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1. Πξφινγνο 

Σν ζσκαηείν «Γηάδσκα» αλέζεζε ζηελ «Σφπνο πκβνπιεπηηθή ΗΚΔ» («Σφπνο 

πκβνπιεπηηθή») ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ «νξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ζπείξνπ ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ». Δίρε πξνεγεζεί ε εθπφλεζε απφ ηελ «Σφπνο πκβνπιεπηηθή ΟΔ» γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαδψκαηνο θαη ε παξαιαβή απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ κειέηεο  

ππνβάζξνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πηζαλνινγνχκελσλ εζφδσλ ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ («Γηαδξνκή») ζε επίπεδν: (α) 

καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο Γηαδξνκήο θαη (γ) cluster επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ. 

 

Ζ αλάζεζε θαη ησλ δχν κειεηψλ εδξάδεηαη ζηελ παξαδνρή εθ κέξνπο ηνπ Γηαδψκαηνο 

φηη «ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Ζπείξνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ηνπ 

ηνπηθνχ Ηδησηηθνχ Σνκέα µε ηε Γηαδξνκή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, ψζηε λα 

θηλεηνπνηεζεί ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα ζηεξίμεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλεηηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξεη ην έξγν ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο»1. 

 

πλεπψο, απαηηείηαη ε αλάπηπμε θαη ε ζηήξημε ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

θαη ζπλεξγαζηψλ µε φρεκα ην λέν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα («ΠΔΠ») 

ηεο Ζπείξνπ 2014-2020. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην ΠΔΠ ηεο Ζπείξνπ, νη αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζπλδένληαη κεηαμχ άιισλ θαη µε ηελ άκβιπλζε ησλ δνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο, θαηεμνρήλ κπνξεί λα πινπνηεζεί µέζσ ηνπηθνχ «ζπκθψλνπ αλάπηπμεο» 

ηεο Γηαδξνκήο2 ε ζηξαηεγηθή ηνπξηζκνχ ηνπ λένπ ΠΔΠ Ζπείξνπ, ε νπνία δεηά 

«αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνηνηηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ µε ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ, βηνηερληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ηνκέα, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ 

επηρεηξήζεσλ»3. 

 

Τπάξρνπλ, ινηπφλ, ηζρπξέο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο, µε πφξνπο απφ ην ΠΔΠ 

Ζπείξνπ, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζρεκαηηζκνχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ηχπνπ ηνπηθνχ ζπκθψλνπ πνηφηεηαο θαη αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ην έξγν ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα 

δηεπξπκέλε αγνξά γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα επηρεηξεζεί ε ζπκκεηνρή µε δηαθφξνπο ηξφπνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ φινπ ηνπ εχξνπο θαη φισλ ησλ κεγεζψλ, µε έκθαζε θαη ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο, θαη ε ζπκκεηνρή φρη κφλν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηεο βηνηερλίαο/βηνκεραλίαο 

θαη ηεο παξαγσγήο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ». 

                                                
1
 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2015-2019, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (2015). 

2
 Σν νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ζηνηρεία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο Γηαδξνκήο, φζν θαη αλαπηπμηαθψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 
θνξέσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) πνπ ηε ζηεξίδνπλ. 
3
 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2015-2019, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (2015). 

http://www.php.gov.gr/images/stories/anakoinoseis/2015/epixeirisiako_programma_2015-2019.pdf
http://www.php.gov.gr/images/stories/anakoinoseis/2015/epixeirisiako_programma_2015-2019.pdf
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ην πιαίζην απηφ, ην αληηθείκελν ηεο λέαο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα επί 

κέξνπο παξαδνηέα: 

 
I. Δληνπηζκφο ησλ θιάδσλ επηρεηξήζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζηε Γηαδξνκή θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ έξεπλα θαη πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο ακηγψο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

απηψλ θαη ηπρφλ δεκφζηεο ππνδνκέο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη άκεζα 

ή έκκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ Ήπεηξν 

(εηαηξείεο δηαρείξηζεο απηνθηλεηνδξφκσλ ή αεξνδξνκίσλ, νξγαληζκνί ιηκέλσλ 

θ.ιπ.), αλεμάξηεηα ηεο λνκηθήο κνξθήο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο (π.ρ. θξαηηθή ππεξεζία, εηαηξεία ηνπ 

δεκνζίνπ, παξαρσξεζηνχρνη θ.ά.). 

 

II. Δληνπηζκφο θαη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ αλά θιάδν 

παξαγσγήο, πνπ θξίλνληαη πξφζθνξα θαη’ αξρήλ σο είδνο πξντφλησλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή θαη θαηαγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγσγψλ. 

 

III. Πξφηαζε πξνδηαγξαθψλ/θξηηεξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Η, θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή. 

Δπίζεο, αδξνκεξήο πξφηαζε ησλ θαηεπζχλζεσλ (ηνκέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ), 

ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

πξνβιεθζνχλ απφ ην ΠΔΠ θαη άιια Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γηα Μηθξέο θαη 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο («ΜΜΔ»), ψζηε λα εμππεξεηνχληαη πιεξέζηεξα νη 

αλάγθεο ηεο Γηαδξνκήο. Σπρφλ πθηζηάκελα/ηζρχνληα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ή 

αξηζηείαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη λα ελζσκαησζνχλ. 

 

IV. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο θαη κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη 

δηαηήξεζεο/αλαλέσζεο ηεο ζρεηηθήο ζπκκεηνρήο. 

 

V. Τπφδεηγκα πκθψλνπ Πνηφηεηαο ηξηψλ επηπέδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή, µε θαηαγξαθή ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Πξφηαζε γηα λνκηθή 

κνξθή ηνπ ζπκθψλνπ, θαζψο θαη γηα ηε λνκηθή κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

θνξέα ζηνλ νπνίν ε Πεξηθέξεηα ζα αλαζέζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηαδξνκήο σο 

ζεκαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

VI. Σξφπνπο/κέζα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (δεκνζηφηεηα θ.ιπ.). 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο γηα ηηο 

γφληκεο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηηο ηδέεο θαη ζθέςεηο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηα ζηειέρε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ ΑΔ, ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηαδψκαηνο ηαχξν Μπέλν θαη ηνλ 

Γηάλλε Εεξίλε, ν νπνίνο έρεη εξγαζηεί πάλσ ζην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν θαη 

έζεζε ζηε δηάζεζε ηεο Σφπνο πκβνπιεπηηθή γηα θάζε ρξήζε ην ζρεηηθφ πιηθφ πνπ είρε 
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ζπγγξάςεη ή επεμεξγαζηεί. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Ζπείξνπ, αξκφδηνπ γηα ηα ζέκαηα Σνπξηζκνχ, ηξάηνπ Ησάλλνπ. 

Γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία επηζθέθζεθε ηελ Ήπεηξν, 

πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά απφ ζπλαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε γφληκνο 

δηάινγνο κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο θαη ζεκαηηθφ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε, αξκφδην γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Ζπείξνπ, ηξάην 

Ησάλλνπ, κε ηε Γηεπζχλνπζα χκβνπιν, ην Γηεπζπληή θα ηα ζηειέρε ηεο  Αλαπηπμηαθήο 

Ζπείξνπ ΑΔ («Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ»), Διέλε Ρφθθνπ, Γεξάζηκν Παπαειία θαη Μαξία 

ηεξγίνπ, Αξηζηνηέιε ηαγθίθα θαη Καιιηφπε Εαβνγηάλλε αληηζηνίρσο, κε ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Ησαλλίλσλ Κψζηα Βιάρν, ηνλ Γηεπζπληή ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηεο ίδηαο  Έλσζεο ακ Κνπδνχλε,  θαη, ηέινο, κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Κέληξνπ Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο («ΚΔΠΑΒΗ»), Βαγγέιε Κπξηαδή. 

Αξθεηέο ζπλνκηιίεο έγηλαλ θαη κε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ (γξαθεία γεληθνχ, 

εηδηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, εηαηξείεο θξνπαδηέξαο θ.ιπ.), νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

απφ πξψην ρέξη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν θαη σο εθ ηνχηνπ 

έρνπλ πνιχηηκε βησκαηηθή εκπεηξία πάλσ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δπλαηά θαη 

ηξσηά ζεκεία ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Παξά ηε δηαθξηηή ζεκαηηθή ηεο ελφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί θπζηθή θαη 

άκεζε ζπλέρεηα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο, θαη κε απηή ηελ έλλνηα εμειίζζεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςηλ, ηφζν θάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ, φζν θαη θάπνηα 

απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ, ηα νπνία θαη ζπλνπηηθά παξαζέηνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, γηα ηελ νξγαληθή ζχλδεζε θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

Σξείο ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε 

ππνβάζξνπ γηα ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο Αξραίσλ 

Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ4: 

 
 Ζ Γηαδξνκή ζα απνηειέζεη έλα ζχλζεην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ εθηφο απφ ην 

θνηλφ κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα αξραία ζέαηξα θαη ηα αληίζηνηρα κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζα ζπλδπάδεη θαη άιια εηδηθά είδε ηνπξηζκνχ, ψζηε 

λα κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε πνιιαπιά θνηλά (π.ρ. ζεξηλφο ηνπξηζκφο «ήιηνπ 

θαη ζάιαζζαο» παξάπιεπξσλ κε ηε Γηαδξνκή πεξηνρψλ, ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο κε επίθεληξν ηα Ησάλληλα, ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο κε βάζε ηελ 

Ζγνπκελίηζα, νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο θαη δηάθνξα είδε «ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο» 

θ.ιπ.). 

 Θα κπνξέζεη λα ππάξμεη επαξθήο θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ψζηε ε 

Γηαδξνκή λα πηνζεηεζεί φρη κφλν απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, αιιά λα 

απνιακβάλεη επξχηεξεο ζηήξημεο απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη 
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θνηλσλία, θαη πξνπαληφο απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ κπνξεί λα 

πξνζδνθνχλ πξφζζεηα έζνδα απφ ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμή ηεο.  

 Σα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ηψξα πξνβιεθζεί ζα πινπνηεζνχλ εληφο 

ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ζήκεξα πξνδηαγξάθνληαη. Ζ ππφζεζε απηή 

είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ Ήπεηξν, ηφζν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ νδηθψλ 

αμφλσλ (θπξίσο Οιπκπία Οδφο θαη Ηνλία Οδφο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ πνιχ 

ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηελ Ήπεηξν απφ ην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο θαη απφ 

πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά, φζν θαη ιφγσ 

ηεο αλαβάζκηζεο ζεκαληηθψλ ππιψλ εηζφδνπ ηεο Γηαδξνκήο (αεξνδξφκην 

Αθηίνπ θαη ιηκάλη Ζγνπκελίηζαο). 

Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη  πξνυπνζέζεηο αλαηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ ζηα νπνία 
θαηέιεμε ε πξνεγνχκελε κειέηε παξαηίζεληαη παξαθάησ5: 
 
πκπεξάζκαηα 

 
 Σα έξγα αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θηλεηνπνηήζνπλ πνιιαπιάζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ απηνχο πνπ 

επελδχνληαη ζ’ απηά. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πξέπεη λα πάςεη λα ζεσξείηαη 

νηθνλνκηθή πνιπηέιεηα, κε ηηο επελδχζεηο ζ’ απηή λα αλαιακβάλνληαη κφλν ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο άλζεζεο.  

 ηελ πξφθιεζε ηεο απμεκέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ζεκεξηλή 

παγθνζκηνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή αγνξά πνπ απαηηεί ζηνηρεία κνλαδηθφηεηαο 

θαη απζεληηθφηεηαο, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη, ηδίσο 

ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα. 

Πξνυπνζέζεηο  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν θαη ζχλζεην πξντφλ πνπ 

λα πξνζθέξεηαη ζηνπο επηζθέπηεο, ηφζν σο έλα απηνηειέο εληαίν ζχλνιν, φζν 

θαη «ηκεκαηνπνηεκέλν» (ζε δηαθξηηά «modules»), ζε ζπλδπαζκφ κε άιια είδε 

ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο απνηειεί ε νινθιήξσζε 

ησλ έξγσλ ηα νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα ηειεηψζνπλ κέζα ζηελ επφκελε 

πεληαεηία (Οιπκπία Οδφο, Ηνλία Οδφο, αεξνδξφκην Αθηίνπ, ζχλδεζε Αθηίνπ κε 

δπηηθφ άμνλα, ιηκάλη Ζγνπκελίηζαο Γ1 θάζε), πνπ κεηαμχ άιισλ ζα κεηψζνπλ 

ην ρξφλν κεηάβαζεο απφ ηελ Αζήλα ζεκαληηθά (π.ρ. απφ ηελ Αζήλα ζηα 

Ησάλληλα ζε θάησ απφ 4 ψξεο). 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε κηαο νξγαλσκέλεο θακπάληαο πνιιαπινχ 

θαη ελεξγνχ marketing θαη πξνβνιήο. Με άιια ιφγηα, ε πξνζέιθπζε θνηλψλ 

απφ πνιιαπινχο ρψξνπο (εηδηθφο ρψξνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
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ηνπξηζκνχ/αξραηνινγίαο θαη ζεαηξηθψλ ζπνπδψλ,  θξνπαδηέξα, ηνπξίζηεο ήιηνπ 

θαη ζάιαζζαο απφ ηηο αθηέο ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ θνληηλψλ Ηνλίσλ λεζηψλ, 

ζπλεδξηαθφο, θπζηνιαηξηθφο, αζιεηηθφο, αζηηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο 

θ.ά.), αιιά θαη ε ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηδέα ηεο αλάζεζεο ηεο επηκέιεηαο («curation») ηεο δηαδξνκήο (ή 

ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ), ζε κηα θαηάιιειε δηεζλνχο 

αθηηλνβνιίαο πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ. 

 Αλαγθαία είλαη επίζεο ε αμηνπνίεζε ηεο πινχζηαο ζεκαηνινγίαο πνπ δηαζέηεη 

ε ζπγθεθξηκέλε Γηαδξνκή, ηνπ βαζηθνχ δειαδή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο 

ηεο πνπ είλαη νη ζρεδφλ αλεμάληιεηεο δπλαηφηεηέο ηεο λα παξάγεη ζέκαηα θαη 

«ηζηνξίεο». 

 Ζ δηνξγάλσζε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ ζην πιαίζην ηεο 

Γηαδξνκήο δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή 

δεκηνπξγηθή βηνκεραλία. 

 εκαληηθή είλαη θαη ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ, ψζηε λα 

έρεη πηζαλφηεηεο λα πξνθιεζεί ιφγσ ηεο άζξνηζήο ηνπο ε αλαπηπμηαθή 

αλάθιεμε. Κιεηδί ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν θαηά πξνηεξαηφηεηα ζρεδηαζκφο, 

ε αλαβάζκηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε Γηαδξνκή. 

 Ζ ελεξγή εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη άιισλ stakeholders ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο κέξνπο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε 

δηαξθή αλαβάζκηζή ηεο Γηαδξνκήο, απφ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε πνπ πξνθαιεί. 

 Δίλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ησλ δχν βαζηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

Ζπείξνπ, ηεο ρακειήο πιεξφηεηαο θαη ηεο ρακειήο κέζεο δηάξθεηαο δηακνλήο, 

ζε πιενλεθηήκαηα, κε ηελ επέλδπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαιπκάησλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.  

 Καηαιπηηθφ ξφιν ζα παίμεη ε νξγάλσζε ελφο Σνπηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο 

(ή άιινπ παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο), κε ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο θαη καδηθή 

ζπκκεηνρή, θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο λνκηθήο κνξθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε Γηαδξνκή, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηηο 

ηζρπξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα έρεη δπλαηφηεηεο λα 

θηλεηνπνηήζεη θαη ηδησηηθά θεθάιαηα ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο. 

Με βάζε φζα εθηέζεθαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο, είλαη ζαθέο φηη, ελψ ζεσξεηηθά 

ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο Γηαδξνκήο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο θαη ηνπο άιινπο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο, απηή ε πνξεία δελ είλαη νχηε εχθνιε, νχηε πξνθαλήο, νχηε 

απηνλφεηε. Κξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο 

ηεο «επφκελεο κέξαο»: ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα λα ζπλδξάκεη 
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ζηελ ηειηθή επηηπρία, ε κνξθή, νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, ηα αλαγθαία βήκαηα θαη ε 

ζεηξά κε ηελ νπνία νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Θα πξνηηκεζνχλ ηζρπξέο ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ή 

ίζσο έλα κεγαιχηεξν ζρήκα κε ηε ζπκκεηνρή ηζρπξψλ εηαίξσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα; Δίλαη πξνηηκφηεξν έλα ζρήκα ζην νπνίν ζα 

ζπκκεηέρνπλ φινη, κε ηνπο ηζρπξνχο λα απνηεινχλ ηελ πξνκεησπίδα ζε ξφιν 

πνιηνξθεηηθνχ θξηνχ θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο λα «ζπκβάιινληαη»; Θα έρεη δεκφζην 

ραξαθηήξα ε πξσηνβνπιία, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ ή ζα είλαη 

κηα απηφλνκε, θαζαξά ηδησηηθή δξάζε; 

ε θάζε πεξίπησζε, ε «επφκελε κέξα» νθείιεη λα ζρεδηαζηεί ζηξαηεγηθά, λα  ζηεξίδεηαη 

ζηελ εληαηηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζηελ εκκνλή ζην ζηφρν κε ζηαζεξφηεηα θαη 

ζαθήλεηα θαη, θπξίσο, ζηελ εκπέδσζε ηζρπξνχ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

2. Δηζαγσγή 

Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί έρεη σο ζηφρν ηελ νξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ηεο Ζπείξνπ ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ. 

Ξεθηλά κε ηελ απνηχπσζε ελδεηθηηθψλ ζεκαληηθψλ πφισλ ελδηαθέξνληνο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε Γηαδξνκή: ηα κνλαδηθά θπζηθά αμηνζέαηα ηεο Ζπείξνπ, ηα ζεκεία 

ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ ή ιανγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά κήθνο ηεο 

Γηαδξνκήο, ηα κλεκεία παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ηνπο γαζηξνλνκηθνχο ζηαζκνχο 

θαη ηηο πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα έλαλ 

επηζθέπηε. ε ζπλδπαζκφ κε κηα παξνπζίαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα θαηαιχκαηα θαη 

ηελ εζηίαζε ζηελ Ήπεηξν, δεκηνπξγείηαη έηζη έλα κσζατθφ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο,  ην 

νπνίν δείρλεη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε πεξηνρή γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, κε 

άμνλα ηε Γηαδξνκή απηή. 

Με ην κσζατθφ απηφ θαηά λνπ, πξνρσξνχκε ζπκπιεξσκαηηθά ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ ζηε δηακφξθσζε θαη 5 δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ («modules») ηεο Γηαδξνκήο -«ηνπηθά δξνκνιφγηα» ηα απνθαινχκε- 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ έρνπλ 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηαμηδησηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, δηαθνξεηηθά ζεκεία εηζφδνπ 

ζηε Γηαδξνκή θαη δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο δηαζέζηκνπο γηα λα αθηεξψζνπλ ζε απηήλ. Σα 

modules απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηκεκαηνπνίεζεο ηεο Γηαδξνκήο γηα λα γίλεη φζν ην 

δπλαηφλ πην ειθπζηηθή ζε πνιινχο ηχπνπο δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε γεσγξαθηθά (ηα 5 ηκήκαηα/modules), ιεηηνπξγηθά (π.ρ. ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη επηηξέπνπλ ηε 

δηακφξθσζε ελφο πινχζηνπ θαη πνιπζεκαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο) θαη άιια 

θξηηήξηα, γίλεηαη ν ελδεηθηηθφο εληνπηζκφο ησλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ, θαη ππνδνκψλ 

πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ή επηζπκεηφ λα επηδησρζεί κε κηα ελεξγή πξνζπάζεηα 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζήο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή. Ζ αξρηθή επηινγή, 

ε νπνία δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε πεξηνξηζηηθή, βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ 
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ηα νπνία αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθά. Πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ιακβάλνληαη ππφςε κεηαμχ άιισλ ε ηνπηθφηεηα θαη 

κνλαδηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη, ε εμσζηξέθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θ.ά.  

Με δεδνκέλν φηη ε δηαδξνκή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο επθαηξία ηνπηθήο 

δηθηχσζεο, αμηνινγνχληαη επίζεο θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ηφρνο καο είλαη ηα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάδνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ έληαμε ζηε Γηαδξνκή ηθαλνχ αξηζκνχ κειψλ κε 

αθνζίσζε ζην φξακά ηεο θαη ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμή ηεο. Δμππαθνχεηαη φηη πέξαλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ πνπ ζα πξνζεγγηζηνχλ εμαηνκηθεπκέλα, ζα ππάξρεη θαη 

έλα παξάιιειν πξφγξακκα επξχηεξεο ελεκέξσζεο, πξνζέγγηζεο θαη πξνζέιθπζεο 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ήπεηξν θαη κπνξνχλ 

γεσγξαθηθά ή ιεηηνπξγηθά λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο 

δηαδξνκήο. 

ηελ ηειηθή ελφηεηα απηήο ηεο κειέηεο πξνηείλεηαη σο πξνζθνξφηεξε κνξθή 

ζπλεξγαζίαο ε δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ πκθψλνπ Τπνζηήξημεο θαη Αλάπηπμεο ηεο 

Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ζην επξχηεξν πιαίζηφ ηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Βαζηθέο αξρέο ε 

απηνδέζκεπζε ησλ κειψλ ηνπ, ε απιφηεηα θαη επθνιία εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πνπ ην 

δηέπνπλ, ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε εμαζθάιηζε επξείαο ζπκκεηνρήο, ηδίσο κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ελζάξξπλζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ε ζηαδηαθή ηνπο βειηίσζε, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ ηνπο, ηελ 

ηαθηηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο, 

ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγεηψλ θαη ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

Σν χκθσλν απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Μλεκνλίνπ 

πλεξγαζίαο, ζρέδην ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. ην ζρέδην Μλεκνλίνπ πεξηιακβάλνληαη νη αλαιπηηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πκθψλνπ. Δηδηθφηεξα, νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ηνπ 

ζήκαηνο ηεο Γηαδξνκήο, ν πξνηεηλφκελνο θνκβηθφο ξφινο ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ πκθψλνπ, νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ πκθψλνπ, ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θ.ά. Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε κηα 

επηζθφπεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ άληιεζε ηδησηηθήο θαη θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηε βηψζηκε εμέιημε ηεο πξσηνβνπιίαο. 

3. Πφινη Δλδηαθέξνληνο 

Ζ Ήπεηξνο δηαζέηεη απαξάκηιια ηζηνξηθά, θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο: 

αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο, θάζηξα, κνπζεία, κλεκεία, ζε έλα εμαηξεηηθνχ 

θάιινπο θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε ελαιιαγέο ζην ηνπίν,  εζληθνχο δξπκνχο, 

πδξνβηφηνπνπο, θαξάγγηα, πνηακνχο, θαζαξέο αθηέο, ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή, κεξηθέο 



 10 

δεθάδεο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, πέηξηλα γεθχξηα, βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη 

κνλαζηήξηα, ηνπηθή γαζηξνλνκία, ιατθή ηέρλε θαη παξάδνζε. 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πεη θαλείο φηη είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα θάζε θαηεγνξία 

ηνπξηζκνχ: απφ ην πξφηππν ηνπ καδηθνχ «ήιηνο θαη ζάιαζζα» ζηηο δπηηθέο αθηέο 

ηνπΗνλίνπ, έσο ηνλ ελαιιαθηηθφ ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ ελδνρψξα ηεο, αιιά θαη ζην 

ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο (πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο θχζεο, ηνπξηζκφο ηεο 

εκπεηξίαο, ζπλεδξηαθφο, αζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, εθπαηδεπηηθφο, 

αζιεηηθφο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θ.ιπ.), δπλαηφηεηεο πνπ εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη επέθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ελδεηθηηθψλ πφισλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ, αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία. 

ηφρνο ηεο θαηαγξαθήο είλαη ηφζν ε δφκεζε ησλ επί κέξνπο ππνελνηήησλ/ηκεκάησλ 

(modules) ηεο Γηαδξνκήο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, φζν θαη ε δηεπθφιπλζε 

ηεο επηινγήο ησλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ ζα επηδηψμεη 

λα πξνζειθχζεη, κέζσ εμαηνκηθεπκέλσλ επαθψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο 

δηθηχσζεο. 

3.1. Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Σν κεγαιείν ηεο θχζεο είλαη παληνχ παξφλ ζηελ Ήπεηξν, ε νπνία απνηειεί ην 

νξεηλφηεξν δηακέξηζκα ηεο Διιάδαο, κε κφιηο ην 10% ηεο έθηαζήο ηεο –θπξίσο ηεο 

παξάθηηαο δψλεο ηνπ Ηνλίνπ– λα είλαη πεδηλφ. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ αθζνλία 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

Δπηβιεηηθά, θαηάθπηα βνπλά κε πεγέο θαη θαηαξξάθηεο, πνηάκηα θαη καγεπηηθά 

θαξάγγηα, εζληθνί δξπκνί, πδξνβηφηνπνη, ιίκλεο θαη ιηκλνζάιαζζεο, αμηφινγα 

νηθνζπζηήκαηα κε ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα, ελδηαθέξνληα ζπήιαηα, δαληεισηέο 

αθξνγηαιηέο θαη εθηεηακέλεο ακκνπδεξέο παξαιίεο ζπλζέηνπλ έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ 

απαξάκηιιεο νκνξθηάο. 

Ζ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, κε ηελ πςειφηεξε θνξπθή ηεο λα θηάλεη ηα 2.600 κέηξα, 

απνηειεί θπζηθφ ζχλνξν πνπ δηαρσξίδεη ηελ Ήπεηξν απφ ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

ηα βφξεηα ε Ήπεηξνο ζπλνξεχεη κε ηελ Αιβαλία, ζηα αλαηνιηθά κε ηε Μαθεδνλία θαη ηε 

Θεζζαιία, ζηα λφηηα απιψλεηαη κέρξη ηνλ Ακβξαθηθφ θαη ζπλνξεχεη κε ηελ 

Αηησιναθαξλαλία, ελψ δπηηθά απιψλεηαη κέρξη ην Ηφλην Πέιαγνο6. 

Οη θπξηφηεξνη πνηακνί ηεο Ζπείξνπ είλαη ν Αψνο, ν Θχακηο ή Καιακάο, ν Αρέξνληαο, ν 

Λνχξνο, ν Άξαρζνο θαη έλα κέξνο ηνπ Αρειψνπ7. Δηδηθά ν πνηακφο Αρέξνληαο, απφ ηηο 

πεγέο κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ, δεκηνπξγεί κηα ελαιιαγή ηνπίσλ µε ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ 

θαη θπζηνιαηξηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπλπθαζκέλνο µε ην κχζν πνπ 

ήζειε ηνλ πνηακφ απηφ λα νδεγεί ζηνλ Άδε8. Ζ Ήπεηξνο δηαζέηεη επίζεο ζεκαληηθνχο 

                                                
6
 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ & Γεσγξαθία, Epirus for All Seasons. 

7
 Ζ Ήπεηξνο, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 

8
 Ο Πνηακφο Αρέξνληαο ζηε Μπζνινγία, Acheron Springs. 

http://www.epirusforallseasons.gr/portfolio/φυσικό-περιβάλλον-γεωγραφία
http://www.epirus.gov.gr/portal/index.php/epirus/genika-stoixeia/the-epirus.html
http://www.acheronsprings.gr/mythologia.html
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πδξνβηφηνπνπο, φπσο ε ιίκλε Πακβψηηδα (ή ιίκλε ησλ Ησαλλίλσλ), ην Γέιηα ηνπ 

Καιακά θαη ν πδξνβηφηνπνο ηνπ Ακβξαθηθνχ9. 

ηελ Ήπεηξν ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ αμηφινγσλ ή/θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε πςειή νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

ηδηαίηεξα πξνλνκηνχρν. Οξηζκέλνη απ’ απηνχο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο έρνπλ ελδηαθέξνλ 

θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Ζ κνλαδηθφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Ζπείξνπ 

απνηππψλνληαη ζην κεγάιν αξηζκφ πεξηνρψλ ηεο -31 ζπλνιηθά- πνπ αλήθνπλ ζην 

επξσπατθφ δίθηπν δσλψλ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο Natura 2000. Αλαιπηηθά νη δψλεο 

απηέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 28% ηεο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα παξαθάησ10:  

 Άξηα: Ακβξαθηθφο Κφιπνο – Γέιηα Λνχξνπ & Άξαρζνπ (Πέηξα, Μχηηθαο, 

Δπξχηεξε Πεξηνρή), ξε Αζακαλψλ (Νεξάηδα), Ακβξαθηθφο Κφιπνο – 

Ληκλνζάιαζζα Καηάθνπξθν & Κνξαθνλήζηα,  Κνηιάδα Αρειψνπ θαη ξε 

Βάιηνπ. 

 Θεζπξσηία: Δθβνιέο (Γέιηα) Καιακά, Έινο Καινδίθη, Λίκλε Ληκλνπνχια, 

ηελά Καιακά, Τγξφηνπνο Δθβνιψλ Καιακά & Νήζνο Πξαζνχδη, Έιε 

Μαξγαξηηίνπ θαη Καξηεξίνπ, Καξηέξη & Λίκλε Πξνληάλε, ηελά Παξαθαιάκνπ, 

ξε Παξακπζηάο, ηελά Καιακά & ηελά Αρέξνληα, ξε Σζακαληά, ξε 

Φηιηαηψλ, Φαξκαθνβνχλη, θαη Μεγάιε Ράρε. 

 Ησάλληλα: Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ-Αψνπ, Κνξπθέο ξνπο κφιηθαο, Κεληξηθφ 

Σκήκα Εαγνξίνπ, Λίκλε Ησαλλίλσλ, Πεξηνρή Μεηζφβνπ (Αλήιην – Καηάξα), 

ξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη), ξνο Μηηζηθέιη, ξνο Σχκθε (Γθακήια), ξνο 

Γνχζθν, Χξαηφθαζηξν, Γάζνο Μεξφπεο, Κνηιάδα Γθφξκνπ, Λίκλε Γειβηλαθίνπ, 

Κεληξηθφ Εαγφξη & Αλαηνιηθφ Σκήκα ξνπο Μηηζηθέιη, Δπξχηεξε Πεξηνρή Πφιεο 

Ησαλλίλσλ θαη Δπξχηεξε Πεξηνρή Αζακαληθψλ ξεσλ. 

 Πξέβεδα: Δθβνιέο Αρέξνληα (απφ Γιψζζα έσο Αισλάθη) & ηελά Αρέξνληα, 

Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Πάξγα έσο Αθξσηήξη Αγίνπ Θσκά (Πξέβεδα) θαη 

Αθξσηήξη Κειάδην – Άγηνο Θσκάο. 

πλνςίδνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφινπο θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Ζπείξνπ 

παξαθάησ: 

 Γεσπάξθν Βίθνπ-Αψνπ: θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δήκσλ 

Εαγνξίνπ θαη Κφληηζαο. Ζ πεξηνρή έρεη έλα κεγάιν δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ Natura 2000, εδψ βξίζθεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

Βφξεηαο Πίλδνπ θαη ν Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ-Αψνπ. Ζ γεσινγηθή ηζηνξία ηνπ 

Γεσπάξθνπ αξρίδεη πξηλ απφ πεξίπνπ 200 εθαηνκκχξηα ρξφληα.11. Πνιηηηζκηθά, 

ε πεξηνρή δηαζέηεη αμηφινγα αξρηηεθηνληθά θηίζκαηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

πνιιά κλεκεία απφ ηε βπδαληλή κέρξη θαη ηε λεφηεξε πεξίνδν. 

                                                
9
 Οη εκαληηθνί Τδξνβηφηνπνη ηεο Διιάδαο, ειίδεο Ηζηνξίεο & Δπηζηήκεο (2012). 

10
 Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. 

11
 Γεσπάξθν Βίθνπ-Αψνπ, www.vikosaoosgeopark.com. 

http://history-pages.blogspot.gr/2012/02/11.html
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
http://www.hellenicgeoparks.gr/?page_id=86
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 2 Δζληθνί Γξπκνί: Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ δηαζέηεη 2 απφ ηνπο 10 

κεγαιχηεξνπο εζληθνχο δξπκνχο ηεο Διιάδαο, ηνλ Δζληθφ Γξπκφ Βίθνπ-

Αψνπ θαη ηνλ Δζληθφ Γξπκφ Πίλδνπ (Βάιηα-Κάιληα)12. 

 Ακβξαθηθφο Κφιπνο: Τγξφηνπνο δηεζλνχο ζεκαζίαο, ν Ακβξαθηθφο θφιπνο 

είλαη ην κεγαιχηεξν «ζχζηεκα πγξνηφπσλ» ηεο ρψξαο θαη απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο ηεο Δπξψπεο. Απνηειείηαη απφ ηξεηο κεγάιεο ιηκλνζάιαζζεο 

(Σζνπθαιηφ, Ρνδηά θαη Λνγαξνχ), ηνλ βάιην ηεο Ρνδηάο, εθηεηακέλνπο 

αικπξφβαιηνπο (Γέιηα Αξάρζνπ) θαη πιεκκπξηδφκελεο εθηάζεηο ζηνλ Λνχξν13. 

Πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηεζλή ζπλζήθε «Ramsar» θαη αλήθεη φπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ ζην Γίθηπν Νatura 2000 θαη ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

Πνπιηψλ. ηνλ Ακβξαθηθφ δηαρεηκάδνπλ πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο αγξηφπαπηεο, 

ζηαζκεχνπλ θαη αλαπαξάγνληαη πεξηζζφηεξα απφ 250 είδε πνπιηψλ, ελψ 

απαληάηαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο απνηθία αξγπξνπειεθάλσλ ζηελ Δπξψπε θαη ε 

κεγαιχηεξε απνηθία εξσδηψλ ζηα Βαιθάληα. Ο πγξφηνπνο είλαη γλσζηφο γηα ηε 

κεγάιε ηρζπνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θαζψο κεηαμχ άιισλ εδψ παξάγνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο ρειηψλ ζηελ Διιάδα14. 

 5 Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο: Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ, Δζληθφ Πάξθν 

Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ & Υαξάδξαο Αξάρζνπ, Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο 

Λίκλεο Πακβψηηδαο, Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή Υεξζαίσλ, Τδάηηλσλ & 

Θαιάζζησλ Πεξηνρψλ ησλ ηελψλ & Δθβνιψλ ησλ Πνηακψλ Αρέξνληα θαη 

Καιακά θαη ηνπ Έινπο Καινδηθίνπ θαη Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ 

(κε αληίζηνηρνπο θνξείο δηαρείξηζεο). 

 13 Πεξηνρέο γηα Παξαηήξεζε Πνπιηψλ: ξε Γξάκκνο, Γθακήια & κφιηθαο, 

Κεληξηθφ Εαγφξη & Αλαηνιηθφ ξνο Μηηζηθέιη, Βάιηα-Κάιληα, ξνο Πεξηζηέξη, 

Λίκλε θαη Πεξηνρή ηεο Πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, Χξαηφθαζηξν, Λίκλε Γειβηλαθίνπ, 

Γάζνο Μεξφπεο, Κνηιάδα Γθφξκνπ θαη ξνο Καζηδηάξεο, ξε Σζακαληά & 

Φηιηαηψλ, Φαξκαθνβνχλη, Μεγάιε Ράρε, Δθβνιέο & ηελά Καιακά, ξε 

Παξακπζηάο, Δθβνιή θαη ηελά Αρέξνληα, Λίκλε Καινδηθίνπ, Έιε Μαξγαξηηίνπ 

θαη Καξηεξίνπ, Αζακαληθά ξε, Κνηιάδα Αρειψνπ θαη Ακβξαθηθφο Κφιπνο. 

 45 Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο: 45 πεξηνρέο ζηελ Ήπεηξν έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο - 3 ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Άξηαο, 10 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο, 24 ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ θαη 7 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο. 

 2  Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο: Χο «Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο» 

νξίδνληαη πεξηνρέο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πνπ έρνπλ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο (αθφκε θαη κεκνλσκέλα δέληξα, ηκήκαηα δάζνπο, 

πεξηνρέο κε ζπάληα είδε θπηψλ θ.ιπ.). ηελ Ήπεηξν ππάξρνπλ 2 ηέηνηα κλεκεία, 

ν Πιάηαλνο ηεο Άξηαο θαη ν Πιάηαλνο Λεηά15. 

                                                
12

 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ & Γεσγξαθία, Epirus for All Seasons. 
13

 Διιεληθνί Τγξφηνπνη Ρακζάξ, WWF (2009). 
14

 Ο Ακβξαθηθφο, Κέληξν Τγξνηφπσλ Ρνδηάο. 
15

 Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο, Παηξηδνγλσζία. 

http://www.epirusforallseasons.gr/portfolio/φυσικό-περιβάλλον-γεωγραφία
http://politics.wwf.gr/images/stories/docs/2009_ngo_ramsar_report_gr.pdf
http://www.rodiawetlands.gr/home.pl?lang=greek&page=tour1
http://www.geogreece.gr/fysis.php
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 2 Αηζζεηηθά Γάζε: Χο «Αηζζεηηθά Γάζε» έρνπλ ζεζκνζεηεζεί βάζεη «δαζηθά 

ηνπία κε ηδηαίηεξν αηζζεηηθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ εθηφο 

απφ ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην θνηλφ λα γλσξίζεη 

θαη λα απνιαχζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο»16. ηελ Ήπεηξν ππάξρνπλ 2 ηέηνηα δάζε, ην Πεξηαζηηθφ Γάζνο 

Ησαλλίλσλ θαη ην Γάζνο Νηθφπνιεο-Μχηηθα Πξέβεδαο17. 

 34 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο: Χο «Καηαθχγηα Άγξηαο 

Εσήο» ραξαθηεξίδνληαη θπζηθέο πεξηνρέο «πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο 

ζεκαληηθνί ηφπνη αλάπηπμεο ηεο άγξηαο ρισξίδαο ή σο βηφηνπνη 

αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, δηαρείκαζεο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ή σο 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ςαξηψλ θαη ζπγθέληξσζεο γφλνπ, ή, ηέινο, σο 

ζεκαληηθνί ζαιάζζηνη νηθφηνπνη»18. ηελ Ήπεηξν ππάξρνπλ ζπλνιηθά 34 ηέηνηεο 

πεξηνρέο, 7 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο, 8 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Θεζπξσηίαο, 14 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ θαη 5 ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο. 

 2 Γηεζλή & 2 Δζληθά Μνλνπάηηα: ηα κνλνπάηηα ηεο Ζπείξνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 δηεζλή νξεηβαηηθά κνλνπάηηα, ην Δ4 θαη ην Δ6, θαζψο  

θαη 2 εζληθά κνλνπάηηα, ην Ο1, ην νπνίν μεθηλά απφ ην Μέηζνβν ζηελ ίδηα 

δηαδξνκή κε ην Δ6 θαη θαηαιήγεη ζην Γαξδίθη, θαη ην Ο3, ην νπνίν μεθηλά απφ ηελ 

πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη θαηαιήγεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή, φπνπ θαη ελψλεηαη κε 

ην δηεζλέο νξεηβαηηθφ κνλνπάηη Δ619.  

 πήιαην Πεξάκαηνο: Σν ζπήιαην ηνπ Πεξάκαηνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ 19 είδε 

ζηαιαθηηηψλ θαη ζηαιαγκηηψλ, ειηθίαο πεξίπνπ 1.500.000 ρξφλσλ, βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα Ησάλληλα. Ζ δηαδξνκή πνπ κπνξεί θαλείο λα 

δηαλχζεη κέζα ζην ζπήιαην έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 1.100 κέηξσλ20. 

 Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Βνηάλσλ): ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο 

(Βνηάλσλ) «Κψζηαο Λαδαξίδεο» ζην Κνπθνχιη Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ νη 

επηζθέπηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ 1.300 είδε βνηάλσλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί απφ ηε γχξσ πεξηνρή θαη ηε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ, πνιιά εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηνπηθνί πξαθηηθνί γηαηξνί -νη απνθαινχκελνη θαη «Βηθνγηαηξνί»- 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην παξειζφλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο21. 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηε Φχζε 
 

Γεδνκέλεο ηεο πινχζηαο γεσκνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ε Ήπεηξνο είλαη έλαο ηδαληθφο 

πξννξηζκφο γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο θχζεο θαη ηεο πεξηπέηεηαο, 

πξνζθέξνληαο πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπνξ. ηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηά γξαθεία πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηα είδε απηά ηνπξηζκνχ, κε 

                                                
16

 Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Τγξνηφπσλ, Μνπζείν Γνπιαλδξή 
Φπζηθήο Ηζηνξίαο. 
17

 Αηζζεηηθά Γάζε, Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Διιάδα. 
18

 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, Δζληθφ Πάξθν Γέιηα Αμηνχ. 
19

 Γηεζλή & Δζληθά Οξεηβαηηθά Μνλνπάηηα, Zagoroxoria.gr. 
20

 Σν πήιαην Πεξάκαηνο, πήιαην Πεξάκαηνο Ησαλλίλσλ. 
21

 Μνπζεία, Γήκνο Εαγνξίνπ. 

http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html
http://www.biodiversity.gr/aisthitika.php
http://axiosdelta.gr/εθνικό-πάρκο/καθεστώς-προστασίας/καταφύγια-άγριας-ζωής/
http://www.zagoroxoria.gr/2nd-section/periegese-monopatia/diethni.html
http://www.spilaio-perama.gr/το-σπήλαιο-περάματος/
http://www.zagori.gov.gr/?page_id=11857
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία, ηππαζία, θαλφ, rafting, kayaking, 

monorafting, mountain biking, 4x4 off-road δηαδξνκέο θ.ά.  

Μηα πξψηε θαηαγξαθή ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο: Trekking Hellas, Acheron Kayak, 

Rafting Athletic Center, Πάπηγθν Rafting, White Pegasus, Kassaros Travel, Hikes 4 All, 

Compass Adventures, Alpine Zone, Active Nature, Into the Wild Preveza, Eco Cruising, 

Zagori Outdoor Activities, Pony Club, Riverdream Club θαη Fly Parapente-Fly 

Paramotor. 

http://www.trekking.gr/
http://www.acheronkayak.gr/index.php/en
http://www.rafting-athletic-center.gr/
http://www.papigorafting.gr/
http://white-pegasus.com/
http://www.kassaros.gr/travel/
http://www.hikes4all.gr/
http://compassadventures.gr/?lang=en
http://www.alpinezone.gr/en/
http://www.active-nature.gr/el/archiki/
http://www.intothewild.gr/
http://www.eco-cruising.gr/
http://www.zagori-outdoor.gr/en
https://www.ponyclub.gr/
http://riverdream.gr/en/
https://www.alternagreece.com/listing/fly-parapente-fly-paramotor/
https://www.alternagreece.com/listing/fly-parapente-fly-paramotor/


Γξαζηεξηφηεηεο ζηε Φχζε ηεο Ζπείξνπ 

 Άξηα Θεζπξσηία Ησάλληλα Πξέβεδα 

 
Rafting 

Πνηακνί 
Αρειψνο & Άξαρζνο 

Πνηακνί 
Αρέξνληαο & Καιακάο 

Πνηακνί Αψνο, Βντδνκάηεο, Άξαρζνο, 
Καιαξξίηηθνο & Μεηζνβίηηθνο 

Πνηακφο Αρέξνληαο 

 
Kayaking 

Πνηακνί 
Αρειψνο & Άξαρζνο 

Πνηακνί 
Αρέξνληαο & Καιακάο 

Πνηακνί Αψνο, Βντδνκάηεο, Άξαρζνο, 
Καιαξξίηηθνο & Λίκλε Πακβψηηδα 

Πνηακφο Αρέξνληαο 

 
Canoeing 

Πνηακνί 
Αρειψνο & Άξαρζνο 

Πνηακνί 
Αρέξνληαο & Καιακάο 

Πνηακνί Αψνο, Βντδνκάηεο, Άξαρζνο, 
Καιαξξίηηθνο & Λίκλε Πακβψηηδα 

Πνηακφο Αρέξνληαο 

 
Κσπειαζία  

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηαζιεηηθνχ 
Οκίινπ Ζγνπκελίηζαο (παξάθηηα 

θσπειαζία) 
Λίκλε Πακβψηηδα  

 
Γηάζρηζε Φαξαγγηψλ  

Φαξάγγη Πνηακνχ Καιακά & Φαξάγγη 
ζηα «ηελά ηνπ Αρέξνληα» 

Φαξάγγη Βίθνπ 
Φαξάγγη ζηα «ηελά 

ηνπ Αρέξνληα» 

 

Αιεμίπησην Πιαγηάο 
(«Παξαπέληε») 

Υξνλφπνπιν Παξακπζηά & Πιαηαξηά Εαγφξη, Ησάλληλα, Κφληηζα & πξξάθν 
Παξαιία Βξάρνπ-

Λνχηζαο 

 
 Αεηφο (Aησξφπηεξν)   

 
Φαξάγγηα Βίθνπ & Αψνπ 

 
 

 

  
Οξεηβαζία 

ξε Αζακαληθά, 
Βάιηνπ & Γάβξνγνπ 

ξε Μνπξγθάλα & Παξακπζηάο 
ξε Μηηζηθέιη, Μαπξνβνχλη, κφιηθα, 

Αζακαληθά, Πίλδνπ, Λάθκνπ, Γξάκκνπ & 
Νεκέξηζηθα 
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Αλαξξίρεζε   ξε Σφκαξνο & Σχκθε  

 

 
Ηππαζία   

 
Εαγνξνρψξηα, Οξνπέδην Πνιηηζηψλ, ρζεο 

Σερλεηήο Λίκλεο Αψνπ & Καιαξξχηεο 

 
ρζεο ηνπ Αρέξνληα 

 
 Πνδειαζία ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

  
Οξεηλή Πνδειαζία 

ξε Αζακαληθά, 
Βάιηνπ & Γάβξνγνπ 

Βνπλά ηεο Παξακπζηάο 
ηνπο εζληθνχο δξπκνχο Πίλδνπ, Βίθνπ-Αψνπ, 

ζηα Αζακαληθά ξε, ζηελ πεξίκεηξν ηεο ιίκλεο 
Αψνπ 

 

 

 
Πεδνπνξία ✔ ✔ Γηεζλέο κνλνπάηη Δ6 ✔ 

 
 Θαιάζζηα πνξ  Καηά Μήθνο ηεο Γπηηθήο Αθηήο Λίκλε Πακβψηηδα (θη) 

Καηά Μήθνο ηεο 
Γπηηθήο Αθηήο 

 
 θη & Snowboarding   

 
Πεξηνρή Μεηζφβνπ (Αλήιην, Καξαθφιη & 

Πξνθήηεο Ζιίαο) 
 

 
Παξαηήξεζε Πνπιηψλ  

Ακβξαθηθφο, 
Αζακαληθά ξε 

Δθβνιέο & ηελά Αρέξνληα, Έινο 
Καινδηθίνπ, Ακβξαθηθφο, Λίκλε Εεξνχ, 

Φηιηππηάδα & ξε Παξακπζηάο 

ξνο Γξάκκνο, Γθακήια, κφιηθαο, Κεληξηθφ 
Εαγφξη & Αλαηνιηθφ ξνο Μηηζηθέιη, Βάιιηα 
Κάιληα, ξνο Πεξηζηέξη, Λίκλε Ησαλλίλσλ, 

Χξαηφθαζηξν & Λίκλε Γειβηλαθίνπ 

αγηάδα, Δθβνιέο 
Καιακά & Πιαηαξηά 



3.2. Ηζηνξηθφ & Αξραηνινγηθφ Δλδηαθέξνλ  

Σα πξψηα ζεκάδηα αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ αλάγνληαη ζηα 

200.000 ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα. Ζ Ήπεηξνο δηαζέηεη καθξαίσλε ηζηνξία (Μνινζζνί, 

Θεζπξσηνί, Υάνλεο, Καζζσπαίνη, Βαζηιηάο Πχξξνο, Ζπεηξσηηθή πκκαρία, Κνηλφ ησλ 

Ζπεηξσηψλ, Ναπκαρία Αθηίνπ, Ρσκαηνθξαηία, Υξηζηηαληζκφο, Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ, 

Σνπξθνθξαηία, Απειεπζέξσζε, πεδίν ζπγθξνχζεσλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ), ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο γλψξηζε κεγάιεο ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη πεξηφδνπο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη πνιηηηζηηθήο άλζεζεο. 

Αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ηνπ πςεινχ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

θαη ησλ αξραίσλ πφιεσλ πνπ άθκαζαλ θαη άθεζαλ ηα ζεκάδηα ηνπο ζηνλ επεηξσηηθφ 

ρψξν είλαη ηα ζέαηξα, αξραία ή ξσκατθά, ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηελ απήρεζε πνπ 

είρε ν ζεζκφο θαη ζ’ απηφ ην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. 

Σα αθφινπζα πέληε ζέαηξα, καδί κε ηνπο επξχηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θαη άιια 

ζεκεία αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπλζέηνπλ ηελ «Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ 

Αξραίσλ Θεάηξσλ ζηελ Ήπεηξν», επηηξέπνληαο ζηε θαληαζία ησλ επηζθεπηψλ λα  

πεξηεγεζεί ζε έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ ηα κπθελατθά ρξφληα (Μαληείν 

Γσδψλεο θαη Νεθξνκαληείν Αρέξνληα), πξνρσξά ζηελ θιαζηθή επνρή (κε ηα ζέαηξα 

ηεο Γσδψλεο, ησλ Γηηάλσλ θαη ηεο Καζζψπεο), θαη απφ εθεί ζηελ εληππσζηαθή πφιε 

ηεο Νηθφπνιεο θαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν.  

