοικοι και επισκέπτες θα µπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής µε 
βιωµατικό τρόπο. Ενδεικτικά, θα δηµιουργηθούν θα δηµιουργηθούν οι εξής δράσεις: 

1. ∆ράσεις Ανοιχτών Κατοικιών (Open Houses) κατά τη διάρκεια των οποίων παραδοσιακά κτίρια 
της περιοχής θα ανοίγουν τις πόρτες τους και θα επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των 
επισκεπτών στο εσωτερικό τους. Στόχος της δράσης θα είναι η εξερεύνηση και η κατανόηση της 
αξίας της αρχιτεκτονικής της περιοχής και της ιστορίας των οικηµάτων. 

2. Ανοιχτά Σεµινάρια κατά τη διάρκεια των οποίων θα προσκαλούνται ερευνητές, µελετητές και 
κάτοικοι της περιοχής για να παρουσιάσουν παραδοσιακές τέχνες, γλώσσες, ήθη και έθιµα και 
συνταγές της περιοχής. Σηµαντικό πλεονέκτηµα µπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση του µεγάλου 
αριθµού των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είναι φορείς του 
τοπικού πολιτιστικού αποθέµατος. Η διοργάνωση των σεµιναρίων θα γίνεται σε κύκλους 
παραδόσεων και η παρακολούθηση τους θα οδηγεί σε απονοµή πιστοποιητικού για όσους το 
επιθυµούν. 

3. Καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού µε την αναβίωση παραδοσιακών γεωργικών ασχολιών, 
ιστορικών ηθών και εθίµων, γιορτών, τοπικών ιδιωµάτων, γαστρονοµικών παραδόσεων και 
τεχνών της περιοχής. Έπειτα, το υλικό αυτό θα γίνεται διαθέσιµο µέσω του αρχείου του Πάρκου 
Φιλίππων στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα.  



 

 438 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας 
- ∆ράσεις Ανοιχτών Κατοικιών (Open Houses) 
- Σεµινάρια 
- ∆ηµιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια 
- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς 
- Εταιρίες τεχνολογίας και πληροφορικής 
- Φωτογραφικοί όµιλοι 
- Πολιτιστικοί σύλλογοι 
- Ιδιώτες µελετητές και ερευνητές 
- Τοπικές κοινότητες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- 545-Μαθαίνω παίζοντας στους αρχαιολογικούς χώρους της 
∆ράµας 

- 546-Μαθαίνοντας την πόλη της ∆ράµας- Περιήγηση και 
Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Περιπάτων 

- Η δράση περιλαµβάνει όλα τα έργα του αρχείου µελετών που 
αφορούν τις στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις 
γλώσσες, τις γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το συνολικό κόστος της δράσης θα προκύψει από την ανάλυση της 
µελέτης σκοπιµότητας η οποία θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
και τα παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, η δράση απαιτεί τη πρόσληψη 
εξωτερικών συνεργατών και εποµένως, το κόστος προσωπικού θα 
καθοριστεί σε επόµενο στάδιο.  

- Μελέτη σκοπιµότητας: 5.000€ 
- ∆ράσεις Ανοιχτών Κατοικιών (Open Houses): 10.000€ 
- Σεµινάρια: 10.000€ 
- ∆ηµιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού 15.000€ 

 
Συνολικό κόστος: 30.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού - 
Ε.Σ.12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα 
ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) - Ε.Σ. Ανάπτυξη και 
προβολή δηµόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας - Ε.Σ. 19.3.3: Γεύσεις 
Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονοµικός πολιτισµός - 
Σχέδιο ∆ιατοπικής Συνεργασίας" - Ε.Σ. 19.3.5: Σχέδιο 
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διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

- "Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας" - 19.3.2 - Σχέδιο 
διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Παράδειγµα Open House δράσης στη Θεσσαλονίκη 
http://www.openhousethessaloniki.gr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=rvhrwGECcYE 

 
- Παράδειγµα κύκλου σεµιναρίων πολιτισµού και τέχνης από την Artens 

http://artens.gr/ 
 

- Παράδειγµα οπτικοακουστικού υλικού από καλλιέργεια καπνού 
https://www.youtube.com/watch?v=Pco6YuG8Iz0 
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Α/Α 26 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ράσεις βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η δράση περιλαµβάνει την διοργάνωση εκδροµών βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών µε στόχο την γνωριµία 
των επισκεπτών µε το Πάρκο Φιλίππων και την ευρύτερη περιοχή του µέσω στοχευµένων εκδροµών. O 
φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων µέσω των εκδροµών θα επιδιώξει να ενηµερώσει τους 
συµµετέχοντες για τις ποικίλες εµπειρίες και την πλούσια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η 
περιοχή ενδιαφέροντος. Το προσφερόµενο απόθεµα δηµιουργεί δυνατότητες ενός βελτιωµένου, 
ολοκληρωµένου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος µε ψηλή προστιθέµενη αξία. 
Η υλοποίηση της δράσης περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και την εξοικείωση µε το φυσικό περιβάλλον, 
την Ιστορία, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις ποικίλες 
δράσεις στην Πεδιάδα των Φιλίππων (νοµοί Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών) στα πλαίσια µηνιαίων βιωµατικών 
εκδροµών. Οι βιωµατικές εκδροµές θα δίνουν έµφαση στο σηµαντικό ρόλο που παίζει η εµπειρία στη 
διαδικασία της µάθησης καθώς µέσα από αυτήν προτείνεται η αναζήτηση ενός βαθύτερου και πνευµατικού 
νοήµατος. Εποµένως, οι επισκέπτες του Πάρκου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε το ανθρώπινο 
δυναµικό της περιοχής, να αλληλεπιδράσουν µε το περιβάλλον και να γευτούν τις εµπειρίες, τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της περιοχής µε άµεσο και αυθεντικό τρόπο. 
Σε συνεργασία µε εξειδικευµένους ξεναγούς/αρχαιολόγους, τοπικούς ερευνητές, επιστήµονες, βοτανολόγους, 
φωτογράφους κ.α., ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου θα επιτρέψει τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν το 
πλούσιο απόθεµα της περιοχής, να γνωρίσουν σε βάθος και να καταγράψουν τη δυναµική του, να γευτούν τ’ 
αγαθά της Φύσης και τα προϊόντα της καινοτόµου ανθρώπινης δραστηριότητας σ’ ολόκληρο το Πάρκο 
Φιλίππων (Πεδιάδα των Φιλίππων), αλλά και την ευρύτερη περιοχή του. Οι εκδροµές θα υλοποιούνται βάσει 
επιχειρησιακού σχεδιασµού και θα διαφοροποιούνται θεµατικά από έτος σε έτος. Σηµαντική θεωρείται η 
εθελοντική παρουσία των τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και συνεταιρισµών στον σχεδιασµό, 
υλοποίηση και συντονισµό της δράσης ενώ είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να δίνεται έµφαση στην 
ενιαία ταυτότητα της περιοχής και του αποθέµατος της. 
Πρότυπο παράδειγµα βιωµατικών εκδροµών αποτελούν οι εκδροµές που διοργανώνονται από την 
Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους”. Οι  εκδροµές που έχουν προγραµµατίσει για το 2018 οι 
“Οψόµεθα εις Φιλίππους” είναι οι ακόλουθες: 

- “Παραδοσιακή Αποκριά! Ιδιαίτερα έθιµα απ’ τις αλησµόνητες πατρίδες” - Κύργια, Φτελιά, Μικροχώρι  
- ∆ήµοι Αµφίπολης & Νέας Ζίχνης Σερρών “Όταν η Φύση έχει κέφια!..” - Σπήλαιο Αλιστράτης, Φαράγγι 

Αγγίτη, βραχογραφίες 
- Πεζοπορική ∆ιάσχιση «Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου» επί της Αρχαίας Εγνατίας οδού  
- ∆ήµος Προσοτσάνης   «Αγναντεύοντας την  ...“Καλή θέα”»  
- ∆ήµος Παγγαίου & Αµφίπολης  «Στο Ιερό βουνό Παγγαίο!»  
- ∆ήµος ∆ράµας  «Ιστορική ∆ράµα, αποικία των Φιλίππων!»   

Επισκέψεις στα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης (αρχαιολογικό µουσείο, τείχη, Αγία Σοφία, 
Ταξιάρχες κ.α.), καθώς και σε τοπικές επιχειρήσεις, σε µια περίοδο που η εορταστική “Ονειρούπολη” 
συγκεντρώνει στη ∆ράµα χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα.  

Παραδοτέα ∆ράσης 
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- Σχεδιασµός βιωµατικών εκδροµών 
- Προώθηση και επικοινωνία της δράσης 
- Εκπαιδευτικό υλικό  
- Απασχόληση εξωτερικών συνεργατών 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια 
- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς 
- Εφορείες αρχαιοτήτων 
- Πολιτιστικοί σύλλογοι 
- Ιδιώτες µελετητές και ερευνητές 
- Εξειδικευµένοι επιστήµονες 
- Τοπικές κοινότητες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Υλοποίηση αντίχτοιχων δράσεων από την Επιστηµονική Οµάδα 
“Οψόµεθα εις Φιλίππους” 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Σχεδιασµός βιωµατικών εκδροµών: 15.000€ 
- Προώθηση και επικοινωνία της δράσης: 10.000€ 
- Εκπαιδευτικό υλικό: 5.000€ 
- Απασχόληση εξωτερικών συνεργατών: 15.000€ 
- Υλοποίηση δράσης: 15.000€ 

Συνολικό κόστος: 60.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2021 - Ε.Σ.12 Ανάδειξη 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 
δηµόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς - Ε.Σ. 
Ποδηλατόδροµοι και µονοπάτια για περιπάτους 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) 
Leader 2016-2020 

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 3 έτη  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 
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Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Παράδειγµα Βιωµατικού θεµατικού Πάρκου για παιδιά 
http://miaforakienankairo.com/ 

 
- Φωτογραφία από Εκπαιδευτική Εκδροµή της Επιστηµονικής Οµάδας “Οψόµεθα εις Φιλίππους” στην 

Αµφίπολη 

 
 

- Αφίσα εκδροµών µε πρόγραµµα εκδροµών 2018 της Επιστηµονικής Οµάδας “Οψόµεθα εις 
Φιλίππους” 
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Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία εκστρατείας marketing (marketing 
campaign) για προώθηση σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Πάρκο Φιλίππων παρουσιάζει µια ήπια τουριστική κίνηση µε έντονα τα στοιχεία της εποχικότητας κυρίως 
τους φθινοπωρινούς και χειµωνιάτικους µήνες, ενώ χαρακτηριστική είναι η αδυναµία προσέλκυσης 
εσωτερικού τουρισµού και ευρύτερης διεθνοποίησης του χαρτοφυλακίου επισκεπτών. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Τουριστικών Ελληνικών Επιχειρήσεων), στο αεροδρόµιο της 
Καβάλας οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό (οι αφίξεις περιέχουν δηλαδή και κατοίκους Ελλάδας που 
επιστρέφουν από τα ταξίδια στο εξωτερικό) έφτασαν το 2014 συνολικά τους 75.376 επιβάτες. Το έτος 2015, 
οι αφίξεις έφτασαν τους 82.857 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση κατά 9,92%. Το 2017 το αεροδρόµιο 
πέρασε στα χέρια της εταιρίας FRAPORT η οποία αναµένει αύξηση των επιβατών κατά 40% µέσα στα 
επόµενα δέκα χρόνια και προσφέρει ευκαιρίες διαφοροποίησης και διεθνοποίησης του προφίλ των 
επισκεπτών.  
Στα πλαίσια της αδύναµης εικόνας του Πάρκου Φιλίππων στην ευρωπαϊκή και διεθνή τουριστική αγορά 
καθώς και του στρατηγικού στόχου για διεθνοποίηση του προφίλ των επισκεπτών, απαιτείται η δηµιουργία 
µιας εκστρατείας marketing που θα καθορίσει την υλοποίηση των στόχων του Πάρκου. Το σχέδιο marketing 
θα εξασφαλίζει ότι σε κάθε επικοινωνία θα προβάλλεται ως φιλοσοφία του Πάρκου η αυθεντική πολιτιστική 
και φυσική κληρονοµιά, µε δυνατότητες διακοπών µη µαζικού τουρισµού και µε πολλές πλούσιες εµπειρίες σε 
βιώσιµο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Σηµαντική θέση κατέχουν οι αφηγήσεις που προσελκύουν τους 
επισκέπτες στο Πάρκο απολαύσουν ξεχωριστές εµπειρίες, να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς και 
θρησκευτικούς χώρους, που θα συνδέονται µε περιηγητικές διαδροµές, να γευτούν τα αγιασµένα από τον 
Άπόστολο Παύλο νερά της Λυδίας, να κάνουν διαδροµές µέσα στο βουνό, να µάθουν για την µοναδική 
χλωρίδα της περιοχής, να περιηγηθούν στα κανάλια της περιοχής και να γευθούν τα µοναδικά τοπικά 
προϊόντα των Τεναγών. 
 
Ο στόχος του Πάρκου Φιλίππων για την διεθνοποίηση του προφίλ επισκεπτών του  θα επιτευχθεί µόνο εάν η 
εκστρατεία marketing περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία (Παντόπουλος, 2012): 
 
- ∆ιαδραστική και διαδικτυακή παρουσία του Πάρκου Φιλίππων σε διαφορετικές γλώσσες 
- Σταθερή προβολή στις κύριες  αγορές που αποτελούν στόχο του Πάρκου 
- Στοχευµένη προσέγγιση όλων των πελατειακών οµάδων  
- Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση όλων των µορφών και των στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό 
προϊόν του Πάρκου 
- Στοχευµένη µέθοδος προσέγγισης ως προς ειδικές κατηγορίες κοινού, όπως opinion leaders, 
δηµοσιογράφους τουρισµού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισµών, επιστηµονικές ενώσεις, πανεπιστήµια και 
ερευνητικά κέντρα. 
- Οι προτεινόµενες επιλογές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις, το direct 
advertising, το internet marketing και την επιλεκτική συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µε προοπτική άµεσων 
πωλήσεων, καθώς και τη δηµιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας. 
 
Η δράση θα υλοποιηθεί από τον φορέα διαχείρισης του Πάρκου σε συνεργασία µε ειδικούς συµβούλους 
marketing προορισµών που θα προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες.  
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Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη Μελέτη Σκοπιµότητας 
- Εκστρατεία Marketing  

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου 
- Εξωτερικοί σύµβουλοι Marketing Τουριστικών Προορισµών 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το συνολικό κόστος της δράσης θα προκύψει από την ανάλυση της 
µελέτης σκοπιµότητας η οποία θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
και τα παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, η δράση απαιτεί τη πρόσληψη 
εξωτερικών συνεργατών και εποµένως, το κόστος προσωπικού θα 
καθοριστεί σε επόµενο στάδιο.  

- Μελέτη σκοπιµότητας: 5.000€ 
- Εκστρατεία Marketing: 80.000€ 

 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 

Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων 
υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς - Ε.Σ. Προστασία, 
ανάπτυξη και προβολή δηµόσιας τουριστικής περιουσίας - Ε.Σ. 
Ανάπτυξη και προβολή δηµόσιων υπηρεσιών τουρισµού 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 3 χρόνια  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● Master Plan Χωροταξίας 
● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 

υπηρεσιών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 
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δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προιοντων 

● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας 
●  Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 

τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, 
και 3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 
πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Άρθρο Ειδικές στρατηγικές marketing τουριστικών προορισµών 
http://traveldailynews.gr/columns/article/2313 
 

- ∆ωρεάν πρόγραµµα εκπαίδευσης Marketing Τουρισµού από την Google µε έµφαση στον Τουρισµό 
της Ελλάδας, που µπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους διαχειριστές του Πάρκου 
Φιλίππων 
https://learndigital.withgoogle.com/greektourism 
 

- Marketing Greece Α.Ε. εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε το 2013 και έχει ως 
πρωταρχικό στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 
http://www.marketinggreece.com/ 
 

- MARKETING RE:MAKE! συµβουλευτική εταιρία Marketing Τουριστικών Προορισµών 
http://re-make.gr/ 

 

Α/Α 28 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των 
Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των Υδάτων και 
Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού 
(ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις µε βάρκες) και 
πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και 
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τεχνών)  

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές 

Περιγραφή ∆ράσης 

Ο Τυρφώνας Φιλίππων είναι ένα αποξηραµένος υγρότοπος τύρφης. Η µελέτη αποστράγγισης της 
Αµερικάνικής εταιρείας J.MONKS-ULEN η οποία µπήκε σε εφαρµογή από την ίδια στην δεκαετία 1930-1940. 
Στα πλαίσια λοιπόν των έργων αποστράγγισης γίνονται τα παρακάτω εγγειοβελτιωτικά έργα που υπάρχουν 
και σήµερα και περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές: 

α) Την εκσκαφή της Κεντρικής Αποστραγγιστικής Τάφρου Φιλίππων, µήκους 29 χιλιοµέτρων, η οποία 
διασχίζει τα Τενάγη, αποτελεί την καρδιά του έργου και χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την 
υπάρδευση των καλλιεργειών. 
β) Την ανά χιλιόµετρο εκσκαφή δευτερευουσών τάφρων που εκβάλουν στην κεντρική Τάφρο των 
Φιλίππων 
γ) Την κατασκευή του Ρουφράκτη στην τότε Κοινότητα της Συµβολής µε 6 µεγάλα θυροφράγµατα. 
δ) Tην περαιτέρω εκβάθυνση της κοίτης του Αγγίτη ποταµού. 
Με τα παραπάνω έργα επιτυγχάνεται εντέλει η αποστράγγιση της περιοχής των Τεναγών. Τα επόµενα 

χρόνια στις αποξηραµένες εκτάσεις ασκήθηκε η γεωργία. Γρήγορα όµως αποδείχτηκε στην πράξη αλλά και 
µε σχετικές µελέτες που έγιναν ότι η απουσία υγρασίας στην τύρφη και οι γεωργικές πρακτικές, επιτάχυναν 
την οξείδωση και την συνίζηση της τύρφης και το αρχικά σχετικά επίπεδο των Τεναγών Φιλίππων απέκτησε 
τελικά έντονη ανισουψία που σε µερικά σηµεία σήµερα φτάνει τα 6 µέτρα. Αυτή η κατάσταση ενέτεινε τα 
πληµµυρικά φαινόµενα, απειλώντας την αγροτική παραγωγή της περιοχής. 
Για αυτό το λόγο η δηµιουργία µιας υδάτινης τουριστικής διαδροµής γύρω από τον Τυρφώνα Φιλίππων 
πέραν της τουριστικής αξιοποίησης της, θα βοηθήσει στην διαφύλαξη της τύρφης διατηρώντας την υγρή, 
βοηθώντας ταυτόχρονα στην υπάρδευση των καλλιεργειών και δρώντας συµπληρωµατικά ως 
εγγειοβελτιωτικό έργο αφού θα αποθηκεύει και νερό που θα είναι διαθέσιµο για τις καλλιέργειες. Πρόκειται 
για ένα µεγάλο έργο που θα υλοποιηθεί σταδιακά και τµηµατικά, ξεκινώντας από το ωριµότερο κοµµάτι αυτό 
της κεντρικής τάφρου. 
Επιπλέον, η δράση περιλαµβάνει αθλητικές και δραστηριότητες αναψυχής µε στόχο την ήπια τουριστική 
αξιοποίηση των υδάτων και καναλιών. Συγκεκριµένα, οι διαδροµές που θα δηµιουργηθούν εντός των 
υδάτων και γύρω από αυτά θα επιτρέψουν δραστηριότητες όπως ποδηλασία, κωπηλασία και ξεναγήσεις µε 
πλωτά µέσα. Τέλος, το στοιχείο του νερού θα αποτελέσει το συµβολικό θεµέλιο για τη διοργάνωση φεστιβάλ 
πολιτισµού και τεχνών. Tο WoodWaterWild Festival στην Παλαιά Καβάλα αποτελεί χαρακτηριστικό πρότυπο 
εναλλακτικού φεστιβάλ που συνδυάζει τα φυσικά στοιχεία µε εκδηλώσεις µουσικής, αθληµάτων και 
δραστηριοτήτων υπαίθρου.  

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας δηµιουργίας υδάτινης διαδροµής & αξιοποίησης της 
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
3. Έργα - επεµβάσεις για την δηµιουργία της 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι Πάρκου Φιλίππων, ΤΟΕΒ, ∆/νση Υδάτων ΑΜΘ, Φορέας 
∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλιππων, ΙΝΑΛΕ, Αναπτυξιακές Εταιρείες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

57-Η πρόταση του Α.Ο. Προσοτσάνης για οικοτουριστική αξιοποίηση 
του υδρογραφικού δικτύου της κοιλάδας του Αγγίτη ποταµού 
404. Τα προβλήµατα των τεναγών Φιλίππων, η αντιµετώπιση τους και η 
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αειφορική τους διαχείριση ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ 
407. Μελέτη υψοµετρικής αποτύπωσης Τεναγών Φιλίππων 
409. ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ παρουσίαση 
410. ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 2003 
421. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
424. ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ 
364. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_A ΤΕΝΑΓΩΝ 
365. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_B ΤΕΝΑΓΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η µελέτη σκοπιµότητας µαζί µε την µελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων θα κοστίσει γύρω στα 70.000 ευρώ. 

