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1.

ΕΙΑΓΩΓΘ

Το παρόν τεφχοσ με τίτλο «Διαμόρφωςθ Προτάςεων» αποτελεί το δεφτερο παραδοτζο του
ζργου «Εκπόνθςθ Master Plan τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ αντορίνθσ» (Ραραδοτζο Α.2).
Ωσ πολιτιςτικι διαδρομι ορίηεται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου ζνα επϊνυμο τουριςτικό
προϊόν, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, το οποίο διαμορφϊνεται με βάςθ ζνα ςυγκεκριμζνο
ςυνεκτικό ςτοιχείο προκειμζνου να αποτελζςει κινθτιριο μοχλό για τθν ανάπτυξθ του
τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ. Μια ανάπτυξθ που κα είναι βιϊςιμθ –
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Θ ανάκεςθ του ζργου από το μθ κερδοςκοπικό ςωματείο «ΔΙΑΗΩΜΑ» εντάςςεται ςτο
πρόγραμμα «Πολιτιςτικι Διαδρομι ςτθ Θιρα» που εκπονεί το ςωματείο ςε ςυνεργαςία με
το Διμο Κιρασ, και αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ και ανάδειξθ ενόσ επϊνυμου και
εμπλουτιςμζνου με ςτοιχεία ποιότθτασ και αυκεντικότθτασ τουριςτικοφ προϊόντοσ,
ικανοφ να διαφοροποιιςει το μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ του νθςιοφ μζςα από τθν
προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ειδικϊν ενδιαφερόντων, τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου («τουριςμόσ 365 θμζρεσ τον χρόνο»), αλλά και τθ κεματικι και χωρικι διεφρυνςθ
του φάςματοσ και των ςθμείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ του προοριςμοφ. Ωσ βαςικό
ςυνεκτικό ςτοιχείο αυτοφ του εγχειριματοσ αναδεικνφεται θ αξιοποίθςθ τθσ πλοφςιασ
περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ, με ςεβαςμό και ανάδειξθ τθσ
ποικιλόμορφθσ ιδιαιτερότθτασ του τόπου και με ςτόχο τθ βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ
τθσ Σαντορίνθσ.
Θ ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ανάπτυξθσ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ που
αποτυπϊνεται ςτο παρόν παραδοτζο ακολουκεί τθν μεκοδολογία των τεςςάρων φάςεων
που ζχει αναπτφξει το ςωματείο Διάηωμα, αντλϊντασ επίςθσ ςτοιχεία από τισ βαςικζσ αρχζσ
και διαδικαςίεσ που αναλφονται ςτισ μελζτεσ που εκπόνθςε το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου για τθ
δθμιουργία του «Τουριςτικοφ Ραρατθρθτθρίου Σαντορίνθσ» και «Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ
και Ρροβολισ Ρροοριςμοφ Κιρασ», και ςυμπεριλαμβάνει:


τθ διαςφνδεςθ των πολιτιςτικϊν πόρων τθσ Σαντορίνθσ διαμόρφωςθ των
υποδομϊν για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ,



τον ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ marketing και αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν μζςων
για τθν προβολι και προϊκθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και του τουριςτικοφ
προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ,



τθ δθμιουργία ενόσ Σοπικοφ υμφϊνου Τποςτιριξθσ & Ανάπτυξθσ τθσ
Πολιτιςτικισ Διαδρομισ αντορίνθσ ςτθν κατεφκυνςθ ενεργοποίθςθσ και
ςφμπραξθσ του επιχειρθματικοφ δυναμικοφ του νθςιοφ



τθ διοίκθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ και του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ
αντορίνθσ γενικότερα, μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ διοίκθςθσ
που κα επιτελεί κακικοντα Destination Management and Marketing Organization.
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Θ διατφπωςθ τθσ πρόταςθσ ανάπτυξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ κατά τθν
ανωτζρω μεκοδολογία ςυμπλθρϊνεται με ςειρά δράςεων εμπλουτιςμοφ,
διαφοροποίθςθσ και ςυμπλθρωματικότθτασ του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ,
κακϊσ και ζργα μικρισ κλίμακασ ςτον δθμόςιο χϊρο, που μποροφν να υποςτθρίξουν τθν
ανάπτυξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ και τον εμπλουτιςμό των
προτφπων ποιότθτασ και αυκεντικότθτασ των τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτθ
Σαντορίνθ.
Ο Σφμβουλοσ Ανάπτυξθσ, Νίκοσ Σμιτ, ςυνεργάςτθκε ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου με τον
Αρχιτζκτονα-Ρολεοδόμο, Τόμασ Γκρζβε, που αποτζλεςαν από κοινοφ τθν «ομάδα μελζτθσ».
Για τθν εκπόνθςθ του παραδοτζου πραγματοποιικθκαν επιτόπου επιςκζψεισ πεδίου,
κακϊσ και ςειρά ςυνεντεφξεων με παράγοντεσ και προςωπικότθτεσ με ενεργι παρουςία
ςτθ τουριςτικι και πολιτιςτικι ηωι του νθςιοφ. Για τθ ςυνεργαςία, τισ κατευκφνςεισ και τισ
πολφτιμεσ πλθροφορίεσ που παρείχαν, θ ομάδα μελζτθσ επικυμεί να ευχαριςτιςει
ιδιαίτερα κατ’ αρχάσ τον Διμαρχο Κιρασ, Νίκο Ηϊρηο, κακϊσ και τουσ Δθμιτρθ
Ακαναςοφλθ, Ρροϊςτάμενο τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Κυκλάδων, Γιϊργο Βουγιουκαλάκθ,
Διευκυντι Γεωκερμίασ του ΛΓΜΕ, Γεωργία Κανελλοποφλου, Σφμβουλο Βιϊςιμου Τουριςμοφ
του Δικτφου Αειφόρων Νιςων ΔΑΦΝΘ, Μανϊλθ Καραμολζγκο, Ρρόεδρο τθσ Ζνωςθσ
Ξενοδόχων Σαντορίνθσ, Μανϊλθ Κορωνιό, ςυνεργάτθ του Διμου Κιρασ και τθσ δθμοτικισ
επιχείρθςθσ ΓΕΩΚΘΑ, Τηζνθ Κυρίτςθ, Αρχιτζκτονα και ςυνεργάτθ του Λαογραφικοφ
Μουςείου Ε.Α. Λιγνοφ, Κϊςτα Κωνςταντινίδθ, Ρρόεδρο και Διευκφνων Σφμβουλο τθσ
εταιρίασ Θλιότοποσ ΑΕ., Νίκο Μπουτςίνθ, ιδιοκτιτθ τθσ εταιρίασ Santorini Walking Tours,
Χρίςτο Ντοφμα, Διευκυντι Αναςκαφϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο του Ακρωτθρίου, Κλαίρθ
Ραλυβοφ, Ομότιμοσ Κακθγιτρια του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ τθσ αναςκαφισ του
Ακρωτθρίου, κακϊσ και τουσ Γιάννθ Σπιλάνθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου
Αιγαίου και Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου και Μπζττθ Χατηθνικολάου, ςφμβουλο τουριςμοφ,
για τθν επιςτθμονικι του ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ των προτάςεων τθσ παροφςασ
εργαςίασ.
Σθμαντικι υπιρξε για τθν παροφςα εργαςία και θ αξιοποίθςθ τθσ ςυνειςφοράσ που είχαν
παράςχει ιδθ κατά τθν φάςθ εκπόνθςθσ του πρϊτου παραδοτζου οι: Βοφλα Διδϊνθ,
Αρχιτζκτονασ, Λευτζρθσ Ηϊρηοσ, Αρχαιολόγοσ και ιδιοκτιτθσ του Voreina Gallery Suites,
Γιάννθσ Μπίτθσ, Αρχιτζκτονασ, και Γιϊργοσ Χατηθγιαννάκθσ, ιδιοκτιτθσ του εςτιατορίου
«Σελινθ» ςτον Ρφργο.
Τζλοσ, θ ομάδα μελζτθσ επικυμεί να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα τουσ ταφρο Μπζνο, Ρρόεδρο
του «Διαηϊματοσ», και Γιάννθ Ηθρίνθ, ςυνεργάτθ του «Διαηϊματοσ» για τθν ενεργι και
χριςιμθ ςυμβολι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ των προτάςεων, αλλά και ιδιαίτερα για τθν
ζμπρακτθ ςυμπαράςταςι τουσ ςτθν προςζγγιςθ πραγματοποίθςθσ του ςυνολικότερου
οράματοσ για ζνα διαφορετικό και βιϊςιμο μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ για τθ
Σαντορίνθ και τθν χϊρα γενικότερα.
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Ρθγζσ φωτογραφιϊν εξωφφλλου:
www.greece-is.com/santorini
http://www.hcc.edu.gr/el
https://santorinihotels.co/2015/11/18/santorini-museums
www.findingreece.com/project/santorini-walking-tours
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2.

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ

Θ Ρολιτιςτικι Διαδρομι Σαντορίνθσ ςτοχεφει ςτθν διαμόρφωςθ μιασ τοπικισ τουριςτικισ
ςτρατθγικισ με επίκεντρο τον πολιτιςμό και αποςκοπεί ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν με
ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν Σαντορίνθ.
Αφετθρία τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ αποτελοφν οι δυο παγκόςμιασ
εμβζλειασ αρχαιολογικοί τθσ χϊροι και τα δυο αρχαιολογικά μουςεία του νθςιοφ:





ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Αρχαίασ Κιρασ,
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του Ακρωτθρίου,
το Aρχαιολογικό Μουςείο Κιρασ, και
το Μουςείο Ρροϊςτορικισ Κιρασ.

Στο επίκεντρο τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ τοποκετοφνται εκτόσ από τουσ
χϊρουσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ και οι παραδοςιακοί οικιςμοί του νθςιοφ, με τθν
Οία να ξεχωρίηει λόγω τθσ παγκόςμιασ αναγνωςιμότθτάσ τθσ, αλλά και του γεγονότοσ ότι
ςυγκαταλζγεται μεταξφ των πρϊτων οικιςμϊν που χαρακτθρίςτθκαν ωσ παραδοςιακοί το
19781.
Επιπλζον, θ γεωλογία τθσ Σαντορίνθσ με το θφαίςτειο και τθν καλντζρα ςυνδζεται άρρθκτα
με τθν ιςτορία και τθν ιδιαιτερότθτά τθσ. Θ ςυνδυαςτικι ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ
πλοφτου και τθσ γεωλογικισ ιδιομορφίασ αποτελεί για τθν Σαντορίνθ μια ιδιαίτερα κρίςιμθ
πρόκλθςθ.
Θ Ρολιτιςτικι Διαδρομι τθσ Σαντορίνθσ ςυμπλθρϊνεται με πλικοσ αξιόλογων ςτοιχείων
του διαχρονικοφ και ςφγχρονου πολιτιςμοφ όπωσ π.χ. ειδικά μουςεία, πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ, γαςτρονομία και οινοποιία, που ιδθ ζχουν αναπτυχκεί ςε πολφ αξιόλογα,
διακζτοντασ ταυτόχρονα ςθμαντικά περικϊρια ποιοτικισ και ποςοτικισ βελτίωςθσ .
Κεντρικοί ςτόχοι ανάπτυξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ είναι:




θ προςζλκυςθ επιςκεπτϊν με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν Σαντορίνθ, τθν ιςτορία,
το περιβάλλον και τουσ ανκρϊπουσ τθσ, με ενδιαφζρον να διερευνιςουν το νθςί
και να ξαναζρκουν,
θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου με τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν όλο το
χρόνο και τθν ανάπτυξθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Σαντορίνθσ κατά τουσ χειμερινοφσ
μινεσ,

1

Ο οικιςμόσ τθσ Οίασ επλιγθ ςθμαντικά από τον ςειςμό του 1956. Στθ δεκαετία του 1970, ωςτόςο,
μζςω του πιλοτικοφ προγράμματοσ του ΕΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ) για τθν «Ανάπτυξθ
και Αξιοποίθςθ Ραραδοςιακϊν Οικιςμϊν» τοποκετικθκαν ςτθν Οία τα πρϊτα δίκτυα αποχζτευςθσ,
το υφαντιριο και θ αρχικι εγκατάςταςθ του Ναυτικοφ Μουςείου. Αναςτθλϊκθκαν επίςθσ
εκκλθςίεσ, μφλοι κ.α. Το ζργο του ΕΟΤ διακρίκθκε με βραβείο από τθν Europa Nostra το 1979 και
από τθν Biennale αρχιτεκτονικισ τθσ Σόφιασ, το 1986. Το παράδειγμά του ακολοφκθςαν ςτθ
ςυνζχεια οι ιδιϊτεσ αναςτθλϊνοντασ κτίρια για να τα μετατρζψουν ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια,
καταςτιματα κ.α.
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θ χωρικι διαςπορά των επιςκεπτϊν ςε όλο το νθςί και τθν Κθραςιά με τθν
ανάδειξθ και ανάπτυξθ τθσ πλθκϊρασ των ενδιαφζροντων ςτοιχείων και
δραςτθριοτιτων εκτόσ τθσ καλντζρασ.

Θ τοπικι τουριςτικι ςτρατθγικι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ βαςίηεται ςτα
μοναδικά ι ιςχυρά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του νθςιοφ: τον πολιτιςτικό πλοφτο ςε όλεσ
τισ εκφάνςεισ του, τθ γεωλογικι ιδιομορφία, τθν παραδοςιακι και ςφγχρονθ γαςτρονομία
κακϊσ και τθν αξιόλογθ αμπελουργικι και οινοποιθτικι παράδοςθ.
Οι βαςικοί πόλοι τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ βρίςκονται ςε διαφορετικά ςθμεία του
νθςιοφ. Οι δυο αρχαιολογικοί χϊροι βρίςκονται ςτθ νότια και νοτιοανατολικι ακτι τθσ
Σαντορίνθσ, ενϊ τα δυο αρχαιολογικά μουςεία ςτο κζντρο του νθςιοφ ςτθν πρωτεφουςα
Φθρά, θ οποία αποτελεί και το γεωγραφικό κόμβο τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ. Ο
παραδοςιακόσ οικιςμόσ τθσ Οίασ χωροκετείται ςτο βόρειο άκρο του νθςιοφ και τθσ
Καλντζρασ. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των βαςικϊν αυτϊν πόλων είναι πολφ μικρζσ
διευκολφνοντασ τθν μεταξφ τουσ μετακίνθςθ με όλα τα μζςα αλλά και πεηοπορικά.
Το πλικοσ των υπόλοιπων ςτοιχείων και δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ
βρίςκεται διαςκορπιςμζνο ςε όλο το νθςί αλλά και τθν Κθραςιά, ςε μικρζσ μεταξφ τουσ
αποςτάςεισ και ςε εξαιρετικά μεγάλθ πυκνότθτα.
Βαςικά ςτοιχεία ανάπτυξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ προτείνεται να
αποτελζςουν οι 4 φάςεισ ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που ζχει αναπτφξει το ςωματείο
Διάηωμα και θ οποία βρικε πρόςφατα εφαρμογι ςτθν Ιπειρο. Οι τζςςερισ αυτζσ φάςεισ
είναι:





οι υποδομζσ,
το μάρκετινγκ και οι ψθφιακζσ υποδομζσ,
θ επιχειρθματικότθτα, και
θ διακυβζρνθςθ.
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Πςον αφορά ςτισ υποδομζσ, προτείνεται – ςφμφωνα και με τον προγραμματιςμό τθσ
Εφορείασ Κυκλάδων – θ διαςφάλιςθ και θ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των τεςςάρων
αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων, θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ προβολισ και ψθφιακϊν
εφαρμογϊν & πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και ζνα ενιαίο ςφςτθμα ςιμανςθσ και πλθροφόρθςθσ
τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ. Συμπλθρωματικά προβλζπεται θ ανάπτυξθ υποδομϊν
ανάδειξθσ του θφαιςτείου και τθσ γεωλογίασ, κακϊσ και τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ.
Στον τομζα τθσ κυκλοφορίασ και προςβαςιμότθτασ ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ
μελζτθσ «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςβαςιμότθτασ ςτουσ βαςικοφσ αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ και τα μουςεία τθσ Νιςου Κιρασ» ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο παρεμβάςεων
βελτίωςθσ των οδικϊν υποδομϊν, ενϊ προτείνεται θ βελτίωςθ των τοπικϊν ςυγκοινωνιϊν
και θ ανάπτυξθ του δικτφου των πεηοπορικϊν μονοπατιϊν.
Σε ότι αφορά το μάρκετινγκ, προτείνεται θ εκπόνθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου Marketing Plan
τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ. Κακοριςτικι κεωρείται θ άμεςθ αναβάκμιςθ τθσ δθμοτικισ
τουριςτικισ διαδικτυακισ πφλθσ με ζμφαςθ ςτθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι. Αυτι θ
θλεκτρονικι πλατφόρμα κα επιτρζπει ςτον μεμονωμζνο τουρίςτα να βρει το δρόμο του ςε
μια από τισ διαδρομζσ που κα επιλζξει ι και να φτιάξει μια «προςωπικι» διαδρομι.
Επίςθσ προτείνεται, θ ανάπτυξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ να εγκαινιαςτεί με τθ
διοργάνωςθ μιασ εναρκτιριασ εκδιλωςθσ με τθ μορφι ενόσ διεκνοφσ ςυνεδρίου ςτθν
Σαντορίνθ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ του εγχειριματοσ.
Για τθν δικτφωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ προβλζπεται θ ςφςταςθ ενόσ υμφϊνου
Ποιότθτασ με ςκοπό τθν οργάνωςθ των πιςτοποιθμζνων ποιοτικϊν τουριςτικϊν και
πολιτιςτικϊν επιχειριςεων. Ραράλλθλα προτείνονται πρόςκετεσ επί μζρουσ δικτυϊςεισ,
όπωσ π.χ. των μικρϊν μουςείων ι των οινοποιείων. Κεντρικό ςτόχο του cluster των
επιχειριςεων αποτελεί θ ενκάρρυνςθ-υποςτιριξθ των ιδιωτϊν για τθν ενεργοποίθςθ τουσ
και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που κα εμπλουτίηουν τθν εμπειρία των τουριςτϊν. Στο
πλαίςιο αυτό, θ ζκδοςθ μιασ ειδικισ (εκπτωτικισ) κάρτασ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
(“Santorini Card”) μπορεί να αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό εργαλείο εξυπθρζτθςθσ των
επιςκεπτϊν και ταυτόχρονα δικτφωςθσ των επιχειριςεων.
Κρίςιμθ βάςθ για τθν κακιζρωςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ
Φορζα Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ Προοριςμοφ (DMMO), ςφμφωνα με τθν διεκνι
εμπειρία και πρακτικι. Ο φορζασ αυτόσ κα αναλάβει τθν αρχικι οργάνωςθ και ςυγκρότθςθ
του εγχειριματοσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ, αλλά ςτθν ςυνζχεια και τθν
υλοποίθςθ του πλικουσ των επί μζρουσ προτάςεων. Ο ρόλοσ του φορζα κρίνεται
απαραίτθτοσ για τον ςχεδιαςμό, τθν προϊκθςθσ και τθν υλοποίθςθ τοπικϊν ςυλλογικϊν
πρωτοβουλιϊν ςτον τουριςτικό τομζα, οι οποίεσ δεν είναι δυνατόν να αναλθφκοφν από τισ
μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ. Ρρϊτθ βαςικι ενζργεια του κα αποτελζςει θ ριηικι αναβάκμιςθ
και κακθμερινι λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ τουριςτικισ προβολισ & πλθροφόρθςθσ.
Οι πζντε πόλοι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ αποτελοφν ιςτορικά τα βαςικά ςθμεία
αναφοράσ τθσ τουριςτικισ ανάδειξθσ τθσ Σαντορίνθσ. Θ Αρχαία Θιρα ιταν για πάνω από
μιςό αιϊνα για τουσ ταξιδιϊτεσ και επιςκζπτεσ το κεντρικό ςθμείο αναφοράσ ωσ προσ τθν
αρχαία ιςτορία του νθςιοφ. Το πρϊτο Αρχαιολογικό Μουςείο άνοιξε το 1902 και
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καταςκευάςτθκε εκ νζου μετά τουσ ςειςμοφσ του 1956 φιλοξενϊντασ τθν ζκκεςθ με τα
ςπουδαία ευριματα από τισ αναςκαφζσ τθσ Αρχαίασ Κιρασ. Θ ανακάλυψθ του
προϊςτορικοφ οικιςμοφ του Ακρωτθρίου τθν δεκαετία του 1960 ζφερε μια άλλθ ιςτορικι
εποχι τθσ Σαντορίνθσ ςτο επίκεντρο του διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ. Με το πρόγραμμα
αναςτιλωςθσ ςτθν Οία τθν δεκαετία του 1970 αναδεικνφεται πλζον και για πρϊτθ φορά
και θ λαϊκι αρχιτεκτονικι του νθςιοφ. Το 2000 εγκαινιάηεται θ λειτουργία του Μουςείου
Προϊςτορικισ Θιρασ, όπου εκτίκεται μεταξφ άλλων ευρθμάτων και μζροσ των μοναδικϊν
τοιχογραφιϊν του Ακρωτθρίου.
Τα πζντε αυτά παγκόςμιασ εμβζλειασ ςθμεία αναφοράσ αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ
ςχεδιαηόμενθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ. Το κάκε ζνα από τα αξιοκζατα
αυτά αποτελεί από μόνο του αφορμι για μια επίςκεψθ ςτθν Σαντορίνθ. Το ςφνολο των
πζντε ςθμείων αναφοράσ δθμιουργεί τον κορμό τθσ διαμονισ ςτο νθςί για κάκε επιςκζπτθ
με πολιτιςτικό ενδιαφζρον, θ οποία δφναται να ςυνδυαςτεί κεματικά με τα λοιπά
αξιοκζατα, ςθμεία ενδιαφζροντοσ και τισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται
ςτο νθςί, ςυνκζτοντασ μια ευρεία ποικιλία εναλλακτικϊν επιλογϊν για τθν διαμονι των
επιςκεπτϊν ςτο νθςί και τθν προςωπικι πολιτιςτικι διαδρομι που κα επιλζξει να
ακολουκιςει ο κακζνασ.
Θ πλθκϊρα των επιλογϊν επιτρζπει τθν διαμόρφωςθ μεγάλθσ ποικιλίασ πικανϊν
διαδρομϊν με μεγάλθ ποικιλία κεματικϊν επιλογϊν και ζνα διαφορετικό αφιγθμα για
κάκε μία από αυτζσ. Για παράδειγμα θ διαδρομι που κα επιλζξει να ακολουκιςει ζνασ
επιςκζπτθσ μπορεί να ζχει ζμφαςθ:








ςτα αρχαιολογικά ευριματα,
ςτθ γεωμορφολογία και ςτον γεωτουριςμό,
ςτθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά,
ςτθν γαςτρονομία,
ςτθ παράδοςθ,
ςτθ ςφγχρονθ δθμιουργία,
ςτθ ηωι με τουσ ντόπιουσ.

Μελλοντικά μποροφν να δθμιουργθκοφν διαχρονικζσ διαδρομζσ που με βάςθ
αρχαιολογικά ευριματα γίνεται θ διαςφνδεςθ με το ςιμερα, όπωσ π.χ. «Θ τζχνθ δια μζςου
των αιϊνων» όπου με αφετθρία το Ακρωτιρι και τα ευριματα του κα γίνεται ςφνδεςθ με
μορφζσ τζχνθσ που αναπτφχκθκαν ςτο παρελκόν και άλλεσ που είναι ςτο ςιμερα, τόπουσ
ζκκεςθσ προϊόντων αλλά και τόπουσ εκμάκθςθσ διαφορετικϊν ειδϊν τζχνθσ
(παραδοςιακισ ι μοντζρνασ). Το ίδιο μπορεί να ςυμβεί με τθ γαςτρονομία και τα
οινοποιεία. Μπορεί να περιλαμβάνει επίςκεψθ και γνωριμία με τα «αρχαία εργαλεία και
ςκεφθ», παλαιότερεσ και νεότερεσ πρακτικζσ, εργοςτάςια παραγωγισ, τόπουσ
γευςιγνωςίασ, τόπουσ εκμάκθςθσ.
Οι διαδρομζσ αυτζσ μποροφν να γίνουν είτε με οργανωμζνθ εκδρομι, είτε με ιδιωτικό
αυτοκίνθτο είτε με ποδιλατο είτε πεηοπορικά. Ανάλογα με το μζςο μετακίνθςθσ που κα
χρθςιμοποιθκεί μεταβάλλονται τα ςθμεία επίςκεψθσ, θ φυςικι διαδρομι που κα
ακολουκθκεί και θ διάρκεια τθσ διαδρομισ.
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Για τθν ανάπτυξθ των επί μζρουσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ και δραςτθριοτιτων ζχει
εκπονθκεί μια ςειρά προτάςεων ζργων και παρεμβάςεων, ςφμφωνα με καλζσ πρακτικζσ
ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, που αφοροφν ςε ειδικζσ-κεματικζσ μορφζσ τουριςμοφ, κακϊσ και
ςε δραςτθριότθτεσ θφαιςτειολογικοφ-γεωλογικοφ, αρχιτεκτονικοφ, μορφωτικοφεκπαιδευτικοφ και γαςτρονομικοφ ενδιαφζροντοσ, τοπικϊν πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων
και εκδθλϊςεων, κακϊσ τθσ παραγωγισ τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αμπελουργίασ και οινοποίθςθσ.
Τθν εκκίνθςθ, τον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία υλοποίθςθσ των ζργων και παρεμβάςεων
προβλζπεται να ζχει κατά κφριο λόγο ο Φορζασ Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ DMMO.
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3.

ΤΠΟΔΟΜΕ ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ

3.1

Τποδομζσ Αρχαιολογικϊν Χϊρων και Μουςείων – Προτάςεισ Ενεργειϊν για τθν
Λειτουργικι Ανάπτυξθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ αντορίνθσ

Ρόροι και Υποδομζσ που Συνκζτουν τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι Σαντορίνθσ
Εκτόσ από το θφαίςτειο και τθν γεωλογία, μεγάλο ενδιαφζρον ξζνων περιθγθτϊν και
επιςκεπτϊν προκάλεςαν τα εξαιρετικά αρχαιολογικά ευριματα τθσ Σαντορίνθσ. Κατά το
πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα το ενδιαφζρον αυτό επικεντρϊκθκε ςτισ αναςκαφζσ τθσ
Αρχαίασ Θιρασ. Από τθν δεκαετία του 1960 μετατοπίςτθκε πρωτίςτωσ ςτισ αναςκαφζσ ςτο
Ακρωτιρι, κακϊσ και ςυμπλθρωματικά ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Θιρασ, ενϊ από τθν
δεκαετία του 1980 και ςτο Μουςείο Προϊςτορικισ Θιρασ.
Αν και οι τζςςερισ αυτοί χϊροι είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, θ επιςκεψιμότθτά τουσ υςτερεί
ςθμαντικά τθσ αξίασ τουσ, ειδικά λαμβάνοντασ υπόψθ τον εξαιρετικά μεγάλο αρικμό
επιςκεπτϊν του νθςιοφ. Πλοι οι χϊροι πάςχουν, ςε διαφορετικό βακμό, από ελλείψεισ
υποδομϊν και αδυναμίεσ λειτουργίασ. Θ διαπίςτωςθ αυτι ιςχφει και για πολλοφσ άλλουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία τθσ χϊρασ, ιδιαίτερα κατά τθν τελευταία δεκαετία τθσ
κρίςθσ, με ενδεικτικό παράδειγμα τα αρχαία κζατρα τθσ Θπείρου, όπου ζχουν καταγραφεί
ςτο πλαίςιο αντίςτοιχου ζργου του Διαηϊματοσ εξίςου ςθμαντικζσ ελλείψεισ, αλλά και
ςχετικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ, οι οποίεσ – ςχεδόν μία προσ μία – μποροφν να
διατυπωκοφν αντίςτοιχα και για τθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ:

Πίνακασ 2: Ελλείψεισ και ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ αρχαίων κεάτρων Θπείρου2

2

Ρθγι: Ελζνθ όκκου, Διευκφνουςα Σφμβουλοσ τθσ «Ιπειροσ Α.Ε», Ρολιτιςτικι Διαδρομι αρχαίων
κεάτρων τθσ Θπείρου, από τθν 5θ Συνάντθςθ των Εταιρικϊν Μελϊν του Διαηϊματοσ (2122/04/2018).
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Θ λειτουργία των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων αποτελεί κεντρικι και αποκλειςτικι
ευκφνθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και των εποπτευόμενων από αυτό φορζων. Θ αρμόδια
Εφορεία Αρχαιοτιτων Κυκλάδων ζχει καταγράψει, ςφμφωνα με τον προϊςτάμενο τθσ, κ.
Ακαναςοφλθ, όλεσ τισ ελλείψεισ και ανάγκεσ των αρχαιολογικϊν υποδομϊν και ζχει
εκπονιςει ζνα ςυνολικό ςχζδιο ενεργειϊν αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ. Στο πλαίςιο αυτό
ζχει ςυναφκεί και Ρρογραμματικι Σφμβαςθ με τον Διμο Κιρασ για τθν χρθματοδοτικι
υποςτιριξθ των ενεργειϊν αυτϊν, θ οποία βρίςκεται ιδθ ςε εφαρμογι. Σφμφωνα με τον κ.
Ακαναςοφλθ, όλεσ οι επί μζρουσ ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ ςχετικά
με τισ αρχαιολογικζσ υποδομζσ αντιμετωπίηονται ιδθ ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Συμπλθρωματικά προσ τισ δθμόςιεσ υποδομζσ, καταγράφονται όμωσ ςτθν Σαντορίνθ και
ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ ανάδειξθσ του αρχαιολογικοφ πλοφτου του νθςιοφ.
Στθν ςυνζχεια αναφζρονται ςυνοπτικά προτάςεισ βαςικϊν και άμεςων ενεργειϊν που
ςχετίηονται με τουσ αρχαιολογικοφσ πόρουσ και κρίνονται ωσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ
για τθν υλοποίθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ.

Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ και Αξιοποίθςθ Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν ςτουσ Αρχαιολογικοφσ
Χϊρουσ και τα Μουςεία
Για τθν ενθμζρωςθ του επιςκζπτθ, πρωτίςτωσ εκείνου που ζχει ιδιαίτερα αρχαιολογικά
ενδιαφζροντα, μια ιςτοςελίδα προβολισ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων τθσ
Σαντορίνθσ αποτελεί τθν πιο βαςικι πθγι. Θ ιςτοςελίδα κα πρζπει να παρζχει χρθςτικζσ
πλθροφορίεσ (ωράρια, πρόςβαςθ, ειςιτιρια…) για όλουσ τουσ χϊρουσ, περιγραφζσ και
απεικονίςεισ των εκκεμάτων κακϊσ και των ευρθμάτων που δεν εκτίκενται (π.χ.
τοιχογραφίεσ του Ακρωτθρίου) και βρίςκονται ςε αποκικεσ ι άλλα μουςεία3.
Το καλφτερο παράδειγμα ολοκλθρωμζνθσ ιςτοςελίδασ αρχαιολογικοφ μουςείου ςτθν
Ελλάδα αποτελεί εκείνθ του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ. Ραρακάτω παρουςιάηεται ο
ςχετικόσ χάρτθσ πλοιγθςθσ που δίνει τθν εικόνα των δυνατοτιτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ιςτοςελίδασ. Ενδιαφζρουςα ιςτοςελίδα διακζτει και το Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο
τθσ Ακινασ, αλλά και εκείνθ του νζου Μουςείου Κθβϊν:

3

Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.virtual-tour, Μουςείο
Ακρόπολθσ www.theacropolismuseum.gr/el/sitemap, Μουςείο Κθβϊν www.mthv.gr,
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Άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ για τθν προβολι των
αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων κα πρζπει να είναι και θ δθμιουργία ψθφιακϊν
εφαρμογϊν κινθτϊν τθλεφϊνων και tablets για τθν επί τόπου ξενάγθςθ, κακοδιγθςθ και
ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. Ζνα πρόςφατο παράδειγμα αποτελεί θ εφαρμογι που
αναπτφχκθκε για το Μουςείο Αργυροτεχνίασ ςτα Λωάννινα:

Ψθφιακι εφαρμογι (App) του Μουςείου Αργυροτεχνίασ Ιωαννίνων
Το Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ ολοκλιρωςε τον ςχεδιαςμό ψθφιακισ
εφαρμογισ για smart phones & υπολογιςτζσ τφπου tablet, θ οποία υλοποιικθκε για
το Μουςείο Αργυροτεχνίασ, ςτα Λωάννινα. Θ εφαρμογι είναι δίγλωςςθ (Ελλθνικά /
Αγγλικά) και περιλαμβάνει τισ εξισ ενότθτεσ:





Ρρακτικζσ πλθροφορίεσ για το μουςείο και το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ
Ανάγνωςθ των κειμζνων τθσ ζκκεςθσ ςτα γαλλικά (με ςκανάριςμα μζςω
QR codes ςτο χϊρο του μουςείου)
Το ψθφιακό παιχνίδι «Κυνιγι Κθςαυροφ» (με ςκανάριςμα μζςω QR codes ςτο
χϊρο του μουςείου)
Εικονικι περιιγθςθ 360°"