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή Αξραίσλ Θεάηξσλ ζηελ Ήπεηξν 
 

 Γσδψλε22: Σν ηεξφ ηεο Γσδψλεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Ησαλλίλσλ, απνηεινχζε ζηελ αξραηφηεηα ην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο θαη ζπλδεφηαλ κε ηε ιαηξεία ηνπ Γία. Σνπνζεηεκέλε ζε 

έλα ηνπίν εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο, ε Γσδψλε ήηαλ μαθνπζηή γηα ην 

καληείν ηεο, ην νπνίν κάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ ην αξραηφηεξν 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σν ζέαηξν, ην νπνίν δεζπφδεη ζην ρψξν ηεο Αξραίαο 

Γσδψλεο, είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο αξραηφηεηαο, κε ρσξεηηθφηεηα 

πεξίπνπ 17.000 ζεαηψλ. Καηαζθεπάζηεθε ηνλ 3ν π.Υ. αηψλα, ζην πιαίζην ηνπ 

θηιφδνμνπ νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν βαζηιηάο ηεο 

Ζπείξνπ Πχξξνο, πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθψζεη ην παλειιήλην ηεξφ θαη λα ηνπ 

δψζεη κλεκεηαθφ ραξαθηήξα, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηέιεζε ησλ Ναίσλ, γηνξηήο 

πξνο ηηκήλ ηνπ Νάηνπ Γηφο πνπ ηεινχληαλ θάζε 4 ρξφληα θαη πεξηιάκβαλαλ 

αζιεηηθνχο, ηππηθνχο θαη κνπζηθνχο αγψλεο, θαζψο θαη παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο 

θαη θσκσδίαο. 

 Καζζψπε23: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Καζζψπεο βξίζθεηαη ζηηο λφηηεο 

ππψξεηεο ηνπ Εαιφγγνπ, ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο 

Πξέβεδαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο. Ζ Καζζψπε, δηνηθεηηθφ, 

πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ησλ Καζζσπαίσλ, έθηαζε ζην 

                                                
22

 Γσδψλε, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
23

 Καζζψπε, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2365
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2633
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απφγεηφ ηεο γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ., κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο λα 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 8.000-10.000 θαηνίθνπο. Σελ αίγιε ηεο καξηπξνχλ ην 

ηππνδάκεην πνιενδνκηθφ ζχζηεκα θαη ηα πνιχ ζεκαληηθά δεκφζηα θηίξηα: 

ζέαηξν, κηθξφ ζέαηξν, δχν ζηνέο, πξπηαλείν θαη λαφο ηεο Αθξνδίηεο. Σν κεγάιν 

ζέαηξν, ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 5.000-6.000 ζεαηψλ, δηαηεξείηαη ζήκεξα ζε 

αξθεηά θαιή θαηάζηαζε, εθηηκάηαη σζηφζν φηη κπνξεί λα  απνηειέζεη έλα απφ 

ηα σξαηφηεξα κλεκεία ηεο ρψξαο φηαλ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο 

αλαζηήισζεο, πνπ επηπξνζζέησο  ζα επηηξέςνπλ ηε κειινληηθή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη κνπζηθέο 

εθδειψζεηο. Σν κηθξφ ζέαηξν είλαη έλα νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηνπ κεγάινπ 

ζεάηξνπ, κε 21 ζεηξέο εδσιίσλ. Πηζαλφηαηα ρξεζίκεπε σο σδείν ή βνπιεπηήξην, 

ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 2.000 αηφκσλ, θαη βξίζθεηαη θαη απηφ ζε αξθεηά θαιή 

θαηάζηαζε. 

 Νηθφπνιε24: Ζ Νηθφπνιε, ε πφιε πνπ ρηίζηεθε ζε αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ 

Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ επί ηνπ Μάξθνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Κιενπάηξαο ζηε 

λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ ην 31 π.Υ., βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ 

πφιε ηεο Πξέβεδαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο. ε λεπξαιγηθή 

γεσγξαθηθή ζέζε, ζην ζηαπξνδξφκη ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δξφκσλ, κε 

έθηαζε πνπ μεπεξλνχζε ηα 150 εθηάξηα (1.500 ζηξέκκαηα) θαη ηείρε πνπ 

μεπεξλνχζαλ ηα 5 ρηιηφκεηξα, πξνζέιαβε ζχληνκα ηεξάζηηα αίγιε, ηελ νπνία 

καξηπξνχλ κέρξη ζήκεξα ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηά ηεο - σδείν, ζέαηξν, ζηάδην, 

κλεκείν ηεο Νίθεο,  γπκλαζηήξην. Σν σδείν ηεο Νηθφπνιεο, έλα απφ ηα θαιχηεξα 

δηαηεξεκέλα κλεκεία ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, είλαη έλα κηθξφ ζηεγαζκέλν 

ζέαηξν κε ρσξεηηθφηεηα 1.000 πεξίπνπ αηφκσλ, πνπ πξννξηδφηαλ θπξίσο γηα 

κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο εθδειψζεηο, νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο ξεηφξσλ θ.ά., 

σζηφζν πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο βνπιεπηήξην, φπσο καξηπξεί θαη 

ε ζέζε ηνπ θνληά ζηελ αγνξά. Σν ζέαηξν  απνηειεί έλα απφ ηα επηβιεηηθφηεξα 

κλεκεία ηνπ ρψξνπ, παξά ηελ εξεηπηψδε, ζήκεξα, θαηάζηαζή ηνπ, ελψ ην 

ζηάδην, ε ίδξπζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηέιεζε αγψλσλ ζην 

πιαίζην ησλ Αθηίσλ, θηινμελεί ζήκεξα, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη κνπζηθέο εθδειψζεηο. 

 Αξραίν Θέαηξν Ακβξαθίαο25: Σν κηθξφ ζέαηξν ηεο Ακβξαθίαο βξίζθεηαη ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο, ζην θέληξν ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηεο Άξηαο, ζέζε 

πνπ ζπκπίπηεη κε ην ΒΓ ηκήκα ηεο αξραίαο πφιεο. Καηαζθεπάζηεθε ζηα ηέιε 

ηνπ 4νπ κε αξρέο ηνπ 3νπ αη. π.Υ., ελψ παξέκεηλε ζε ρξήζε κέρξη θαη ηα κέζα 

ηνπ 2νπ αη. π.Υ. Πξφθεηηαη γηα ην κηθξφηεξν απφ ηα έσο ηψξα γλσζηά αξραία 

ειιεληθά ζέαηξα, έξγν πηζαλφλ ηεο επνρήο ηνπ Πχξξνπ, φηαλ ε Ακβξαθία 

γλψξηζε κεγάιε νηθηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη νηθνλνκηθή άλζεζε. 

 Γίηαλα26: ε απφζηαζε 11 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Ζγνπκελίηζα ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο, ν αξραίνο νηθηζκφο ησλ Γηηάλσλ 

πεξηβάιιεηαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ απφ ηνλ πνηακφ Καιακά, ζπκίδνληαο 

                                                
24

 Νηθφπνιε, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
25

 Μηθξφ Θέαηξν Ακβξαθίαο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
26

 Γίηαλα, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
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ρεξζφλεζν. Πνιπγσληθά ηείρε, κήθνπο 2.500 κέηξσλ πεξηβάιινπλ ηελ έθηαζεο 

280 ζηξεκκάησλ πφιε, ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 6.000 θαηνίθνπο. Ζ αθκή ηεο πφιεο θαζξεθηίδεηαη ζηελ 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ αλαζθαθηεί θαη ζηνλ 

πινχην ησλ θηλεηψλ επξεκάησλ. Γπηηθά ησλ ηεηρψλ βξίζθεηαη ην ζέαηξν, 

ρσξεηηθφηεηαο 4-5.000 ζεαηψλ, ρψξνο δηεμαγσγήο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, 

αιιά θαη εθδειψζεσλ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Υηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα π. 

Υ., επνρή απμεκέλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ήπεηξν, ηδηαίηεξα επί 

ηεο βαζηιείαο ηνπ Πχξξνπ, θαη πεξίνδν άλζηζεο ησλ Γηηάλσλ. Σν θνίιν ηνπ 

ζεάηξνπ απνηειείηαη απφ 28 ζεηξέο εδσιίσλ, ζε δχν δηαδψκαηα, πνιιά απφ ηα 

νπνία θέξνπλ εγράξαθηεο επηγξαθέο κε νλφκαηα αλζξψπσλ. 

Άιια εκεία Αξραηνινγηθνχ Δλδηαθέξνληνο ζηε Γηαδξνκή 
 

 Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα27: 52 ρηιηφκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο 

Πξέβεδαο βξίζθεηαη ην πην θεκηζκέλν λεθξνκαληείν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ. Κνληά ζηηο φρζεο ηεο Αρεξνπζίαο ιίκλεο, νη αξραίεο πεγέο ηεο νπνίαο 

πεξηγξάθνληαη σο ην ζεκείν θαηάβαζεο ησλ λεθξψλ ζηνλ Άδε, βξίζθεηαη ν 

αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ λεθξνκαληείνπ. ε απηφ πήγαηλαλ νη πηζηνί γηα λα 

ζπλαληήζνπλ ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ, πνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ην 

ζψκα, απνθηνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπνπλ ην κέιινλ. 

 Αλαθηφξηνλ28: Αξραία πφιε ηεο Αθαξλαλίαο, ε νπνία  ρηίζηεθε απφ ηνπο 

Κνξίλζηνπο ζηελ είζνδν ηνπ Ακβξαθηθνχ, 7 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά απφ ην 

αθξσηήξην Άθηην. ηαλ ην 30 π.Υ. ν Οθηάβηνο έθηηζε ηε Νηθφπνιε, ην Αλαθηφξην 

έγηλε ην επίλεηφ ηεο. 

 Φηδφθαζηξν29: Σκήκα θάζηξνπ ζηηο εθβνιέο ηνπ Άξαρζνπ ζηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν. ηελ αξραηφηεηα ην ζεκείν απηφ ήηαλ κέξνο ηνπ ιηκαληνχ Άκβξαθνο. 

 Ρσκατθή Έπαπιε30: Δξείπηα νξζνγψληνπ θηίζκαηνο ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο ηνπ 2νπ-3νπ αηψλα π.Υ., ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ 

εληνπίζηεθαλ ηξεηο καξκάξηλεο ζαξθνθάγνη. 

 Ρσκατθφ Τδξαγσγείν31: Έλα ζαπκαζηφ έξγν αξραίαο ηερλνινγίαο ζην Άγην 

Γεψξγην Πξέβεδαο, πξφθεηηαη γηα κηα ππεξθαηαζθεπή κήθνπο 50 ρηιηνκέηξσλ, 

ράξε ζηελ νπνία πδξνδνηήζεθε ε Νηθφπνιε απφ ηηο πεγέο ηνπ Λνχξνπ 

πνηακνχ. 

 Αθξφπνιε ηεο Διέαο32: Μεγάιν κέξνο ηεο αξραίαο Αθξφπνιεο ηεο Διέαο θαη 

αξθεηά εξείπηα δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ ζψδνληαη ζην ρσξηφ 

Υξπζαπγή Παξακπζηάο ζηε Θεζπξσηία. 

                                                
27

 Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
28

 Αξραία Θέαηξα Καη Αξραηνινγηθνί Υψξνη ηεο Ζπείξνπ, Ηζηνξία Διιεληθή & Παγθφζκηα. 
29

 Φηδφθαζηξν, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
30

 Ρσκατθή Έπαπιε, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζγνπκελίηζαο. 
31

 Ρσκατθφ Τδξαγσγείν Νηθφπνιεο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
32

 Διέα, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
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 Αξραία Φαλνηή33: 16 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Ζγνπκελίηζαο βξίζθνληαη ηα 

εξείπηα ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ, θέληξνπ ηνπ ζεζπξσηηθνχ θχινπ ησλ Φαλνηέσλ. 

Κάζηξα 
 

 Κάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ34: Πεξηηεηρηζκέλε βξαρψδεο ρεξζφλεζνο κε δχν 

αθξνπφιεηο, κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ε παιηά πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, κε πνιιά 

θαη ζεκαληηθά θηίξηα λα έρνπλ δηαζσζεί θαη λα καο δίλνπλ αλάγιπθε εηθφλα κηαο 

πνιηηείαο πνπ γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. 

 Κάζηξν ηεο Άξηαο35: Κάζηξν ηνπ 13νπ αηψλα, απφ ηα πιένλ θαινδηαηεξεκέλα 

ζηελ Διιάδα. 

 Κάζηξα ζηελ Πξέβεδα36: ηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο ππάξρνπλ ηα Κάζηξα ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα (ζηελ πφιε ηεο Πξέβεδαο), ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (λφηηα ηεο πφιεο) 

θαη ηνπ Παληνθξάηνξα (ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο). 

 Κάζηξν Ρσγψλ37: Βξίζθεηαη επί ηεο δηαδξνκήο Πξέβεδα-Ησάλληλα, θνληά ζην 

ρσξηφ Νέα Κεξαζνχληα. Ζ επνρή ηεο αθκήο ηνπ θάζηξνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ (13νο κ.Υ. αηψλαο). 

 Κάζηξν ηεο Ρηληάζαο38: Μηθξφ παξαζαιάζζην ελεηηθφ θάζηξν κεηαμχ Πάξγαο 

θαη Πξέβεδαο, γλσζηφ θαη σο Θσκφθαζηξν. 

 Κάζηξν ηεο Πάξγαο39: Γεζπφδεη ζηα δπηηθά ηεο ζεκεξηλήο πφιεο θαη είλαη 

ρηηζκέλν ζε απφθξεκλν βξάρν πνπ πεξηβάιιεηαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ απφ 

ζάιαζζα. Υηίζηεθε απφ ηνπο Δλεηνχο θαη θαηαζηξάθεθε θη αλαθαηαζθεπάζηεθε 

αξθεηέο θνξέο. ην εζσηεξηθφ ηνπ αλαθέξεηαη πσο ππήξραλ 400 ρηίζκαηα. 

 Κάζηξν ηεο Αλζνχζαο40: Σν θάζηξν είλαη ρηηζκέλν ζε χςσκα θνληά ζηελ πφιε 

ηεο Πάξγαο, κε ηα ηείρε ηνπ λα έρνπλ δηαηεξεζεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

Αξραηνινγηθά & Ηζηνξηθά Μνπζεία 
 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ41: Σν θηίξην ηνπ Μνπζείνπ, ζε ζρέδηα ηνπ 

Άξε Κσλζηαληηλίδε, ζηεγάδεη επξήκαηα απφ ηελ πξψηε αλζξψπηλε εκθάληζε 

ζηελ Ήπεηξν, κέρξη ηνλ 3ν κ.Υ. αηψλα (απφ ηε Γσδψλε, ην Νεθξνκαληείν, ηε 

Βίηζα θαη ην Μνλνδέλδξη). 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νηθφπνιεο42: Ζ έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζηα επξήκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Νηθφπνιεο. Ζ 

                                                
33

 Νηφιηαλε, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
34

 Κάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
35

 Κάζηξν Άξηαο, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
36

 Σα Κάζηξα ηεο Πξέβεδαο, Γηαθνπέο. 
37

 Κάζηξν Ρσγψλ, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
38

 Κάζηξν Ρηληάζαο, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
39

 Κάζηξν Πάξγαο, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
40

 Κάζηξν Αλζνχζαο, Κάζηξα ηεο Διιάδαο. 
41

 Σν Μνπζείν, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ. 
42

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νηθφπνιεο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
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παξνπζίαζή ηνπο κε ηε ρξήζε θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζπλδένληαη κε ην θπζηθφ ηνπο ρψξν, δίλνληαο κηα πιήξε εηθφλα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε επίζθεςε ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν πξνεγείηαη ή έπεηαη. 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άξηαο43: Σν κνπζείν θηινμελεί ηξεηο κεγάιεο ελφηεηεο 

εθζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ δεκφζην βίν, ηα λεθξνηαθεία θαη ηνλ ηδησηηθφ βίν 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Ακβξαθίαο θαη θαιχπηνπλ κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηελ 

παιαηνιηζηθή επνρή έσο ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζγνπκελίηζαο44: Σν πινχζην αξραηνινγηθφ παξειζφλ 

ηεο Θεζπξσηίαο θηινμελείηαη ζην ζχγρξνλν απηφ κνπζείν πνπ πεξηιακβάλεη 

αληηθείκελα κεηαιινηερλίαο, ιηζνηερλίαο, λνκηζκαηηθήο, θεξακηθήο, κηθξνηερλίαο 

θαη παινπξγίαο, απφ ηε κέζε παιαηνιηζηθή επνρή έσο ηνπο κεηαβπδαληηλνχο 

ρξφλνπο (17νο αηψλαο). 

 Μνπζείν Διιεληθήο Ηζηνξίαο - Κέξηλσλ Οκνησκάησλ «Παχινπ Βξέιιε»45: 

Βξίζθεηαη ζην Μπηδάλη, 14 ρηιηφκεηξα λφηηα ησλ Ησαλλίλσλ, θαη θηινμελεί 150 

θέξηλα νκνηψκαηα θαη 36 ηζηνξηθά ζέκαηα απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ θαιχπηνπλ 24 αηψλεο, κε έκθαζε ηελ λεφηεξε ηζηνξία 

ηεο Ζπείξνπ, κέζα απφ ηελ πηζηή παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο. 

 Βπδαληηλφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ46: ην κνπζείν εθηίζεληαη επξήκαηα απφ ηελ 

παιαηνρξηζηηαληθή έσο θαη ηελ χζηεξε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν, θαζψο θαη 

εηθφλεο θαη ζξεζθεπηηθά θεηκήιηα απφ ηνλ 16ν κέρξη ηνλ 19ν αηψλα. 

 Γεκνηηθφ & Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ47: Σν κνπζείν θηινμελεί πνιιά 

αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο, ηεο εβξατθήο θαη ηεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο πνπ ζπλππήξμαλ επί πνιινχο αηψλεο ζην θάζηξν θαη ηελ πφιε ησλ 

Ησαλλίλσλ. 

Λνηπά εκεία Ηζηνξηθνχ Δλδηαθέξνληνο 
 

 Νεζί ηεο Πακβψηηδαο48: Γλσζηφ θαη σο ην λεζί ηεο Κπξά Φξνζχλεο, πξφθεηηαη 

γηα πξνπχξγην ηνπ βπδαληηλνχ κνλαζηηθνχ βίνπ. Δπηά κνλέο ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά ζην λεζί, ηνπ νπνίνπ ε πλεπκαηηθή δσή δελ δηαθφπεθε νχηε κεηά ηελ 

ππνδνχισζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

 Γεθχξη ηεο Άξηαο49: ηε λνηηνδπηηθή έμνδν ηεο πφιεο πξνο ηα Ησάλληλα 

βξίζθεηαη ην πην θεκηζκέλν πνιχηνμν γεθχξη ηεο Ζπείξνπ, ζπλδεδεκέλν κε ην 

ιατθφ ζξχιν πνπ ζέιεη ηνλ πξσηνκάζηνξα λα ρηίδεη ηε γπλαίθα ηνπ δσληαλή γηα 

λα ζηεξηψζεη. 

                                                
43

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άξηαο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
44

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζγνπκελίηζαο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
45

 Μνπζείν Βξέιιε: Μηα Κέξηλε Μαηηά ζηελ Ηζηνξία, Click at Life (2010). 
46

 Βπδαληηλφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
47

 Γεκνηηθφ & Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ, Travel Ioannina. 
48

 Νεζί Ησαλλίλσλ, ην ηνιίδη ηεο Πακβψηηδαο, Γηαθνπέο. 
49

 Γεθχξη ηεο Άξηαο, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3288
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3343
http://www.clickatlife.gr/taksidi/story/1498
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=16601
http://travelioannina.mediasuite.gr/δημοτικο-εθνογραφικο-μουσειο/
http://www.diakopes.gr/trip-ideas/article/?aid=209459
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1707
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 Σν νχιη: πγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηφπνπο ηζηνξηθήο κλήκεο ηεο 

ρψξαο καο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε εξσηθήο αληίζηαζεο απέλαληη ζηνπο 

Σνχξθνπο ηνλ Γεθέκβξην 1803, φηαλ ν ηεξνκφλαρνο ακνπήι αλαηίλαμε ηελ 

ππξηηηδαπνζήθε ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην ιφθν Κνχγθη. 

 Μλεκείν ηνπ Εαιφγγνπ50: Πνιχ θνληά ζηελ Καζζψπε θαη ζηελ απφθξεκλε 

θνξπθή ηεθάλη ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Εαιφγγνπ, έρεη ζηεζεί απφ ην 1961 ην 

Μλεκείν ηνπ Εαιφγγνπ, έξγν ηνπ γιχπηε Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ ζηε κλήκε 

ησλ νπιησηηζζψλ. 

3.3. Θξεζθεπηηθφ Δλδηαθέξνλ 

 Νανί ζηελ Άξηα51: ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο ζπγθεληξψλνληαη πνιιέο εθθιεζίεο, 

φπσο ν Ναφο ηεο Παλαγίαο ηεο Παξεγνξήηηζζαο, ν νπνίνο ρηίζηεθε κεηαμχ 

1285-1289 θαη ζεσξείηαη αξηζηνχξγεκα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη ν Ναφο ηεο 

Αγίαο Θενδψξαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζαξθνθάγνο θαη ηα ιείςαλα ηεο Αγίαο. 

ε απφζηαζε 8 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Άξηα βξίζθεηαη επίζεο ε Παλαγία ησλ 

Βιαρεξλψλ ηνπ 900 κ.Υ., κε κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα βπδαληηλήο 

γιππηηθήο (π.ρ. ηέκπιν) ηεο Ζπείξνπ, ελψ δίπια ζηνλ Άξαρζν βξίζθεηαη ε Μνλή 

Κάησ Παλαγηάο ηνπ 13νπ αηψλα, κε πνιιέο απφ ηηο πέηξεο ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο 

λα πξνέξρνληαη απφ θηίξηα ηεο αξραίαο Ακβξαθίαο. 

 Μνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ52: Μνλή ηνπ 13νπ αηψλα ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ 

Κσθπηνχ ζηελ Κπςέιε Πξέβεδαο. 

 Μνλή Γεξνκεξίνπ53: Μνλή ηνπ ηνπ 13νπ αηψλα 5 ρηιηφκεηξα απφ ηνπο Φηιηάηεο, 

ζην κέζνλ κηαο κεγάιεο ραξάδξαο, θηινμελεί πνιιά ηεξά θεηκήιηα θαη 

ζεκαληηθνχο θψδηθεο. 

 Μνλή Κεπίλαο54: Ίζσο ην πην εληππσζηαθφ κνλαζηήξη ηεο Ζπείξνπ, ρηηζκέλν 

ην 1212, ζε απφθξεκλν βξάρν ζηα Σδνπκέξθα θνληά ζην ρσξηφ Καιαξξχηεο, 

αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. 

 Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σζνχθαο55: Αλδξηθή κνλή ζην ρσξηφ Διιεληθφ 

Ησαλλίλσλ, ρηίζηεθε ην 1190 απφ ηνλ απηνθξάηνξα Ηζαάθην Άγγειν. 

 Μνλαζηήξηα ηεο Νήζνπ ησλ Ησαλλίλσλ56: Σα επηά κνλαζηήξηα ηεο Νήζνπ 

ησλ Ησαλλίλσλ, κε πην γλσζηή ηελ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ Φηιαλζξσπελψλ. 

 Μνλή Μνιπβδνζθέπαζηεο57: Μνλή ηνπ 7νπ αηψλα κ.Υ., ε νπνία ρηίζηεθε απφ 

ηνλ Απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ Κσλζηαληίλν Γ΄ Πσγσλάην. ηε κνλή 

ιεηηνχξγεζε ζρνιή ρεηξνγξάθσλ, θαιιηγξάθσλ θαη ηαρπγξάθσλ. 

                                                
50

 Μλεκείν Εαιφγγνπ, At Preveza. 
51

 Οη Δθθιεζηαζηηθνί Θεζαπξνί ηεο Άξηαο, Γηαθνπέο. 
52

 Μνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηελ Κπςέιε, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
53

 Ζ Μνλή ήκεξα, Μνλή Γεξνκεξίνπ. 
54

 Ηεξά Μνλή Κεπίλαο Ησαλλίλσλ, ReligiousGreece.gr. 
55

 Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Σζνχθαο, ReligiousGreece.gr. 
56

 Μνλαζηήξηα ηνπ Νεζηνχ ησλ Ησαλλίλσλ, Monastiria.gr. 

http://www.atpreveza.gr/index.php/aksiotheata/item/52.html
http://www.diakopes.gr/the-experts-way-blog/article/?aid=208614
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1488
http://monigiromeriou.gr/el/shmera.htm
http://www.religiousgreece.gr/monasteria/-/asset_publisher/0bMEUXPQRK0A/content/iera-mone-kepinas
http://www.religiousgreece.gr/epirus-thessaly/-/asset_publisher/bD2Iayf9w5H8/content/iera-mone-tsoukas
http://www.monastiria.gr/ipiros/nomos-ioanninon/monastiria-nisi-ioannina/
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3.4. Λανγξαθηθφ Δλδηαθέξνλ 

 Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα Ησάλληλα58: Πξφθεηηαη γηα ην 9ν ζεκαηηθφ κνπζείν 

ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάζηξν Ησαλλίλσλ θαη 

εγθαηληάζηεθε πξφζθαηα, κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηελ γλψζεο γηα ηελ επεηξσηηθή 

αξγπξνηερλία θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ νηθνλνκία, φζν θαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Σν αζήκη δνπιεχεηαη ζηα Ησάλληλα απφ ηα ρξφληα ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ελψ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εκπνξηθή θαη 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πξντφλησλ αξγπξνρνΐαο απφ Γηαλληψηεο ηερλίηεο ζε 

πεξηνρέο φπσο ην Βειηγξάδη, ηε Βελεηία, ην Βνπθνπξέζηη, ηελ Πξάγα, ηε Βηέλλε, 

αθφκε θαη ζηα θφπηα θαη ηε Ρσζία. 

 Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ59: 24 ζπλεξγαδφκελα 

εξγαζηήξηα θαηαζθεπάδνπλ θαη πσινχλ πξντφληα αξγπξνηερλίαο, θνζκήκαηα, 

δψξα, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζθεχε, εθθιεζηαζηηθά είδε,  ζε έλαλ ρψξν 

10.000 η.κ. ην θέληξν ιεηηνπξγεί απφ ην 2016 δηαδξαζηηθή αίζνπζα60 ζηελ 

νπνία παξνπζηάδεηαη «δσληαλά» ε δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο - ην ιηψζηκν, 

δειαδή, ηεο πξψηεο χιεο ζην θακίλη θαη ε ξίςε ηνπ ξεπζηνχ πιηθνχ ζηα εηδηθά 

θαινχπηα. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ νη ίδηνη θέξηλα αληίηππα 

αληηθεηκέλσλ θαη λα δνπλ ηα πξψηα ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνζκήκαηνο. 

ηελ αίζνπζα, εθηίζεληαη παιηά αληηθείκελα θη εξγαιεία ησλ αξγπξνρφσλ, ελψ 

κέζσ πξνβνιήο βίληεν νη επηζθέπηεο καζαίλνπλ γηα ηηο πξψηεο χιεο, γηα ηελ 

παξαγσγή αζεκέλησλ αληηθεηκέλσλ θαη γηα ηερληθέο, φπσο ην «θηιηγθξάλ» θαη ην 

«ζπξκαηεξφ» Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΠΑ θαη πινπνηήζεθε απφ ηνλ 

Γήκν Ησαλληηψλ. 

 Μνπζείν Ζπεηξσηηθήο Λατθήο Σέρλεο «Κψζηαο Φξφληδνο»61: Σν κνπζείν 

βξίζθεηαη ζηα Ησάλληλα θαη θηινμελεί παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, θεληήκαηα, 

θνζκήκαηα θαη φπια. 

 Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο Μεηζφβνπ62: ην κνπζείν εθηίζεληαη ηνπηθέο 

ελδπκαζίεο, πθαληά, αξγαιεηνί, νηθηαθά ζθεχε, φπια θαη αγξνηηθά εξγαιεία. 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν «θνπθά»63: Σν κνπζείν βξίζθεηαη δίπια ζην γεθχξη ηεο 

Άξηαο θαη θηινμελεί αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηνπηθά επαγγέικαηα θαη 

ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, νηθηαθά ζθεχε, ελδπκαζίεο θαη έληππν πιηθφ ζρεηηθφ κε 

ην ζξχιν ηνπ γεθπξηνχ. 

                                                                                                                                          
57

 Ηεξά Μνλή Μνιπβδνζθέπαζηεο Κφληηζαο, ReligiousGreece.gr. 
58

 Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  
59

 ΚΔΠΑΒΗ, Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ. 
60

 Μηα «Αζεκέληα» Αίζνπζα ζην ΚΔΠΑΒΗ, ΣΤΠΟ-i (2017). 
61

 Μνπζείν Ζπεηξσηηθήο Λατθήο Σέρλεο «Κψζηαο Φξφληδνο», Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 
& Αζιεηηζκνχ. 
62

 Σν Ίδξπκα, Λανγξαθηθφ Μνπζείν Μεηζφβνπ. 
63

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν, Μνπζηθνθηινινγηθφο χιινγνο Άξηεο «θνπθάο». 

http://www.religiousgreece.gr/monasteria/-/asset_publisher/0bMEUXPQRK0A/content/iera-mone-panagias-molybdoskepastou-konitsa
http://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx
http://www.kepavi.gr/el/home
https://typos-i.gr/article/mia-ashmenia-ai8oysa-sto-kepabi
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3277
http://metsovomuseum.gr/tossizza-foundation/
http://www.skoufas.gr/index.php/el/mouseia-top-el/laografiko-mouseio
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 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ Εαιφγγνπ64: Σν κνπζείν βξίζθεηαη ζηελ 

Κακαξίλα Πξέβεδαο θαη θηινμελεί παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, πθαληά, θεληήκαηα 

θαη εξγαιεία. 

 Paragaea Parga Old Olive-Oil Factory65: Σν πξψην κεραλνθίλεην ειαηνηξηβείν 

ηεο Πάξγαο, πνπ ηδξχζεθε ην 1929, έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν ειηάο θαη ρψξν 

γεπζηγλσζίαο θαη καζεκάησλ ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο κε βάζε ην ειαηφιαδν. 

3.5. Πνιηηηζηηθφ Δλδηαθέξνλ  

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ66: ηελ πηλαθνζήθε εθηίζεληαη 

αληηπξνζσπεπηηθά έξγα κεγάισλ Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη ραξαθηψλ. 

 Πηλαθνζήθε Δπάγγεινπ Αβέξσθ67: Ζ πηλαθνζήθε, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

Μέηζνβν, θηινμελεί αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ κεγαιχηεξσλ Διιήλσλ 

δσγξάθσλ, γιππηψλ θαη ραξαθηψλ. 

 Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο «Θφδσξνο Παπαγηάλλεο»68: Βξίζθεηαη ζην 

Διιεληθφ Ησαλλίλσλ θαη είλαη ζχκθσλα κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ «έλα ζρνιείν 

αηζζεηηθήο θη έλα θχηηαξν πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο επεηξσηηθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο». 

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Άξηαο «Γ. Μφξαιεο»69: Ζ πηλαθνζήθε, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ Άξηα, θηινμελεί κφληκε ζπιινγή έξγσλ δσγξαθηθήο θαη 

πεξηνδηθέο εθζέζεηο. 

 Πηλαθνζήθε «Λέαλδξνο παξηηψηεο»70: ηελ πηλαθνζήθε, ε νπνία βξίζθεηαη 

ζηελ Πξέβεδα, εθηίζεληαη έξγα δσγξαθηθήο Διιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ. 

3.6. Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή 

Σν αξρηηεθηνληθφ θαη πνιενδνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ζπείξνπ δηαηεξεί έληνλα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, κε ελδηαθέξνπζα  ιατθή αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη αζηηθή αξρηηεθηνληθή 

ζηηο πφιεηο πνπ γλψξηζαλ κεγάιε νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή. 

Πιεζηάδνπλ ηνπο 100 νη νηθηζκνί πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί παξαδνζηαθνί71, κε 

ιηζφζηξσηα θαιληεξίκηα θαη πιαηείεο, ζπίηηα ρηηζκέλα κε αλεπίρξηζηε πέηξα πνπ 

αθζνλεί θαη νξνθέο θαιπκκέλεο κε ζρηζηφπιαθα ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ.  
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 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ Εαιφγγνπ, Greek Travel Pages. 
65

 Έλα Διαηνηξηβείν ζηελ Πάξγα κε Ηζηνξία 100 Υξφλσλ, Paragaea. 
66

 Πηλαθνζήθε, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ. 
67

 Ζ Πηλαθνζήθε, Πηλαθνζήθε Δπάγγεινπ Αβέξσθ. 
68

 Μνπζείν, Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο «Θφδσξνο Παπαγηάλλεο». 
69

 Μνπζεία Άξηαο, Δπηκειεηήξην Άξηαο. 
70

 Πηλαθνζήθε «Λέαλδξνο παξηηψηεο». 
71

 Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=57512&lng=1
http://www.paragaea.gr/?lang=el
http://84.205.237.184/pinakothiki/
http://www.averoffmuseum.gr/site/content.php?setlocale=1&sel=25
http://theodoros-papagiannis.gr/el/museum
http://www.visitarta.gr/arta/tourism/articles/article.jsp?context=1504&categoryid=4556
http://www.lspartiotis.gr/
http://www.epirus.gov.gr/portal/images/stories/paradosiakoi_oikismoi/paradosiakoi_oikismoi_pinakas.pdf
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Αλάκεζά ηνπο εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ρσξηά κε ελδηαθέξνληα αθεγήκαηα, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ην πξξάθν, oη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ πεξίθεκνη 

πθαληνπξγνί, κε εμαγσγέο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε72 θαη νη Καιιαξχηεο, απ’ φπνπ 

θαηάγνληαη δηάζεκνη αξγπξνρφνη κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη ε  νηθνγέλεηα Βνχιγαξε, 

ηνπ δηάζεκνπ νίθνπ θνζκεκάησλ Bulgari73. 

Σα θηίξηα ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ μχινπ ζε 

θνπθψκαηα, δάπεδα, ρξεζηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη έπηπια. Σα πεξηζζφηεξα έπηπια, 

ηδηαίηεξα ζηα πινχζηα αξρνληηθά, απνηεινχλ εμαηξεηηθά μπιφγιππηα έξγα, ελψ νη 

θαζέιεο θαη νη ληνπιάπεο δσγξαθίδνληαη κε ηδηαίηεξν κεξάθη. 

Οη Ζπεηξψηεο εμειίζζνληαη ζε κνλαδηθνχο ηερλίηεο ηεο πέηξαο θαη ηνπ μχινπ (κάζηνξεο 

θαη μπινγιχπηεο) θαη ε ηέρλε ηνπο απνηππψλεηαη ζε πιήζνο έξγσλ, ηφζν ζηελ Ήπεηξν, 

φζν θαη ζε πφιεηο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξψπεο. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε εμεηδίθεπζε 

νξηζκέλσλ ρσξηψλ ζε κηα ηέρλε (νηθνδνκηθή, δσγξαθηθή, μπινγιππηηθή), ε νπνία 

πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε γηα επηβίσζε θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ 

θαη ηζρπξνπνηείηαη κέζα απ’ ηελ νξγάλσζε ησλ θαηνίθσλ ζε νκάδεο θαη ζπληερλίεο, ηε 

δεκηνπξγία θαη ρξεζηκνπνίεζε κπζηηθήο γιψζζαο, ηε κεηάδνζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ 

γεληά ζε γεληά, θ.ιπ. 

Ζ ηθαλφηεηά ησλ ηερληηψλ λα ρεηξίδνληαη ηελ πέηξα απνηππψλεηαη θαη ζηα πεξίθεκα 

γεθχξηα. 150 κνλφηνμα ή πνιχηνμα, θακπχια ή θπκαηνεηδνχο κνξθήο γεθχξηα 

δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα απφ ηα 359 πνπ είραλ θαηακεηξεζεί ζπλνιηθά, κε πιένλ 

γλσζηά ηα αθφινπζα: γεθχξη ηεο Πιάθαο (θαηέξξεπζε ην 2015 θαη νη εξγαζίεο 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζην ηέινο ηνπ 2017 ή ζηηο αξρέο ηνπ 

201874), ηνπ Παπαζηάζε, ηεο Πνιηηζάο, ηεο Άξηαο, ηνπ Πιαθίδα, ηεο Κφληηζαο, ηνπ 

Ννχηζνπ, ηνπ Κακπέξ Αγά, ηεο Σζίπηαλλεο, ηεο Βσβνχζαο, ηεο Πάιηζαο, ηνπ Νηνχβιε, 

ηεο Γθαιληεξνχζηαο, ηεο Βξνζίλαο, ηνπ Μίζηνπ, ηνπ Μχινπ, ηνπ Κνληνδήκνπ, ην 

Καησγέθπξν, ηνπ Απιαθίνπ, ηεο Κιεηδσληάληζηαο θαη ηνπ Κνπβαξά. 

3.7. Αξγπξνρνΐα 

Οη ξίδεο ηεο γηαλληψηηθεο ιατθήο ηέρλεο ηεο αξγπξνρνΐαο εληνπίδνληαη ζηα ρξφληα ηεο 

βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Σνπξθηθά έγγξαθα δείρλνπλ φηη ην 1430 ν θιάδνο ηεο 

αζεκνπξγίαο βξίζθεηαη ζηελ αθκή ηνπ, κε κεγάιε εκπνξηθή θαη εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην Βειηγξάδη, ηε Βελεηία, ην Βνπθνπξέζηη, ηελ Πξάγα, ηε Βηέλλε, αθφκε 

θαη ηε Ρσζία.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ηππνγξαθεία ηεο Βελεηίαο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

ζηέιλνπλ εθθιεζηαζηηθά βηβιία -θπξίσο Δπαγγέιηα- ζηα εξγαζηήξηα ησλ Ησαλλίλσλ γηα 

λα ηα επελδχζνπλ κε αζεκέληα θαιχκκαηα. Σν Δπαγγέιην ηεο Μνιπβδνζθεπάζηνπ, ην 

νπνίν εθηίζεηαη ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο ηεο αξγπξνρνΐαο ηνπ 16νπ αηψλα. ηε Μνλή ίκσλνο Πέηξαο ηνπ 

Αγίνπ ξνπο βξίζθεηαη θάιπκκα Δπαγγειίνπ, έξγν ηνπ γηαλληψηε αξγπξνρφνπ 

                                                
72

 πξξάθν-Καιαξξχηεο, Art Travel. 
73

 Οίθνο Bulgari: Ζ Πην Γλσζηή Διιεληθή Οηθνγέλεηα, Διεπζεξνηππία (2014). 
74

 Αλαζηειψλνπλ ην Γεθχξη ηεο Πιάθαο, Έζλνο (2016). 

http://www.arttravel.gr/destination/proorismoi_europh_ellada_surrako-kalarrutes
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=417107
http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/ksekinoun_ta_erga_gia_tin_anastilosi-64391677/
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νπγδνπξή θαη ζην Δζληθφ Μνπζείν Σέρλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ βξίζθεηαη αζεκέλην 

πνηήξη ηνπ 1671 κε ζιαβηθή γξαθή θαη ηελ ππνγξαθή νπγδνπξή. ηε Μνλή ηλά 

ζψδεηαη αζεκέληνο πνιπέιαηνο, έξγν ηνπ 1752 ησλ αδεξθψλ νπγδνπξή θαη ησλ 

εξκπάλνπ θαη Δπζηαζίνπ75. 

Παξάιιεια κε ηελ ηέρλε επί εθθιεζηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, παξνπζηάδεηαη κεγάιε 

παξαγσγή θνζκηθψλ αληηθεηκέλσλ (δίζθνη, πηαηέιεο, βάζεηο πνηεξηψλ θαη έλζεηα 

δηαθνζκεηηθά ζε μχιν), εμαξηήκαηα αληξηθήο ρξήζεο (ξάβδνη, ηακπαθέξεο, πίπεο θ.ιπ.) 

θαη γπλαηθεία θνπηάθηα γηα θχιαμε κηθξψλ αληηθεηκέλσλ. Μεγάιε άλζεζε φκσο γλσξίδεη 

θαη ε δεκηνπξγία αζεκέλησλ γπλαηθείσλ θαη αληξηθψλ θνζκεκάησλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηδηαίηεξεο ηερληθέο (ζπξκαηεξή, θηιηγθξάλ), ηερληθέο γλσζηέο απφ 

ηελ αξραηφηεηα, νη νπνίεο φκσο δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ζήκεξνλ εκέξα. 

Σελ ηδηαίηεξε παξάδνζε ηεο αξγπξνρνΐαο ζηα Ησάλληλα ήξζαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν λα 

αλαδείμνπλ ηφζν ην λέν Μνπζείν Αξγπξνρνΐαο, φζν θαη ε δηαδξαζηηθή αίζνπζα ζην 

Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ, ζηα νπνία αλαθεξζήθακε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

ήκεξα ζηα Γηάλλελα ππάξρνπλ πεξίπνπ 90 εξγαζηήξηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

παξάγνπλ ρεηξνπνίεηα έξγα ηέρλεο κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο φπσο ζθαιηζηά ζθεχε, 

θαληήιηα, εηθφλεο, ζεξβίηζηα, θσηηζηηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ζπξκαηεξά ή θηιηγθξάλ 

θνζκήκαηα θαη ζθεχε πνπ θαηαζθεπάδνληαη εμνινθιήξνπ ζην ρέξη απφ ζχξκα76. 

3.8. Γαζηξνλνκία  

Σνπηθή Κνπδίλα 
 

Ζ θνπδίλα ηεο Ζπείξνπ, επεξεαζκέλε απφ ηελ ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο ηεο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «νξεηλή» θαη ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα θηελνηξνθηθά πξντφληα: γάια, 

γηανχξηη, ηπξί θαη αηγνπξφβεην θξέαο. O πινχηνο ησλ ηπξηψλ ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζην 

θξέζθν αηγνπξφβεην γάια θαη ηε κεγάιε παξάδνζε ζηελ ηπξνθνκία, κε πνιιά 

πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο («ΠΟΠ»). Ηδηαίηεξα αγαπεηά 

πξντφληα ηεο πεξηνρήο είλαη ε ηνπηθή θέηα, ην θαπληζηφ ηπξί κεηζνβφλε, ε γξαβηέξα, ε 

θεθαινγξαβηέξα θαη ην αλζφηπξν. 

Σν Ηφλην Πέιαγνο, ν Ακβξαθηθφο θαη ε Λίκλε Πακβψηηδα ραξίδνπλ ζηελ ηνπηθή 

γαζηξνλνκία κεγάιε πνηθηιία ςαξηψλ, ζαιαζζηλψλ θαη παξαγψγσλ ηνπο, φπσο 

θέθαινπο, ιαβξάθηα, ηζηπνχξεο, γιψζζεο, πέζηξνθεο, ρέιηα, βαηξαρνπφδαξα, 

γαξίδεο/γάκπαξε Ακβξαθηθνχ, φπσο θαη ην πεξίθεκν απγνηάξαρν. 

Βαζηθφ έδεζκα ηεο επεηξψηηθεο θνπδίλαο είλαη νη πίηεο, γεκηζκέλεο κε θάζε ινγήο απιά 

θαη ιηηά πιηθά, πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ζνθία ηεο καγεηξηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ πςειή 

γαζηξνλνκία, εκπινπηίδνληαο έηζη κνλαδηθά ηελ μερσξηζηή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη ηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά (ρπινπίηεο, 

ηξαραλάο θ.ιπ.). 

                                                
75

 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή, Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ. 
76

 Ζ Πεξηνρή Ησαλλίλσλ θαη ε Αξγπξνρνΐα, σκαηείν Αζεκνπξγψλ Ησαλλίλσλ «Ζ Γηαλληψηηθε 
Σέρλε». 

http://www.kepavi.gr/el/history
http://www.ioanninasilver.com/grpage1.html
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ηα γιπθά ηεο Ζπείξνπ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ κνλαδηθά ζηξνπηαζηά γιπθά 

φπσο ζαξαγιί, θαξπδφπηηα, ακπγδαιφπηηα, κεηζνβίηηθεο θινγέξεο, «ζθεξ-κπνπξέθ», 

θαη θισζηάηη (παξαδνζηαθφο κπαθιαβάο κε θαξχδη), κε ζήκα θαηαηεζέλ ην γηαλληψηηθν 

θαληαΐθη θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ κε φια ηα θξνχηα θαη ηνπο θαξπνχο ηεο επεηξψηηθεο 

γεο (θάζηαλν, άγνπξν ζχθν, βαηφκνπξν, δακάζθελν, κχξηηιν, θνινθχζη είλαη κεξηθά 

κφλν απ’ απηά). 

Οηλνπνηεία 
 

Ο ακπειψλαο ηεο Ζπείξνπ πξνζθέξεη θξαζηά κε έληνλε πξνζσπηθφηεηα θαη αληνρή 

ζην ρξφλν, απφ ηα αξσκαηηθά θξαζηά κε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο 

(«ΟΠΑΠ») ηεο Είηζαο θαη ηελ πνηθηιία Νηεκπίλα, κέρξη ηα βνπλίζηα εξπζξά 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο («ΠΓΔ») ηνπ Μεηζφβνπ, φπνπ δνθηκάζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ έδαθνο ε θαιιηέξγεηα ηνπ Cabernet Sauvignon πνπ πιένλ 

ζπλαληνχκε ζε θάζε ακπεινπξγηθή δψλε ηεο ρψξαο77. 

Παξά ηαχηα, ε παξαγσγή εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ -θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν 

νηλνηνπξηζκφο- πεξηνξίδνληαη πξαθηηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ (Είηζα, Μέηζνβν, 

Βφξεηα Σδνπκέξθα), θαζψο ζηε Θεζπξσηία ππάξρεη κφλν έλα κηθξφ νηλνπνηείν ζην 

δήκν Φηιηαηψλ, ελψ ζηελ Άξηα θαη ζηελ Πξέβεδα δελ ππάξρεη θαλέλα. ηελ πεξηνρή 

ησλ Ησαλλίλσλ εμειίζζεηαη θαη ε Γηαδξνκή ηνπ Κξαζηνχ ηεο Ζπείξνπ, πνπ είλαη κηα απ’ 

ηηο 8 δηαδξνκέο ησλ Γξφκσλ ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο78. 

ηελ Ήπεηξν παξάγνληαη επίζεο εθιεθηά ηζίπνπξα θαη εδχπνηα (κε ηηο γεχζεηο ηνπ 

θξάλνπ θαη ηνπ βαηφκνπξνπ) ηφζν ζε νηλνπνηεία, φζν θη απφ κεκνλσκέλνπο 

παξαγσγνχο. ηα Ησάλληλα θαη ζηελ Άξηα ππάξρεη κάιηζηα κεγάιε παξάδνζε 

ηζίπνπξνπ ρσξίο γιπθάληζν, ελψ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 ην Σζίπνπξν Ζπείξνπ 

είλαη Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε («ΠΓΔ»)79. 

Τπάξρνπλ 8 νηλνπνηεία ζηελ Ήπεηξν, αξθεηά απφ ηα νπνία είλαη κάιηζηα επηζθέςηκα: 

ηα Κηήκαηα Δπδνμία ζηελ Πιαηαλνχζα Ησαλλίλσλ, ε Οηλνπνηεία Παπαζαλαζίνπ ζηελ 

Κνπάλε Ησαλλίλσλ, ην Κηήκα Δο Αεί ζηα Ραβέληα Ησαλλίλσλ, ην Κηήκα Γθιίλαβνο, ε 

Οηλνπνηεία Ενίλνο θαη ε Οηλνπνηεία Πξάζζνπ ζηε Είηζα, ην Καηψγη Αβέξσθ ζην 

Μέηζνβν θαη ε Οηλνπνηεία Μαξθαηζέιε ζηηο Φηιηάηεο Θεζπξσηίαο. 

3.9. Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα & Δζηίαζε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ην 2016 ππήξραλ 

ζπλνιηθά 411 θαηαιχκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ Ήπεηξν, κε ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ, φπνπ βξίζθνληαη 

θαη ηα 9 απφ ηα 11 ζπλνιηθά μελνδνρεία πέληε αζηέξσλ ηεο Ζπείξνπ (θαζψο θαη ην 60% 

ησλ μελνδνρείσλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ), ηα νπνία δηαζέηνπλ κάιηζηα επαξθείο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. 