Το κόστος των έργων - επεµβάσεων για την δηµιουργία αυτών των 
διαδροµών θα καθοριστούν από την µελέτη. Αν αυτά γίνουν σταδιακά 
και περιοριστούµε αρχικά στην αξιοποίηση της κεντρικής τάφρου για 
αυτό το σκοπό τότε το κόστος αυτό ελαχιστοποιείται (επεµβάσεις 
καθαρισµού της τάφρου, σήµανσης, πρόσβασης και αναψυχής κ.α.) 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ και ΠΑΑ (σαν εγγειοβελτιωτικό έργο), LEADER (σαν έργο 
τουριστικής αξιοποίησης) 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η σχετική µελέτη θα χρειαστεί ένα έτος και οι σχετικές πρώτες 
επεµβάσεις άλλο ένα έτος. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων” 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 
● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Το υπάρχον υδρογραφικό δίκτυο φαίνεται παρακάτω: 
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σε αυτό µε κίτρινο χρώµα σκιαγραφείται η περιφέρεια της τύρφης στην οποία µαζί µε το υπάρχον δίκτυο 
µπορούν να χαραχτούν υδάτινες διαδροµές. 

- Στο εξωτερικό υπάρχει ανεπτυγµένος ο τοµέας της κρουαζιέρας ή της περιήγησης στα εσωτερικά 
ύδατα και η ανάπτυξη τουριστικού ρεύµατος σε αυτές τις περιοχές. ∆είτε για παράδειγµα την 
http://www.locaboat.com/en/  

- Στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων σε σχέση µε το νερό γίνεται κάθε χρόνο το WoodWaterWild 
Festival της Παλαιάς Καβάλας, σε ένα περιβαλλοντικό µονοπάτι που βρίσκεται στο ρέµα της Παλαιάς 
Καβάλας. 
https://www.woodwaterwild.gr/ 
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Α/Α 29 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν τα οφέλη που έχει να µας προσφέρει 
η φύση. Τα οφέλη αυτά τα βλέπουµε και τα χρησιµοποιούµε καθηµερινά στα φάρµακα και τα καλλυντικά 
που χρησιµοποιούµε και προέρχονται από αυτοφυή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Επιπρόσθετα στις 
έντονα αστικοποιηµένες περιοχές, αλλά και στις ηµιαστικές και αγροτικές πλέον όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη 
ενός βοτανικού κήπου, στο µικρόκλιµα της περιοχής, ως χώρου αναψυχής µε πολλαπλά άλλα οφέλη. 
Η χώρα µας και ιδιαίτερα το Πάρκο Φιλίππων είναι ιδιαίτερα προικισµένο σε αυτόν τον τοµέα. Η µεγάλη 
ποικιλία µικροκλιµάτων που επικρατούν στις διάφορες περιοχές του Πάρκου Φιλίππων (από µεσογειακό 
παραθαλάσσιο µέχρι αλπικό κλίµα) και η γεωγραφική αποµόνωση των διαφόρων περιοχών, συνέδραµε 
στην δηµιουργία µεγάλης γενετικής ποικιλίας στην τοπική χλωρίδα. Μεγάλο µέρος της τοπικής χλωρίδας 
ανήκει στα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, ορισµένα από τα οποία είναι µοναδικά είδη παγκοσµίως.  
Για αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσουµε στην καταρχήν καταγραφή της τοπικής χλωρίδας 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Μετά την καταγραφή της χλωρίδας του Πάρκου Φιλίππων, για την 
ανάδειξη της µπορούν να κατασκευαστούν µικροί ή µεγάλοι θεραπευτικοί βοτανικοί κήποι σε διάφορες 
περιοχές του Πάρκου Φιλίππων µε στόχο την ανάδειξη, προβολή και διατήρηση της τοπικής χλωρίδας. Οι 
µικροί κήποι µπορεί να αποτελέσουν τµήµατα µεγαλύτερων χώρων πρασίνου και να εξυπηρετούν σκοπούς 
αναψυχής, υγείας,  τουρισµού και εκδηλώσεων, ή συνδυάζοντας όλα µαζί τα προαναφερθέντα οφέλη. Αυτοί 
µπορεί να φτιαχτούν σε τουριστικές περιοχές, όπως η παραλιακή ζώνη της Καβάλας, η περιοχή της Αγίας 
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Βαρβάρας στην ∆ράµα και στο πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων κ.α. Σε αυτούς µπορεί να χρησιµοποιηθούν τα 
αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά της περιοχής και άλλα σχετικά είδη. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Καταγραφής της σχετικής Χλωρίδας του Πάρκου για την δηµιουργία των θεραπευτικών 
βοτανικών κήπων για τους σκοπούς του έργου 

2. Έργα κατασκευής θεραπευτικών βοτανικών κήπων 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
Σχολή ∆ασοπονίας ΤΕΙ ΑΜΘ, Εργαστήριο Αρωµατικών Φυτών του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Αναπτυξιακές Εταιρείες κ.α. 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Βιβλίο από το ΓΕΩΤΕΕ- Καλλιέργεια, µεταποίηση και διασφάλιση 
ποιότητας των Ελληνικών αρωµατικών φυτών - ∆ρ. Ελένη Μαλούπα 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
∆ίκτυο συνεργασίας "Άρωµα Ποιότητας" 
344. ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΑΑΤ 
389. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΑΑΤ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η µελέτη καταγραφής της σχετικής χλωρίδας του Πάρκου Φιλίππων, αν 
περιοριστεί στα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά για τους σκοπούς 
της δηµιουργίας θεραπευτικών - βοτανικών κήπων και περιλαµβάνει 
και τις λεπτοµέρειες δηµιουργία τους, τότε το κόστος αυτό της µελέτης 
µπορεί να περιοριστεί στα 20.000 ευρώ. 

Όσον αφορά την κατασκευή των θεραπευτικών βοτανικών κήπων, το 
κόστος τους εξαρτάται από το µέγεθος τους και θα το αναλάβει ο 
φορέας φιλοξενίας του κάθε κήπου, που θα αναλάβει και την 
συντήρηση τους υπό τις οδηγίες των µελετητών και κατασκευαστών. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ένας θεραπευτικός βοτανικός κήπος ενός 
στρέµµατος µπορεί να κοστίσει στην εγκατάσταση του 10.000 ευρώ. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις LEADER. ΠΑΑ 2015-2020 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η µελέτη καταγραφής και κατασκευής των κήπων µπορεί να 
ολοκληρωθεί σε ένα έτος. 
Τα έργα καστασκευής των κήπων µπορούν να κατασκευαστούν µέσα 
σε λίγους µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Τα παραδείγµατα τέτοιων θεραπευτικών - βοτανικών κήπων είναι πολλά: 
http://www.evrotas.gov.gr/el/parousiasi-dimou/politistikes-egkatastaseis/1502-botanikos-kipos-ippokrati  
http://www.diomedes-bg.uoa.gr/start.html 
https://www.apivita.com/hellas/hippocrates_garden 

 

Α/Α 30 

Τίτλος ∆ράσης 

Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας (π.χ. 
όρια επισκεψιµότητας, αφίξεις τουριστών, µέσος 
όρος διαµονής) 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η σύνδεση του τουρισµού µε το περιβάλλον και την βιώσιµη ανάπτυξη έχει δώσει έµφαση στην έννοια της 
φέρουσας ικανότητας τουρισµού ως "...το επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας που µια περιοχή µπορεί να 
φιλοξενήσει, χωρίς να επιδεινωθεί η περιοχή, να επηρεαστούν αρνητικά οι κάτοικοι ή να µειωθεί η ποιότητα της 
εµπειρίας των επισκεπτών” (Middleton & Chamberlain, 1997). Επιπρόσθετα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Τουρισµού (WTO) προτείνει τον ακόλουθο ορισµό για τη φέρουσα ικανότητα: "Ο µέγιστος δυνατός αριθµός 
ατόµων που µπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισµός, χωρίς να προκαλείται 
καταστροφή του φυσικού, οικονοµικού, κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος, αλλά και µια µη αποδεκτή 
µείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών" (UNEP/MAP/PAP, 1997).  
Στο Πάρκο Φιλίππων η έννοια της φέρουσας ικανότητας παίζει σηµαντικό ρόλο καθώς υπάρχει αυξηµένη 
τουριστική κίνηση σε συγκεκριµένους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως στους Φιλίππους µετά την ένταξη τους 
στα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς Unesco, χωρίς να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοχές για την ορθή 
διαχείριση αυτής της κίνησης ενώ λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές διατρέχουν τον κίνδυνο να µην διαθέτουν 
τα µέσα, τις υποδοµές και την κατάλληλη νοοτροπία για να υποδεχθούν µαζικό τουρισµό στον τόπο τους. 
Εποµένως, είναι σηµαντικό σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης του Πάρκου να προσδιοριστεί η φέρουσα 
ικανότητα του τουρισµό τόσο για τις µεµονωµένες περιοχές όσο και για την συνολική περιοχή του Πάρκου.  
Η φέρουσα  ικανότητα στον τουρισµό σχετίζεται µε την εφαρµογή και επεξεργασία ειδικών  δεικτών 
φέρουσας ικανότητας οι οποίοι αποτελούν συνδυασµό γεωγραφικών,  τουριστικών και περιβαλλοντικών 
δεδοµένων ποσοτικοποιηµένων σε παραµέτρους. O υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας τουρισµού στο 
Πάρκο Φιλίππων αποτελεί αντικείµενο µελέτης του φορέα διαχείρισης του και προϋποθέτει την επιλογή των 
κατάλληλων συνιστωσών όπως αυτοί καθορίζονται από τους στόχους του Πάρκου Φιλίππων για βιώσιµη 
ανάπτυξη. Κατά τον Swarbrooke η φέρουσα ικανότητα διαχωρίζεται σε φυσική, περιβαλλοντική, κοινωνική, 
οικονοµική, αντιληπτική και υποδοµών (Σπιλάνης και Βαγιάννη, 2009) ενώ κατά τον Wearing και Neil αυτή 
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διακρίνεται σε βιοφυσική, κοινωνικο-πολιτική και υποδοµών.  
Η φέρουσα ικανότητα υπολογίζεται µε βάση την κατηγορία του χώρου στον οποίο αναφέρεται και εποµένως, 
στο Πάρκο Φιλίππων θα υπολογιστεί ανάλογα µε τα όρια που έχουν καθοριστεί για φυσικές περιοχές και 
ανθρωπογενείς/πολιτιστικούς πόρους. Καθώς δεν υπάρχει κάποια τυποποιηµένη διαδικασία για τον 
υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας, έγκειται στον φορέα διαχείρισης του Πάρκου η επιλογή της 
κατάλληλης µεθοδολογίας αφού έχουν καθοριστεί οι συγκεκριµένοι στόχοι της στρατηγικής ανάπτυξης. Οι 
διάφορες µέθοδοι περιλαµβάνουν τα Όρια Αποδεκτής Αλλαγής (LAC), τις Κινητήριες ∆υνάµεις, Πιέσεις, 
Κατάσταση, Επιπτώσεις, Αντιδράσεις (DPSIR), το Φάσµα Ψυχαγωγικής Ευκαιρίας (ROS), την ∆ιαδικασία 
∆ιαχείρισης των Επισκεπτών (VIM), την Εµπειρία του Επισκέπτη και Προστασία των Πόρων (VERP), την 
∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης ∆ραστηριοτήτων των Επισκεπτών (VAMP) και την Μέθοδο Boullon (Παλλόγλου, 
2017) 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη Μελέτη σκοπιµότητας 
- ∆είκτες τουριστικής φέρουσας ικανότητας 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- 222-T_Παρουσίαση εσωτερικός τουρισµός Καβάλα 
- 243-Τ_Τριτογενής Τοµέας-Τουρισµός 

 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτης σκοπιµότητας: 4.000€ 
- Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας: 3.000€ 
- Έλεγχος κριτηρίων φέρουσας ικανότητας: 3.000€ 

Συνολικό κόστος: 10.000€ 

 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 1 έτος από την έναρξη υλοποίησης του Master Plan 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδοτησης του φορέα αυτού, µέσω 
διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

● Master Plan Χωροταξίας 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
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● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 

τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, 
και 3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς 

● Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των σταθµών της Εγνατίας οδού. 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Παράδειγµα θέσπισης δεικτών φέρουσας ικανότητας “∆είκτες Φέρουσας Ικανότητας στον Τουρισµό: 
Εφαρµογή δύο δεικτών για την Κρήτη” 
http://traveldailynews.gr/columns/article/1980 

 
- Ερευνητική εργασία “ Η τουριστική φέρουσα ικανότητα ως εργαλείο της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης” 
https://ikee.lib.auth.gr/record/292512/files/PALLOGLOY_ANASTASIA_586EE.pdf 

 
 

 

Α/Α 31 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των 
υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 
ΓΟΕΒ 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Η Γεωργία στην χώρα µας καταναλώνει το 70-75% των υδατικών πόρων. Για αυτό το λόγο έχουν φτιαχτεί  
πληθώρα  εγγειοβελτιωτικών έργων που εξυπηρετούν αυτές τις αρδευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά και τα 
συλλογικά δίκτυα άρδευσης διαχειρίζονται οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Οι 
οργανισµοί αυτοί είναι ΝΠΙ∆ που παλιότερα εποπτεύονταν από το Υπ. Γεωργίας, στην συνέχεια από τις 
Περιφέρειες και τους ∆ήµους και σήµερα µόνο από τις Περιφέρειες. Η χρηµατοδότηση τους είναι 
ανταποδοτική και κατά κύριο λόγο προέρχεται από τα αρδευτικά τέλη που πληρώνουν οι ίδιοι οι αγρότες και 
παροδικά ενισχύονται σε εξοπλισµό από την πολιτεία. Οι οργανισµοί αυτοί έχουν µια βασική υποδοµή, 
εξοπλισµό και προσωπικό και διοικούνται από διοίκηση που εκλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες.  
Σε περιοχές που έχουµε µεγαλύτερα εγγειοβελτιωτικά έργα και δίκτυα, οι ΤΟΕΒ έχουν συνενωθεί σε ΓΟΕΒ 
(Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων). Έτσι έχουµε το παράδειγµα ΓΟΕΒ Πεδιάδας Θεσσαλονίκης-
Λαγκαδά και του ΓΟΕΒ πεδιάδας Σερρών. Στον τελευταίο οργανισµό ανήκει η διαχείριση των αρδευτικών 
δικτύων του Πάρκου Φιλίππων που βρίσκονται στον Ν. Σερρών. Στο υπόλοιπο Πάρκο Φιλίππων υπάρχουν 
10 ΤΟΕΒ. Αν και παλιότερα (δεκαετία του 90’) προτάθηκε η συνένωση τους σε έναν οργανισµό ΓΟΕΒ αίτηµα 
που το 2015 επαναδιατυπώθηκε µε σχετικό ψήφισµα από όλους σχεδόν τους τοπικούς φορείς, κάτι τέτοιο 
δεν έχει προχωρήσει Η πεδιάδα του Αγγίτη ∆ράµας και τα Τενάγη Φιλίππων υδρολογικά ανήκουν στο ίδιο 
υδατικό διαµέρισµα µε την κοιλάδα Στρυµόνα, έχουν κοινό σχέδιο διαχείρισης και κοινό σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνων πληµµύρας. τα 10 αυτά ΤΟΕΒ του Πάρκου Φιλίππων είναι:  
Αλιστράτης 
Βοϊράνης 
Κ. Αγρού - Φωτολίβους 
Κουδουνίων & Νοτίου ∆ράµας 
Ν. Αµισού 
Ρέµβης 
Σιταγρών - Μυλοποτάµου 
Προσοτσάνης 
Ανθοχωρίου 
Φιλίππων 
Τα τοπικά ΤΟΕΒ µε την συνένωση τους σε ΓΟΕΒ, θα αποκτήσουν µεγαλύτερες δυνατότητες παρέµβασης και 
θα µπορέσουν να συντηρήσουν και να λειτουργήσουν τα αρδευτικά δίκτυα που διαχειρίζονται καλύτερα, τα 
οποία έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους µε τον Καλλικράτη και υπόκεινται σε φθορές και καθηµερινές 
κλοπές. Μια δεύτερη επιλογή που υπάρχει είναι η συνένωση των παραπάνω ΤΟΕΒ µε τον ΓΟΕΒ Σερρών. Σε 
κάθε περίπτωση θα επιτύχουµε οικονοµία κλίµακας, µειώνοντας τα κόστη για τους αγρότες, βρίσκοντας 
ταυτόχρονα και άλλες πηγές χρηµατοδότησης (Ευρωπαϊκά προγράµµατα κ.α.). Μια Γεωργο-οικονοµοτεχνική 
µελέτη θα µας καταδείξει την προσφορότερη λύση. Η διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης, µόνο 
περισσότερα προβλήµατα µπορεί να µας δηµιουργήσει στο Πάρκο Φιλίππων. Για να πετύχει η συνένωση 
πρέπει να υπάρχει πραγµατική βούληση όλων των πλευρών. Τέλος ένα µεγάλο πρόβληµα των ΤΟΕΒ είναι και 
τα µειωµένα έσοδα τους από την µη πληρωµή των αρδευτικών τελών από τους αγρότες. Από την άλλη οι 
ΓΟΕΒ έχουν µεγαλύτερες πηγές εσόδων και δυνατότητες είσπραξης των αρδευτικών τελών, δυνατότητες που 
αυξάνονται µε την σύνδεση.  
Η καλύτερη λύση από οικονοµοτεχνικής άποψης είναι η συνένωση των τοπικών ΤΟΕΒ µε τον  ΓΟΕΒ Σερρών 
για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας συνένωσης 
2. Νοµοθέτηση της βέλτιστης συνένωσης 
3. Επενδύσεις ενίσχυσης του νέου φορέα 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ Σερρών, ∆ιευθύνσεις 
υδάτων ΑΜΘ και ΚΜ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Περιφέρειες ΑΜΘ και ΚΜ, Συλλογικότητες Αγροτών 
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Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

102. Εγγειοβελτιωτικά έργα Σερρών 
Βιβλίο: ∆ιαχείριση- Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων Ν. ∆ράµας -ΓΕΩΤΕΕ 
331. Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχ. των Λεκανών 
Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµ. Αν. Μακεδονίας 
62-Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας των λεκανών απορροής 
ποταµών του υδατικού διαµερίσµατος Αν. Μακεδονίας 
315. Συνθήκες και προοπτικές των εδαφο-ϋδατικών πόρων στα Τενάγη 
Φιλίππων 
364. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_A ΤΕΝΑΓΩΝ 
365. Εδαφοϋδρολογική µελέτη_B ΤΕΝΑΓΩΝ 
404. Τα προβλήµατα των Τεναγών Φιλίππων, η αντιµετώπιση τους και η 
αειφορική τους διαχείριση ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ ΜΑΚ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η µελέτη σκοπιµότητας συνένωσης των ΤΟΕΒ µε τον ΓΟΕΒ ή µεταξύ 
τους, µπορεί να κοστίσει 10.000 ευρώ. Επειδή αυτή θα είναι µια Αγροτο-
οικονοµική µελέτη, σε αυτήν θα υπολογίζονται τα έξοδα της 
συγχώνευσης και οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, ΠΑΑ , ιδίους πόρους ΤΟΕΒ και ∆ήµων 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Εφόσον υπάρχει πραγµατική βούληση από τους εµπλεκόµενους φορείς, 
η σχετική µελέτη µπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 έτος, η νοµοθέτηση της 
συγχώνευσης σε 6 µήνες και οι διαδικασίες της συγχώνευσης µε τις 
κατάλληλες επενδύσεις µπορούν να ολοκληρωθούν µετά από 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο 

Φιλίππων 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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Τα ΓΟΕΒ σε αντιθεση µε τα ΤΟΕΒ έχουν καλύτερη οργάνωση και λειτουργία, εξοπλισµό και οικονοµικές 
δυνατότητες. Επίσης διαθέτουν και ιστοσελίδα για ενηµέρωση όλων των αγροτών, ενώ τα ΤΟΕΒ κατά 
κανόνα δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. 
Ορισµένες ιστοσελίδες ΓΟΕΒ µπορείτε να δείτε παρακάτω: 
http://goev-ptl.gr/  
http://www.goeb.net/ 
 
Τέλος ανάλογες προσπάθειες συνένωσης τοπικών ΤΟΕΒ σε ΓΟΕΒ γίνονται και σε άλλες περιοχές, µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της Θεσσαλικής πεδιάδας. Περισσότερες λεπτοµέρειες στο: 
https://www.ypethe.gr/archive/topikoi-organismoi-eggeion-veltioseon-toev  
 
Επιτυχηµένο παράδειγµα συνένωσης ΓΟΕΒ είναι αυτό του ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά που ήταν 2 
ξεχωριστά ΓΟΕΒ παλιότερα.  