Ενιαίο Σφςτθμα Σιμανςθσ και Ρλθροφόρθςθσ «Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ»
Θ πλθκϊρα των αξιοκζατων, εγκαταςτάςεων και υπθρεςιϊν των διαφόρων τομζων τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ δθμιουργεί τθν επιτακτικι ανάγκθ ςχεδιαςμοφ ενόσ ενιαίου
υςτιματοσ ιμανςθσ και Πλθροφόρθςθσ. Το ςφςτθμα αυτό κα περιλαμβάνει τθν
μελετθμζνθ και εφχρθςτθ ςιμανςθ πρόςβαςθσ αρχικά ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και
ςτα μουςεία, αλλά και ςε όλεσ τισ άλλεσ υποδομζσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, τόςο για
τουσ οδθγοφσ όςο και για τουσ πεηοφσ.
Κα πρζπει να εκπονθκεί ζνα ενιαίο ςυνολικό ςφςτθμα ςιμανςθσ, με τον κακοριςμό των
τφπων των ςθμάτων, των μεγεκϊν, τθσ ενιαίασ εικόνασ του, των προσ χριςθ ςυμβόλων,
κακϊσ κι ζνα λεπτομερζσ ςχζδιο εφαρμογισ με όλα τα ςιματα και τισ ακριβείσ κζςεισ τουσ.
Στθν ςυνζχεια κα πρζπει να διαςφαλιςτεί θ ςυντιρθςθ και ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ
ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ των απαιτιςεων νζων χϊρων και εγκαταςτάςεων. Επίςθσ κα
πρζπει να αποξθλωκοφν οι παλιζσ δθμόςιεσ κακϊσ και όλεσ οι (αυκαίρετεσ) ιδιωτικζσ
ςθμάνςεισ και να υπάρξει εποπτεία τθσ διατιρθςθσ τθσ ενιαίασ ςιμανςθσ.
Ρζρα από τα ςιματα για μεμονωμζνεσ εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να προβλεφκοφν ςε
αφετθρίεσ ςυγκοινωνιϊν, ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ςε κεντρικά ςθμεία οικιςμϊν, ςε
ςθμαντικά ςθμεία κζασ και μεγάλεσ πινακίδεσ εποπτείασ και πλθροφόρθςθσ για όλεσ τισ
υποδομζσ και υπθρεςίεσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ του ευρφτερου χϊρου (οικιςμοφ,
τμιμα οικιςμοφ, τοπίο).
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Αποκατάςταςθ και Συντιρθςθ Αρχαιολογικϊν Χϊρων και Εγκαταςτάςεων
Άμεςθ προτεραιότθτα αποτελεί θ αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των βαςικϊν
εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ και λειτουργιϊν ςε όλουσ τουσ επιςκζψιμουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία του νθςιοφ. Σε ότι αφορά τισ υποδομζσ προζχει θ
ςυντιρθςθ και λειτουργικι αποκατάςταςθ των χϊρων υγιεινισ και θ διαςφάλιςθ ςυνεχοφσ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τουσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
Σθμαντικι επίςθσ είναι θ κανονικι ςυντιρθςθ των κτιριακϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων όλων των επιςκζψιμων χϊρων των μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων.
Στισ ςχετικζσ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ αποκατάςταςθ εμφανϊν φκορϊν (δάπεδα,
επενδφςεισ, φϊτα). Άμεςα μζτρα χριηουν ειδικά τα μουςεία, με προτεραιότθτα ςτισ
εξωτερικζσ όψεισ του Μουςείου Ρροϊςτορικισ Κιρασ και του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
ςυνολικά, ζωσ ότου ανακαινιςτεί ριηικά.
Ουςιαςτικι ενζργεια προτεραιότθτασ αποτελεί και θ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του
ςτεγάςτρου τθσ Αναςκαφισ ςτο Ακρωτιρι και ιδιαίτερα των θλεκτρομθχανολογικϊν του
ςτοιχείων και αυτοματιςμϊν, οι οποίοι ζχουν αχρθςτευτεί λόγω τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςισ
τουσ. Μόνο ζτςι διαςφαλίηεται θ βιοκλιματικι του λειτουργία και οι ςυνκικεσ άνεςθσ των
επιςκεπτϊν ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.
Άμεςθ ενζργεια για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν μουςείων
και χϊρων αποτελεί θ ζγκαιρθ διαςφάλιςθ των απαιτοφμενου προςωπικοφ φφλαξθσ κακ'
όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Θ ενζργεια αυτι δεν κα πρζπει να επικεντρϊνεται μόνο κατά
τθν κερινι περίοδο με τον αυξθμζνο αρικμό επιςκεπτϊν, αλλά και κατά τθν χειμερινι,
δεδομζνου αποτελεί προνομιοφχα χρονικι περίοδο για τθν ανάπτυξθ του ειδικευμζνου
αρχαιολογικοφ τουριςμοφ και κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ κα πρζπει να εξαςφαλίηονται οι
καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ εξυπθρζτθςθσ αυτοφ του κοινοφ: π.χ. με τθν παροχι τθσ
δυνατότθτασ να διαςχίςει όλεσ τισ διαδρομζσ ςτον χϊρο του Ακρωτθρίου αλλά και να
επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί τζλοσ οι
φφλακεσ να μποροφν να δίνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ για τα εκκζματα και τουσ χϊρουσ,
κατά προτίμθςθ και ςτα αγγλικά.
Σθμαντικι άμεςθ ενζργεια αποτελεί και θ ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των πωλθτθρίων με τθ
διάκεςθ αξιόλογου υλικοφ για τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Σαντορίνθσ. Σε πρϊτθ
προτεραιότθτα βρίςκονται βιβλία και οδθγοί, αλλά και αντίγραφα εκκεμάτων,
καλλιτεχνικζσ και χειροτεχνικζσ δθμιουργίεσ εμπνευςμζνεσ από τουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ
αλλά και βιβλία και άλλα πολιτιςτικά προϊόντα με αναφορά ςε άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ.
Σθμαντικι εργαςία προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχει προςφζρει θ Εταιρεία τιριξθσ
πουδϊν Προϊςτορικισ Θιρασ τόςο με τισ επιςτθμονικοφ χαρακτιρα εκδόςεισ όςο και με
τθν παραγωγι τουριςτικϊν εντφπων και αναμνθςτικϊν. Το υφιςτάμενο υλικό μπορεί να
αποτελζςει τθν βάςθ για τα πωλθτιρια ςτθν Σαντορίνθ ενϊ τόςο το δθμόςιο Ταμείο
Αρχαιολογικϊν Ρόρων, όςο θ Εταιρεία, όςο τζλοσ κι άλλοι πολιτιςτικοί φορείσ τθσ
Σαντορίνθσ ι και ιδιϊτεσ μποροφν να αναπτφξουν και να διευρφνουν τθν γκάμα των
προςφερόμενων προϊόντων. Μζχρι ςιμερα θ Εταιρεία δεν ζχει πάρει άδεια να διακζςει τα
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ζντυπα και αναμνθςτικά τθσ ςτο πωλθτιριο του Ακρωτθρίου ενϊ είναι προσ το παρόν τα
μόνα που αναφζρονται ςτον ςυγκεκριμζνο αρχαιολογικό χϊρο.
Για τον αρχαιολογικό χϊρο Ακρωτθρίου ςθμαντικι προτεραιότθτα αποτελεί και θ νζα
ολοκλθρωμζνθ ςιμανςθ, μεταξφ άλλων με τθν χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων. Για τθν
κατανόθςθ από τουσ επιςκζπτεσ του χϊρου και τθσ ιςτορίασ τουσ, των ευρθμάτων και τθ
διαςφνδεςθ με τισ εκκζςεισ των μουςείων απαιτείται θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυνολικοφ
ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και ερμθνείασ.
Θ εταιρεία Στιριξθσ Σπουδϊν Ρροϊςτορικισ Κιρασ με τθν οικονομικι υποςτιριξθ τθσ
KasperskyLab ζχει εγκαταςτιςει μια πρϊτθ οκόνθ προβολισ video. Το υλικό αυτό μπορεί να
αποτελζςει τθν βάςθ για το ςυνολικό ςφςτθμα το οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιςτο:





Μακζτα του αρχαιολογικοφ χϊρου
Μεγάλεσ πινακίδεσ εποπτείασ και ερμθνείασ
Σθμειακζσ πινακίδεσ ερμθνείασ
Ακουςτικό ςφςτθμα ξενάγθςθσ επιςκεπτϊν με ακουςτικά ι μζςω κινθτοφ

Πςον αφορά ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Κιρασ, ιδιαίτερο πρόβλθμα αποτελεί θ
ζλλειψθ πρόςβαςθσ με δθμόςιο μζςο μεταφοράσ. Θ δρομολόγθςθ ενόσ μικροφ
λεωφορείου από το Καμάρι προσ τθν Αρχαία Θιρα, ι θ επζκταςθ τθσ γραμμισ ΦθράΚαμάρι ζωσ τθν Αρχαία Κιρα ςε κακοριςμζνα δρομολόγια, από το ΚΤΕΛ Κιρασ αποτελεί
βαςικι προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω ανάδειξθ αυτοφ του ιδιαίτερου αρχαιολογικοφ
χϊρου και τθ διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν. Τα δρομολόγια κατά τθν χειμερινι περίοδο δεν
κα ξεπερνοφν αρχικά τα τρία θμερθςίωσ και εκτιμάται ότι ςε αρχικι φάςθ θ οικονομικι
λειτουργία τουσ κα είναι ελλειμματικι. Θ κακιζρωςθ και προβολι τθσ γραμμισ αυτισ, εν
ανάγκθ και με ςυγχρθματοδότθςθ από το Διμο, κα αποτελζςει όμωσ ςθμαντικό εργαλείο
για τθν ανάπτυξθ τθσ ροισ επιςκεπτϊν προσ το δεφτερο ςε ςθμαςία αρχαιολογικό χϊρο του
νθςιοφ.
Σθμαντικι προτεραιότθτα για τθν διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν – αλλά κυρίωσ και για τθν
βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ των ροϊν των επιςκεπτϊν τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ – αποτελεί θ
εφαρμογι τθσ δυνατότθτασ ζκδοςθσ θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου για τα μουςεία και τουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ μζςα από το Internet και εφαρμογζσ κινθτϊν τθλεφϊνων (Apps).
Ο μεγάλοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςυνολικά, και των επιςκεπτϊν κρουαηιζρασ ειδικά, ςε
ςυνδυαςμό με τθν περιοριςμζνθ ζκταςθ και των κακιερωμζνων αξιοκζατων ςυνθγορεί
ςτθν άμεςθ επζκταςθ ςτθ Σαντορίνθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ που κα εφαρμόηεται ςε
ζντεκα αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία τθσ χϊρασ από το καλοκαίρι του 2018:
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Πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου
Από τα μζςα Ιουλίου 2018 ξεκινάει θ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ αγοράσ θλεκτρονικοφ
ειςιτθρίου μζςω διαδικτφου (ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ etickets.tap.gr), για τουσ
προβλεπόμενουσ ζντεκα αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία τθσ αρχικισ φάςθσ του
ζργου (Ακρόπολθ και αρχαιολογικοί χϊροι του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Ακινασ, Κνωςόσ
και Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου, αρχαιολογικόσ χϊροσ και μουςείο Αρχαίασ
Μεςςινθσ) που ςυνολικά αντιπροςωπεφουν πάνω από το 50% των εςόδων του Ταμείου
Αρχαιολογικϊν Ρόρων. Το ζργο, που αποτελεί τθν κατάλθξθ μιασ προςπάκειασ που ζχει
ξεκινιςει από το 2015, υλοποιείται με κοινι χορθγία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και του
Λδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ, με ενδιάμεςο φορζα τθν Εταιρεία Μεςςθνιακϊν Σπουδϊν,
και ςε ςυνεργαςία με τθν Cosmote. Στο πλαίςιο αυτοφ του ζργου δρομολογοφνται,
επίςθσ, τα ακόλουκα:






Επικαιροποίθςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ ειςιτθρίων αρχαιολογικϊν χϊρων,
Μουςείων και μνθμείων.
Επικαιροποίθςθ τθσ πολιτικισ τελϊν παραχϊρθςθσ αρχαιολογικϊν χϊρων,
Μουςείων και μνθμείων, παράλλθλα με τθν απλοποίθςθ των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ.
Ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ για τα πολιτιςτικά προϊόντα που είχε διαμορφωκεί τα
προθγοφμενα χρόνια, με κατάλλθλεσ προςαρμογζσ.
Εμπλουτιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου με τθν ειςαγωγι νζων εργαλείων για τθ
διαχείριςθ των αναψυκτθρίων αρχαιολογικϊν χϊρων, μουςείων και μνθμείων.

Επίςθσ, με τθ ςυλλογι πολφτιμων πλθροφοριϊν που κα παρζχει το ςφςτθμα, κα
μποροφν να ςυνάγονται ςυμπεράςματα για τθν επιςκεψιμότθτα αρχαιολογικϊν
χϊρων και μουςείων, για τισ «κόκκινεσ ηϊνεσ» μζςα ςτθν θμζρα, ϊςτε να αποφεφγονται
οι ουρζσ ςτα ταμεία και πολλά ακόμθ.
Θ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου και ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
και τα μουςεία τθσ Σαντορίνθσ – με προτεραιότθτα ςτον αρχαιολογικό χϊρο του
Ακρωτθρίου – κα μποροφςε να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διευκζτθςθσ των
ροϊν επιςκεπτϊν κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ αιχμισ, αλλά και να επιτρζψει ςτον επιςκζπτθ
να διερευνιςει άμεςα, ζγκαιρα και εφκολα και τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ επίςκεψισ του.

ιηικι Ανακαίνιςθ Κτιρίου και Αναςχεδιαςμόσ Ζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θιρασ
Το Αρχαιολογικό Μουςείο Θιρασ βρίςκεται τόςο από πλευράσ κτιριακισ υποδομισ όςο
και διαμόρφωςθσ τθσ ζκκεςθσ ςε μια κατάςταςθ ςτθν οποία τα μζτρα ςυντιρθςθσ δεν
επαρκοφν πλζον. Απαιτείται μια ριηικι κτιριακι ανακαίνιςθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
αντιςειςμικισ ενίςχυςθσ κακϊσ και ο ςφγχρονοσ επαναςχεδιαςμόσ τθσ ζκκεςθσ. Ιδθ θ
μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου ζχει κλείςει ενϊ θ διαδικαςία ανακαίνιςθσ ζχει δρομολογθκεί
με τθν οικονομικι υποςτιριξθ του Διμου Κιρασ.
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Λόγω τθσ κζςθσ του ςτθν καρδιά των Φθρϊν και δίπλα ςτο ςτακμό του τελεφερίκ κάκε
επιςκζπτθσ τθσ Σαντορίνθσ κα περάςει τουλάχιςτον μια φορά, πικανϊσ και πολλζσ, από
μπροςτά του. Θ κεντρικι και προνομιοφχα αυτι κζςθ αξίηει να αξιοποιθκεί ωσ ςθμείο
πρϊτθσ επαφισ και ενθμζρωςθσ όλων των επιςκεπτϊν για τον αρχαιολογικό πλοφτο τθσ
Σαντορίνθσ, αλλά και ευρφτερα τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του νθςιοφ. Θ νζα ςφλλθψθ
διαμόρφωςθσ του μουςείου κα πρζπει να περιλαμβάνει και τον εξωτερικό δθμόςιο χϊρο
ςτθν είςοδό του, κακϊσ και το εςωτερικό αίκριο.
Θ κζςθ του κτιρίου είναι τζτοια που δίνει τθν ευκαιρία να προςελκφςει το ενδιαφζρον
μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν χωρίσ αρχικι πρόκεςθ να επιςκεφκοφν αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ ι μουςεία. Μια πρωτοπόρα, από πλευράσ τεχνολογίασ, επικοινωνίασ,
αρχιτεκτονικισ διαμόρφωςθσ και διάρκρωςθσ ζκκεςθσ, ςφλλθψθ μπορεί να
πολλαπλαςιάςει τον αρικμό των επιςκεπτϊν του ίδιου του μουςείου αλλά με τθν
κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και των αρχαιολογικϊν χϊρων, ζωσ και τθσ πολιτιςτικισ διαδρομισ
του νθςιοφ ςυνολικότερα.

Λειτουργικι και Αιςκθτικι Αναβάκμιςθ Μουςείου Ρροϊςτορικισ Θιρασ
Το Μουςείο Προϊςτορικισ Θιρασ χριηει μεςοπρόκεςμα βαςικισ ςυντιρθςθσ, κυρίωσ όμωσ
μιασ λειτουργικισ και αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου και του περιβάλλοντοσ χϊρου.
Το κτίριο βρίςκεται ςε πολφ κεντρικό ςθμείο των Φθρϊν, αλλά ςθμαντικά τμιματα του
κτιρίου δεν είναι προςβάςιμα ςτο κοινό, ενϊ ο περιβάλλοντασ χϊροσ δεν αξιοποιείται
κακόλου ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του μουςείου και τισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν.
Μεγάλο μζροσ των ευρθμάτων του Ακρωτθρίου – μεταξφ αυτϊν και πολλζσ από τισ
παγκόςμιασ φιμθσ τοιχογραφίεσ - βρίςκεται ςτισ αποκικεσ, ενϊ κα μποροφςαν να
διαμορφωκοφν εντόσ και εκτόσ του κτιρίου πρόςκετοι χϊροι για φιλοξενία μόνιμων και
περιοδικϊν εκκζςεων. Ειδικά θ διαμόρφωςθ ενόσ χϊρου περιοδικϊν εκκζςεων κα
μπορζςει να υποςτθρίξει τθν προςζλκυςθ τακτικϊν επιςκεπτϊν με ειδικό ενδιαφζρον.
Ζχουν γίνει ποικίλεσ ςκζψεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, προσ το παρόν όμωσ χωρίσ
υλοποίθςθ. Στθν παροφςα φάςθ περιοριςμζνων πόρων κεωρείται όμωσ επιβεβλθμζνο το
υφιςτάμενο κτίριο και οικόπεδο να τφχει τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ προσ όφελοσ τθσ
ανάδειξθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων ευρθμάτων ςτον τόπο τουσ. Ενδεχομζνωσ κάποιοι
χϊροι αποκικευςθσ κακϊσ και γραφείων να μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλο κτίριο ζτςι
ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εκκεςιακοί χϊροι.