                                                
77

 Ζ Γηαδξνκή ηνπ Κξαζηνχ ηεο Ζπείξνπ, Wine Roads. 
78

 Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ - Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Ήπεηξν, Wine Surveyor. 
79

 Με Γεσγξαθηθή Έλδεημε ην Σζίπνπξν Ζπείξνπ, Palo.gr (2011). 

http://www.ellinikifoni.gr/ktimaevdoxia.htm
https://www.facebook.com/pg/papathanasiouwines/about/?entry_point=page_nav_about_item&ref=page_internal
https://www.facebook.com/KtimaEsAei/
http://www.glinavos.gr/
http://www.zitsawine.gr/
http://www.prassos.com/omicroniotanuomicronpiomicroniota943alpha-pirho940sigmasigmaomicronupsilon.html
http://www.katogi-strofilia.gr/winery.html
http://www.markatselis-winery.gr/en/
http://www.wineroads.gr/fileviewer.php?file_id=2273
http://winesurveyor.weebly.com/tour14.html
http://www.palo.gr/hpeiros-nea/me-gewgrafiki-endeiksi-to-tsipoyro-ipeiroy/4239913/
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Δπαξθήο γηα ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, αιιά κε δπλακηθή αλάπηπμεο, είλαη θαη νη 

μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο ζην δπηηθφ παξάθηην κέησπν Ζγνπκελίηζαο-Πξέβεδαο, κε 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επνρηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ε νπνία εμαληιείηαη ζπρλά 

ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Καηαιχκαηα ζηελ Ήπεηξν80 

Καηάηαμε 
Ξελνδνρείσλ 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 

Ησάλληλα 9 57 95 59 7 

Θεζπξσηία 1 13 21 19 8 

Πξέβεδα 1 17 28 48 13 

Άξηα - 2 5 7 1 

χλνιν 
Πεξηθέξεηαο 

11 89 149 133 29 

 

Απφ ηα 411 θαηαιχκαηα ζπλνιηθά,  ηα 109 (απφ κεγάια νξγαλσκέλα ζπγθξνηήκαηα, 

έσο κεγάια ή κηθξά μελνδνρεία πφιεσλ, κεζαίεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαη 

παξαδνζηαθνχο μελψλεο) πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα «Alpha Guide», ηε ζεσξνχκελε 

σο πιένλ έγθπξε ιίζηα ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ην Αζελφξακα. ε 

πνιιά εμ απηψλ κάιηζηα ζπκπίπηνπλ επίζεο νη πξνηηκήζεηο ηνπξηζηψλ πνπ 

δεκνζηεχνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζην TripAdvisor81. 

Αλαιπηηθά ε ιίζηα ηνπ Alpha Guide παξαηίζεηαη ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο κειέηεο, 

ελψ ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

                                                
80

 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (2016).  
81

 Ξελνδνρεία ζηελ Ήπεηξν, TripAdvisor. 

http://www.athinorama.gr/
https://www.tripadvisor.com/
http://www.grhotels.gr/
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotels-g189451-Epirus-Hotels.html
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Ζ ίδηα ιίζηα Alpha Guide πεξηιακβάλεη επίζεο 60 επηιεγκέλνπο ρψξνπο εζηίαζεο ζηελ 

Ήπεηξν, νη νπνίνη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα, κε ηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ νπνίσλ λα παξνπζηάδεηαη θη απηή ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

Σέινο, παξά ην κεγάιν γαζηξνλνκηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο, 43 κφλν μελνδνρεία ηεο 

Ζπείξνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

«Διιεληθφ Πξστλφ»82, «γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξσηλνχ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα 

ειιεληθά μελνδνρεία κε αγλά θαη κνλαδηθά πξντφληα ηεο ειιεληθήο γεο, θαζψο θαη 

παξαδνζηαθά ηνπηθά εδέζκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο ηεο Διιάδαο». Αλαιπηηθά ηα 

μελνδνρεία απηά παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο έθζεζεο, ελψ ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

                                                
82

 Ζ Φηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Διιεληθφ Πξσηλφ», Διιεληθφ Πξσηλφ. 
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4. Σνπηθά Γξνκνιφγηα 

Ζ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ απνηειεί έλα αδηάζπαζην 

ζχλνιν  344 ρηιηνκέηξσλ, ην νπνίν δηαπεξλά 4 Πεξηθεξηαθέο Δλφηεηεο, 5 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 2.300 ρξφληα ηζηνξίαο, θαη είλαη ε πξψηε νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ επηρεηξείηαη ζηε ρψξα καο, κε επίθεληξν ηα 

κλεκεία θαη ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Με απφιπηε πίζηε ζην εληαίν ηνπ ραξαθηήξα ηεο «Γηαδξνκήο» θαη ζηηο ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο  ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε άμνλα ηε Γηαδξνκή, πνπ έρεη ε πεξηνρή, ν 

κειεηεηήο, κνινλφηη δελ είρε πξνο ηνχην ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, δηακφξθσζε ζεηξά 

πξνηάζεσλ γηα «ηνπηθά δξνκνιφγηα» ιακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηαμηδησηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, δηαθνξεηηθά ζεκεία εηζφδνπ ζηε Γηαδξνκή θαη δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο 

δηαζέζηκνπο γηα λα αθηεξψζνπλ ζε απηήλ.  

Σα «ηνπηθά δξνκνιφγηα» δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηκεκαηνπνίεζεο ηεο Γηαδξνκήο γηα λα 

γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην ειθπζηηθή ζε πνιινχο ηχπνπο δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. Ο 

κειεηεηήο πηζηεχεη απνιχησο φηη φρη κφλνλ δε δηαζπνχλ ην εληαίν ηεο «Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο», αληηζέησο, ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε θάζε μερσξηζηφ ζεκείν ηεο 

Γηαδξνκήο  θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ (κέζα απφ ην δηαζέζηκν ελεκεξσηηθφ/πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ) σο κέξνπο ελφο αδηάζπαζηνπ ζπλφινπ αλαδεηθλχεη θαη αλαβαζκίδεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηεο «Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ» 

Σα «Σνπηθά Γξνκνιφγηα» πνπ δηακνξθψζεθαλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, αλάινγα 

κε ηελ αθεηεξία/δεμακελή ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα απηή. 

ηηο δεμακελέο/ζηφρνπο επηζθεπηψλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν αιινδαπνί, φζν θαη 

εκεδαπνί δπλεηηθνί επηζθέπηεο, θαζψο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ηθαλνπνηεηηθνχο φξνπο 

πξνβνιήο, θαη νη δχν θαηεγνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ/παξαθηλεζνχλ απφ 
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έλα ζχλζεην παθέην ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζέθεξε ε Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ. Θα κπνξνχζαλ έηζη λα ηε 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ιίζηα ησλ πξννξηζκψλ πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ, είηε σο 

εληαία δηαδξνκή -εθδνρή πνπ δηαηεξεί εκθαλψο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο κηαο θαη 

απεπζχλεηαη ζε «εηδηθφ θνηλφ»- είηε θαηά ηκήκαηα («modules»), εθδνρή κεγάιεο 

δπλακηθήο, ζην κέηξν πνπ ζα ζπλδπαζηεί κε άιια ζπκβαηά είδε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Ζ δεχηεξε ηδηαίηεξα πξννπηηθή είλαη απνιχησο εθηθηή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε βνιηθή 

γεσγξαθία ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ. 

Σνπνζεηεκέλε γεσγξαθηθά αλάκεζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ πφιν ηεο παξάθηηαο δπηηθήο 

δψλεο θαη πεξηνρψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο δψλεο γηα νηθνηνπξηζκφ θαη θπζηνιαηξηθφ 

ηνπξηζκφ, ε Γηαδξνκή πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αξραίεο πφιεηο θαη πεξηνρέο πνπ 

ζπκπιέθνληαη κε ζπάληνπο νηθφηνπνπο, φπσο ν Ακβξαθηθφο, ν Αρέξνληαο, ε αγηάδα 

θαη ε πεξηνρή ηεο Κφληηζαο, αιιά θαη κε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Ζπείξνπ, ηα Ησάλληλα, 

κε εμαηξεηηθή μελνδνρεηαθή θαη ζπλεδξηαθή ππνδνκή θη έλα «δσληαλφ» παλεπηζηήκην. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνζθέξνληαη γηα ζπλδπαζκνχο πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο θχζεο, ηεο πεξηπέηεηαο, ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ ζπλεδξηαθφ, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ην γαζηξνλνκηθφ θ.ιπ. 

4.1. Τπνδνκέο 

Ζ ζπγθνηλσληαθή απνκφλσζε ηεο Ζπείξνπ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα, ιφγνο πνπ 

κεηαμχ άιισλ ζπλέβαιε δηαρξνληθά ζηε κε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο, ηφζν σο πξνο παξαδνζηαθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη 

απφ πιεπξάο ελαιιαθηηθήο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, νδεχεη ζην ηέινο ηεο. Σα κεγάια 

έξγα ππνδνκψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ ή νινθιεξψλνληαη κέζα ζηα ακέζσο πξνζερή 

ρξφληα βειηηψλνπλ δξακαηηθά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο Ζπείξνπ θαη πξνζδίδνπλ 

κεγάιε δπλακηθή θαη λέεο δπλαηφηεηεο  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. 

Ήδε ε Δγλαηία Οδφο έρεη ζπλδέζεη ηελ Ήπεηξν κε ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θεζζαινλίθε, 

αιιά θαη ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ελψ απφ ηo θαινθαίξη ηνπ 2017, ην ηαμίδη απφ ηελ 

Αζήλα ζηα Ησάλληλα ζα δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 4 ψξεο, θαζψο ε δηαδξνκή Αληίξξην-

Ησάλληλα ζα δηαλχεηαη πηα ζε 1 ψξα θαη 40 ιεπηά (απφ 3 ψξεο θαη 30 ιεπηά). χκθσλα 

κε ηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ, παξαδφζεθαλ ή 

παξαδίδνληαη ζηελ θπθινθνξία (πιελ ειαρίζησλ ηκεκάησλ) ηφζν ε Ηνλία, φζν θαη ε 

Οιπκπία Οδφο. 

Δληφο ηνπ 2019 πξνβιέπεηαη επίζεο ε νινθιήξσζε ηεο νδηθήο ζχλδεζεο ηνπ Αθηίνπ κε 

ην Γπηηθφ Άμνλα Βνξξά-Νφηνπ, ελψ θαη ηα εμαγγειζέληα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ ηνπ Αθηίνπ, κεηά ηελ παξαρψξεζή ηνπ ζηελ Κνηλνπξαμία Fraport-

Kνπεινχδνπ, ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ83.  

                                                
83

 Fraport: Ζ Eπέλδπζε ζηα Aεξνδξφκηα Δίλαη Μήλπκα ηηο Αγνξέο ηη ε Διιάδα Πάεη 
Μπξνζηά, New Money (2016). 

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/289298-fraport-i-ependisi-sta-aerodromia-einai-minima-stis-agores-oti-i-ellada-paei-mprosta
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/289298-fraport-i-ependisi-sta-aerodromia-einai-minima-stis-agores-oti-i-ellada-paei-mprosta
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θξνπαδηέξαο κέζα απ’ ηελ επέθηαζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο ζα επηηξέςνπλ ηελ αχμεζε ησλ αθίμεσλ 

θξνπαδηεξφπινησλ, νη νπνίεο ην 2015 ήηαλ κφιηο 6 ζηνλ αξηζκφ, κε 3.090 επηβάηεο84.  

Άθηην θαη Ζγνπκελίηζα, εθηφο απφ πχιεο εηζφδνπ ζηελ Ήπεηξν, ζεσξνχληαη επίζεο 

πχιεο εηζφδνπ ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή, ιφγσ ηεο άκεζεο γεηηλίαζήο ηνπο κε απηήλ. 

4.2. Γεμακελέο Δπηζθεπηψλ 

Σα παξαπάλσ κεγάια έξγα ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, επιφγσο αλακέλεηαη φηη ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο Ζπείξνπ, ηφζν σο πξνο ηνπο 

αιινδαπνχο επηζθέπηεο (274.525 δηαλπθηεξεχζεηο ην 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο), φζν θαη σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ, εθδξνκηθφ 

ηνπξηζκφ εκεδαπψλ, νη νπνίνη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζαλ 

ππεξδηπιάζηεο (663.329) δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Ήπεηξν απφ απηέο ησλ αιινδαπψλ85. 

Γηα ηε δηακφξθσζή ησλ «ηνπηθψλ δξνκνινγίσλ» ζεσξνχκε φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ: αιινδαπνχο θαη εκεδαπνχο, ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αιινδαπνί Δπηζθέπηεο 
 

Οη αιινδαπνί επηζθέπηεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα, έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα 

δηαθνπέο νδηθψο, αεξνπνξηθψο ή αθηνπιντθψο, κέρξη ηψξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θαηά 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Καηαιχνπλ θπξίσο ζηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ, ζην δπηηθφ παξαιηαθφ 

κέησπν απφ ηα χβνηα Θεζπξσηίαο κέρξη ηελ Πξέβεδα, φπνπ ππάξρεη θαιή 

μελνδνρεηαθή  ππνδνκή. 

Μηα δεχηεξε θαηεγνξία αιινδαπψλ αθνξά ζηνπο ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο, ηνκέαο πνπ 

φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξεί λα έρεη κεγάιε αλάπηπμε θαη λα ζεκεηψζεη  εθξεθηηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηζθεπηψλ, φηαλ δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο 

κεγάισλ θξνπαδηεξφπινησλ θη έλαο πξννξηζκφο ηεο πεξηνρήο αξρίζεη -γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο- λα απνθηά δεκνθηιία. 

ε δπλεηηθή δεμακελή επηζθεπηψλ γηα κνλνήκεξεο επηζθέςεηο ζηελ Ήπεηξν ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα αλαδεηρζεί θαη ε γεηηνληθή Κέξθπξα, ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο 

μέλνπο επηζθέπηεο, ε νπνία εκθαλίδεη ππεξδεθαπιάζηεο δηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ 

απ’ φ,ηη ε Ήπεηξνο ζην ζχλνιφ ηεο (ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο ην 2014)86. 

ε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ, δπλεηηθή δεμακελή γηα κνλνήκεξεο εθδξνκέο ζα  

κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ε Λεπθάδα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο 

αιινδαπνχο ηεο Ζπείξνπ ην 2014, αιιά κε κεγαιχηεξε επθνιία πξφζβαζεο θαη πνιχ 

κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ87. 

Ζκεδαπνί Δπηζθέπηεο 

                                                
84

 5 Αθίμεηο Κξνπαδηεξφπινησλ γηα ην 2015 ζηελ Ζγνπκελίηζα, e-Igoumenitsa News (2015). 
85

 ΔΛΣΑΣ (2014). 
86

 ΔΛΣΑΣ (2014). 
87

 ΔΛΣΑΣ (2014). 

http://www.e-igoumenitsa.gr/igoumenitsa/fantastiko-5-afikseis-krouazieroploion-gia-to-2015-stin-igoumenitsa#sthash.6xDcVrpA.dpuf
http://www.statistics.gr/
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Οη εκεδαπνί επηζθέπηεο είηε πξαγκαηνπνηνχλ ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο, φπσο θαη 

ε πξνεγνχκελε θαηεγνξία, ζην παξαιηαθφ κέησπν, ή/θαη ζηε Λεπθάδα, είηε κε αθεηεξία 

θπξίσο ηελ Αζήλα ή ηελ Θεζζαινλίθε πξαγκαηνπνηνχλ ηξηήκεξεο ή ηεηξαήκεξεο 

επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ηεο Ζπείξνπ. 

ε κηθξφηεξα πνζνζηά επηζθέπηνληαη ηελ Ήπεηξν εκεδαπνί επηζθέπηεο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ πεξηνρή, ζπλήζσο ζηα Ησάλληλα, θαη δηνξγαλψλνληαη είηε απφ ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, είηε απφ ην δξαζηήξην ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα  «Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν 

Ησαλλίλσλ». 

χκθσλα θαη κε φζα εθηελψο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε ππνβάζξνπ 

γηα ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα Αξραία Θέαηξα ηεο 

Ζπείξνπ), αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, θαη νη δχν 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ απφ θάπνηεο ψξεο ή θαη κία νιφθιεξε 

κέξα γηα λα κεηαθηλεζνχλ πέξαλ ηεο βάζεο δηακνλήο πνπ αξρηθά έρνπλ επηιέμεη, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ ηκήκαηα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο, εθφζνλ ηνπο 

πξνζειθχζεη έλα πην ζχλζεην παθέην πνπ ζα ηνπο παξέρεη θαη άιιεο επηινγέο, 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

ην πιαίζην ινηπφλ απηφ δηακνξθψζεθαλ 6 πξνηάζεηο γηα «ηνπηθά δξνκνιφγηα» ζηελ 

Γηαδξνκή κε 7 αθεηεξίεο -Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ζγνπκελίηζα, Παξαιηαθφ Μέησπν 

πβφησλ/Πάξγαο, Λεπθάδα, Κέξθπξα- πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ή ηκήκαηα ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ, θαζψο θη έλαο ζπλνιηθφο πίλαθαο ησλ 

ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάλπζε απηψλ, ψζηε 

λα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δηακνξθψζνπλ ζπλδπαζκνχο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν θάζε επηζθέπηεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

4.3. Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ & Σνπηθά 

Γξνκνιφγηα 

Τπφκλεκα ήκαλζεο ζηνπο Υάξηεο  

Παξαιία 
 

Μλεκείν 
 

Πινίν Γξακκήο/ 
Κξνπαδηέξα 

 

Αξραίν Θέαηξν/ 
Αξραηνινγηθφο Υψξνο 

 

Παξαηήξεζε Πνπιηψλ 
 

Παξαδνζηαθφ Γεθχξη 
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Τδξνβηφηνπνο 
 

Δθθιεζία 
 

Καλφε/Καγηάθ 
 

πήιαην 
 

Πεδνπνξία 

 

Αηζζεηηθφ Γάζνο 
 

Πνδειαζία 
 

Μλεκείν ηεο Φχζεο 

 

Κάζηξν 

 

Ακπειψλαο/Οηλνπνηείν 
 

Μνπζείν 

 

  

 

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ 

 

Κασσώπη

Νικόπολη

Δωδώνη

Γίτανα
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Αθεηεξία Αζήλα 

Πξννξηζκνί Άξηα, Ησάλληλα, Γσδψλε, Γίηαλα, Καζζψπε, Νηθφπνιε 

Πεξηγξαθή 

 Ζ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ, κήθνπο 

344 ρηιηνκέηξσλ, πεξηιακβάλεη 5 αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

(Ακβξαθία, Γσδψλε, Γίηαλα, Καζζψπε, Νηθφπνιε) 

 Θεσξείηαη βέβαηνλ φηη ν παλζνκνινγνπκέλσο εμαηξεηηθφο 

ρψξνο ησλ Γηηάλσλ, ζε απφζηαζε 20 ιεπηψλ απφ ηελ 

Ζγνπκελίηζα, ζα ελζσκαησζεί πιήξσο  ζηνλ «ηαμηδησηηθφ 

ράξηε» ηεο Γηαδξνκήο, επζχο κφιηο νη βειηηψζεηο ζην νδηθφ 

δίθηπν ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα φιεο ηηο 

επνρέο ηνπ ρξφλνπ 

 ην παξφλ θείκελν παξαηίζεηαη σο ελδεηθηηθφ έλα 4εκεξν 

ηαμίδη πνπ έρεη ήδε εληάμεη ζην πξφγξακκά ηνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν «Γηάδσκα», ην εμεηδηθεπκέλν 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ «Somewhere 

We Know, κε έδξα ηελ Αζήλα, πνπ απνηειεί ηελ πην 

απζεληηθή ζε ζρέζε κε ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή εθδνρή, 

θαζψο πεξηιακβάλεη ηνπο 4 απφ ηνπο 5 αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο 

 Σν πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε tailor 

made παξαιιαγέο,  αλαιφγσο ησλ εηδηθφηεξσλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Πξφγξακκα 

1ε Ζκέξα 

 Δπηζθέςεηο ζην Αξραίν Θέαηξν ηεο Ακβξαθίαο, ην Γεθχξη 

ηεο Άξηαο ζηνλ πνηακφ Άξαρζν θαη ζηηο Βπδαληηλέο 

εθθιεζίεο ηεο Αγίαο Θενδψξαο θαη ηεο Παλαγίαο ηεο 

Παξεγνξήηηζαο 

 Άθημε-δηαλπθηέξεπζε ζηα Ησάλληλα (μελνδνρείν Λίκλεο 

Πακβψηηδαο) θαη γεχκα ζε παξαδνζηαθή ηαβέξλα, κε 

εδέζκαηα ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο 

2ε Ζκέξα 

 Δπίζθεςε ζην Κάζηξν Ησαλλίλσλ, βφιηα ζηηο φρζεο ηεο 

Λίκλεο Πακβψηηδαο, γεπζηγλσζία κε ηνπηθά γιπθά («ζθεξ 

κπνπξεθ» κπνπγάηζα θαη κπαθιαβάο), πεξηήγεζε ζηα 

θαηαζηήκαηα αξγπξνηερλίαο θαη επίζθεςε ζην Αξραίν 

Θέαηξν Γσδψλεο  

 Άθημε-δηαλπθηέξεπζε ζηελ Πάξγα 
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3ε Ζκέξα 

 Δπηζθέςεηο ζην Αξραίν Θέαηξν θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν 

ηεο Καζζψπεο, ην Νεθξνκαληείνλ-Πχιε ηνπ Άδε θαη ην 

ρσξηφ Ακκνπδηά, κε κηθξή βφιηα κε βάξθα ζηα λεξά ηνπ 

πνηακνχ  Αρέξνληα, κέζα ζε κηα θαηαπιεθηηθή θχζε 

 Άθημε-δηαλπθηέξεπζε ζηελ Πάξγα 

4ε Ζκέξα 

 Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην Ρσκατθφ Χδείν 

Νηθφπνιεο 

 Δπηζηξνθή-Άθημε ζηελ Αζήλα 

εκεηψζεηο 

 Οη ππεχζπλνη ηνπ «Somewhere We Know» επηβεβαηψλνπλ  

φηη  ηα Γίηαλα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ  ζηελ πξφηαζή ηνπο, 

επζχο κφιηο  νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο βειηησζνχλ  

 Δπηβεβαηψλνπλ επίζεο φηη απφ ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία 

ηνπο κε αιινδαπνχο ηνπξίζηεο (Γεξκαλνί, Διβεηνί θαη 

Απζηξηαθνί), αιιά θαη ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, «αθφκε θαη νη πιένλ ζπλεηδεηνί 

πνιηηηζηηθνί ηνπξίζηεο, αθφκε θαη ην πιένλ εηδηθφ θνηλφ» 

(ζηελ πεξίπησζή καο αξραηνιφγνη, αξραηνιάηξεηο, ηζηνξηθνί 

θ.ιπ.), απνδεηνχλ  λα ηθαλνπνηήζνπλ ζ’ έλα ηαμίδη 

ηνπξηζκνχ θαη θάπνηεο επηπξφζζεηεο αλάγθεο (π.ρ. 

θνιχκπη, ραιάξσζε, πεδνπνξία, ζπκκεηνρή ζε παλεγχξη ή 

άιιεο εθθάλζεηο ηεο ηνπηθήο δσήο, δνθηκή ηνπηθψλ 

εδεζκάησλ θ.ιπ.) 
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Σνπηθφ Γξνκνιφγην 1:  Νηθφπνιε-Καζζψπε 

 

Αθεηεξία Αζήλα 

Πξννξηζκνί Πξέβεδα, Νηθφπνιε, Καζζψπε 

Γηάξθεηα 2 Γηαλπθηεξεχζεηο 
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Πεξηγξαθή 

 Πεξίπνπ 5 ψξεο απφζηαζε ρσξίδνπλ ηελ Αζήλα απφ έλα 

αξραηνινγηθφ δίπνιν ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη ησλ 

ξσκατθψλ ρξφλσλ φρη ηφζν γλσζηφ θαη πξνβεβιεκέλν, 

αιιά εμαηξεηηθήο αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

 Ζ ελφηεηα Νηθφπνιεο-Καζζψπεο σζηφζν δελ απεπζχλεηαη 

κφλνλ ζε εηδηθφ θνηλφ, αθνχ νη επηζθέπηεο έρνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ κέζα ζ’ 

έλα ηξηήκεξν πνπ είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν 

απαηηεί απηή ε εμφξκεζε 

 ηηο επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ε επξχηεξε πεξηνρή, απφ ην 

Νεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα, έσο ηνλ κνλαδηθφ 

πδξνβηφηνπν ηνπ Ακβξαθηθνχ θαη ηε γνεηεία ηεο Πξέβεδαο. 

Καη απηά ζε έλα ηνπίν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο 

Πξέβεδα-Νηθφπνιε 

Αμηνζέαηα 

 Αξραίν Θέαηξν & Αξραηνινγηθφο Υψξνο Νηθφπνιεο: 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νηθφπνιεο: ην κνπζείν εθηίζεληαη 

απνθιεηζηηθά επξήκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Νηθφπνιεο θαη ε παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ζπλδένληαη δσληαλά -θαη κε ηε βνήζεηα 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ- κε ην θπζηθφ ηνπο ρψξν, 

δίλνληαο ζηνλ επηζθέπηε πιήξε εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο επνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε επίζθεςε ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν πξνεγείηαη ή έπεηαη 

 Κάζηξν ησλ Ρσγψλ: Κνληά ζην ρσξηφ ηξνγγπιή, θάζηξν ε 

επνρή αθκήο ηνπ νπνίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ηεο 

αθκήο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ (13νο κ.Υ. αηψλαο) 

 Πφιε ηεο Πξέβεδαο: ηελ πφιε βξίζθνληαη ηα θάζηξα ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα, ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ Παληνθξάηνξα  

Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Τδξνβηφηνπνο Ρνδηάο ζηνλ Ακβξαθηθφ: ε απφζηαζε 

πεξίπνπ 20 ιεπηψλ απ’ ηε Νηθφπνιε, κε βάζε ην ρσξηφ 

ηξνγγπιή, βξίζθεηαη ν πδξνβηφηνπνο ηεο Ρνδηάο (κε ην 

νκψλπκν Κέληξν Δλεκέξσζεο), ν κεγαιχηεξνο εληαίνο 

θαιακηψλαο ησλ Βαιθαλίσλ, έλα ηνπίν ζπάληαο νκνξθηάο, 

ηδαληθφ θαη γηα παξαηεξεηέο πνπιηψλ, αθνχ εδψ 

δηαρεηκάδνπλ πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο αγξηφπαπηεο, απαληάηαη 

ε 3ε ζε κέγεζνο απνηθία αξγπξνπειεθάλσλ ζηελ Δπξψπε 

θαη ε κεγαιχηεξε απνηθία εξσδηψλ ζηα Βαιθάληα, ελψ ζηνλ 

ηφπν απηφ παξάγνληαη επίζεο νη πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο 
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ρειηψλ ζηελ Διιάδα 

 Αηζζεηηθφ Γάζνο Νηθφπνιεο-Μχηηθα Πξέβεδαο: Σν 

παξαζαιάζζην απηφ δάζνο απνηειείηαη απφ πεχθα, 

επθαιχπηνπο θαη αθαθίεο, γεηηληάδεη κε ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν θαη πξνζθέξεηαη γηα πεξηπάηνπο ζην δίθηπν 

κνλνπαηηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

 Μνπζείν Μηθξνπαλίδαο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο: Σν κνπζείν 

βξίζθεηαη 3 ρηιηφκεηξα απ’ ηελ πφιε ηεο Πξέβεδαο, ζηηο 

φρζεο ηνπ Ακβξαθηθνχ 

Παξαιίεο 

 ηνλ Ακβξαθηθφ: Κπαλή Αθηή θαη Αγίσλ Απνζηφισλ 

Αισλάθη 

 ην Ηφλην: Καιακίηζη, Μχηηθα θαη Μνλνιίζη 

Δθδειψζεηο 

 Γηεζλέο Υνξσδηαθφ Φεζηηβάι: Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

Πξέβεδα ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 

 Γηεζλέο Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ: Πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ Πξέβεδα ην δεχηεξν αββαηνθχξηαθν ηνπ Ηνπιίνπ 

 Νηθνπφιεηα: Φεζηηβάι κε ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο 

εθδειψζεηο ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Νηθφπνιεο, ην νπνίν 

δηνξγαλψλεηαη θάζε Αχγνπζην 

 Γηνξηή ηεο αξδέιαο: Πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κάζηξν ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα ην πξψην άββαην ηνπ Απγνχζηνπ, κε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή απφ ηνπηθά ζπγθξνηήκαηα, 

νηλνπνζία θαη ζαξδέιεο ζε αθζνλία, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζηνπο επηζθέπηεο 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία 

 Ζ πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ην απγνηάξαρν, γλσζηφ σο ην 

«ραβηάξη ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ» θαη ηε γαξίδα γάκπαξε  

 Κεθαινγξαβηέξα, θέηα θαη γαινηχξη Πξέβεδαο είλαη ηα ΠΟΠ 

ηπξηά ηεο πεξηνρήο 

 Δμέρνπζα ζέζε ζην επεηξψηηθν ηξαπέδη έρνπλ νη 

παξαδνζηαθέο πίηεο, φπσο ε ιαδφπηηα θαη ε ρνξηφπηηα, 

θαζψο θαη ηα ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά 

 Απφ ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο μερσξίδεη ν «θέθαινο πεηάιη», 

ςάξη αλνηγκέλν ζηε κέζε, πνπ έρεη ζηεγλψζεη ζηνλ ήιην θη 

έρεη ςεζεί ζηα θάξβνπλα 
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Καζζψπε 

Αμηνζέαηα 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Καζζψπεο: Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Νεθξνκαληείν Αρέξνληα: Σν πην θεκηζκέλν λεθξνκαληείν 

ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ βξίζθεηαη θνληά ζηηο φρζεο 

ηεο Αρεξνπζίαο ιίκλεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο ην ζεκείν 

θαηάβαζεο ησλ λεθξψλ ζηνλ Άδε ζηηο αξραίεο πεγέο – 

επηζθέςηκνο είλαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ 

λεθξνκαληείνπ, ην ηεξφ θαη ε ππφγεηα αίζνπζα-ζθνηεηλφ 

αλάθηνξν ηεο Πεξζεθφλεο θαη ηνπ Άδε 

 Μλεκείν ηνπ Εαιφγγνπ: Πνιχ θνληά ζηελ Καζζψπε, ζην 

φξνο ηνπ Εαιφγγνπ, βξίζθεηαη ην νκψλπκν κλεκείν, έξγν 

ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ, ζηε κλήκε ησλ 

νπιησηηζζψλ πνπ επέιεμαλ ην ζάλαην, αληί ηεο ππνηαγήο 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ Εαιφγγνπ: ην κνπζείν, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Κακαξίλα Πξέβεδαο, πνιχ θνληά ζηελ 

Καζζψπε, παξνπζηάδνληαη παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, 

πθαληά, θεληήκαηα θαη εξγαιεία 

 Πφιε ηεο Πάξγαο: Μηα πφιε κε μερσξηζηφ αξρηηεθηνληθφ 

ραξαθηήξα, ελεηηθφ Κάζηξν κε ζέα πξνο ηνπο Παμνχο θαη 

ηα ζηελά ηνπ Αρέξνληα θαη ην γξαθηθφ λεζάθη ηεο Παλαγίαο 

κπξνζηά απ’ ην ιηκάλη ηεο 

 Paragaea Parga Old Olive-Oil Factory: Σν πξψην 

κεραλνθίλεην ειαηνηξηβείν ηεο Πάξγαο, ην νπνίν ηδξχζεθε 

ην 1929, έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν ειηάο θαη ρψξν 

γεπζηγλσζίαο θαη καζεκάησλ ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο κε 

βάζε ην ειαηφιαδν 

 Κάζηξν ηεο Αλζνχζαο: Κνληά ζηελ Πάξγα, θάζηξν 

ρηηζκέλν ζε χςσκα, ηα ηείρε ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαηεξεζεί 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

 Κάζηξν ηεο Ρηληάζαο: Μηθξφ παξαζαιάζζην ελεηηθφ θάζηξν 

κεηαμχ Πάξγαο θαη Πξέβεδαο, γλσζηφ θαη σο Θσκφθαζηξν 
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Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Βηφηνπνο ηνπ Αρέξνληα: Σνπίν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, 

εληαγκέλν ζην Γίθηπν Natura 2000 – ζηελ πεξηνρή έρνπλ 

θαηαγξαθεί 699 είδε ρισξίδαο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζπάλησλ εηδψλ παλίδαο 

 Γέιηα ηνπ Καιακά: εκαληηθφο πδξνβηφηνπνο, εληαγκέλνο 

ζην Γίθηπν Natura 2000, ζε κηθξή απφζηαζε βφξεηα ηεο  

Ζγνπκελίηζαο, ηδαληθφο ηφπνο γηα παξαηεξεηέο πηελψλ, 

αθνχ εδψ έρνπλ βξεη θαηαθχγην δεθάδεο είδε 

 Ακκνπδηά: Υσξηφ ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα,  απ’ 

φπνπ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο κπνξεί θαλείο λα 

θηάζεη κε βάξθα θνληά ζην Νεθξνκαληείν (ζην ρσξηφ 

Μεζνπφηακνο), απνηειεί αθεηεξία πνιιψλ νξγαλσκέλσλ 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θαγηάθ, πεδνπνξία, 

πνδειαζία θαη mountain biking, river trekking θαη rafting) 

 Γιπθή: ην ρσξηφ βξίζθεηαη ε είζνδνο γηα ηηο πεγέο ηνπ 

Αρέξνληα, ελψ ππάξρεη θαη κηα απ’ ηηο θαιχηεξεο πίζηεο 

«παξαπέληε» παλειιελίσο, κε παλνξακηθή ζέα ζηα ζηελά 

ηνπ Αρέξνληα 

Παξαιίεο 

 Λνχηζα, Βξάρνο, Βάιηνο, Λχρλνο, αξαθήληθν, Ακκνπδηά, 

Αισλάθη, Καζηξνζπθηά, Μπέια Βξάθα θαη Πηζίλα 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία  

 Φάξηα θαη ζαιαζζηλά, απγνηάξαρν, ρέιηα, νη πεξίθεκεο 

ξηγσηέο γαξίδεο ηνπ Ακβξαθηθνχ, αιιά θαη θξαζί, ιάδη, κέιη, 

ηπξνθνκηθά πξντφληα, ηζίπνπξν, ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά, 

γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη αξσκαηηθά βφηαλα 
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Σνπηθφ Γξνκνιφγην 2:  Άξηα-Ησάλληλα-Γσδψλε 

 

Αθεηεξία Αζήλα 

Πξννξηζκνί Άξηα, Ησάλληλα, Γσδψλε 

Γηάξθεηα  3 Γηαλπθηεξεχζεηο 

Πεξηγξαθή 

 Καη απηή ε επηινγή δηαδξνκήο απαηηεί έλα ηξηήκεξν 

δηαθνπψλ θαη είλαη απ’ ηηο πην πινχζηεο πνιηηηζκηθά 

δηαδξνκέο ηεο Ζπείξνπ 

 Ηδαληθή γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο αξραηνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

θχζεο, ηεο παξάδνζεο, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, αιιά 

θαη ηνπ θαινχ θξαζηνχ 

 ην δεχηεξν κηζφ απηήο ηεο ελφηεηαο, έλαο ζεκαληηθφο 

αξραηνινγηθφο ρψξνο, ηεο Γσδψλεο, αιιά θαη κηα δσληαλή 

πφιε, κε κεγάιν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, πινχζηα 

ηζηνξία θαη έληνλε θπζηνγλσκία, ηα Ησάλληλα, γνεηεχνπλ 

ηνλ επηζθέπηε 

Άξηα 

Αμηνζέαηα 

 Αξραίν Θέαηξν ηεο Ακβξαθίαο: Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζηελ ελφηεηα 3.2 
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 Γεθχξη ηεο Άξηαο: ηελ έμνδν ηεο πφιεο πξνο ηα Ησάλληλα 

βξίζθεηαη ην πην θεκηζκέλν πνιχηνμν γεθχξη ηεο Ζπείξνπ, 

ζπλδεδεκέλν κε ην ιατθφ ζξχιν πνπ ζέιεη ηνλ 

πξσηνκάζηνξα λα ρηίδεη ηε γπλαίθα ηνπ δσληαλή γηα λα 

ζηεξηψζεη. 

 Κάζηξν ηεο Άξηαο: Κάζηξν ηνπ 13νπ αηψλα, απφ ηα πιένλ 

θαινδηαηεξεκέλα ζηελ Διιάδα 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άξηαο: Πεξηιακβάλεη ηξεηο κεγάιεο 

ελφηεηεο εθζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ δεκφζην βίν, ηα 

λεθξνηαθεία θαη ηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ακβξαθίαο θαη θαιχπηνπλ κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, απφ 

ηελ παιαηνιηζηθή επνρή έσο ηνπ ξσκατθνχο ρξφλνπο 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν θνπθάο: Γίπια ζην Γεθχξη ηεο 

Άξηαο, ην θηίξην θηινμελεί ιανγξαθηθά αληηθείκελα θαη 

έληππν πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ζξχιν ηνπ γεθπξηνχ 

Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο 

 Πιάηαλνο ηεο Άξηαο: Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο (έλα 

απφ ηα 52 ηεο Διιάδαο) δίπια απφ ην γεθχξη ηεο Άξηαο, 

ζηνλ πνηακφ Άξαρζν 

 Φηιηππηάδα: ε απφζηαζε πεξίπνπ 10 ιεπηψλ απφ ηελ 

Άξηα, ζηε δηαδξνκή Άξηαο-Ησαλλίλσλ, επηβάιιεηαη κηα 

ζηάζε ζηελ Φηιηππηάδα, ηελ επνλνκαδφκελε θαη πφιε ησλ 

πειαξγψλ, φπνπ νη θάηνηθνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηδαληθέο 

ζπλζήθεο γηα ηνπο πειαξγνχο πνπ θαηαθηάλνπλ θάζε 

ρξφλν θαη πεξλνχλ ην θαινθαίξη ηνπο ζηελ πεξηνρή 

 Λίκλε Εεξνχ: Άιια 10 ιεπηά νδήγεζεο θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο Άξηαο-Ησαλλίλσλ απαηηνχληαη γηα λα θηάζεη 

θαλείο ζηε Λίκλε Εεξνχ, ελδηαθέξνληα βηφηνπν ζε θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κεγάιεο νκνξθηάο, ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα 

πεδνπνξία θαη πνδειαζία ζηηο φρζεο ηεο 

 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Έλα δσληαλφ 

βησκαηηθφ ζρνιείν γηα ην πεξηβάιινλ ζηε ιίκλε Εεξνχ, κε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο αξθεηψλ καζεηψλ, δηαζέηεη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζχγρξνλα 

επνπηηθά κέζα 
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Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο 

 Ναφο ηεο Παλαγίαο ηεο Παξεγνξήηηζζαο: Υηίζηεθε κεηαμχ 

ηνπ 1285 θαη ηνπ 1289 θαη ζεσξείηαη αξηζηνχξγεκα ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο, ελψ αξρηηεθηνληθά αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ 

νθηαγσληθνχ ζηαπξνεηδνχο 

 Ναφο ηεο Αγίαο Θενδψξαο: ηνλ λαφ βξίζθεηαη ε 

ζαξθνθάγνο θαη ηα ιείςαλα ηεο Αγίαο 

 Παλαγία ησλ Βιαρεξλψλ: Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 

ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Άξηα θαη απνηειεί εμαηξεηηθφ δείγκα 

Βπδαληηλήο ηέρλεο ηνπ 900 κ.Υ., κε κεξηθά απ’ ηα 

ζεκαληηθφηεξα έξγα βπδαληηλήο γιππηηθήο (π.ρ. ηέκπιν) ηεο 

Ζπείξνπ 

 Μνλή Κάησ Παλαγηάο: Μνλή ηνπ 13νπ αηψλα δίπια ζηνλ 

Άξαρζν, κε πνιιέο απφ ηηο πέηξεο ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο λα 

πξνέξρνληαη απφ θηίξηα ηεο αξραίαο Ακβξαθίαο 

 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία  

 Πξφζθαηα ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηαο Άξηαο θαηέγξαςε ζε 

ζπλεξγαζία κε ληφπηνπο κάγεηξεο θαη λνηθνθπξέο 200 

ηνπηθά εδέζκαηα θαη δεκηνχξγεζε έλαλ Γαζηξνλνκηθφ 

Οδεγφ Δδεζκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Άξηαο88 

Γσδψλε- 
Ησάλληλα 

Αμηνζέαηα 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο ηεο Γσδψλεο: Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Κάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ: Μέζα ζην θάζηξν βξίζθεηαη ε 

παιηά πφιε, κε πνιιά θαη ζεκαληηθά θηίξηα λα έρνπλ 

δηαζσζεί θαη λα καο δίλνπλ αλάγιπθε εηθφλα κηαο πνιηηείαο 

πνπ γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

 Νήζνο ησλ Ησαλλίλσλ: ην θέληξν ηεο ιίκλεο Πακβψηηδαο 

βξίζθεηαη ην λεζάθη, πξνπχξγην ηνπ βπδαληηλνχ κνλαζηηθνχ 

βίνπ -7 κνλέο ππάξρνπλ ζην λεζί, κε ζπνπδαηφηεξε ηελ 

Μνλή Φηιαλζξσπηλψλ- ηνπ νπνίνπ ε πλεπκαηηθή δσή δελ 

δηαθφπεθε νχηε κεηά ηελ ππνδνχισζε απφ ηνπο Σνχξθνπο  

 Μνπζείν Διιεληθήο Ηζηνξίαο - Κέξηλσλ Οκνησκάησλ 

«Παχινπ Βξέιιε»: Βξίζθεηαη ζην Μπηδάλη, 14 ρηιηφκεηξα 

λφηηα ησλ Ησαλλίλσλ θαη θηινμελεί 150 θέξηλα νκνηψκαηα 

θαη 36 ηζηνξηθά ζέκαηα απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο 

                                                
88

 Γαζηξνλνκηθφο Οδεγφο Δδεζκάησλ, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο. 

http://www.peartas.gov.gr/gastronomia/sintages.pdf
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ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ θαιχπηνπλ 24 αηψλεο, κε έκθαζε 

ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, κέζα απφ ηελ πηζηή 

παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο 

 Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα Ησάλληλα: Σν λεφηεξν 

απφθηεκα ησλ Ησαλλίλσλ θαη 9ν ζεκαηηθφ κνπζείν ηνπ 

Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, βξίζθεηαη ζην θάζηξν 

Ησαλλίλσλ θαη εγθαηληάζηεθε πξνζθάησο, κε ζθνπφ ηε 

δηάζσζε ηεο γλψζεο γηα ηελ επεηξσηηθή αξγπξνηερλία θαη 

ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ζηελ 

νπνία αλαπηχρζεθε θαη ήθκαζε  

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ: ε ζρέδηα ηνπ Άξε 

Κσλζηαληηλίδε, ην θηίξην ηνπ κνπζείνπ ζηεγάδεη επξήκαηα 

απφ ηελ πξψηε αλζξψπηλε εκθάληζε ζηελ Ήπεηξν κέρξη 

ηνλ 3ν κ.Υ. αηψλα, απφ ηε Γσδψλε, ην Νεθξνκαληείν, ηελ 

Καζζηψπε θαη ηε Βίηζα 

 Βπδαληηλφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ θαη Θεζαπξνθπιάθεην: ην 

Μνπζείν εθηίζεληαη επξήκαηα απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή 

έσο θαη ηελ χζηεξε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν, εηθφλεο θαη 

ζξεζθεπηηθά θεηκήιηα απφ ηνλ 16ν κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, ελψ 

ζην ζεζαπξνθπιάθην θπιάζζνληαη ζξεζθεπηηθά θαη 

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα αξγπξνρνΐαο 

 Γεκνηηθφ & Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ: Φηινμελεί 

πνιιά αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο, ηεο εβξατθήο 

θαη ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο πνπ ζπλππήξμαλ επί 

πνιινχο αηψλεο ζην θάζηξν θαη ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ  

 Μνπζείν Ζπεηξσηηθήο Λατθήο Σέρλεο «Κψζηαο Φξφληζνο»: 

Σν κνπζείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα Ησάλληλα, θηινμελεί 

παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, θεληήκαηα, θνζκήκαηα θαη φπια 

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ: ηελ πηλαθνζήθε 

εθηίζεληαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα κεγάισλ Διιήλσλ 

δσγξάθσλ θαη ραξαθηψλ 

 Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ: ε ρψξν 

10.000 η.κ., 24 ζπλεξγαδφκελα εξγαζηήξηα θαηαζθεπάδνπλ 

θαη πσινχλ πξντφληα αξγπξνηερλίαο, θνζκήκαηα, 

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζθεχε θαη εθθιεζηαζηηθά είδε, 

ελψ ζε δηαδξαζηηθή αίζνπζα πνπ ιεηηνπξγεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο γίλεηαη «δσληαλή» επίδεημε θαηαζθεπήο 

ελφο αληηθεηκέλνπ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 
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Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Λίκλε Πακβψηηδα: Με 33 ρηιηφκεηξα πεξίκεηξν, ε ιίκλε 

απνηειεί ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, θεκίδεηαη γηα ηα ςάξηα, 

ηα ρέιηα, ηηο θαξαβίδεο θαη ηα βαηξάρηα ηεο, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη εδέζκαηα ηεο πεξηνρήο (ζηνλ Ηρζπνγελλεηηθφ 

ηαζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Λίκλεο Ησαλλίλσλ 

παξάγεηαη επίζεο ειιεληθφ ραβηάξη απφ νμχξπγρνπο 

ξσζηθήο πξνέιεπζεο), ελψ θηινμελεί επίζεο θάζε ρξφλν 

αγψλεο θσπειαζίαο θαη ζαιάζζηνπ ζθη 

 Γηεζλέο Μνλνπάηη Δ6: Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο πεδνπνξίαο, 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γσδψλεο πεξλά ην Γηεζλέο Μνλνπάηη 

Δ6 (κε αθεηεξία ηε νπεδία), ην νπνίν θαηεπζχλεηαη πξνο 

ην Μέηζνβν θαη απφ εθεί πξνο ηε Μαθεδνλία 

 πήιαην Πεξάκαηνο: πήιαην ζε απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ 

απφ ηα Ησάλληλα, κε 19 είδε ζηαιαθηηηψλ θαη ζηαιαγκηηψλ, 

ειηθίαο πεξίπνπ 1.500.000 ρξφλσλ, κέζα ζην νπνίν κπνξεί 

θαλείο λα δηαλχζεη δηαδξνκή κήθνπο 1.100 κέηξσλ 

 

Δθδειψζεηο 

 Γηνξηή Κξαζηνχ Είηζαο: Πξαγκαηνπνηείηαη ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ν 

ηξχγνο 

 Αγψλεο Κσπειαζίαο ζηε Λίκλε ησλ Ησαλλίλσλ: Οη αγψλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο ηνλ Αχγνπζην θαη επηέκβξην 

 Παλειιήληα Δκπνξηθή Έθζεζε «Ήπεηξνο»: Γηνξγαλψλεηαη 

απφ ηελ HELEXPO Θεζζαινλίθεο θάζε Ηνχλην, κε ηε 

ζπκκεηνρή Διιήλσλ θαη μέλσλ εθζεηψλ 

Αγνξέο 

 Σα Ησάλληλα θεκίδνληαη γηα ηελ αξγπξνρνΐα, ηελ 

παξαδνζηαθή ιατθή ηέρλε θαη ηελ μπινγιππηηθή, έηζη 

επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ θνζκήκαηα, 

πθαληά, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζνπβελίξ, ζθεχε, 

κπαθίξηα θαη ινηπά είδε ζηα καγαδηά γχξσ απφ ην Κάζηξν 

ησλ Ησαλλίλσλ, φπσο θαη ζην Νεζί ηεο Κπξά Φξνζχλεο 

 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία  

 Ζ πεξηνρή παξάγεη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηπξνθνκηθά 

πξντφληα, πνιιέο δε απ’ ηηο κεγαιχηεξεο θαη γλσζηφηεξεο 
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γαιαθηνβηνκεραλίεο θαη ηπξνθνκεία ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ή θνληά ζηνλ άμνλά ηεο (Ήπεηξνο, Γσδψλε, 

Καξαιήο, Μπάθαο, Σάηζεο, Σπξνθνκείν Αβέξσθ) 

 24 ρηιηφκεηξα βφξεηα ησλ Ησαλλίλσλ, νη ιάηξεηο ηνπ θαινχ 

θξαζηνχ ζα απνδεκησζνχλ απφ κηα επίζθεςε ζηε Είηζα, 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ 2.000 ζηξέκκαηα ακπειψλσλ ηεο 

πνηθηιίαο Νηεκπίλα, ε νπνία έρεη θεξπρζεί δψλε Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο 

 ηε Είηζα ιεηηνπξγεί έλα απ’ ηα πην ζχγρξνλα νηλνπνηεία 

ηεο ρψξαο, ην ζπλεηαηξηζηηθφ Ενίλνο ΑΔ, ελψ βνξεηφηεξα, 

θνληά ζην ρσξηφ Μνλαζηήξη ιεηηνπξγεί ην επίζεο 

επηζθέςηκν γηα ην θνηλφ νηλνπνηείν Κηήκα Γθιίλαβνο ΑΔ, θαη 

ηα δχν επηζθέςηκα γηα ην θνηλφ 

 Δπίζεο επηζθέςηκν είλαη θαη ην ηζηνξηθφ νηλνπνηείν Καηψγη 

Αβέξσθ ζην Μέηζνβν, ζε έλαλ πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν 

ρψξν πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε πνηθίισλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζην πιαίζην ηεο μελάγεζεο 

 ηηο ηαβέξλεο θαη ηα εζηηαηφξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

δηαδξνκήο κπνξεί θαλείο λα γεπηεί ηδηαίηεξεο γεχζεηο, φπσο:  

γνκχδηα (ηεγαλεηά ιάραλα), πηιάθη κε γαινηχξη θαη πεηηκέδη, 

ρέιη ζην θεξακίδη, θέθαιν πεηάιη, ζνππηέο ζηνλ ληαβά κε 

θξεκκχδη, κχδηα γεκηζηά κε ζπαλαθφξπδν, κπνπκπάξηα 

(έληεξα γεκηζηά), αγξηνγνχξνπλν κε θπδψληα θαη θάζηαλα, 

ηζνπκπιέθη (θεθηέδεο κε θξεκκχδηα ζην θνχξλν) θαη πνιιά 

είδε πίηαο (δαξθφπηηα, θαζηάηα, θνζκεξί, θξεαζφπηηα, 

κπιαηζάξα, μηλνγαιφπηηα, παηαηφπηηα, πιηγνπξφπηηα, 

ηξαραλφπηηα, γαιαηφπηηα, θνινθπζφπηηα, ιαραλφπηηα, 

καθαξνλφπηηα, ηπξφπηηα κε ξχδη)89 

 Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ, ραξαθηεξηζηηθά 

πηάηα ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο είλαη ην θαηζηθάθη κε 