 

Α/Α 32 

Τίτλος ∆ράσης 

Χαρτογράφηση της Αρχαίας Εγνατίας Οδού και 
πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το 
σηµείο άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην 
Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Συγκεκριµένα, η δράση περιλαµβάνει το Πιστοποιηµένο Πεζοπορικό & Πολιτιστικό Μονοπάτι “Στα Βήµατα 
του Αποστόλου Παύλου” που αποτελεί µια πολιτιστική πεζοπορική διαδροµή, πιστοποιηµένη από την ERA 
(European Ramblers Association),αναβιώνοντας την διαδροµή που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος 
ακολουθώντας την Αρχαία Εγνατία Οδό, από την Νεάπολη, σηµερινή Καβάλα, µέσα από τον Αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων, καταλήγοντας στο µεγάλο λιµάνι της εποχής, την Αρχαία Αµφίπολη. Στόχος είναι η 
πολιτιστική και ιστορική σύνδεση και συναδέλφωση των λαών µέσα από το πολύ σηµαντικό έργο του 
Αποστόλου Παύλου και η έκφρασή του µέσω ενός εργαλείου ανάπτυξης όπως είναι ένα πιστοποιηµένο και 
χαρτογραφηµένο πολιτιστικό πεζοπορικό µονοπάτι. Η πολιτιστική διαδροµή θα ολοκληρώνεται µε ένα δίκτυο 
συνεργαζόµενων επιχειρηµατιών που θα παρέχουν εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες του Πάρκου 
Φιλίππων στους επισκέπτες. Παράλληλος στόχος είναι η εκπαίδευση των εµπλεκοµένων φορέων για την 
καλύτερη ανάδειξη του µονοπατιού. 
Τα αναµενόµενα οφέλη της δράσης είναι τα εξής: 

- Οικονοµική Ανάπτυξη 
- Εκπαίδευση 
- ∆ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
- Βελτίωση του περιβάλλοντος 
- Επιχειρηµατικότητα 
- Παγκόσµια αναγνώριση 
- Αύξηση επισκεπτών 
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Παραδοτέα ∆ράσης 

- Τεχνική και Οικονοµική Μελέτη της σκοπιµότητας της επένδυσης της πεζοπορικής διαδροµής στα 
Βήµατα του Αποστόλου Παύλου (Via Egnatia) 

- Χαρτογράφιση της Αρχαίας Εγνατίας οδού και αποτύπωση σε χάρτη συστήµατος GIS 
- Μελέτη αποκατάστασης και διαµόρφωσης του τοπίου στην περιοχή διέλευσης 
- Σήµανση µονοπατιού  
- Πιστοποίηση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής στα πρότυπα της ERA 
- Ανάπτυξη ∆ικτύου Επιχειρήσεων Πολιτιστικής ∆ιαδροµή 
- Προώθηση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
- Εκπαίδευση Εµπλεκοµένων Φορέων 
- Σχεδιασµός λογοτύπου και πλάνο marketing 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς 

Αθλητικοί σύλλογοι και οργανισµοί 
- Εφορείες αρχαιοτήτων 
- FuoriVia Egnatia 
- ERA (European Ramblers Association) 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Η αποτύπωση - χαρτογράφηση της Αρχαίας Εγνατίας οδού έχει ήδη 
ξεκινήσει από το ∆ήµο Καβάλας και πραγµατεύεται την έκταση που 
περιλαµβάνεται µέσα στα όρια του ∆ήµου Καβάλας. 
 

- Ο Φειδίας στην Εγνατία Οδό 
- 213-Π_Συνεργαζόµενα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Επί της Εγνατίας Οδού 
- 47-Εξειδίκευση της ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης της 

πολιτιστικής διαδροµής της εγνατίας οδού 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Τεχνική και Οικονοµική Μελέτη της σκοπιµότητας της 
επένδυσης της πεζοπορικής διαδροµής στα Βήµατα του 
Αποστόλου Παύλου (Via Egnatia): 15.000€ 

- Χαρτογράφηση: 5.000€ 
- Σηµατοδότηση: 25.000€ 
- Έργα Υποδοµής (κιόσκια, παγκάκια): 20.000€ 
- ∆ηµιουργία ∆ικτύου Επιχειρήσεων Πολιτιστικής ∆ιαδροµής: 

5.000€ 
- Προώθηση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής: 60.000€ 

Συνολικό κόστος: 130.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2021 - Ε.Σ.12 Ανάδειξη 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 
δηµόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς - Ε.Σ. 
Ποδηλατόδροµοι και µονοπάτια για περιπάτους 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 
- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη ως κέντρο 
διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

1. Route Maps - Παράδειγµα εταιρείας που ασχολείται µε τη χαρτογράφηση, τη σηµατοδότηση και τη 
πιστοποίηση πεζοπορικών µονοπατιών. 
https://www.routemaps.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE
%B5%CF%83/  

 
2. Ενδεικτικός χάρτης διαδροµής για το Πιστοποιηµένο Πεζοπορικό & Πολιτιστικό Μονοπάτι “Στα 
Βήµατα του Αποστόλου Παύλου” 
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3. Περιγραφή Πιστοποίησης ERA 
http://www.era-ewv-ferp.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/LQT_brochure_EN_01.pdf 
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4.Ελληνικές Εταιρίες Μονοπατιών 
http://www.monopatiapolitismou.gr/?lang=en/ 
http://www.ellet.gr/ 
5. Πιστοποιηµένα µονοπάτια Ελλάδα 
http://menalontrail.eu/ 
http://www.androsroutes.gr/ 
 
6. Crowdfunding πολιτιστικού µονοπατιού Samothrace Walk With Me 
https://www.kickstarter.com/projects/1249357448/samothrace-walk-with-me 
 
7.Αναλυτική Μελέτη για την Πολιτιστική ∆ιαδροµή της Ηπείρου 
http://www.peproe.gr/images/programa/oxe/oxe_strategy_a.th2017.PDF 
 

 

Α/Α 33 

Τίτλος ∆ράσης 

Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές 
δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 
λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγροτών" 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Όπως αναλύθηκε στην SWOT, ο γηρασµένος αγροτικός πληθυσµός και το προσωπικό που απασχολείται στις 
µικρού µεγέθους αγροτικές εκµεταλλεύσεις έχουν έλλειµµα κατάρτισης και εκπαίδευσης και δεν είναι ανοικτοί 
στην εφαρµογή καινοτοµιών. Μόνο µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης τους µπορεί να εισαχθούν 
καινοτοµίες και να επιτευχθεί αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης.  
Οι πολυδραστήριοι αγρότες (που απασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες) είναι πάντοτε φορείς 
καινοτοµίας και διασύνδεσης µε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Όπως για παράδειγµα η διασύνδεση του 
αγροτικού τοµέα µε τον τουρισµό ή µε την µεταποίηση. Επιπρόσθετα οι πολυδραστήριοι αγρότες µε την 
απασχόληση τους σε άλλα αντικείµενα εξασφαλίζουν και εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος και έτσι 
απεξαρτητοποιούνται σε µεγάλο βαθµό από τυχόν αρνητικές διακυµάνσεις των τιµών παραγωγού.  
Συνεπώς µε την κατάρτιση και ενηµέρωση των αγροτών θα µπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη σκοπιµότητας σεµιναρίων κατάρτισης 
2. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
3. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Φορέας ∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλίππων, Συλλογικές µορφές οργάνωσης 
αγροτών, Περιφέρειας ΑΜΘ και ΚΜ, ∆ήµοι Πάρκου Φιλίππων, ΚΕΑ, 
Θερµοκοιτίδα επιστηµόνων, Αναπτυξιακές Εταιρίες 
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Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

395. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
449. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
35-37 Μελέτη κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος ∆.∆ράµας, 
∆ηµοτικής περιόδου 2007-2010 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η αρχική µελέτη σκοπιµότητας του σεµιναρίου είναι απαραίτητη για να 
καταρτίσουµε τα αντικείµενα και το πρόγραµµα της εκπαίδευσης 
κάνοντας διερεύνηση της αγοράς εργασίας και διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων Η µελέτη αυτή θα ισχύσει 
µε διαφοροποιήσεις για όλο το πάρκο Φιλίππων και κοστίζει 8.000 
ευρώ. 

Έχοντας υπόψη τα προγράµµατα ΟΑΕ∆ - ΛΑΕΚ και τα προγράµµατα 
κατάρτισης των Νέων Αγροτών, ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής 
κατάρτισης 40ωρών για 25 άτοµα έχει συνολικό κόστος 20.000. Αν 
χρησιµοποιηθούν δηµόσιες δοµές εκπαίδευσης µπορεί το κόστος αυτό 
να µειωθεί. Συνεπώς αναλόγως τον αριθµό των εκπαιδευοµένων και 
των τµηµάτων το κόστος διαµορφώνεται αναλόγως. 

 Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, Π.Α.Α. 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η µελέτη σκοπιµότητας του προγράµµατος θέλει 1 έτος για να 
καταρτιστεί Ένα τέτοιο πρόγραµµα από τον σχεδιασµό του ως την 
υλοποίηση του µπορεί να χρειαστεί άλλους 6 µήνες, εφόσον υπάρχει 
διαθέσιµη χρηµατοδότηση. Εφόσον τα τµήµατα είναι πολλά τότε ο 
χρόνος αυτό µεγαλώνει.. Συνολικά 1,5 έτος. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπαιρέωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 

● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

● Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 

εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση  
● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων στο Π.Α.Α. 2000-2007 και συγκεκριµένα το 2006-2007 
υλοποίησε ένα µέτρο που αφορούσε “Ενίσχυση Πολυδραστήριων Αγροτών & Αλιέων για χρήση νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής “. Έκτοτε δεν έχει εφαρµόσει κάποιο ανάλογο µέτρο. 
Επίσης η πολυδραστηριότητα στον αγροτικό χώρο είναι και ένα εργαλείο οικονοµικής επιβίωσης, όπως έχει 
καταδειχθεί από πληθώρα επιστηµονικών άρθρων, όπως για παράδειγµα: 
 http://grsa.prd.uth.gr/conf2013/87_pitoska_ersagr13.pdf 
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34803 
 

 

Α/Α 34 

Τίτλος ∆ράσης 

Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας 
των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 
τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 
2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, και 
3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Ένα από τους επιχειρησιακούς στόχους του Πάρκου Φιλίππων είναι η µετεξέλιξη του σε τουριστικό 
προορισµό αριστείας και η ενέργεια αυτή θα αναβαθµίσει τη θέση του Πάρκου στον εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνή τουριστικό χάρτη. Ο χαρακτήρας του Πάρκου Φιλίππων ως τουριστικός προορισµός καθορίζεται ήδη 
εννοιολογικά, καθώς σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού «..ένας τουριστικός προορισµός είναι 
ένας φυσικός χώρος στο οποίο ένας επισκέπτης ξοδεύει τουλάχιστον ένα ολονύκτιο. Περιλαµβάνει τα προϊόντα 
τουρισµού όπως οι υπηρεσίες υποστήριξης και θέλγητρα και οι τουριστικοί πόροι µέσα στο χρόνο που απαιτεί η 
ηµερήσια επιστροφή. Έχει φυσικά και διοικητικά όρια που καθορίζουν τη διαχείρισή του, καθώς και εικόνες και 
αντιλήψεις που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά». Τα χαρακτηριστικά του Πάρκου Φιλίππων 
ως τουριστικού προορισµού καθορίζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
«Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών∆εικτών», καθώς σύµφωνα µε αυτή ένας τουριστικός προορισµός µπορεί 
να οριστεί ως εξής: 

- µια γεωγραφική περιοχή που αποτελεί ή ενδέχεται να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών/τουριστών 
- ένας τόπος ή µια περιοχή που έχει αναγνωριστεί και µπορεί να χαρακτηριστεί µε ευκολία 

προορισµός επισκεπτών και διαθέτει σειρά εγκαταστάσεων και προϊόντων για τουριστικούς σκοπούς 
- ένας τόπος ή µια περιοχή που προωθείται ως προορισµός 
- ένας τόπος ή µια περιοχή όπου είναι δυνατή η µέτρηση της παροχής και της ζήτησης τουριστικών 

υπηρεσιών, ήτοι της οικονοµίας επισκεπτών 
- ένας τόπος ή µια περιοχή όπου η διαδικασία διαχείρισης των επισκεπτών περιλαµβάνει συνήθως 

σειρά ενδιαφερόµενων µερών από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, από κοινού µε την κοινότητα 
υποδοχής 

 
Ακολουθώντας το παράδειγµα του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το Πάρκο Φιλίππων υιοθετεί τις αρχές του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού για τον αειφόρο τουρισµό και ειδικότερα εκείνες του Οργανισµού Sustainable 
Tourism Council (GSTC). Σύµφωνα µε τον GSTC, για να ικανοποιήσουν τον ορισµό του βιώσιµου τουρισµού, 
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οι τουριστικοί προορισµοί πρέπει να υιοθετήσουν µια διεπιστηµονική, ολιστική και ενοποιητική προσέγγιση η 
οποία περιλαµβάνει τέσσερις κύριους στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται στις τέσσερις κατηγορίες δεικτών: 
1. να επιδείξουν βιώσιµη διαχείριση προορισµών, 2. να µεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη 
για την κοινότητα υποδοχής και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις, 3. να µεγιστοποιήσουν τα 
οφέλη για τις κοινότητες, τους επισκέπτες και την πολιτιστική κληρονοµιά και να ελαχιστοποιήσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις και 4. να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη για το περιβάλλον και να  ελαχιστοποιήσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις. Τα κριτήρια του GSTC έχουν σχεδιαστεί για να χρησιµοποιούνται από όλους τους 
τύπους και τις κλίµακες προορισµών. 
Επιπλέον, το Πάρκο Φιλίππων θα λάβει υπόψη τους ∆είκτες που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών - ∆έσµη εργαλείων για βιώσιµους προορισµούς) και τα πεδία των 
προορισµών αριστείας της πρωτοβουλίας EDEN (European Destinations of Excellence).  
Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών - ∆έσµη εργαλείων για βιώσιµους προορισµούς αποτελείται 
από µια σειρά δεικτών, µια δέσµη εργαλείων και ένα σύνολο δεδοµένων. Έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει 
ένα µέσο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να εφαρµοστεί από κάθε προορισµό χωρίς να απαιτείται ειδική 
κατάρτιση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει χρήσιµο µέσο παρακολούθησης των επιδόσεων ενός προορισµού 
και λήψης καλύτερων αποφάσεων για τη διαχείρισή του, καθώς και να οδηγήσει στη χάραξη κατάλληλων 
πολιτικών. Η υιοθέτηση των 27 βασικών (και 40 προαιρετικών δεικτών) όπως αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά µέσα από τις 4 κατηγορίες δεικτών (1. ∆ιαχείριση Προορισµών, 2. Οικονοµική Αξία, 3. Κοινωνικός 
και Πολιτιστικός Αντίκτυπος, 4.Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος) µπορούν να πραγµατοποιηθεί σε εθελοντική 
βάση, είτε παράλληλα µε τα ισχύοντα συστήµατα παρακολούθησης του Πάρκου Φιλίππων είτε εντασσόµενοι 
σε αυτά. Το σύστηµα δεικτών µπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, στα συµφέροντα των τοπικών ενδιαφερόµενων µερών και στα ειδικά ζητήµατα βιωσιµότητας που 
αντιµετωπίζει το Πάρκο Φιλίππων. 
Επιπλέον, στα πλαίσια της µετεξέλιξης του Πάρκου σε τουριστικό προορισµό αριστεία απαιτείται η υιοθέτηση 
των καλών πρακτικών και βασικών αρχών που αποτελούν την βάση για την βράβευση ενός προορισµού ως 
Ευρωπαϊκός Προορισµός Αριστείας µέσω της πρωτοβουλίας EDEN. Η πρωτοβουλία EDEN (European 
Destinations of Excellence) στοχεύει στην προώθηση αειφόρων µοντέλων τουριστικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε εθνικούς διαγωνισµούς και εκστρατείες προώθησης που 
οδηγούν στην επιλογή και την προώθηση τουριστικού "προορισµού αριστείας" για κάθε συµµετέχουσα χώρα. 
Η πρωτοβουλία EDEN (European Destinations of Excellence) στοχεύει στην προώθηση αειφόρων µοντέλων 
τουριστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε εθνικούς διαγωνισµούς και 
εκστρατείες προώθησης που οδηγούν στην επιλογή και την προώθηση τουριστικού "προορισµού αριστείας" 
για κάθε συµµετέχουσα χώρα. Τον τίτλο του ευρωπαϊκού προορισµού αριστείας  κατέκτησε η Πάτρα, καθώς 
η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έλαβε µέρος στο σχετικό διαγωνιστικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπου το θέµα ήταν «Πολιτιστικός Τουρισµός», προβάλλοντας τα πλεονεκτήµατα της πρωτεύουσας 
της ∆υτικής Ελλάδας.  
Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται µια ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας από τον φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο υιοθέτησης των παραπάνω αρχών, 
δεικτών και προτύπων από το Πάρκο ως τουριστικός προορισµός. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη Μελέτη Σκοπιµότητας 
- Μέτρηση δεικτών 
- Υιοθέτηση αρχών και προτύπων αριστείας 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς 
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Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτη σκοπιµότητας: 10.000€ 
- Μέτρηση δεικτών: 2.500€ 
- Υιοθέτηση προτύπων αριστείας: 5.000€ 

Συνολικό κόστος: 17.500€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
"Μεσοµακροπρόθεσµες εµβληµατικές δράσεις" 

- Πρόγραµµα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» ΜΕ 
ΘΕΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” - “EUROPEAN 
DESTINATIONS OF EXCELLENCE” (EDEN) CULTURAL 
TOURISM GRO/SME/16/C071-TOURISM 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδοτησης του φορέα αυτού, µέσω 
διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

● Master Plan Χωροταξίας 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας  
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 

τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, 
και 3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 
από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς 

● Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των σταθµών της Εγνατίας οδού. 
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● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 
πολιτισµού 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

● Ανάλυση δεικτών Global Sustainable Tourism Council 
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2013/11/Dest-_CRITERIA_and_INDICATORS_6-9-
14.pdf 
 

- Εργαλειοθήκη European Tourism Indicator System για βιώσιµη διαχείριση τουριστικών προορισµών 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en 
 

- EDEN - European Destinations of Excellence 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en 
 

 