3.2

υμπλθρωματικζσ Τποδομζσ για τθ Διεφρυνςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ
αντορίνθσ

Εκτόσ από τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία που ςυνκζτουν τον κορμό τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, υφίςτανται και άλλοι ςθμαντικοί πόροι που ςχετίηονται με τθν
γεωλογικι κλθρονομιά και το θφαίςτειο τθσ Σαντορίνθσ, κακϊσ και με τθν τοπικι
αρχιτεκτονικι και το τοπίο τθσ. Οι πόροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν ιδανικά τθν Ρολιτιςτικι
20

Διαδρομι κακϊσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και
ιςτορίασ του νθςιοφ.
Θ ίδια θ φπαρξθ και ο τρόποσ δθμιουργίασ του φυςικοφ τοπίου τθσ, ωσ ενεργό θφαίςτειο
αποτελεί ζνα μοναδικό ςχεδόν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και ςθμαντικι ιδιαιτερότθτα τθσ
Σαντορίνθσ. Ραρ’ ότι θ Καλντζρα – αποτζλεςμα τθσ θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ –
αποτελεί τθν εμβλθματικι εικόνα τθσ Σαντορίνθσ παγκοςμίωσ, το ξεχωριςτό γεωλογικό
υπόβακρο τθσ δεν ζχει εντοφτοισ αξιοποιθκεί ςτθν κατεφκυνςθ τθσ προςζλκυςθσ ι και
ενθμζρωςθσ των επιςκεπτϊν ςτο νθςί. Θ κεαματικι υςτζρθςθ ςτθν ανάδειξθ και
αξιοποίθςθσ των ςθμαντικότατων γεωλογικϊν πόρων και αξιοκζατων που διακζτει θ
Σαντορίνθ, κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθν δρομολόγθςθ πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ και
υποςτιριξθ μιασ ελκυςτικισ και απαιτθτικισ προςφοράσ γεωλογικοφ τουριςμοφ ςτο νθςί.
Θ μοναδικότθτα τθσ Σαντορίνθσ ωσ τοπίο ιδιαίτερου κάλουσ, που απορρζει ι ςχετίηεται
άμεςα και κακοριςτικά από τθ γεωλογικι δομι και ςφςταςι τθσ, ςυνίςταται ειδικότερα
από τα ακόλουκα ςτοιχεία:









τθ δραματικότθτα του τοπίου τθσ καλδζρασ, ενόσ τεράςτιου κρατιρα μόλισ 3.600
ετϊν,
τον ςυνδυαςμό αυτοφ του τοπίου με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ των Κυκλάδων,
κλίμα που επιτρζπει τθν επίςκεψθ όλο το ζτοσ, ανεξάρτθτα εποχισ,
τθν ιδιαιτερότθτα των αγροτικϊν προϊόντων που παράγονται ςτο νθςί (κραςί,
ντοματάκι, φάβα) με τθν ςυνζργεια θφαιςτειακοφ εδάφουσ και κλίματοσ,
τθν υπόςταςι τθσ ωσ ζνα ανοιχτό βιβλίο όλων των θφαιςτειακϊν διεργαςιϊν και
προϊόντων, που τθν κακιςτά ζνα τεράςτιο υπαίκριο γεωλογικό μουςείο και κζτει
επιτακτικά το πρόβλθμα τθσ γεω-διατιρθςθσ,
τθν μοναδικι «ςφνδεςθ» θφαιςτειολογίασ – αρχαιολογίασ: θ τεράςτια ζκρθξθ τθσ
Φςτερθσ εποχισ του Χαλκοφ, το προϊςτορικό Ακρωτιρι, θ Ατλαντίδα, ξεκινϊντασ
από τθν εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ και καταλιγοντασ ςτο Μφκο, και τζλοσ
τθν παρουςία τθσ νεότερθσ γθσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου: οι Καμζνεσ, που
κοινωνοφν ςτον απλό επιςκζπτθ τισ ζννοιεσ τθσ εξζλιξθσ, του μεγζκουσ και τθσ
διάςταςθσ του χϊρου και του χρόνου του πλανιτθ μασ, τθ ςφγκριςθ αυτϊν με το
μζγεκοσ και το ρόλο του ανκρϊπου.

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, εκτιμάται ότι οποιαδιποτε άλλθ δράςθ προβολισ και
αξιοποίθςθσ τθσ Σαντορίνθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ, με ςχεδιαςμό ειδικϊν δράςεων,
προςζλκυςθσ υψθλοφ πολιτιςτικοφ και οικονομικοφ επιπζδου επιςκεπτϊν, όλο το χρόνο, με
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που να διαφοροποιείται από τα κακιερωμζνα πρότυπα, είναι
απαραίτθτο να ςχεδιάηεται και εκτελείται ςε ςυνδυαςμό και λαμβάνοντασ υπόψθ τα
παραπάνω. Ρροκφπτει επίςθσ θ υποχρζωςθ ςε αυτι τθ ςχεδίαςθ να λαμβάνεται υπόψθ θ
ανάγκθ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί ςτοιχειωδϊσ θ αειφορία του εγχειριματοσ.
Θ προςπάκεια οφείλει να ςτθριχκεί ςυντονιςμζνα τόςο από το κεντρικό κράτοσ, π.χ. μζςω
του Λνςτιτοφτου Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (ΛΓΜΕ), όςο και ςυμπλθρωματικά
από τον Διμο Κιρασ, τθν Τουριςτικι Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία
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Αξιοποίθςθσ Δθμοτικϊν Ακινιτων του Διμου Κιρασ (ΓΕΩΚΘΑ Α.Ε.), κακϊσ και ιδιωτικζσ
πρωτοβουλίεσ, όπωσ το Λνςτιτοφτο Μελζτθσ και Ραρακολοφκθςθσ Θφαιςτείου Σαντορίνθσ
(ΛΜΡΘΣ).
Ραρατθρείται ότι ενϊ υφίςταται μια κοινι αποδοχι για τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ, άμεςεσ
αλλά και πιο μακροπρόκεςμεσ, απουςιάηει εντοφτοισ ζνασ κεςμοκετθμζνου φορζα που
μπορεί να λειτουργιςει ωσ κινθτιριοσ μοχλόσ. Θ ΓΕΩΚΘΑ Α.Ε. κα μποροφςε να αποτελζςει
ζναν τζτοιον μθχανιςμό υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των προτεινόμενων ενεργειϊν,
ζχοντασ τισ ςχετικζσ καταςτατικζσ προχποκζςεισ, αλλά κυρίωσ και τθν εμπειρία από τθ
διαχείριςθ του Γεωλογικοφ Ράρκου τθσ Ραλιάσ και Νζασ Καμζνθσ.
Στθ ςυνζχεια διατυπϊνονται οριςμζνεσ προτάςεισ ενεργειϊν για τθν ανάδειξθ και
υποςτιριξθ κυρίωσ του γεωλογικοφ τουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ, αλλά και του
αρχιτεκτονικοφ τουριςμοφ.

Δθμιουργία Γεωλογικοφ Κζντρου Ενθμζρωςθσ
Ιδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, με πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ, θ δθμιουργία ενόσ
Θφαιςτειολογικοφ και Γεωλογικοφ Κζντρου Ενθμζρωςθσ ςε διατθρθτζο κτίριο ςτθν Ζξω
Γωνιά. Οι οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ αναςτιλωςθσ, με
εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ, προβλζπεται να ολοκλθρωκοφν μζχρι τισ αρχζσ του 2019.
Ωσ άμεςθ ενζργεια για τθν ςυμπλθρωματικι υποςτιριξθ του εγχειριματοσ προτείνεται θ
ανάκεςθ εκπόνθςθσ ςχετικισ μουςειολογικισ μελζτθσ για τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και των εκκεμάτων, κακϊσ και με πρόβλεψθ αξιοποίθςθσ
ςφγχρονων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (π.χ. τριςδιάςτατεσ κινοφμενεσ απεικονίςεισ) και χϊρων
πλθροφόρθςθσ, παρατιρθςθσ, διενζργειασ πειραμάτων και παρουςίαςθσ όλων των
πετρωμάτων τθσ Σαντορίνθσ. Επίςθσ, διατάξεισ προςομοίωςθσ των θφαιςτειακϊν εκριξεων
τόςο ςε Θ/Υ όςο και ςε πειραματικζσ ςυςκευζσ, ενϊ ςε ζνα μικρό εκπαιδευτικόεπιςτθμονικό τμιμα κα μπορεί να λειτουργεί βιβλιοκικθ με ςυλλογι βιβλίων και άρκρων
θφαιςτειολογικοφ περιεχομζνου και αίκουςα ςεμιναρίων και διαλζξεων4.
Θ περίπτωςθ του θφαιςτειολογικοφ μουςείου τθσ Νιςφρου προςφζρεται ωσ εξαιρετικό
παράδειγμα:

4

http://www.nisyros.org/gr/nisyros/geologia-ifaisteio-nisyrou/ifaisteiologiko-mouseio-nisyro.html
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Μακροπόκεςμοσ ςτόχοσ οφείλει όμωσ να είναι θ δθμιουργία ενόσ υπαίκριου γεωλογικοφ
πάρκου – μουςείου ςτθν Καλντζρα, οπότε το διατθρθτζο κτίριο ςτθν Ζξω Γωνιά κα
μποροφςε να μετατραπεί ςε Μουςείο τθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ.

Αναβάκμιςθ του Γεωλογικοφ Ράρκου τθσ Ραλιάσ και Νζασ Καμζνθσ
Τα νθςιά τθσ Νζασ και Ραλιάσ Καμζνθσ – το θφαίςτειο τθσ Σαντορίνθσ – ζχουν
χαρακτθριςτεί με απόφαςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ «τόποσ ιςτορικοφ και ιδιαίτερου
φυςικοφ κάλλουσ». Τθν ευκφνθ για τθν προςταςία και διαχείριςθ αυτοφ του χϊρου ζχει ο
Διμοσ Κιρασ, μζςω τθσ ΓΕΩΚΘΑ Α.Ε.
Με ςτόχο τόςο τθν αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν επίςκεψθσ αυτοφ του τόςο ςθμαντικοφ
χϊρου, που προςελκφει ετθςίωσ πάνω από 200.000 επιςκζπτεσ, αλλά και τθ διαςφάλιςθ
τθσ προςταςίασ του φυςικοφ τοπίου και τθσ αςφάλειασ των επιςκεπτϊν, προτείνεται
μεςοπρόκεςμα θ εκπόνθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν ανάπτυξθ και
διαμόρφωςθ υποδομϊν και τθ διαχείριςθ των επιςκεπτϊν ςτα δφο νθςιά. Ο ςχεδιαςμόσ
κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ των διαδρομϊν περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν,
τθν χωροκζτθςθ και τον ςχεδιαςμό των αναγκαίων υποδομϊν (εγκαταςτάςεισ πρόςδεςθσ
ςκαφϊν, χϊροι υγιεινισ, ςθμεία ςκίαςθσ, διάκεςθ πόςιμου νεροφ), τον ςχεδιαςμό ενόσ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και τον ςχεδιαςμό
μζτρων διαχείριςθσ τθσ ροισ επιςκεπτϊν και εξυπθρζτθςισ τουσ (ςφςτθμα ζκδοςθσ
ειςιτθρίων, ςφςτθμα ελζγχου και κακοδιγθςθσ ροισ επιςκεπτϊν, παροχι πρϊτων
βοθκειϊν, ςφνδεςθ Wifi,), αλλά και τθν αξιοποίθςθ των ιαματικϊν πθγϊν με ανάπτυξθ
ςφγχρονων υποδομϊν λουομζνων.
Λδιαίτερθ πρόκλθςθ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ αξιοποίθςθσ των ιαματικϊν πθγϊν. Εδϊ κα
απαιτθκοφν πρωτοπόρεσ ιδζεσ και προςεγγίςεισ για να βρεκεί μια λειτουργικι αλλά και
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περιβαλλοντικά αποδεκτι λφςθ. Στόχοσ πρζπει να είναι θ δυνατότθτα χριςθσ των
ιαματικϊν πθγϊν και κατά τθν χειμερινι περίοδο ωσ πρόςκετο και εντελϊσ ξεχωριςτό
αξιοκζατο αλλά και ςθμαντικό ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο τθσ πολιτιςτικισ διαδρομισ. Στο
πλαίςιο αξιοποίθςθσ των ιαματικϊν πθγϊν αξίηει να διερευνθκεί και ο τρόποσ ζνταξθσ τθσ
πθγισ τθσ Ρλάκασ ςτθ Σαντορίνθ.
Λόγω του ξεχωριςτοφ αντικειμζνου του Γεωλογικοφ Ράρκου αξίηει να διερευνθκεί το εφροσ
των πικανϊν επιλογϊν με τθν μζκοδο ενόσ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ ιδεϊν. Με τα
αποτελζςματα και φςτερα από ςχετικι διαβοφλευςθ προτείνεται να καταρτιςτεί το πλαίςιο
ενεργειϊν του ολοκλθρωμζνου ςχεδίου. Θ ΓΕΩΚΘΑ Α.Ε. υλοποιεί ιδθ εδϊ και λίγα χρόνια
τισ πρϊτεσ παρεμβάςεισ βάςει ενόσ ςχετικοφ προςχεδίου.

Ρροφιτθσ Θλίασ – Κεντρικό Σθμείο Θζασ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
Στο πλαίςιο τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ προτείνεται να αναδειχκεί θ
κορυφι του Προφιτθ Θλία ωσ κεντρικό ςθμείο κζασ και εποπτείασ του νθςιοφ. Σε
αντιδιαςτολι με τθν Καλντζρα, μπορεί ζτςι να προβλθκεί μια διαφορετικι εικόνα του
νθςιοφ, από όπου κα γίνεται αντιλθπτι θ Σαντορίνθ ςτο ςφνολό τθσ, με τθν Καλντζρα, τθ
Κθραςιά και τθν Νζα και Ραλιά Καμζνθ.
Από εδϊ κακίςταται δυνατι θ κατανόθςθ τθσ ιςτορικισ γεωλογικισ εξζλιξθσ του νθςιοφ,
από εδϊ φαίνονται και οι δυο ςθμαντικοί αρχαιολογικοί χϊροι, αλλά και όλοι οι οικιςμοί
κακϊσ και το αγροτικό τοπίο, οι παραλίεσ και ςυνεπϊσ όλοσ ο χϊροσ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ
του νθςιοφ. Το μοναςτιρι του Ρροφιτθ Θλία αποτελεί από μόνο του ςθμαντικό
κρθςκευτικό, πολιτιςτικό και αρχιτεκτονικό αξιοκζατο τόςο για τουσ κοινοφσ επιςκζπτεσ
όςο και για άτομα με ειδικευμζνα ενδιαφζροντα. Τζλοσ και για τουσ πεηοπόρουσ αποτελεί ο
Ρροφιτθσ Θλίασ ςθμαντικι ςτάςθ ςτθν διαδρομι από τον Ρφργο προσ τθν Αρχαία Κιρα και
το Καμάρι.
Ρζρα από τθν ανάδειξθ του Ρροφιτθ Θλία ωσ κεντρικοφ ςθμείου κζασ ςτα θλεκτρονικά και
ζντυπα μζςα προτείνεται επίςθσ θ διαμόρφωςθ και ο εξοπλιςμόσ του χϊρου, π.χ. ςκίαςθ,
κακίςματα, πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, κιάλια και ενδεχομζνωσ ςε μεταγενζςτερθ φάςθ
κυλικείο και χϊροι υγιεινισ.

Δθμιουργία Υπαίκριου Γεωλογικοφ Μουςείου Καλντζρασ
Εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ και κακιζρωςθ του γεωλογικοφ και
θφαιςτειολογικοφ τουριςμοφ ςτθν Σαντορίνθ αποτελεί θ διαμόρφωςθ των παλιϊν
ορυχείων νότια των Φθρϊν – ςε άμεςθ οπτικι επαφι και ςε κοντινι απόςταςθ – ςε
επιςκζψιμο χϊρο ωσ γεωλογικό πάρκο-μουςείο και μνθμείο τθσ τοπικισ βιομθχανικισ
ιςτορίασ. Στθ διαμόρφωςθ του εκτεταμζνου υπαίκριου χϊρου προτείνεται να
περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ ενόσ Κζντρου Γεωλογικισ Πλθροφόρθςθσ ςτο
εγκαταλειμμζνο βιομθχανικό κτίριο ςτον χϊρο των παλιϊν ορυχείων. Βαςικζσ ενζργειεσ για
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τθν υλοποίθςθ αυτοφ του εγχειριματοσ για τθν ανάδειξθ του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ
Σαντορίνθσ είναι:






θ αγορά ι μακροχρόνια μίςκωςθ/παραχϊρθςθ του ακινιτου,
θ εκπόνθςθ μελετϊν αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθσ του κτιρίου,
θ εκπόνθςθ μελετϊν διαμόρφωςθσ του τοπίου,
θ εκτζλεςθ των καταςκευαςτικϊν ζργων,
θ εκπόνθςθ μουςειολογικισ μελζτθσ κτιρίου και υπαίκριου χϊρου.

Θ προτεινόμενθ τοποκεςία του υπαίκριου πάρκου-μουςείου παρζχει ιδανικζσ
προχποκζςεισ προκειμζνου να καταςτεί ζνασ εναλλακτικόσ, αλλά και ιδιαίτερα δθμοφιλισ,
πόλοσ προςζλκυςθσ τουριςτϊν, τόςο εκείνων που διαμζνουν ςτο νθςί όςο και των
επιςκεπτϊν από τα κρουαηιερόπλοια. Ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να είναι καταλυτικόσ ςτθν
κατανόθςθ τθσ μοναδικότθτασ τθσ Σαντορίνθσ για πολφ ςθμαντικό ποςοςτό των
επιςκεπτϊν του.
Με τθν υλοποίθςθ του πάρκου-μουςείου αυτοφ κα ενςωματωκοφν εκεί οι λειτουργίεσ του
Γεωλογικοφ Κζντρου Ενθμζρωςθσ τθσ Ζξω Γωνιάσ, και το κτίριο κα μπορεί να αποδοκεί
αποκλειςτικά για τθ λειτουργία ωσ Κζντρου Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ.