παηάηεο, ε πξνβαηίλα ζηα θάξβνπλα, ην θνληνζνχβιη, νη 

ρνξηφπηηεο/ιαραλφπηηεο90, θαζψο θαη νη θεθηέδεο κε 

πξαζνζέιηλν, ε θνηφπηηα κε ηξαραλά, ε δπκαξφπηηα, ην 

θξέαο κε ιάραλν, ην ρνηξηλφ κε ηξαραλά, ε πηζπηιίηα, ε 

γαιαηφπηηα θαη ηα ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά καγεηξεκέλα κε 

πνιινχο ηξφπνπο91 

 Άιια ηνπηθά εδέζκαηα: Σζίπνπξν, γιπθά ηαςηνχ, 

παξαδνζηαθά ακπγδαισηά «ζθεξ κπνπξέθ», ρέιηα, γαξίδεο 

Ακβξαθηθνχ, ραβηάξη  Άξηαο, βαηξαρνπφδαξα, πέζηξνθεο, 

κέιη, βαζηιηθφο πνιηφο θαη αξσκαηηθά βφηαλα 

 

                                                
89

 Ο Γαζηξνλνκηθφο Πινχηνο ησλ Εαγνξνρνξίσλ & ηνπ Μεηζφβνπ, Greek Gastronomy Guide. 
90

 Σαμίδη ζηε Γαζηξνλνκία, Epirus for all Seasons. 
91

 Ησάλληλα: Γαζηξνλνκία, The Travel Book. 

http://www.epirus.gr/el/
https://www.dodoni.eu/
http://www.karalis.gr/
http://www.bafas.gr/index.php/en/
http://www.tatshs.gr/
http://metsovomuseum.gr/tossizza-foundation/
http://www.zoinos.gr/
http://www.glivanos.gr/
https://www.ariahotels.gr/content/katogi/winery-12
https://www.ariahotels.gr/content/katogi/winery-12
http://www.greekgastronomyguide.gr/zagori/
http://www.epirusforallseasons.gr/portfolio/%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.thetravelbook.gr/summary.asp?catid=30812&subid=20&relgroup=30
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Σνπηθφ Γξνκνιφγην 3: Ζκεξήζηα Δθδξνκή ζηελ Καζζψπε 

 

Αθεηεξία 
(1) Παξαιηαθφ κέησπν πβφησλ-Πάξγαο, (2) Ζγνπκελίηζα 

(ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο), (3) Λεπθάδα 

Πξννξηζκνί Καζζψπε 

Γηάξθεηα Ζκεξήζηα εθδξνκή 

Πεξηγξαθή 

 ε απφζηαζε 1 ψξαο θαη 15 ιεπηψλ απφ ηελ 

Ζγνπκελίηζα, 45-60 ιεπηψλ απφ ην παξαιηαθφ κέησπν 

πβφησλ-Πάξγαο θαη 1 ψξαο θαη 45 ιεπηψλ απφ ηε 

Λεπθάδα, ε εκεξήζηα εθδξνκή πξνο ηελ Καζζψπε 

πξνζθέξεη ηελ εμαηξεηηθή επθαηξία επίζθεςεο δχν 

κνλαδηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ: ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ ηεο Καζζψπεο θαη ηνπ Νεθξνκαληείνπ ηνπ 

Αρέξνληα 

 πσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε 

εθδξνκή κπνξεί λα εκπινπηηζηεί απφ κηα ζεηξά απφ 

επηζθέςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

ιάηξεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο θχζεο 

Καζζψπε 

Αμηνζέαηα 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Καζζψπεο: Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 
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 Νεθξνκαληείν Αρέξνληα: Σν πην θεκηζκέλν 

λεθξνκαληείν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ βξίζθεηαη 

θνληά ζηηο φρζεο ηεο Αρεξνπζίαο ιίκλεο, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη σο ην ζεκείν θαηάβαζεο ησλ λεθξψλ 

ζηνλ Άδε ζηηο αξραίεο πεγέο – επηζθέςηκνο είλαη ν 

αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ λεθξνκαληείνπ, ην ηεξφ θαη ε 

ππφγεηα αίζνπζα-ζθνηεηλφ αλάθηνξν ηεο Πεξζεθφλεο 

θαη ηνπ Άδε 

 Μλεκείν ηνπ Εαιφγγνπ: Πνιχ θνληά ζηελ Καζζψπε, 

ζην φξνο ηνπ Εαιφγγνπ, βξίζθεηαη ην νκψλπκν 

κλεκείν, έξγν ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ, 

ζηε κλήκε ησλ νπιησηηζζψλ πνπ επέιεμαλ ην 

ζάλαην, αληί ηεο ππνηαγήο 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ Εαιφγγνπ: ην κνπζείν, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Κακαξίλα Πξέβεδαο, πνιχ 

θνληά ζηελ Καζζψπε, παξνπζηάδνληαη παξαδνζηαθέο 

θνξεζηέο, πθαληά, θεληήκαηα θαη εξγαιεία 

 Πφιε ηεο Πάξγαο: Μηα πφιε κε μερσξηζηφ 

αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα, ελεηηθφ Κάζηξν κε ζέα πξνο 

ηνπο Παμνχο θαη ηα ζηελά ηνπ Αρέξνληα θαη ην γξαθηθφ 

λεζάθη ηεο Παλαγίαο κπξνζηά απ’ ην ιηκάλη ηεο 

 Paragaea Parga Old Olive-Oil Factory: Σν πξψην 

κεραλνθίλεην ειαηνηξηβείν ηεο Πάξγαο, ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1929, έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν ειηάο θαη 

ρψξν γεπζηγλσζίαο θαη καζεκάησλ ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο κε βάζε ην ειαηφιαδν 

 Κάζηξν ηεο Αλζνχζαο: Κνληά ζηελ Πάξγα, θάζηξν 

ρηηζκέλν ζε χςσκα, ηα ηείρε ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

δηαηεξεζεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

 Κάζηξν ηεο Ρηληάζαο: Μηθξφ παξαζαιάζζην ελεηηθφ 

θάζηξν κεηαμχ Πάξγαο θαη Πξέβεδαο, γλσζηφ θαη σο 

Θσκφθαζηξν 

Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Βηφηνπνο ηνπ Αρέξνληα: Σνπίν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο, εληαγκέλν ζην Γίθηπν Natura 2000 – ζηελ 

πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί 699 είδε ρισξίδαο θαη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπάλησλ εηδψλ παλίδαο 

 Γέιηα ηνπ Καιακά: εκαληηθφο πδξνβηφηνπνο, 

εληαγκέλνο ζην Γίθηπν Natura 2000, ζε κηθξή 

απφζηαζε βφξεηα ηεο  Ζγνπκελίηζαο, ηδαληθφο ηφπνο 

γηα παξαηεξεηέο πηελψλ, αθνχ εδψ έρνπλ βξεη 

θαηαθχγην δεθάδεο είδε 
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 Ακκνπδηά: Υσξηφ ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα,  

απ’ φπνπ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο κπνξεί θαλείο 

λα θηάζεη κε βάξθα θνληά ζην Νεθξνκαληείν (ζην 

ρσξηφ Μεζνπφηακνο), απνηειεί αθεηεξία πνιιψλ 

νξγαλσκέλσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θαγηάθ, 

πεδνπνξία, πνδειαζία θαη mountain biking, river 

trekking θαη rafting) 

 Γιπθή: ην ρσξηφ βξίζθεηαη ε είζνδνο γηα ηηο πεγέο ηνπ 

Αρέξνληα, ελψ ππάξρεη θαη κηα απ’ ηηο θαιχηεξεο 

πίζηεο «παξαπέληε» παλειιελίσο, κε παλνξακηθή ζέα 

ζηα ζηελά ηνπ Αρέξνληα 

Παξαιίεο 

 Λνχηζα, Βξάρνο, Βάιηνο, Λχρλνο, αξαθήληθν, 

Ακκνπδηά, Αισλάθη, Καζηξνζπθηά, Αξίιιαο, 

Καξαβνζηάζη, Μηθξή θαη Μεγάιε Άκκνο, Μπέια 

Βξάθα, Πηζίλα, Πιαηαξηά, Γξέπαλνο, Μαθξπγηάιη 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία  

 Φάξηα θαη ζαιαζζηλά, απγνηάξαρν, ρέιηα, νη πεξίθεκεο 

ξηγσηέο γαξίδεο ηνπ Ακβξαθηθνχ, αιιά θαη θξαζί, ιάδη, 

κέιη, ηπξνθνκηθά πξντφληα, ηζίπνπξν, ρεηξνπνίεηα 

δπκαξηθά, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη αξσκαηηθά βφηαλα 

 ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο, ρεηξνπνίεηεο 

πίηεο θαη κνλαδηθά, παξαδνζηαθά, θξεαηηθά (θαηζηθάθη, 

πξνβαηίλα, πατδάθηα, αξλί, θνθνξέηζη) 

 

 
  



 51 

Σνπηθφ Γξνκνιφγην 4: Ζκεξήζηα Δθδξνκή ζηε Νηθφπνιε 

 

Αθεηεξία 
(1) Παξαιηαθφ κέησπν πβφησλ-Πάξγαο, (2) Ζγνπκελίηζα 

(ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο), (3) Λεπθάδα 

Πξννξηζκνί Νηθφπνιε 

Γηάξθεηα  Ζκεξήζηα Δθδξνκή 

Πεξηγξαθή 

 ε απφζηαζε 1 ψξαο απφ ηελ Ζγνπκελίηζα θαη 1 ψξαο 

θαη 30 ιεπηψλ απ’ ηε Λεπθάδα, ε εληππσζηαθή 

Νηθφπνιε πξνζθέξεηαη γηα εκεξήζηα εθδξνκή ηφζν γηα 

επηζθέπηεο θξνπαδηέξαο πνπ θαηαθηάλνπλ ζην ιηκάλη 

ηεο Ζγνπκελίηζαο, φζν θαη γηα ηνπο ηνπξίζηεο ησλ 

δπηηθψλ αθηψλ ηνπ Ηνλίνπ (γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

απαηηεζεί ρξφλνο πνπ πνηθίιιεη απφ ηα 45 ιεπηά έσο ηε 

κηζή ψξα) ή ηεο Λεπθάδαο 

 Γηα ηνπο πξψηνπο, ε επίζθεςε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί 

απφ κηα πεξηήγεζε ζηελ πφιε ηεο Πξέβεδαο (10-15 

ιεπηά απφ ηελ Νηθφπνιε), φπνπ κπνξνχλ λα ςσλίζνπλ 

θαη λα γεπηνχλ ηνπηθά πξντφληα 

 Οη δεχηεξνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξν 

σθέιηκν ρξφλν, ηνλ νπνίν, αλαιφγσο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο, κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απ’ ηηο επηινγέο πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ 
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Πξέβεδα-Νηθφπνιε 

Αμηνζέαηα 

 Αξραίν Θέαηξν & Αξραηνινγηθφο Υψξνο Νηθφπνιεο: 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νηθφπνιεο: ην κνπζείν 

εθηίζεληαη απνθιεηζηηθά επξήκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ ηεο Νηθφπνιεο θαη ε παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπλδένληαη δσληαλά -θαη κε ηε 

βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ- κε ην θπζηθφ ηνπο 

ρψξν, δίλνληαο ζηνλ επηζθέπηε πιήξε εηθφλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο επνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε 

επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πξνεγείηαη ή έπεηαη 

 Κάζηξν ησλ Ρσγψλ: Κνληά ζην ρσξηφ ηξνγγπιή, 

θάζηξν ε επνρή αθκήο ηνπ νπνίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ (13νο 

κ.Υ. αηψλαο) 

 Πφιε ηεο Πξέβεδαο: ηελ πφιε βξίζθνληαη ηα θάζηξα 

ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ 

Παληνθξάηνξα 

Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Τδξνβηφηνπνο Ρνδηάο ζηνλ Ακβξαθηθφ: ε απφζηαζε 

πεξίπνπ 20 ιεπηψλ απ’ ηε Νηθφπνιε, κε βάζε ην ρσξηφ 

ηξνγγπιή, βξίζθεηαη ν πδξνβηφηνπνο ηεο Ρνδηάο (κε ην 

νκψλπκν Κέληξν Δλεκέξσζεο), ν κεγαιχηεξνο εληαίνο 

θαιακηψλαο ησλ Βαιθαλίσλ, έλα ηνπίν ζπάληαο 

νκνξθηάο, ηδαληθφ θαη γηα παξαηεξεηέο πνπιηψλ, αθνχ 

εδψ δηαρεηκάδνπλ πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο αγξηφπαπηεο, 

απαληάηαη ε 3ε ζε κέγεζνο απνηθία αξγπξνπειεθάλσλ 

ζηελ Δπξψπε θαη ε κεγαιχηεξε απνηθία εξσδηψλ ζηα 

Βαιθάληα, ελψ ζηνλ ηφπν απηφ παξάγνληαη επίζεο νη 

πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο ρειηψλ ζηελ Διιάδα 

 Αηζζεηηθφ Γάζνο Νηθφπνιεο-Μχηηθα Πξέβεδαο: Σν 

παξαζαιάζζην απηφ δάζνο απνηειείηαη απφ πεχθα, 

επθαιχπηνπο θαη αθαθίεο, γεηηληάδεη κε ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν θαη πξνζθέξεηαη γηα πεξηπάηνπο ζην δίθηπν 

κνλνπαηηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

 Μνπζείν Μηθξνπαλίδαο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο: Σν 

κνπζείν βξίζθεηαη 3 ρηιηφκεηξα απ’ ηελ πφιε ηεο 

Πξέβεδαο, ζηηο φρζεο ηνπ Ακβξαθηθνχ 
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Παξαιίεο 

 ηνλ Ακβξαθηθφ: Κπαλή Αθηή θαη Αγίσλ Απνζηφισλ 

Αισλάθη 

 ην Ηφλην: Καιακίηζη, Μχηηθα θαη Μνλνιίζη 

Δθδειψζεηο 

 Γηεζλέο Υνξσδηαθφ Φεζηηβάι: Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

Πξέβεδα ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 

 Γηεζλέο Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ: 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Πξέβεδα ην δεχηεξν 

αββαηνθχξηαθν ηνπ Ηνπιίνπ 

 Νηθνπφιεηα: Φεζηηβάι κε ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο 

εθδειψζεηο ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Νηθφπνιεο, ην νπνίν 

δηνξγαλψλεηαη θάζε Αχγνπζην 

 Γηνξηή ηεο αξδέιαο: Πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κάζηξν ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα ην πξψην άββαην ηνπ Απγνχζηνπ, κε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή απφ ηνπηθά ζπγθξνηήκαηα, 

νηλνπνζία θαη ζαξδέιεο ζε αθζνλία, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζηνπο επηζθέπηεο 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία 

 Ζ πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ην απγνηάξαρν, γλσζηφ σο ην 

«ραβηάξη ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ» θαη ηε γαξίδα 

γάκπαξε  

 Κεθαινγξαβηέξα, θέηα θαη γαινηχξη Πξέβεδαο είλαη ηα 

ΠΟΠ ηπξηά ηεο πεξηνρήο 

 Δμέρνπζα ζέζε ζην επεηξψηηθν ηξαπέδη έρνπλ νη 

παξαδνζηαθέο πίηεο, φπσο ε ιαδφπηηα θαη ε ρνξηφπηηα, 

θαζψο θαη ηα ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά 

 Απφ ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο μερσξίδεη ν «θέθαινο πεηάιη», 

ςάξη αλνηγκέλν ζηε κέζε, πνπ έρεη ζηεγλψζεη ζηνλ ήιην 

θη έρεη ςεζεί ζηα θάξβνπλα 
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Σνπηθφ Γξνκνιφγην 5: Γσδψλε-Γίηαλα-Ησάλληλα 

 

Αθεηεξία 
(1) Θεζζαινλίθε, (2) Παξαιηαθφ κέησπν πβφησλ-Πάξγαο, (2) 

Ζγνπκελίηζα (ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο), (3) Κέξθπξα 

Πξννξηζκνί Γσδψλε, Γίηαλα, Ησάλληλα 

Γηάξθεηα  Ζκεξήζηα Δθδξνκή 

Πεξηγξαθή 

 Γπν ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Ζπείξνπ 

κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ κέζα ζε κηα κέξα νη 

ελδηαθεξφκελνη, κε εμαίξεζε ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ 

Κέξθπξα θαη ηε Θεζζαινλίθε πνπ ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ 

ηνλ έλαλ απφ ηνπο δπν ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ 

επίζθεςε ζηα Ησάλληλα, αλ δελ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν. 

 ε 2 ψξεο θαη 40 ιεπηά θηάλνπλ ζηελ ελφηεηα απηή νδηθψο, 

κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, νη Θεζζαινληθείο (πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ άιια 45 ιεπηά γηα ηα Γίηαλα), εχθνια ηελ 

πξνζεγγίδνπλ νη ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο κέζσ ηνπ ιηκαληνχ 

ηεο Ζγνπκελίηζαο, θαζψο απαηηνχληαη 20 ιεπηά κέρξη ηα 

Γίηαλα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα βειηησζνχλ νη 

δπζλζήθεο πξνζβαζηκφηεηαο, 50 ιεπηά γηα ηε Γσδψλε θαη 

1 ψξα γηα ηα Ησάλληλα, ελψ νη ηνπξίζηεο ηνπ δπηηθνχ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ ρξεηάδνληαη απφ 1 έσο κηάκηζε ψξα 

αληηζηνίρσο 

Γίτανα

Δωδώνη



 55 

 Μεγαιχηεξνη ρξφλνη απαηηνχληαη γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο 

απφ ηελ Κέξθπξα ελδηαθεξφκελνπο (ζηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηνχληαη 2 ψξεο θαη 15 ιεπηά γηα ηε Γσδψλε θαη αθφκε 

15 ιεπηά γηα ηα Ησάλληλα), γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ακεηαθίλεηα δξνκνιφγηα πινίσλ επηζηξνθήο πεξηνξίδεη 

ηηο επηινγέο ζηε Γσδψλε θαη ζε κηα βφιηα ζηα Ησάλληλα 

Γσδψλε-Γίηαλα-
Ησάλληλα 

Αμηνζέαηα 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο ηεο Γσδψλεο: Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο ησλ Γηηάλσλ: Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα 3.2 

 Αθξφπνιε Καζηξίηζαο: Ζ αθξφπνιε ζην ιφθν ηεο 

Καζηξίηζαο πξφζθαηα δηακνξθψζεθε ζε έλαλ νξγαλσκέλν 

αξραηνινγηθφ ρψξν92 

 Αθξφπνιε Μεγάινπ Γαξδηθίνπ: Ο νρπξσκέλνο νηθηζκφο 

απνηειεί ηε βνξεηφηεξε απφ ηηο ηξεηο αθξνπφιεηο πνπ 

θχιαζζαλ ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα93 

 Πάξθν Κιεκαηηάο: Σν αξραηνινγηθφ πάξθν Κιεκαηηάο 

πεξηιακβάλεη πέληε κεηαβπδαληηλνχο λανχο 

 Κάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ: Μέζα ζην θάζηξν βξίζθεηαη ε 

παιηά πφιε, κε πνιιά θαη ζεκαληηθά θηίξηα λα έρνπλ 

δηαζσζεί θαη λα καο δίλνπλ αλάγιπθε εηθφλα κηαο πνιηηείαο 

πνπ γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

 Νήζνο ησλ Ησαλλίλσλ: ην θέληξν ηεο ιίκλεο Πακβψηηδαο 

βξίζθεηαη ην λεζάθη απηφ, πξνπχξγην ηνπ βπδαληηλνχ 

κνλαζηηθνχ βίνπ -7 κνλέο ππάξρνπλ ζην λεζί κε 

ζπνπδαηφηεξε ηελ Μνλή Φηιαλζξσπηλψλ- ηνπ νπνίνπ ε 

πλεπκαηηθή δσή δελ δηαθφπεθε νχηε κεηά ηελ ππνδνχισζε 

απφ ηνπο Σνχξθνπο  

 Μνπζείν Διιεληθήο Ηζηνξίαο - Κέξηλσλ Οκνησκάησλ 

«Παχινπ Βξέιιε»: Βξίζθεηαη ζην Μπηδάλη, 14 ρηιηφκεηξα 

λφηηα ησλ Ησαλλίλσλ θαη θηινμελεί 150 θέξηλα νκνηψκαηα 

θαη 36 ηζηνξηθά ζέκαηα απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ θαιχπηνπλ 24 αηψλεο, κε έκθαζε 

ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, κέζα απφ ηελ πηζηή 

παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο 

 Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα Ησάλληλα: Σν λεφηεξν 

απφθηεκα ησλ Ησαλλίλσλ θαη 9ν ζεκαηηθφ κνπζείν ηνπ 

                                                
92

 Ησάλληλα: Δπηζθέςηκνο ν Αξραηνινγηθφο Υψξνο ηεο Αθξφπνιεο Καζηξίηζαο, Ναπηεκπνξηθή. 
93

 Αθξφπνιε Μεγάινπ Γαξδηθίνπ, Οδπζζεχο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

http://www.naftemporiki.gr/story/1114023/ioannina-episkepsimos-o-arxaiologikos-xoros-tis-akropolis-kastritsas
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=16182
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Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, βξίζθεηαη ζην θάζηξν 

Ησαλλίλσλ θαη εγθαηληάζηεθε πξνζθάησο, κε ζθνπφ ηε 

δηάζσζε ηεο γλψζεο γηα ηελ επεηξσηηθή αξγπξνηερλία θαη 

ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ζηελ 

νπνία αλαπηχρζεθε θαη ήθκαζε  

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ: ε ζρέδηα ηνπ Άξε 

Κσλζηαληηλίδε, ην θηίξην ηνπ κνπζείνπ ζηεγάδεη επξήκαηα 

απφ ηελ πξψηε αλζξψπηλε εκθάληζε ζηελ Ήπεηξν κέρξη 

ηνλ 3ν κ.Υ. αηψλα, απφ ηε Γσδψλε, ην Νεθξνκαληείν,ηελ 

Καζζψπε θαη ηε Βίηζα 

 Βπδαληηλφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ θαη ζεζαπξνθπιάθεην: ην 

κνπζείν εθηίζεληαη επξήκαηα απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή 

έσο θαη ηελ χζηεξε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν,  εηθφλεο θαη 

ζξεζθεπηηθά θεηκήιηα απφ ηνλ 16ν κέρξη ηνλ 19ν αηψλα. ην 

ζεζαπξνθπιάθεην θπιάζζνληαη ζξεζθεπηηθά θαη 

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα αξγπξνρνίαο 

 Γεκνηηθφ & Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ: θηινμελεί 

πνιιά αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο, ηεο εβξατθήο 

θαη ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο πνπ ζπλππήξμαλ επί 

πνιινχο αηψλεο ζην θάζηξν θαη ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ  

 Μνπζείν Ζπεηξσηηθήο Λατθήο Σέρλεο «Κψζηαο Φξφληζνο»: 

Σν κνπζείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα Ησάλληλα, θηινμελεί 

παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, θεληήκαηα, θνζκήκαηα θαη φπια 

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ: ηελ πηλαθνζήθε 

εθηίζεληαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα κεγάισλ ειιήλσλ 

δσγξάθσλ θαη ραξαθηψλ 

 Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ: ε ρψξν 

10.000 η.κ., 24 ζπλεξγαδφκελα εξγαζηήξηα θαηαζθεπάδνπλ 

θαη πσινχλ πξντφληα αξγπξνηερλίαο, θνζκήκαηα, 

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζθεχε θαη εθθιεζηαζηηθά είδε, 

ελψ ζε δηαδξαζηηθή αίζνπζα πνπ ιεηηνπξγεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο γίλεηαη «δσληαλή» επίδεημε θαηαζθεπήο 

ελφο αληηθεηκέλνπ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Λίκλε Πακβψηηδα: Με 33 ρηιηφκεηξα πεξίκεηξν, ε ιίκλε 

απνηειεί ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, θεκίδεηαη γηα ηα ςάξηα, 

ηα ρέιηα, ηηο θαξαβίδεο θαη ηα βαηξάρηα ηεο, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη εδέζκαηα ηεο πεξηνρήο (ζηνλ Ηρζπνγελλεηηθφ 

ηαζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Λίκλεο Ησαλλίλσλ 

παξάγεηαη επίζεο ειιεληθφ ραβηάξη απφ νμχξπγρνπο 

ξσζηθήο πξνέιεπζεο), ελψ θηινμελεί επίζεο θάζε ρξφλν 

αγψλεο θσπειαζίαο θαη ζαιάζζηνπ ζθη 
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 Γηεζλέο Μνλνπάηη Δ6: Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο πεδνπνξίαο, 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γσδψλεο πεξλά ην Γηεζλέο Μνλνπάηη 

Δ6 (κε αθεηεξία ηε νπεδία), ην νπνίν θαηεπζχλεηαη πξνο 

ην Μέηζνβν θαη απφ εθεί πξνο ηε Μαθεδνλία 

 πήιαην Πεξάκαηνο: πήιαην ζε απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ 

απφ ηα Ησάλληλα, κε 19 είδε ζηαιαθηηηψλ θαη ζηαιαγκηηψλ, 

ειηθίαο πεξίπνπ 1.500.000 ρξφλσλ, κέζα ζην νπνίν κπνξεί 

θαλείο λα δηαλχζεη δηαδξνκή κήθνπο 1.100 κέηξσλ  

 Γέιηα ηνπ Πνηακνχ Καιακά: Οξίδεηαη απφ ην ηξίγσλν 

Ζγνπκελίηζα-Ράγην-αγηάδα θαη πνξεί θαλείο λα πιεχζεη ην 

πνηάκη, λα επηζθεθζεί ηα λεζάθηα κέζα ζην δέιηα, λα 

παξαηεξήζεη ηα ρηιηάδεο πνπιηά πνπ θσιηάδνπλ ζηνλ 

πγξφηνπν θαη λα ζπλαληήζεη θνπάδηα κε άγξηα άινγα 

Δθδειψζεηο 

 Γηνξηή Κξαζηνχ Είηζαο: Πξαγκαηνπνηείηαη ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ν 

ηξχγνο 

 Αγψλεο Κσπειαζίαο ζηε Λίκλε ησλ Ησαλλίλσλ: Οη αγψλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο ηνλ Αχγνπζην θαη επηέκβξην 

 Αγψλεο Κσπειαζίαο θαη Δθδειψζεηο ζηελ Ζγνπκελίηζα: 

Αγψλεο θαη εθδειψζεηο θάζε θαινθαίξη ζηελ Ζγνπκελίηζα 

απφ ηνλ Ναπηαζιεηηθφ κηιν 

 Παλειιήληα Δκπνξηθή Έθζεζε «Ήπεηξνο»: Γηνξγαλψλεηαη 

απφ ηελ HELEXPO Θεζζαινλίθεο θάζε Ηνχλην, κε ηε 

ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη μέλσλ εθζεηψλ 

Αγνξέο 

 Σα Ησάλληλα θεκίδνληαη γηα ηελ αξγπξνρνΐα, ηελ 

παξαδνζηαθή ιατθή ηέρλε θαη ηελ μπινγιππηηθή, έηζη 

επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ θνζκήκαηα, 

πθαληά, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζνπβελίξ, ζθεχε, 

κπαθίξηα θαη ινηπά είδε ζηα καγαδηά γχξσ απφ ην Κάζηξν 

ησλ Ησαλλίλσλ, φπσο θαη ζην Νεζί ηεο Κπξά Φξνζχλεο 

Σνπηθή Γαζηξνλνκία  

 Ζ πεξηνρή παξάγεη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηπξνθνκηθά 

πξντφληα, πνιιέο δε απ’ ηηο κεγαιχηεξεο θαη γλσζηφηεξεο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο θαη ηπξνθνκεία ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ή θνληά ζηνλ άμνλά ηεο (Ήπεηξνο, Γσδψλε, 

Μπάθαο, Σπξνθνκείν Αβέξσθ) 

http://www.epirus.gr/el/
https://www.dodoni.eu/
http://www.bafas.gr/index.php/en/
http://metsovomuseum.gr/tossizza-foundation/
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 24 ρηιηφκεηξα βφξεηα ησλ Ησαλλίλσλ, νη ιάηξεηο ηνπ θαινχ 

θξαζηνχ ζα απνδεκησζνχλ απφ κηα επίζθεςε ζηε Είηζα, 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ 2.000 ζηξέκκαηα ακπειψλσλ ηεο 

πνηθηιίαο Νηεκπίλα, ε νπνία έρεη θεξπρζεί δψλε Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο 

 ηε Είηζα ιεηηνπξγεί έλα απ’ ηα πην ζχγρξνλα νηλνπνηεία 

ηεο ρψξαο, ην ζπλεηαηξηζηηθφ Ενίλνο ΑΔ, ελψ βνξεηφηεξα, 

θνληά ζην ρσξηφ Μνλαζηήξη ιεηηνπξγεί ην επίζεο 

επηζθέςηκν γηα ην θνηλφ νηλνπνηείν Κηήκα Γθιίλαβνο ΑΔ, θαη 

ηα δχν επηζθέςηκα γηα ην θνηλφ. 

 Δπίζεο επηζθέςηκν είλαη θαη ην ηζηνξηθφ νηλνπνηείν Καηψγη 

Αβέξσθ ζην Μέηζνβν, ζε έλαλ πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν 

ρψξν πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε πνηθίισλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζην πιαίζην ηεο μελάγεζεο 

 ηηο ηαβέξλεο θαη ηα εζηηαηφξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

δηαδξνκήο, κπνξεί θαλείο λα γεπηεί ραξαθηεξηζηηθέο ηνπηθέο 

γεχζεηο, φπσο ην θαηζηθάθη κε παηάηεο, ε πξνβαηίλα ζηα 

θάξβνπλα, ην θνληνζνχβιη, νη ρνξηφπηηεο/ιαραλφπηηεο94, 

θαζψο θαη νη θεθηέδεο κε πξαζνζέιηλν, ε θνηφπηηα κε 

ηξαραλά, ε δπκαξφπηηα, ην θξέαο κε ιάραλν, ην ρνηξηλφ κε 

ηξαραλά, ε πηζπηιίηα, ε γαιαηφπηηα θαη ηα ρεηξνπνίεηα 

δπκαξηθά καγεηξεκέλα κε πνιινχο ηξφπνπο95, ελψ 

αζθαιψο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςεη ηα βαηξαρνπφδαξα, 

ραξαθηεξηζηηθφ πηάην ζηηο ηαβέξλεο ηνπ λεζηνχ ηεο Λίκλεο 

Πακβψηηδαο 

 Άιια ηνπηθά εδέζκαηα: Σζίπνπξν, γιπθά ηαςηνχ, 

παξαδνζηαθά ακπγδαισηά «ζθεξ κπνπξέθ», κέιη, 

βαζηιηθφο πνιηφο θαη αξσκαηηθά βφηαλα 

                                                
94

 Σαμίδη ζηε Γαζηξνλνκία, Epirus for all Seasons. 
95

 Ησάλληλα: Γαζηξνλνκία, The Travel Book. 

http://www.zoinos.gr/
http://www.glivanos.gr/
https://www.ariahotels.gr/content/katogi/winery-12
https://www.ariahotels.gr/content/katogi/winery-12
http://www.epirusforallseasons.gr/portfolio/%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.thetravelbook.gr/summary.asp?catid=30812&subid=20&relgroup=30


4.4. Υξφλνη  & Υηιηνκεηξηθέο Απνζηάζεηο 

Υξφλνη & Υηιηνκεηξηθέο Απνζηάζεηο96 

Αθεηεξία 

Πξννξηζκφο 

Ησάλληλα Γσδψλε Γίηαλα Πξέβεδα Νθφπνιε Καζζψπε Άξηα 

Αζήλα 5:30 ψξεο  / 420 km 5:15 ψξεο / 412 km 5:52 ψξεο / 454 km 4:42 ψξεο / 362km 4:48 ψξεο / 371 km 5:10 ψξεο / 385 km 4:37 ψξεο / 354 km 

Θεζζαινλίθε 2:42 ψξεο / 261 km 2:40 ψξεο / 266 km 3:22 ψξεο / 332 km 3:50 ψξεο / 349 km 3:38 ψξεο / 341 km 3:43 ψξεο / 342 km 3:30 ψξεο / 322 km 

Ησάλληλα - 0:28 ψξεο / 21 km 1:11 ψξεο / 87 km 1:34 ψξεο / 103 km 1:29 ψξεο / 96 km 1:32 ψξεο / 97 km 1:14 ψξεο / 74 km 

Ζγνπκελίηζα 1:05 ψξεο / 78 km 0:50 ψξεο / 65 km 0:20 ψξεο / 11 km 1:10 ψξεο / 85 km 1:05 ψξεο / 79 km 1:15 ψξεο / 82 km 1:20 ψξεο / 107 km 

Κέξθπξα 2:30 ψξεο 2:18 ψξεο 1:54 ψξεο 2:43 ψξεο 2:39 ψξεο 2:42 ψξεο 3:05 ψξεο 

Λεπθάδα 2:52 ψξεο / 158 km 2:45 ψξεο / 150 km 2:35 ψξεο / 145 km 1:26 ψξεο / 54 km 1:32 ψξεο / 63 km 1:44 ψξεο / 77 km 2:05 ψξεο / 103 km 

Πξέβεδα 1:34 ψξεο / 103 km 1:29 ψξεο / 96 km 1:20 ψξεο / 94 km - 0:28 ψξεο / 25 km 0:12 ψξεο / 8 km 0:46 ψξεο / 49 km 

Πάξγα 1:19 ψξεο / 98 km 1:05 ψξεο / 85 km 1 ψξα / 55 km 0:52 ψξεο / 40 km 1:05 ψξεο / 59 km 0:56 ιεπηά / 56 km 1:57 ψξεο / 118 km 
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 Ζ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ζηνηρεία δηαδξνκψλ ηεο εθαξκνγήο Google Maps ηνπ Μαξηίνπ 2017. 

https://www.google.com/maps


5. πκκεηνρή Φνξέσλ, Δπηρεηξήζεσλ, Τπνδνκψλ ζηελ Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ην θπξίαξρν κνληέιν 

ηνπξηζκνχ «ήιηνπ θαη ζάιαζζαο», γεγνλφο πνπ ελ κέξεη εμεγεί ηε κηθξφηεξε ηνπ 

αλακελφκελνπ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Διιάδαο (ν πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο πξνζειθχεη ζηε ρψξα καο κφιηο ην 2,4% ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζ΄απηήλ ηελ θαηεγνξία)97. 

Αλάκεζα ζε άιια, νη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, παξέρνληαη απφ πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπληειεζηέο, κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ζηφρνπο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί κε επηηπρία έλα πνιηηηζηηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, απαηηείηαη ζπλερήο ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο απηψλ ησλ πνιιψλ 

θαη αλφκνησλ κεηαμχ ηνπο ζπληειεζηψλ -δεκφζηνο ηνκέαο, δηαρεηξηζηέο θνηλσθειψλ 

ππνδνκψλ, ηδηψηεο (επηρεηξεκαηίεο θαη επαγγεικαηίεο), θνηλσλία ησλ πνιηηψλ- έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ έλα εληαίν θαη πςειφ πνηνηηθά επίπεδν ζην πξνζθεξφκελν 

ηειηθφ πξντφλ, ζπληνληδφκελνη κε ζεηηθφ πλεχκα ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ98. 

Αθνινπζψληαο απηνχο ηνπο θαλφλεο, ε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ 

ηεο Ζπείξνπ, κε δπλεηηθή δήηεζε είηε απφ επηζθέπηεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα, είηε εηδηθήο θαηεγνξίαο, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα 

δπλακηθφ θαη ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ παθέην, κέζα απ’ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ ζε φιν ην 

θάζκα ησλ εκπιεθνκέλσλ, κε ζηφρνπο: 

 Σε δεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ επψλπκνπ πξντφληνο («brand name») 

δηεζλψο αλαγλσξίζηκνπ. 

 Σελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 

 Σε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνχο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 Σελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Σελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. 

Χο λέν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ελδηαθέξεη νξγαληζκνχο, θνξείο, 

επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή, 

ή ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα θαη αιιειεπίδξαζε κε ηε Γηαδξνκή θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο, φπσο:  

 Ξελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα. 

                                                
97

 Ο Πειάηεο Μαο θαη νη Πειάηεο ησλ Άιισλ, INSETE (2015). 
98

 Μειέηε Αλαβάζκηζεο ηνπ Πξντφληνο «Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο» Μέζσ Δξγαιείσλ ΔΠΑ, 
INSETE & ΣΑΓΗΟΝ ΑΔ (2015). 

http://www.insete.gr/el-gr/Dashboard/Μελέτες-IΝΣΕΤΕ/Ευρωπαϊκός-Τουρισμός
http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/06/2015_Politistikos_Tourismos.pdf


 61 

 Υψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

 Δπηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνχο ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

 Σνπξηζηηθά γξαθεία εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 Μεγάινπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 Οξγαληζκνχο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ. 

 Δηαηξείεο θξνπαδηέξαο. 

 Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

 Δηαηξείεο δηαρείξηζεο νδηθψλ αμφλσλ. 

 Υψξνπο πνιηηηζκνχ (κνπζεία, πηλαθνζήθεο, θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

θ.ιπ.). 

 Γηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ή ζα κπνξνχζαλ 

λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

5.1. Κξηηήξηα πκκεηνρήο / Πξνδηαγξαθέο 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, έρεη ζεκαζία λα απνζαθελίζνπκε ηα 

ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνπκε ππφςηλ θαηά ηελ άζθεζε απηή, ηα 

θξηηήξηα δειαδή ηα νπνία θαζηζηνχλ επσθειή ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ, ππνδνκψλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ ζηε Γηαδξνκή. 

Κάπνηα ελδεηθηηθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ηα νπνία νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςηλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Γεσγξαθηθή ζπλάθεηα: Ζ γεσγξαθηθή εγγχηεηα κηαο επηρείξεζεο, ελφο θνξέα 

ή κηαο ππνδνκήο ζηε Γηαδξνκή είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην 

ζηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ. Παξά ηαχηα, ε 

εγγχηεηα δελ είλαη ην παλ: παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα επηρείξεζε ηεο Ζπείξνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνκεζεχεη πξντφληα ζε κηα άιιε επί ηεο Γηαδξνκήο, λα έρεη 

ινηπφλ ζπκθέξνλ ζηελ αλάπηπμή ηεο, ρσξίο θαη’ αλάγθελ λα βξίζθεηαη πιεζίνλ 

απηήο. Έηζη πξνηηκνχκε ην θξηηήξην «γεσγξαθηθή ζπλάθεηα», ην νπνίν επηηξέπεη 

κηα πην νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα έρεη 

απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο. 

 Σνπηθφηεηα: Ο ηνπηθφο ραξαθηήξαο ελφο πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηελ επηινγή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηε 

Γηαδξνκή, άιισζηε ε αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

επσθειεζεί απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Ζπείξνπ, ηελ ηζηνξία θαη ηηο 

παξαδφζεηο ηεο. Έηζη, επηρεηξήζεηο, θνξείο, πξντφληα θαη επαγγεικαηίεο πνπ 

ρηίδνπλ πάλσ ζηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο Ζπείξνπ έρνπλ πνιιά λα 
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πξνζθέξνπλ ζηε Γηαδξνκή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια 

ζην branding ηεο πεξηνρήο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 Μνλαδηθφηεηα: Καηά ηελ ίδηα ινγηθή, θαη ε κνλαδηθφηεηα ελφο πξνηεηλφκελνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο έρεη ηε ζεκαζία ηεο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε εθζεηηθφ 

βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο. Ζ κνλαδηθφηεηα ζπληειεί ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ brand name, ηφζν φηαλ αθνξά πξντφληα (π.ρ. έλα 

παξαδνζηαθφ θφζκεκα Ζπεηξψηηθεο ηερλνηξνπίαο), φζν θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ππεξεζίεο (π.ρ. κηα κνλαδηθήο ζέαο πίζηα «παξαπέληε») ή έλα αμηνζέαην (π.ρ. 

έλαο πδξνβηφηνπνο κνλαδηθνχ θάιινπο κε ζπάληα παλίδα). 

 Πνηθηιία: Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ζηε Γηαδξνκή λα ζπκκεηέρεη κηα ηθαλή 

πνηθηιία ππνδνκψλ, θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη 

εμεηδηθεχζεσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηακφξθσζε ελφο φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλνπ θαη ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, θαηάιιεινπ γηα έλα επξχ 

δπλεηηθφ θνηλφ. Σα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ ζπάληα είλαη κνλνδηάζηαηα, 

αθφκε θαη γηα ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο εμ απηψλ, έηζη ε επηινγή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ χπαξμε πιήζνπο επηινγψλ πνπ λα 

ηαηξηάδνπλ ζηα αιιεινθαιππηφκελα απηά ελδηαθέξνληα. 

 Δμσζηξέθεηα: Ζ επίδεημε εθ κέξνπο επηρεηξήζεσλ θαη παξαγσγψλ 

εμσζηξέθεηαο, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο -κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ- ζε δηεζλείο εθζέζεηο (π.ρ. ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ Anuga ηεο Κνισλίαο, ζηε «Food & Life» ζην Μφλαρν, ζηε 

«Foodex Saudi» ζηε Σδέληα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζε δηήκεξν παξνπζίαζεο 

πξντφλησλ ζηα Σίξαλα θ.ά.), φζν θαη ζε πνιιέο ειιεληθέο, είηε απφ ηε 

δηαηήξεζε ηζηνζειίδαο ηνπιάρηζηνλ δίγισζζεο, είηε επεηδή δηαζέηνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη κέζσ ειεθηξνληθψλ e-shops είλαη ζεκαληηθή, θαζψο 

απνθαιχπηεη κηα δηάζεζε εμππεξέηεζεο μέλνπ θνηλνχ πνπ είλαη θαηαιπηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο. 

 Παξνπζία ζην δηαδίθηπν: Μηα ηθαλνπνηεηηθή θαη φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ ηνπιάρηζηνλ δίγισζζε παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

παξαγσγνχ ζην δηαδίθηπν είλαη απφ κφλε ηεο ελδεηθηηθή κηαο δηάζεζεο γηα 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε ηερλνινγία γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ελφο θνηλνχ, αιιά θαη ηε δηεχξπλζε απηνχ. 

 Μέγεζνο: Δίλαη ζαθέο φηη ελψ ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε ην κνλαδηθφ θξηηήξην πνπ ιακβάλνπκε ππφςηλ, ε έληαμε θάπνησλ εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ζπείξνπ ζηε Γηαδξνκή ζα είρε ζεηηθφ 

πξφζεκν ζηε δπλαηφηεηα ηεο Γηαδξνκήο λα εμειηρζεί θαη λα αλαδεηρζεί κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο, θάηη επσθειέο γηα ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 Κπθινθνξία: Δθηφο απφ ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο παξαγσγνχ, 

ζεκαζία έρεη θαη ην πφζν επξεία είλαη ε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ εληφο 

θαη εθηφο ηεο Ζπείξνπ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε επξεία θπθινθνξία 

ελφο πξντφληνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ έληαμε ελφο 

παξαγσγνχ ζηε Γηαδξνκή, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

γεσγξαθηθά ν παξαγσγφο δελ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο Γηαδξνκήο. 
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 Γπλαηφηεηεο ζπλεξγεηψλ: Ζ Γηαδξνκή είλαη ζηελ πξάμε κηα κνξθή 

δηθηχσζεο, έηζη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςηλ θαη ζα θαιιηεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο Γηαδξνκήο 

ζπζηεκαηηθά. ζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαη εληνλφηεξεο είλαη νη ζπλέξγεηεο 

απηέο, ηφζν κεγαιχηεξα ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ, ηφζν νη 

εκπιεθφκελνη, φζν θαη ε ίδηα ε Γηαδξνκή ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

 Τθηζηάκελα δίθηπα: Τθηζηάκελεο δηθηπψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη λα εληαρζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο 

Γηαδξνκήο, θαζψο ε εκπηζηνζχλε θαη ην «track record» ζπλεξγαζίαο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο επξχηεξεο δηθηχσζεο 

ε νπνία επηδηψθεηαη. 

5.2. Δληνπηζκφο Πηζαλψλ πκκεηερφλησλ 

Οδηθνί Άμνλεο 
 

 Νέα Οδφο ΑΔ: Δίλαη ε εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη  ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε δηαρείξηζε  ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ «Ηνλία Οδφο», ν νπνίνο ζπλδέεη φιε ηε 

Γπηηθή Διιάδα, αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα θαη 

πξνζθέξνληαο επαξθέζηεξε ζχλδεζε ησλ ιηκαληψλ Ζγνπκελίηζαο, Αζηαθνχ θαη 

Πάηξαο. Ζ Ηνλία Οδφο, κήθνπο 196 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Αληίξξην έσο ηα 

Ησάλληλα (αληζφπεδνο θφκβνο κε ηελ Δγλαηία νδφ), ζπκβάιιεη ζηελ επξχηεξε 

αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, βειηηψλνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε πεξηνρέο 

κε πςειφ ηνπξηζηηθφ θαη αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ ην ηαμίδη απφ ην 

Αληίξξην έσο θαη ηα Ησάλληλα ζα δηαξθεί 1 ψξα θαη 40 ιεπηά, έλαληη 3 σξψλ θαη 

30 ιεπηψλ ζήκεξα. 

 Δγλαηία Οδφο ΑΔ: Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δγλαηία Οδφο» άιιαμε άξδελ ηα 

δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη 

βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηελ Ήπεηξν, κεηψλνληαο δξακαηηθά ηνπο ρξφλνπο 

κεηάβαζεο ζε αζθαιείο ζπλζήθεο. Με ζπλνιηθφ κήθνο 670 ρηιηνκέηξσλ, 123 εθ 

ησλ νπνίσλ δηαηξέρνπλ ηελ Ήπεηξν, εθηείλεηαη απφ ηελ Ζγνπκελίηζα ηνπ Ννκνχ 

Θεζπξσηίαο έσο ηνπο Κήπνπο ηνπ Ννκνχ 'Δβξνπ, δηεξρφκελε απφ ηηο πφιεηο 

Ζγνπκελίηζα, Ησάλληλα, Μέηζνβν, Γξεβελά, Κνδάλε, Βέξνηα, Θεζζαινλίθε, 

Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή θαη Αιεμαλδξνχπνιε. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο εηαηξηθήο επζχλεο, ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηεί αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθέο, έξγα πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ, κέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

θ.ι.π. 

Αεξνδξφκηα 
 

 Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ησαλλίλσλ «Βαζηιεχο Πχξξνο»: Σν Αεξνδξφκην 

Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απ’ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη 

ζπλδέεη ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ κε ηελ Αζήλα θαη θχξηεο πφιεηο ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο.  
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o Δμππεξεηεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά πηήζεηο εζσηεξηθνχ, κε 86.515 

επηβάηεο λα δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ ην 201599.  

o Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή απνηειεί αλεξρφκελν πξννξηζκφ, κε ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε λα απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, «κεγάινη tour operators απφ ην εμσηεξηθφ, έρνπλ 

εθδειψζεη εγγξάθσο πξνο ην Γήκν Ησαλληηψλ θαη ηελ Έλσζε 

Ξελνδφρσλ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ ην 

Αεξνδξφκην Ησαλλίλσλ ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπο, φκσο ζπλαξηνχλ ηηο 

ηειηθέο ηνπο απνθάζεηο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

ζπρλψλ αθπξψζεσλ πηήζεσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ έιιεηςε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πξνζέγγηζεο, πνπ θαζηζηά 

αλαμηφπηζην ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πηήζεσλ»100.  

o Tα πξψηα θαιά λέα, κεηά απφ θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ, ήξζαλ 

πξνζθάησο, κε ηνλ κεγαιχηεξν tour operator ηεο θαλδηλαβίαο, ην 

Apollo Travel Group, λα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2017 

πηήζεηο charter απ’ ηελ Κνπεγράγε πξνο ηα Ησάλληλα, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηνλ Οθηψβξην θαη ζα εμππεξεηνχλ ηνπο 

θνξπθαίνπο ζεξηλνχο πξννξηζκνχο ηεο Ζπείξνπ101. 

 Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αθηίνπ: To αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ, ην νπνίν δηνηθεηηθά 

αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, εμππεξεηεί ηελ Πξέβεδα θαη ηε 

Λεπθάδα, απέρνληαο 4,5 θαη 20 ρηιηφκεηξα απφ ηνπο πξννξηζκνχο αληηζηνίρσο.  

o Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2016, κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε, έλα ρξφλν 

λσξίηεξα, 14 πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, ν Αεξνιηκέλαο Αθηίνπ έρεη 

πεξηέιζεη γηα 40 έηε ζηελ Κνηλνπξαμία Fraport AG/κηινο Κνπεινχδνπ. 