Α/Α 35 

Τίτλος ∆ράσης 

Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών 
Φυτοπροστατευτικών 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Αναγκαιότητα έργου 
Όπως γνωρίζετε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πάρκου Φιλίππων στηρίζουν ένα µεγάλο µέρος της 
οικονοµικής τους ανάπτυξης στον αγροτικό τοµέα µε πληθώρα καλλιεργειών και εκτροφών πολλές από τις 
οποίες είναι δυναµικές. Τα παραγόµενα προϊόντα από αυτές τις καλλιέργειες διατίθενται είτε στο εξωτερικό 
είτε στην εγχώρια αγορά αποφέροντας εισόδηµα για τους καλλιεργητές της περιοχής και δηµιουργώντας 
πληθώρα θέσεων εργασίας στην περιοχή. 
Στην περιοχή, δεν υπάρχει σήµερα κάποιο σύστηµα συγκέντρωσης, αποκοµιδής και µετέπειτα καταστροφής ή 
ανακύκλωσης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έτσι, τέτοιου είδους 
συσκευασίες, µαζί µε µέρος του περιεχοµένου τους είναι επικίνδυνα απόβλητα, ρυπαίνουν επιφανειακά 
ύδατα, σηµεία υδροληψίας και εδαφικές εκτάσεις θέτοντας σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον, τα 
υπόγεια ύδατα, ακόµα και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Πέραν αυτού, η εικόνα που 
επικρατεί σε ορισµένα σηµεία υδροληψίας των ψεκαστικών µηχανηµάτων η επιφανειακών υδάτων (λόγω 
ελάχιστων ευτυχώς ασυνείδητων) δεν τιµά την περιοχή µας και δηµιουργεί αλγεινή εντύπωση που απειλεί και 
τον τουρισµό που υπάρχει στις περιοχές αυτές. 
Η παραπάνω υποχρέωση - δηµιουργίας ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης - όµως πηγάζει και από την 
σχετική νοµοθεσία όπου στο άρθρο 42 του νόµου 4036/2012 προβλέπεται η θέσπιση συστηµάτων 
ασφαλούς διαχείρισης που εξειδικεύονται µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρµάκων (ΦΕΚ Β’ 1883/1-8-2013) και συγκεκριµένα στο άρθρο 29 αυτού. Επιπρόσθετα και 
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λόγω της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, στην οποία πλέον θα εντάσσονται και θα επιδοτούνται όλες οι 
καλλιέργειες, υπάρχει η υποχρέωση τήρησης των κωδίκων ορθής γεωργικής παραγωγής (όπου 
συµπεριλαµβάνεται και η διαχείριση των κενών φυτοπροστατευτικών) και το λεγόµενο «πρασίνισµα» για τη 
λήψη των επιδοτήσεων. Πιθανολογείται µάλιστα ότι στο µέλλον θα χρειάζεται και η υποβολή βεβαίωσης από 
τους παραγωγούς για το ότι συµµετέχουν σε σύστηµα διαχείρισης κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά την υποβολή των δηλώσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) µέσω των οποίων λαµβάνουν 
τις ενισχύσεις τους. Συνεπώς η δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης των κενών δοχείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πάρκο Φιλίππων θα προσφέρει πολλαπλές θετικές υπηρεσίες στους 
αγρότες της περιοχής, στους υπόλοιπους κατοίκους και στο περιβάλλον της περιοχής. Ενώ παράλληλα θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής 
µας. 
 Περίληψη έργου 
Έχοντας υπόψη ανάλογες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει πολλοί δήµοι και οµάδες παραγωγών στην 
Ελλάδα, στον τοµέα της υλοποίησης πιλοτικών προγραµµάτων διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε τον ΕΣΥΦ (Ενιαίος Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας), 
περιγράφουµε παρακάτω µια πρόταση για την δηµιουργία ενός τέτοιου πιλοτικού προγράµµατος σε κάποιο 
ή κάποια δηµοτικά διαµερίσµατα στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων. Το σύστηµα αυτό θα µπορέσει να 
οργανωθεί σε κάποιο δηµοτικό διαµέρισµα, από την ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους σε συνεργασία µε ένα ή 
περισσοτέρους ∆ήµους και µε την συµµετοχή οργανώσεων παραγωγών (Τοπικούς Συνεταιρισµούς ή 
Αγροτικούς Συλλόγους), του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), ενδεχοµένως της Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ, στην οποία συµµετέχει και η ΚΕ∆Ε) ή άλλης εταιρείας 
ανακύκλωσης, των καταστηµάτων εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και άλλων 
τοπικών φορέων. 
Σε γενικές γραµµές ένα τέτοιο πιλοτικό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει την αρχική ενηµέρωση - εκπαίδευση των 
αγροτών για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί µε τη διοργάνωση σχετικών ενηµερωτικών εκπαιδεύσεων, 
τη χρήση ενηµερωτικών αφισών και φυλλαδίων και διαφηµιστικών σποτ και ενδεχοµένως την παροχή 
κάποιων κινήτρων σε αυτούς. Στη συνέχεια οι παραγωγοί θα πρέπει, µετά από µια αρχική διαχείριση που θα 
κάνουν στις άδειες συσκευασίες (τριπλό ξέπλυµα για την αποµάκρυνση υπολειµµάτων φαρµάκων), να τις 
συσκευάζουν σε ειδικές σακούλες και ο ∆ήµος Καβάλας ακολούθως θα συγκεντρώνει τις σακούλες και σε 
συνεργασία µε τον ΕΣΥΦ και την ΕΕΑΑ θα προχωράει στην παραπέρα διαχείριση τους σε Κ∆ΑΥ. 
Στην δράση αυτή µπορούν να συµπεριληφθούν και τα απορριπτόµενα αγροτικά νάιλον από τους 
παραγωγούς. Τα ακατάλληλα αυτά πλέον υλικά, ορισµένες φορές καίγονται κατά τόπους µε αποτέλεσµα να 
ρυπαίνεται ανεπανόρθωτα το περιβάλλον. Άλλες φορές τέτοια απορρίµµατα τα βλέπουµε στους χώρους 
αποκοµιδής των κοινών απορριµµάτων και καθώς είναι ογκώδη,  γεµίζουν ασφυκτικά τους κάδους ή 
αποτίθενται έξω από αυτούς. Έτσι, και λόγω της πολύχρονης φθοράς που έχουν υποστεί, βλέπουµε τµήµατα 
αυτών να παρασύρονται και να διασκορπίζονται παντού από τον άνεµο µετατρέποντας την προκαλούµενη 
σηµειακή ρύπανση σε διάχυτη που είναι και πιο επικίνδυνη, ενώ παράλληλα αυτή η κατάσταση αποτελεί µια 
ακόµα αλγεινή εικόνα για την περιοχή και τον τουρισµό µας. Εφόσον υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα θα 
ενταχθούν και άλλες δράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αγροτικής παραγωγής στο πρόγραµµα όπως ο 
έλεγχος και η επιδιόρθωση ψεκαστικών µηχανηµάτων, το ΚΤΕΟ ψεκαστικών µηχανηµάτων, ο καθαρισµός 
και η δηµιουργία υποδοµών στα σηµεία υδροληψίας προς όφελος των αγροτών, το ξέπλυµα-καθαρισµός 
των ψεκαστικών µηχανηµάτων, η σωστή αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η παροχή και η 
χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, σχολικές επισκέψεις για απόκτηση συνείδησης ανακύκλωσης κ.α.. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. ∆ηµιουργία σχεδίου-πλάνου εφαρµογής του µέτρου 
2. Αγορά απαραίτητου εξοπλισµού 
3. Έκθεση πραγµατοποίησης ενηµερώσεων - καταρτίσεων αγροτών 
4. Έκθεση πεπραγµένων εφαρµογής του έργου 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, Φορέας ∆ιαχείρισης Πάρκου Φιλίππων, 
Συλλογικές οργανώσεις αγροτών, ΤΟΕΒ,ΓΟΕΒ,  ΕΣΥΦ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΑΜΚΕ 
Οψόµεθα εις Φιλίππους, Εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών, 
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Αναπτυξιακές Εταιρείες 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Ανάλογη πρόταση έχουν καταθέσει η ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους 
στον ∆ήµο Καβάλας και στην εταιρεία του διαδρατικού φυσικού αερίου 
ΤΑΡ. 
Επίσης το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν Μακ έχει καταθέσει αίτηµα περί της 
αναγκαιότητας υλοποίησης µιας τέτοιας ∆ράσης σε όλους τους ∆ήµους 
της ΠΕ Καβάλας και σε ∆ήµους της ΠΕ ∆ράµας 
Επίσης στις επιπλέον πληροφορίες υπάρχουν έτοιµες κατευθυντήριες 
εφαρµογής του µέτρου, ανάλογες έχει εκδώσει και ο ΕΣΥΦ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός ενός τέτοιου έργου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
την έκταση εφαρµογής του. Όµως η αύξηση του κόστους εφαρµογής 
κατά την επέκταση ενός τέτοιου προγράµµατος σε µεγαλύτερη έκταση 
εφαρµογής δεν είναι γραµµική και υπολείπεται του µεγέθους επέκτασης. 
Έτσι κατά την επέκταση του προγράµµατος µπορούν να 
εξοικονοµηθούν πόροι από την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. 
∆υστυχώς όµως κατά την εφαρµογή του προγράµµατος µόνο σε ένα 
δηµοτικό διαµέρισµα υπάρχουν ορισµένες πάγιες εναρκτήριες δαπάνες 
που επιβαρύνουν αναγκαστικά το πρόγραµµα και δεν µπορούν να 
αποφευχθούν, αλλά θα µπορούσαν να µετριαστούν λόγω της επίτευξης 
οικονοµιών κλίµακας. Από την πλευρά του ο εκάστοτε ∆ήµος θα 
χρησιµοποιήσει τα µέσα που διαθέτει µε δικό του κόστος 
(απορριµµατοφόρα, προσωπικό, κάδοι κ.α.), διότι η εφαρµογή ενός 
τέτοιου προγράµµατος είναι και νοµική υποχρέωση κάθε δηµοτικής 
αρχής. 
Το πρόγραµµα όµως µπορεί να έχει και έσοδα. Έτσι η ΕΕΑΑ ή άλλη 
εταιρεία που θα παραλαµβάνει τα κενά φυτοπροστατευτικά για 
ανακύκλωση θα πληρώνει ένα ποσό στο ∆ήµο αναλόγως του βάρους 
αυτών που θα παραλαµβάνει. Θα υπάρχει συνεπώς και ένα έσοδο για 
τον ∆ήµο που θα εξαρτάται από την έκταση εφαρµογής του 
προγράµµατος και τον συλλεγόµενο όγκο ανακυκλώσιµων 
απορριµµάτων. 
Ενδεικτικά για ένα µεσαίου µεγέθους δηµοτικό διαµέρισµα ο ελάχιστος 
ενδεικτικός προϋπολογισµός ενός τέτοιου έργου αποτελείται από τα 
παρακάτω έξοδα (χωρίς τις επιπλέον δράσεις που αναφέρουµε 
παραπάνω): 
Είδος δράσης                              Κόστος δράσης 
Ενηµέρωση – Εκπαίδευση Αγροτών 1.500 ευρώ 
Φυλλάδια- Αφίσες - διαφηµιστικά σποτ 1.500 ευρώ 
Κόστος σχεδιασµού-παρακολούθησης–εφαρµογής του Προγράµµατος
                                        3.000 ευρώ 
Αναλώσιµα υλικά (σακούλες, ειδικοί κάδοι 200 ευρώ/κάδο, σήµανση 
κ.α.). Αυτό το κόστος µειώνεται αν χρησιµοποιηθούν µε κατάλληλες 
αλλαγές υπάρχοντα υλικά του ∆ήµου                                          0-1500 
ΣΥΝΟΛΟ σε Ευρώ                      6.000-7.500 
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Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER , Π.Α.Α. , πρόγραµµα Life, Πρόγραµµα Κοινωνικών 
και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ∆ιαδρατικού Αγωγού ΤΑΡ 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Εφόσον το πρόγραµµα εγκριθεί και βρεθεί χρηµατοδότηση θα 
υλοποιηθεί από την επόµενη καλλιεργητική περίοδο (ξεκίνηµα 
Φεβρουάριο). Το πρόγραµµα διαρκεί ένα έτος και επαναλαµβάνεται µε 
πολύ µικρότερο κόστος τα επόµενα χρόνια. Σχεδιασµός και 
ολοκληρωµένη εφαρµογή 1,5 -2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής  
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων 

● Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί τηρώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: 

1. ∆ιαδικασία διαχείρισης Αποβλήτων Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

2. Κατευθυντήριες Οδηγίες ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

Επίσης ο ΕΣΥΦ έχει στην ιστοσελίδα τις περιοχές που εφαρµόζει σε συνεργασία µε άλλους φορείς ανάλογα 

προγράµµατα καθώς επίσης περιγράφει την διαδικασία εφαρµογής ενός τέτοιου προγράµµατος 

Περισσότερες λεπτοµέρειες στα: 

http://esyf.gr/draseis/orthi-diaxeirisi-kenon-fialon/ 

http://esyf.gr/draseis/programma-diaxeirisis-kenon-fialon/  

 

Α/Α 36 

Τίτλος ∆ράσης 

Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες 
που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - 
∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο 
Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
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καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην 
αναδιάρθρωση 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το έργο αυτό αποτελείται από το εξής τρίπτυχο α)έρευνα- µελέτη σε θεωρητικό επίπεδο για νέες καλλιέργειες, 
β)πειραµατισµό - εφαρµογή  σε πρακτικό επίπεδο και τέλος γ) κατάρτιση των αγροτών στις νέες καλλιέργειες 
που ευδοκιµούν καλύτερα.  
Στην µελέτη - έρευνα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνδεση των 
παραγόµενων προϊόντων µε την µεταποίηση τους εντός του πάρκου Φιλίππων για να απολαµβάνουν την 
προστιθέµενη αξία των µεταποιηµένων προϊόντων οι τοπικές κοινωνίες. Η αναδιάρθρωση επίσης θα πρέπει 
να λάβει υπόψη και τον παράγοντα νερό, καθότι υδροβόρες καλλιέργειες είναι επιβαρυντικές για το 
οικοσύστηµα, όταν µάλιστα η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να µειώσει τα υδατικά αποθέµατα της περιοχής. 
Επίσης θα πρέπει για τις νέες καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση, να χρησιµοποιούνται 
φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές και φροντίδες. Η µελέτη στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών θ πρέπει να διερευνήσει και την δυνατότητα υιοθέτησης νέων καλλιεργειών 
και εκτροφών που θα µπορούσαν να µας δώσουν στο µέλλον ποιοτικά προϊόντα που θα µπορούσαν να 
αναδειχθούν ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σε όλες τις πλευρές που θα στρέψει το το ενδιαφέρον της η µελέτη - έρευνα 
για την αναδιάρθρωση, πάντοτε θα διερευνά τις εµπορικές προοπτικές και τις δυνατότητες διάθεσης των 
νέων παραγόµενων προϊόντων και την σύνδεση τους µε τον Τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και το 
Τουριστικό Προϊόν.                                                                      
Με την συµµετοχή ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήµια, ινστιτούτα κ.α.) θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε 
στην δηµιουργία πειραµατικών καλλιεργειών στα πάρκο Φιλίππων και ιδιαίτερα στην περιοχή των Τεναγών 
Φιλίππων, ώστε να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε καλύτερα ποιες καλλιέργειες και προϊόντα ευδοκιµούν 
στην περιοχή και ιδιαίτερα µέσα στα Τενάγη Φιλίππων που είναι µια περιοχή µε ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες. Το δεδοµένο αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί µε τις συνθήκες ζήτησης και εµπορίας. Εκτάσεις για 
τέτοιους πειραµατικούς ή αποδεικτικούς αγρούς υπάρχουν διαθέσιµες στις εκτάσεις του πρώην Γεωργικού 
Σταθµού που είναι δηµόσιο κτήµα. Εκεί θα µπορούσαν να δοκιµαστούν νέες καλλιέργειες και νέες ποικιλίες 
υπαρχόντων καλλιεργειών για να δούµε αν µπορούν να ευδοκιµήσουν στα Τενάγη Φιλίππων, µια έκταση 
περίπου 100.000 στρεµµάτων.   
Τέλος αφού καταλήξουµε για το ποιες καλλιέργειες και εκτροφές θα επιλέξουµε στην αναδιάρθρωση που 
θέλουµε να κάνουµε και διαπιστώσουµε πειραµατικά ότι αυτές ευδοκιµούν στην περιοχή του Πάρκου 
Φιλίππων, τότε θα προχωρήσουµε στην υλοποίηση σεµιναρίων κατάρτισης των αγροτών σε αυτές νέες 
καλλιέργειες Τα σεµινάρια αυτά θα είναι τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στους αγρούς µε τις 
πειραµατικές- εφαρµοστικές καλλιέργειες Για να υιοθετήσουν οι αγρότες αυτές τις νέες καλλιέργειες εκτροφές 
θα πρέπει αυτές να ενταχθούν και στις προωθούµενες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
ώστε να µπορούν να εντάσσονται σε όλα τα προγράµµατα του. Η συµµετοχή όλων στην επιτυχία αυτού του 
εγχειρήµατος είναι απαραίτητη. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη συνολικής έρευνας της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών 
2. Αποτελέσµατα πειραµατικών - εφαρµοστικών αγροτεµάχιων µε τις καλλιέργειες - εκτροφές που 

προτείνει η µελέτη 
3. Έκθεση αποτελεσµάτων σεµιναρίων κατάρτισης των αγροτών στις νέες καλλιέργειες-εκτροφές 
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Εµπλεκόµενοι Φορείς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ερευνητικά ινστιτούτα 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων, ΑΜΚΕ 
Οψόµεθα εις Φιλίππους, ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, 
3 Αναπτυξιακές εταιρείες, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Συλλογικές µορφές οργάνωσης 
των αγροτών(συνεταιρισµοί, σύλλογοι, οµάδες παραγωγών),  

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

377. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
386-392 Απαιτήσεις νέων καλλιεργειών 
338-348 µελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και εκτροφών του 
ΥΠΑΑΤ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 100.000 ευρώ θα κοστίσει η µελέτη - έρευνα της αναδιάρθρωσης για 
όλο το Πάρκο Φιλίππων. 
Τα πειραµατικά-εφαρµοστικά αγροτεµάχια για να έχουν το επιθυµητό 
αποτέλεσµα θα πρέπει να γίνουν µέσα στο πάρκο Φιλίππων. Το κόστος 
αυτό των πειραµατικών θα µας το καταδείξει η ανωτέρω µελέτη-
έρευνα, αναλόγως και των περιοχών που θα γίνουν. 
Αναλόγως της επιτυχίας των Πειραµατικών- εφαρµοστικών 
αγροτεµαχίων, θα επιλέξουµε τις καλλιέργειες που ευδοκιµούν στην 
περιοχή και για τις οποίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουµε τους αγρότες 
µας. 
Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει να περιοριστούν σε πυρήνες αγροτών 
που είναι δεκτικοί στην καινοτοµία και στην δοκιµή των νέων 
καλλιεργειών ή εκτροφών. Επίσης το εύρος επέκτασης των 
εκπαιδεύσεων εξαρτάται και από τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, 
όσο αφορά την στρεµµατική της επέκταση για να είναι επιτυχής η 
εγκατάσταση της. Για παράδειγµα κάποιες καλλιέργειες νωπών 
οπωροκηπευτικών απαιτούν για την επιτυχή εγκατάσταση τους οµάδες 
παραγωγών µε αρκετές εκατοντάδες στρεµµάτων και την ύπαρξη 
υποδοµών (ψυγεία-συσκευαστήρια). Τέλος κατά τις εκπαιδεύσεις θα 
πρέπει να λάβουµε υπόψη και το χωροταξικό κριτήριο στο Πάρκο 
Φιλίππων. Εφόσον δηλαδή µια καλλιέργεια ή εκτροφή αφορά όλο το 
πάρκο Φιλίππων θα πρέπει τα σεµινάρια να γίνουν σε 4 διαφορετικές 
περιοχές καλύπτοντας έτσι όλο το Πάρκο Φιλίππων.  
Κάθε κύκλος σεµιναρίων θα αφορά 20-25 άτοµα. Θα περιέχει θεωρία 
και πρακτική άσκηση συνολικά 40 ωρών και θα κοστίσει γύρω στα 
20.000 ευρώ. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Π.Α.Α., ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ιδίους πόρους, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Η µελέτη - έρευνα αναδιάρθρωσης θέλει τουλάχιστον 2-3 έτη για να 
ολοκληρωθεί 
Τα πειραµατικά αγροτεµάχια για τις ετήσιες καλλιέργειες θέλουν 
τουλάχιστον 3 έτη (µε 3 επαναλήψεις) και για τις πολυετής καλλιέργειες 
7-10 έτη. Για τις εκτροφές επίσης επαρκούν τα 3 έτη. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων  

● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 

● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 
δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 
ΓΟΕΒ 

● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 

εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σε επίπεδο ολόκληρης της Χώρας. Οι 
προσπάθειες όµως αυτές ήταν αποσπασµατικές και πολλές φορές περιορίστηκαν σε επίπεδο εκπόνησης 
κάποιων µελετών, χωρίς γεωργικό πειραµατισµό και πρακτικές εφαρµογές και τέλος διάχυση της γνώσης 
προς τους αγρότες. Τελευταία τέτοια προσπάθεια έγινε το 2005-2006 από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τα παραπάνω αναφερθέντα µειονεκτήµατα. 
Για αυτό το λόγο η πρόταση µας κινείται σε 3 επίπεδα ώστε να έχει επιτυχία. 

 

 

Α/Α 37 

Τίτλος ∆ράσης ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο- µεταποιητικού Hub (κέντρο, 
κόµβος) καινοτοµίας και αξιοποίηση του εξειδικευµένου προσωπικού 
στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Το Hub αυτό οποίο θα είναι βέλτιστη πρακτική σε εθνικό επίπεδο, και θα λειτουργεί ως κέντρο µεταφοράς 
τεχνογνωσίας προς άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτό το Hub θα υπάρχει και µια θερµοκοιτίδα επιστηµόνων 
που θα συµβάλουν στην παραγωγή, υιοθέτηση και εφαρµογή της κάθε καινοτοµίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
ότι αυτό το Hub θα ασχοληθεί µε: 

1. Τη χαρτογράφηση, ανάδειξη και ενίσχυση των υπαρχουσών καλλιεργειών που δύνανται να 
µεταποιηθούν. 

2. Τη χαρτογράφηση, ανάδειξη και ενίσχυση υπαρχουσών µεταποιητικών µονάδων, συνεταιρισµών και 
οικοτεχνιών. 