Δθμιουργία Κζντρου Ζρευνασ και Τεκμθρίωςθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ
Το υπό ανακαταςκευι διατθρθτζο κτίριο ςτθν Ζξω Γωνιά, ιδιοκτθςίασ του Διμου Κιρασ,
μπορεί να αποτελζςει μακροπρόκεςμα εκκεςιακό χϊρο και κζντρο ενθμζρωςθσ για τθν
αρχιτεκτονικι τθσ Σαντορίνθσ, ακόμθ και ωσ ζδρα του «Κζντρου Ζρευνασ και Σεκμθρίωςθσ
τθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ αντορίνθσ». Κα περιλαμβάνει μόνιμθ ζκκεςθ για τθν παραδοςιακι
αρχιτεκτονικι και κα τθν παρουςιάηει ςφαιρικά με ςχζδια, φωτογραφίεσ και προπλάςματα.
Θ μόνιμθ ζκκεςθ κα επεκτείνεται και ςτισ αξιόλογεσ ςφγχρονεσ αρχιτεκτονικζσ
πρωτοβουλίεσ (ανοικοδόμθςθ μετά τον ςειςμό του 1956, πρόγραμμα ΕΟΤ ςτθν Οία,
ςφγχρονα μικρά πολυτελι ξενοδοχεία). Ραράλλθλα κα υπάρχει χϊροσ περιοδικϊν
εκκζςεων όπωσ και χϊροσ ςεμιναρίων και διαλζξεων. Θ κτιριολογικι διαμόρφωςθ κα
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τουσ εξισ κυρίουσ χϊρουσ:








Χϊρουσ μόνιμθσ ζκκεςθσ
Χϊρο περιοδικισ ζκκεςθσ
Χϊρουσ αρχείων
Εργαςτιριο
Χϊροι γραφείων
Χϊρο ςεμιναρίων/διαλζξεων
Χϊρο φιλοξενίασ

Το κτίριο ςτθν Ζξω Γωνιά προςφζρεται για τθν χριςθ αυτι από όλεσ τισ απόψεισ, τισ
ευρφτερθσ και άμεςθσ χωροκζτθςθσ, τθσ ιςτορικισ αξίασ και του τρόπου αποκατάςταςθσ,
του μεγζκουσ και τθσ διαρρφκμιςθσ.
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3.3

Κυκλοφοριακι Περιιγθςθ και Προςβαςιμότθτα θμείων Πολιτιςτικισ Διαδρομισ
αντορίνθσ

3.3.1

Βελτίωςθ των υνκθκϊν Προςβαςιμότθτασ ςτουσ Βαςικοφσ Αρχαιολογικοφσ
Χϊρουσ και τα Μουςεία τθσ Νιςου Θιρασ

Μία παράλλθλθ μελζτθ που εντάςςεται ςτο πρόγραμμα «Ρολιτιςτικι Διαδρομι ςτθν
Κιρα», ανατζκθκε από το ΔΛΑΗΩΜΑ και εκπονικθκε από το γραφείο μελετϊν ΔΟΜΟΣ,
ςτο πλαίςιο τθσ δζςμθσ των ςτόχων διαμόρφωςθσ και ανάδειξθσ του επϊνυμου
τουριςτικοφ προϊόντοσ για τθν Σαντορίνθ. Στθν μελζτθ αυτι διερευνικθκε θ ανάδειξθ τθσ
πολυδιάςτατθσ ταυτότθτασ του νθςιοφ, διαμζςου τθσ διεφρυνςθσ του φάςματοσ των
ςτοιχείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, τθ ςυςτθματικι και ολοκλθρωμζνθ προβολι
διακζςιμων επιλογϊν και τθν εξαςφάλιςθ βελτιωμζνων ςυνκθκϊν προςβαςιμότθτασ των
ςτοιχείων εςτίαςθσ ενδιαφζροντοσ του εποχοφμενου επιςκζπτθ, κατά μικοσ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ.
Θ Ρολιτιςτικι Διαδρομι Σαντορίνθσ προςδιορίςκθκε με ακτινικι διάρκρωςθ, ζχοντασ
αφετθρία τον οικιςμό των Φθρϊν, λόγω τθσ κεντροβαρικισ του κζςθσ και προοριςμοφσ τα
τρία κφρια ςτοιχεία εςτίαςθσ του ενδιαφζροντοσ του επιςκζπτθ, δθλαδι τθν Οία, ωσ
κυρίαρχο τουριςτικό πόλο και τουσ δφο κφριουσ πόλουσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, τθν
Αρχαία Κιρα και το Ακρωτιρι.
Στουσ τζςςερισ οικιςμοφσ (Φθρά, Οία, Καμάρι, Ακρωτιρι), που ορίηουν γεωγραφικά τθν
ακτινικι δομι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ (τρίχαλο) αλλά και ςτα ενδιάμεςα τμιματα και
τουσ ενδιάμεςουσ οικιςμοφσ, καταγράφτθκαν τα κφρια ςθμεία εςτίαςθσ του πολιτιςτικοφ
και κοινωνικοοικονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Τα «εςτιακά ςθμεία» κατατάχκθκαν ςε ζξι
κεματικζσ ενότθτεσ: Μνθμεία / Αρχαιολογικοί Χϊροι, Μουςεία / Ρολιτιςτικοί Χϊροι,
Οικιςτικά Σφνολα / Γειτονιζσ, Εκκλθςίεσ / Μοναςτιρια, Τοπία / Διαδρομζσ και Τοπικι
Ραραγωγι (πρωτογενισ και δευτερογενισ) και ιεραρχικθκαν βάςει καταγεγραμμζνων
αναφορϊν, μελετϊν και προτίμθςθσ του κοινοφ. Ακολοφκθςε θ χωρικι κατάταξθ και
χαρτογραφικι απεικόνιςθ των εςτιακϊν ςθμείων, κακϊσ και θ καταγραφι και αξιολόγθςθ
των υφιςταμζνων ςυνκθκϊν προςβαςιμότθτασ του εποχοφμενου επιςκζπτθ ςτα ςθμεία
αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ ςτάκμευςθσ και τθσ διαδρομισ πεηι μζχρι τα
εςτιακά ςθμεία.
Ραράλλθλα εξετάςκθκαν οι υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ / ςτάκμευςθσ, ανά εποχι,
κατά μικοσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και ο εντοπιςμόσ των προβλθματικϊν ςθμείων /
τμθμάτων, από άποψθ κυκλοφοριακοφ φόρτου, ηιτθςθσ ςτάκμευςθσ και από άποψθ
οδικισ αςφάλειασ, με βάςθ αυτοψίεσ ςε διαφορετικζσ εποχζσ του χρόνου, αξιοποίθςθ ιδθ
εκπονθμζνων κυκλοφοριακϊν μελετϊν, και ςυναντιςεισ / ςυνεργαςίεσ με αρμόδια ςτελζχθ
του Διμου Σαντορίνθσ, με Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και με ενδιαφερόμενουσ φορείσ του
νθςιοφ.
Στο πλαίςιο αυτό, εντοπίςκθκαν νζεσ υποψιφιεσ πρόςφορεσ κζςεισ χϊρων ςτάκμευςθσ,
για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των εςτιακϊν ςθμείων, κυρίωσ εντόσ των
οικιςμϊν, με ταυτόχρονο προςδιοριςμό των διαδρομϊν πεηϊν, με κακοδθγθτικι ςιμανςθ
προσ και από τα εςτιακά ςθμεία εντόσ των οικιςμϊν, ςε ςχζςθ με τουσ υφιςτάμενουσ και
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τουσ υποψιφιουσ νζουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και τουσ τερματικοφσ χϊρουσ άλλων μζςων
μεταφοράσ (ΚΤΕΛ, τουριςτικά λεωφορεία, ταξί).
Με κεντρικό άξονα τισ διαμορφοφμενεσ νζεσ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ από τθν πρόςφατθ
ςταδιακι παράδοςθ ςε κυκλοφορία των νζων οδικϊν υποδομϊν (παρακαμπτιριοι
οικιςμϊν), προςδιορίςκθκαν οι αναγκαίεσ κρίςιμεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο
υφιςτάμενο κυκλοφοριακό ςφςτθμα οδικισ εξυπθρζτθςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ, με
διατφπωςθ προτάςεων για ςυμπλθρϊςεισ, διορκωτικζσ επεμβάςεισ ι ρυκμίςεισ, ςε
ςυνδυαςμό με τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ ι/και ςυμπλιρωςθ των νζων οδικϊν υποδομϊν
(παρακαμπτιριοι οικιςμϊν).
Από το ςφνολο των αναγκαίων βελτιωτικϊν παρεμβάςεων επιλζχκθκαν εκείνεσ που
κρίνονται πιο άμεςεσ και επιτακτικζσ και ακολοφκθςε ο διαχωριςμόσ τουσ ςε
μακροπρόκεςμεσ, μεςοπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ, ςτθν πλειονότθτα τουσ εντόσ των
οικιςμϊν, όπου παρατθρείται το μεγαλφτερο πρόβλθμα. Για κάκε μια από αυτζσ τισ
προτάςεισ ζχει ςυνταχκεί ξεχωριςτό Τεχνικό Δελτίο, που περιλαμβάνει ςε περιγραφικι ι /
και διαγραμματικι μορφι το είδοσ τθσ ςυμπλιρωςθσ ι διορκωτικισ παρζμβαςθσ ι
ρφκμιςθσ του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και ςυνοπτικι αιτιολόγθςθ τθσ
ςκοπιμότθτάσ τθσ.
Οι επιλεγμζνεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν προςβαςιμότθτασ των κφριων εςτιακϊν ςθμείων τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ
απαρικμοφνται με φορά από Βορρά προσ Νότο.
1. Δθμοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ για μετεπιβίβαςθ ςτο minibus / Αμμοφδι
2. Σφςτθμα μονοδρόμων ςτενωποφ περιοχισ Αγ. Γεωργίου / Οία
3. Βελτίωςθ γεωμετρίασ τθσ οδοφ Φοινικιάσ – Μπαξζδων / Φοινικιά
4. Επζκταςθ δθμοτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ / Φοινικιά
5. Δθμοτικό minibus από και προσ Αμμοφδι
6. Αποκατάςταςθ ςυνζχειασ πεηοπορικισ διαδρομισ Οίασ – Φθρϊν και βελτίωςθ
γεωμετρίασ ςτθ γειτονικι διαςταφρωςθ επαρχιακισ οδοφ Φθρϊν – Οίασ με οδό
προσ Ρορί
7. Βελτίωςθ κόμβου επί τθσ επαρχιακισ οδοφ Φθρϊν – Οίασ / Θμεροβίγλι
8. Νζοσ Οδικόσ Σφνδεςμοσ μεταξφ των οδϊν 25θσ Μαρτίου και Αγ. Ακαναςίου /
Φθροςτεφάνι
9. Χϊροσ ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων / Φθρά
10. Ρροτεινόμενθ νζα κζςθ Τερματικοφ Στακμοφ ΚΤΕΛ / Φθρά
11. Ηεφγοσ μονοδρόμων εκατζρωκεν του ΚΤΕΛ / Φθρά
12. Αναδιάταξθ κόμβου ςφνδεςθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ παρακαμπτιριασ οδοφ
13. Επζκταςθ κεντρικοφ παρακαμπτθρίου άξονα Οίασ – Φθρϊν προσ Καμάρι
14. Βελτίωςθ γεωμετρίασ ελιγμϊν του οδικοφ τμιματοσ ςτθν περιοχι τθσ Ζξω Γωνιάσ
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15. Αναδιαρφκμιςθ κόμβου μεταξφ επαρχιακϊν οδϊν Φθρϊν – Πρμου Ρερίςςθσ και
Φθρϊν – Πρμου Ακθνιοφ
16. Δρομολόγθςθ minibus μεταξφ Καμαρίου και Αρχαίασ Κιρασ /
17. Λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ μετϊπου ειςόδου του Αρχαιολογικοφ
Χϊρου / Αρχαία Κιρα
18. Μονοδρόμθςθ ςυςτιματοσ πρόςβαςθσ του οικιςμοφ / Ακρωτιρι
19. Αναμόρφωςθ δφο τριςκελϊν κόμβων μονοδρομθμζνου ςυςτιματοσ πρόςβαςθσ
του οικιςμοφ / Ακρωτιρι
20. Οργανωμζνοσ δθμόςιοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων ςτον
Αρχαιολογικό Χϊρο / Ακρωτιρι

3.3.2

υμπλθρωματικζσ Προτάςεισ Βελτίωςθσ των υνκθκϊν Προςβαςιμότθτασ ςτθν
Πολιτιςτικι Διαδρομι τθσ αντορίνθσ

Βελτίωςθ Τοπικϊν Συγκοινωνιϊν
Σθμαντικι παράμετροσ για τθν προϊκθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, και από τθν ςκοπιά
των επιςκεπτϊν και υπό το περιβαλλοντικό πρίςμα, αποτελοφν ενζργειεσ για τθν
ςυμπλιρωςθ και βελτίωςθ των δθμόςιων τοπικϊν ςυγκοινωνιϊν. Κεντρικόσ μζτοχοσ τθσ
προςπάκειασ αυτισ κα πρζπει να είναι το ΚΤΕΛ του νθςιοφ.
Σε ότι αφορά τθν ςυμπλιρωςθ του δικτφου των λεωφορείων του ΚΤΕΛ ςε πρϊτθ
προτεραιότθτα βρίςκεται θ δρομολόγθςθ μιασ (ι και περιςςοτζρων) τουριςτικϊν κυκλικϊν
λεωφορειακϊν γραμμϊν «Santorini Culture Bus» θ οποία κα πραγματοποιεί ςτάςεισ ςε
όλουσ τουσ βαςικοφσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, από τθν Οία ςτον βορρά μζχρι τθν
Βλυχάδα και το Ακρωτιρι ςτον νότο. Φςτερα από τθν πρόςφατθ ολοκλιρωςθ του δρόμου
Αεροδρομίου – Οία, θ διαδρομι κα μπορεί πράγματι να είναι κυκλικι. Το Santorini Culture
Bus κα λειτουργεί με τθν μορφι hop on – hop off, ζτςι ϊςτε να επιτρζπει ςτον επιςκζπτθ να
επιλζγει ελεφκερα τθν επιλογι των ςτάςεων και τθν διάρκεια τθσ περιιγθςισ του.
Συμπλθρωματικά ςτθν κυκλικι διαδρομι κα πρζπει να δθμιουργθκοφν και λεωφορειακζσ
γραμμζσ προσ τον Ρροφιτθ Θλία (από τον Ρφργο) κακϊσ και τθν Αρχαία Κιρα (από το
Καμάρι). Τα λεωφορεία των τοπικϊν γραμμϊν αυτϊν κα πρζπει να είναι μικρότερα
(Minibus) λόγω των γεωμετρικϊν ςτοιχείων των δρόμων και κατά προτίμθςθ επίςθσ με
θλεκτροκίνθςθ. Τα τοπικά αυτά δρομολόγια κα πρζπει χρονικά να ςυνδζονται με τα
δρομολόγια τθσ κυκλικισ διαδρομισ για να επιτρζπουν τθν εφκολθ μεταβίβαςθ των
επιβατϊν.
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Nafplio City Tour
Τα ανοικτά λεωφορεία λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν από τισ
11:00 ζωσ τισ 17:00 και πραγματοποιοφν περιθγιςεισ ςτα αξιοκζατα κάκε ϊρα ι κάκε
μιςι ϊρα όταν τα κρουαηιερόπλοια ελλιμενίηονται ςτο λιμάνι τθσ πόλθσ. Θ διαδρομι
περιλαμβάνει πζντε (5) ςτάςεισ μεταξφ των οποίων ξεχωρίηει το κάςτρο του
Ραλαμθδίου. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ, το λεωφορείο διζρχεται από όλα τα
ςθμαντικά τοπία και μνθμεία του Ναυπλίου, όπωσ τθν Ραλιά Ρόλθ. Στο ςθμείο
εκκίνθςθσ παρζχεται ςτουσ επιβάτεσ ζνασ δωρεάν χάρτθσ τθσ πόλθσ και τθσ περιιγθςθσ
κακϊσ και δωρεάν ακουςτικά που μπορείτε να χρθςιμοποιιςουν για να ακοφςουν τθν
θχογραφθμζνθ περιγραφι τθσ περιιγθςθσ, διακζςιμθ ςε 8 γλϊςςεσ. Το ειςιτιριο είναι
θμεριςιο.

Κατά τθν περίπτωςθ που το ΚΤΕΛ δεν ενδιαφερκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ κυκλικισ διαδρομισ
μποροφν ιδιωτικζσ εταιρείεσ να τθν αναλάβουν. Σχετικό κυκλικό δρομολόγιο εκτελείται
από ιδιωτικό γραφείο με ανοιχτά λεωφορεία ςτα αξιοκζατα του Ναυπλίου:
Ρζρα από τισ αναφερόμενεσ ςυμπλθρϊςεισ του δικτφου του ΚΤΕΛ με νζα δρομολόγια κα
μποροφν να υπάρξουν πρόςκετεσ ςτάςεισ ι ςθμειακζσ βελτιϊςεισ πορείασ για τθν
εξυπθρζτθςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ π.χ.




αφετθρίεσ πεηοπορικϊν διαδρομϊν,
μουςεία,
επιςκζψιμα οινοποιεία και αγροκτιματα.