ηφρνο ηεο θνηλνπξαμίαο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν, 

είλαη «λα εληζρχζεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ θαη λα 

επηκεθχλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ελψ ζεσξεί φηη ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζα δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ»102. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Fraport AG Stefan Schulte αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «ε Διιάδα έρεη 

κεγάιν κέιινλ θαη είλαη πνιχ ειθπζηηθή ηνπξηζηηθά [...] ηα αεξνδξφκηα 

είλαη κέξνο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ»103. 

o Καηά ην 2015, ζηνλ Αεξνιηκέλα Αθηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.223 

πηήζεηο εζσηεξηθνχ θαη θαηαγξάθεθαλ 4.315 αθίμεηο θαη 3.969 

                                                
99

 ηαηηζηηθά ηνηρεία Αεξνιηκέλα Ησαλλίλσλ «Βαζηιεχο Πχξξνο» Πεξηφδνπ 1995-2015, 
Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
100

 ινη νη Φνξείο ησλ Ησαλλίλσλ Εεηνχλ Παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ην Αεξνδξφκην, 
Epirus Post (2016). 
101

 Με Δπίθεληξν ην Αεξνδξφκην, Άλνηγκα ζηελ θαλδηλαβία, Epirus Post (2017). 
102

 Απνζηνιή, ξακα & ηφρνη, Fraport Greece. 
103

 Δκπηζηνζχλε ζηελ Διιάδα ε Δπέλδπζε Fraport-Κνπεινχδνπ ζηα Αεξνδξφκηα, News.gr 
(2016). 

http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-iwanninwn-basileys-pyrros-kaiwp
http://www.epiruspost.gr/ipiros/ioannina/37911-2016-05-05-11-04-10.html
http://www.epiruspost.gr/reportaz/autodioikisi/43130-2017-03-07-11-59-44.html
http://www.fraport-greece.com/ell/sxetika-me-emas/apostoli-orama-kai-stoxoi
http://www.news.gr/oikonomia/epiheirhseis/article-wide/265032/empistosynh-sthn-ellada-h-ependysh-fraport-kopeloy.html
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αλαρσξήζεηο επηβαηψλ. ηελ θίλεζε εμσηεξηθνχ, θαηαγξάθνληαη 2.717 

πηήζεηο, άθημε 190.129 επηβαηψλ θαη αλαρψξεζε 189.882 επηβαηψλ104. 

o Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο θίλεζεο δηαηεξεί ην δηάζηεκα απ’ ηα κέζα 

Μαΐνπ κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ, νπφηε θαη πξνζηίζεληαη ηφζν νη πηήζεηο 

εμσηεξηθνχ, φζν θαη ε ζχλδεζε ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο Aegean Airlines, 

κε ην 70% ηεο θίλεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην-

επηέκβξην. Σν ππφινηπν δηάζηεκα (Ννέκβξηνο-Απξίιηνο) εθηειείηαη 

κφλν ην δξνκνιφγην ηεο Sky Express, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

άγνλσλ γξακκψλ, κε αλαρψξεζε απφ ηελ Κέξθπξα θαη αληαπνθξίζεηο 

ζε Πξέβεδα/Άθηην (δηάξθεηα πηήζεο 25 ιεπηά), Κεθαιινληά (20 ιεπηά 

απφ ηελ Πξέβεδα) θαη Εάθπλζν (1 ψξα απφ ηελ Πξέβεδα).  

o Καηά ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ηαθηηθά δξνκνιφγηα εθηειεί ε  

ρακεινχ θφζηνπο εηαηξεία Easy Jet, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πνιιέο 

πηήζεηο charter, κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηε Γεξκαλία λα έξρνληαη 

πξψηεο ζηε ιίζηα ησλ αθίμεσλ. 

o Δηδηθφηεξα, ην 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πηήζεηο  charter απφ/πξνο 

Διζίλθη, ζιν, Μφλαρν, Νηχζειληνξθ, ηνπηγθάξδε, Φξαλθθνχξηε, 

Βηέλλε, ΄Ηλζκπξνπθ, Λνλδίλν, Μάληζεζηεξ, Επξίρε, Βειηγξάδη, 

Ληνπκπιηάλα, Μπνιφληα, Ρψκε, Μπάξη, Νάπνιε, Άκζηεξληακ, Λάξλαθα, 

Βνπθνπξέζηη, Πξάγα θ.ά. (βι. πίλαθα 5 ζην παξάξηεκα ηεο κειέηεο, 

φπνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη πηήζεηο πξνο/απφ Άθηην γηα ην 2017). 

Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο 
 

 Aegean Airlines: Ζ κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ 

απνξξφθεζε ην 2013 θαη ηεο Olympic Air, πξαγκαηνπνηεί δξνκνιφγηα πξνο ην 

Αεξνδξφκην ησλ Ησαλλίλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαη ηνπ Αθηίνπ 

θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ. Δλδεηθηηθή ηεο αληίιεςεο ηεο εηαηξείαο γηα 

ηελ πξνψζεζε ελφο πξννξηζκνχ, αιιά θαη ηελ αμία ησλ ζπλεξγεηψλ είλαη ε 

ελέξγεηα «ιε ε Διιάδα Κνληά», ε νπνία θαηά ηνλ Γεθέκβξην 2016 ήηαλ 

αθηεξσκέλε ζηελ Ήπεηξν, γεκίδνληαο ηα αεξνζθάθε, ηνπο ηζηνηφπνπο θαη ηα 

δηαδηθηπαθά θαλάιηα ηεο Aegean κε παξαδνζηαθέο γεχζεηο (ηπξηά, πίηεο, θξαζηά,  

γιπθά θ.ιπ.), εηθφλεο θαη ήρνπο απφ ηε Ήπεηξν105. Σν ίδην δηάζηεκα, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Miles+Bonus, εγθαηληάζηεθε θαη ε ζπλεξγαζία  κε επηρεηξήζεηο 

δηακνλήο θαη εζηίαζεο ζηελ Ήπεηξν, ψζηε φια ηα κέιε ηνπ λα επσθεινχληαη 

απφ απνθιεηζηηθέο παξνρέο106. 

 Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο Υακεινχ Κφζηνπο: πσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, θαηά ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ηαθηηθά δξνκνιφγηα εθηειεί ε  

ρακεινχ θφζηνπο εηαηξεία Easy Jet, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πνιιέο 

πηήζεηο charter, κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηε Γεξκαλία λα έξρνληαη πξψηεο 

ζηε ιίζηα ησλ αθίμεσλ. 
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 Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
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 ιε ε Διιάδα Δίλαη Κνληά Με Γλψξηκνπο Ήρνπο θαη Δηθφλεο, Καζεκεξηλή (2016). 
106

 «ιε ε Διιάδα Κνληά», ε Ήπεηξνο Πξννξηζκφο ηνπ Γεθεκβξίνπ, Money-Tourism.gr (2016).  
 

http://www.ypa.gr/
http://www.kathimerini.gr/860212/gallery/ta3idia/ta3idiwtika-nea/olh-h-ellada-einai-konta-me-gnwrimoys-hxoys-kai-eikones
http://money-tourism.gr/oli-ellada-konta-ipiros-proorismos-tou-dekemvriou/#axzz4ecAMT0L9


 66 

Ληκάληα 
 

 Οξγαληζκφο  Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο: Σν ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο, απ’ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, είλαη θπξίσο 

επηβαηηθφ θαη ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ Ηηαιία (Σεξγέζηε, Αλθφλα, Βελεηία, Μπάξη, 

Πξίληεδη, Ραβέλα), φζν θαη κε ην εζσηεξηθφ (Πάηξα, Κέξθπξα θαη Παμνί). 

o Θεακαηηθή αχμεζε ζεκείσζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο 

Ληκέλσλ Διιάδαο, ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο ζηελ Ζκνπκελίηζα ην 2016, 

θαζψο ην 2016 αθίρζεζαλ ζην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο 7 

θξνπαδηεξφπινηα κε 7.623 επηβάηεο, έλαληη 6 -πξνθαλψο κηθξφηεξσλ- 

θξνπαδηεξφπινησλ ην 2015 κε 3.090 επηβάηεο107. 

o Καζψο νινθιεξψλεηαη ε θάζε επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ ιηκέλα θαη 

αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (ήδε ε πξφνδνο βξίζθεηαη ζην 85%), 

εθηηκάηαη φηη ε ζεκαζία ηνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, εηδηθά 

ζε ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο δηαγξάθνληαη ζεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ζα είλαη ζεκαληηθφο. 

Δηδηθφηεξα, ε δεκηνπξγία Cruise Terminal κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθή 

ψζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, ζηνρεχνληαο λα απνηειέζεη ε 

Ζγνπκελίηζα ηα επφκελα ρξφληα πξννξηζκφ θξνπαδηέξαο, 

πξνζειθχνληαο ηνπξηζκφ «πςεινχ επηπέδνπ» θαη ζπκβάιινληαο ζηε 

γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Θεζπξσηίαο θαη ηεο Ζπείξνπ 

ζπλνιηθά. 

o εκεηψλεηαη φηη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο ελεγξάθε 

πξνζθάησο σο κέινο ζηελ Έλσζε Μεζνγεηαθψλ Ληκέλσλ «MedCruise», 

ε νπνία κεηξά 55 κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ 78 ιηκέλεο γχξσ απ’ ηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, θαζψο θαη 20 κέιε 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εηαηξείεο ηνπξηζκνχ ή πξαθηφξεπζεο 

θξνπαδηεξφπινησλ. Έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνψζεζε ηεο θξνπαδηέξαο 

ζηε Μεζφγεην θαη ηηο γεηηνληθέο ζάιαζζεο θαη παξέρεη ζηα κέιε ηεο 

βνήζεηα ζηε δηθηχσζε ζην ρψξν, αιιά θαη ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Δηαηξείεο Κξνπαδηέξαο 
 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 2013-2014 ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ζε ζέκαηα θξνπαδηέξαο δηεζλνχο έθδνζεο «Cruise Industry News»108, 4 

είλαη νη φκηινη ηνπ ρψξνπ θαη ειέγρνπλ, ήδε, ην 84% ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζε 

θξνπαδηεξφπινηα παγθνζκίσο. Αλακέλεηαη δε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2021, νπφηε εθηηκάηαη φηη ζα δηαρεηξίδνληαη ην 93% ηεο 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Δλδεηθηηθφ ηεο παληνδπλακίαο ησλ «ηεζζάξσλ» είλαη ην 

γεγνλφο πσο ην ππφινηπν 16% ηεο ρσξεηηθφηεηαο κνηξάδνληαη ζήκεξα 50 κηθξφηεξεο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ζπλνιηθά 126 πινία. 
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 Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδνο. 
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 Κξνπαδηέξα: Πνηνη Δίλαη νη 4 Γίγαληεο ηεο Παγθφζκηαο Αγνξάο, Euro2day (2014). 
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 Carnival Corporation: Κπξίαξρνο ηεο αγνξάο είλαη ν ακεξηθαληθφο φκηινο 

Carnival Corporation, ν νπνίνο ειέγρεη ην 45,8% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο, κέζσ 10 δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ζηφιν 102 

θξνπαδηεξφπινησλ. Ναπαξρίδα ηνπ νκίινπ είλαη ε παλίζρπξε εηαηξεία Carnival, 

ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 40% ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ νκίινπ. Σελ 

ηζρπξή ηξηάδα ηνπ ζρήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ νη εηαηξείεο Princess (17% ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ νκίινπ) θαη Costa (πξψηε εηαηξεία θξνπαδηέξαο ζηελ 

Δπξψπε), κε ζηφιν πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 15% ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ηνπ 

ακεξηθαληθνχ θνινζζνχ. 

 Royal Caribbean Cruises: Σε δεχηεξε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

δηαηεξεί ε επίζεο ακεξηθαληθή Royal Caribbean Cruises, ε νπνία ειέγρεη 6 

εηαηξείεο κε 43 θξνπαδηεξφπινηα θαη δηαρεηξίδεηαη ην 23,3% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο. Ο φκηινο βαζίδεη ηελ ηζρχ ηνπ ζηελ νκψλπκε εηαηξεία («RCI»), ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 66% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. 

 Norwegian Cruise Line: ηελ ηξίηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ε Norwegian Cruise 

Line, κε κεξίδην 8% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

 MSC Cruises: Σελ ηεηξάδα ηεο θνξπθήο ζπκπιεξψλεη ε αλεξρφκελε MSC 

Cruises, θνξπθαία εηαηξεία ζηελ αγνξά θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην, κε κεξίδην 

6,9%.  

Μεγάινη Σνπξηζηηθνί Οξγαληζκνί 
 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεγάινη tour operators, φπσο νη εηαηξείεο ΣUI, Thomas 

Cook, ITS, DER Touristik, Neckermann Reisen, Cook Travel θ.ι.π., θαζψο θαη κεγάιεο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο Booking.com, TripAdvisor, 

Trivago θ.ιπ. 

Tνπξηζηηθά Γξαθεία κε Δμεηδίθεπζε ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Σνπξηζκφ 
 

Τπάξρνπλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλα γξαθεία ζην εμσηεξηθφ πνπ πξνζθέξνπλ εθδξνκέο, 

είηε ηππνπνηεκέλεο, είηε πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δλδεηθηηθά 

κεξηθά απφ ηα πιένλ γλσζηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γεξκαλία: Studiosus, Rundreisen, Gebeco, Olimar 

 Αγγιία: Special Tours, Martin Randall Travel, JMB Travel, Inscape, Travel for 

the Arts, Cox & Kings, Andante Travels, Insight Vacations, Arblaster & Clarke, 

Saga 

 Γαιιία: Arts et Vie, Intermèdes, Voyageurs du Monde, Terre Entière, Euridice 

Opéra, Clio 

«Οη εηαηξείεο απηέο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ πνπ 

αλαδεηά ηελ απζεληηθφηεηα ζηνπο πξννξηζκνχο, νη εθδξνκέο πνπ πξνηείλνπλ είλαη 

αθξηβέο θαη νη απαηηήζεηο αληίζηνηρεο. Πξνγξακκαηίδνπλ 12 κήλεο λσξίηεξα ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, εθδίδνπλ λσξίο ηηο κπξνζνχξεο ηνπο θαη επηζπκνχλ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηα πξαθηηθά ζέκαηα ηεο δηνξγάλσζεο απηψλ ησλ εθδξνκψλ φπσο: 

https://www.tuigroup.com/en-en
https://www.thomascook.com/
https://www.thomascook.com/
http://www.incoming-travel.ch/
http://www.dertouristik.com/de/
https://www.neckermann-reisen.de/
https://www.cooktravel.net/
https://www.booking.com/index.el.html?label=gen173nr-1BCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaFyIAQGYAQi4AQfIAQ3YAQHoAQGSAgF5qAID;sid=f9fc55a63c23d310b88696579cd6bbb9;sb_price_type=total&
https://www.tripadvisor.com/
https://www.trivago.gr/?sSoftRedirectSource=US&sSoftRedirectSourceLanguage=en&sSoftRedirectTid=5h07C4YhnlYz816tS9gfB7FUA7&bIsNewRedirectHandling=1
https://www.studiosus.com/
http://www.tui.com/rundreisen/
https://www.gebeco.de/
https://www.olimar.de/
https://www.stglobe.com/
https://www.martinrandall.com/
http://jmbtravel.co.uk/
https://inscapetours.co.uk/inscape-travel/
http://www.travelforthearts.com/
http://www.travelforthearts.com/
http://www.coxandkings.com/
https://www.andantetravels.co.uk/
https://www.insightvacations.com/
https://www.arblasterandclarke.com/
http://travel.saga.co.uk/
https://www.artsetvie.com/
https://www.intermedes.com/
http://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure
http://www.terreentiere.com/
http://www.euridice-opera.com/
http://www.euridice-opera.com/
https://www.clio.fr/
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σξάξηα θαη εκέξεο ιεηηνπξγίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, σξάξηα 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ, πιεξνθνξίεο γηα ην θιείζηκν ρψξσλ ιφγσ επηζθεπψλ, 

θ.ιπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζε ηζηνζειίδεο  θάζε 

κνπζείνπ θαη αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ζην εμσηεξηθφ. Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ θάζε ηζηνζειίδα γηα ηηο ζπιινγέο θαη ηα 

θπξηφηεξα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ ρψξνπ, κηα ζχληνκε εμηζηφξεζε ησλ θχξησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ ρψξν θ.ιπ. ζα έθαλαλ πην ειθπζηηθή ηελ επίζθεςε, 

ηφζν γηα ηνλ επαγγεικαηία ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα ζρεδηάζεη ηελ εθδξνκή, 

φζν θαη γηα ηνλ δπλεηηθφ επηζθέπηε.»109 

Αληίζηνηρα κε ηα μέλα γξαθεία, κηθξφηεξεο φκσο εκβέιεηαο, ππάξρνπλ θαη θαζηεξσκέλα 

παιαηφηεξα ειιεληθά γξαθεία, κε έδξα ηελ Αζήλα, ηα νπνία νξγαλψλνπλ 

ηππνπνηεκέλεο εθδξνκέο ζηνπο θιαζηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο -Δπίδαπξνο, 

Μπθήλεο, Οιπκπία, Γειθνί, Μεηέσξα- θαη πσινχληαη είηε κέζσ μελνδνρείσλ,  

δεκηνπξγψληαο γθξνππ απφ πειάηεο ηνπο, είηε απηνηειψο (π.ρ. Keytours, Chat Tours)  

θαη ηα νπνία, ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο πξνο ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα λέα, κηθξά ειιεληθά εμεηδηθεπκέλα γξαθεία πνπ αζρνινχληαη κε 

tailor made εθδξνκέο θαηά παξαγγειία, γηα κεγαιχηεξα ή θαη κηθξφηεξα γθξνππ, πνπ 

απνδεηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε πξννξηζκνχ θαη 

ελαπφθεηηαη ζην θάζε γξαθείν λα ζρεδηάζεη πξντφληα πνπ ζα ην δηαθνξνπνηήζνπλ απφ 

ηα ππφινηπα θαη ζα ηνπ δψζνπλ πξφζβαζε ζηελ λέα απηή αγνξά. Δλδεηθηηθά γξαθεία 

ζηελ Διιάδα: True Greece, Discover Greek Culture, Somewhere We Know. 

Σνπξηζηηθά Γξαθεία Δλαιιαθηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
 

Τπάξρνπλ αξθεηά ηνπξηζηηθά γξαθεία ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ήπεηξν, είηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, είηε επνρηαθά. 

Ζ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνία απηά εηδηθεχνληαη.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 Άξηα: Via Natura θαη Tzoumerka Activities Center ζηα Άγλαληα Αξηαο. 

 Θεζπξσηία: Riverdream Club θαη Pony Club Acheron ζηε Γιπθή Θεζπξσηίαο. 

 Ησάλληλα: Σrekking Hellas κε δχν γξαθεία, ην έλα ζην Μνλνιίζη Ησαλλίλσλ 

(πεξηνρέο Πξέβεδαο θαη Σδνπκέξθσλ) θαη ην άιιν ζηα Ησάλληλα γηα ηελ πεξηνρή 

Εαγνξνρσξίσλ, Fly and Fun θαη Fly Parapente Fly Paramotor ζηα Iσάλληλα, 

Rafting Athletic Center ζηελ Aξίζηε Εαγνξίνπ, Zagori Outdoor Activities ζηνπο 

Κήπνπο Εαγνξίνπ, Compass Adventures - Day Tours ζηελ Eιάηε Εαγνξίνπ, 

White Pegasus Horse Ride and Treks Day Tours θαη Πάπηγθν Rafting ζην 

Πάπηγθν Εαγνξίνπ, Νo Limits ζηελ Kφληηζα, Active Nature θαη Alpine Zone ζηα 

Εαγνξνρψξηα-Σδνπκέξθα. 

                                                
109

 Μειέηε Αλαβάζκηζεο ηνπ Πξντφληνο «Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο» Μέζσ Δξγαιείσλ ΔΠΑ, 
INSETE & ΣΑΓΗΟΝ ΑΔ (2015). 

http://www.keytours.gr/
file:///C:/Users/theodoros/Downloads/chat%20tours%20greece%20reviews
http://www.truegreece.com/
https://www.discovergreekculture.com/
http://somewhereweknow.com/
http://www.vianatura.gr/
http://www.mountain-sports.gr/
http://www.riverdream.gr/
http://www.ponyclub.gr/
http://www.trekking.gr/
http://www.flyandfun.gr/
https://www.facebook.com/flyparapenteflyparamotor.thanasissmiris
http://www.rafting-athletic-center/
http://www.zagori-outdoor.gr/
http://www.compassadventures.gr/
http://www.white-pegasus.com/
https://www.facebook.com/papigorafting/
http://www.nolimits.com.gr/
http://www.active-nature.gr/
http://www.alpinezone.gr/
http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/06/2015_Politistikos_Tourismos.pdf
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 Πξέβεδα: Acheron Kayak ζηελ Ακκνπδηά Πξέβεδαο, Into the Wild Preveza ζην 

Καλάιη Πξέβεδαο θαη Eco Cruising-Enviromental Excursions Private Day Tours 

ζηελ Πξέβεδα. 

Γξαθεία Γεληθνχ Σνπξηζκνχ 
 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη φια ηα κεγάια ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε (Ginis, Travel Plan, Manessis, Heronia θ.ιπ.), 

θαζψο θαη αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Λεπθάδαο, ζην ζχλνιν ησλ 

νπνίσλ πξέπεη λα πξνβιεζεί γηα πξνψζεζε ε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή, ψζηε λα ηε 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηα ηνπξηζηηθά παθέηα ηνπο. 

Σν ίδην ηζρχεη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηεο Ζπείξνπ, 

ηα νπνία φκσο θαινχληαη λα εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

εάλ ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δπλακηθή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξνζθέξεη ε Γηαδξνκή.  

Μηα ζχληνκε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ηα Ησάλληλα δείρλεη φηη ειάρηζηα 

γξαθεία -κφιηο 6 ζηα 10- δηαηεξνχλ ηζηνζειίδα, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηξηψλ νη ζειίδεο 

είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Καιχηεξε εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ 

Άξηα θαη ηελ Πξέβεδα, ελψ σο θαιφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην 

πηζηνπνηεκέλν Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Kotsis Travel ζηελ Ζγνπκελίηζα, ην νπνίν 

δηαηεξεί Γηθηπαθφ Σφπν ζε 10 γιψζζεο θαη πξνζθέξεη κεηαμχ άιισλ ηνπξηζηηθά παθέηα 

εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο αζιεηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, ηζηνξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, αιιά 

θαη ηκήκα δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θ.ιπ. 

Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα 

 
Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πςεινχ επηπέδνπ ηεο πεξηνρήο έρνπλ ηε δπλακηθή λα 

πξνβάινπλ/πξνσζήζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηηο επηκέξνπο δηαδξνκέο θαηά κήθνο ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ. ζνλ αθνξά ην 

γεσγξαθηθφ θαηακεξηζκφ ηνπο, 9 απ’ ηα 11 ζπλνιηθά μελνδνρεία 5 αζηέξσλ ηεο 

Ζπείξνπ θαη 57 απφ ηα 89 μελνδνρεία 4 αζηέξσλ βξίζθνληαη ζην λνκφ Ησαλλίλσλ. 

Έπεηαη ν λνκφο Πξέβεδαο κε 1 μελνδνρείν 5 αζηέξσλ θαη 17 μελνδνρεία 4 αζηέξσλ 

αληηζηνίρσο, θαη ν λνκφο Θεζπξσηίαο κε 1 θαη 13 αληηζηνίρσο110. 

Δπηπιένλ, 40 θαηαιχκαηα απ’ ηα 109 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζηε ιίζηα Alpha 

Guide ηνπ Αζελνξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ έρνπλ γεσγξαθηθή ζπλάθεηα κε 

ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή: 20 ζηα Ησάλληλα, 2 ζηελ Ζγνπκελίηζα, 4 ζηα χβνηα, 8 ζηελ 

Πάξγα, 5 ζηελ Πξέβεδα θαη 1 ζηελ Άξηα. Γηα πνιιά εμ απηψλ κάιηζηα ζπκπίπηνπλ θαη 

νη πξνηηκήζεηο ηνπξηζηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ηε ζρεηηθή  αμηνιφγεζε  ζην TripAdvisor. 

Σα θαηαιχκαηα ζηελ Ήπεηξν κε γεσγξαθηθή ζπλάθεηα κε ηελ Γηαδξνκή ηα νπνία 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ Alpha Guide ζπλνςίδνληαη παξαθάησ111: 

 Άξηα: Βπδαληηλφ. 

                                                
110

 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο. 
111

 Ήπεηξνο: Σα Καιχηεξα 114 Ξελνδνρεία, Alpha Guide. 

http://www.acheronkayak.gr/
https://www.facebook.com/Intothewildgr/
http://www.eco-cruising.gr/
https://www.ginis.gr/
http://www.travelplan.gr/en
file:///C:/Users/theodoros/Downloads/Mάνεσης
http://www.heronia.com/
http://www.kotsistravel.gr/
http://www.byzadino.gr/el/
http://www.grhotels.gr/EN/Pages/default.aspx
http://www.alpha-guide.gr/el/hotels/results.aspx?lan=1&aid=10263&did=0&kid=0&pid=0&fid=0&bid=0&sort=n&order=asc
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 Θεζπξσηία: Angelika Pallas, Perdika Resort, Domotel Agios Nikolaos, Sivota 

Diamond Spa Resort, Karavostasi Beach θαη The View Hotel. 

 Ησάλληλα: Aar Hotel & Spa, Αγλάληην, Antique, Arktos Mountain Hotel, 

Αξρνληαξίθη, Γάθλε, Hotel Du Lac, Ellopia Point, Epirus Pallas, Essence 

Contemporary Living, Z Hotel, Haones Suites, Heritage Hotel Kalari, Golden 

Suites & Spa, Grand Serai Congress & Spa, Its Kale, Κάζηξν, Metropolis, Mir 

Hotel, Mirtali Art Hotel, Olympic, Οξίδσλ, Παιιάδηνλ, Φξφληδνπ Πνιηηεία θαη 

Φηιχξα. 

 Πξέβεδα: Sesa Hotel, Dioni Boutique Hotel, daLUZ Boutique Hotel, Captain’s 

House, Piges, Salvator Villas & Spa, Αθξνπφι, Villa Rosa, Δλεηηθφ Resort, Bella 

Vista, Parga Beach Resort, Racconto Boutique Design Hotel θαη Hotel 1800. 

15 κφλν μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ Γηαδξνκή  έρνπλ εληαρζεί ζηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο «Διιεληθφ Πξστλφ» γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ Πξσηλνχ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα ειιεληθά μελνδνρεία κε αγλά θαη 

κνλαδηθά πξντφληα ηεο ειιεληθήο γεο, θαζψο θαη παξαδνζηαθά ηνπηθά εδέζκαηα ηεο 

θάζε πεξηνρήο ηεο Διιάδαο. 

Σα θαηαιχκαηα ζηελ Ήπεηξν κε γεσγξαθηθή ζπλάθεηα κε ηε Γηαδξνκή, ηα νπνία έρνπλ 

εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία «Διιεληθφ Πξστλφ» ζπλνςίδνληαη παξαθάησ112: 

 Άξηα: Μαξνπζζηψ. 

 Θεζπξσηία: Sivota Diamond Spa Resort.  

 Ησάλληλα: Αγλάληην, Αmfithea, Hotel Du Lac, Giotis Hotel, Metropolis θαη 

Φξφληδνπ Πνιηηεία. 

 Πξέβεδα: Αθηαία, Dioni Boutique Hotel, Preveza City, Captain’s House, Ionian 

Theoxenia, Margarona Royal θαη Parga Beach Resort. 

Υψξνη Δζηίαζεο 
 

Ζ ιίζηα Alpha Guide πεξηιακβάλεη θαη 34 -απφ ηνπο ζπλνιηθά 60 ηεο Ζπείξνπ- 

επηιεγκέλνπο ρψξνπο εζηίαζεο πνπ έρνπλ γεσγξαθηθή ζπλάθεηα κε ηε Γηαδξνκή, νη 

νπνίνη ζπλνςίδνληαη παξαθάησ113: 

 Άξηα: Ζ Μπξηαξηά θαη Βνπιηαγκέλε. 

 Θεζπξσηία: Ο Παηέξαο, πκπφζην, Θάιεηα, Καβνχξηα, Ηsland Bar Restaurant, 

O Φχιαθαο, Σξεραληήξη, Areti’s θαη Bπζφο. 

 Ησάλληλα: Γάζηξα, Εαγνξίζηνο, κηινο, Πξεζβεία, Φχζα-Ρνχθα, Πηπεξίηζα, 

Wine Bar Siglitos, Μπνπθηά-Μπνπθηά θαη Open Minds Cafe. 
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 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο. 
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 Ήπεηξνο: Σα Καιχηεξα 63 Δζηηαηφξηα, Alpha Guide. 
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 Πξέβεδα: Sesa, Μπξηνχλεο, Ακβξφζηνο, Φάζα, Σξειή Γαξίδα, Αιαηνπίπεξν, 

Απάγθην, Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη, Baros, Filomila, Castello, Med Club, Sapori θαη 

Wine & Food by Sugar. 

Μνπζεία & Πηλαθνζήθεο 
 

 Άξηα: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άξηαο, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Άξηαο «Γ. 

Μφξαιεο» θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν θνπθάο. 

 Θεζπξσηία: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζγνπκελίηζαο. 

 Ησάλληλα: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ, Μνπζείν Διιεληθήο Ηζηνξίαο- 

Κέξηλσλ Οκνησκάησλ «Παχινπ Βξέιιε», Βπδαληηλφ Μνπζείν Ησαλλίλσλ, 

Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα Ησάλληλα, Γεκνηηθφ & Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν 

Ησαλλίλσλ, Μνπζείν Ζπεηξσηηθήο Λατθήο Σέρλεο «Κψζηαο Φξφληζνο» θαη 

Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ.  

 Πξέβεδα: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νηθφπνιεο, Paragaea Parga Old Olive-Oil 

Factory, Πηλαθνζήθε «Λέαλδξνο παξηηψηεο» θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ 

Εαιφγγνπ. 

Σνπηθά Πξντφληα 
 

Tα ηνπηθά δηαηξνθηθά πξντφληα αλά θιάδν παξαγσγήο πνπ θξίλνληαη πξφζθνξα θαη’ 

αξρήλ, σο είδε, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή, έρνπλ επηιεγεί απφ ην «Καιάζη 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ»114. Πξφθεηηαη γηα «πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ή κεηαπνηνχληαη ζηελ Ήπεηξν,  αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, 

ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ην δηαηξνθηθφ ηεο πξφηππν απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηνπ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο θαη 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμή ηεο». Πξνέξρνληαη απ’ ηνπο ηνκείο ηεο 

δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο, ηεο αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

κειηζζνθνκίαο θαη έρνπλ επηιεγεί θαη εληαρζεί ζην «Καιάζη» κεηά απφ  δηαβνχιεπζε θαη 

ζπλ-απφθαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ (θνξείο, παξαγσγνί, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.ά.). Δίλαη ηα πξντφληα 

πνπ θαη κπνξνχλ θαη επηβάιιεηαη λα επηδησρζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαδξνκή. 

Δηδηθή θαηεγνξία ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ ηα πξντφληα πςειήο 

γαζηξνλνκίαο («delicatessen»), ηα νπνία κνινλφηη παξάγνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο 

πνζφηεηεο, παξνπζηάδνπλ κεγάιε δπλακηθή, ζπλδεφκελα κε θαηλνηφκεο πξνζπάζεηεο. 

Πνιιά απ’ απηά εμάγνληαη ελψ άιια βξίζθνληαη ζε ρψξνπο αγξνηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Αλά θιάδν παξαγσγήο πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Πξντφληα Δπεμεξγαζίαο Γάιαθηνο: Σπξηά (θέηα ΠΟΠ, γαινηχξη ΠΟΠ, 

κεηζνβφλε ΠΟΠ, θεθαινγξαβηέξα ΠΟΠ, αιιά θαη κεηζνβέια, θεθαινηχξη, 

νχξδα, κπδήζξα, αλζφηπξν, γξαβηέξα θαη θαηζηθίζην ηπξί), γάια θαη γηανχξηη. 
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 Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 
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 Πξντφληα Εστθήο Παξαγσγήο: Κνηφπνπια θαη απγά Ζπείξνπ (ε πηελνηξνθία 

ζηελ Ήπεηξν απνηειεί ηνλ πιένλ δπλακηθφ θιάδν ηεο ειιεληθήο θηελνηξνθίαο, 

κε πςειή ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, 

πνπ θηάλεη πεξίπνπ ην 45% ηεο παξαγσγήο παλειιελίσο115), αξλάθη, θαηζηθάθη, 

ρνηξηλφ Ζπείξνπ, ινπθάληθα απφ ειάθη θαη αγξηνγνχξνπλν. 

 Πξντφληα Ηρζπνθαιιηέξγεηαο: Σζηπνχξα, ιαβξάθη, ρέιη, πέζηξνθα (φπσο 

επίζεο θαπληζηφ θηιέην πέζηξνθαο) θαη κχδηα. 

 Πξντφληα Αιηείαο: Γαξίδα, ζαξδέια, θνπηζνκνχξα, απγνηάξαρν, ρέιη (φπσο 

επίζεο θαπληζηφ ρέιη), ζνππηά, ράβαξα (ςεπηνθχδλα) Ακβξαθηθνχ,  

βαηξαρνπφδαξα Πακβψηηδαο θαη ραβηάξη Άξηαο. 

 Πξντφληα Οηλνπνηείαο: Οίλνη ΠΟΠ Είηζαο (ΟΠΑΠ), Οίλνη ΠΓΔ Ησαλλίλσλ 

(Σνπηθφο Οίλνο Ησαλλίλσλ) θαη ΠΓΔ Μεηζφβνπ (Σνπηθφο Οίλνο Μεηζφβνπ), 

Σζίπνπξν ΠΓΔ Ζπείξνπ θαη παιαησκέλν μχδη. 

 Πξντφληα Φπηηθήο Παξαγσγήο: Διαηφιαδν ΠΓΔ Πξέβεδαο, θνλζεξβνιηά ΠΓΔ 

Άξηαο, εζπεξηδνεηδή Ζπείξνπ (πνξηνθάιηα, καληαξίληα) θαη αθηηλίδην Ζπείξνπ. 

 Άιια Γηαηξνθηθά Πξντφληα: Ζπεηξσηηθφ κέιη, παξαδνζηαθά γιπθά, γιπθά 

θνπηαιηνχ θαη εδχπνηα, παξαδνζηαθέο Ζπεηξψηηθεο πίηεο, ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά 

θαη αξσκαηηθά θπηά/βφηαλα. 

πκκεηνρή ζηε Γηαδξνκή πξέπεη λα επηδησρζεί θαη γηα ηα πξντφληα ιατθήο 

ηέρλεο/δεκηνπξγηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ, φπσο ηα είδε 

αξγπξνρνΐαο (θνζκήκαηα, ζθεχε, εθθιεζηαζηηθά είδε, δψξα θαη δηαθνζκεηηθά 

αληηθείκελα), αιιά θαη μπιφγιππηα, πθαληά θαη ινηπά ζνπβελίξ. 

Πξνηεηλφκελνη Παξαγσγνί 

Αλά θιάδν παξαγσγήο πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη 

επαγγεικαηίεο: 

 Φπζηθφ Μεηαιηθφ Νεξφ: Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσλ Βίθνο ΑΔ θαη 

Υήηνο ΑΒΔΔ Μεηαιιηθφ Νεξφ Εαγφξη. 

 Σπξνθνκηθά/Γαιαθηνκηθά: Ήπεηξνο ΑΔΒΔ, Γσδψλε Αγξνηηθή Βηνκεραλία 

Γάιαθηνο Ζπείξνπ ΑΔ, Μπάθαο ΑΔ, Καξάιεο ΑΔ, Σάηζεο Βηνηερλία Γάιαθηνο 

θαη Παπαδφπνπινο-Σπξνθνκηθή Παξακπζηάο ΔΠΔ. 

 Κνηφπνπια: Πηελνηξνθηθή Ησαλλίλσλ ΑΔ, Νηηζηάθνο Πηελνηξνθηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ΑΒΔΔ (θαη ε ζπγαηξηθή ηεο Food Master Δπεμεξγαζία Πνπιεξηθψλ 

ΑΔΒΔ), Εφξηζηα ΑΔ θαη Aγξνηηθφο Πηελνηξνθηθφο πλεηαηξηζκφο Ησαλλίλσλ 

Πίλδνο. 

 Κξέαηα & Αιιαληηθά: Βηνκεραλίαο Κξέαηνο Ζπείξνπ ΒΗΚΖ (επηδηψθεη 

δεµηνπξγία λένπ ζήµαηνο πνηφηεηαο πνπ ζα µπνξνχζε λα πξνζδψζεη 

αλαγλσξίζηµε ηαπηφηεηα ζην ειιεληθφ ρνηξηλφ θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν 
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 Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 
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εμσζηξέθεηαο, κέζσ ηνπ πξνγξάµµαηνο «Πξάζηλν Υνηξηλφ - Green Pork», ηo 

νπνίν είλαη θαξπφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαινλίθεο, παλεπηζηεµηαθψλ ηδξπµάησλ ηεο Κίλαο θαη ηεο 

εηαηξείαο), ηαπιανχξαο (αξληά), Γηψξγνο Σάζζνο (ινπθάληθα ειαθηνχ θαη 

αγξηφρνηξνπ) θαη Μεηζνβίηα (παξαδνζηαθά αιιαληηθά). 

 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο/Αιηεχκαηα: Β. Γείηνλαο & ΗΑ ΔΔ (θαπληζηή πέζηξνθα θαη 

θαπληζηφ ρέιη), Thesauri (ραβηάξη απφ αβγά νμπξχγρνπ), χλδεζκνο 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ Θεζπξσηίαο, Θαιαζζνλνζηηκηέο Πξέβεδαο (γαχξνο, 

θνπηζνκνχξα ζαβφξν, ζαξδέιια παζηή, απγνηάξαρν Ακβξαθηθνχ θαη γαξίδα 

καξηλάηε Ακβξαθηθνχ) θαη Μαχξε ΑΔ (απγνηάξαρν). 

 Κξαζηά & Σζίπνπξα: Ενίλνο AE, Καηψγη & ηξνθηιηά ΑΔ, Οηλνπνηεία Γηηάλε 

Μαξθαηζέιεο & Τηνί, Κηήκα Γθιίλαβνο, Οηλνπνηεία Πξάζζνπ EΠΔ, Κηήκα Δο 

Αεί, Κηήκαηα Δπδνμία, Οηλνπνηείν Λακπξάθε, Καηεξίλα Βατκάθε (παξαδνζηαθφ 

μχδη) θαη Εεχθη (ηζίπνπξν). 

 Φξνχηα: ΒΗΟΚΖΠ ΑΔ (βηνινγηθά πνξηνθάιηα, καληαξίληα, αθηηλίδηα θαη ιεκφληα 

κε έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα), Krop Fruit (ε πξψηε εηαηξεία ζηελ Ήπεηξν 

ζε εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ), Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκψλ Δθκεηάιιεπζεο 

Αθηηληδίσλ, πζθεπαζηήξην Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ «Γθίθαο», Υξήζηνο Κνιηφο 

(αθηηλίδηα θαη πνξηνθάιηα). 

 Γιπθά: Κνιηνλάζηνο (κπαθιαβάο) θαη Μαξκεισδία (γιπθά θνπηαιηνχ θαη 

καξκειάδεο). 

 Ζπεηξψηηθν Μέιη: ΔΒΗΟΝ Βηνινγηθή Μειηζζνθνκία, Καιδάλεο Θεφδσξνο - 

Μέιη Hπεηξσηηθήο Γεο, Μειηζζνθνκία φθηαο, σηήξεο Μαθξήο θαη Zalogo. 

 Αξσκαηηθά Φπηά, Βφηαλα & Καιιπληηθά: Βηνινγηθά Βφηαλα Κνκίλε 

(βηνινγηθά αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα), Οξεηλή Γε - Highland (αξσκαηηθά θπηά, 

βφηαλα θαη θαξχδηα), Αζαλάζηνο Μαξγψλεο, (αξσκαηηθά θπηά θαη θεξαινηθέο), 

ΑGEMA (θαιιπληηθά κε ρξήζε απηνθπψλ βνηαλσλ θαη αξσκαηηθψλ ηεο 

θνηιάδαο ηεο Γσδψλεο) θαη Apogee (αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα). 

 Διηέο & Διαηφιαδν: Διαηφιαδν Unique Άξηαο, Διηέο Άξηαο by Philippos 

Flavors, Konakis Olive Oil & Olives, Bio Green Olive Oil, Eperion θαη Pelagros. 

 Επκαξηθά: Μνλνιίζη, παλέιιε θαη Παξαδνζηαθά Επκαξηθά Ζπείξνπ. 

 αιηγθάξηα: σηήξεο Γηνιδάζεο (θαπληζηά θηιέηα ζαιηγθαξηνχ). 

 Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί: Αγξνηηθφο Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκφο Ησαλλίλσλ 

(γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, γηαλληψηηθεο πίηεο κε ρεηξνπνίεην θχιν θαη ηξαραλάο), 

Αγξνηηθφο Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκφο Θεζπξσηηθνχ Πξέβεδαο «Ζ Mηθξή Λάθθα 

νπιίνπ» (ρπινπίηεο, πίηεο, ηξαραλάο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, καξκειάδεο), 

Γπλαηθείνο Αγξνηηθφο, Βηνηερληθφο θαη Οηθνηερληθφο πλεηαηξηζκφο Παξακπζηάο 

«Οη νπιηψηηζζεο» (δπκαξηθά, πίηεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηνπηθά εδέζκαηα θαη 

είδε ιατθήο ηέρλεο), Αγξνηηθφο Υεηξνηερληθφο πλεηαηξηζκφο Γπλαηθψλ Πέηα 

Άξηαο (εδχπνηα, καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηξαραλάο, πίηεο, πθαληά 

http://www.bourazani.com.gr/
http://www.metsovita.gr/el/home
http://www.eelgeitonas.com/
http://www.thesauricaviar.com/
http://www.fishfarms.gr/
http://www.fishfarms.gr/
https://www.facebook.com/thalassonostimiesprevezas/
http://www.mavri.gr/mavri/
http://www.zoinos.gr/
http://www.katogi-strofilia.gr/katogi-averoff-wine-collection.html
http://www.markatselis-winery.gr/
http://www.markatselis-winery.gr/
http://www.glinavos.gr/
http://www.prassos.com/omicroniotanuomicronpiomicroniota943alpha-pirho940sigmasigmaomicronupsilon.html
https://www.facebook.com/KtimaEsAei/
https://www.facebook.com/KtimaEsAei/
https://www.facebook.com/Κτήματα-Ευδοξία-855040184590711/
http://www.zeyki.gr/
http://www.biokip.gr/
http://www.krop.com.gr/
http://aseaartas.gr/
http://aseaartas.gr/
http://www.koliosfruit.gr/
http://www.baklava.gr/
http://www.marmelodia.gr/
http://www.ebion.gr/ebion/BIOLOGIKO_MELI_EBION.html
http://www.meliepirusgea.gr/index.php/el
http://www.meliepirusgea.gr/index.php/el
https://www.facebook.com/sofiasmelissokomia/
https://www.facebook.com/Mestamelia-1402556046676000/
http://hoikas.gr/
http://www.kominibioherbs.gr/
https://www.facebook.com/oreinhghhighland/
http://www.tomelissas.gr/el/products
http://www.agema.gr/
http://apogee.com.gr/
https://www.uniquegreekproducts.com/el.html
https://philipposflavors.com/
https://philipposflavors.com/
https://www.facebook.com/Konakis-Olive-Oil-Olives-308754632563345/
http://www.bio-green-oliveoil.gr/
http://eperion.gr/index.php/en/
file:///C:/Users/theodoros/Downloads/Pelargos
http://www.monolithi.com/poioieimaste
http://www.spanelli.gr/
http://www.zymarikaipeirou.com.gr/
https://www.facebook.com/Escargots-A-LArta-437685606361989/
http://lakkasouli.blogspot.gr/
http://lakkasouli.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/sinetairismos.ginaikon/
https://www.facebook.com/sinetairismos.ginaikon/
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θαη είδε ιατθήο ηέρλεο), Αγξνηηθφο Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκφο Παξαπνηάκνπ 

Θεζπξσηίαο (γιπθά ηαςηνχ θαη πίηεο), Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Γπκλφηνπνπ 

Φηιηπηάδαο Πξέβεδαο (καξκειάδεο, ιηθέξ, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηξαραλάο, πίηεο, 

αξηνζθεπάζκαηα θαη αξσκαηηθά βφηαλα), πλεηαηξηζηηθή Γπλαηθψλ 

Παξαπνηάκνπ Παπαγεσξγίνπ & ΗΑ ΟΔ (γιπθά ηαςηνχ θαη πίηεο) θαη Αγξνηηθφο 

Οηθνηερληθφο πλεηαηξηζκφο Γπλαηθψλ Βίγιαο Άξηαο (πθαληά παξαδνζηαθά 

πξντφληα). 

6. χκθσλν Αλάπηπμεο Με Δπίθεληξν ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή 

Αξραίσλ Θεάηξσλ Ζπείξνπ 

Παξά ην δηαθνξεηηθφ ηνπο κέγεζνο, αληηθείκελν θαη ραξαθηήξα, κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία 

πνπ εθηειεί δξνκνιφγηα πξνο ηελ Ήπεηξν, έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα πξνζδνθία απφ ηελ 

επηηπρία ηεο Γηαδξνκήο, κε απηή πνπ δηαηεξεί παξαδνζηαθή ηαβέξλα ζε έλα ρσξηφ 

θνληά ζηε Νηθφπνιε, αιιά θαη έλα νηλνπνηείν πνπ βξίζθεηαη καθξάλ ηεο Γηαδξνκήο, 

πιελ φκσο πξνκεζεχεη κε ηα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο εληφο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο Γηαδξνκήο: ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπο. 

ηελ αληίξξνπε θαηεχζπλζε, αλ θαη αζθαιψο φρη κε ην ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, θαη 

νη ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ, 

αλαιακβάλνληαο κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζηελ επηηπρία ηεο Γηαδξνκήο, 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη ελζσκαηψλνληαο ζηελ 

πνιηηηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θξηηήξηα, θαλφλεο θαη πξφηππα πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ 

ζπκθσλεζεί φηη ην ππεξεηνχλ. 

Σν ΠΔΠ Ζπείξνπ «πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα µε ηελ 

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, ψζηε λα θηλεηνπνηεζεί ε 

ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα ζηεξίμεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλεηηθέο αλαπηπμηαθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην έξγν»116. 

Με επίγλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ παζνγέλεηα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο (κηθξφ κέγεζνο, έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη 

πηζηνπνίεζεο, ραξαθηήξαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θ.ιπ.) θαη ηηο θαζηζηνχλ 

απηνκάησο αδχλακν θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά θαη 

ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ζην ΠΔΠ ηεο Ζπείξνπ 

αλαθέξεηαη «φηη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζπλδένληαη κεηαμχ άιισλ θαη µε 

ηελ άκβιπλζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 

Ζ δε ζηξαηεγηθή ηνπξηζκνχ ηνπ λένπ ΠΔΠ δεηά «αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λέεο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνηνηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηήξεζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ µε ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ, βηνηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ» 117. 

Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ππάξρνπλ, φπσο αλαθέξεηαη άιισζηε θαη αλαιπηηθά ζηελ 

ελφηεηα πνπ αθνινπζεί γηα ηε ζηφρεπζε ηεο Γηαδξνκήο φζνλ αθνξά θξαηηθέο 

                                                
116

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2015-2019, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (2015). 
117

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2015-2019, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (2015). 

http://www.php.gov.gr/images/stories/anakoinoseis/2015/epixeirisiako_programma_2015-2019.pdf
http://www.php.gov.gr/images/stories/anakoinoseis/2015/epixeirisiako_programma_2015-2019.pdf
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εληζρχζεηο, ελψ θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζηεξίδεη ελεξγά ην έξγν. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ είλαη ε 

πιένλ ψξηκε απφ ηηο ζπλνιηθά 9 πνπ έρνπλ πξνηαζεί, κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα 

πνπ πξνβιέπνληαη λα έρνπλ εληαρζεί ζην ΠΔΠ Ζπείξνπ, ελψ πξνηείλεηαη σο 

Γηαρεηξηζηήο ηεο Γηαδξνκήο ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ118. 

Έηζη, θη ελψ ζεσξεηηθά ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο  

Γηαδξνκήο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο 

θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο, απηή ε πνξεία δελ είλαη  νχηε εχθνιε, νχηε 

πξνθαλήο, νχηε απηνλφεηε.  

πσο ζεκείσλε ν κειεηεηήο θαη ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε πνπ εθπφλεζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαδψκαηνο «θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο «επφκελεο εκέξαο»: ν ηξφπνο νξγάλσζεο, ε λνκηθή κνξθή ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ην εχξνο θαη ε έθηαζε εθαξκνγήο, ν δεκφζηνο, ηδησηηθφο ή κηθηφο 

ραξαθηήξαο ηεο πξσηνβνπιίαο, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα αλαγθαία βήκαηα θαη 

ε ζεηξά κε ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ». 

Ζ «επφκελε εκέξα», ινηπφλ, βξίζθεη ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ κε ρακεινχο δείθηεο 

αλάπηπμεο θαη ρακειέο εηζξνέο ηνπξηζηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο, κε έλα λέν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν κάιηζηα δελ 

έρεη αθφκε αλαγλσξηζζεί σο πξντφλ επξχηεξα. Παξάιιεια, ε ζχλδεζε ηνπ πξντφληνο 

κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη ε αιιεινηξνθνδφηεζή 

ηνπο, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε λα επαλαδηαηππσζνχλ πξαθηηθέο ζπλεξγαζηψλ, κε βάζε 

ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο πνπ ε εκπεηξία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ ζηε ρψξα 

καο έρεη αλαδείμεη. 