3. Σύνδεση της παραγωγής µε τη γαστρονοµία και συναφείς τοµείς / δηµιουργία menu (πχ. τουρισµός, 
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εκπαίδευση, υγεία, µεταφορές). 
4. Πιλοτική καλλιέργεια και µεταποίηση των προϊόντων της περιοχής και τυποποίησής τους κάτω από 

την οµπρέλα του "Πάρκου Φιλίππων", ως προϊόντα ποιότητας. 
5. ∆ηµιουργία δικτύου παραγωγών και καταναλωτών, ώστε η παραγωγή να προγραµµατίζεται και να 

καταναλώνεται από το ντόπιο πληθυσµό. 
Ο µικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη µεταποίηση και η συνεπαγόµενη απουσία 
σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης τους, η χαµηλή διείσδυση των νέων 
τεχνολογιών στην διαδικασία µεταποίησης, η έλλειψη οργανωµένης και επιστηµονικά υποστηριζόµενης 
προσπάθειας εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και ο µικρός βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων 
είναι µερικά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η µεταποίηση στην περιοχή του Πάρκου Φιλίππων.  
Αυτή η κατάσταση, µπορεί να αντιστραφεί µε την εισαγωγή της καινοτοµίας στον πρωτογενή και δευτερογενή 
τοµέα, δηλαδή στον αγροτοκτηνοτροφικό και στην µεταποίηση αυτού. Το Hub αυτό καινοτοµίας είναι 
ιδανικό για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου σε συνεργασία και µε χρήση του εξειδικευµένου προσωπικού 
των ΚΕΑ σε συµβουλευτικό ρόλο στην µεταποίηση για την ανατροπή της κατάστασης. Επίσης το Hub αυτό 
µπορεί να συνεργάζεται στενά  και για την εξοικονόµηση πόρων και την καλύτερη συνεργασία να 
συστεγαστεί µε την θερµοκοιτίδα επιστηµόνων και επιχειρήσεων. Τέλος το Hub αυτό θα έχει άµεσα 
πρόσβαση και χρησιµοποίηση του αρχείου µελετών για τις ανάγκες του έργου του.  
Με την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας της δηµιουργίας του Hub θα καθοριστούν το πλαίσιο λειτουργίας 
του, τα αντικείµενα του η στελέχωση του και η πιθανή χρηµατοδότηση του. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη Σκοπιµότητας δηµιουργίας του Αγροτοµεταποιητικού Hub 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, Αναπτυξιακές εταιρείες, Ερευνητικά και 
Εκπαιδευτικά ιδρύµατα του Πάρκου, ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους, 
Επιστηµονικά Επιµελητήρια (ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ κ.α.), Εµπορικά 
Επιµελητήρια 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει κάτι στο αρχείο, διότι η δηµιουργία ενός τέτοιου Hub είναι 
κάτι πρωτοπόρο και µοναδικό στην χώρας µας και βασίζεται σε 
πρόταση των επιστηµόνων της ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η σχετική µελέτη σκοπιµότητας που θα καθορίσει όλες τις σχετικές 
λεπτοµέρειες του Hub, το κόστος δηµιουργίας του, τα αντικείµενα του 
την σύνθεση του και µπορεί να κοστίσει 40.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ΠΑΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Εργαλείο Ενίσχυσης της 
Καινοτοµίας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Στρατηγική Έρευνας και 
Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 2-3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

● ∆ηµιουργία πλατφόρµα για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 

● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  

● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

● Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 
● Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 
● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών "χώρων" για υποβολή προτάσεων από τους πολίτες καi 
διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 

● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 
επιχειρηµατικότητας 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Το Agro-Hub είναι ένας οργανισµός γεωργικής παραγωγής και εµπορίας, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες 
στους µικρούς γεωργούς να δηµιουργήσουν σηµαντικά πρόσθετα εισοδήµατα µέσω της παραγωγής, 
µετασχηµατισµού και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων τους. 
http://www.agro-hub.com/ 
 

- Η AgriHub Nigeria είναι µια επιχείρηση αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέει τους µικρούς και 
µεσαίους αγρότες και τους γεωργούς µεταποίησης µε τους πελάτες έτσι ώστε να αυξήσουν το 
εισόδηµα τους και να µειώσουν τη σπατάλη που προκύπτει από τις απώλειες µετά τη συγκοµιδή. 
http://agrihub.org/about-us/ 
 

 

 

Α/Α 38 

Τίτλος ∆ράσης 

Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 
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Περιγραφή ∆ράσης 

Η Τύρφη Φιλίππων έχει δηµιουργηθεί µε βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες διάρκειας εκατοµµυρίων ετών. 
Όµως πέρασαν µόνο 80 χρόνια από την αποξήρανση της και σε αυτά τα χρόνια τύρφη καταστρέφεται µε ένα 
πολύ γρήγορο ρυθµό. Ήδη έχει καταστραφεί σε µερικά σηµεία ένα στρώµα τύρφης 6-7 µέτρων που για να 
δηµιουργηθεί πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Για να περιοριστεί και να επιβραδυνθεί αυτή η 
καταστροφή θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Για να ξέρουµε όµως τι µέτρα πρέπει να λάβουµε 
θα πρέπει να ξέρουµε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της, τα αίτια και τους λόγους 
καταστροφής της και ότι άλλο σχετικό. Η Τύρφη αυτή είναι ένας φυσικός πόρος που θα πρέπει να 
κληροδοτηθεί ανέπαφος στις επόµενες γενιές. 
Επίσης θα πρέπει να µελετηθούν εκτενώς οι µοναδικές ιδιότητες της τύρφης Φιλίππων (είναι η µόνη ελαφρά 
αλκαλική, ωφέλιµη για τα φυτά) για την χρήση της ως εδαφοβελτιωτικό. Οι απολήψεις όµως τύρφης για αυτό 
τον σκοπό θα πρέπει να γίνονται λελογισµένα για να µην καταστραφεί ο τύρφωνας. Ενδεχοµένως µετά από 
µελέτη και πειραµατισµό στα σηµεία απόληψης να γίνουν προγράµµατα εδαφοβελτίωσης για να µειωθεί ο 
βαθµός της συνίζησις, ιδίως εκεί που υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Η υλοποίηση µιας τέτοιας µελέτης είναι 
απαραίτητη και για τις ανάγκες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στο πάρκο Φιλίππων. 
Ως τώρα έχουν γίνει κάποιες εδαφολογικές µελέτες αλλά δεν εστιάζουν στην τύρφη και στο πρόβληµα της 
καταστροφής της. Επικεντρώνονται στην τύρφη µόνο ως εδαφικό υπόστρωµα ανάπτυξης των καλλιεργειών. 
Αν και κάτι τέτοιο είναι θεµιτό, δεν ικανοποιεί την απαίτηση όλων για την αειφορική διαχείριση της τύρφης. 
Για αυτό είναι αναγκαία µια τέτοια µελέτη.  

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΑΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

434. Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 
437-438. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΑΡΤΗ ΑΜΘ 
179. CD ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
411. ΤΥΡΦΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Το κόστος µιας τέτοιας µελέτης που θα περιλαµβάνει πληθώρα 
φυσικοχηµικών αναλύσεων είναι γύρω στις 150.000 ευρώ. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, Π.Α.Α., πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων, προϋπολογισµοί 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Υλοποίηση σε 3 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-working space) 
● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και Αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Το Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων µε την δηµοσίευση της προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου για τη σύµβαση της µελέτης µε τίτλο  «Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής 
Τεναγών - Φιλίππων Ν. Καβάλας –∆ράµας - Σερρών» ύψους 3,5 εκ. ευρώ, υλοποίησε ένα πάγιο αίτηµα των 
τοπικών φορέων. Την περίληψη της προκήρυξης µπορείτε να την βρείτε στο 
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5317&Itemid=38  
Σε αυτή την προκήρυξη είχε 8 κατηγορίες µελετών, χωρίς όµως να περιλάβει την κατηγορία 22 που είναι 
οι εδαφολογικές µελέτες και έρευνες, που είναι απαραίτητη κατηγορία για την αειφορική διαχείριση της 
τύρφης. Συνεπώς θα πρέπει να βγει ξεχωριστή προκήρυξη µελέτης αειφορικής διαχείρισης της τύρφης. 

 

Α/Α 39 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε 
κυριότερη την αρδευτική 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η τότε Νοµαρχία Καβάλας είχε συντάξει σχετική µελέτη όπου είχε 
προϋπολογίσει την κατασκευή 3 λιµνοδεξαµενών βορείως των Τεναγών Φιλίππων για αρδευτικούς σκοπούς. 
Από αυτές κατασκευάστηκε τελικά µόνο η µια. Οι άλλες 2 δεν έγιναν λόγω γραφειοκρατικών προβληµάτων 
στην διαγωνιστική διαδικασία. Οι µελέτες που είχε κάνει τότε η νοµαρχία προϋπολόγιζαν την κατασκευή των 
2 λιµνοδεξαµενών στο ύψος των 1,1 εκ ευρώ και µετά από αναπροσαρµογή της τότε νοµοθεσίας στα 4,5 εκ 
ευρώ (τιµές 2005-2006, από ραδιοφωνική συνέντευξη του πρώην νοµάρχη Καβάλας κ. Θ. Καλλιοτζή, 14-5-
2018 ράδιο πρωινή).  
Σήµερα η αναγκαιότητα δηµιουργίας 2 λιµνοδεξαµενών στα Τρικάναλα Κρηνίδων και Φιλίππων είναι 
επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Η χρήση τους όµως δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρδευτική, αλλά 
πολλαπλή για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής. Αν και η κύρια χρήση τους θα είναι αρδευτική, θα 
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µπορούν παράλληλα να δηµιουργηθούν χώροι αναψυχής, τουριστικών, αλιευτικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων (χώροι αναψυχής και αναψυκτήρια, υποδοµές κωπηλασίας, παραδοσιακοί ξενώνες στην 
µορφή ενός παραλίµνιου οικισµού κ.α.), δάσωση των γύρω εκτάσεων κ.α.. Για την κατασκευή των 
λιµνοδεξαµενών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στις παρακείµενες 
καλλιέργειες και οικισµούς (πληµµυρών, κουνούπια κ.α.). Για την κατασκευή αυτών των δεξαµενών και 
προκειµένου να µειωθεί το κόστος µπορεί να γίνει επικαιροποίηση των παλιότερων µελετών ώστε να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και ανάγκες  
Ο αγωγός ΤΑΡ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προκειµένου να προσφέρει κάποια 
αντισταθµιστικά οφέλη για τους αγρότες της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων σχεδιάζει κάποια έργα που 
σκοπό θα έχουν να ωφελήσουν τους αγρότες της περιοχής. Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και ενέργειας, ο ΤΑΡ σε συνεργασία µε το Υπουργείο θα κάνουν επενδύσεις στην περιοχή 
ύψους 14 εκ. ευρώ κυρίως για 2 έργα. Το ένα θα είναι για την ύδρευση µέρους του πρώην δήµου Φιλίππων 
από τις πηγές Κεφαλαρίου ∆ράµας, ύψους περίπου 10 εκ ευρώ και µε το οποίο θα λυθεί και το πρόβληµα της 
νιτρορύπανσης στο νερό ύδρευσης. Το δεύτερο έργο θα αφορά τις ανωτέρω 2 λιµνοδεξαµενές. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση των τεχνικών µελετών 
2. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση των περιβαλλοντκών µελετών 
3. Κατασκευή των λιµνοδεξαµενών µε τις συνοδές τους εγκαταστάσεις 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Περιφέρεια ΑΜΘ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
ενέργειας, εταιρεία κατασκευής του ∆ιαδριατικού αγωγού φυσικού 
αερίου ΤΑΡ, φορείς που συµµετέχουν στην σχετική επιτροπή του ΥΠΕΝ 
(ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ κ.α.), Αναπτυξιακή Καβάλας, ΤΟΕΒ, Φορέας ∆ιαχείρισης 
του Πάρκου Φιλίππων 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Αν και ζητήθηκε από την οµάδα του αρχείου του Master Plan η σχετική 
µελέτη (µαζί µε άλλο υλικό) από την Αντιπεριφέρεια Καβάλας, αυτή δεν 
µας δόθηκε.  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4,5 εκ ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Πρόγραµµα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του 
∆ιαδρατικού Αγωγού ΤΑΡ, Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER για κάποιες από τις 
συνοδές εγκαταστάσεις και δράσεις 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Από 3-5 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
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● Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και Αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 
● ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός 

ΓΟΕΒ 
● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόσφατα συνέστησε σχετική επιτροπή υποβολής προτάσεων για 
τα βέλτιστα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, ως αντισταθµιστικά οφέλη από την διέλευση του 
αγωγού ΤΑΡ. Στην επιτροπή αυτή θα µετέχουν επιστηµονικοί και άλλοι φορείς της Καβάλας (ΤΕΙ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΤΕΕ κ.α.) 

 

Α/Α 40 

Τίτλος ∆ράσης 

Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) 
µέσα από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή 
της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές 
διαδροµές 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Στις 17 Οκτωβρίου 2003, υιοθετήθηκε από την UNESCO η Σύµβαση για τη ∆ιαφύλαξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) σύµφωνα µε 
την οποία ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά ορίζονται: «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και 
τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείµενα, χειροτεχνήµατα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται µε αυτές 
και τις οποίες οι κοινότητες, οι οµάδες και, κατά περίπτωση, τα άτοµα αναγνωρίζουν ως µέρος της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς τους».  Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύµβαση το 2006, ενώ µέχρι στιγµής (Σεπτέµβριος 2017) έχει 
κυρωθεί από 175 κράτη.  
Με βάση τον παραπάνω ορισµό και συγκεκριµένα στο Πάρκο Φιλίππων, γύρω από τα µνηµεία εξελίσσεται η 
άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, η οποία συντίθεται από τουλάχιστον 44 έθιµα, παραδόσεις, 
φεστιβάλ, πολιτιστικούς και λαογραφικούς χώρους που συνδέονται µε τον ∆ιόνυσο, τις Απόκριες, τα έθιµα 
των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, της αγροτικής παράδοσης και της Θρησκείας και της 
Φύσης. Αξίζει να σηµειώσει κανείς την εξέχουσα τοπική γαστρονοµία η οποία δεν είναι διαδεδοµένη εκτός 
τον οικιστικών συνόρων της και θα αποτελέσει το περιεχόµενο ξεχωριστής δράσης.  
Η καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς έχει αναδείξει µέχρι τώρα τα παρακάτω έθιµα: Αναβίωση 
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του Κλήδονα (24 Ιουνίου), Καλοκαίρι στο Πέτρινο Θέατρο Πετρούσας,festival ergo-stasio (Αρχές 
Αυγούστου), Η ηµέρα του Θεού, "Επέτειος µάχης Οχυρών ΛΙΣΣΕ" - 6 Απριλίου, Λιτανεία (∆ιακαινησίµου), 
"Καρναβάλι" Χωριστής, Μπαµπούγερα 6-7-8 Ιανουαρίου, Μπάµπιντεν 6-7-8 Ιανουαρίου, Νταβανίσκα 6-7-8 
Ιανουαρίου, Εορτή Αγίων Μυροφόρων, Γιορτή της Πίτας, Γιορτή Καλαµποκιού, Γιορτή Κάστανου, Έθιµο "Τα 
τσάνια", Έθιµο των Αράπηδων,Έθιµο "Τα σάτσια", Έθιµο Καλόγερος, Κεντήµατα Γυναικών, Έθιµο - 
Ιπποδροµίες, Έθιµο Μπουµπούνας, Αναπαράσταση Ποντιακού & Θρακιώτικου γάµου, Έθιµο - Παραδοσιακά 
Κάλαντα, Έθιµο "Αναστενάρηδων", Έθιµο "Καλογέρων", Σύλλογος Καλών Τεχνών, Αϊ Γιάννης ο Κλήδονας - 
Έθιµο στη Αγία Παρασκευή, Μπουµπούνα - Έθιµο στη Φτελιά, Γιορτή του Αγίου Γεωργίου στη Φτελία, Γιορτή 
των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στη Φτελία, Το φαγητό της Μπάµπως - Έθιµο στο Νεροφράκτη, Γιορτή 
Αγίου Μωκίου στη Φτελιά, Κεσκέκ µε κοσάρες στο Καλαµώνα, Κουρµπάνι - Έθιµο στο Καλαµπάκι, Γιορτή 
Αµπέλου & Κρασιού "Κουρήτος", Φεστιβάλ Αµφίπολης, Γιορτή Σαρδέλας, Έθιµο "Ντερβένας" (Πυρολατρεία), 
∆ηµοτικό Γλέντι 15Αύγουστος, Γιορτή "Κολοκύθας", «Ορφικοί Αντίλαλοι» (∆ηµ. Επιχ. Πολιτισµού και 
Ανάπτυξης Ροδολίβους) και Πανηγύρι Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 
Αποτελεί επιχειρησιακό στόχο του Πάρκου Φιλίππων να προστατέψει, να προβάλλει και να αξιοποιήσει την 
άυλη πολιτιστική κληρονοµιά. Για το λόγο αυτό θα δηµιουργηθούν οι εξής ενέργειες που αποτελούν µέρος 
αυτής της δράσης:  

1. Καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και προβολή της στο διαδραστικό χάρτη 
πολιτιστικού αποθέµατος  

2. Σύνταξη µελέτης και δηµιουργία έντυπης έκδοσης µε τα αποτελέσµατα της καταγραφής και την 
παρουσίαση της συνολικής άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς του Πάρκου  

3. ∆ιοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων για την µελέτη και την παρουσίαση ερευνών σχετικές µε την 
τοπική άυλη πολιτιστική κληρονοµιά. 

4. ∆ιοργάνωση Φεστιβάλ Λαογραφίας στα οποία θα παρουσιάζονται λιγότερο γνωστά έθιµα και 
στοιχεία της λαογραφίας της περιοχής 

5. ∆ηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών στην περιοχή για τουριστική αξιοποίηση (π.χ. γνωριµία µε τους 
χορούς, την αρχιτεκτονική, τα αποκριάτικα έθιµα του Πάρκου Φιλίππων) 

6. Συντονισµός των ενεργειών για ένταξη των εθίµων και στοιχείων της λαογραφίας στον 
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO (ICH 
Convention 2003) 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Μελέτη καταγραφής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
- Έκδοση Μελέτης 
- Επιστηµονικά συνέδρια 
- Φεστιβάλ Λαογραφίας 
- Εκδηλώσεις διαδροµών Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  
- Ενέργειες για για ένταξη των εθίµων και στοιχείων της λαογραφίας στον Αντιπροσωπευτικό 

Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO (ICH Convention 2003) 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 
- Φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς 
- Εκδοτικοί οίκοι 
- Αρχεία και Βιβλιοθήκες δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
- Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
- Ιδιώτες ερευνητές και µελετητές 
- Τµήµα Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

- Τοπικές κοινότητες 
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Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει ολοκληρωµένο έργο στο αρχείο µελετών που αφορά το 
σύνολο της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής. Υπάρχουν 
µεµονωµένες µελέτες που αφορούν ορισµένες περιοχές. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτη καταγραφής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: 10.000€ 
- Έκδοση Μελέτης: 10.000€ 
- Επιστηµονικό συνέδριο: 15.000€ 
- Φεστιβάλ Λαογραφίας: 20.000€ 
- Εκδηλώσεις διαδροµών Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: 

20.000€ 
- Ενέργειες για για ένταξη των εθίµων και στοιχείων της 

λαογραφίας στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO 
(ICH Convention 2003): 15.000€ 

 
Συνολικό κόστος: 90.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού - 
Ε.Σ.12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
"Μεσοµακροπρόθεσµες εµβληµατικές δράσεις" - Ε.Σ. Υποδοµές 
- Ε.Σ. Πολιτισµός  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα 
ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) - Ε.Σ. Ανάπτυξη και 
προβολή δηµόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 2 - 3 έτη από την έναρξη υλοποίησης του Master Plan 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 
άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
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διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 

τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Αναγνώριση και Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην Ελλάδα 
http://ayla.culture.gr/introduction/ 

 
“Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 104 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 
(Φ.Ε.Κ. 171/Α’/28-6-2014), για την εφαρµογή στην Ελλάδα της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη ∆ιαφύλαξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (UNESCO, 2003) αρµόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (∆ΙΝΕΠΟΚ), που ανήκει στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Γ∆ΑΠΚ). Η ίδια ∆ιεύθυνση είναι επίσης αρµόδια, σύµφωνα µε το 
ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα, για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή δράσεων διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών 
αγαθών που εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ελλάδας και στους 
Καταλόγους που προβλέπονται στη σχετική Σύµβαση της UNESCO” 
 

- Εγγεγραµµένα Στοιχεία στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην Ελλάδα 
http://ayla.culture.gr/category/elements-inscribed-in-the-national-inventory-of-ich/ 
 

- ∆ιαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο 
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Τίτλος ∆ράσης 

Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής 
Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και 
Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών  

Κατηγορία ∆ράσης Μελέτη, Ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Η περιγραφή της ταυτότητας και η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης έχει ήδη 
περιλάβει την πλούσια και ποικίλη γαστρονοµική πολιτιστική κληρονοµιά του Πάρκου Φιλίππων. Η επίδραση 
των προσφυγικών πληθυσµών που έφτασαν στην περιοχή από την Ανατολική, Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον 
Πόντο µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπως και η ιδιαίτερη παρουσία των νοµάδων Σαρακατσάνων 
διαµόρφωσε το γαστρονοµικό τοπίο και µε τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκαν τοπικές κουζίνες µε ιδιαίτερα 
και µοναδικά χαρακτηριστικά Οι κουζίνες αυτές περιλαµβάνουν την Ποντιακή, Θρακιώτικη, Μικρασιατική, 
Σαρακατσάνικη και Καππαδοκική και τα ξεχωριστά προϊόντα της περιοχής, δηλαδή τις πατάτες Νευροκοπίου, 
τα φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίοu, τα φασόλια γίγαντες ελέφαντες, τους οίνους ∆ράµας, 
τους οίνους Παγγαίου, τα λουκάνικα Βώλακα, τον καβουρµά Πετρούσας, τα κάστανα Παλαιοχωρίου, το τυρί 
Μενοικίου, τον χυµό Ρόδι Αγίου Αθανασίου, τον χαλβά Κυργίων, το τσίπουρο Καλής Βρύσης και τα 
αρωµατικά Βότανα Παγγαίου.  
Αποτελεί επιχειρησιακό στόχο του Πάρκου Φιλίππων να προστατέψει, να προβάλλει και να αξιοποιήσει την 
τοπική γαστρονοµική πολιτιστική κληρονοµιά. Για το λόγο αυτό θα δηµιουργηθούν οι εξής ενέργειες που 
αποτελούν µέρος αυτής της δράσης:  