Τζλοσ είναι επικυμθτό να βελτιωκοφν τα δρομολόγια κατά ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ και ϊρεσ
όπωσ π.χ. από Οία κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ του χειμϊνα.
Σχετικά με τισ τοπικζσ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ απαιτείται ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ
ςφνδεςθσ μεταξφ Σαντορίνθσ και Κθραςιάσ. Σε όλθ τθν διάρκεια του χρόνου πρζπει, για τθν
ζνταξθ τθσ Κθραςιάσ ςτθ Ρολιτιςτικι διαδρομι, να διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα θμεριςιασ
επίςκεψθσ με ζνα πρωινό και ζνα απογευματινό δρομολόγιο, ζςτω από ζνα μόνο λιμάνι και
χωρίσ αυτοκίνθτο. Κατά τθν κερινι περίοδο κα πρζπει να υπάρχει και ςφνδεςθ από το
λιμάνι των Φθρϊν προσ τθ Κθραςία για τθν αποφυγι πρόςκετθσ οδικισ κίνθςθσ προσ τθν
Οία και τον Ακθνιό.
Στο πλαίςιο αυτό, μια ιδιαίτερα πρωτοποριακι προςζγγιςθ κα αποτελοφςε θ δρομολόγθςθ
θλεκτροκίνθτων λεωφορείων που κα κινοφνται με ενζργεια από ανανεϊςιμεσ πθγζσ.
Επιςθμαίνεται, ότι ςχετικι πρωτοβουλία για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ
με θλεκτροκίνθτα οχιματα προτίκεται να υλοποιιςει θ ΔΕΘ, θ οποία υπζγραψε τον
Νοζμβριο 2017 ςχετικό μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με τθν πολωνικι εταιρεία Solaris Bus &
Coach. Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει ςυνολικι λφςθ για τθν θλεκτροκίνθςθ: από τθ
προμικεια και δρομολόγθςθ των οχθμάτων μζχρι τουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ και τισ
υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ. Σε πρϊτθ φάςθ κα επιλεγεί ζνασ διμοσ για πιλοτικι
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εφαρμογι και ςτόχοσ ςτθ ςυνζχεια είναι να επεκτακεί το ςφςτθμα ςε περιςςότερουσ
διμουσ.
Στισ προτάςεισ τθσ ΔΕΘ ςυγκαταλζγεται και θ δυνατότθτα φόρτιςθσ των νζων
θλεκτροκίνθτων οχθμάτων από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (π.χ. φωτοβολταϊκά).
Αναλυτικά προβλζπεται:








Καταςκευι υποδομϊν φόρτιςθσ που αξιοποιοφν ςτο μζγιςτο βακμό τθν υπάρχουςα
υποδομι τθσ περιοχισ αλλά και τισ ανάγκεσ τθσ διαδρομισ
Συντιρθςθ λεωφορείων και υποδομϊν κακϊσ και άμεςθ αντιμετϊπιςθ βλάβθσ με
τεχνικά ςυνεργεία
Ραροχι θλεκτρικισ ενζργειασ με «πράςινο» αποτφπωμα προερχόμενθ είτε από νζα
ΑΡΕ με αξιοποίθςθ δυνατοτιτων ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ, είτε εναλλακτικά με
χριςθ πράςινων πιςτοποιθτικϊν (εγγυιςεισ προζλευςθσ)
Υποςτιριξθ ςε κζματα επιδοτιςεων και χρθματοδότθςθσ
Συνοδευτικζσ υπθρεςίεσ (data management, εκπαίδευςθ, υποςτιριξθ μετά τθν
πϊλθςθ, ανακφκλωςθ)
Συνολικι βελτιςτοποίθςθ των επιμζρουσ παραμζτρων του κόςτουσ ςτο πλαίςιο
μιασ μακροχρόνιασ ςφμβαςθσ με τον πελάτθ για τθν παροχι του ςυνόλου των
ανωτζρω υπθρεςιϊν με εγγυθμζνο τίμθμα.

Ρζραν αυτϊν, ο Διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ
(ΔΕΔΔΘΕ), ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθ υκμιςτικι
Αρχι Ενζργειασ, προτίκεται να ξεκινιςει τθν πιλοτικι εγκατάςταςθ 1.500 ςτακμϊν
φόρτιςθσ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων ςτα νθςιά και τθν θπειρωτικι Ελλάδα, μια πρωτοβουλία
που ανιγγειλε τον Σεπτζμβριο του 2017 και ο υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατά
τθ διάρκεια του φόρουμ «Κακαρι ενζργεια για όλα τα ευρωπαϊκά νθςιά».

Αναβάκμιςθ και Συμπλιρωςθ Δικτφου Ρεριθγθτικϊν Διαδρομϊν
Θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ αφορά ςε εργαςίεσ μικρισ κυρίωσ κλίμακασ για τθ ςυντιρθςθ
και τον κακαριςμό των μονοπατιϊν που ζχουν ιδθ χαραχκεί, ςτθ διάνοιξθ και προςταςία
των μονοπατιϊν από κακιηιςεισ και κατολιςκιςεισ, ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ςιμανςθσ,
κακϊσ και δυνθτικά ςτθ ςυμπλιρωςθ του δικτφου μονοπατιϊν με ενδεχόμενθ χάραξθ
νζων περιπατθτικϊν διαδρομϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά. Ειδικά για τθν πλζον
δθμοφιλι διαδρομι κατά μικοσ τθσ Καλντζρασ από τα Φθρά μζχρι τθν Οία προτείνεται θ
διαμόρφωςθ χϊρων ανάπαυςθσ και κζςεων κζασ, κακϊσ και ιδανικά ενόσ κζντρου
ενθμζρωςθσ πεηοπόρων ςτα Φθρά.
Σφμφωνα με τθν ζρευνα πεδίου που διενζργθςε το Δίκτυο Αειφόρων Νιςων ΔΑΦΝΘ5,
διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ τα μονοπάτια χρίηουν εργαςιϊν απλισ
ςυντιρθςθσ, με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ βατότθτασ, όπωσ:

5

«Σχζδιο δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ και του γεωτουριςμοφ ςτο Διμο
Κιρασ», ΔΑΦΝΘ Δίκτυο Αειφόρων Νιςων, Γεωργία Κανελλοποφλου, Απρίλιοσ 2018.
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κακαριςμόσ των υφιςτάμενων μονοπατιϊν που ζχουν κλείςει ι ςκεπαςτεί από
πζτρεσ,
εκκαμνϊςεισ και κλαδζματα εκατζρωκεν και κακ’ φψοσ τθσ βλάςτθςθσ που
εμποδίηει τθν ομαλι πεηοπορία ι ζχουν κλείςει το μονοπάτι,
απομάκρυνςθ πεςμζνων κλαδιϊν, κορμϊν και απορριμμάτων,
χωματουργικι διαμόρφωςθ του δαπζδου πεηοπορίασ με μικρι χειρωνακτικι
εκςκαφι των χωμάτων που ζχουν πζςει εντόσ των μονοπατιϊν,
αποκατάςταςθ ι τοποκζτθςθ νζασ ςιμανςθσ για τον προςανατολιςμό του
επιςκζπτθ (πινακίδεσ κατεφκυνςθσ και κζςθσ, ςε ςυνδυαςμό με ενθμερωτικζσ και
επεξθγθματικζσ πινακίδεσ για τα διάφορα αξιοκζατα που ςυναντά ο περιθγθτισ
κατά μικοσ των διαδρομϊν).

Επιςθμαίνεται, ότι ςτο υπάρχων πεηοπορικό δίκτυο εκκρεμεί θ τοποκζτθςθ τμιματοσ τθσ
ςιμανςθσ, θ οποία ζχει ιδθ προμθκευτεί. Από τθν ζρευνα πεδίου διαπιςτϊκθκε ότι τα είδθ
ςιμανςθσ που ςυναντϊνται είναι: πινακίδεσ υποδοχισ, πινακίδεσ κατεφκυνςθσ και
μεταλλικά πινακίδια επιβεβαίωςθσ κατεφκυνςθσ. Θ ςιμανςθ κα πρζπει να εμπλουτιςτεί με
πινακίδεσ κζςθσ, επιςιμανςθσ, ενθμζρωςθσ και πινακίδεσ με ετικζτα πιςτοποίθςθσ, ςε
εναρμόνιςθ με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Από τθν ζρευνα πεδίου διαπιςτϊκθκε επίςθσ, ότι τμιμα του υφιςτάμενου δικτφου μεταξφ
Ρφργου και Μεςςαριάσ χριηει πιο ριηικϊν επεμβάςεων, με χριςθ ςκαπτικϊν μθχανθμάτων
για τθ διάνοιξθ του μονοπατιοφ και εργαςίεσ αντιςτιριξθσ.
Πςον αφορά ςτθν ςυμπλιρωςθ και δυνθτικι επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου
πεηοπορικϊν διαδρομϊν, πρζπει να εξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ νζων
περιπατθτικϊν διαδρομϊν (παρακλάδια του υφιςτάμενου κεντρικοφ δικτφου) που
διζρχονται μζςα από το αγροτικό τοπίο και τθν ενδοχϊρα του νθςιοφ, κακϊσ και από
ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ
δυνατότθτα τθσ πολφπλευρθσ περιιγθςθσ του νθςιοφ και θ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ
κίνθςθσ ςε περιοχζσ, οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμθ αποκομίςει οφζλθ από τθν τουριςτικι
ανάπτυξθ. Μια τζτοια περίπτωςθ αφορά ςτθν ζνταξθ ςτο δίκτυο μιασ διαδρομισ προσ τουσ
ανεμόμυλουσ ςτον λόφο Γαβρίλου, ςτο Εμπορείο, οι οποίοι (τρεισ από τουσ ςυνολικά
εννζα) πρόςφατα αναςτυλϊκθκαν και μποροφν να αποτελζςουν ζνα ιδιαίτερα ελκυςτικό
ςθμείο ςτάςθσ και επίςκεψθσ των περιθγθτϊν.
Για τον ςχεδιαςμό τθσ παρζμβαςθσ ανάπτυξθσ ενόσ οργανωμζνου δικτφου περιπατθτικϊν
διαδρομϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά πρζπει ειδικότερα να λθφκοφν υπόψθ οι
δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των προγραμμάτων που υλοποιεί θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου,
κακϊσ και το νζο κεςμικό πλαίςιο, με το οποίο κακορίηονται τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν
χάραξθ, τθ ςιμανςθ, τθ διάνοιξθ και ςυντιρθςθ των ορειβατικϊν – πεηοπορικϊν
μονοπατιϊν.
Θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ενζταξε το 2007 μια ςειρά από λικόςτρωτουσ παλαιοφσ
θμιονικοφσ δρόμουσ και δθμόςια μονοπάτια των Κυκλάδων ςτο περιφερειακό «Δίκτυο
Διαδρομϊν Ρολιτιςτικοφ Ενδιαφζροντοσ», με πρωταρχικό ςτόχο τθ διάςωςθ του φυςικοφ
και ιςτορικοφ τοπίου τθσ νθςιωτικισ υπαίκρου από τθν αλόγιςτθ οικιςτικι ανάπτυξθ. Από
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τθ Σαντορίνθ εντάκθκαν οι διαδρομζσ 1) Ρφργοσ - Ρροφιτθσ Θλίασ - Αρχαία Κιρα, 2)
Επιςκοπι Γωνιάσ - Ρφργοσ – Εμπορείο, 3) Ρερίςςα - Αρχαία Κιρα – Καμάρι, 4) Καμάρι –
Αςκθταριό – Αρχαία Κιρα, ενϊ από τθ Κθραςιά οι διαδρομζσ 1) Μανωλάσ – Μοναςτιρι, 2)
Μανωλάσ – Αγριλιά – Χριςτόσ – Ρροφιτθσ Θλίασ – Κερά – Ραναγιά Τρυπθτι6.
Από το 2017, θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ωσ κεντρικόσ φορζασ ςχεδιαςμοφ και ανάδειξθσ
των περιθγθτικϊν δικτφων ςτισ Κυκλάδεσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα δεδομζνα που
προκφπτουν από το νζο κεςμικό πλαίςιο, υλοποιεί το τεχνικό πρόγραμμα τθσ Ρ.Ε.
Κυκλάδων με τίτλο «Ανάδειξθ Διαδρομϊν Ρολιτιςτικοφ Ενδιαφζροντοσ (Επιλεγμζνα
Μονοπάτια) και Υπαίκριασ Ραραδοςιακισ Αρχιτεκτονικισ ςτισ Κυκλάδεσ», μζςω του
οποίου
δρομολογοφνται
και
χρθματοδοτοφνται
ςθμαντικζσ
δράςεισ
ςιμανςθσ, αποκατάςταςθσ διζλευςθσ και ανάδειξθσ των παλαιϊν λικόςτρωτων δρόμων και
μονοπατιϊν των Κυκλάδων. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυνεργαςία τθσ Ρεριφζρειασ με τθ
διεκνοφσ κφρουσ και εμβζλειασ Ελλθνικι Εταιρεία Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτιςμοφ.
Ειδικότερα, εκτελοφνται δράςεισ ανανζωςθσ, διεφρυνςθσ, εμπλουτιςμοφ & αποκατάςταςθσ
διζλευςθσ των περιθγθτικϊν δικτφων, με τθ ςυμμετοχι των οικείων Διμων ςτα
περιςςότερα νθςιά των Κυκλάδων. Εντόσ του 2018, θ Ρεριφζρεια προγραμματίηει
ςυνεργαςία και με τον Διμο τθσ Θιρασ, για τθ μεκόδευςθ κοινισ πρωτοβουλίασ
επικαιροποίθςθσ, βελτίωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ υποδομισ του περιθγθτικοφ δικτφου ςτθ
Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά. Συμβουλευτικό και υποςτθρικτικό ρόλο για τθν επικαιροποίθςθ
υφιςτάμενων μελετϊν ι τεχνικϊν εκκζςεων, τθν ανεφρεςθ των απαιτοφμενων
χρθματοδοτικϊν εργαλείων, κακϊσ και τθν οριηόντια (ςε επίπεδο Κυκλάδων) προβολι των
Διαδρομϊν Ρολιτιςτικοφ Ενδιαφζροντοσ, κα ζχει το Δίκτυο Αειφόρων Νιςων ΔΑΦΝΘ, με
το οποίο ιδθ ο Διμοσ Κιρασ ζχει δρομολογιςει τθν ανάκεςθ του ζργου ζνταξθσ των
περιθγθτικϊν δικτφων τθσ Σαντορίνθσ και Κθραςιάσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Μονοπατιϊν και
τθν πιςτοποίθςι τουσ ςφμφωνα με τισ πρακτικζσ τθσ διεκνοφσ πεηοπορίασ.

6

Αποφάςεισ 215Α/8.5.2007 και 373/3.9.2009 τθσ τότε Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κυκλάδων,
Τμιμα Ρολιτιςμοφ και Εκπαιδευτικϊν Κεμάτων.

32

4.

MARKETING ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ

Θ Σαντορίνθ, ενϊ αποτελεί ζναν προοριςμό με παγκόςμια αναγνωριςιμότθτα, και ίςωσ το
κυριότερο ελλθνικό τουριςτικό brand name μετά τθν Ακινα, εντοφτοισ κατζχει και ςυντθρεί
τθν κζςθ τθσ αυτι μζχρι ςιμερα με πλιρθ απουςία μίασ ςτρατθγικισ τουριςτικοφ
marketing. Σε αντιδιαςτολι προσ τθν ζλλειψθ αυτι, ανκοφν οι ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ και
ενζργειεσ προϊκθςθσ των επιχειριςεων του νθςιοφ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςθμαντικά
ςτθν δθμόςια εικόνα του προοριςμοφ. Με δεδομζνθ αυτι τθν κατάςταςθ και για να
επιτφχει θ πρωτοβουλία για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν marketing του
προοριςμοφ ςυνολικά και τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ ειδικότερα, κα πρζπει ςυνεπϊσ να
ανταποκρίνεται ςτα εξισ κριτιρια:




να ςυμπλθρϊνουν και να προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςτισ πρωτοβουλίεσ που
αναπτφςςουν ιδθ μεμονωμζνα οι επιχειριςεισ του νθςιοφ,
να μθν μποροφν να αναπτυχκοφν μεμονωμζνα από τουσ ιδιϊτεσ επιχειρθματίεσ, και
να ανταποκρίνονται από πλευράσ κόςτουσ και ποιότθτασ ςτισ ιδιαίτερεσ και
απαιτθτικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ τθσ Σαντορίνθσ.

Θ απουςία ενόσ τοπικοφ ςχεδίου marketing τθσ Σαντορίνθσ προςφζρει εντοφτοισ ςτο
εγχείρθμα τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ μια εξαιρετικι ευκαιρία να καλφψει το υφιςτάμενο
κενό, να ςυνκζςει τα ςτοιχεία και το περιεχόμενο του Marketing Plan για τον τουριςτικό
προοριςμό Σαντορίνθ ςυνολικά, και να ςυμβάλλει ουςιαςτικά και αποτελεςματικά ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ επικυμθτισ ταυτότθτασ τθσ Σαντορίνθσ ωσ προοριςμοφ υψθλισ ποιότθτασ
όλο το χρόνο με επίκεντρο τον διαχρονικό πολιτιςμό ςυνδεδεμζνο άρρθκτα με το μοναδικό
τοπίο του νθςιοφ.

4.1

Εκπόνθςθ Marketing Plan τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ

Κεντρικό και αρχικό εγχείρθμα για τθν οργάνωςθ και προϊκθςθ τθσ προβολισ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ αποτελεί θ εκπόνθςθ ενόσ μεςοπρόκεςμου
ςτρατθγικοφ ςχεδίου marketing (Marketing Plan) με χρονικό ορίηοντα περίπου τριϊν ετϊν,
το οποίο κα περιλαμβάνει επίςθσ μζτρα άμεςθσ εφαρμογισ. Το ςχζδιο αυτό κα πρζπει να
βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ τουριςτικισ οικονομίασ τθσ Σαντορίνθσ, και
ειδικότερα τα δυνατά και μοναδικά ςθμεία τθσ Σαντορίνθσ, τουσ κινδφνουσ (μεταξφ των
οποίων και το κζμα του υπερτουριςμοφ), τισ προοπτικζσ και τα περικϊρια βελτίωςθσ.
Με βάςθ τθν ανάλυςθ αυτι, το προτεινόμενο Marketing Plan κα διατυπϊςει τθν βαςικι
προςζγγιςθ και το κεντρικό περίγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ Σαντορίνθσ ωσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ και brand name παγκόςμιασ αναγνωριςιμότθτασ και εμβζλειασ, και με
επίκεντρο τθν Πολιτιςτικι Διαδρομι.
Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του Marketing Plan για μια Ρολιτιςτικι Διαδρομι, ςφμφωνα με το
πρότυπο τθσ μεκοδολογίασ που εκπόνθςε θ εταιρεία Toposophy για το αντίςτοιχο
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Marketing Plan τθσ Πολιτιςτικισ και Περιβαλλοντικισ Διαδρομισ τθσ τερεάσ Ελλάδασ7,
είναι:


θ ανάλυςθ των τάςεων του εςωτερικοφ και ειςερχόμενου τουριςμοφ και ιδιαίτερα
τθσ τουριςτικισ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτον προοριςμό τθσ Σαντορίνθσ



θ ανάλυςθ των τάςεων που χαρακτθρίηουν ςυγκεκριμζνεσ γεω-δθμογραφικζσ
αγορζσ και διαμορφϊνουν το ευρφτερο πλαίςιο εντόσ του οποίου λαμβάνει χϊρα
διεκνϊσ θ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ



θ ανάλυςθ των προϊόντων και εμπειριϊν που ςυνκζτουν τθν προςφορά και τθ
ηιτθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ διεκνϊσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με υφιςτάμενεσ
πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν διαδρομϊν



θ επιςκόπθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν από αντίςτοιχα δίκτυα πολιτιςτικϊν διαδρομϊν
ςτθν Ευρϊπθ και παγκοςμίωσ

Πςον αφορά ειδικότερα ςτθ διάρκρωςθ του Marketing Plan για τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι
τθσ Σαντορίνθσ, προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουκεσ ενότθτεσ:


Ανάλυςθ τάςεων και δεδομζνων τθσ διεκνοφσ τουριςτικισ αγοράσ



Ανάλυςθ του Ρολιτιςτικοφ Τουριςμοφ και των Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν διεκνϊσ
(τφποι επιςκεπτϊν , βζλτιςτεσ πρακτικζσ κλπ.)



Ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτθν Σαντορίνθ



SCOPE Analysis ωσ καινοτόμο εργαλείο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ



Στρατθγικό πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ του Marketing Plan



Δράςεισ άξονα «Διαχείριςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και Ρροϊόντικι Ανάπτυξθ»
o
o
o
o
o
o



Δράςεισ άξονα «Ρροϊκθςθ και Ρροβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ»
o
o

7

Οργάνωςθ λειτουργιϊν marketing του DMMO
Δθμιουργία Ραρατθρθτθρίου Τουριςτικϊν Δεδομζνων (ωσ λειτουργία του
DMMO)
Χαρτοφυλάκιο τουριςτικϊν προϊόντων και πακζτων κεματικϊν εμπειριϊν
Σχεδιαςμόσ και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ςιμανςθσ τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ
Διαςφνδεςθ υφιςτάμενων εκδθλϊςεων με κεματικζσ εμπειρίεσ και ανάπτυξθ
νζων εκδθλϊςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ προςφοράσ
Ανάπτυξθ “Santorini Card”

Ταυτότθτα τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ – Brand toolkit & παραγωγι
περιεχομζνου
Ρροϊκθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ μζςω online καναλιϊν

Σχζδιο Μάρκετινγκ για τθ Ρολιτιςτικι και Ρεριβαλλοντικι Διαδρομι τθσ Στερεάσ Ελλάδασ
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o

Ρροϊκθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ μζςω travel trade

Εμβλθματικι παράμετροσ των δράςεων προβολισ και προϊκθςθσ οφείλει να αποτελζςει θ
δθμιουργία «ταυτότθτασ» (destination branding) τθσ αντορίνθσ ωσ προοριςμοφ
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ υψθλϊν απαιτιςεων, όπου ο πολιτιςμόσ κα λειτουργιςει ωσ
ενιςχυτικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ, με ζντονα ςτοιχεία ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και
διαφοροποίθςισ του νθςιοφ από άλλουσ προοριςμοφσ, κακϊσ και επικοινωνίασ μιασ
μοναδικισ εμπειρίασ. Κεντρικόσ άξονασ αυτισ τθσ ταυτότθτασ δεν μπορεί παρά να είναι θ
μοναδικι αρχαιολογικι κλθρονομιά, ςε ςυνδυαςμό ωςτόςο με τθν τοπικι παράδοςθ και
νεότερθ ιςτορία, όπωσ και με τθν ςφγχρονθ πολιτιςτικι δθμιουργία που αναπτφςςεται
ςιμερα ςτο νθςί, ςε ςυνδυαςμό με τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων διεκνοφσ
εμβζλειασ. Στο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα πρζπει να δοκεί ςτον ςχεδιαςμό του
λογότυπου και το δθμιουργικό τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ. Επίςθσ, Marketing Plan κα
προςδιορίςει τισ ανάγκεσ για τθ δθμιουργία τθλεοπτικϊν ςποτ, τθν παραγωγι ζντυπων
φυλλαδίων, τθν καταχϊριςθ διαφθμίςεων ςε ΜΜΜ, και κυρίωσ τθ διαδικτυακι παρουςία
και προβολι, και κα προτείνει το ενδεδειγμζνο μίγμα των μζτρων marketing.
To Marketing Plan κα περιλαμβάνει και τον προγραμματιςμό υλοποίθςισ του, με τθν
μορφι ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν ανά ζτοσ και ςε βάκοσ τριετίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου
και ςχετικοφ αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ.
Ρροχπόκεςθ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του Marketing Plan είναι θ ςφςταςθ και
λειτουργία του φορζα που κα αναλάβει το ζργο αυτό – του Destination Marketing and
Management Organization. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ, ενόσ προοριςμοφ
παγκόςμιασ φιμθσ και εξαιρετικά μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ, μόνο ζνασ άρτια
ςτελεχωμζνοσ οργανιςμόσ marketing κα μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ και τισ
κακθμερινζσ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν του.
Επιςθμαίνεται, ότι ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ ενόσ Marketing Plan υποχρεωτικά
εμπλζκονται πολλοί τοπικοί παράγοντεσ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ, όπωσ και
επιχειριςεισ. Τόςο κατά τθν εκπόνθςθ του Marketing Plan αλλά και ςτθν εφαρμογι του κα
είναι ςυνεπϊσ κρίςιμθ θ κινθτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ και θ ςτενι ςυνεργαςία με τθν
ιδιωτικι πρωτοβουλία για τθν μεγιςτοποίθςθ των ςυνεργειϊν. Θ ςυνεργαςία αυτι αφορά
τουσ μεμονωμζνουσ επιχειρθματίεσ, πρωτίςτωσ τα μζλθ του Συμφϊνου Ροιότθτασ, αλλά
ιδιαίτερα τισ επιχειρθματικζσ / επαγγελματικζσ ενϊςεισ του νθςοφ. Θ ενκάρρυνςθ, θ
υποςτιριξθ και ο ςυντονιςμόσ των πρωτοβουλιϊν marketing από ενϊςεισ επιχειριςεων
αποτελεί ςυνεπϊσ βαςικι ςυνιςτϊςα του ρόλου που καλείται να αναλάβει ο DMMO.

4.2

Περίγραμμα Ενδεικτικϊν Δράςεων του Marketing Plan

Κεντρικι παράμετροσ του Marketing Plan αποτελεί – όπωσ προαναφζρκθκε – θ εκπόνθςθ
ενόσ περιγράμματοσ δράςεων ςτουσ άξονεσ «Διαχείριςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και
Ρροϊόντικι Ανάπτυξθ» και «Ρροϊκθςθ και Ρροβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ». Στο
πλαίςιο αυτό αναφζρονται ειδικότερα θ δθμιουργία ενόσ χαρτοφυλακίου τουριςτικϊν
προϊόντων και πακζτων κεματικϊν εμπειριϊν, θ διαςφνδεςθ υφιςτάμενων εκδθλϊςεων με
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κεματικζσ εμπειρίεσ και ανάπτυξθ νζων εκδθλϊςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ
προςφοράσ, θ ανάπτυξθ τθσ “Santorini Card”, κακϊσ και θ δθμιουργία και προϊκθςθ τθσ
ταυτότθτα τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ.
Ιδθ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ζχει εντοπιςτεί μια ςειρά ενζργειων, οι
οποίεσ προτείνεται να αποτελζςουν μζροσ των περιγράμματοσ δράςεων του
ολοκλθρωμζνου Marketing Plan, όπωσ:








θ κζςπιςθ ειδικισ (εκπτωτικισ) κάρτασ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ
(“Santorini Card”),
θ διοργάνωςθ ενόσ διεκνοφσ ςυνεδρίου ωσ εναρκτιρια εκδιλωςθ υλοποίθςθσ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ (Launch Event),
θ αναβάκμιςθ τθσ δθμοτικισ τουριςτικισ διαδικτυακισ πφλθσ ωσ επίςθμου
ιςτότοπου τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ,
θ προβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ ςε μζςα μεταφοράσ και
ςθμεία άφιξθσ επιςκεπτϊν,
θ εκπόνθςθ και κακιζρωςθ ενόσ προγράμματοσ κεματικϊν εκδθλϊςεων χειμερινισ
περιόδου,
θ κακιζρωςθ τθσ Σαντορίνθσ ωσ προοριςμοφ Γαςτρονομικοφ Τουριςμοφ διεκνοφσ
εμβζλειασ,
θ προβολι και προϊκθςθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ.

Ειδικι Κάρτα Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ “Santorini Card”
Βαςικι διευκόλυνςθ επιςκεπτϊν ςε πολλοφσ προοριςμοφσ ςε όλο τον κόςμο αποτελεί μια
ενιαία κάρτα τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία κατά κανόνα περιλαμβάνει τθν ελεφκερθ
χριςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν είςοδο ςε μουςεία και άλλα αξιοκζατα και τζλοσ
εκπτϊςεισ ςε καταςτιματα και χϊρουσ εςτίαςθσ. Θ ζκδοςθ μιασ αντίςτοιχθσ κάρτασ για τθ
Σαντορίνθ, τθσ “Santorini Card”, κα μπορεί να περιλαμβάνει τθν χριςθ των λεωφορείων
των ΚΤΕΛ, το τελεφερίκ, τθν μετάβαςθ ςτθν Κθραςιά, τθν είςοδο ςε ιδιωτικά μουςεία, το
ειςιτιριο για τθν μικρι και μεγάλθ Καμζνθ κακϊσ και προςφορζσ των ςυμβεβλθμζνων
ιδιωτικϊν επιχειριςεων. Για τθν προϊκθςθ του χειμερινοφ τουριςμοφ θ Santorini Card κα
μποροφςε το διάςτθμα από Νοζμβριο ζωσ Μάρτιο να διατίκεται ςε προνομιακι τιμι.
Το πετυχθμζνο παράδειγμα τθσ Berlin Welcome Card8 διατίκεται πλζον ςε δυο εκδοχζσ. Θ
απλι και οικονομικι περίπτωςθ περιλαμβάνει ουςιαςτικά ζνα ειςιτιριο απεριόριςτων
διαδρομϊν για τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ για προκακοριςμζνθ διάρκεια, από 48 ϊρεσ
ζωσ 6 θμζρεσ, και ςυμπλθρϊνεται από εκπτϊςεισ ςε πάνω από 200 καταςτιματα και
παρόχουσ υπθρεςιϊν. Θ ενιςχυμζνθ εκδοχι All Inclusive περιλαμβάνει πρόςκετα τθν
είςοδο μεταξφ άλλων ςε 30 αξιοκζατα παρζχοντασ ςτον επιςκζπτθ με πολιτιςτικό

8

https://www.berlin-welcomecard.de/en/berlin-welcomecard-allinclusive?utm_source=visitberlin.de&utm_medium=artikel&utm_campaign=bwc%20ai
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προςανατολιςμό τθν δυνατότθτα ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ από τα ςχετικά μεμονωμζνα
ειςιτιρια.

Διοργάνωςθ Συνεδρίου – Launch Event τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ
Ωσ πρϊτο βιμα ςτθν προϊκθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ προτείνεται θ
διοργάνωςθ ενόσ διεκνοφσ ςυνεδρίου. Το ςυνζδριο κα εςτιάςει ςτθν υλοποίθςθ ενόσ
ολοκλθρωμζνου ςχεδίου, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και τθν απάντθςθ ςτο φαινόμενο
του υπερτουριςμοφ. Θ παρουςίαςθ των ςχεδιαηόμενων ενεργειϊν τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ κα αποτελζςει ζτςι και ζνα πεδίο ανταλλαγισ εμπειριϊν και απόψεων γφρω
από αυτόν τον εξαιρετικά επίκαιρο προβλθματιςμό. Ωσ εκ τοφτου το ςυνζδριο επιδιϊκεται
να αποτελζςει τθν εναρκτιρια εκδιλωςθ (launch event) για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ, και ταυτόχρονα ζνα διεκνζσ forum ςυηιτθςθσ επί τθσ διεκνοφσ
εμπειρίασ και των πρακτικϊν εφαρμογϊν ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ που απειλοφνται
από το φαινόμενο του υπερτουριςμοφ. Επιςθμαίνεται ςχετικά, ότι ςε πρόςφατθ μελζτθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ θ Σαντορίνθ αναφζρεται ωσ το μοναδικό παράδειγμα
υπερτουριςμοφ ςτον ελλθνικό χϊρο.9
Επιδίωξθ είναι ειδικότερα, το ςυνζδριο να αποτελζςει πεδίο ςυνάντθςθσ ςτθν Σαντορίνθ
κορυφαίων ειδικϊν του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ από όλον τον κόςμο και χϊροσ ςυηιτθςθσ
για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου του υπερτουριςμοφ μζςω τθσ ανάδειξθσ
του πολιτιςμοφ. Βαςικοί τομείσ ςυηιτθςθσ και προβλθματιςμοφ κα είναι πζραν από τον
πολιτιςτικό τουριςμό και οι επί μζρουσ πτυχζσ που ςυνκζτουν τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι
τθσ Σαντορίνθσ.
Το ςυνζδριο προτείνεται να οργανωκεί ςε κεματικζσ ενότθτεσ με βάςθ τον ςχεδιαςμό και
τισ ανάγκεσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ. Οι κεματολογίεσ μποροφν να
αφοροφν π.χ. ςτθν ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν, ςτθν ςυντιρθςθ, λειτουργία και
9

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy response. October 2018.
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αναβάκμιςθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων, ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ
τοπικϊν τουριςτικϊν ςτρατθγικϊν με επίκεντρο τον πολιτιςμό. Σε κάκε κεματικι ενότθτα
κα προβλζπεται ανταλλαγι απόψεων των επιςτθμόνων και επιχειρθματιϊν με
ςυναδζλφουσ τουσ από όλων τον κόςμο οι οποίοι κα παρουςιάςουν ςχετικά παραδείγματα
καλισ εφαρμογισ (good practices). Ρετυχθμζνα παραδείγματα από άλλεσ περιοχζσ
μποροφν να ςυμβάλλουν ιδιαίτερα και ςτθ δθμιουργία υποδομϊν ανάδειξθσ τθσ γεωλογίασ
και του θφαιςτείου, του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ αλλά και τθν οργάνωςθ και λειτουργία του
DMMO.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον μπορεί να ζχει θ ανταλλαγι απόψεων γφρω από τθν ανάπτυξθ του
μορφωτικοφ τουριςμοφ με τθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν και επιςτθμόνων, ιδιαίτερα ςτουσ
τομείσ τθσ αρχαιολογίασ, γεωλογίαw / θφαιςτειολογίασ και αρχιτεκτονικισ, αλλά και τθσ
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ ςτθ Σαντορίνθ.
Στόχοσ του ςυνεδρίου κα πρζπει να είναι επίςθσ θ προςζλκυςθ ειδικευμζνων ταξιδιωτικϊν
γραφείων, ξεναγϊν, ταξιδιωτικϊν δθμοςιογράφων και blogger ςτο κάκε επί μζρουσ κλάδο,
που κα μεταφζρουν τισ απόψεισ και γνϊςθ τουσ για τισ τάςεισ αλλά και τισ επικυμίεσ των
επιςκεπτϊν από τα διάφορα μζρθ του πλανιτθ.
Ωσ πλζον επικυμθτά αποτελζςματα του ςυνεδρίου αναφζρονται:





θ παρουςίαςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ και θ διεξοδικι
διαβοφλευςθ επί του εγχειριματοσ με ζνα κοινό διεκνϊν εμπειρογνωμόνων,
ο εμπλουτιςμόσ του εγχειριματοσ με τισ καλφτερεσ πρακτικζσ από όλον τον κόςμο,
θ κριτικι αξιολόγθςθ και θ ανάπτυξθ προτάςεων για τθν βελτίωςθ του
εγχειριματοσ,
θ προβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και θ δικτφωςθ τον ςυντελεςτϊν τθσ ςε
παγκόςμιο επίπεδο.