6.1. Πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλφκελεο Γηθηχσζεο 

Μείδσλ ζηφρνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη έλα αληηγξαθεηνθξαηηθφ ζχκθσλν 

πνηφηεηαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ηφζν θαηά κήθνο ηεο Γηαδξνκήο, φζν θαη ζην ζχλνιν, εη 

δπλαηφλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κηαο εμαηξεηηθά ζεηηθήο 

εηθφλαο ζηνλ επηζθέπηε γηα ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πξννξηζκνχ, πξάγκα πνπ ζα 

δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπηπμηαθήο αλάθιεμεο ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα ηεζνχλ ηέηνηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο 

(αλαθέξζεθαλ θάπνηα ελδεηθηηθά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ φινη 

ή ζρεδφλ φινη φζνη ζα βξεζνχλ ζην δξφκν ησλ επηζθεπηψλ ηεο Γηαδξνκήο θαη ηεο 

Ζπείξνπ λα πηνζεηήζνπλ ζε πξψηε θάζε ηνπιάρηζηνλ ηα απνιχησο βαζηθά θαη 

απαξαίηεηα. ε ακέζσο επφκελε θάζε, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνθνκίδνπλ ηα 

αλαπηπμηαθά νθέιε θαη ζα γίλνληαη ζπλείδεζε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θαλφλσλ 

πνηφηεηαο, ζα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζην ζχκθσλν λέεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο, αλεβάδνληαο αληηζηνίρσο θαη ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο. 

                                                
118

 Βαζίδεηαη ζηα θείκελα ηνπ Γηάλλε Εεξίλε «Οη Δπφκελεο Φάζεηο ηνπ Έξγνπ ηεο Ζπείξνπ» & 
«Ζ Πξφηαζε ηνπ Γηαδψκαηνο γηα ην λέν ΔΠΑ», φπσο επίζεο θαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηνλ ίδην. 
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Πξνο ηνχην θαηαηείλεη θαη ε εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο 19 Σνπηθψλ πκθψλσλ Πνηφηεηαο 

ζηε ρψξα καο, ηα νπνία θαηνρπξψζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER («Σνπηθή 

Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ»)119, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ή έρεη 

ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ή ππνιεηηνπξγεί. πσο βεβαηψλνπλ ζηειέρε πνπ 

πξσηνζηάηεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθψλσλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, 

κεηαμχ ησλ άιισλ αηηίσλ απνηπρίαο, φπσο ε ιήμε ρξεκαηνδφηεζεο, ζπγθαηαιέγεηαη ην 

γεγνλφο φηη «ν γξαθεηνθξαηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο πήρεο ησλ Σνπηθψλ πκθψλσλ, ζε 

πεξηνρέο κε αλαπηπγκέλεο θαη κε επηρεηξήζεηο κε ιίγνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, είρε 

ηεζεί ηφζν ςειά ψζηε ειάρηζηνη ελδηαθέξνληαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε δχζθνιε άζθεζε 

ηεο ππεξπήδεζήο ηνπ. Καηέιεμαλ ινηπφλ λα εθαξκφδνληαη απφ εθείλεο ηηο ιίγεο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ήδε πςειά πξφηππα πνηφηεηαο. Γειαδή, απφ απηέο πνπ ην 

είραλ ιηγφηεξν αλάγθε θαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο αξηζκνχ δελ κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ 

ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ»120. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα -κφλν 7 επηρεηξήζεηο ηεο Ζπείξνπ εληάρζεθαλ ζε απηφ- είρε 

θαη ην έξγν «Μεζνγεηαθφο Σξφπνο Εσήο» πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Ηηαιία 2007-2013121, 

πξνζβιέπνληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ Γηθηχνπ κε ηελ επσλπκία «MedLS», κε 

ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαρξνληθψλ αμηψλ ηεο Μεζνγείνπ ππφ έλα ζπιινγηθφ 

εξγαιείν πνπ αθνξνχζε ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηε ρεηξνηερλία, ηε θχζε, ηα 

ηξφθηκα θαη ηελ επεμία πνπ εθπξνζσπεί ε κεζνγεηαθή δίαηηα θαη νη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο. 

Να ζεκεησζεί φηη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξί «θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ νηθνηερληθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαρψξηζεο ησλ κνλάδσλ παξαζθεπήο απηψλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Οηθνηερλίαο («ΚΖΜΟ»)» ηίζεληαη νη ειάρηζηνη αλαγθαίνη θαλφλεο πνπ 

επηηξέπνπλ, ξπζκίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κηθξψλ παξαγσγψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ Μνξθή ηεο πλεξγαζίαο 

Πξνηείλνπκε σο πξνζθνξφηεξε κνξθή ζπλεξγαζίαο ηε δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ 

πκθψλνπ Τπνζηήξημεο & Αλάπηπμεο ηεο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ («χκθσλν»), ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο «Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο», ζρέδην ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη θνξείο 

ηδησηηθνχ, θνηλσθεινχο θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα, κε νκνεηδή ή 

ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε «Γηαδξνκή» θαη 

ζπλαπνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε εζεινληηθή βάζε, κε απηνδέζκεπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηε Γηαδξνκή θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
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Ζπείξνπ σο πξννξηζκφ, κε θνηλφ φξακα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη απφ ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ή νπνία βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή, ή/θαη ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα 

θαη αιιειεπίδξαζε κε ηε «Γηαδξνκή» θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 Δπηδηψθεηαη ε επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή, έηζη ψζηε λα ζπγθξνηεζεί κηα 

ηζρπξή νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο, απνδερφκελα ηνπο θαλφλεο ηνπ πκθψλνπ, 

ηφζν κεκνλσκέλα, φζν θαη -θπξίσο- κέζσ ζπλεξγεηψλ, απνδέρνληαη ηελ 

ηνπηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, ελζσκαηψλνπλ ζηελ πνιηηηθή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαινχ 

νλφκαηνο ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ηνπ brand name ηεο Γηαδξνκήο), 

ελψ ζπλδξάκνπλ ζε απηφ θαη ην δηαθπιάζζνπλ σο κηα «ζπιινγηθή 

πεξηνπζία», ιεηηνπξγψληαο σο πξεζβεπηέο ησλ άιισλ κειψλ, ηεο νκάδαο σο 

νληφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο. 

 Καζηεξψλνληαη σο ειάρηζηα, θξηηήξηα ζπκκεηνρήο πνπ δελ απνζαξξχλνπλ κε 

δαηδαιψδεηο θαη θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο απ’ ην λα 

πξνζέιζνπλ ζην χκθσλν. Αληηζέησο, απηέο «επηβξαβεχνληαη», ζην κέηξν πνπ 

ελζσκαηψζνπλ κηα πνιηηηθή αιιαγψλ θαη απηνβειηίσζεο θαη επηδείμνπλ 

ζηαζεξφηεηα ζηελ αμία ηνπ δηαξθνχο εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθέο. Σα ηζρχνληα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ιακβάλνληαη ππφςηλ. 

 «Μηθξνί» θαη «κεγάινη» απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν πνπ εκπλέεηαη θαη 

εξγάδεηαη γηα ηνλ ίδην ζηφρν. Ζ ζπκβνιή ηνπ θάζε κέξνπο δελ απνηηκάηαη κφλν 

ζε νηθνλνκηθνχο δείθηεο, αιιά θαη κέζα απφ ηηο ζπλέξγεηεο πνπ αμηνπνηεί θαη 

απφ ηελ απνηχπσζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δηάζεζεο γηα ελζσκάησζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηε ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο. Χζηφζν, νη εηαίξνη πνπ ζα ζειήζνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην χκθσλν θαη έρνπλ θαη ηε βνχιεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα ην πξάμνπλ, θαινχληαη ζε δεχηεξε θάζε, κέζσ ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ πφξνπ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ δηάξθεηα θαη αληνρή ηεο 

πξσηνβνπιίαο, λα δείμνπλ έκπξαθηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

θνηλήο πξνζπάζεηαο. ε πξψηε θάζε ζα αλαδεηεζνχλ νηθνλνκηθνί πφξνη απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ηε κνξθή ρνξεγηψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην χκθσλν. 

 Παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην χκθσλν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

πιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ηίζεληαη αλά επίπεδν, ην ήκα ηεο 

Γηαδξνκήο, σο έλδεημε/απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, κε ηε θηινδνμία λα θαζηεξσζεί ζηελ εμέιημή ηνπ 

ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά σο αμηφπηζην θαη πςεινχ θχξνπο 

ζήκα πνηφηεηαο. 

 Δλζαξξχλνληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ 

«ζπκπξσηαγσληζηψλ» (παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγψλ ηεο εηθφλαο) ηνπ 
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λένπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ 

ηεο Ζπείξνπ, απμάλνληαο ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επί κέξνπο ζπκκεηερφλησλ. 

 Απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο/ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη 

απηναπαζρνινχκελσλ, ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ζα αλαπηχμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα θαη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, θαη ζα εληζρχζνπλ ηνλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πξνζδηνξίδεηαη κηα πεληαεηία σο ρξφλνο ηζρχνο ηνπ πκθψλνπ (κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ή ελδηάκεζεο κεηεμέιημεο ζε άιιε λνκηθή κνξθή). Ο πξψηνο ρξφλνο 

ζα είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθφο, κε ήπην βαζκφ εκπινθήο ζηελ πξψηε θάζε 

ηεο πξνζπάζεηαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ν ρξφλνο -ρσξίο πηεζηηθέο επηινγέο θαη 

δεζκεχζεηο- λα δεκηνπξγεζεί ην αλαγθαίν θεθάιαην εκπηζηνζχλεο, πνπ ε 

εκπεηξία καο απφ ηελ πξνψζεζε άιισλ δηθηπψζεσλ απνδεηθλχεη φηη απνηειεί 

απνιχησο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηηπρία κηαο ηέηνηαο 

πξσηνβνπιίαο, αιιά θαη λα πξνρσξήζνπλ ηα κέιε ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο 

πνπ απαηηνχληαη. 

 Αλαγλσξίδεηαη ε ζεηηθή εκπινθή ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ε νπνία, 

πξνηείλνληαο ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ σο επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηεο 

πξνψζεζεο ηεο Γηαδξνκήο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θαιείηαη εκπξάθησο λα 

ππνζηεξίμεη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, αιιά θαη λα πξνζδηνξίζεη/ 

δηαζθαιίζεη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα αλαγθαία βήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ην αλαγθαίν θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζα ζέζνπλ ζηέξεεο βάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο.  

 Δπηπιένλ ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ, κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαιείηαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο 

εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο, δηαπίζησζεο ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη 

ειέγρνπ ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ζηηο νπνίεο 

ζπκθσλνχλ λα ζπκπξάμνπλ ηα κέιε ηνπ πκθψλνπ. Θα θαηαζέηεη πξνηάζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ πκθψλνπ θαη ζα δηαζθαιίδεη φια ηα αλαγθαία κέζα πνπ ζα 

πξνβάινπλ θαη ζα πξνάγνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ην λέν ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. 

 To χζηεκα Γηνίθεζεο νθείιεη -θαη απηφ- λα ρηίδεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

αλάκεζα ζηα κέξε πνπ ζπκπξάηηνπλ, κε ηελ εθπξνζψπεζε, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο φισλ ησλ πιεπξψλ θαη ζηα ξγαλα Γηνίθεζεο. Ζ ζπκκεηνρή 

επίζεο πξνζσπηθνηήησλ εγλσζκέλνπ θχξνπο, κπνξεί λα πξνζδψζεη 

πξνζηηζέκελε αμία, αιιά θαη λα δηεπθνιχλεη έλα ηφζν ζχλζεην, ζηα πξψηα 

ηνπιάρηζηνλ βήκαηά ηνπ έξγν. ηελ πξψηε θάζε, ε δηνίθεζε ζα επηιεγεί απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ θαη ηε 

ινγηθή ηεο νκνθσλίαο («by consensus»). ηε δεχηεξε θάζε, κεηά απφ κηα 
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ηξηεηία εθαξκνγήο ηνπ ζπκθψλνπ, ε επηινγή ηεο λέαο δηνίθεζεο ζα γίλεη κε 

εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ άιισλ, πιελ ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ, απφ ηα 

νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε ηνπ πκθψλνπ. 

6.2. ρέδην Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

Σνπηθφ χκθσλν Τπνζηήξημεο & Αλάπηπμεο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ 

Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ  

γηα  ηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο «Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ 

ηεο Ζπείξνπ» («Γηαδξνκή») θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. 

ηα Ησάλληλα, ζήκεξα, [εκεξνκελία], νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

1. 

2. 

3.                 

[….. θ.ιπ.] 

ζπκθσλνχκε θαη ζπλαπνθαζίδνπκε κε ην παξφλ λα ζπλεξγαζηνχκε ζε εζεινληηθή 

βάζε πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπκε έλα θνηλφ γηα ηελ πεξηνρή καο φξακα πνπ αθνξά 

ζηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ, σο επψλπκνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή  απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ παξαθάησ 

Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο, φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ή/θαη ζα πξνζέιζνπλ ζην κέιινλ 

ζην Σνπηθφ χκθσλν Τπνζηήξημεο & Αλάπηπμεο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ησλ 

Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ («χκθσλν»). 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο 

Δηζαγσγή 

Σν Σνπηθφ χκθσλν Τπνζηήξημεο & Αλάπηπμεο ηεο Γηαδξνκήο ησλ Θεάηξσλ ηεο 

Ζπείξνπ είλαη κηα εζεινληηθή, ζπιινγηθή, πξσηνβνπιία επαγγεικαηηψλ, επηρεηξεκαηηψλ, 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ, θνηλσθεινχο θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή, ή/θαη ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα κε ηελ 

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηεο Γηαδξνκήο, κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζην επξχηεξν 

πιαίζηφ ηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

ψζηε λα θαηαζηεί έλαο πςεινχ επηπέδνπ αλαγλσξίζηκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

Λεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη σο φρεκα αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη επξχηεξνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. 
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ζνη απνδέρνληαη ην πλεχκα θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο, 

ζπλνκνινγνχλ φηη ζα εξγαζηνχλ θαη ζπλεξγαζηνχλ, απηνδεζκεπφκελνη, γηα ηελ ηήξεζε 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

«Γηαδξνκήο», ψζηε ην πιηθφ θαη άπιν πνιηηηζκηθφ ζχλνιν, ζπλδεδεκέλν κε ην 

αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα ιεηηνπξγεί σο «πςεινχ επηπέδνπ μελαγφο 

ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο» ελφο εμαηξεηηθνχ θαη κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηφπνπ, φπσο είλαη ε Ήπεηξνο. 

Έρνληαο ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, θαζψο θαη ηελ ηερληθή 

ζπλδξνκή ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο εηαηξείαο «Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ ΑΔ» («Αλαπηπμηαθή 

Ζπείξνπ»), ε νπνία πξνηείλεηαη σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο ηεο Γηαδξνκήο 

σο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην χκθσλν ζπγθξνηείηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη 

νπνίνη ιεηηνπξγψληαο εληφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Πνιηηείαο, θαζνξίδνπλ 

εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο εηαίξνπο θαη εληζρχνπλ ζπλέξγεηεο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα θαη πξνζδίδνπλ ηαπηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

πεξηνρή. 

θνπνί 

Οη ζθνπνί ηνπ πκθψλνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ ζχλδεζε ηεο Γηαδξνκήο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Ζ αλάδεημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γηαδξνκήο, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, σο επψλπκνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν απνηππψλνληαη 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο  θαη ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δεκηνπξγία εζηίαο πνηφηεηαο ζηελ «θαξδηά» ηεο Γηαδξνκήο, σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη νδεγφ γηα ηνπο θνξείο, ηηο  επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο παξαγσγνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε επηηπρία ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ πξνηχπνπ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Βαζηθέο Αξρέο  

 Απηνδέζκεπζε: Οη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη πξνζέξρνληαη ζ’ απηήλ φρη γηαηί κηα ζεζκηθή ή ηζρπξή λνκηθή 

δέζκεπζε ηνπο ην επηβάιιεη, αιιά κε ηελ ηζρπξή πεπνίζεζε φηη παξά ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή νηθνλνκηθά κεγέζε, απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, 

ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε «Γηαδξνκή», πξνο 

φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα.  

 Δκπηζηνζχλε & πλέξγεηεο: Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο  

θαη ελζαξξχλνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ, σο ν 

ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ Γηαδξνκή 

θαη ζα απνηειέζεη θχξην ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο ηεο. Μέζσ ησλ ζπλεξγεηψλ 

θαζίζηαηαη απνδνηηθή ε δηαρείξηζε ηεο «ζπιινγηθήο πεξηνπζίαο», θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηνρξφλσο σο πξεζβεπηέο ησλ άιισλ κειψλ, ηεο 

νκάδαο σο νληφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο. 
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 Δπξεία πκκεηνρή: Καζνξίδνληαη  απινί θαλφλεο θαη κέηξα πνηφηεηαο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή. Καζηεξψλνληαη θξηηήξηα ζπκκεηνρήο 

πνπ δελ απνζαξξχλνπλ κε δαηδαιψδεηο θαη θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο ηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο λα πξνζέιζνπλ ζην χκθσλν. Αληηζέησο, δηαβάδνληαο 

ηα θξηηήξηα, ν θαζέλαο κπνξεί ακέζσο λα αηζζαλζεί φηη ηνλ αθνξνχλ θαη φηη 

εχθνια κπνξεί λα κεηέρεη ζην χκθσλν. Σα κέιε ηνπ πκθψλνπ απνηεινχλ έλα 

εληαίν ζχλνιν πνπ εκπλέεηαη θαη εξγάδεηαη γηα ηνλ ίδην ζηφρν. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

θάζε κέξνπο δελ απνηηκάηαη κφλνλ ζε νηθνλνκηθνχο δείθηεο, αιιά θπξίσο κέζα 

απφ ηηο ζπλέξγεηεο πνπ δηελεξγεί θαη απφ ηελ απνηχπσζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηεο δηάζεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο. 

 Καηάξηηζε: Απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, εξγνδνηψλ, 

εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, φρη γηα λα δψζνπλ εμεηάζεηο θαη λα 

βαζκνινγεζνχλ απ’ απηψλ, αιιά γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ πην 

νηθείν ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαιεία κέζα απφ ηα νπνία  αλαπηχζζεηαη έλα λέν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ θηινδνμεί λα έρεη δηεζλή απήρεζε. Παξάιιεια, ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο, ζα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θνπιηνχξα 

θαη ζα εληζρχζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε: ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, απηφο πνπ ηειηθά θξίλεη κηα ππεξεζία, 

ή έλα πξντφλ είλαη ν πειάηεο ηνπο: ρξήζηεο ή αγνξαζηήο. Ζ παξαδνρή απηή 

ελζσκαηψλεηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηελ ππνρξεσηηθή δίγισζζε 

παξνπζία ζην δηαδίθηπν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ κέινπο θαη -θπξίσο- ηε 

ιεηηνπξγία (δηαδηθηπαθή θαη κε κήλπκα SMS απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν) ηεο 

ππεξεζίαο «Γηαρείξηζεο Παξαηεξήζεσλ & Παξαπφλσλ». Αληί δειαδή λα 

σζνχληαη εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο ζε βαξηέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαηά 

ηελ έλαξμε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ νχηε ην ρξφλν, νχηε 

ηνλ ηξφπν, νχηε ηα ρξήκαηα λα αληαπνθξηζνχλ, ζα αμηνινγνχληαη θαζεκεξηλά, 

αληαπνθξηλφκελεο ή κε ζε θξηηήξηα πνηφηεηαο, κέζα απ’ ηελ νπηηθή γσλία ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή αληηκεησπίδεη ηνλ μέλν θπξίσο επηζθέπηε σο 

έλαλ κνλαδηθφ θαη φρη πεξηζηαζηαθφ πειάηε, απ’ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

νπνίνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε απφ «ζηφκα ζε ζηφκα» («word of mouth») 

πξνβνιή ηνπ πξννξηζκνχ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ παηξίδα ηνπ. Ηζρχνληα 

ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ιακβάλνληαη ππφςηλ γηα ηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ 

ήκαηνο Πνηφηεηαο. 

 Αλάδεημε ησλ Σνπηθψλ Πξντφλησλ: Ζ ρξήζε θαη πξνβνιή ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε, γίλνληαη ζηα ρέξηα 

ησλ κειψλ ηνπ πκθψλνπ «εξγαιείν δεκηνπξγίαο εηθφλαο» ζηνπο επηζθέπηεο 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Γηαδξνκήο θαη ηεο Ζπείξνπ, σο λένπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη πξννξηζκνχ αληηζηνίρσο, θαη ζπγρξφλσο, κέζν ελδπλάκσζεο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 Δπηβξάβεπζε: Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο «επηβξαβεχνληαη» ζην κέηξν πνπ 

ελζσκαηψζνπλ κηα πνιηηηθή αιιαγψλ θαη απηνβειηίσζεο θαη επηδείμνπλ 
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ζηαζεξφηεηα ζηελ αμία ηνπ δηαξθνχο εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθέο. Ζ επηβξάβεπζε δίδεηαη ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγεηψλ, φζν θαη κέζσ ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο 

ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ δηθηχνπ, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα Μέζα 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ην χκθσλν:  

(1) Θεζπίδεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Πνιηηείαο θαη εμεηδηθεχεη ηηο εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή. 

(2) Φξνληίδεη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε πξφηππα, πξνδηαγξαθέο θαη κεζνδνινγίεο 

πνπ εθπνλνχληαη θαη πηνζεηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ θνηλή δξάζε γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε απηψλ. 

(3) Παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ ηίζεληαη αλά επίπεδν (βι. «Κξηηήξηα»), ην ήκα ηεο Γηαδξνκήο 3 βαζκίδσλ 

(«ήκα»), σο έλδεημε/απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, κε ηε θηινδνμία λα θαζηεξσζεί ζηελ εμέιημή ηνπ ζηελ εζσηεξηθή θαη 

δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά σο αμηφπηζην θαη πςεινχ θχξνπο ζήκα πνηφηεηαο. Σν ήκα 

(θαη νη εθαξκνγέο ηνπ), ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί απφ εηδηθνχο, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά, 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο θπζηθήο εγθαηάζηαζεο θαη 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πκθψλνπ θαη θάζε κέινπο ηνπ ρσξηζηά, πξνζδίδνληαο 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη θχξνο. 

Μέιε 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην χκθσλν έρνπλ επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη 

θνξείο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ηδησηηθνχ, θνηλσθεινχο θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, κε νκνεηδή ή ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή ή/θαη ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα 

θαη αιιειεπίδξαζε κε ηε «Γηαδξνκή» θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ.  

Δλδεηθηηθά, κέιε ηνπ Σνπηθνχ πκθψλνπ κπνξεί λα είλαη:  

 Σα πάζεο θχζεσο θαηαιχκαηα. 

 Δπηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

 Δπηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνί ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

 Οηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 πλεηαηξηζκνί παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

 Αξγπξνρφνη. 
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 Γεκηνπξγνί θαη θαηαζθεπαζηέο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ζνπβελίξ, πξντφλησλ 

ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ (ρεηξνηερλήκαηα, θνζκήκαηα, πθαληά, μπιφγιππηα θ.ιπ.). 

 Σνπξηζηηθά γξαθεία εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 Δμεηδηθεπκέλα γξαθεία ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηε θχζε. 

 Μεγάινη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί. 

 Οξγαληζκνί θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ. 

 Δηαηξείεο θξνπαδηέξαο. 

 Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

 Δηαηξείεο δηαρείξηζεο νδηθψλ αμφλσλ. 

 Φνξείο πνιηηηζκνχ (κνπζεία, πηλαθνζήθεο, θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

θ.ιπ.). 

 Αλψηαηα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

 Γηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ: μελαγνί, εηαηξείεο ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ, ελψζεηο 

ηαμί, ηνπηθά ΚΣΔΛ, εηαηξείεο πισηψλ κεηαθνξψλ  θ.ά. 

Γηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πκθψλνπ νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε (κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ή 

ελδηάκεζεο κεηεμέιημεο ζε άιιε λνκηθή κνξθή, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ κειψλ) θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο. Ο πξψηνο 

ρξφλνο ζα είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθφο, ψζηε αθελφο κελ λα δεκηνπξγεζεί ην αλαγθαίν 

θεθάιαην εκπηζηνζχλεο, αθεηέξνπ λα δνζεί ρξφλνο ζε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πκθψλνπ. 

Ρφινο ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ 

Ζ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ν επηρεηξεζηαθφο βξαρίνλαο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο Γηαδξνκήο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ/πξντφληνο θαη ηεο ζχλδεζήο 

ηεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο:  

 Έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ πκθψλνπ. 

 Γηαζθαιίδεη ηα βήκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην 

αλαγθαίν θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 πκκεηέρεη ζηε δηνίθεζή ηνπ. 

 πκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

ππνζηεξίδνληαο εκπξάθησο ηελ πξνζπάζεηα, κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 
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παξνρή ηερλνγλσζίαο. Πξνο ηνχην ζπγθξνηεί «Οκάδα Γηαρείξηζεο», ηελ νπνία 

ζηειερψλεη κε πξνζσπηθφ, ην νπνίν απαζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

πξσηνβνπιία. 

Δηδηθφηεξα, ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ: 

 Πξνάγεη κε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηελ επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπ πκθψλνπ, πξνζθεχγνληαο ζηηο πξνο ηνχην 

ππεξεζίεο πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαηάξηηζεο (Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

«ΚΓΒΜ» θ.ιπ.), ή/θαη ζπλεξγαδφκελε κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο, 

επηκειεηήξηα θ.ιπ.  

 Έρεη ηελ επζχλε δηακφξθσζεο ηνπ ήκαηνο ηεο Γηαδξνκήο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ απφ ηα κέιε 

ηνπ πκθψλνπ, κεηά ην πξψην πξνπαξαζθεπζηηθφ έηνο, γηα ηνλ πεξηνδηθφ 

έιεγρν ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη (ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ πκθψλνπ) θαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ ήκαηνο ζε λέα κέιε πνπ 

εληάζζνληαη ζην χκθσλν. Πξνο ηνχην, είηε πξνζθεχγεη ζε ππεξεζίεο 

εμεηδηθεπκέλσλ παξφρσλ, είηε δεκηνπξγεί νκάδα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ 

ζηειερψλ, ηα νπνία κεηά απφ έιεγρν πνπ δηελεξγνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ κλεκφλην, 

παξέρνπλ ζηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηε 

ζρεηηθή δηαπίζηεπζε γηα ηελ έληαμε ζην χκθσλν θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 

ήκαηνο ηεο Γηαδξνκήο. 

 Γηαηεξεί ην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν («portal») ηεο Γηαδξνκήο θαη ηνπ 

πκθψλνπ, έρεη ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, θαζνξίδεη ηε 

δηαδηθαζία ππνδνρήο θαη ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ θαη ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε επαλάιεςή ηνπο.  

 Αλαπηχζζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πκθψλνπ, 

πξνγξάκκαηα marketing θαη πξνβνιήο θαη δηαζθαιίδεη φια ηα αλαγθαία κέζα 

πνπ ζα πξνβάιινπλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), δηεζλψο θαη ζην 

εζσηεξηθφ, ηε Γηαδξνκή θαη ην χκθσλν. ε απηά πεξηιακβάλνληαη: ε 

ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, νη πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο, φπσο ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη δεκφζηεο  ζπδεηήζεηο, ε δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ απφ θαη 

πξνο ην εμσηεξηθφ, ε δηελέξγεηα εξεπλψλ αγνξάο θαη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ 

θαη θάζε είδνπο κειεηψλ θ.ιπ. 

 Τπνβάιιεη, θαηά κφλαο ή απφ θνηλνχ κε ηα κέιε ηνπ πκθψλνπ, ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο, πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία  θαη 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 πλεξγάδεηαη κε εηδηθνχο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ζηελ πεξηνρή. 

 πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη αλαιακβάλεη θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο  ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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Γηνίθεζε & Δθπξνζψπεζε 

Σα φξγαλα ηνπ πκθψλνπ είλαη ηέζζεξα: 

 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή: Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 5 κέιε, ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ θαη 3 πνπ εθιέγνληαη απφ ηα κε νξηδφκελα απφ ηελ 

Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Ζ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκθψλνπ. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο: Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ 

19 κέιε, 7 εθ ησλ νπνίσλ νξίδνληαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ, 8 

εθπξνζψπνπο (2 απφ θαζεκία) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Ησαλλίλσλ, 

Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο θαη Άξηαο, θαη 4 εθπξνζψπνπο ησλ δχν βαζκίδσλ ηνπ 

ήκαηνο (απφ 2 αλά θάζε βαζκίδα). Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

εθιέγεηαη έλα εθ ησλ κειψλ πνπ πξνηείλεη ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ. Ζ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην ρξφλν θαη έρεη ηελ 

επζχλε ιήςεο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο πκθψλνπ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ αλαηίζεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή. 

 Γεληθή πλέιεπζε: Ζ Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε 

ηνπ πκθψλνπ πνπ είλαη ηακεηαθά ελήκεξα, ιακβάλεη απνθάζεηο κε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ, ελψ ππάξρεη πξφλνηα θαη γηα ζπκκεηνρή κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ 

Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε εηεζίσο θαη εθηάθησο 

εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε 

επηιέγεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ δελ νξίδνληαη απφ ηελ 

Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ, θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 

παξφληνο πκθψλνπ, πνπ απαηηεί φκσο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ. 

 Δπηηξνπή Γενληνινγίαο: Ζ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κεξηκλά γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ πκθψλνπ. Απνηειείηαη απφ 5 κέιε θαη ζπγθξνηείηαη 

θπξίσο απφ πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο νη νπνίεο ππνδεηθλχνληαη 

απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ θαη απφ ηα κε νξηδφκελα απφ ηελ Αλαπηπμηαθή 

Ζπείξνπ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, κε αλαινγία 2 πξνο 3 κέιε.  

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο δηαπηζηψζεη παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ θαη 

ησλ αξρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μλεκφλην πλεξγαζίαο, είηε απηεπαγγέιησο, είηε 

θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, είηε σο απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

δηελεξγνχληαη θαηά ηα σο άλσ (βι. «χζηεκα Παξαθνινχζεζεο & Αμηνιφγεζεο»), 

επηβάιινληαη θπξψζεηο εζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο πξνβαίλεη ζε ζχζηαζε ζπκκφξθσζεο, κε 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, πξνζδηνξίδνληαο εχινγν ρξφλν γη’ απηήλ. Ζ κε 

δηθαηνινγεκέλε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο κεηά ηελ πάξνδν δχν ζπζηάζεσλ 

ζπληζηά παξαβίαζε ησλ φξσλ ηνπ πκθψλνπ, ε νπνία επηζχξεη ηελ επηβνιή ηεο 

δηαγξαθήο ηνπ κέινπο απφ ην χκθσλν, ε νπνία απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο. 
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Σν κέινο πνπ δηαγξάθεηαη κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα άξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε (πνπ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κέινπο θαη ξεηέο εγγπήζεηο 

γηα κε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ πκθψλνπ ζην κέιινλ) θαη ιακβάλεηαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπιάρηζηνλ 12 εθ ησλ 19 κειψλ, ζε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ νξίδεηαη ζηα ηξία (3) έηε, κε απεξηφξηζηε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο ηξηεηίαο επηιέγνληαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ 

πκθψλνπ, κε ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία («by consensus») θαη νξίδνληαη νλνκαζηηθά ζην 

παξφλ θείκελν. 

Πφξνη 

Ζ εγγξαθή ησλ κειψλ ζην χκθσλν γίλεηαη δσξεάλ γηα ηελ πξψηε δηεηία. ηε 

ζπλέρεηα, νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ιακβάλεη 

ππφςηλ ηεο ην κέγεζνο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ.  

Ζ ζπλδξνκή γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο -κε ηδίξν κέρξη 100 ρηιηάδεο επξψ- δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα 20 επξψ ην ρξφλν. Ο πφξνο απηφο, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ρνξεγίεο), θαηαηίζεηαη ζε θνηλφ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξνο ηνχην απφ ηελ Αλαπηπμηαθή 

Ζπείξνπ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επηηξέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο), 

απνηειεί πφξν ηνπ πκθψλνπ θαη δηαηίζεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ 

ηνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

Έδξα 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν ζπληνληζκφο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πκθψλνπ, 

νξίδεηαη σο έδξα ηνπ ε έδξα ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ ζηα Ησάλληλα. 

Γπλαηφηεηα Σξνπνπνίεζεο 

Οη θαλφλεο ηνπ πκθψλνπ ηξνπνπνηνχληαη, επεθηείλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ κειψλ θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαπηπμηαθήο. 

ην ηέινο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο, κε βάζε θαη ηηο ζρεηηθέο ελδηάκεζεο Δθζέζεηο 

Αμηνιφγεζεο, πξνβιέπεηαη νχησο ή άιισο κηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ φξσλ ηνπ 

πκθψλνπ, ε νπνία ζα αμηνπνηεί ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Παξνρή ηνπ ήκαηνο ηεο Γηαδξνκήο 

Σα κέιε ηνπ Σνπηθνχ πκθψλνπ ζηα νπνία παξέρεηαη ην ήκα ηεο Γηαδξνκήο 

θαηαηάζζνληαη ζε  βαζκίδεο, αλαιφγσο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξνχλ, θαη παίξλνπλ ην 

αληίζηνηρν ήκα ηεο Γηαδξνκήο. 
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Α΄Βαθμίδα 

Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ έληαμε ζηελ πξψηε βαζκίδα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πξνθίι & Δλεξγή Παξνπζία ζην Portal ηεο Γηαδξνκήο ζε Διιεληθά & 

Αγγιηθά: Κάζε κέινο νθείιεη λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή 

πξντφληα πνπ δηαζέηεη, ηηο ζπλέξγεηεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη, ηνλ ηξφπν 

πξφζβαζεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, θαζψο θαη αλαθνξά ζηε δηθή ηνπ 

δηαδηθηπαθή ζειίδα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη ζε κηα ζειίδα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή/θαη εμεηδηθεπκέλν ηαμηδησηηθφ portal πνπ ν ίδηνο 

επηιέγεη. Δπίζεο, ζε δηαθξηηφ ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ην ήκα ηεο Γηαδξνκήο πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη έλα ζχληνκν θείκελν 

αλαθνξάο -θνηλφ γηα φια ηα κέιε- ζην χκθσλν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Οη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι πξέπεη λα  αλαλεψλνληαη απφ ηνλ ίδην θάζε θνξά πνπ 

πξνθχπηνπλ αιιαγέο, ψζηε λα είλαη αθξηβείο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ρψξνπο εζηίαζεο (είηε αζθείηαη ακηγψο απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, είηε πξνζθέξεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ πάζεο θχζεσο 

θαηαιπκάησλ), ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθηπαθά δηαζέζηκνο ν ελδεηθηηθφο 

ηηκνθαηάινγνο («κελνχ») ηεο επηρείξεζεο, ζηνλ νπνίν ζα απνηππψλεηαη κε 

δηαθξηηφ ηξφπν ε ρξήζε ηνπηθψλ πιψλ, πξντφλησλ ή παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ 

ζηελ παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ, κε αλαθνξά εη δπλαηφλ ζηνλ παξαγσγφ ή 

πξνκεζεπηή. 

 Γηαρείξηζε Παξαηεξήζεσλ & Παξαπφλσλ: Απνηειεί εξγαιείν θαζεκεξηλήο 

απηνβειηίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηε 

δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πκθψλνπ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ή θαη ηα παξάπνλά 

ηνπ αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα πνπ ηνπ 

παξαζρέζεθαλ, κέζα απφ εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν πνπ δηαηεξείηαη ζην 

portal ηεο Γηαδξνκήο ή ελαιιαθηηθά ζην κέζν ή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ή/θαη ζηα εμεηδηθεπκέλα ηαμηδησηηθά portal (π.ρ. TripAdvisor, Booking.com θ.ιπ.), 

πνπ έρεη επηιέμεη γηα ηελ πξνβνιή ηεο ε επηρείξεζε. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

ζηαιεί κήλπκα απφ ην θηλεηφ θάζε επηζθέπηε/ρξήζηε ζε αξηζκφ πνπ ζα έρεη 

θαζνξηζηεί επί ηνχηνπ απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ, θαη ην νπνίν ζα 

θνηλνπνηείηαη ζην ελδηαθεξφκελν κέινο. Σν ηειεπηαίν είλαη ππνρξεσκέλν λα 

απαληήζεη άκεζα ζηνλ ελδηαθεξφκελν ή ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην 

αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ παξαπφλνπ ή ηνπ 

επηθξηηηθνχ ζρνιίνπ. ηαλ ε απάληεζε γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ. Ο αξηζκφο απνζηνιήο κελχκαηνο 

SMS θαη ε δηεχζπλζε ηνπ portal γηα ηελ ππνβνιή παξαηεξήζεσλ/παξαπφλσλ ή 

ε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ηνπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηαμηδησηηθψλ portal πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο επηζθέπηεο ειεθηξνληθψο θαη 

εληχπσο (λα αλαγξάθνληαη ζην πξνθίι ηνπ κέινπο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. ζηελ είζνδν, ζηνλ ηηκνθαηάινγν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη ζηα έληππα πξνβνιήο ηεο). 



 88 

 Υξήζε & Πξνβνιή Σνπιάρηζηνλ 3 Σνπηθψλ Πξντφλησλ ζε Υψξνπο 

Δζηίαζεο: Ζ ρξήζε αθνξά θπξίσο είηε ακηγψο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο 

(εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, νπδεξί, θαθεηέξηεο θ.ιπ.), είηε ρψξνπο εζηίαζεο εληφο 

επηρεηξήζεσλ άιινπ αληηθεηκέλνπ (μελνδνρείσλ, μελψλσλ θαη πάζεο θχζεσο 

θαηαιπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ είηε κφλν πξσηλφ, είηε θαη γεχκα θαη δείπλν, 

θπιηθείσλ κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θ.ιπ.), νη νπνίεο νθείινπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ 3 ηνπιάρηζηνλ ηνπηθά πξντφληα, κε ζαθή 

αλαθνξά ζηνλ ηηκνθαηάινγν ζηελ νλνκαζία, ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ παξαγσγφ, 

ή πξνκεζεπηή. πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηηκνθαηάινγνο, ε απαίηεζε απηή 

ηθαλνπνηείηαη κε ηε ζρεηηθή ζήκαλζε πνπ ζπλνδεχεη ηα εθηηζέκελα πξντφληα 

(π.ρ. ζην κπνπθέ ηνπ πξσηλνχ ελφο μελνδνρείνπ ή άιινπ ηχπνπ θαηαιχκαηνο) ή 

ζην πιηθφ πξνβνιήο κηαο επηρείξεζεο (π.ρ. αγξνηνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ή 

ελφο μελψλα). 

 Δγθαηάζηαζε & Λεηηνπξγία πζθεπήο «Point of Sale» («POS»): Αθνξά 

φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην λφκν 

ππνρξενχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε POS θαη ηελ απνδνρή κέζσλ πιεξσκήο κε 

θάξηα. 

 Δθαξκνγή Καη’ Διάρηζηνλ Μίαο Πξαθηηθήο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο θαη 

ελφο ηνπιάρηζηνλ ξεχκαηνο αλαθχθισζεο: Δθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ κίαο 

πξαθηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ 

κε άιινπο ρακειήο θαηαλάισζεο ιακπηήξεο θαη ε ζπζηεκαηηθή αλαθχθισζε 

πιηθψλ/απνξξηκκάησλ ζε έλα θαη’ ειάρηζηνλ ξεχκα  (π.ρ. γπαιί, ραξηί, 

ηεγαλέιαηα, αινπκίλην θ.ιπ.). 

 πκκεηνρή Καη’ Διάρηζηνλ ζε 10 Ώξεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο: Σα 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη κε επζχλε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Ζπείξνπ θαη απνζθνπνχλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ-κειψλ ηνπ πκθψλνπ πάλσ ζηελ 

ηζηνξία ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο, ηε θηινζνθία ηνπ Σνπηθνχ πκθψλνπ, ηε 

δηαρείξηζε παξαηεξήζεσλ θαη παξαπφλσλ, ηε ρξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ζηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία θ.ιπ., αιιά θαη ζε 

επξχηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ, ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηαδξνκήο, πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Χο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο «εθπαηδεπνκέλσλ» αλαθέξνληαη νη 

ππεχζπλνη/εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δηακνλήο 

θαη εζηίαζεο, ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γξαθείσλ ηνπξηζκνχ, 

θαη επηζθέςηκσλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη πψιεζεο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

(νηλνπνηεία, ηπξνθνκεία, ρεηξνηέρλεο, ζπλεηαηξηζκνί παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ). 

Αλαθέξνληαη επίζεο ελδεηθηηθά ην πξνζσπηθφ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο 

θαη ησλ αεξνδξνκίσλ Ησαλλίλσλ θαη Αθηίνπ, ην πξνζσπηθφ θχιαμεο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ θαη νη νδεγνί 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ΚΣΔΛ θαη ελψζεσλ ξαδηνηαμί. 

 Δλεξγή Δπηδίσμε πλεξγεηψλ: Σα κέιε ηνπ πκθψλνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηνπο ζηελ «Ζκέξα πλεξγεηψλ» πνπ 
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ζα δηνξγαλψλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ. ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο απηήο ζα αλαθνηλψλνληαη νη πξνηάζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο 

Ζπείξνπ γηα ηηο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθέο θηλήζεηο ζπλεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα 

απεπζχλνληαη είηε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε ζε επξχηεξεο ππν-νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νξγαλσκέλα 

απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ workshop θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο B2B 

(«business-to-business») γηα ηελ αλαδήηεζε επηπιένλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ δηθηχνπ. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο πηζαλέο δξάζεηο ζπλεξγεηψλ:  

 Ακνηβαίεο εθπηψζεηο γηα ππεξεζίεο ή πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ηα κέιε (π.ρ. 

εθπησηηθή θάξηα). 

 Δπηζθέςεηο/γεπζηγλσζία ζε ρψξνπο παξαγσγήο βξψζηκσλ πιηθψλ 

(παξαζθεπή ηπξηνχ ζε έλα ηπξνθνκείν, θξαζηνχ θαη ηζίπνπξνπ ζε έλα 

νηλνπνηείν, ιαδηνχ θαη ειηψλ ζε έλα ειαηνηξηβείν, κειηνχ ζε έλα κειηζζνθνκηθφ 

εξγαζηήξην, θ.ιπ.).   

 Γξάζε «θηιέκαηνο» ησλ επηζθεπηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθά πξντφληα ζε 

ζεκεία εηζφδνπ ζηελ Ήπεηξν -αεξνδξφκηα, ιηκάλη Ζγνπκελίηζαο- μελνδνρεία, 

ζηαζκνχο δηνδίσλ θ.ιπ. 

 Δθζεηήξηα ή/θαη πσιεηήξηα πξντφλησλ ηεο Ζπείξνπ (γαζηξνλνκηθά, 

θνζκήκαηα, ρεηξνηερλήκαηα, πθαληά, ζνπβελίξ θ.ιπ.) ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχλ ηα αεξνδξφκηα, ην Ληκάλη 

Ζγνπκελίηζαο θαη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Απιέο πξνζήθεο ζε 

κηθξφηεξεο κνλάδεο ή ρψξνπο εζηίαζεο. 

 Ζκέξεο γαζηξνλνκίαο κε ηελ επνπηεία ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ Ζπείξνπ. 

 Οξγάλσζε θεζηηβάι ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη επηδείμεηο καγεηξηθήο κε 

ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (π.ρ. εηήζην «street food festival» 

ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ). 

 Πξφγξακκα πξνβνιήο ηεο Γηαδξνκήο θαη ηνπ πκθψλνπ απφ ηηο νζφλεο 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ κε πξφζβαζε ζηελ Ήπεηξν, θξνπαδηεξφπινησλ θαη ησλ 

ιεσθνξείσλ ησλ ηνπηθψλ ΚΣΔΛ θ.ιπ. Γηαλνκή έληππνπ πιηθνχ ζηνπο 

παξαπάλσ ρψξνπο θαη ζηνπο ζηαζκνχο εηζφδνπ ζηελ Ηνλία Οδφ θαη ζηελ 

Δγλαηία Οδφ. 

 Δμεηδηθεπκέλεο ζπλέξγεηεο πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ησλ ζεκείσλ ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (π.ρ. 

εθαξκνγέο multimedia, ςεθηαθά παηρλίδηα ή θνπίδ). 

 Γηνξγάλσζε workshop αξγπξνρνΐαο θαη παξαδνζηαθήο καγεηξηθήο 

(επεηξψηηθεο πίηεο, δπκαξηθά, καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θ.ιπ.). 

 Γηνξγάλσζε καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ (αξραίνπ ζεάηξνπ, ειιεληθήο γιψζζαο, 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θ.ιπ.) κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 
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αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

θαη ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΑΣΔΗ Άξηαο. 

 Οξγάλσζε ζπκκεηνρήο επηζθεπηψλ ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

αγξνηηθνχ θαη θηελνηξνθηθνχ ηνκέα (ηξχγνο θ.ιπ.). 

 Γηαγσληζκφο κέζσ θακπάληαο Instagram κε θσηνγξαθίεο ζηηγκηφηππσλ/ 

εκπεηξηψλ απφ ηε Γηαδξνκή θαη αληίζηνηρεο πξνζθνξέο απφ ηα κέιε ηνπ 

Σνπηθνχ πκθψλνπ γηα φζνπο δηαθξηζνχλ. 

 Οξγάλσζε εηδηθψλ παθέησλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ επηζθεπηψλ εθηφο ηνπ 

ρψξνπ δηακνλήο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε  γξαθεία γεληθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

ηνπξηζκνχ (εθδξνκέο θαη μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, 

πεξηεγήζεηο θαη γλσξηκία κε ηε θχζε θαη ηα νηθνζπζηήκαηά ηεο, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνδειαζία, ηππαζία, trekking, παξαηήξεζε πνπιηψλ, 

επηζθέςεηο ζε εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, παξαθνινχζεζε ηνπηθψλ 

εθδειψζεσλ, ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά παλεγχξηα θ.ιπ.). 

Δηδηθά γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ αλαιακβάλνπλ λα πινπνηνχλ εθδξνκέο κε βάζε 

ηε δηαδξνκή, εθφζνλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζην δίθηπν νθείινπλ: 

 Να  θαιχπηνπλ σο πξνο ην ηνπξηζηηθφ παθέην ηεο Γηαδξνκήο φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην ΠΓ 339/96 «πεξί νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία  90/314 (ΔΔL 58/59) γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη 

ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο»122 (ΦΔΚ 225 Α), ζην βαζκφ πνπ ην 

παθέην απηφ ζπληζηά «νξγαλσκέλν ηαμίδη» ή «νξγαλσκέλε πεξηήγεζε» θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 90/314/ΔΟΚ θαη ην πξνεδξηθφ απηφ δηάηαγκα (βι. 

νξηζκνχο άξζξνπ 2 ηνπ Γηαηάγκαηνο). 

 Να εθηεινχλ ηε δηαδξνκή κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, πνπ λα κελ έρνπλ ππεξβεί 

ηα δέθα (10) έηε θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ απφ ηελ 

εκεξνκελία πξψηεο θπθινθνξίαο, ηα νπνία λα δηαζέηνπλ ζέξκαλζε θαη 

θιηκαηηζκφ, WC θαη κπαξ κε λεξφ θαη αλαςπθηηθά. 

 Να έρνπλ επαγγεικαηία νδεγφ κε ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο, 

πνπ λα επηηξέπνπλ κηα απιή ζπλελλφεζε κε ηνπο επηβάηεο. 

 Δληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαδξνκή, ηελ 

μελάγεζε λα πξαγκαηνπνηεί επαγγεικαηίαο μελαγφο. 

Β΄Βαθμίδα 

ηε δεχηεξε βαζκίδα εληάζζνληαη ηα κέιε πνπ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα ηεο πξψηεο 

βαζκίδαο θαη ζπγρξφλσο έρνπλ απνθηήζεη θαη δηαηεξνχλ κία απφ ηηο παξαθάησ 

πηζηνπνηήζεηο ή ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ή άιιεο ηζνδχλακεο ή/θαη αλψηεξεο 

πηζηνπνηήζεηο ζην ρψξν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην θάζε κέινο: 

 ISO 9001:2015 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο.  

                                                
122

 ΠΓ 339/1996 Πεξί Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ, ΦΔΚ Α 225/11-9-1996. 

http://eeke.gr/fek-225a11-9-1996/
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 ISO 22000 χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 Βεβαίσζε HACCP ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Codex Alimentarius θαη ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 852/2004. 

 GLOBALGAP γηα ηε δηεζλή πηζηνπνίεζε θξέζθσλ πξντφλησλ. 

 AGRO 2.1 θαη 2.2 ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηε γεσξγηθή 

παξαγσγή θαη AGRO 3.1, 3.2, 3.3 θαη 3.4 πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηξνθή θαη 

ηελ ηππνπνίεζε ρνηξηλνχ θξέαηνο. 

 Πηζηνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε θπηηθή παξαγσγή, ζηε δσηθή 

παξαγσγή θαη ζηε κεηαπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ππνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: A Cert-

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο, IRIS bio, ΓΖΧ, ΒΗΟ Ζellas, TUV 

Hellas, Φπζηνινγηθή, Qways, Πξάζηλνο Έιεγρνο, Γεσηερληθφ Δξγαζηήξην, Bio 

Euro Cert. 

 ISO 14001 χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 

 ISO 50001 γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. 

 ήκα «Διιεληθφ Πξσηλφ» ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο. 

 ήκα  «ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ Μαο». 

 ήκα «We Do Local». 

 Δηδηθά γηα ηα θαηαιχκαηα, ζηε Β΄ Βαζκίδα εληάζζνληαη ηα μελνδνρεία 3, 4 θαη 5 

αζηέξσλ θαη ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα 3 θαη 4 θιεηδηψλ. 