1. Καταγραφή της τοπικής γαστρονοµίας µέσω αρχείων, µελετών και προσωπικών αφηγήσεων και η 
αποτύπωση της γαστρονοµικών παραδόσεων και συνταγών σε έγγραφα και οπτικοακουστικά µέσα  

2. ∆ηµιουργία έντυπης έκδοσης µε τα αποτελέσµατα της καταγραφής  
3. Προβολή του οπτικοακουστικού υλικού στα κοινωνικά δίκτυα του Πάρκου Φιλίππων (π.χ. κανάλι 

Youtube) 
4. ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων για προβολή των τοπικών συνταγών από τους φορείς της γαστρονοµικής 

παράδοσης  
5. ∆ιοργάνωση Φεστιβάλ Γαστρονοµίας στα οποία θα παρουσιάζονται οι τοπικές κουζίνες είτε 

µεµονωµένα είτε συλλογικά 
7. ∆ηµιουργία γευσιγνωστικών διαδροµών στην περιοχή για τουριστική αξιοποίηση (π.χ. ο ∆ρόµος της 

Πίτας, των Γλυκών κλπ) των παραγόµενων προϊόντων στην περιοχή του Πάρκου 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Μελέτη καταγραφής της τοπικής γαστρονοµίας 
- Έκδοση Μελέτης 
- Προβολή οπτικουακουστικού υλικού 
- Σεµινάρια γαστρονοµίας 
- Φεστιβάλ γαστρονοµίας 
- Εκδηλώσεις γευσιγνωστικών διαδροµών 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- ∆ηµωφέλεια ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 
- Φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
- Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς 
- Εκδοτικοί οίκοι 
- Αρχεία και Βιβλιοθήκες δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
- Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
- Ι.Ε.Κ. Μαγειρικής 
- Ιδιώτες ερευνητές και µελετητές 
- Τµήµα Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

- Τοπική κοινότητα 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα ∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 
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µε το αρχείο µελετών µας 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Μελέτη καταγραφής της τοπικής γαστρονοµίας: 10.000€ 
- Έκδοση Μελέτης: 10.000€ 
- Προβολή οπτικουακουστικού υλικού 10.000€ 
- Σεµινάρια γαστρονοµίας: 5.000€ 
- Φεστιβάλ γαστρονοµίας: 15.000€ 
- Εκδηλώσεις γευσιγνωστικών διαδροµών: 20.000€ 

 
Συνολικό κόστος: 70.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού - 
Ε.Σ.12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
"Μεσοµακροπρόθεσµες εµβληµατικές δράσεις" - Ε.Σ. Υποδοµές 
- Ε.Σ. Πολιτισµός  

- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα 
ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) - Ε.Σ. Ανάπτυξη και 
προβολή δηµόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 
- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας -  Ε.Σ. 19.2.4: Βασικές 

υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές - Ε.Σ. 
19.3.3: Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονοµικός 
πολιτισµός - Σχέδιο ∆ιατοπικής Συνεργασίας" - Ε.Σ. 19.3.4: 
∆ιατοπική Συνεργασία “∆ιαχρονική Ελληνική θεατρική 
παράδοση” 

- "Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας" - 19.3.2 - Σχέδιο 
διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 2 - 3 έτη από την έναρξη υλοποίησης του Master Plan 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
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µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 

τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.) 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Γιορτή Πατάτας Λεκάνης 
https://www.emtgreece.com/el/local-events/giorti-patatas-lekanis-2017 
 

 
 

- ∆ραµΟΙΝΟγνωσία 
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- Γαστρονοµική Ταυτότητα Καβάλας 
https://www.amna.gr/macedonia/article/239911/Oi-gastronomikes-istories-tis-Kabalas-Kavala-
Tales-of-Taste-taxideuoun- 

 
- Φεστιβάλ Γεύσεων και ∆ιαγωνισµός - Νοστιµιές Από Σπίτι 

 
http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/7498-nostimies-apo-spiti-ena-alliotiko-gemato-
geyseis-antamoma-politistikon-syllogon-vinteo-fotografies 

 
- Φεστιβάλ Γεύσεων στο Πάρκο Καβάλας 

 
http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/11912-park-food-festival-stin-kavala-oi-
etoimasies-synexizontai-vinteo 

 
 

 

Α/Α 42 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” 
για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 
τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης 
και ιδεών 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Στα πλαίσια της προώθησης και ενίσχυσης της συµµετοχικής διακυβέρνησης µε την κοινωνία των πολιτών 
στο Πάρκο Φιλίππων θα δηµιουργηθούν υποδοµές που θα δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες του να 
προτείνουν τα δικά τους έργα καθώς και προβάλλουν τις ιδέες τους µέσα από forum συζητήσεων. Εποµένως, 
η δράση περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: 

1. ∆ηµιουργία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Πάρκου για την υποβολή προτάσεων για έργα που 
αφορούν τους τρεις πυλώνες του Πάρκου. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε έντυπα 
που θα περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός έργου (όραµα, στόχοι, δράσεις, 
προϋπολογισµός) και έπειτα θα γίνεται µια επιλογή για τα έργα που θα υλοποιούνται από τον φορέα 
διαχείρισης του Πάρκου σε συνδυασµό µε τις επιλογές των πολιτών όπως αυτές αυτές θα 
προκύπτουν από ανοιχτές ψηφοφορίες. Επιπλέον, θα τοποθετούνται ειδικά κουτιά σε κεντρικά 
σηµεία του Πάρκου µέσα στα οποία οι επισκέπτες θα µπορούν να ρίχνουν τις προτάσεις τους 
υποβάλλοντας εγγράφως την πρόταση τους στα ειδικά έντυπα. Έπειτα, οι προτάσεις θα 
κατηγοριοποιούνται ανά πυλώνα και θα επιλέγονται µε τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω για το ποια 
συγκεκριµένα έργα θα υλοποιούνται. 

2. ∆ηµιουργία διαδικτυακού forum συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών µε στόχο την πραγµατοποίηση 
ανοιχτών διαβουλεύσεων. Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν το κατάλληλο θέµα 
συζήτησης και να συνοµιλούν µε άλλους χρήστες είτε µέσω γραπτών µηνυµάτων είτε µέσω 
οπτικοακουστικής αλληλεπίδρασης.  

 
Η δράση θα συνδεθεί µε την δηµιουργία της θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και του πολυχώρου συνεργασίας 
(δράση 6) 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Λειτουργία ιστοσελίδας του Πάρκου για υποβολή προτάσεων στους πυλώνες από τους χρήστες 
- Θυρίδες για υποβολή προτάσεων σε κεντρικά σηµεία του Πάρκου 
- ∆ιαδικτυακό forum συζητήσεων και ιδεών 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Λειτουργία ιστοσελίδας του Πάρκου για υποβολή προτάσεων 
στους πυλώνες από τους χρήστες: 1.500€ 

- Θυρίδες για υποβολή προτάσεων σε κεντρικά σηµεία του 
Πάρκου: 1.500€ 

- ∆ιαδικτυακό forum συζητήσεων και ιδεών: 1.000€ 
 

Συνολικό κόστος: 4.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Κάλυψη από ίδιους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 6 - 12 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Παράδειγµα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για δηµιουργία projects στο Lund University - 
Student Innovation Center 
https://www.innovation.lu.se/en/form/contact-us 

 
- Παράδειγµα διαδικτυακού Forum συζήτησης ιδεών 

http://www.plato-academy.gr/forum/  
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Τίτλος ∆ράσης 

Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και 
ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Το Πάρκο Φιλίππων θα ενεργοποιήσει, θα προωθήσει και θα υποστηρίξει συµβουλευτικά ειδικές µορφές 
επιχειρηµατικότητας που δυνητικά υπάρχουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι η 
διοργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων που θα προωθήσουν τις ειδικές µορφές επιχειρηµατικότητας καθώς 
και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς συµβούλους του φορέα του Πάρκου. Οι παραπάνω 
ενέργειες θα ενταχθούν στα πλαίσια της λειτουργίας της θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και του πολυχώρου 
συνεργασίας (∆ράση 6) καθώς και του  πρότυπου αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας (∆ράση 37). Με 
βάση την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και την σύνθεση του τοπικού πληθυσµού έχουν εντοπιστεί 
οι παρακάτω πληθυσµιακές οµάδες που δυνητικά µπορούν  να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηµατίες:  
 
1. Γυναικεία επιχειρηµατικότητα - Ο αγροτικός τοµέας παλιά ήταν ένας κυρίως ανδροκρατούµενος τοµέας. 
Παρόλα αυτά στην γεωργική εκµετάλλευση οι γυναίκες ανέκαθεν συνεισφέρουν εξίσου σε εργασία µε τους 
άντρες. Επίσης υπάρχουν πολλά παραδείγµατα στην χώρα µας µε πετυχηµένους γυναικείους συνεταιρισµούς 
Ακόµα και στο Πάρκο Φιλίππων θα βρούµε τέτοια παραδείγµατα όπως ο γυναικείος συνεταιρισµός 
Κοκκινογείων. Η γυναικεία όµως επιχειρηµατικότητα εκτός από συνεργατική µεταξύ γυναικών, µπορεί να είναι 
και ατοµική. Η περαιτέρω ενίσχυση της µε προγράµµατα, ενηµέρωση και εκπαιδεύσεις είναι απαραίτητη.    
 
2. Επιχειρηµατίες - Καινοτόµοι Τρίτης Ηλικίας / "Grey" Economy: Ο όρος χαρακτηρίζει τους επιχειρηµατίες 
που ξεκινάνε στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα στις ηλικίες άνω των 50 ετών και αποτελούν 
σηµαντικό ποσοστό των καινοτόµων Project παγκοσµίως. ∆εδοµένο ότι στο Πάρκο Φιλίππων τα ποσοστά 
της τρίτης ηλικίας είναι υψηλά, είναι σηµαντική η ενεργοποίηση αυτού του πληθυσµού για την λήψη 
επιχειρηµατικών δράσεων στην καινοτοµία. 
                                                                                                                                                                   
3. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να αναπτυχθεί εξίσου και στον πρωτογενή τοµέα. Είναι µάλιστα 
ιδανική σε αυτόν διότι συµβάλει στην ένωση προσώπων µε λίγα ή καθόλου διαθέσιµα κεφάλαια που µε την 
ένωση τους θα µπορούν πλέον να κάνουν τις επενδύσεις που θέλανε συλλογικά µε την βοήθεια 
χρηµατοδοτήσεων που υπάρχουν για την κοινωνική οικονοµία.  
 
4. Οµάδες παραγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της ΚΑΠ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µέσω του Π.Α.Α. 2014-2020 και των προηγούµενων Π.Α.Α. ενισχύουν εδώ και 2 δεκαετίες τις 
οµάδες παραγωγών στον αγροτικό χώρο. Το µέτρο αυτό έχει ιδιαίτερη επιτυχία στις περιοχές γύρω από το 
πάρκο Φιλίππων (∆ήµοι Νέστου και Παγγαίου). Για την επιτυχία τέτοιων προσπαθειών είναι απαραίτητη η 
συµβουλευτική και η υποστήριξη τους από τα ΚΕΑ και άλλες δοµές καθότι δεν υπάρχει αρκετά ανεπτυγµένη 
τέτοια κουλτούρα στο Πάρκο Φιλίππων, πλην ορισµένων εξαιρέσεων. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. Συνολική Μελέτη Σκοπιµότητας για την Υποστήριξη,προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 
επιχειρηµατικότητας 

2. Σεµινάρια και συνεδρίων προώθησης των ειδικών µορφών επιχειρηµατικότητας 
3. Απολογισµοί δράσεων κατάρτισης και συµβουλευτικής 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, Φορέας ∆ιαχείρισης του Πάρκου 
Φιλίππων, ΚΕΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Αναπτυξιακές εταιρείες….. 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

146.Επιχειρησιακές οµάδες της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για 
την Γεωργία 
177. Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά (Η µελέτη «Η Ελλάδα 10 Χρόνια 
Μπροστά» επιχειρεί να προσδιορίσει το µοντέλο και τη στρατηγική 
ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε ορίζοντα δεκαετίας, 
χρησιµοποιώντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση των επενδύσεων και 
της απασχόλησης) 
35-Μελέτη κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος ∆.∆ράµας, 
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∆ηµοτικής περιόδου 2007-2010 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Συνολική Μελέτη Σκοπιµότητας για την Υποστήριξη,προώθηση 
και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών επιχειρηµατικότητας: 
20.000€ 

- Σεµινάρια και συνεδρίων προώθησης των ειδικών µορφών 
επιχειρηµατικότητας: 15.000€ 

- ∆ράσεις κατάρτισης και συµβουλευτικής: 15.000€ 
Συνολικό κόστος: 50.000€ 
 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, ΠΑΑ,  LEADER, Προγράµµατα του ΟΑΕ∆, προγράµµατα του 
Υπ. Εργασίας 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Όπως όλα τα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης και της 
επιχειρηµατικότητας, έτσι και σε αυτό θα χρειαστούν 3-5 έτη  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπαιρέωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασίων προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

● ∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών 

● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 
προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 

● Καλάθι Αγροτικών Προιοντων 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 
λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγροτών" 

● Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η αναδιάρθρωση σε 
συνδιασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των 
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες 
καλλιέργειες που θα περιληφθούν στην αναδιάρθρωση 

● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 
εξιδεικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση 

● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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- Μητρώο ∆οµών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας 
http://www.startupincubator.gov.gr/ 
 

- 2η προκήρυξη σχεδίων χορηγιών για ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας 
Επιχειρηµατικότητας 
http://www.oeb.org.cy/schedia-chorigion-gia-neaniki-ke-gynekia-epichirimatikotita/ 
 

- Σχολή Επιχειρηµατικότητας - πρωτοβουλία της διεθνούς ΜΚΟ ThinkYoung 
https://www.entrepreneurshipschool.com/ 
 

- Πετυχηµένοι καινοτόµοι επιχειρηµατίες άνω των 50 ετών 
https://arkenea.com/blog/entrepreneurs-above-50/ 
 

- Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας - πρώτος επιστηµονικός οίκος στην Ελλάδα που ειδικεύεται 
στην κοινωνική οικονοµία, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τις κοινωνικές επενδύσεις. 
https://www.social-economy.com/ 
 

- Ενηµερωτική πύλη για τις Οµάδες Παραγωγών 
http://omadesparagogon.gr/ 
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Τίτλος ∆ράσης 

Καταγραφή και µελέτη αξιοποίησης/ανάδειξης 
εγκαταλελειµµένων χώρων / υποδοµών 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Η παρούσα δράση έχει σκοπό την καταγραφή , κατηγοριοποίηση και πρόταση αξιοποίησης του ανενεργού 
και εγκαταλελειµµένου αρχιτεκτονικού αποθέµατος της περιοχής του Πάρκου Φιλίππων.  

Στον όρο ¨αρχιτεκτονική κληρονοµιά¨, περιλαµβάνεται το σύνολο των κατοικιών, σχολείων (και άλλων 
δηµοσίων κτιρίων µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον),καθώς και άλλες υποδοµές, όπως οι Σιδηροδροµικοί 
Σταθµοί, Νερόµυλοι κ.α. , κηρυγµένων διατηρητέων και µη.  

 

Οι φάσεις της δράσης είναι οι εξής: 

1. Συλλογή αρχείου ∆ήµων 
2. ∆ηµιουργία χαρτών µορφής GIS 
3. Μελέτη αποτύπωσης αξιολόγησης υφιστάµενης κατάστασης ανά περιοχή ή κατηγορία υποδοµής 
4. Ορισµός ενός πλαισίου Masterplan µέσα από το οποίο θα µπορέσουν να αναδειχθούν 

 



 

 492 

Οι ∆ήµοι που απαρτίζουν την περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, διαθέτουν ένα αρχείο των κτιρίων και των 
υποδοµών που την απαρτίζουν. Κατά τη διάρκεια της δράσεις, θα γίνει η συλλογή του αρχείου αυτού και στη 
συνέχεια θα εµπλουτιστεί και θα ενηµερωθεί. Οι υποδοµές θα κατηγοριοποιηθούν µε βάση την θέση, την 
κατάσταση ή το είδος της χρήσης τους.  

Στη συνέχεια, θα δηµιουργηθεί ένα σχέδιο αξιοποίησης µε τη µορφή ενός Masterplan, το οποίο θα καθορίσει 
και θα προτείνει τρόπους επανάχρησης και ανάδειξης του αποθέµατος αυτού. Η παραπάνω µελέτη δεν θα 
υλοποιήσει την καθ’αυτή µελέτη αποκατάστασης του εκάστοτε κτιρίου, αλλά θα υποδείξει τα οφέλη και τα 
µέσα της αξιοποίησής τους. 

Με αυτό τον τρόπο, θα γίνει εµφανής, τόσο η επιτακτική ανάγκη της διατήρησης της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς του τόπου, όσο και τα οικονοµικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη αυτής. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1.  Χάρτες µορφής GIS όπου τοποθετούνται όλες οι τοποθεσίες των χώρων µελέτης 
2.  Σχεδιαστική αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης υποδοµών 
3.  Προτάσεις επανάχρησης ή προτάσεις αποκατάστασης (όπου αυτό είναι εφικτό) 
4.  ∆ιάγραµµα διαχείρισης 
5.  Χρονοπρογραµµατισµός 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, Ο.Σ.Ε., Υπ. Πολιτισµού, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Για την παρούσα δράση υπάρχει ωριµότητα σε επίπεδο αρχείο των 
∆ήµων και των Αντιπεριφερειών (πρώην Νοµών), σε θέµατα αρχείου, 
καθώς πολλοί από τους οικισµούς είναι κριθεί ως παραδοσιακοί και 
πολλά από τα κτίρια είναι ήδη διατηρητέα. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός -       Αποτύπωση – ίδιοι πόροι και προσωπικό ∆ήµων 
 

-    Master Plan Επανάχρησης και / ή  διαχείρισης : 
30.000 ευρώ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, Ο.Σ.Ε. , Ιδιωτικές πρωτοβουλίες  

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 24 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Master Plan Χωροταξίας 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχώρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών 
● Βελτίωση της προσβασιµότητας και µεταφορών στα διάφορα σηµεία του Πάρκου. 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 
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δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας 
● ∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από 

τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Παρατίθεται το παράδειγµα του Μαστερ Πλαν του ∆ήµου Καβάλας, για την αξιοποίηση του κτιριακού 
συνόλου των καπναποθηκών της πόλης 
 
https://kavala.gov.gr/o-dimos/erga-
dimou/erga/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7-
%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7/TestProject1-(5) 
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Τίτλος ∆ράσης 

Μελέτη αποτύπωσης και ανάδειξης των σηµείων - 
σταθµών της Αρχαίας Εγνατίας οδού. 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

 
Η παρούσα δράση πραγµατεύεται την ανάδειξη της ιστορίας της Αρχαίας Εγνατίας Οδού. 
Περιεχόµενό της είναι η αποτύπωση και η ανάδειξη όλων των σηµείων – σταθµών κατά µήκους της, από την 
αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. 
 
Εκτός της χάραξης της ίδιας την Αρχαίας Εγνατίας, σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της παίζουν όλα τα σηµεία 
που αναπτύχθηκαν κατά µήκος της. Αυτά αφορούν σταθµούς της ίδιας της οδού, από την αρχαιότητα έως και 
σήµερα, ανθρώπινη δραστηριότητα, διαφόρων ειδών, που αναπτύχθηκε µε την πάροδο των χρόνων, καθώς 
και οικισµούς ή άλλες υποδοµές, που έπαιξαν µε τη σειρά τους σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της οδού. 
 
Σκοπός της δράσης είναι η δηµιουργία ενός δικτύου σηµείων, άρρηκτα συνδεδεµένων µε την Αρχαία Εγνατία 
οδό, που θα αφηγείται την ιστορία της µέσα από δραστηριότητες, εµπειρίες και επισκέψιµα µνηµεία. 
 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης, θα γίνει αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης όλων των υποδοµών άλλων σηµείων πολιτιστικής και τουριστικής σηµασίας. Θα ακολουθήσει 
µία µελέτη σκοπιµότητας για τη σηµασία της γραµµικής ανάπτυξης µε άξονα την Αρχαία Εγνατία Οδό.  
 



 

 494 

Στη συνέχεια θα δηµιουργηθεί ένας ενιαίος σχεδιασµός για την αειφορική τους ανάπτυξη και ανάδειξη, και θα 
δηµιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασιών όλων των εµπλεκόµενων τοπικών πολιτιστικών και επιχειρησιακών 
φορέων για τη διαχείρισή τους. 
 
Θα ακολουθήσει µία σειρά διαβουλεύσεων ενηµέρωσης και ένταξης των τοπικών κοινωνιών και 
επιχειρήσεων πάνω σε αυτό το δίκτυο. Στόχος των διαβουλεύσεων αυτών είναι η κατανόηση και η 
ενσωµάτωση, στο νέο αυτό δίκτυο, όσων κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και η 
συµµετοχή τους στη δηµιουργία και την ανάπτυξη του δικτύου αυτού. 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1.  Αποτύπωση υποδοµών και σηµείων κατά µήκους της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
2.  Μελέτη Σκοπιµότητας 
3.  ∆ηµιουργία ενός Master Plan ανάδειξης, διαχείρισης και αποκατάστασης των µελετηθέντων σηµείων 
και χώρων 
4.  ∆ιαβουλεύσεις µε την τοπική κοινωνία µε στόχο την ενηµέρωση και την ένταξή τους στο δίκτυο των 
σηµείων - σταθµών της Αρχαίας Εγνατίας Οδού. 
5.  ∆ιάγραµµα προτάσεων 
6.   Χρονοπρογραµµατισµός 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, Γαλλική αρχαιλογική Σχολή,  Υπ. Πολιτισµού, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, Εφορείες Αρχαιοτήτων, τοπικοί πολιτιστικοί και επιχειρησιακοί 
φορείς 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

Η αποτύπωση - χαρτογράφηση της Αρχαίας Εγνατίας οδού έχει ήδη 
ξεκινήσει από το ∆ήµο Καβάλας και πραγµατεύεται την έκταση που 
περιλαµβάνεται µέσα στα όρια του ∆ήµου Καβάλας. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 20.000 euro 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ∆ήµος Καβάλας, Παγγαίου, ∆οξάτου, ∆ράµας, Προσοτσάνης, 
Αµφίπολης, Νέας Ζίχνης, Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 24 µήνες 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Master Plan Χωροταξίας 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
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● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 
επιχειρηµατικότητας 

● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς 

● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό 

 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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Τίτλος ∆ράσης 

∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού 
µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 
σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και 
εκπαιδευτικό τουρισµό 

Κατηγορία ∆ράσης υποδοµές, ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

Στο Πάρκο Φιλίππων, οι δράσεις και υποδοµές εναλλακτικού τουρισµού είναι περιορισµένες σε αντίθεση µε 
τον τοµέα αυτού του είδους τουρισµού που εµφανίζει µια διαρκώς αυξανόµενη τάση σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Το Πάρκο Φιλίππων προσελκύει τουρίστες εναλλακτικού τουρισµού σε πολύ µικρό βαθµό και εποµένως, 
εµφανίζεται µια σηµαντική ευκαιρία ως προς την ανάπτυξη του.  
Το Πάρκο Φιλίππων παρουσιάζει έναν µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισµό καθώς αυτό το είδος τουρισµού χαρακτηρίζεται από την εναρµονισµένη συνύπαρξη 
µε το φυσικό περιβάλλον, την αποφυγή µαζικών τουριστικών και εποχιακών προσφορών, την διατήρηση των 
οικοσυστηµάτων, την στήριξη αγροτικών περιοχών και την φυσική αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε την 
πολιτιστική κληρονοµιά ενός τόπου.  
Με βάση την ανάλυση της ταυτότητας της περιοχής έχει διαπιστωθεί ότι στο Πάρκο Φιλίππων υπάρχει 
δυνατότητα ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, σπηλαιολογικό, 
ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό. Σε αυτό το στάδιο διακρίνονται οι εξής ευκαιρίες 
ανάπτυξης νέων υποδοµών ή βελτίωσης των υφισταµένων: 
 

- Οικοφάρµες 
- Φιλοξενία δράσεων Σπηλαιολογικών οµάδων - ανάδειξη και σύνδεση µε τις τοπικές σπηλαιολογικές 

οµάδες 
- Λουτρά Ελευθερών - Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων 
- ∆ηµιουργία σχολείων για διδασκαλία µαθηµάτων Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισµού 
- ∆ιασύνδεση εκκλησιών στο όνοµα του Αποστόλου Παύλου και σύνδεση σηµαντικών µονών της 

περιοχής - Βήµατα του Αποστόλου Παύλου.  
 
Τα υπάρχοντα αξιοποιηµένα σπήλαια και φαράγγια αποτελούν ένα παράδειγµα προς µίµηση για το πώς 
µπορούµε να αξιοποιήσουµε τουριστικά τέτοιες ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές µε την ελάχιστη 
διαταραχή τους, τηρώντας πάντοτε την φέρουσα ικανότητα του κάθε συστήµατος. Εδώ θα πρέπει να 
επισηµάνουµε το γεγονός ότι υπάρχουν αλλά 22 καταγεγραµµένα σπήλαια και εξοφληµένα ορυχεία-
µεταλλεία στην περιοχή του Πάρκου. 
Για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού απαιτείται καταρχήν µια µελέτη σκοπιµότητας, στην συνέχεια 
θα πρέπει να δηµιουργηθούν δράσεις προώθησης µέσω συνεδρίων, προγραµµάτων κατάρτισης και 
υπηρεσίες συµβουλευτικής προς δυνητικούς επιχειρηµατίες όπως αυτές θα καθορίζονται στην µελέτη. 
Με την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας θα καθοριστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης του εναλλακτικού 
τουρισµού στο Πάρκο Φιλίππων, το πλαίσιο λειτουργίας του µε την σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, 
η επάρκεια των εναλλακτικών τουριστικών καταλυµάτων, οι φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 
του και οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης του. 
 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 
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- Ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας για την ανάλυση, προώθηση και ανάπτυξη του εναλλακτικού 
τουρισµού στο Πάρκο Φιλίππων 

- Σεµινάρια και συνέδρια προώθησης των ειδικών µορφών τουρισµού 
- ∆ράσεις κατάρτισης και συµβουλευτικής 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- Τµήµατα Τουρισµού των τοπικών ∆ήµων 
- Αναπτυξιακές εταιρείες 
- Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
- Επιστηµονικά Επιµελητήρια (ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ κ.ά.) 
- Εµπορικά Επιµελητήρια 
- Ενώσεις Ξενοδόχων  
- Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Τοπική κοινότητα 

 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

- 5-Μελέτη για την ολιστική ανάπτυξη του εναλλακτικού 
τουρισµού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

- 25-Οινοτουρισµός στη ∆ράµα 
- 60-Αθλητικός τουρισµός-Προτάσεις από το ∆. Προσοτσάνης 

∆ράµας 
- 65-Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και 

την προώθηση του θεµατικού τουρισµού στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

- 77-Profiling Tourists who have holidays in the Region of 
Eastern Macedonia and Thrace in Greece 

- 79-Θρησκευτικός τουρισµός 
- 89-∆ρώµενα Θεοφανείων στην Καλή Βρύση ∆ράµας 
- 94-The cave of Alistrati -The Aggitis ravine Serres 
- 100-Η ιστορία ενός σπηλαίου στις πηγές του Αγγίτη 
- Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών - το θαύµα της φύσης - 2 

διαφορετικά φυλλάδια 
- Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών - Φαράγγι Αγγίτη 
- ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 
- Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααρά) 
- 153. Οδοιπορικό στο Βυζαντινό κάστρο της Ζίχνας 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας για την ανάλυση, 
προώθηση και ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στο 
Πάρκο Φιλίππων: 20.000€ 

- Σεµινάρια και συνεδρίων προώθησης των ειδικών µορφών 
τουρισµού: 15.000€ 

- ∆ράσεις κατάρτισης και συµβουλευτικής: 25.000€ 
Συνολικό κόστος: 60.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσες - Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
(2014-2020) - "3.5 - Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονοµικής 
δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην 
πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδος µε επίκεντρο τον τοµέα 
του Τουρισµού" 

- Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020 - Ε.Σ. Αύξηση της 
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προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων. - Προώθηση 
του οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον 
αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε 
περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

- Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 2014 - 2020 - Ε.Σ. ∆ιεύρυνση του 
τουριστικού προϊόντος µέσω οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτοµιών. 

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
Υποδοµές 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας -  Ε.Σ. 19.2.4: Βασικές 
υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές - Ε.Σ. 
19.2.7: Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας" - Ε.Σ. 19.2.4: Βασικές 
υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών - Ε.Σ. 19.2.6 - Ενίσχυση 
επενδύσεων µη γεωργικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό 
κλάδο (ιδρύσεις / επεκτάσεις / εκσυγχρονισµοί) 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 1 έτος  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής (πρόταση µέσω 
leader) 

● Master Plan Χωροταξίας 
● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπαιρέωση γραφειοκρατικών και 
διοικητικών διαδικασίων προγραµµάτων κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 
ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 

δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 
γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 

● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων  
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● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας  
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 
● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 

εξιδεικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση  
● Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 
● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Φάρµα ∆οξάτου  
1. https://www.youtube.com/watch?v=v7zeF2odAWI 
2. http://tasoskark.blogspot.gr/2015/05/blog-post.html 

 
- Παραδείγµατα σπηλαιολογικού τουρισµού 
1. 11ο Βαλκανικό Camp Σπηλαιολογίας και 20η Συνάντηση Ελληνικής Σπηλαιολογίας - 

https://gatherpoint.gr/index.php/event/science/balkan-caving-camp-kai-hellenic-speleological-
meeting-2017-location-id-7.html 

2. Σεµινάρια Σπηλαιολογίας 

 
 

- Επαναλειτουργία Λουτρών στις Ελευθερές 
http://www.kavalapost.gr/181933/loutra-eleftheron-gnostos-epichirimatias-analamvani-tin-
ekmetallefsi-tous/ 
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- Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων 

 
 

Α/Α 47 

Τίτλος ∆ράσης 

Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους 
Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Η σύνδεση των δύο σηµαντικότερων αρχαιολογικών µνηµείων του Πάρκου, οι Φιλίπποι και η Αµφίπολη, µε 
δύο µάχες που αποτέλεσαν σηµεία καµπής της ιστορίας προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η 
σύγχρονη τάση για αναβίωση ιστορικών µαχών. Η δράση έχει ως στόχο την αναβίωση των µαχών στην 
Αµφίπολη (422 π.Χ.) και τους Φιλίππους (42 π.Χ.) µέσω της ψηφιοποίησης τους και την αξιοποίηση του υλικού 
για την λόγους ιστορικής καταγραφής µε κεντρικό άξονα ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως 
είναι η προβολή του σε µουσεία, σχολεία και η χρήση του από µελετητές κατά τη διάρκεια συνεδρίων. 
Επιπρόσθετα, το ψηφιοποιηµένο υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
µε θέµα τις µάχες στου Φιλίππους και την Αµφίπολη καθώς και να αποτελέσει την βάση για την πραγµατική 
αναβίωση τους στα ιστορικά πεδία µάχης.  
Για την ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους και την Αµφίπολη απαιτείται καταρχήν µια 
µελέτη σκοπιµότητας. Με την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας θα καθοριστούν οι απαιτήσεις σε 
εξειδικευµένο προσωπικό εργασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, η επάρκεια του αρχειακού υλικού 
και οι ανάγκες για συλλογή νέου, το µέγεθος της επένδυσης, οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης, οι 
ενδεχόµενες χρήσεις του ψηφιοποιηµένου υλικού καθώς οι εµπλεκόµενοι φορείς. 
Η δράση συνδέεται άµεσα µε την διοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας 
Οδού (δράση 23) και συγκεκριµένα µε την αναβίωση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ.) και 
στην Αµφίπολη (422 π.Χ). 
 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Συνολική µελέτη σκοπιµότητας για ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους και την 
Αµφίπολη. 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- Όµιλος Αµφιπολίτες 
- Εφορείες Αρχαιοτήτων Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών 
- Τµήµατα Πολιτισµού στους ∆ήµους 
- Αναπτυξιακές εταιρείες 
- Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
- Τεχνολογικά Ιδρύµατα 
- Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Τοπική κοινότητα 
- Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Ιδιωτικές χορηγίες 

 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Συνολική µελέτη σκοπιµότητας για ψηφιοποίηση των ιστορικών 
µαχών στους Φιλίππους και την Αµφίπολη: 20.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2020 - Ε.Σ.3 Ενίσχυση της 
προσφοράς ψηφιακού περιεχοµένου σε τοµείς της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του Πολιτισµού και του Τουρισµού. 

- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
Πολιτισµός 
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- Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής 
Εγνατίας Οδού - Ε.Σ. Πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται ανοιχτά δεδοµένα 
ηλεκτρονικού πολιτισµού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό 
περιεχόµενο και ο ηλεκτρονικός τουρισµός) 

- ∆ιατοπικό πρόγραµµα (CLLD) Leader 2016-2020 
- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Καβάλας - Ε.Σ. 19.3.5: Σχέδιο 

διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού ∆ράµας - Ε.Σ. 19.3.2 - Σχέδιο 
διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων µε εφαρµογές σύγχρονης 
τεχνολογίας και δηµιουργία ψηφιακού πολυµεσικού οδηγού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης - 1- 2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και δηµιουργία ενός φορέα Φορέα διαχείρισης του Πάρκου 
Φιλίππων - Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα αυτού, 
µέσω διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας  
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 
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- Παράδειγµα ψηφιοποίησης ιστορικής µάχης St. Louis Εµφύλιος Πόλεµος 
https://www.sos.mo.gov/archives/mdh_splash/default?coll=stloucwproject 
 

- 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
http://euromed2015.eu/el/index.php 
 

- Παράδειγµα ηλεκτρονικού παιχνιδιού - Μάχης του Τευτοβούργιου ∆ρυµού 
https://www.youtube.com/watch?v=OxilvLpCT7U 

 
 
 

 

Α/Α 48 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής 
Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 
πολιτισµού 

Κατηγορία ∆ράσης µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 
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Η εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας από αλλοδαπούς γνωρίζει άνθηση στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της παραπάνω εξέλιξης, προσφέρονται µαθήµατα Ελληνικής Γλώσσας από 
Πανεπιστήµια και ∆ηµόσιους Φορείς στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε µαθήµατα πολιτισµού και τέχνης. 
Επιπλέον, στους οργανισµούς αυτούς προστέθηκαν και ιδιωτικοί φορείς κυρίως σε νησιά και µεγάλα αστικά 
κέντρα που προσφέρουν τουριστικά πακέτα διαµονής και διδασκαλίας σε τουρίστες του εξωτερικού. 
Εποµένως, δηµιουργούνται πολλαπλά οφέλη και µέσω της τουριστικής ανάπτυξης από την αύξηση του 
εκπαιδευτικού τουρισµού αλλά και µέσω της προώθησης του Ελληνικού πολιτισµού γενικότερα. 
Ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την τάση 
δηµιουργώντας ένα σχολείο στα πρότυπα εκπαιδευτηρίου για ενήλικες που θα υποδέχεται τουρίστες όλο το 
χρόνο οι οποίοι επιθυµούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους και την επίσκεψη στο Πάρκο Φιλίππων µε την 
εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει και δράσεις εντός του 
φυσικού χώρου του Πάρκου συνδυάζοντας όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος µε βιωµατικές δράσεις 
εκπαίδευσης στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής. 
Επιπλέον, η διαµονή τους θα αποτελεί µέρος της εµπειρίας του Πάρκου και εποµένως, οι µαθητές θα µπορούν 
να επιλέγουν τη διαµονή τους σε κάποιο κατάλυµα το οποίο θα τους φέρνει σε άµεση επαφή µε τους 
τοπικούς κατοίκους (π.χ. οικοφάρµες, αγροτικά airbnb, αγροτουριστικές µονάδες) ενώ θα µπορούν να 
παίρνουν µέρος στις εργασίες της αγροτικής παραγωγής ή να εργάζονται εθελοντικά στον φορέα διαχείρισης 
του Πάρκου. 
Για την δηµιουργία του σχολείου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού απαιτείται καταρχήν µια µελέτη 
σκοπιµότητας. Με την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας θα καθοριστούν οι απαιτήσεις σε εξειδικευµένο 
προσωπικό εργασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, η στέγαση του χώρου και των αιθουσών, το 
µέγεθος της επένδυσης, οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησηςκαθώς οι εµπλεκόµενοι φορείς. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

- Ολοκληρωµένη Μελέτη για δηµιουργία σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων 
Ελληνικού και τοπικού πολιτισµού 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς - Φορέας διαχείρισης του Πάρκου Φιλίππων 
- Επιστηµονική Οµάδα “Οψόµεθα εις Φιλίππους” 
- Τµήµατα Πολιτισµού στους τοπικούς ∆ήµους 
- Αναπτυξιακές εταιρείες 
- Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
- Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 
- Σύλλογοι Εκπαιδευτικών 
- Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας "Συν Αθηνά”  

 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

∆εν υπάρχει παρόµοιο έργο στο αρχείο µελετών 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Ολοκληρωµένη Μελέτη για δηµιουργία σχολείων διδασκαλίας 
Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 
πολιτισµού: 20.000€ 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014-2022 - Ε.Σ. Υποστήριξη 
Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) στον Τουρισµό 
- Πολιτισµό και σε παρεµβάσεις ΒΑΑ 
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- Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Ε.Σ. 
Υποδοµές 

- Τοπικό Πρόγραµµα Νοµού Σερρών - Ε.Σ. 19.2.10 - Στήριξη για 
τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισµού, 
καθώς και των σχετικών υποδοµών 

- Κάλυψη από ίδιους πόρους 
- Ιδιωτικές χορηγίες 

 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης 1 έτος  

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα αυτού, µέσω 
διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

● Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων”  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη 

δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 
● Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και 

δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις 
προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση 
και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού  
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας  
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
● Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)  
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Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

- Παραδείγµατα σχολείων Ελληνική Γλώσσας 
1. ∆ιεθνές Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού στη Σαντορίνη 

http://www.hcc.edu.gr/el/ 
 

2.     Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού «Μέγας Αλέξανδρος» 
http://alexander-edu.org/ 
 

3.    Εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού ΚΛΕΙΣ 
http://www.kleis.gr/el/school-el#.Wvy9y6SFPIU 
 

 

Α/Α 49 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίας- 
αγροτικού τρόπου ζωής και διατροφής - 
Αγροτουρισµός 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια, µελέτη 

Περιγραφή ∆ράσης 

O αγροτουρισµός είναι µορφή ήπιου τουρισµού κατά την οποία οι επισκέπτες µένουν σε αγρόκτηµα και 
συµµετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σηµείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτηµα - ξενώνα είναι η 
άµεση επαφή του επισκέπτη µε την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, µε την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, 
κάτι το ιδιαίτερο για το µεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου αστικής περιοχής. 
Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό µε τοπικό χαρακτήρα και όλες 
τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η ενεργή συµµετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων - 
εργασιών. Ενδεικτικές από αυτές είναι: 

● αγροτικές δραστηριότητες (συµµετοχή στις εργασίες), 
● παρατήρηση οικοσυστήµατος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων, κ.λ.π) 
● αθλήµατα περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία, αθλητικού προσανατολισµού κ.λ.π). 

Συνδυάζοντας έτσι και άλλες µορφές τουρισµού. 
● πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε µοναστήρια, εκκλησίες, λαογραφία µουσεία, κ.ά., 

παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους). Συνδυάζοντας έτσι και άλλες µορφές 
τουρισµού. 

● διάφορα µαθήµατα (π.χ µαθήµατα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονοµίας - ελληνικής 
κουζίνας, γευσιγνωσία, οινοποίησης οινοποιεία, παρασκευή τοπικών προϊόντων, κ.λ.π). 

Από τα ανωτέρω συµπεραίνουµε ότι αυτή η µορφή τουρισµού (Αγροτουρισµός) είναι η ιδανικότερη στο να 
συνδυάσει και να συγκεράσει πληθώρα άλλων µορφών τουρισµού που θέλουµε να αναπτύξουµε στο Πάρκο 
Φιλίππων και υπάρχει το σχετικό απόθεµα (θρησκευτικό, περιβαλλοντικό, αγροτικό κ.α.). Για να γίνει αυτός 
όµως ο συνδυασµός θα πρέπει να δηµιουργηθούν συγκεκριµένα θεµατικά πακέτα αγροτουρισµού, 
λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα κριτήρια και κάνοντας σχετική έρευνα στην τουριστική αγορά. Τα κριτήρια 
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αυτά µπορεί να είναι ανά ηλικία, καταγωγή τουριστών, ενδιαφέροντα κ.α. ενώ η έρευνα αγοράς µπορεί να 
γίνει µε την συµµετοχή του Πάρκου Φιλίππων σε σχετικές τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια και ηµερίδες. 

Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτικής αυτής της µορφής τουρισµού στις ανεπτυγµένες αγροτουριστικά χώρες 
(Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία) είναι ότι βασίζεται σε διαµονή σε φάρµες στο ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει 
στον αντίστοιχο βαθµό στην Ελλάδα, αν και διαθέτει µεγάλο αξιοποιήσιµο κεφάλαιο προς αξιοποίηση 
(λαϊκός και πολιτιστικός πλούτος, γεωφυσικά στοιχεία, κ.τ.λ.). Εποµένως, µε τις κατάλληλες προσαρµογές στα 
δεδοµένα του Ελληνικού τοπίου, ο Ελληνικός Αγροτουρισµός µπορεί να βρεθεί σε ανταγωνιστική θέση 
συµβάλλοντας έτσι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενώ 
παράλληλα ενισχύει το εισόδηµα των κατοίκων στις περιοχές-προορισµούς. Τέλος µε την ενίσχυση του 
Αγροτουρισµού ενισχύεται και η πολυδραστηριότητα των αγροτών του Πάρκου Φιλίππων κάτι που είναι 
επιθυµητό και στόχος µας.  

Μορφές Αγροτουρισµού 

Οι κυρίαρχες µορφές αγροτουρισµού σε διεθνές επίπεδο είναι οι διακοπές σε αγροκτήµατα και οι διακοπές 
σε αγροτικά καταλύµατα (αγροικίες) που βρίσκονται µέσα στον αγροτικό οικισµό. 