Γ΄ Βαθμίδα 
 

Δίλαη ζθφπηκν ζηελ παξνχζα θάζε λα κελ πξνζδηνξηζηνχλ πεξηνξηζηηθά νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ Γ΄ Βαζκίδα, φπσο ζπκβαηηθά πξνβιέπεηαη, αιιά απηφ λα 
αληηκεησπηζηεί απφ ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο Γηθηχσζεο, αλαιφγσο κε ηελ εμέιημή ηεο θαη 
ηεο εκπεηξίαο πνπ ζην κεηαμχ ζα έρεη απνθηεζεί. 

6.3. ηφρεπζε γηα Ηδησηηθή πκκεηνρή 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ ζα αλαιεθζεί απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ειάρηζηεο αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην χκθσλν Πνηφηεηαο, 

επηβάιιεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή λα δηεμαρζεί ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο. 

Καηά ηελ πξψηε, εθηηκάηαη αξρηθά ην πνηεο είλαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ γηα ιφγνπο 

ιεηηνπξγηθνχο, θιαδηθνχο, αλαπηπμηαθνχο, γεσγξαθηθνχο, δηαζθάιηζεο ηεθκεξίσλ 

πνηφηεηαο θ.ιπ. είλαη θξίζηκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην χκθσλν. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ε 

Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ζα είλαη ρξήζηκν λα αμηνπνηήζεη ην 

πξψην κέξνο απηήο ηεο, αλά ρείξαο, κειέηεο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη θξηηήξηα θαη 

θιάδνη επηρεηξήζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ε έληαμε ησλ νπνίσλ ζην δίθηπν είηε 

επηβάιιεηαη, είηε θξίλεηαη πξφζθνξε. 

http://www.a-cert.org/
http://www.a-cert.org/
http://www.irisbio.gr/
http://www.dionet.gr/
http://www.bio-hellas.gr/en/Home/tabid/36/Default.aspx
https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
file:///C:/Users/theodoros/Downloads/ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ%20ΕΠΕ
http://www.productsgreek.com/el/xrisimes-plirofories/pistopoiisi/item/1713-qways
http://www.greencontrol.gr/
http://www.geolab.gr/
http://www.eurocert.gr/
http://www.eurocert.gr/
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Κπξίαξρε ζέζε κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππφ αλαδήηεζε 

επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο θάζεο είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ, λα 

ζπκβάιινπλ θαη λα κεηέρνπλ ζε ζπλέξγεηεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ ψζεζε θαη 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηε ζχλδεζε ηεο Γηαδξνκήο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, απνηειψληαο παξάιιεια ην πξψην απηφ δείγκα ηεο πεπνίζεζήο 

ηνπο γηα ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή θαη ζε πνιιά επίπεδα αμία ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. 

Αθνχ ινηπφλ εληνπηζηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη 40-60 θξίζηκνη παίθηεο, ζπγθξνηείηαη 

ζηελ  Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ κηα νκάδα πνπ ζα αλαιάβεη λα πξνζεγγίζεη  ηνλ θαζέλα 

μερσξηζηά, επηθνηλσλψληαο ηε θηινζνθία ηνπ πκθψλνπ, επηδηψθνληαο ηε ζχκπξαμή 

ηνπ θαη νξηζηηθνπνηψληαο ηε βνχιεζε, ηε δπλαηφηεηα θαη ην είδνο ζπλεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη. 

Παξάιιεια, έρεη δεκηνπξγεζεί θαη είλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν ε παξνπζίαζε ηεο 

Γηαδξνκήο θαη ηνπ πκθψλνπ, ψζηε λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο λα ηελ 

επηζθεθζεί θαη λα κάζεη πεξηζζφηεξα γη’ απηά.  

Ζ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία ησλ μερσξηζηψλ ζπλαληήζεσλ ελεκέξσζεο ζα αθνινπζεζεί 

θαη φζνλ αθνξά επηιεγκέλνπο ζπιινγηθνχο θνξείο (π.ρ. ελψζεηο μελνδφρσλ, 

επηκειεηήξηα θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα αγθαιηάζνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε θαη παξφηξπλζε ησλ κειψλ ηνπο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζην χκθσλν. 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε εθαξκφδεηαη ε θηινζνθία ησλ αλνηρηψλ ζπξψλ, ε νπνία 

επηηξέπεη ζε φζνπο πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ή έρνπλ δηάζεζε ή εκπλένληαη  

απφ ην θνηλφ φξακα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην χκθσλν, αλεμαξηήησο ηνπ πνχ βξίζθνληαη 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ήπεηξν, λα πξνζέιζνπλ θαη λα ζπλππνγξάςνπλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ δηνξγαλψλεη ηέζζεξηο δεκφζηεο 

εθδειψζεηο, κία αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, απεπζπλφκελε ζε επαγγεικαηίεο θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπο νπνίνπο θαη θαιεί λα πξνζέιζνπλ, κέζα απφ έλα πξφγξακκα 

πξνζσπηθψλ πξνζθιήζεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε ηνπηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη απαξαηηήησο ν δηθηπαθφο ηφπνο ελεκέξσζεο γηα 

ηελ Γηαδξνκή θαη ην χκθσλν. ρεηηθέο αλαξηήζεηο γίλνληαη θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ θαη ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ. 

ηηο εθδειψζεηο απηέο γίλεηαη  κηα ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο Γηαδξνκήο, ηνπ πκθψλνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην δηέπνπλ, επεμεγνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα  γηα ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηηο δπλεηηθέο ζπλέξγεηεο, έηζη ψζηε ν 

θαζέλαο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη πξνζσπνπνηεκέλα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ή δξαζηεξηφηεηα. 

Θα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί ήδε θάπνηεο ζπλέξγεηεο ή δπλαηφηεηεο 

γηα ζπλέξγεηεο, κε ηε κνξθή νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία έρνπλ ήδε 

απνθαζίζεη λα κεηάζρνπλ νη αξρηθνί ζπκκεηέρνληεο, ψζηε ε εθδήισζε λα κε 

πεξηνξηζηεί ζηελ παξνπζίαζε, αιιά λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ νπζία σο κηα πξψηε εκέξα 

ζπλεξγεηψλ, απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ην χκθσλν. 



 93 

Έηζη ζα κπνξνχζε λα μεθηλά ε πξσηνβνπιία ηεο Γηαδξνκήο θαη ηνπ πκθψλνπ, κε έλα 

ειάρηζην θεθάιαην ζπλεξγεηψλ πνπ ζα έρνπλ ήδε επηηεπρζεί θαη νη νπνίεο καδί κε ηελ 

αλαθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ, πνπ επλννχλ ηδηαηηέξσο ηηο ζπλέξγεηεο, 

ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ αλαγθαίν αξρηθφ ελζνπζηαζκφ θαη λα 

παξαθηλήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αγθαιηάζνπλ ηελ πξσηνβνπιία. 

6.4. ηφρεπζε γηα Κξαηηθέο Δληζρχζεηο 

ηε ζπγθπξία ηνπ  ΔΠΑ 2014-2020, ηα λέα εξγαιεία δηαρείξηζεο πφξσλ επηηξέπνπλ 

ηελ εζηηαζκέλε δηάζεζε θνλδπιίσλ απφ πνιιαπιέο πεγέο (πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία, Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα), ζην πιαίζην κηαο Οινθιεξσκέλεο 

Υσξηθήο Δλφηεηαο («ΟΥΔ») ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο κε θνηλφ 

παξαλνκαζηή ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζα ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα εξγαιεία απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

ζηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ηεο Ζπείξνπ (ε νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ αλαπηχζζεηαη ζε 

κηα πην εθηεηακέλε ρσξηθή ελφηεηα), κε ηελ θαηεχζπλζε πφξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ζηνρεπκέλα θίλεηξα (θξαηηθέο 

εληζρχζεηο γηα ΜΜΔ), εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηε Γηαδξνκή.  

Έηζη, ηα έξγα/εξγαζίεο ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα ππαρζεί ζηα ελ ιφγσ 

θίλεηξα, είλαη ηα ηζρχνληα κέρξη ζήκεξα πξνζθεξφκελα θίλεηξα γηα ΜΜΔ, αθνχ φκσο 

πξνεγνπκέλσο εμεηδηθεπηνχλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηα εηδηθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην χκθσλν γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ 

ηεο Ζπείξνπ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ ελφηεηα 6.2 (ππνελφηεηα «Κξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Παξνρή ηνπ ήκαηνο ηεο Γηαδξνκήο») ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη ε αθφινπζε εμεηδίθεπζε: 

 Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο & Πεξηβάιισλ Υψξνο: πληήξεζε, βειηηψζεηο, 

εμσξατζκφο θ.ιπ. 

 Μεραλήκαηα & Δμνπιηζκφο: Αγνξά, αληηθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε κε 

εθκάζεζε ιεηηνπξγίαο. 

 Δμνπιηζκφο/Δγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο/Όδαηνο: Θα πξέπεη ζην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ππνβάιιεηαη λα 

πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

πξαθηηθψλ ζπζηεκαηηθήο αλαθχθισζεο πιηθψλ/απνξξηκκάησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πεξηνρή δηαζέηεη ππνδνρείο θαη ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

 Αλάπηπμε & Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο & 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε κηαο εθ ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ, σο άλσ ππνελφηεηα, γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ζήκαηνο ηεο Β’ βαζκίδαο. 
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 Λνγηζκηθά & Τπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ. 

 Μεηαθνξηθά Μέζα. 

 Δπελδπηηθφ ρέδην: Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Μειέηεο/Έξεπλεο Αγνξάο: Γηα λα εγθξηζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζα 

πξέπεη νη επηιεγφκελνη κειεηεηέο λα έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο 

κειέηεο ή έξεπλεο (ηνπιάρηζηνλ ζε 3) κε αλάινγν ή ζπλαθέο πεξηερφκελν. 

 Πξνβνιή/Πξνψζεζε: ηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πεξηιακβάλνληαη, εθφζνλ δελ πθίζηαληαη, ε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά (ηνπιάρηζηνλ) θαη  ε 

ελζσκάησζε ηνπ πξνθίι θαη ε παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδηθηπαθφ portal 

ηεο Γηαδξνκήο, θαζψο θαη ε ςεθηαθή δηαρείξηζε παξαηεξήζεσλ θαη 

παξαπφλσλ επηζθεπηψλ/πειαηψλ ηα νπνία ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ portal ηεο 

Γηαδξνκήο, ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηπρφλ δηεζλψλ πιαηθνξκψλ ζηηο νπνίεο 

έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε θ.ιπ. Θα πξέπεη  αθφκε ε επηρείξεζε λα ππνβάιεη 

πξφγξακκα πξνβνιήο πιήξσο ηεθκεξησκέλν κε βάζε ην είδνο, ηε ζέζε θαη ην 

επίπεδν  πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θ.ιπ. θαη λα θαηαδεηθλχεη κε πνην ηξφπν 

αλακέλεη απηά απνηειέζκαηα απφ ηηο δξάζεηο πξνβνιήο/πξνψζεζεο πνπ 

πξνηείλεη λα πινπνηήζεη. 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπλέξγεηα κε άιιεο επηρεηξήζεηο είηε ηνπ ίδηνπ, είηε ζπλαθνχο θιάδνπ, είηε δηαθνξεηηθνχ 

θιάδνπ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή θαη θαζηέξσζε ηεο Γηαδξνκήο, φπσο απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηελ ίδηα ππνελφηεηα. 

Οη δξάζεηο απηέο, αλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαδξνκήο θαη 

επνκέλσο έκκεζα θαη ηελ πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ,  

πξνηείλεηαη λα εληζρπζνχλ, δεδνκέλνπ φηη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ 

πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ΜΜΔ θνηλέο εξγαζίεο/έξγα ζην ρψξν ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. θνηλέο απνζήθεο, θνηλνί ρψξνη ζηάζκεπζεο θ.ιπ.), ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ επηρεηξήζεσλ πνπ γεηηληάδνπλ, ησλ εμνπιηζκψλ θ.ιπ., εθφζνλ ε 

ζπλέξγεηα νδεγεί ζε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

εκπινπηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Σέινο, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

(«ΔΚΣ»), ζα πξέπεη ζην πιαίζην ηεο ΟΥΔ ηεο Γηαδξνκήο λα εληζρχνληαη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γηαδξνκήο, ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Γηαδξνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, βειηίσζεο 

πνηφηεηαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πηζηνπνίεζεο, πινπνίεζεο ζπλεξγεηψλ θ.ιπ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηαδξνκή ζα πξέπεη : 

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην logo ηεο Γηαδξνκήο ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ζην έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο 

ηνπο θαη γεληθά λα πξνβάιινπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε θάζε δφθηκν ηξφπν. 
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 Να πξνβάιινληαη ζην portal θαη ζηα άιια κέζα πξνβνιήο -δειαδή ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο δξάζεηο θαη ηηο δξάζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο Γηαδξνκήο- θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (δειαδή θαη 

κεηά ην 2023). Ζ πξνβνιή απηή ζα απνηειεί ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηαδξνκήο θαη ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο. 

7. Παξαξηήκαηα 

 

Πίλαθαο 1: Καηαιχκαηα ζηελ Ήπεηξν κε Βάζε ηελ Καηάηαμή ηνπο 123 

Δπσλπκία Καηεγνξία Γήκνο Σειέθσλν 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ 

ΓΚΡΑΝΣ ΔΡΑΨ ΞΔΝΗΑ 5***** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-90550 

ΖΠΔΗΡΟ ΠΑΛΛΑ 5***** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-93555 

ΜΔΓΑΛΟ ΓΑΟ 
ΜΔΣΟΒΟ 

5***** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-29001 

ΝΣΟΤ ΛΑΚ  5***** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-59100 

ΟΡΗΕΟΝΣΔ 
ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ  

5***** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-61002 

ΠΡΗΓΚΗΠΗΑ ΛΑΝΑΑ  
5***** 

Γήκνο Βνξείσλ 
Σδνπκέξθσλ 

26590-22600 

ΑΝΣΗΚ  L'CLASS Γήκνο Ησαλληηψλ 6948409705 

ΚΑΛΑΡΖ  L'CLASS Γήκνο Ησαλληηψλ 000-0000000 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ  L'CLASS Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-30004 

ΑΑΡ  4**** Γήκνο Γσδψλεο 000-0000000 

ΑΘΖΝΑ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71540 

ΑΝΑΒΑΖ ΜΑΟΤΝΣΔΝ 
ΡΗΕΟΡΣ  

4**** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-61141 

                                                
123

 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο. 

http://www.grhotels.gr/EN/Pages/default.aspx
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ΑΝΔΜΟΛΗΑ ΡΖΕΟΡΣ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81649 

ΑΝΝΑ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651020855 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΜΔΣΟΒΟΤ  4**** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-29100 

ΒΡΑΥΟΗ ΓΚΑΜΖΛΑ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41070 

ΓΗΧΣΖ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-91578 

ΓΚΟΛΝΣΔΝ ΟΤΗΣΔ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-40205 

ΓΗΑΔΛΟ  4**** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41719 

ΓΟΤΚΑΣΟ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 2106186000 

ΔΔΝ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 6936611424 

ΕΑΓΟΡΗ ΟΤΗΣΔ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 2653071076 

ΚΑΗΑΡΔΗΑ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-93661 

ΚΑΣΧΓΗ  4**** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-42505 

ΜΑΟΤΝΣΔΝ ΡΗΕΟΡΣ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41330 

ΜΠΑΓΗΑ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71112 

ΝΣΟΒΡΑ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22828 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΟ 
ΒΟΤΝΟ ΣΖ ΚΟΝΗΣΑ  

4**** Γήκνο Κφληηζαο 26550-29390 

ΟΛΤΜΠΗΚ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-25147 

ΠΤΡΡΔΗΟΝ  4**** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71141 

ΑΕ  4**** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651078888 

ΣΟ ΒΟΤΝΟ ΟΡΔΗΝΟ 
ΘΔΡΔΣΡΟ  

4**** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-29030 
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ΑΓΗΟΚΛΖΜΑ  A' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-79193 

ΑΓΡΑΣΔΗΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71684 

ΑΗΘΡΗΟ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6948878793 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ A' Class 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-22008 

ΑΜΑΡΤΛΛΗ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71132 

ΑΠΔΗΡΟ ΥΧΡΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71188 

ΑΡΥΟΝΣΑΡΗΚΗ  A' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-78010 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΓΚΔΚΖ 1876  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41610 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΓΗΛΟΦΟΤ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22455 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΖ 
ΚΟΝΗΣΑ  

A' Class Γήκνο Κφληηζαο 26550-29330 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΝ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41002 

ΑΤΡΑΓΟΝΗΟ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41129 

ΒΗΛΛΑ ΠΑΡΟΡΑΗΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81088 

ΓΑΗΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22570 

ΓΗΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41257 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6979-983798 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΝ  A' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-71771 

ΚΖΠΟΗ ΑΓΓΔΛΧΝ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71080 

ΚΖΠΟΗ ΟΤΗΣΔ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71995 

ΛΟΦΟ ΦΡΟΝΣΕΟΤ  A' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-21011 

ΜΗΚΡΟ ΠΑΠΗΓΚΟ 1700  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41179 
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ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71116 

Ο ΞΔΝΧΝΑ ΣΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑ  

A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71721 

Ο ΣΑΤΡΑΔΣΟ A' Class 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26510-53296 

ΠΑΗΧΝΗΑ  A' Class Γήκνο Πσγσλίνπ 26570-22007/9 

ΠΟΛΗΣΔΗΑ  A' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-22235 

ΠΟΡΦΤΡΟΝ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71579 

ΠΡΗΜΟΤΛΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71133 

ΡΟΓΑΜΗ A' Class 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-22444 

ΡΟΠΣΡΟ  A' Class Γήκνο Πσγσλίνπ 2653041397 

ΣΔΥΝΖ ΓΗΑΚΟΜΖΖ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6937-410350 

ΣΟ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΟΤ 
ΔΡΗΦΖ  

A' Class Γήκνο Κφληηζαο 26550-24090 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41082 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟΤ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ  

A' Class Γήκνο Κφληηζαο 6936131810 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟΤ ΟΡΔΣΖ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26510-68566 

ΣΡΧΑΓΑ  A' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71122 

ΑΓΓΔΛΧΝ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22223 

ΑΓΝΑΝΣΗ  3*** Γήκνο Είηζαο 26580-22090 

ΑΓΝΑΝΣΗΟ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81191 

ΑΓΡΗΟΛΟΤΛΟΤΓΟ 
ΓΡΑΜΜΟΤ  

3*** Γήκνο Κφληηζαο 2655-031550 

ΑΛΘΔΑ ΓΗΛΟΦΟΤ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 000-0000000 
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ΑΜΔΛΗΚΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71501 

ΑΜΠΔΡΑΣΗΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-42202 

ΑΜΦΗΘΔΑ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81222 

ΑΝΣΑΛΚΖ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41441 

ΑΡΑΨΓΟΤ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 6932601240 

ΑΡΚΔΤΘΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41494 

ΑΡΚΣΟ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651003004 

ΑΡΚΣΟΤΡΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-72000 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΒΟΓΗΑΡΟΤ  
3*** 

Γήκνο Βνξείσλ 
Σδνπκέξθσλ 

26590-62361 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΚΡΑΝΑ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22225 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΟΤ 
ΣΔΡΟΒΟΤ  

3*** Γήκνο Γσδψλεο 26540-71140 

ΑΡΧΜΑ ΓΡΤΟ ΝΣΗΕΑΨΝ  3*** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-29008 

ΒΑΚΑΡΑΣΑ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26560-31526 

ΒΗΚΣΧΡΗΑ  3*** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41771 

ΓΑΛΑΞΗΑ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-25432 

ΓΔΦΤΡΗ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-23780 

ΓΔΦΤΡΗ ΠΛΑΚΑ 3*** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-31220 

ΓΚΡΑΝΣ ΟΣΔΛ ΓΔΝΓΡΟ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-29365 

ΓΡΑΚΟΛΗΜΝΖ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81318 

ΓΡΤΑΓΔ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71843 

ΓΡΤΟΦΤΛΛΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71077 
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ΔΓΝΑΣΗΑ  3*** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41263 

ΔΞΟΥΖ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81160 

ΕΑΓΟΡΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71040 

ΛΑΚΜΟ 3*** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26510-53444 

ΜΗΚΡΟ ΠΑΠΗΓΚΟ 1700 (ΗΗ) 3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41179 

ΜΗΡ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81071 

ΜΟΝΟΓΔΝΓΡΗ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71300 

ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 6937-142241 

ΜΤΡΣΑΛΖ ΔΗΚΑΣΗΚΟ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ  

3*** Γήκνο Γσδψλεο 26510-82288 

ΝΑΤΗΚΑ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 6944424110 

ΝΣΟΒΗΣΔΛ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81611 

ΞΔΝΔΗΟΝ ΣΟΤ Γ. 
ΜΔΡΑΝΣΕΑ  

3*** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-62350 

Ο ΜΑΥΑΛΑ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71632 

ΟΡΗΕΧΝ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-86180 

ΠΑΛΑΗΟ ΣΔΛΧΝΔΗΟ 
ΠΛΑΚΑ  

3*** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-31006 

ΠΑΛΛΑΓΗΟΝ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-25856/9 

ΠΑΝΑΓΗΟ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651118492 

ΠΑΝΘΔΟΝ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-42239 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-23135 

ΠΑΠΗΓΚΗΧΣΖ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81341 

ΠΔΡΗΣΔΡΧ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-24147 
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ΠΔΣΡΟΣΔΥΝΟ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81100 

ΠΡΤΣΑΝΔΗΟ  3*** Γήκνο Γσδψλεο 26510-82006 

ΡΟΓΟΒΟΛΗ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-29338 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71971 

ΣΗ ΚΑΜΑΡΔ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 2653-081008 

ΣΑΞΗΑΡΥΔ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41888 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΑ 3*** 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-61336 

ΣΟ ΕΑΓΟΡΗ  3*** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81003 

ΣΟ ΜΠΟΤΡΑΕΑΝΗ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-61283 

ΣΟ ΥΑΝΗ  3*** Γήκνο Κφληηζαο 26550-24567 

ΦΗΛΟΚΑΛΗΑ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-76765 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-93702 

ΥΑΟΝΔ ΟΤIΣΔ  3*** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651081405 

ΑΝΔΜΖ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 2653072003 

ΑΝΧΚΑΣΧΓΟ  
B' Class Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26510-43420 

ΑΡΓΗΑΓΔ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6945371454 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-24462 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΕΟΤΦΖ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71736 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΧΝ ΚΖΠΧΝ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71030 

ΑΡΥΟΝΣΗΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71370 

ΑΣΡΑΚΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41693 
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ΒΗΚΟ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71370 

ΒΗΡΓΗΝΗΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22628 

ΓΔΧΡΓΗΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6945-429109 

ΓΗΟΝΟ ΥΑΟΤΕ  B' Class Γήκνο Πσγσλίνπ 26577-70000 

ΓΑΦΝΖ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 6932601240 

Ζ ΓΚΟΤΡΑ 
B' Class Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26510-53622 

ΚΑΜΑΡΔ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-79348 

ΚΑΣΡΟ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-22866 

ΚΑΣΧ ΜΑΥΑΛΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26510-72287 

ΚΟΝΑΚΗ  B' Class Γήκνο Είηζαο 26510-71567 

ΛΗΘΟΥΣΗΣΟ  B' Class Γήκνο Κφληηζαο 6978-885565 

ΜΟΡΦΔΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41868 

ΜΟΤΑΦΗΡ-ΟΝΣΑ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 6974-443640 

ΠΑΣΡΗΚΟ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-65500 

ΠΔΣΡΑΓΗ 1873 
B' Class Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-61561 

ΠΛΑΣΑΝΟ ΣΟ ΚΑΣΡΟ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 6932601240 

ΡΟΕΑ ΚΑΝΗΝΑ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 69348-75799 

ΡΟΝΣΟΒΑΝΗ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71171 

ΔΛΖΝΖ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71350 

ΗΑΡΑΒΑ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-30820 

ΣΑ ΠΗΣΗΑ ΣΟΤ ΑΞΧΝΖ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41615 
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ΣΔΡΦΗΥΟΡΖ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71736 

ΣΟ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΖ 
ΑΡΗΣΖ  

B' Class 
Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-42210 

ΣΟ ΤΡΡΑΚΟ 
B' Class Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26510-53410 

ΣΟ ΥΑΝΗ  B' Class Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-42150 

ΥΑΓΗΑΣΗ  B' Class Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-37570 

ΥΑΜΚΧ  B' Class Γήκνο Κφληηζαο 26550-23107 

ΑΓΧΝΗ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-42300 

ΑΚΡΟΛΗΜΝΗΟΝ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81162 

ΑΛΔΞΗΟ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-32030 

ΑΝΑΞ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-42003 

ΑΠΟΛΛΧΝ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41833 

ΑΠΟΣΟΛΟ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41534 

ΑΡΔΣΖ  2** Γήκνο Πσγσλίνπ 26570-71208 

ΑΣΔΡΗ ΜΔΣΟΒΟΤ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-42222 

ΑΣΟΡΗΑ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ  26510-20755 

ΑΧΟ  2** Γήκνο Κφληηζαο 26550-22079 

ΒΑΗΛΔΤ ΠΤΡΡΟ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-27652 

ΒΟΒΟΤΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26560-22555 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-26380 

ΒΤΕΑΝΣΗΟ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-40453 

ΓΑΛΑΞΗΑ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41202 



 104 

ΓΗΑΝΝΔΝΑ ΥΑΟΤΕ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-40762 

ΓΗΧΝΖ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-27032 

ΔΓΝΑΣΗΑ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-25667 

ΔΛ ΓΚΡΔΚΟ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 2651041142 

ΔΝ ΥΧΡΑ ΒΔΕΗΣΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71449 

ΕΖΖ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41147 

ΖΛΗΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41880 

ΚΑΗΣΖ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41118 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ  2** Γήκνο Είηζαο 26580-22933 

ΚΑΑΡΟ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41662 

ΚΑΣΑΝΗΑΝΖ  2** Γήκνο Κφληηζαο 26550-31700 

ΚΡΗΚΧΝΖ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-44633 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΗ 
ΔΛΔΝΖ  

2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71328 

ΛΑΚΚΑ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-81741 

ΜΑΡΗΑ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41451 

ΜΑΣΕΑΣΟ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71997 

ΜΔΛΗΝΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71674 

ΜΔΛΗΣΔΗΟΝ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-22659 

ΜΠΔΛΟΖ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71571 

ΜΠΗΣΟΤΝΖ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41217 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΛΑΓΗΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71483 

ΟΛΤΜΠΗΚ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41337 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81021 

ΠΑΠΑΔΤΑΓΓΔΛΟΤ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41135 

ΠΔΣΡΧΣΟ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71107 

ΡΟΜΠΟΛΟ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81286 

ΑΛΒΗΑ  2** Γήκνο Κφληηζαο 6972509910 

ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ  2** Γήκνο Κφληηζαο 26550-25050 

ΣΟ ΚΑΓΗ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81360 

ΣΟ ΚΑΛΝΣΔΡΗΜΗ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71510 

ΣΟ ΠΑΠΗΓΚΟ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41375 

ΣΟ ΡΑΓΗΟ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81252 

ΣΟ ΡΟΓΗ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-41954 

ΣΟ ΦΑΡΑΓΓΗ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81014 

ΣΟΤΡΗΣ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 000-0000000 

ΣΟΤΚΑ ΡΟΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81271 

ΣΤΜΦΖ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81133 

ΦΑΡΑΓΓΗ  2** Γήκνο Κφληηζαο 2655023171 

ΦΗΛΤΡΑ  2** Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-83560 

ΦΛΟΚΑ  2** Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41309 

ΦΤΛΗΡΑ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-71371 

ΥΑΓΗΑΣΗ  2** Γήκνο Εαγνξίνπ 26530-81301 

ΟΛΓΑ C’ Class 
Γήκνο Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
26590-61005 

ΦΑΟΤΛΖ  C’ Class Γήκνο Κφληηζαο 26550-81481 
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ΑΓΑΠΖ  1* Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-27139 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ  1* Γήκνο Μεηζφβνπ 26560-41672 

ΔΛΠΗ  1* Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-26209 

ΠΑΡΑΓΔΗΟ  1* Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-74124 

ΠΑΡΗ  1* Γήκνο Ησαλληηψλ 26510-20541 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο 

ΣΟ ΓΗΑΜΑΝΣΗ ΣΧΝ 
ΤΒΟΣΧΝ 

5***** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93286 

ΑΚΟΤΑ ΟΛΗΒΑ ΡΔΕΟΡΣ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
2665021303 

ΘΔΑΗ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ 4**** Γήκνο νπιίνπ 26660-29229 

ΗΟΝΗΟ Η 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91720 

ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93270 

ΚΟΡΑΛΛΗ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91380 

ΜΟΤΡΣΟ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93356 

ΟΡΝΔΛΛΑ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93306 

ΡΔΓΓΗΝΑ ΜΑΡΔ 
ΒΑΗΛΗΑ ΣΖ 

ΘΑΛΑΑ 
4**** 

Γήκνο 
Ζγνπκελίηζαο 26650-97200 

ΔΛΔΤΚΟ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-27144 

ΤΒΟΣΑ ΓΚΟΛΝΣ 4**** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
2665093006 

ΤΒΧΣΑ 4**** Γήκνο 26650-93597 
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Ζγνπκελίηζαο 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ A’ Class 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93017/20 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΡΗΓΓΑ 1872 A’ Class Γήκνο νπιίνπ 26660-23863 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91520 

ΑΚΣΖ ΠΛΑΣΑΡΗΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-61336 

ΑΛΜΠΑΣΡΟ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93464 

ΑΝΣΕΔΛΗΚΑ ΠΑΛΛΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-26100 

ΑΣΟΡΗΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-22217 

ΔΛΗΝΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91558 

ΕΔΦΖ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93470 

Ζ ΘΔΑΖ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
2665091121 

ΚΑΡΑΒΟΣΑΗ ΜΠΖΣ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91104 

ΛΔΗΑ 3*** Γήκνο Φηιηαηψλ 26640-41602 

ΛΟΝΓΚ ΑΜΜΔΡ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93260/1 

ΜΔΓΑ ΑΜΜΟ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93447/8 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93420/2 

ΠΔΡΓΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΟ 3*** Γήκνο 26650-91580 
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Ζγνπκελίηζαο 

ΡΗΒΗΔΡΑ ΠΔΡΓΗΚΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91191 

ΑΒΟΤ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-23961 

ΤΒΟΣΑ ΗΚΔΨΠ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
2665091662 

ΣΡΔΗ ΑΚΣΔ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
6938-132581 

ΦΤΛΑΚΑ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93345 

ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 3*** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93237 

ΔΛΔΑΣΗ ΡΖΕΟΡΣ B’ Class 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-94256 

ΑΥΔΡΧΝ 2** Γήκνο νπιίνπ 26660-41464 

ΒΗΛΛΑ ΜΑΡΗΑ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93047 

ΔΛ ΓΚΡΔΚΟ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-22245 

ΔΛΔΑΣΑΝ 2** Γήκνο νπιίνπ 26660-23019 

ΔΛΔΝΑ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93525 

ΗΟΝΗΟΝ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93636 

ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 2** Γήκνο νπιίνπ 26660-49003 

ΚΟΣΡΗΕΑ 2** Γήκνο Φηιηαηψλ 26640-22522 

ΜΟΤΡΣΔΜΔΝΟ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93314 
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ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 2** Γήκνο νπιίνπ 26660-23000 

ΟΚΑΡ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-23338 

ΠΖΓΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 2** Γήκνο νπιίνπ 26660-41900 

ΡΑΠΣΖ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93122 

ΣΕΟΛΤ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-23971 

ΧΡΗΑΝΑ 2** 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93520 

ΑΡΗΛΛΑ ΜΠΖΣ C’ Class 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91001 

ΘΑΛΑΑ ΗΟΝΗΟΤ C’ Class 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-91305 

ΚΧΣΑΝΑ C’ Class Γήκνο Φηιηαηψλ 26640-22585 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-28346 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93263 

ΔΓΝΑΣΗΑ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-23648 

ΔΛΛΑ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93227 

ΔΤΖ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93307 

ΜΗΚΡΟ ΠΑΡΑΓΔΗΟ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-93281/2 

ΣΟ ΟΤΛΗ 1* Γήκνο νπιίνπ 000-0000000 

ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ 1* 
Γήκνο 

Ζγνπκελίηζαο 
26650-22343 
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Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο 

ΑΚΣΖ ΛΤΥΝΟΤ 5***** Γήκνο Πάξγαο 26840-31257 

ΑΚΣΖ ΠΑΡΓΑ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-31410 

ΑΛΦΑ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-32111 

ΑΝΣΑΜ 4**** Γήκνο Πάξγαο 2684032160 

ΒΑΛΣΟ ΜΠΖΣ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-31610 

ΔΝΔΣΗΚΟ 4**** Γήκνο Πάξγαο 2684032900 

ΗΟΝΗΑΝ ΘΔΟΞΔΝΗΑ 4**** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51860 

ΗΟΝΗΟΝ ΣΑΡ 4**** Γήκνο Πξέβεδαο 000-0000000 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 4**** Γήκνο Πάξγαο 6944-321869 

Ν & Ν 4**** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-54110 

ΝΣΑΛΟΤΕ 4**** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-89220 

ΠΑΛΑΣΗΝΟ 4**** Γήκνο Πάξγαο 2684031473 

ΠΑΡΑΓΔΗΟ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-41301 

ΑΛΒΑΣΟΡ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-32910 

ΑΠΦΧ 4**** Γήκνο Πάξγαο 2684031410 

ΟΛ 4**** Γήκνο Πάξγαο 26840-32332 

ΒΗΛΛΑ ΡΟΕΑ Α’ Class Γήκνο Πάξγαο 26840-31257 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟΤ 
ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ 

Α’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-23915 

ΑΓΧΝΗ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41314 

ΑΕΑΛΔΝΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56510 

ΑΚΣΑΗ ΠΡΔΒΔΕΖ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52140 
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ΑΚΣΑΗΑ 3*** Γήκνο Πάξγαο 00000000000 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 3*** Γήκνο Πάξγαο 000-0000000 

ΑΝΝΑ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26840-22118 

Β-ΣΖ ΘΑΛΑΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56549 

ΒΗΛΛΑ ΑΤΡΑ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26840-41336 

ΓΖΜΖΣΡΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56565 

ΓΗΧΝΖ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-27381 

ΔΠΔΡΑΝΣΕΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51451 

ΕΖΚΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-27505 

ΗΛΗΑΝΑ 3*** Γήκνο Εεξνχ 26830-23511 

ΚΑΛΑΜΗΣΗ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-25445 

ΚΑΝΑΛΗ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-22741 

ΚΑΝΑΛΗ ΜΠΖΣ ΟΣΔΛ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51100 

ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΑΜΜΟΤ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26840-41182 

ΜΑΡΓΑΡΧΝΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-24360/3 

ΜΑΣ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 6945954343 

ΜΔΟΓΔΗΟ 2000 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56124 

ΜΠΑΚΟΛΖ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26840-31200 

ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56577 

ΟΡΗΕΟΝΣΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-54443 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΡΑΥΟΤ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56284 

ΠΖΓΔ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26660-41300 
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ΔΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52707 

ΗΑΡΜΠΑ 3*** Γήκνο Πξέβεδαο 26840-56035 

ΠΤΡΟ 3*** Γήκνο Πάξγαο 26840-41505 

ΜΟΝΟΛΗΘΗ Β’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51132 

ΞΔΝΧΝΑ 1800 Β’ Class Γήκνο Πάξγαο 26840-32900 

ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41402 

ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56295 

ΑΘΖΝΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41172 

ΑΚΡΟΠΟΛ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31239 

ΑΚΣΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52722 

ΑΜΜΟΤΓΗΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41433 

ΑΝΔΜΔΛΗΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26820-56601 

ΑΠΟΛΛΧΝΗΟ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41463 

ΑΣΔΡΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41317 

ΑΣΛΟΝ 2** Γήκνο Πάξγαο 26820-56626 

ΑΤΡΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-21230 

ΑΥΗΛΛΔΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26820-56007 

ΑΥΗΛΛΔΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31600 

ΒΑΗΛΖ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41210 

ΓΑΛΖΝΖ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41250 

ΓΚΟΛΝΣΔΝ ΜΠΖΣ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51111 

ΓΛΑΡΟ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41300 
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ΓΗΟΝΤΟ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41247 

ΔΛΔΝΖ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41167 

ΖΛΗΟΒΑΗΛΔΜΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41868 

ΖΡΑΚΛΖ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-42008 

ΚΑΗΧΠΖ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51501 

ΚΑΣΡΟ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-26643 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51051 

ΚΟΤΡΟ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56192 

ΛΟΤΚΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56166 

ΜΑΓΓΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31228 

ΜΗΛΣΟ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31384 

ΜΗΝΧ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-28424 

ΜΤΡΣΧ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56116 

ΜΤΣΗΚΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41618 

ΝΔΦΔΛΖ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52033 

ΝΗΚΟ ΟΣΔΛ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51457 

ΝΣΔΛΛΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31655 

ΟΛΤΜΠΗΚ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31360 

ΠΑΠΠΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41284 

ΠΟΔΗΓΧΝ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΗΟ 

2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-51291 

ΠΡΔΒΔΕΑ ΠΟΛΗ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-89500 

ΡΔΕΗ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31680 
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ΡΟΤΣΟ 2** Γήκνο Πάξγαο 26820-56111 

ΔΗΡΗΟ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52406 

ΔΛΖΝΖ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41561 

ΣΟΡΤΝΖ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31219 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56517 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 2** Γήκνο Πάξγαο 26840-41600 

ΦΧΣΔΗΝΖ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 6977-948715 

ΥΑΑΚΖ 2** Γήκνο Πξέβεδαο 26820-52220 

ΧΡΑΗΑ ΘΔΑ - ΜΠΔΛΛΑ 
ΒΗΣΑ 

2** Γήκνο Πάξγαο 26840-31833 

ΑΚΡΟΓΗΑΛΗ C’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56382 

ΑΣΔΡΗΑ C’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-54098 

ΒΑΛΣΟ C’ Class Γήκνο Πάξγαο 26840-31287 

ΔΝΣΕΟΤ ΛΤΥΝΟ C’ Class Γήκνο Πάξγαο 26840-31171 

ΚΑΛΑΜΗΣΗ C’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-22192 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ C’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-41513 

ΠΑΡΓΑ C’ Class Γήκνο Πάξγαο 26840-31161 

ΣΟ ΚΟΡΑΛΗ C’ Class Γήκνο Πξέβεδαο 26820-56386 

ΑΓΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31150 

ΑΛΚΤΧΝ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31022 

ΑΝΣΕΔΛΑ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31614 

ΑΥΔΡΧΝ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-22241 

ΓΑΛΖΝΖ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31581 
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ΔΦΤΡΑ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-22128 

ΚΑΛΤΦΧ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31316 

ΝΣΟΤΓΗΑ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31258 

ΟΤΡΑΝΗΑ 1* Γήκνο Πξέβεδαο 26820-89570 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-41330 

ΠΑΡΑΓΔΗΟ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31229 

ΡΟΕΑΝΔΑ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31237 

ΣΟΤΡΗΣ 1* Γήκνο Πάξγαο 26840-31833 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο 

ΑΡΣΑ ΠΑΛΛΑ 4**** Γήκνο Αξηαίσλ 26810-61530/2 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ 4**** Γήκνο Αξηαίσλ 26810-52205 

ΑΡΑΥΘΟ ΥΑΓΗΑΣΗ 3*** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
000-0000000 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ 3*** Γήκνο Αξηαίσλ 2104617038 

ΚΑΣΑΦΤΓΗ 3*** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-51545 

ΚΡΟΝΟ 3*** Γήκνο Αξηαίσλ 26810-22211 

ΜΑΡΑΘΗΑ 3*** Γήκνο Αξηαίσλ 2681085197 

ΡΟΤΗΣΑ ΣΕΟΤΜΔΡΚΑ 3*** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
2685022556 

ΑΘΑΜΑ 2** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-24122 

ΓΑΒΡΟΓΟ 2** 
Γήκνο Γεσξγίνπ 

Καξατζθάθε 
26810-70075 

ΓΑΛΖΝΖ 2** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-22135 
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ΔΛΑΣΟΦΗΛΖΣΟ 2** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-22979 

ΜΑΡΟΤΗΧ 2** Γήκνο Αξηαίσλ 26830-71131 

Ο ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 2** 
Γήκνο Κεληξηθψλ 

Σδνπκέξθσλ 
26850-51323 

ΠΤΡΓΟ 2** 
Γήκνο Γεσξγίνπ 

Καξατζθάθε 
26850-61393 

ΡΔΞ 1* Γήκνο Αξηαίσλ 26810-27563 

 

Πίλαθαο 2: Καηαιχκαηα ζηελ Ήπεηξν Δληαγκέλα ζηελ Πξσηνβνπιία «Διιεληθφ 
Πξστλφ»124 

Πεξηνρή Καηαιχκαηα 

Ησάλληλα 
Σν Αγλάληην, Αmfithea, Du Lac, Giotis Hotel, Metropolis, 

Πνιηηεία Φξφληδνπ 

Πξέβεδα 
Αθηαία, Dioni Boutique Hotel, Preveza City, The 

Captain’s House, Ionian Theoxenia, Margarona Royal 

Πάξγα Parga Beach Resort 

χβνηα Sivota Diamond Spa Resort 

Άξηα Μαξνπζζηψ 

Σδνπκέξθα 
Αlexandra, Αλάβαζε Mountain Resort, Ξελείνλ Γηψξγνπ 

Μεξάληδα, Οξίδνληεο Σδνπκέξθσλ, Princess lanassa 

Μέηζνβν 
Αξρνληηθφ Μεηζφβνπ, Άξσκα Γξπφο, Αsteri Hotel, La 

Munte, Μari, Grand Forest, Καηψγη Αβέξσθ, Kassaros 

Εαγνξνρψξηα 

Αιζαία, Αίζξην, Άπεηξνο Υψξα, Aristi Mountain Resort & 
Villas, Γαία, Zagori Suites, Gamila Rocks, Θνπθπδίδεο, 

Μηθξφ Πάπηγθν 1700, Πχξξεηνλ Sweet Hospitality,  
Parigiotis, Primoula, Σν πίηη ηνπ Οξέζηε, Villa Παξνξαία 

Κφληηζα Ρνδνβφιη 
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 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο. 

http://www.grhotels.gr/EN/Pages/default.aspx
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Πίλαθαο 3: Καηαιχκαηα ζηελ Ζπεηξν Πξνηεηλφκελα απφ ηνλ Alpha Guide125 

Πεξηνρή Καηαιχκαηα 

Ησάλληλα 

Aar Hotel & Spa, Αγλάληην, Antique, Arktos Mountain 
Hotel, Αξρνληαξίθη, Γάθλε, Du Lac, Ellopia Point, Epirus 
Pallas, Essence Contemporary Living, Z Hotel, Haones 

Suites, Heritage Hotel Kalari, Golden Suites & Spa, 
Grand Serai Congress & Spa, Its Kale, Κάζηξν, 

Metropolis, Mir Hotel, Mirtali Art Hotel, Olympic, Οξίδσλ, 
Παιιάδηνλ, Πνιηηεία Φξφληδνπ, Φηιχξα 

Πξέβεδα 
Sesa Hotel, Dioni Boutique Hotel, daLUZ Boutique Hotel, 

The Captain’s House, Piges 

Ζγνπκελίηζα Angelika Pallas, Perdika Resort 

Πάξγα 

Salvator Villas & Spa, Αθξνπφι Villa Rosa, Δλεηηθφ 

Resort, Bella Vista, Parga Beach Resort, Racconto 

Boutique Design Hotel, 1800 Apartments 

χβνηα 
Domotel Agios Nikolaos, Sivota Diamond Spa Resort, 

Karavostasi Beach, The Vew Hotel 

Άξηα Βπδαληηλφ 

Σδνπκέξθα 
Γεθχξη Πιάθαο, Καηαθχγη, Ναπνιέσλ Εαγθιήο, Ξελείνλ 
Γηψξγνπ Μεξάληδα, Οξίδνληεο Σδνπκέξθσλ, Princess 

lanassa 

Μέηζνβν 
Απφιισλ, Αξρνληηθφ Μεηζφβνπ, Άξσκα Γξπφο, 

Βηθηψξηα, Γαιαμίαο, Grand Forest Metsovo, Καηψγη 
Αβέξσθ 

Εαγνξνρψξηα 

Aberatio Boutique Hotel, Αίζξην, Αιζαία, Ακαλίηεο, 
Amaryllis Luxury Guest House, Ακειηθφ, Άπεηξνο Υψξα, 

Aristi Mountain Resort & Villas, Ariston Hotel, 
Αξθηνχξνο, Art Deco, Αξηζίζηαο Οηθίεο, Αξρνληηθφ Γθέθε 
1876, Αξρνληηθφ Γηιφθνπ, Αξρνληηθφ ηεο Αξίζηεο, Astra 

Inn, Απξαγφληνλ, Βίθνο, Βηξγηλία, Γαία, Γίαο, Γξαθφιηκλε, 
Γξηφθπιιν, Δλ Υψξα Βεδίηζα, Zagori Philoxenia, Zagori 
Suites, Gamila Rocks, Hotel-Restaurant Nikow & Ioulia 
Tsoumani, Θνπθπδίδεο, Κήπνη Αγγέισλ, Κήπνη Suites, 

Μαραιάο, Μειίλα, Μειίηεηνλ, Μηθξφ Πάπηγθν 1700, 
Μνλνπάηηα Mountain Resort, Μπειφη, Νηνβξά, Ξελψλαο 

ηνπ Νηθφια, Παπαεπαγγέινπ, Papigo Towers Hotel & 
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 Ήπεηξνο: Σα Καιχηεξα 114 Ξελνδνρεία, Alpha Guide. 

http://www.alpha-guide.gr/el/hotels/results.aspx?lan=1&aid=10263&did=0&kid=0&pid=0&fid=0&bid=0&sort=n&order=asc
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Restaurant, Πεηξφηερλν, Πεηξσηφ, Πνξθπξφλ, 
Πξίκνπια, Πχξξεηνλ Sweet Hospitality, Σν πίηη ηνπ 

Οξέζηε, ηεο Γηαγηάο ΔπγελίαοΣαμηάξρεο 

Κφληηζα 
Bourazani Wild Life Resort, Γεθχξη, Grand Hotel Γέλδξν, 

Konitsa Mountain Hotel, Ρνδνβφιη 

Υσξηά Πσγσλίνπ Παηψληα 

 

Πίλαθαο 4: Xψξνη Δζηίαζεο ζηελ Ήπεηξν Πξνηεηλφκελνη απφ ηνλ Alpha Guide126 

Πεξηνρή Υψξνη Δζηίαζεο 

Ησάλληλα 
Γάζηξα, Εαγνξίζηνο, κηινο, Πξεζβεία, Φχζα-Ρνχθα, 
Πηπεξίηζα, Wine Bar Siglitos, Μνπθηά-Μπνπθηά, Open 

Minds Cafe 

Πξέβεδα 
SESA, Μπξηνχλεο, Ακβξφζηνο, Φάζα, Σξειή Γαξίδα, 

Αιαηνπίπεξν, Απάγθην, Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη 

Ζγνπκελίηζα Ο Παηέξαο, πκπφζην 

Πάξγα 
Baros, Filomila, Castello, Med Club, Sapori, Wine & 

Food by Sugar 

χβνηα 
Θάιεηα, Καβνχξηα, Ηsland Bar Restaurant, O Φχιαθαο, 

Σξεραληήξη, Areti’s, O Bπζφο 

Άξηα Ζ Μπξηαξηά, Βνπιηαγκέλε 

Σδνπκέξθα Ο Μπνχηδαο, Σάζνπ Δηξήλε 

Μέηζνβν Γαιαμίαο, ην Κνπηνχθη ηνπ Νηθφια 

Εαγνξνρψξηα 

Άγγεινο, Αξκνιφη, Βηξγηλία, Γίαο, Dizaki, Γξπφθπιιν, Δλ 
Αξίζηε, Εήζεο, Ησαλλίδεο, Καιιηφπε, Καλέια & 

Γαξχθαιιν, Μαξαγαξίηεο, Μεζνρψξη, Σν Παιηφ Αιψλη, Ζ 
Πίηα ηεο Κηθίηζαο, Ρφκπνιν, Salvia, Σα νπδελά-

σηεξία Σζηγαξά, ηα Ρηδά, ηνπ Μηράιε 

Κφληηζα 
Καπληζκέλν Σζνπθάιη, Μπνπξαδάλη, Ζ Σαβέξλα ηνπ 

Φαζνχιε, Σφξεο 
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 Ήπεηξνο: Σα Καιχηεξα 63 Δζηηαηφξηα, Alpha Guide. 

http://www.alpha-guide.gr/el/restaurants/results.aspx?lan=1&aid=10263&did=0&cid=0&pid=0&fid=0&bid=0&sort=n&order=asc
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Πίλαθαο 5: Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο & Πηήζεηο Απφ/Πξνο Άθηην (2017)127 

Δηαηξεία Πηήζεηο 

Adria Airways Θεξηλή πηήζε charter: Ληνπκπιηάλα 

Austrian Airlines Θεξηλή πεξίνδνο: Βηέλλε, Ίλζκπξνπθ 

Avantiair Θεξηλή πηήζε charter: Ίλζκπξνπθ (απφ 13 Μαΐνπ 2017) 

Aviolet (κέζσ ηεο Air Serbia) Θεξηλή πηήζε charter: Βειηγξάδη 

BRA Θεξηλέο πηήζεηο charter: Γθέηεκπνξγθ, Μάικε 

Blu-Δxpress (κέζσ ηεο Blue 
Panorama Airlines) 

Θεξηλή πεξίνδνο: Μπέξγθακν (απφ 13 Ηνπιίνπ 2017), 
Μπνιφληα, Ρψκε-Φηνπκηηζίλν 

Blue Air Θεξηλή πηήζε charter: Λάξλαθα 

British Airways Θεξηλή πηήζε charter: Λνλδίλν-Υίζξννπ 

Condor 
Θεξηλή πεξίνδνο: Μφλαρν, Νηίζειληνξθ (απφ 29 

Απξηιίνπ 2017), ηνπηγθάξδε, Φξαλθθνχξηε 

Danish Air Transport 
Θεξηλέο πηήζεηο charter: Κνπεγράγε (απφ 22 Μαΐνπ 

2017) 

EasyJet 
Θεξηλή πεξίνδνο: Λνλδίλν-Γθάηγνπηθ, Μάληζεζηεξ (απφ 

21 Μαΐνπ 2017) 

Finnair Θεξηλή πεξίνδνο: Διζίλθη 

Mistral Air Θεξηλή πεξίνδνο: Μπάξη, Νάπνιε 

Monarch Airlines 
Θεξηλή πεξίνδνο: Λνλδίλν-Γθάηγνπηθ, Μάληζεζηεξ, 

Μπέξκηγρακ 

Niki Θεξηλή πεξίνδνο: Βηέλλε 

Norwegian Air Shuttle Θεξηλή πεξίνδνο: ζιν 

Novair Θεξηλέο πηήζεηο charter: ζιν, ηνθρφικε-Αξιάληα 
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 Αεξνδξφκην Αθηίνπ, Fraport Greece. 

http://www.fraport-greece.com/ell/profil-aerodromion/aktio
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Olympic Air Θεξηλή πεξίνδνο: Αζήλα 

People's Viennaline Θεξηλή πεξίνδνο: ελη Γθάιελ 

Scandinavian Airlines Θεξηλή πηήζε charter: Βηέλλε (απφ 13 Ηνπλίνπ 2017) 

Sky Express 
Θεξηλέο πηήζεηο charter: Γθέηεκπνξγθ, ηαβάλγθεξ, 

ηνθρφικε-Αξιάληα 

Small Planet Airlines 
Κέξθπξα, Κεθαιινληά, εηεία (πξφγξακκα άγνλσλ 

γξακκψλ) 

SmartWings κέζσ ηεο Travel 
Service Airlines 

Θεξηλή πηήζε charter: Λνλδίλν-Γθάηγνπηθ 

TAROM Θεξηλή πεξίνδνο: Μπξλν, Πξάγα 

 
 

Πίλαθαο 6: Παξαγσγνί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ128 

Δπσλπκία Πξντφληα 

SALIGARO FARM ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ - 
ΜΔΛΗΟΒΑ Α - ΠΑΝΣΟΤ Φ. ΟΔ 

αιηγθάξηα 

ZAFIRIS 
Γιπθά θνπηαιηνχ, γιπθά ηαςηνχ, 

θνπινχξηα, παγσηά, παμηκάδηα, ηνχξηεο 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΜΟΛΤΒΓΟΚΔΠΑΣΖ 

Γιπθά θνπηαιηνχ, καξκειάδεο, νίλνη, 
ηζίπνπξν 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Κνηφπνπια 

OVO FRESCO ΑΒΔΔ Απγά παζηεξησκέλα, κείγκα νκειέηαο 

ΑΘ. & Π. ΥΑΒΔΛΑ ΟΔ 
Μαθαξνλφπηηα, ζπαλαθφπηηα, ηπξφπηηα, 

θχιια, θχιια γηαλληψηηθα 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ Κεθαινγξαβηέξα, ηπξηά 

ΑΣΔΡΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟ Βαζηιηθφο, δπφζκνο, ζπκάξη, κέληα, 
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 Agrodata.gr. 

http://www.agrodata.gr/
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κπνχθνβν, κπνχθνβν γιπθφ, ξίγαλε, 
ρακνκήιη, ρπινπίηεο 

Β.ΜΠΟΤΜΠΑ & ΤΗΟΗ ΟΔ 

Γξαβηέξα γιπθηά, γξαβηέξα πηθάληηθε, 
κεηζνβίηηθν θαπληζηφ, κεηζνβίηηθν κε 

κπνχθνβν, κεηζνβίηηθν κε πηπέξη, 
ξηγαλάην, ηπξί θαπληζηφ 

ΒΗΚΟ ΑΔ Μεηαιιηθφ λεξφ  

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ 
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΜΟΝΟΛΗΘΗ ΣΕΟΤΜΔΡΚΑ 

Βφηαλα, γιπθφ βαηφκνπξν, γιπθφ 
θαξφην, γιπθφ θαξπνχδη, γιπθφ θάζηαλν, 

γιπθφ θίηξν ιεκφλη, γιπθφ θνινθχζη, 
γιπθφ καληαξίλη, γιπθφ λεξάληδη, γιπθφ 

ζηαθχιη, δάθλε, θξηζαξάθη, ιηθέξ θξάλν, 
ιηθέξ ιεκφλη, ιηθέξ ξφδη, ιηθέξ 

ηξηαληάθπιιν, καξκειάδα αθηηλίδην, 
καξκειάδα βαηφκνπξν, καξκειάδα 
βχζζηλν, καξκειάδα δακάζθελν, 

καξκειάδα θχδσλη, καξκειάδα ζχθν, 
καξκειάδα θξάνπια, μχδη κε βφηαλα, 
ξίγαλε, ηξαραλάο, ηζάτ, θαζθφκειν, 
ρπινπηηάθη, ρπινπίηεο, ρπινπίηεο κε 

ζπαλάθη, ρπινπίηεο κε ηζνπθλίδα 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Καιακπφθη 

ΓΗΑΝΝΔΣΑ Μ. ΑΔ Πέζηξνθεο, πέζηξνθεο θηιέην θαπληζηέο 

ΓΡΑΜΜΟΕΖ Θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Κεθαινγξαβηέξα, θέηα 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Γ.Ζ.. 