Η Ελλάδα µε τη µεγάλη οικιστική της διασπορά, µε την πολυνησιακή της συγκρότηση, µε την αποκεντρωµένη 
µνηµειακής της τοπογραφία, µε το εναλλασσόµενο τοπίο, µε τις µορφολογικές της αντιθέσεις και µε τις 
διαφοροποιηµένες κλιµατολογικές της συνθήκες, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη µιας πλατιάς 
κλίµακας µορφών αγροτουρισµού. 

Οι µορφές αυτές µπορούν να καταταχθούν σε δυο κατηγορίες : 

ο αµιγής αγροτουρισµός, όπου οι φιλοξενούµενοι πέρα από τον κύριο προορισµό τους (διακοπές – 
ανάπαυση), ασχολούνται είτε µε αγροτικές εργασίες κατά κανόνα στο αγρόκτηµα (περιποίηση ζώων, 
άρµεγµα, τυροκοµία, θερισµός, τρυγητός, λιοµάζεµα, οπωροκηπευτική, µελισσοκοµία, κτλ.), είτε και πολλές 
φορές παράλληλα, µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, από αυτές που τους προσφέρει το περιβάλλον της 
αγροτικής περιοχής (κολύµπι, ψάρεµα, πεζοπορία, ορειβασία, κυνήγι, ιππασία, κτλ.). 

ο σύνθετος αγροτουρισµός, όπου οι τουρίστες, πέρα από τις παραπάνω δραστηριότητες, που µπορούν να 
αναπτύξουν µάλλον περιθωριακά, ικανοποιούν κύρια, κάποιες προσωπικές ανάγκες τους, που εξειδικεύουν 
τον αγροτουρισµό της περιοχής, όπως για παράδειγµα τουρισµός υγείας, αθλητισµού, φυσιολατρίας, 
θρησκείας, πολιτισµού. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1.Μελέτη Σκοπιµότητας δηµιουργίας πακέτων φιλοξενίας αγροτουρισµού και έρευνας αγοράς 
2. Εκθέσεις αποτελεσµάτων επικοινωνίας των πακέτων φιλοξενίας (εκθέσεις, συνέδρια κ.α.) 

Εµπλεκόµενοι Φορείς ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, Περιφέρεια ΑΜΘ και Κ.Μ. - αρµόδια 
Αντιπεριφέρεια τουρισµού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Υπουργείο Τουρισµού, Αναπτυξιακές εταιρείες του Πάρκου 
Φιλίππων, Συλλογικές οργανώσεις αγροτών, µεµονωµένοι αγρότες, 
τουριστικά-ταξιδιωτικά γραφεία, Επιµελητήρια, Φορέας ∆ιαχείρισης 
Πάρκου Φιλίππων, ΑΜΚΕ Οψόµεθα εις Φιλίππους 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

3-Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισµού και ενεργειών 
διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος_Αναπτυξιακή ∆ράµας 
4-Μελέτη για την Ολιστική Οργάνωση και Ανάπτυξη του Εναλλακτικού 
Τουρισµού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Β-
Φάση_Αναπτυξιακή ∆ράµας 
5-Μελέτη για την ολιστική ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην 
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περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης_Αναπτυξιακή ∆ράµας 
6-Η ανάπτυξη και η ορθολογική διαχείριση του οικοτουρισµού στις 
προστατευόµενες περιοχές_Αναπτυξιακή ∆ράµας 
8-Μελέτη καταγραφής πολιτιστικών δρώµενων_Αναπτυξιακή ∆ράµας 
25-Οινοτουρισµός στη ∆ράµα 
55-Τουρισµός σε ορεινές περιοχές, Προβλήµατα-Ανάγκες-
Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και οικοτουρισµός 
60-Αθλητικός τουρισµός-Προτάσεις από το ∆. Προσοτσάνης ∆ράµας 
65-Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και την 
προώθηση του θεµατικού τουρισµού στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 
77-Profiling Tourists who have holidays in the Region of Eastern 
Macedonia and Thrace in Greece 
115. CD - Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
117. CD - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
137. CD - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
138. CD - ΜΙΑ ΝΟΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 
166. ΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
172. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWIFT - Σεµινάριο Ολοκληρωµένης ποιοτικής 
διαχείρισης τουριστικών πόρων και ανταλλαγης καλών πρακτικών 
182. ΚΑΒΑΛΑ ο προορισµός που σε ταξιδεύει 
191. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΕ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – TOURAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
INTERREG IVC 
 
καθώς και πληθώρα άλλου υλικού που έχει συλλεχθεί και µπορεί να 
αξιοποιηθεί στο παρόν έργο 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Η µελέτη σκοπιµότητας δηµιουργίας πακέτων φιλοξενίας και έρευνα 
αγοράς ενδεικτικά µπορεί να κοστίσει 15.000 ευρώ (σε τριετές πλάνο). 

Οι δράσεις επικοινωνίας - διαφήµισης των δηµιουργηµένων πακέτων 
φιλοξενίας την πρώτη χρονιά θα πρέπει να κοστίσουν περισσότερο και 
τις επόµενες χρονιές να γίνεται µια επικαιροποίηση αυτών. Όµως 
κοστολόγηση των δράσεων αυτών προβολής - ενηµέρωσης δεν µπορεί 
να γίνει άµεσα, αλλά το κόστος τους θα εξαρτηθεί από την µελέτη 
σκοπιµότητας. Επίσης αναλόγως της απήχησης που είχαν τα πακέτα 
αυτά θα ανασχεδιάσουµε τις δράσεις προβολής και προώθησης τους 
την επόµενη χρονιά, µεταβάλλοντας το κόστος τους. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις ΠΕΠ ΑΜΘ, LEADER, ΠΑΑ,   

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Για την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας θα χρειαστούµε ένα έτος. 
Για την εφαρµογή της µε δράσεις προβολής των πακέτων άλλη µια 
χρονιά. Την επόµενη χρονιά θα γίνει ανατροφότηση από τα 
αποτελέσµατα και επανασχεδιασµός των δράσεων προβολής - 
προώθησης των πακέτων φιλοξενίας. Συνεπώς µιλάµε για ένα τριετές 
πλάνο υλοποίησης.. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 
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● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● Master Plan Χωροταξίας 
● Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη 

ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 
● ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων (narratives) 
● ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών  
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
● ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού  
● Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις 

γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 
● ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 
● ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  
● Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων και αξιοποίηση των 

Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις 
µε βάρκες) και πολιτιστικών φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών)  

● ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων  
● Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας 
● Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο 

άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 
● Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 

τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, 
και 3) Ευρωπαικός Τουρισµός Αριστείας (EDEN) 

● ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 
● Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα 

από την λεπτοµερή καταγραφή και  προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 
● Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω 

διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 
● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 
● Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς 
● ∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, 

σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό  
● ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού 

πολιτισµού 
● Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster στον Αγροτικό τοµέα και διεπαγγελµατικών 

µεταξύ κλάδων (στο 3ο παραδοτέο συνεργασία) 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Αυτή η µορφή τουρισµού δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως στο πάρκο Φιλίππων όµως υπάρχουν κάποια 
εξαιρετικά παραδείγµατα όπως το κτήµα Ρόδινο στο Φωτολίβος ∆ράµας http://www.rodino.gr/  
Επίσης η γνωστή ιστοσελίδα trivago έχει επισηµάνει 10 αγροτουριστικά καταλύµατα για φυσιολάτρες τα 
οποία µπορείτε να δείτε στο: http://room5.trivago.gr/498-agrotourismos-ecotourismos-katalumata-diamoni-
ellada/  
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Α/Α 50 

Τίτλος ∆ράσης 

Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster 
στον Αγροτικό τοµέα και διεπαγγελµατικών µεταξύ 
κλάδων 

Κατηγορία ∆ράσης ενέργεια 

Περιγραφή ∆ράσης 

Γενικότερα στο πάρκο Φιλίππων δεν υπάρχουν αρκετά ανεπτυγµένες δοµές συνεργασίας στον πρωτογενή 
τοµέα σε οποιαδήποτε µορφή (εταιρικές µορφές, συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, επιχειρηµατικά cluster, 
Κοινσεπ κ.α.). Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τον γερασµένο αγροτικό πληθυσµό και το µικρό µέγεθος - 
οικογενειακή µορφή των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής, αποτελεί εµπόδιο στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και στην εξωστρέφεια του, προκαλώντας παράλληλα διάφορα 
διαρθρωτικά προβλήµατα (χαµηλή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έλλειψη κουλτούρας καινοτοµίας κ.α.). 
Ιδιαίτερα µάλιστα στο κτηνοτροφικό τοµέα της περιοχής πέραν των µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών 
συνεργατικής φύσεως δεν υπάρχουν µικρότερες δοµές συνεργασίας µεταξύ των κτηνοτρόφων.  
Αξιοποιώντας το θεµέλιο της συµµετοχής µε την συνεργασία επιστηµονικών οµάδων και εκπαιδευτικών 
φορέων και την υπάρχουσα εµπειρία από τους οργανωµένους αγρότες της ΠΕ Καβάλας (∆ήµοι Νέστου και 
Παγγαίου) και των υπαρχόντων cluster που αναπτύσσονται στο τοµέα των οινοποιείων - οινοτουρισµού στην 
∆ράµα (ΑΜΚΕ Wines of Drama), θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα συνεργασίας των 
αγροτοµεταποιητικών επιχειρήσεων του Πάρκου Φιλίππων µαζί µε τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα και 
του τουρισµού. 
Για την δηµιουργία αυτών των επιχειρηµατικών cluster, όλοι οι επιχειρηµατικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο Πάρκο Φιλίππων, θα πρέπει να συζητήσουν σε κοινή βάση, να καθορίσουν τους 
τοµείς συνεργασίας τους και να υπογράψουν σχετικά µνηµόνια συνεργασίας, δηµιουργώντας τα σχετικά 
cluster συνεργασίας. Έτσι θα επιτευχθεί εντός του πάρκου διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών ενισχύοντας 
σηµαντική την τοπική οικονοµία και όλους τους κλάδους της.  
Για παράδειγµα οι τοπικές επιχειρήσεις τουρισµού και εστίασης µέσω των cluster συνεργασίας θα µπορούν 
να προµηθεύονται για τις ανάγκες τους τα µεταποιηµένα τοπικά αγροτικά προϊόντα, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα και βοηθώντας να προωθηθεί η τοπική τους ταυτότητα µέσω του brand name του Πάρκου 
Φιλίππων. 

Παραδοτέα ∆ράσης 

1. ∆ιαβουλεύσεις και υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας για την δηµιουργία διακλαδικών 
επιχειρηµατικών cluster συνεργασίας 

Εµπλεκόµενοι Φορείς Συλλογικές µορφές οργάνωσης αγροτών, µεταποιητικές επιχειρήσεις, 
Επιµελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ∆ήµοι του Πάρκου Φιλίππων, 
Περιφέρεια ΑΜΘ και Κ.Μ., µεµονωµένοι αγρότες, Φορέας ∆ιαχείρισης 
Πάρκου Φιλίππων, ΥΠΑΑΤ 

Ωριµότητα του έργου (σύµφωνα 
µε το αρχείο µελετών µας 

146. Επιχειρησιακές οµάδες της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας 
για την Γεωργία 
119.ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 
123. ∆ίκτυο συνεργασίας "Άρωµα Ποιότητας" 
149. Σήµανση ποιότητας και Συνεργασίας 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός Εφόσον υπάρχει η σχετική βούληση, το κόστος δηµιουργίας τέτοιων 
cluster θα είναι πολύ µικρό. Ενδεικτικά το κόστος µπορεί να φτάσει τα 
5.000 ευρώ. Το λειτουργικό κόστος θα το επωµιστούν οι συµµετέχοντες 
φορείς και ιδιαίτερα ο επικεφαλής φορέας π.χ. Επιµελητήρια. 

Πιθανές Χρηµατοδοτήσεις Κάλυψη από ίδιους πόρους 

Ενδεικτικός Χρόνος Υλοποίησης Επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη κουλτούρα συνεργασίας, για να 
δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν πλήρως αυτά τα cluster και 
κυριότερα, για να τα εµπιστευτούν οι συµµετέχοντες,  θα χρειαστούν 
τουλάχιστον 2 έτη 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις: µε δικές µας προτάσεις (τις 50 πρώτες) και δράσεις του 
υπερκείµενου 

● ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 
● Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλίππων και δηµιουργία ενός φορέα Φορέα διαχείρισης του Πάρκου 

Φιλίππων - Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδότησης του φορέα αυτού, 
µέσω διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

● ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-working space) 
● Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο  µε τους πολίτες του Πάρκου και Ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των φορέων 
● ∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και 

υπηρεσιών 
● ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως 

προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 
● Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 
● Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των 

λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγροτών" 
● ∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και αξιοποίηση του 

εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση  
● Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών 

επιχειρηµατικότητας 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη δράση 

Στην ∆ράµα έχει δηµιουργηθεί µια “ΑΜΚΕ wines of Drama” µε σκοπό την«Προώθηση οίνων ΠΓΕ ∆ράµας σε 
Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα)». Η δηµιουργία αυτής της ΑΜΚΕ έγινε στο πλαίσιο του 
Κανονισµού (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου και (ΕΚ) 555/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τις προτείνουσες οργανώσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες στην http://winesofdrama.eu/  
Επίσης στην χώρα µας έχουν δηµιουργηθεί και διεπαγγελµατικές οργανώσεις ανά προϊόν ή κλάδο. Η 
δηµιουργία τους στον πρωτογενή τοµέα διέπεται από την παρακάτω νοµοθεσία: 
 
ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *   
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 Ν. 4384/2016(ΦΕΚ Α΄78/26.04.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄78), άρθρο 34 «∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις». 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΑ 336178/2000 «΄Οροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας ∆ιεπαγγελµατικών 
Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο» (ΦΕΚ Β΄421). 
ΥΑ 334606/2001 «Τροποποίηση της 336178/2000 «όροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και 
λειτουργίας ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο»» (ΦΕΚ Β΄90). 
ΥΑ 39996/2003 « Επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στους αµπελοκαλλιεργητές και στα οινοποιεία υπέρ της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ ) » (ΦΕΚ/Β΄/1007). 
 
Περισσότερες πληροφορίες για αυτές στο 
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3
%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B
3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82  

 

 

Γ.5. Οδικός χάρτης υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 
 
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση της χρονολογικής και λογικής 
αλληλουχίας των απαιτούµενων ενεργειών και ενδιάµεσων σταδίων για την επίτευξη 
αποδοτικότητας αλλά και του ελέγχου υλοποίησης. Για το λόγο αυτό, θα αποτυπωθεί 
ενδεικτικός προγραµµατισµός υλοποίησης σε σχέση µε την αλληλουχία των δράσεων, 
αναγκαιότητα της δράσης, τον τρόπο χρηµατοδότησής της και την ωρίµανση συνεργασιών. 
 

Γ.5.1 Πίνακας Οδικού Χάρτη Υλοποίησης ( 50 προτάσεων ) 

 
 
Ιεράρχηση ∆ράσεις  - Μέτρα - Έργα 

1 

Θεσµοθέτηση του Πάρκου Φιλιππων και δηµιουργία ενός Φορέα διαχείρισης 
του Πάρκου Φιλιππων- Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της 
χρηµατοδότησης του φορέα αυτού, µέσω διαβούλευσης µε την κοινωνία, ώστε 
να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

2 Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής 
συµβουλευτικής 

3 ∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής 

4 Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας 

5 

Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και 
ευρωπαϊκών οργανισµών τουρισµού: 1) Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 
2) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Τουριστικών ∆εικτών, και 3) Ευρωπαϊκός Τουρισµός 
Αριστείας (EDEN) 
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6 Master Plan Χωροταξίας 

7 Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο µε τους πολίτες του Πάρκου 
και Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των φορέων 

8 
∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων 
στους τρεις πυλώνες από τους πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και 
ιδεών 

9 Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος στον κοινό 
διαδραστικό χάρτη ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισµών 

10 ∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας και µοναδικού σήµατος 

11 Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των 
υπολειµµάτων των καλλιεργειών 

12 

Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει να στραφεί η 
αναδιάρθρωση σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης - ∆ηµιουργία 
πειραµατικών αγροτεµαχίων των προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο 
Πάρκο Φιλίππων - Κατάρτιση των αγροτών στις νέες καλλιέργειες που θα 
περιληφθούν στην αναδιάρθρωση (Γεωργικοί Σταθµοί) 

13 
Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
(Λαογραφία, Έθιµα) µέσα από την λεπτοµερή καταγραφή και προβολή της σε 
συνέδρια, φεστιβάλ, και πολιτιστικές διαδροµές 

14 ∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω κοινών αφηγήσεων 
(narratives) 

15 ∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής προώθησης του Πάρκου 
Φιλίππων ως προορισµού για κάθε ενδιαφερόµενο 

16 Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο “Πάρκο Φιλίππων” 

17 ∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου συνεργασίας (Co-
working space) 

18 Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των µελετών και των υποδοµών 
µε ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή 

19 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου εισροών - απορροών 
του Πάρκου Φιλίππων 

20 Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών & ∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε 
όλο το Πάρκο Φιλίππων 

21 
∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub καινοτοµίας και 
αξιοποίηση του εξειδικευµένου προσωπικού στον συµβουλευτικό τους ρόλο 
στην µεταποίηση 

22 Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster στον Αγροτικό τοµέα και 
διεπαγγελµατικών µεταξύ κλάδων 

23 Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών Φυτοπροστατευτικών 

24 ∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των Τεχνολογιών της 
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Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

25 

Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών επιστηµονικών 
υπηρεσιών και προγραµµάτων κατάρτισης σε αγρότες κτηνοτρόφους και την 
∆ιεκπεραίωση γραφειοκρατικών και διοικητικών διαδικασιών προγραµµάτων 
κ.α. θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών) 

26 

Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών Προϊόντων του 
Πάρκου Φιλίππων και δράσεις προώθησης της (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές 
κ.α.), διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, 
ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λ.π.) µε σήµανση τους, µεταποίηση και 
τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

27 ∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing campaign) σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο 

28 ∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ενηµέρωσης επισκεπτών 

29 ∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου 
Αγροτικών Προϊόντων και υπηρεσιών 

30 ∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών 

31 ∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 

32 
Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως πεζοπορικό 
µονοπάτι από το σηµείο άφιξης του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα µέχρι το 
λιµάνι της Αµφίπολης 

33 ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων του Πάρκου 
Φιλίππων στα πρότυπα ενός ΓΟΕΒ 

34 ∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική 

35 Ενίσχυση και διασύνδεση των πολιτιστικών γεγονότων (culture events) του 
Πάρκου Φιλίππων 

36 Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για πολλαπλές χρήσεις 

37 ∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 

38 Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης 

39 
∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
οικοτουρισµό, σπηλαιολογικό, ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό 
τουρισµό 

40 Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές δραστηριότητες - Συµβολή 
στην δηµιουργία των λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων" 

41 Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των σταθµών της Εγνατίας 
οδού. 

42 ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίας- αγροτικού τρόπου ζωής και 
διατροφής 

43 ∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων 
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44 Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις παραδοσιακές τέχνες, την 
ιστορία, τις γλώσσες, τις γεύσεις και τις εµπειρίες της περιοχής 

45 

Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των Τεναγών Φιλίππων + 
Αξιοποίηση των Υδάτων και Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού 
τουρισµού (ποδήλατο, κωπηλασία, ξεναγήσεις µε βάρκες) και πολιτιστικών 
φεστιβάλ (νερού, µουσικής και τεχνών) 

46 Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και ενδυνάµωση ειδικών 
κατηγοριών επιχειρηµατικότητας 

47 
Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής Γαστρονοµικής Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς µέσω διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών 
Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών 

48 Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42 π.Χ) και στην 
Αµφίπολη (422 π.Χ.) 

49 ∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και µαθηµάτων 
Ελληνικού και τοπικού πολιτισµού 

50 Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων χώρων/υποδοµών 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 516 

  



 

 517 

  



 

 518 

 

  



 

 519 

 

 

 

 

Παραρτήµατα 
 
 
 
 

Παράρτηµα Ι: Τελικός Πίνακας Αναλυτικών Προτεινόµενων ∆ράσεων για τον Ολιστικό 
στρατηγικό σχεδιασµό του Πάρκου Φιλίππων - Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα ΙΙ: Τελικός Πίνακας Αξιολόγησης ∆ράσεων για τον Oλιστικό στρατηγικό 
σχεδιασµό του Πάρκου Φιλίππων - Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα ΙΙI: Πίνακας Επενδύσεων για τον Πυλώνα Τουρισµού του Πάρκου Φιλίππων - 
Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα ΙV: Πίνακας Επενδύσεων για τον Πυλώνα Πολιτισµού του Πάρκου Φιλίππων - 
Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα V: Πίνακας Επενδύσεων για τον Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος του Πάρκου 
Φιλίππων - Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα VΙ: Πολιτιστικά και Οικονοµικά στοιχεία  του Πάρκου Φιλίππων - Επισυνάπτεται 

Παράρτηµα VΙ: Εµπλεκόµενοι Φορείς του Πάρκου Φιλίππων – Επισυνάπτεται 



 

 520 

  



 

 521 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α