Γιπθφ δακαζθελφ, γιπθφ θαξχδη, γιπθφ 
θεξαζί, γιπθφ θνινθχζη, γιπθφ θπδψλη, 

γιπθφ καληαξίλη, γιπθφ κειηηδαλάθη, 
γιπθφ λεξάληδη, γιπθφ λεξάληδη ξνιέ, 

γιπθφ λεξαληδνιεκνλν, γιπθφ 
πνξηνθάιη, γιπθφ ζηαθχιη, γιπθφ ζχθν, 

ιηθέξ θαλέια, ιηθέξ πηθξακχγδαιν, 
καξκειάδα αθηηλίδην, καξκειάδα θξάλα, 

καξκειάδα καληαξίλη, καξκειάδα 
πνξηνθάιη, καξκειάδα θξάνπια, 

ηξαραλάο ιεπθφο, ηξαραλάο λεζηίζηκνο, 
ηξαραλάο νιηθήο άιεζεο, ρπινπηηάθη, 

ρπινπίηεο καθξηέο 

ΓΑΒΟΤΣΖ - ΜΑΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΑΔ Κξέαηα 

ΓΔΡΜΟΤ ΑΤΓΟΤΛΑ Κξέαο βνδηλφ, θξέαο κφζρνπ, κνζράξηα, 
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κνζρίδεο 

ΓΧΓΧΝΖ ΑΔ 

Αλζφηπξν, βνχηπξν, γάια ζνθνιαηνχρν, 
γάια θξέζθν, γηανχξηηα, γξαβηέξα, 
θαζέξη, θεθαινηχξη, κπδήζξα, ηπξί 

θαηζηθίζην, θέηα 

ΔΚ ΦΤΔΧ ΑΔ Γηάθνξνη μεξνί θαξπνί 

ΔΚΣΡΟΦΔΗΟ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Αγξηφρνηξνη, ειάθηα 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ & ΓΑΗΚΧΝ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΚΟΝΗΣΑ-

ΕΑΓΟΡΗΟΤ-ΜΔΣΟΒΟΤ 
Γαιαθηνθνκηθά, ηπξνθνκηθά 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Γαιαθηνθνκηθά, νίλνη, ηπξνθνκηθά 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 
ΠΧΓΧΝΗΟΤ 

Γάια θξέζθν, γαιαθηνθνκηθά, 
θξεκκχδηα, ηπξνθνκηθά 

ΕΑΜΠΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ Γηανχξηηα 

ΕΟΗΝΟ ΑΔ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 
ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΔ 

Οίλνο εξπζξφο cabernet βιάρηθν 
κπεθάξη, νίλνο εξπζξφο αγησξγίηηθν 

κπεθάξη, νίλνο εξπζξφο ξνδίηεο, νίλνο 
ιεπθφο, νίλνο ιεπθφο γιπθφο ληεκπίλα, 

νίλνο ιεπθφο εκηαθξψδεο ληεκπίλα, 
νίλνο ιεπθφο καιαγνπδηά sauvignon 
blanc, νίλνο ιεπθφο ληεκπίλα, νίλνο 

ιεπθφο ξνδίηεο, νίλνο ξνδέ εκίγιπθνο 
ξνδίηεο, νίλνο ξνδέ μηλφκαπξν κπεθάξη 

βιάρηθν, ηζίπνπξν 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ - ΣΟΜΠΑΝΗΓΖ & ΤΗΟΗ ΟΔ Κξηζάξη, ζηηάξη 

Ζ ΣΔΡΝΑ 

Γιπθά θνπηαιηνχ, γιπθά ηαςηνχ, ιηθέξ, 
καληηάξηα απνμεξακέλα, καληηάξηα 

απνμεξακέλα, καξκειάδα απφ 
παξάγσγα ζηαθπιηνχ, κπηζθφηα κε 
κνχζην, κπηζθφηα κε ζνπζάκη, μχδη, 

νίλνη, πάζηα θπδσληνχ 

ΖΠΔΗΡΟ ΓΖ 
Κισζηάξη, θνπινχξηα κήινπ, ιηθέξ, 
κεηζνβίηα, κπαθιαβαδάθηα, ζθεξ 

κπνπξέθ 
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ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΑ Διαηφιαδν, πξντφληα ειαίνπ 

ΗΡΗ 
Αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα, γιπθά 

θνπηαιηνχ, δπκαξηθά, νίλνη 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΟ ΠΑΝΟΤ Πέζηξνθεο 

ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ ΥΡΖΣΟ Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, κέιη 

ΚΑΣΧΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ ΑΔ 

Οίλνο εξπζξφο αγησξγίηηθν, syrah 
cabernet sauvignon, νίλνο εξπζξφο 

βιάρηθν, νίλνο εξπζξφο μεξφο cabernet 
sauvignon, νίλνο εξπζξφο μεξφο merlot 

cabernet sauvignon, νίλνο εξπζξφο 
μεξφο merlot cabernet sauvignon 

cabernet franc, νίλνο εξπζξφο μεξφο 
pinot noir, νίλνο εξπζξφο μεξφο syrah 

traminer, νίλνο εξπζξφο μεξφο 
αγησξγίηηθν cabernet sauvignon, νίλνο 
εξπζξφο μεξφο γηληέηο, νίλνο εξπζξφο 

μεξφο μηλφκαπξν, νίλνο ιεπθφο 
αγησξγίηηθν syrah merlot, νίλνο ιεπθφο 

αθξψδεο ληεκπίλα, νίλνο ιεπθφο 
καιαγνπδηά, νίλνο ιεπθφο μεξφο 

traminer, νίλνο ιεπθφο μεξφο ξνδίηεο 
chardonnay, νίλνο ιεπθφο μεξφο ξνδίηεο 

ζαββαηηαλφ sauvignon blanc, νίλνο 
ιεπθφο ξνδίηεο κνζράην, νίλνο ιεπθφο 
ξνδίηεο ζαββαηηαλφ sauvignon blanc, 

νίλνο ξνδέ αγησξγίηηθν, νίλνο ξνδέ 
αθξψδεο αγησξγίηηθν, νίλνο ξνδέ 

μηλφκαπξν, ηζίπνπξν 

ΚΟΛΗΟΝΑΗΟΤ ΑΦΟΗ & ΗΑ 
Γιπθά, γιπθά ηαςηνχ, θαληαΐθη, 

κπαθιαβάο 

ΚΟΤΛΑ ΚΧΝ/ΝΟ - ΜΑΜΑΛΖ 
ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΔ 

Εχκεο θαηεςπγκέλεο, καξγαξίλε, πξψηεο 
χιεο αξηνπνηίαο, ζαληηγί θπηηθή 

ΚΟΤΣΑΜΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ Σπξηά 

ΚΡΔΝΣΗΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΔ 
Βειηησηηθά, δηάθνξα κείγκαηα, θξέκεο 

δαραξνπιαζηηθήο, παληεζπάλη, πξψηεο 
χιεο παγσηνχ 

ΚΣΖΜΑ ΓΚΛΗΝΑΒΟ Οίλνη, ηζίπνπξν 
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ΚΣΖΜΑΣΑ ΔΤΓΟΞΗΑ 
Οίλνο εξπζξφο μεξφο cabernet 
sauvignon, νίλνο ιεπθφο μεξφο, 

ηζίπνπξν 

ΚΤΡΗΑΕΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ & ΜΑΡΗΑ 
 

Γχξε, κέιη 

ΚΤΦΔΛΟΠΟΗΗΑ – ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ 
 

Βαζηιηθφο πνιηφο, κέιη αλζέσλ 

ΜΔΛΗΝΣΡΑ 

Γιπθά θνπηαιηνχ, εδχπνηα, 
θεξαινηθέο, καξκειάδεο, ζάιηζεο, 

ηνπξζηά 
 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΜΠΑΣΖ 

Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, κέιη, κέιη κε 
βαζηιηθφ πνιηφ, κέιη κε γχξε, κέιη κε 

πξφπνιε, πξφπνιε αινηθή, 
πξφπνιε δηάιπκα ζε νηλφπλεπκα, 

πξφπνιε ζε ζθφλε 
 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΣΑΣΗΝΑ Μέιη 

ΜΔΣΟΒΟ ΑΔ Σπξηά 

ΜΗΝΔΡΒΑ ΑΔ Σπξηά 

Μπαιανχξαο ΟE Κεξάζηα 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΗΛΗΠΠΟ Ηππνθαέο, ινπίδα 

ΜΠΑΗΟ – ΠΧΓΧΝΗ Βφηαλα, δπκαξηθά, ιηθέξ 

ΜΠΟΣΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Σπξηά 

ΜΠΟΤΜΠΑ Γ. ΒΑΗΛΔΗΟ & ΤΗΟΗ ΟΔ Σπξηά 

ΜΠΟΤΜΠΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
 

Σπξηά 

ΜΤΣΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 
 

Σπξηά 

ΝΑΣΗΑ ΠΤΡΗΓΧΝ Σπξηά 
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ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΠΑΝΟ ΑΔ 
Θαιαζζηλά, θξέαηα, ιαραληθά, παηάηεο, 

πνπιεξηθά, πνπιεξηθά θαηεςπγκέλα, 
ηπξηά, ςάξηα 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΛΗΟΝΑΗΟ & ΗΑ ΟΔ 
Καληαΐθη, κπαθιαβαδάθηα, κπαθιαβάο, 

παζηέιηα, ζαξαγιί 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΔΛΗΓΓΗΧΣΖ & ΤΗΟΗ 
Κνπινχξηα ακπγδάινπ, θνπινχξηα νιηθήο 

άιεζεο, κνπζηνθνχινπξα, κπηζθφηα, 
παμηκάδηα, πηη θνπξ, ξνμ, ζηξνπηαζηά 

ΝΗΣΗΑΚΟ Θ. ΑΒΔΔ 
 

Πνπιεξηθά θαηεςπγκέλα 

ΝΟΤΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
Κηελνηξνθηθά 

 

ΝΣΗΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Κεθαινγξαβηέξα 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΒΑΗΜΑΚΖ 
 

Ζδχπνηα ρσξίο αιθνφι κε μχδη, μχδη 

ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ 

Γιπθάα αθηηλίδην, αριάδη, βαηφκνπξν, 
βχζζηλν, γθξέηπθξνπη, δακάζθελν, 
θαξπνχδη, θαξχδη,  θάζηαλν, θεξάζη 
καχξν, θίηξν πεξγακφλην, θνινθχζη, 

θπδψλη, θπδψλη ςεηφ, ιεκφλη, καληηάξη, 
καληαξίλη, κειηηδαλάθη, λεξάληδη, 

ληνκαηάθη, μπλφκειν,  πεηξνθέξαζν, 
πνξηνθάιη ξνιέ, πνξηνθάιη θέηα, 
ζηαθχιη, ζχθν, θηξίθη κε βχζζηλν, 
θξάνπια, θηξίθη θαη καξκειάδεο 

αθηηλίδην, αριάδη, βαηφκνπξν, βεξίθνθν, 
βεξίθνθν δακάζθελν, βχζζηλν, 

δακάζθελν, εζπεξηδνεηδψλ, θαξφην 
θνινθχζη μεξνί θαξπνί, θεξάζη, 

θνξφκειν,  θξάλα, θπδψλη, θπδψλη- 
κήιν-κέιη, ιεκφλη, καληαξίλη, καληαξίλη- 

πνξηνθάιη, κήιν, κήιν-ξέηζε, 
πνξηνθάιη, πνξηνθάιη-κήιν-κέιη, 

πνξηνθάιη-ζνθνιάηα, ζχθν, θξάνπια, 
κειηηδαλνζαιάηα, ζάιηζεο γιπθφμηλε κε 
δακάζθελν, θαπηεξήο πηπεξηάο, θήπνπ 
πξάζηλε, κε καληηάξηα, κε πάζηα απφ 

πηπεξηά Φισξίλεο, κειηηδάλαο, ληνκάηαο 
κε βαζηιηθφ, ληνκάηαο κε δεληξνιίβαλν, 

ληνκάηαο κε κατληαλφ θαη ζθφξδν, 
πνξηνθαιηνχ, ζθνξδαιηά ξεβπζηνχ θαη 

ηνπξζηά, αγγνπξάθη, θνπλνππίδη, θαξφην, 
θξεκκπδάθη ςεηφ, κειηηδάλα γεκηζηή, 
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κειηηδάλα ηξηθηή, κειηηδάλα ςεηή, 
ληνκαηάθη, πηπεξηά-θαξφην, πηπεξηά 

ςεηή, πνιίηηθν θαπηεξφ, πνιίηηθν 
θιαζζηθφ, πνιίηηθν κε μηλφκειν 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΜΔΣΟΒΟΤ 
ΑΔ 

Αιιαληηθά 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Επκαξηθά 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΝΔΛΛΖ – 

ΣΑΜΑΓΟΤ 
Επκαξηθά, ρπινπηηάθη 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΜΔΣΟΒΟΤ Επκαξηθά 

ΠΟΡΗΚΖ ΒΑΗΛΖ & ΗΑ ΟΔ Σπξηά 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΑΔ Απγά 

ΑΝΟΕΗΓΖ ΜΧΤΖ 
Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, εδχπνηα κε 

κέιη, θεξί, ιηθέξ, κέιη 
 

ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Καξπνχδηα 

ΠΗΣΗΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΜΔΣΟΒΟΤ 
Σξαραλάο γιπθφο, ηξαραλάο ιεπθφο, 

ηξαραλάο μηλφο, ρπινπίηεο γίγαο ρνληξέο, 
ρπινπίηεο ιεπηέο, ρπινπίηεο κεζαίεο 

ΣΔΡΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 
Ακπέιηα, άλεζνο, αριάδηα, κατληαλφο, 

κήια, κήια θηξίθηα, ζχθα 

ΤΝΑΝΣΖΖ 
Αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα, δπκαξηθά, 

ιαραληθά, θξνχηα, θξνχηα 
κεηαπνηεκέλα 

ΣΑΟ Α. & Γ. ΑΔ 
Λνπθάληθα αγξηφρνηξνπ, ινπθάληθα 

ειαθηνχ 

ΣΗΑΛΟ ΔΔ 
Πέζηξνθεο θηιέην θαπληζηέο, ξέγθεο 

θαπληζηέο, ζθνπκπξί θηιέην θαπληζηφ, 
ρέιη θαπληζηφ 

ΣΟΤΣΟΠΛΗΓΖ ΜΔΣΟΒΟ ΑΔ 
Αλζφηπξν, βιαρνηχξη, γξαβηέξα, 

θαζέξη, θεθαινγξαβηέξα, θεθαινηχξη, 
κπδήζξα μεξή 
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ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΟΗΣΑ 
Γξαβηέξα, κεηζνβέιια, κεηζνβίζην, 
κεηζνβφλε θαπληζηφ, παξκεδάλα 

ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΝΣΟΤΣΖ 

Γξαβηέξα, θεθαινγξαβηέξα, 
θεθαινηχξη, ηπξί νξεηλφ 

ΥΖΣΟ ΑΒΔΔ Νεξφ κεηαιιηθφ 

ΥΡΟΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Μέιη αλζέσλ 

 

Πίλαθαο 7: Παξαγσγνί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο129 

Δπσλπκία Πξντφληα 

ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ Μαληαξίληα θιεκεληίλεο 

ΑΦΟΗ ΓΖΜ. ΛΗΑΚΟΤ ΚΑΗ .Η.Α. ΟΔ 

Αηγνπξφβαηα, αιιαληηθά, ακλνεξίθηα, 
βεηνχιηα, δπγνχξηα, θαηζίθηα, θνπλέιηα, 
θξέαο ρνηξηλφ, ιαραληθά θαηεςπγκέλα, 

κνζράξηα, πνπιεξηθά, πξνβαηίλεο, 
ηξάγνη, ςάξηα θαηεςπγκέλα 

ΑΦΟΗ Η. ΚΑΚΟΤ ΟΔ 
Γξαβηέξα, θεθαινγξαβηέξα, θεθαινηχξη, 

κπδήζξα 

ΒΗΟΚΣΖΜΑ ΦΑΝΧΣΖ 

Αγγνχξηα, βιήηα, θαιακπφθη, θαξπνχδηα, 
θνινθχζεο, θνινθχζηα, θξεκκχδηα, 
κατληαλφο, καξνχιηα, κειηηδάλεο, 

ληνκάηεο, παηάηεο, πεπφληα, πηπεξηέο, 
θαζνιάθηα 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ & ΤΗΟ Αθηηλίδηα, καληαξίληα θιεκεληίλεο 

ΓΚΗΚΑ ΓΗΟΝΤΗΟ Δζπεξηδνεηδή 

ΓΡΑΜΜΟ ΑΔ  ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ Δζπεξηδνεηδή 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

Αθηηλίδηα, βξψκε, ειαηφιαδν, θαιακπφθη, 
θξηζάξη, καληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΝΣΑΗΚΟΤ Μαληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΑΔ Λαβξάθηα, κπηάθηα, ηζηπνχξεο 
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ΚΑΣΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ & ΗΑ ΟΔ Διαηφιαδν 

ΚΣΖΜΑ ΝΣΟΤΚΑ 
Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζέλν, 
ειαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζέλν, 

ειαηφιαδν παξζέλν 

ΛΧΡΗΓΑ ΑΔ Σζηπνχξεο 

ΜΑΚΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γηανχξηηα, θξέκεο, μηλφγαιν 

ΜΑΡΚΑΣΔΛΖ & ΤΗΟΗ ΟΔ Οίλνη 

ΜΑΣΟΡΑ ΑΝΓΡΔΑ Κεθαινγξαβηέξα 

ΜΠΑΛΛΟ ΜΖΝΑ Μαληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΜΠΟΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
Βάιζακν, δάθλε, εθνπηδέην, κνιφρα, 

κχξηηιια, ξίγαλε, ηαξαμάθνο 

ΜΠΟΤΡΗΝΟ Γ. ΑΔ Λαβξάθηα, κπηάθηα, ζαξγνί, ηζηπνχξεο 

ΝΣΑΚΑ ΥΡΖΣΟ Γιπθνπαηάηεο, ξφδηα, θπζηίθηα αξάπηθα 

ΝΣΗΝΖ ΖΛΗΑ Μαληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Σπξηά 

ΠΑΠΠΑ ΑΘΖΝΑ Δζπεξηδνεηδή 

ΠΑΠΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Γάθλε θαζθφκειν 

ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

Ληθέξ βχζζηλν, θεξάζη, ιεκφλη, καληαξίλη, 
κέληα, κπαλάλα, πνξηνθάιη, 

ηξηαληάθπιιν, θξάνπια, νίλνη, νχδν, 
ηζίπνπξν 

ΟΦΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ & ΤΗΟ ΟΔ Μειηζζνθνκηθά, ηπξηά 

ΤΒΔΑΠ ΑΔ Αθηηλίδηα, εζπεξηδνεηδή 

ΤΛΛΟΓΟ ΔΠΔΡΗΓΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΧΝ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

Δζπεξηδνεηδή 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 
ΟΤΛΗΧΣΗΔ 

Αιεχξη θαιακπνθηνχ, γιπθά θνπηαιηνχ,   
θνπξακπηέδεο, ηξαραλάο νιηθήο άιεζεο, 



 129 

ηζάη βνπλνχ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

Αθηηλίδηα, θαξπνχδηα, ιεκφληα, 
καληαξίληα, καληαξίληα θιεκεληίλεο, 

πεπφληα, πνξηνθάιηα 

ΦΑΡΡΑ .-ΦΑΡΡΑ Μ.-
ΠΑΠΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ΓΡ. OE 

αιηγθάξηα helix aspersa muller 

ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Μαληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΥΡΖΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΕΧΝΗΟΤ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

Μαληαξίληα, καληαξίληα θιεκεληίλεο 

 

Πίλαθαο 8: Παξαγσγνί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο130 

Δπσλπκία Πξντφληα 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΔΒΔΕΑ 

Αγγνχξηα, άηζκπεξγθ, θαξπνχδηα, 
θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, ιεκφληα, 
καληαξίληα θιεκεληίλεο, καξνχιηα, 
κειηηδάλεο ηζαθψληθεο, κειηηδάλεο 

θιάζθεο, κπξφθνια, ληνκάηεο, ληνκάηεο 
ηζακπί, πεπφληα, πηπεξηέο έγρξσκεο, 
πηπεξηέο θέξαην, πηπεξηέο πξάζηλεο, 

πνξηνθάιηα, ζαιάηα ζγνπξή (καξνχιηα), 
ζέιεξη, ζέιηλν 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΜΝΟΣΟΠΟΤ 

Αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ 

ΠΡΔΒΔΕΖ 

Γιπθά θνπηαιηνχ, γιπθά ηαςηνχ, 
καξκειάδεο, πίηεο, ηξαραλάο, ρπινπίηεο 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΠΡΔΒΔΕΑ 

Αγγνχξηα, θεπεπηηθά, ληνκάηεο 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΔ Υνίξνη 

ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 
Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζέλν, ειηέο 

θαιακψλ 
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ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ Οπσξνιαραληθά 

ΓΑΡΓΑΜΑΝΖ ΒΑΗΑ Μνζράξηα 

ΓΟΤΛΓΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Λάραλα, ζπαλάθηα 

ΔΛΖ ΑΔ Διαηφιαδν, ειηέο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ αιηγθάξηα helix aspersa muller 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 
ΠΡΔΒΔΕΑ 

Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, ειαηφιαδν, 
θεξήζξεο, κέιη, ηπξνθνκηθά 

ΕΖΖ ΦΧΣΗΟ Καιακπφθη, θεπεπηηθά, κπξφθνια 

ΘΔΟΓΟΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ Αηγνπξφβαηα 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΠΡΔΒΔΕΑ 
Βαθαιάνη, θνπηζνκνχξεο, ιαβξάθηα, 

πέζηξνθεο, ηζηπνχξεο, ρέιηα 

ΚΑΚΧΝΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ TOY ΖΡΑΚΛΖ 

Αγγνχξηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, 
ιάραλα, καξνχιηα, κειηηδάλεο, 

κπξφθνια, ληνκάηεο, παληδάξηα, 
πηπεξηέο, θαζνιάθη 

ΚΑΝΓΑΝΖ ΝΗΚΟ Βαζηιηθφο πνιηφο, κέιη 

ΚΟΝΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ ΟΔ Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζέλν 

ΛΑΚΑΡΑ ΑΔ Λαβξάθηα, ηζηπνχξεο 

ΛΔΟΝΣΗΣΖ ΒΑ. ΑΔ 
Αγγνχξηα, αληίδηα, θνινθχζηα, καξνχιηα, 

κειηηδάλεο, ληνκάηεο 

ΜΑΤΡΖ ΑΔ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Λαβξάθηα, ηζηπνχξεο 

ΜΔΛΗ "ΕΑΛΟΓΓΟ" Μέιη αλζέσλ, κέιη δάζνπο 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
ΚΑΛΓΑΝΖ 

Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, θεξήζξεο, κέιη 
αλζέσλ, κέιη αλζέσλ κε θαξχδηα, κέιη 

δάζνπο, κέιη ειάηεο 

ΜΖΣΗΟ ΑΔΒΔ Ληζξίληα, κπηάθηα, ζαξγνί, θαγθξηά 

ΜΠΟΝΣΗΝΑ Λεκφληα 
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ΝΑΣΟΤΡΑ ΦΑΡΜ 
Απγά ειεπζέξαο βνζθήο, απγά πάπηαο, 

απγά ρήλαο, αξληά, θνθφξηα, θφηεο, 
πάπηεο, ρήλεο 

ΝΟΒΑ Γ. ΗΧΑΝΝΖ Διαηφιαδν 

ΝΣΔΣΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
Αλζφηπξν, γαινηχξη, θεθαινγξαβηέξα, 

θεθαινηχξη, καλνπξνκπδήζξα, κπδήζξα, 
θέηα 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Κ. - ΣΕΑΡΣΕΟΤΛΖ Κ. 
Αγγνχξηα, θεπεπηηθά, θξεκκχδηα, 

ληνκάηεο 

ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΡΟΤΜΠΟΤ Οχδν 

ΡΑΠΣΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 
Βίδεο, θξηζαξάθη, ιαδάληα, ηαιηαηέιεο, 

ρπινπίηεο 

ΡΟΤΜΠΟΤ ΑΝΝΑ Ληθέξ, κπχξεο, νχδν, ηζίπνπξν 

ΡΟΤΜΠΟΤ Δ.Α.Μ. ΟΔ Οχδν 

ΣΕΑΒΑΡΑ ΑΛ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

Αγγνχξηα, αθηηλίδηα, άληζνο, θαξφηα, 
θαξπνχδηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, 

θξεκκχδηα, ιάραλα, ιεκφληα, καληαξίληα, 
κειηηδάλεο, κπάκηεο, ληνκάηεο, παηάηεο, 
πεπφληα, πηπεξηέο, πνξηνθάιηα, πξάζα, 

ζέιηλν, θαζνιάθηα 

ΣΕΗΜΑ ΠΔΣΡΟ 

Καιακπφθη γιπθφ, ιαζνχξηα, θαζφιηα 
(κέηξηα), θαζφιηα βαλίιηα, θαζφιηα 

καπξνκάηηθα, θαζφιηα ρνλδξά, θαζφιηα 
ρνξφδηα, θαζφιηα ςηιά (βαλίιηα) 

ΣΑΓΓΑ ΖΛΗΑ Καξπνχδηα, πεπφληα 

ΥΑΛΑΣΡΑ ΘΑΝΑΖ Επκαξηθά 

ΥΑΛΚΗΑ ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ Αγγνχξηα, εζπεξηδνεηδή, ληνκάηεο 

 
 

Πίλαθαο 9: Παξαγσγνί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο131 

Δπσλπκία Πξντφληα 
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FOOD MASTER S.A. 
Κνηφπνπια, θνηφπνπια θαηεςπγκέλα, 

θνηφπνπιν θηεξνχγεο 

TSIFLIDIS PANAGIOTIS Αθηηλίδηα 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΣΑ 

Κνηφπνπια, θνηφπνπια θαηεςπγκέλα, 
θνηφπνπια πξνςεκέλα 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΑΚΣΗΝΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΡΣΑ 

Αθηηλίδηα 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

Διηέο 

ΑΚΖ ΠΑΠΠΑ Πνξηνθάιηα λαβαιίλεο 

Αθηηλίδηα Φισξνο Κ. Λακπξνο Hellas 
ARTA 

Αθηηλίδηα 

ΑΡΑΠΖ ΑΝΝΑ Λεκφληα, καληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΑΡΑΥΘΟ ΑE Υπκνί θξνχησλ 

ΑΦΟΗ ΠΑΠΠΑ ΟE 
Αλζφηπξν, γξαβηέξα, θεθαινγξαβηέξα, 

θεθαινηχξη, καλνπξνκπδήζξα, κπδήζξα, 
θέηα 

Β. ΓΔΗΣΟΝΑ & ΗΑ ΔΔ 
Αιηεχκαηα παζηά, θέθαινη, ηηιαπηέο, 

ρέιη, ρέιη θαπληζηφ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΗΑΚΑ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΒΗ.Κ.Ζ. ΑΔ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΡΔΑΣΟ 
ΖΠΔΗΡΟΤ 

Αιιαληηθά 

Γ. ΜΠΑΦΑ ΑΔ - ΠΡΟΣΤΠΟ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΡΣΑ 

Αλζφηπξν, γξαβηέξα, θεθαινγξαβηέξα, 
θεθαινηχξη, κπδήζξα, θέηα 

ΓΔΗΣΟΝΑ ΥΡΖΣΟ Αθηηλίδηα, εζπεξηδνεηδή 

ΓΔΧΡΓΑΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, θεξί, κέιη 

αλζέσλ, κέιη εξείθεο, κέιη θαζηαληάο, 
κέιη θνπκαξηάο, πξφπνιε 
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ΔΒΗΟΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ 
Γχξε, κέιη, κέιη ειάηεο, κέιη εξείθεο, κέιη 

θαζηαληάο, κέιη θφθθηλνπ ειάηνπ, κέιη 
θνπκαξηάο, κέιη πεχθνπ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΟΛΗΟΤ ΑΒΔΔ Αθηηλίδηα, πνξηνθάιηα 

ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 
ΑΡΣΑ – ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ 

Αθηηλίδηα, εζπεξηδνεηδή, ηπξνθνκηθά 

ΚΑΚΟΗΜΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Αθηηλίδηα 

ΚΑΚΟΗΜΟ ΦΑΡΜ ΑΔ Αθηηλίδηα, εζπεξηδνεηδή 

ΚΑΡΑΛΖ ΑΔ 

Αλζφηπξν, βνχηπξν, γαινηχξη, γηανχξηη 
πξφβεην, γίδηλν ηπξί, γξαβηέξα, 

θεθαινγξαβηέξα, θεθαινηχξη, θξεκνηχξη, 
κπδήζξα, πεθνξίλν, θέηα, θέξα 

βαξειίζηα 

ΚΟΤΣΗΟΤΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 
Βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, κέιη αλζέσλ, 

κέιη ειάηεο, κέιη θνπκαξηάο, κέιη 
πεχθνπ, κέιη πνξηνθαιηάο 

ΚΣΖΜΑ ΝΣΔΜΗΣΑ Μαληαξίληα 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ Διαηφιαδν, ειηέο 

ΚΧΣΑΓΖΜΑ - ΜΠΟΣΗΛΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Σπξηά 

ΚΧΣΑ ΠΑΝΣΔΛΖ Αθηηλίδηα, καληαξίληα, πνξηνθάιηα 

ΛΗΟΝΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΜΑΝΑΚΑΝΑΣΑ ΖΛΗΑ Πνξηνθάιηα 

ΜΗΥΑΛΖ ΟΛΧΝ Αθηηλίδηα 

ΜΟΛΧΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Λεκφληα, καληαξίληα θιεκεληίλεο 

ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ ΛΑΜΠΡΟ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΑΣΗΟ ΑΔ Ληθέξ, νχδν, ηζίπνπξν 

ΠΑΝΔΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γχξε, κέιη 
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ΠΑΠΑΓΖΜΑ Γ. - ΡΔΒΑ Β. ΑΔ 
Αθηηλίδηα, θαξπνχδηα, ιεκφληα, 

καληαξίληα, λεθηαξίληα, πνξηνθάιηα, 
ξνδάθηλα, ζηαθχιηα 

ΠΑΠΑΚΗΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Αθηηλίδηα 

ΠΑΠΠΑ ΦΡΟΤΗΣ ΑΔ 
Μαληαξίληα θιεκεληίλεο, κέιη 

πνξηνθαιηάο 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΑΡΣΑ ΑΒΔΔ 

Κνηφπνπια, θνηφπνπια θηκάο, 
θνηφπνπιν γχξνο, θνηφπνπιν 

ηεκαρηζκέλν 

ΡΔΝΣΕΟ Δ. & ΗΑ ΟΔ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΔΡΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Διαηφιαδν 

ΚΑΡΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΣΕΑΜΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
Άληζνο, θαιακπφθη, κατληάλνο, 
κειηηδάλεο, ληνκάηεο, θαζφιηα 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ ΓΔΤΔΗ 
Ακπέιηα, αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα, 
δπκαξηθά, κειηζζνθνκηθά, θξνχηα 

κεηαπνηεκέλα 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Διαηφιαδν 

ΣΑΜΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Αθηηλίδηα, εζπεξηδνεηδή 

ΣΔΛΗΟ ΑΝΓΡΔΑ Πνξηνθάιηα, Πνξηνθάιηα κέξιηλ 

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΡΣΑ ΑΔΒΔ Λαβξάθηα, ζαξγνί, ηζηπνχξεο 

ΦΛΧΡΟ ΖΛΗΑ ηνπ ΠΑΝΣ. 
Βαζηιηθφο πνιηφο,γχξε, κέιη, κέιη 

αλζέσλ, κέιη ζπκαξηνχ, κειηζζνθνκηθά 

ΦΟΤΚΑ Π. ΟΦΗΑ χθα 

ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΔΣΑ 

Γιπθά, θαξπδάθη, θεξάζη, θίηξν, 
θνινθχζη, θπδψλη, κειηηδαλάθη, κήιν, 
λεξάληδη πξάζηλν,  λεξάληδη θινχδα, 
αθηηλίδηα, καληαξίληα, πεξγακφλην, 
πνξηνθάιη, ζηαθχιη, ζχθν, ιηθέξ, 
καξκειάδα αθηηλίδην, καληαξίλη,  

πνξηνθάιη, θξάνπια, πίηεο, ηξαραλάο 
γιπθφο 
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ΥΖΡΑ ΥΡΖΣΟ Κξέαο ρνηξηλφ, ρνίξνη 

ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πνξηνθάιηα, πνξηνθάιηα λαβαιίλεο 

 
 

Πίλαθαο 10: Δξγαζηήξηα Αξγπξνρνΐαο πνπ ηεγάδνληαη ζην Κέληξν 
Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ (ΚΔΠΑΒΗ)132 

Δπσλπκία Πξντφληα Σειέθσλν 

Αζεκνπξγηθή Θ. & Π. Εάξξαο ΟΔ θεχε, θνξλίδεο (+30) 2651027361 

Οηθφλνκνπ Αλαζηάζηνο ΔΠΔ ηέθαλα, είδε γάκνπ (+30) 2651036002 

Γηψηεο Βαζίιεηνο 
Κνζκήκαηα 

ρεηξνπνίεηα/κνληέξλα 
(+30) 2651071160 

Γθεζνχιεο Βαζίιεο 
Κνζκήκαηα 

ρεηξνπνίεηα/κνληέξλα 
(+30) 6978775703 

Δπζπκίνπ Νηθφιανο 
Υπηά θνπηαινπήξνπλα, 

ζπάηνπιεο θ.ιπ. 
(+30) 2651026422 

Εαξαβέιιαο Γηψξγνο 
Κνζκήκαηα 

ρεηξνπνίεηα/κνληέξλα 
(+30) 2651026282 

Εεξβφο Κσλ/λνο Κνζκήκαηα (+30) 2651076416 

Εήδξνο Λενληάξεο 
θεχε, ιάκπεο, κπσι, 
θαιαζάθηα ζθπξήιαηα/ 

ζθαιηζηά/ζθέηα 
(+30) 2651077759 

Εψεο Αληψλεο Δθθιεζηαζηηθά (+30) 2651027660 

Εψεο Βαζηιηθή Δηθφλεο, θνξλίδεο, ζθεχε (+30) 2651040875 

Ζιίαο Φαίδσλαο 
Κνζκήκαηα, εθθιεζηαζηηθά, 

ζπξκαηεξά 
(+30) 2651079105 

Γεκήηξηνο Κνζκήκαηα (+30) 2651084632 

Κνηφξηζεο Νηθφιανο Δίδε δψξνπ (+30) 6972291324 
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 Δξγαζηήξηα, Κέληξν Παξαδνζηαθήο Βηνηερλίαο Ησαλλίλσλ. 

http://www.kepavi.gr/el/workshops
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Κνχξγηαο Παχινο 
Κνζκήκαηα αιπζηδσηά/ 
βπδαληηλά, θνκπνιφγηα, 

θιεηδνζήθεο 
(+30) 2651033170 

Λάκπξνο Γθφιαο 
Κνζκήκαηα καίαλδξνο/ 
αιπζηδσηά/βπδαληηλά 

(+30) 2651072097 

Νηθφιανο Γθφιαο & ΗΑ ΟΔ 
Κνζκήκαηα, καίαλδξνο, 
αιπζηδσηά, βπδαληηλά 

(+30) 2651033030 

Παιηάγθαο Ησάλλεο Δθθιεζηαζηηθά είδε (+30) 2651064168 

Παπαδήκαο Μ. - Καξαγηάλλεο Ζ. 
ΟΔ 

Δθθιεζηαζηηθά, θσηηζηηθά, 
είδε δψξνπ 

νξπράιθηλα/αξγπξά 
(+30) 2651035864 

Πέηξνπ Διεπζέξηνο 
Δπάξγπξα/νξπράιθηλα είδε 

δψξνπ, θνξλίδεο, δίζθνη 
(+30) 2651031316 

Πιηάθνο Φψηηνο 
Κνζκήκαηα, 

βπδαληηλά/κνληέξλα 
(+30) 2651023602 

ηαπαηφξεο Υξήζηνο 
Υπηά θνπηαινπήξνπλα, 

ζπάηνπιεο θ.ιπ. 
(+30) 2651064094 

ηάζεο Γεψξγηνο 
Κνζκήκαηα 

βπδαληηλά/αιπζηδσηά 
 

(+30) 2651083004 

Τηνί σηεξίνπ Μπελέθνπ ΟΔ 
θεχε, είδε δψξνπ (ηξηήξεο, 
δσάθηα θ.ιπ.), δίζθνη θ.ιπ. 

(+30) 2651022991 

Υξήζηνπ Δπάγγεινο 
Δθθιεζηαζηηθά, θαληήιηα, 

πνιπθάληεια, δένλ 
(+30) 2651078644 

 
 

Πίλαθαο 11: Καηαζηήκαηα κε Αξγπξά θαη Δπάξγπξα Δίδε ζηα Ησάλληλα 133 

Δπσλπκία Γηεχζπλζε 

ΓΚΑΣΕΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ Νήζνο, Νεζί Ησαλλίλσλ 

                                                
133

 Υξπζφο Οδεγφο. 
 

https://www.xo.gr/
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΓΤΡΟΥΟΨΑ πειαίνπ 12, Πέξακα Ησαλλίλσλ 

ΚΑΣΑΝΟ ΘΧΜΑ Αβέξσθ Γεψξγηνπ 32, Κέληξν, Ησάλληλα 

ΕΧΖ ΑΠ. ΓΖΜ. 
Λεσθφξνο Καξακαλιή Κσλζηαληίλνπ 7, 

Κνπξκαληφ, Ησάλληλα 

ΕΗΑΚΑ ΧΣ Β & ΗΑ ΟΔ Καηζηκήηξνπ 1, Κνπξκαληφ, Ησάλληλα 

ΚΑΣΟΤΛΖ Μηραήι Άγγεινπ 29, Κέληξν, Ησάλληλα 

ΥΡΖΣΟΤ Π ΗΧΑΝΝΖ Μπφηζαξε Νφηε 2, Ησάλληλα 

TSIANTI B. Σζηξηγψηε Πεξηθιή 21, Ησάλληλα 

ΦΗΣΑ Β ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Κνπξκαληφ, Ησάλληλα 

ΘΑΝΟ Η. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 455 00 Ακθηζέα Ησαλλίλσλ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ Η ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μπνπκπνπιίλαο 26, Ακπειφθεπνη, Ησάλληλα 

ΚΑΣΟΤΛΖ Α. ΟΦΟΚΛΖ Αγίαο Μαξίλαο 20-22, Καινχηζηαλε, Ησάλληλα 

GOLAS 
Λεσθφξνο Δζλάξρε Μαθάξηνπ 11, Λαζπφηνπνο 

Ησαλλίλσλ 

ΜΑΗΑΝΓΡΟΣΔΥΝΗΚΖ 
Ζγνπκελίηζαο - Ησαλλίλσλ 8ν Υηιηφκεηξν, 

Διενχζα Ησαλλίλσλ 

ΣΑΘΖ Δ. ΓΔΧΡΓΗΟ 452 21 Ησάλληλα 

CYTTARO 
Λεσθφξνο Δζλάξρε Μαθάξηνπ 11, 

Λαζπφηνπνο, Ησαλλίλσλ 

ΠΔΣΗΟ Μ. ΠΑΤΛΟ Κφληζηθα Ησαλλίλσλ 

ΔΗΓΖ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ ΗΑΚΑ Καηζηκήηξνπ 1, Πέξακα Ησαλλίλσλ 

ΠΑΛΗΑΓΚΑ ΗΧΑΝΝ Κνπξκαληφ, Ησαλλίλσλ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΖΜΟΤΡΓΗΑ 
ΒΑΡΕΧΚΑ 

Αβέξσθ Γεψξγηνπ 31, Ησάλληλα 

ΑΖΜΟΤΡΓΗΚΖ 
Μειεηίνπ ηνπ Γεσγξάθνπ 20, Πιάηαλνο 

Ησαλλίλσλ 
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ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ Γ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ Αγίνπ Κνζκά 44, Κηάθα Ησαλλίλσλ 

ΣΗΡΧΝΖ Γ ΓΖΜΖΣΡΗΟ πειαίνπ 78, Κνπξκαληφ Ησαλλίλσλ 

ΗΑΜΑΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Υ. Αιθηβηάδε 16, Καινχηζηαλε Ησαλλίλσλ 

ΜΠΟΤΖ Α ΑΝΑΣΑΗΟ Αβέξσθ Γεψξγηνπ 9, Ησάλληλα 

ΜΠΑΚΑΣΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Καηζηκήηξνπ, Πέξακα Ησαλλίλσλ 

ΜΖΡΣΔΚΖ ΘΧΜΑ Εσζηκάδσλ 14, Ησάλληλα 

ΚΔΦΟ ΜΗΥΑΖΛ Βεληδέινπ Διεπζεξίνπ 82, Κέληξν, Ησάλληλα 

ΣΔΡΗΑΓΖ SOUVENIR Αβέξσθ Γεψξγηνπ 54, Ησάλληλα 

ΜΠΔΝΔΚΟ Λ. ΧΣΖΡΗΟ Παλεπηζηεκηνππφιεσο 10, Ησάλληλα 

ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΑ ΦΧΣΗΣΗΚΑ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 12, Ησάλληλα 

 

 

Πίλαθαο 12: Οη 20 Βηνκεραλίεο κε ηα Μεγαιχηεξα Καζαξά Κέξδε ζηελ Ήπεηξν134 

Δπσλπκία 2013 (€ ‘000) 2012 (€ ‘000) 

Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσλ 
Βίθνο ΑΔ 

9.663 10.104 

Υήηνο ΑΒΔΔ Μεηαιιηθφ Νεξφ Εαγφξη 2.144 3.185 

Ήπεηξνο ΑΔΒΔ 1.384 1.381 

Νηηζηάθνο Πηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο 
ΑΒΔΔ 

1.021 -1.261 

Καξάιεο ΑΔ 856 206 

Αρέξσλ Μπεηφλ-Λαηνκεία ΑΔ 512 -192 
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 Οη 20 Πξψηεο Δηαηξείεο ζηελ Ήπεηξν - Με ηα Μεγαιχηεξα Καζαξά Κέξδε θαη ηηο Μεγαιχηεξεο 
Πσιήζεηο, Ο Εήξνο. 
 

https://zirosgr.blogspot.gr/2014/08/20.html
https://zirosgr.blogspot.gr/2014/08/20.html
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ΒΗΟΕΧΖ Βηνκεραλία Εσσηξνθψλ 
Ζπείξνπ ίληνο ΑΔ 

512 67 

Πηελνηξνθηθή Ησαλλίλσλ ΑΔ 428 605 

Ζπεηξσηηθέο Πξσηεΐλεο ΑΔ Πξντφληα 
Οξνχ Γάιαθηνο 

403 714 

Σέθαο Η&Ζ Λ Ναππεγνπιαζηηθή ΑΔΒΔ 392 414 

OVO Fresco ΑΒΔΔ Παζηεξίσζε 
Αβγψλ 

322 -329 

Διαηνπξγεία Πξεβέδεο ΑΔ 310 128 

Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή θαθψλ ΑΔ 
IONION MARIN 

254 218 

Μπεηφλ Μπαιαληάλεο ΔΠΔ 180 -61 

Γσδψλε Αγξνηηθή Βηνκεραλία 
Γάιαθηνο Ζπείξνπ ΑΔ 

167 348 

Μπνρψηεο ΑΔ Πξντφληα 
Εαραξνπιαζηηθήο-Παγσηά 

133 6 

ΥΔΒΑΚ ΑΔ Κξέαο-Αιιαληηθά 125 150 

Food Master Δπεμεξγαζία Πνπιεξηθψλ 
ΑΔΒΔ 

112 -69 

θάισκα ΑΔ Σππνπνίεζε Αγξνηηθψλ 
Πξντφλησλ 

110 121 

Εφξηζηα ΑΔ 100 -185 

 