Αναβάκμιςθ τθσ Δθμοτικισ Τουριςτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
Στθ Σαντορίνθ ζχει ιδθ διαμορφωκεί τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογθ ποικιλία
διαφορετικϊν και καλά ενθμερωμζνων πθγϊν διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ για τα
πολιτιςτικά και καλλιτεχνικά δρϊμενα ςτο νθςί, τόςο ςε τοπικό όςο και υπερτοπικό
επίπεδο (βλ. κεφ. 4.8 του παραδοτζου «Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ
Κατάςταςθσ»). Θ πλθροφορία ωςτόςο παραμζνει διάςπαρτθ, και ςτθν μορφι που
προςφζρεται δεν λειτουργεί ικανοποιθτικά, οφτε γενικότερα ωσ μζςο προςζλκυςθσ
επιςκεπτϊν με πολιτιςτικά ενδιαφζροντα ςτο νθςί, οφτε ειδικότερα ωσ μζςο τόνωςθσ τθσ
επιςκεψιμότθτασ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και χϊρων.
Συνεπϊσ υφίςτανται ακόμθ ςθμαντικά περικϊρια για τθν ενίςχυςθ τθσ προβολισ και
προϊκθςθσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ, αλλά και για τθ διαμόρφωςθ μιασ
ελκυςτικισ και αναγνωρίςιμθσ «ταυτότθτασ» ωσ προοριςμοφ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.
Στο πλαίςιο αυτό, αναδεικνφεται ειδικότερα θ ανάγκθ λειτουργίασ μιασ διαδικτυακισ
πφλθσ που να καλφπτει το ςφνολο των εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ
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περιεχομζνου, και με ςκοπό θ διάχυςθ πλθροφόρθςθσ να λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για
επίςκεψθ ςτο νθςί. Σε αυτιν κα παρουςιάηεται ειδικότερα το ςφνολο των
προγραμματιςμζνων εκδθλϊςεων – ιδανικά τουλάχιςτον ςε βάκοσ εξαμινου – με τθ μορφι
θμερολογίου εκδθλϊςεων που κα ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ από τον διαχειριςτι τθσ πφλθσ.
Απαιτείται ςυνεπϊσ θ παρότρυνςθ των φορζων διοργάνωςθσ των εκδθλϊςεων για
μακροπρόκεςμο προγραμματιςμό, κακϊσ και για τθν ζγκαιρθ και ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ
πλθροφορίασ που κα αναρτάται ςτθν πφλθ.
Θ Ρολιτιςτικι Διαδρομι τθσ Σαντορίνθσ προτείνεται να αποτελζςει ςτρατθγικι επιλογι τθσ
τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ του νθςιοφ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία ερευνϊν που
πραγματοποιικθκαν για λογαριαςμό τθσ Google, ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, κακϊσ και τα
πολιτιςτικά αξιοκζατα και δρϊμενα βρίςκονται παγκοςμίωσ ςτο επίκεντρο των
αναηθτιςεων των επιςκεπτϊν ςτο διαδίκτυο. Θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ
ζρευνασ του 2013 προτείνει λιτά: «Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου για τον
πολιτιςτικό τουριςμό. Δεδομζνου του ςθμαντικοφ ρόλου που διαδραματίηει ο πολιτιςμόσ
ςτον τουριςμό τθσ Ευρώπθσ, θ προβολι των πολιτιςτικών ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο
διαμορφώνει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ κινθτοποίθςθσ του ταξιδιωτικοφ ενδιαφζροντοσ.»10.
Θ ςυμπλθρωματικι ζρευνα του 2017 επιβεβαιϊνει τα αρχικά ευριματα και τισ ςχετικζσ
προτάςεισ, ενϊ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ και επικαιροποίθςθσ τθσ
διαδικτυακισ παρουςίασ: «Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ αποτελεί ςυχνά αντικείμενο
αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο και πρζπει να παρζχονται ςχετικζσ πλθροφορίεσ για
προοριςμοφσ προκειμζνου να παραμζνουν ανταγωνιςτικοί κακώσ και να ανταποκρίνονται
ςτθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ. Μετά τισ γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιλογζσ ξενοδοχείων
και μεταφορών ακολουκεί θ αναηιτθςθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου»11. H ζρευνα αναφζρει
και τα ιδιαίτερα μεγάλα περικϊρια που παρουςιάηει το διαδίκτυο για τθν προβολι του
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ειδικά ςτθν Ελλάδα λόγω του πολφ χαμθλοφ βακμοφ αξιοποίθςθσ
μζχρι ςιμερα.
Κομβικι ενζργεια αποτελεί ςυνεπϊσ ο ριηικόσ αναςχεδιαςμόσ και θ αναβάκμιςθ τθσ
τουριςτικισ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ αντορίνθσ www.santorini.gr ςε βαςικό εργαλείο
πλθροφόρθςθσ των ενδιαφερομζνων για τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι του νθςιοφ. Θ πφλθ
αυτι κα ςυγκεντρϊνει το ςφνολο τθσ πλθροφόρθςθσ για τθν προςφορά και τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτισ διάφορεσ κεματικζσ τουριςτικζσ ενότθτεσ, όπωσ αυτζσ ζχουν
καταγραφεί ςτο πρϊτο παραδοτζο του παρόντοσ ζργου (Α1. «Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ»). Μζςω ςυνδζςμων ςτισ λοιπζσ ιςτοςελίδεσ τουριςτικοφ
περιεχομζνου για τθν Σαντορίνθ (π.χ. πεηοπορικό ι οινολογικό ι αρχαιολογικό), ο
επιςκζπτθσ κα μπορεί να αναηθτιςει πιο ειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ. Θ ιςτοςελίδα κα
ςυνδζεται επίςθσ με τισ βαςικζσ χρθςτικζσ τοπικζσ ιςτοςελίδεσ ενδιαφζροντοσ των
επιςκεπτϊν όπωσ του αεροδρομίου του νθςιοφ, του ΚΤΕΛ και του τελεφερίκ.

10
11

Tourism Economics: Impact of Online Content on European Tourism, November 2013
Tourism Economics: The Impact of Online Content on European Tourism, June 2017
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Εξαιρετικισ ςθμαςίασ είναι θ πρόβλεψθ κακθμερινισ ενθμζρωςθσ και εμπλουτιςμοφ τθσ
ιςτοςελίδασ παρουςιάηοντασ νζεσ εκδθλϊςεισ, δραςτθριότθτεσ και προςφορζσ,
ενθμερϊνοντασ ςυνεχϊσ τα θμερολόγια εκδθλϊςεων και δρϊμενων.
Θ ιςτοςελίδα προτείνεται επίςθσ να αποτελζςει μζςο προβολισ ειδικευμζνων και
ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςε όλουσ τουσ ειδικοφσ τομείσ τουριςμοφ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
με κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ ανάδειξθσ, π.χ. τθσ «καλφτερθσ νζασ υπθρεςίασ ειδικοφ
τουριςμοφ του ζτουσ», κυρίωσ όμωσ με τθν παραπομπι ςε ιδιωτικζσ ιςτοςελίδεσ κάκε
μορφισ ειδικισ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. Καλό παράδειγμα για τθν ανάπτυξθ ενόσ
ςυςτιματοσ προβολισ των ειδικευμζνων υπθρεςιϊν μπορεί να αποτελζςει θ ιδθ
υφιςτάμενθ πρωτοβουλία του ιςτότοπου “Santorini 1”12:
Τθν ανάπτυξθ και ςτθ ςυνζχεια τθν λειτουργία, τεχνικι υποςτιριξθ και εξζλιξθ ενόσ
ςφνκετου και απαιτθτικοφ ιςτότοπου αυτισ τθσ μορφισ προτείνεται να αναλάβει ο
προτεινόμενοσ φορζασ διαχείριςθσ του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ
(Destination Management and Marketing Organization).

Αξιοποίθςθ Σφγχρονων Ψθφιακϊν Μζςων
Ωσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αναδεικνφεται παράλλθλα και θ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων
εφαρμογϊν (apps) για smartphone & tablets, οι οποίεσ απευκφνονται ςε ζνα νζο και
ςυνεχϊσ διευρυνόμενο κοινό για τθν παροχι ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ ςχετικά με τισ
12

https://santorini1.gr/about_us
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πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, τα καλλιτεχνικά δρϊμενα κλπ. που λαμβάνουν χϊρα ςτθ
αντορίνθ, με δυνατότθτα αποςτολισ ειδοποιιςεων ςτουσ χριςτεσ.
Οι τουριςτικοί προοριςμοί καλοφνται ςιμερα να επαναπροςδιορίςουν τα μοντζλα
επικοινωνίασ τουσ, μζςω των δυνατοτιτων που παρζχουν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
και να περάςουν από το μοντζλο τθσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ από τον οργανιςμό ςτον
χριςτθ – επιςκζπτθ, ςε αυτό όπου θ πρωτοβουλία αναηιτθςθσ επικοινωνίασ ανικει πλζον
ςτον χριςτθ – επιςκζπτθ.

Ο ιςτότοποσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Σίφνου www.sifnos2day.gr, με αντίςτοιχθ
εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα, ενθμερϊνει τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ
Σίφνου για τισ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε μζρα ςτο νθςί. Συγκεκριμζνα
παρζχει:





Ρλθροφορίεσ ςε 3 γλϊςςεσ (Ελλθνικά-Αγγλικά-Γαλλικά) για τισ πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθ Σίφνο (εκκζςεισ ηωγραφικισ /
φωτογραφίασ / κεραμικισ, ςυναυλίεσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ, πανθγφρια,
κεατρικζσ παραςτάςεισ, παρουςιάςεισ βιβλίων, προβολι ταινιϊν, ακλθτικζσ
εκδθλϊςεισ κ.α.).
Χάρτθ με τον τόπο διοργάνωςθσ των εκδθλϊςεων
Οδθγίεσ για τθ μετάβαςθ ςτουσ χϊρουσ των εκδθλϊςεων. Οι χριςτεσ κινθτϊν
με GPS, μποροφν με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να ενεργοποιιςουν τθ
λειτουργία GPS και να μεταβοφν ςτθν τόπο τθσ εκδιλωςθσ με οδθγίεσ από το
κινθτό τουσ, ακόμθ και ςε περιοχζσ που μποροφν να πάνε μόνο από μονοπάτι.

Θ υπθρεςία παρζχεται δωρεάν και ςτθρίηεται από τον Σφλλογο Λδιοκτθτϊν
Ενοικιαηόμενων Δωματίων & Διαμεριςμάτων Σίφνου, τθ Δθμοτικι Κοινωφελι
Επιχείρθςθ Σίφνου (ΔΘΚΕΣ) και τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Σίφνου.

Ρροβολι ςε Μζςα Μεταφοράσ και Σθμεία Άφιξθσ
Τα μζςα μεταφοράσ (αεροπλάνα, πλοία), κακϊσ και τα ςθμεία άφιξθσ και πρϊτθσ επαφισ
με το νθςί (αεροδρόμιο, λιμάνια) αποτελοφν προνομιακοφσ χϊρουσ για τθν θλεκτρονικι και
φυςικι προβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ. Ειδικότερα, μποροφν να
αξιοποιθκοφν τα εξισ διακζςιμα μζςα:





Εταιρικά ζντυπα του αεροδρομίου
Εταιρικά ζντυπα αεροπορικϊν και ναυτιλιακϊν εταιρειϊν
Οκόνεσ και αφίςεσ ςε χϊρουσ αναμονισ αεροδρομίου και λιμανιϊν
Γραφεία υποδοχισ και ενθμζρωςθσ ςτο αεροδρόμιο και ςτα λιμάνια
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Θ Fraport Greece, εταιρεία διαχείριςθσ του αεροδρομίου τθσ Σαντορίνθσ, εκδίδει το
δίγλωςςο (Αγγλικά / Ελλθνικά) περιοδικό GREC14N, που διανζμεται δωρεάν ςε όλα τα 14
αεροδρόμια ανά τθν Ελλάδα που διαχειρίηεται. Κυκλοφορεί ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ ανά
περιοχι, μεταξφ των οποίων και θ «Νότια ζκδοςθ: Μφκονοσ και Σαντορίνθ» (δφο φορζσ ανά
ζτοσ). Επίςθσ, θ Fraport Greece ζχει ςχεδιάςει ειδικι ιςτοςελίδα (www.jtr-airport.gr) για το
αεροδρόμιο τθσ Σαντορίνθσ με γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ λειτουργία του, αλλά και
ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για το νθςί.

Θ Fraport Greece ζχει εκφράςει προσ το Διμο τθν βοφλθςι τθσ για ςυνεργαςία ςε όλεσ τισ
παραπάνω δυνατότθτεσ προβολισ που τθν αφοροφν (εταιρικό ζντυπο και ιςτότοποσ του
αεροδρομίου, εγκατάςταςθ γραφείου υποδοχισ και ενθμζρωςθσ ςτο αεροδρόμιο).
Ραράλλθλα, και θ Aegean Airlines ζχει ιδθ προβεί ςε ςειρά ενεργειϊν για τθν ανάπτυξθ και
προβολι τθσ Σαντορίνθσ, όπωσ τθν αφξθςθ των χειμερινϊν δρομολογίων κατά τθν εκκίνθςθ
τθσ πρωτοβουλίασ «Σαντορίνθ όλο το χρόνο». Ζχει επίςθσ κυκλοφοριςει ειδικά
αφιερϊματα για τθ Σαντορίνθ ςτο on board περιοδικό τθσ “Blue”, το οποίο διανζμεται τουσ
επιβάτεσ των αεροςκαφϊν τθσ Aegean. Ρρόςφατα, ςτθν ζκδοςθ Μαρτίου-Απριλίου 2018,
κυκλοφόρθςε 18ςζλιδο αφιζρωμα ςτθ Σαντορίνθ με τίτλο “The hidden treasures of
Santorini”.
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Οι ζντυπεσ εκδόςεισ και ιςτοςελίδεσ και άλλων αεροπορικϊν εταιρειϊν που πετάνε προσ
Σαντορίνθ, αλλά και των εταιρειϊν ακτοπλοΐασ, αποτελοφν δυνθτικά μζςα για τθν προβολι
τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ.
Αντίςτοιχα, πρζπει να προωκθκεί θ εγκατάςταςθ και λειτουργία γραφείων υποδοχισ και
ενθμζρωςθσ ςτο αεροδρόμιο και ςτα λιμάνια τθσ Σαντορίνθσ, όπωσ και θ χριςθ οκονϊν για
τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, ςτα πρότυπα γραφείων
πλθροφόρθςθσ που λειτουργοφν ςε πολλοφσ αντίςτοιχουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ανά
τον κόςμο.

13

Τθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ και του περιεχομζνου τθσ προβολισ, τθν παραγωγι του
υλικοφ κακϊσ και τθν διάκεςθ του προςωπικοφ για τθν αξιοποίθςθ των αναφερόμενων
δυνατοτιτων κοινισ προβολισ κα αναλάβει ο προτεινόμενοσ φορζασ διαχείριςθσ του
τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ (Destination Management and Marketing
Organization), ςε ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν προβολι τουσ ιδιϊτεσ
(επιχειριςεισ και φορείσ).

13

https://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/shops-restaurants-and-services/touristinformation/index.php,
http://donnadexplorer.blogspot.com/2015/12/kansai-international-airport.html,
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/airport/facilities-t2/barcelona-airport-touristinformation.html,
https://www.travel-wifi.com/blog/en/how-to-get-your-travel-wifi-package-from-tourisminformation-points-in-paris/
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Χειμερινό πρόγραμμα κεματικϊν εκδθλϊςεων Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
Στθ Σαντορίνθ, όπωσ και ςτουσ περιςςότερουσ καλοκαιρινοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ, θ
οργάνωςθ τθσ προςφοράσ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ εκδθλϊνεται κυρίωσ κατά τθ διάρκεια
τθσ κερινισ περιόδου, και ςτοχεφει επί το πλείςτον ςτθν ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ τθσ ηιτθςθσ
για τον εμπλουτιςμό του φάςματοσ επιλογϊν που απευκφνονται ςτο μαηικό τουριςτικό
κοινό. Ωσ εκ τοφτου, οι πολιτιςμικοί πόροι του νθςιοφ τείνουν να λειτουργοφν απλά
ςυμπλθρωματικά προσ το διαμορφωμζνο τουριςτικό προϊόν.
Στο πλαίςιο όμωσ τθσ επιδίωξθσ ενόσ μοντζλου ανάπτυξθσ ποιοτικοφ τουριςμοφ όλον τον
χρόνο, προκφπτει ςυνεπϊσ ωσ ιδιαίτερα επιτακτικι θ ανάγκθ διεφρυνςθσ των
προςφερόμενων επιλογϊν πολιτιςτικοφ περιεχομζνου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ,
ϊςτε να διαμορφωκεί και εκτόσ τθσ κερινισ περιόδου ζνασ αυτόνομοσ πυρινασ
πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ και πόλοσ ζλξθσ για επιςκζπτεσ ειδικϊν ενδιαφερόντων. Στθν
κατεφκυνςθ αυτι προκρίνονται ειδικότερα:







ο ποιοτικόσ εμπλουτιςμόσ τθσ προςφοράσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κατά τθ
χειμερινι περίοδο, ϊςτε να λειτουργιςουν τουλάχιςτον ωσ ςυμπλθρωματικό – αν
όχι αποκλειςτικό – κίνθτρο επίςκεψθσ του νθςιοφ,
θ παρότρυνςθ των πολιτιςτικϊν φορζων του νθςιοφ να διευρφνουν – ζςτω
ςταδιακά – το προςφερόμενο πρόγραμμα εκδθλϊςεων, εκκζςεων, τα ωράρια
λειτουργίασ κλπ. κατά τθ χειμερινι περίοδο,
θ ενιςχυμζνθ προβολι των δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου τθσ
χειμερινισ περιόδου,
θ επιλογι κατάλλθλων μεκόδων και πρακτικϊν προςζλκυςθσ επαναλαμβανόμενων
επιςκεπτϊν ςτο νθςί με ςκοπό τθν καλλιζργεια μιασ πιο ςτενισ ςχζςθσ και
«αφιζρωςθσ» του ενδιαφζροντόσ τουσ ςτο πολιτιςτικό γίγνεςκαι τθσ Σαντορίνθσ.

Επιςθμαίνεται ςχετικά, ότι ςτθ Σαντορίνθ ζχει ιδθ αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια μια
αξιόλογθ προςφορά πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που διεξάγονται κατά τθν χειμερινι
περίοδο (από Οκτϊβριο μζχρι Μάρτιο), θ οποία ωςτόςο χαίρει ακόμθ ελάχιςτθσ προβολισ
και περιοριςμζνθσ καταξίωςθσ ςτο ευρφτερο κοινό.
Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ, όπωσ οι Θμζρεσ Οινογνωςίασ Σαντορίνθσ, το Φεςτιβάλ Μουςικισ
Σαντορίνθσ, θ ετιςια Θφαιςτειολογικι - Γεωλογικι Συνάντθςθ κ.α., πρζπει να ενιςχυκοφν
και να επεκτακοφν με τθν προςκικθ νζων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που δφνανται με τθν
κατάλλθλθ προβολι τουσ να προςελκφςουν επιςκζπτεσ ςτο νθςί κατά τθν χειμερινι
περίοδο και να ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ποιοτικισ προςφοράσ πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ.
Ζνα ιδιαίτερα αξιοςθμείωτο και επιτυχθμζνο παράδειγμα είναι θ πρωτοβουλία τθσ
καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ του φεςτιβάλ Μεγάρου Γκφηθ για τθν κακιζρωςθ πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Σε ςυνεργαςία με το Διμο Κιρασ και το
ΔΑΡΡΟΣ πραγματοποιικθκαν κατά τισ χειμερινζσ περιόδουσ 2016/2017 και 2017/2018
ςυνολικά τουλάχιςτον 50 εκδθλϊςεισ που περιελάμβαναν όλα τα είδθ μουςικισ, κακϊσ και
τθν παρουςίαςθ κεατρικϊν ζργων, παιδικϊν παραςτάςεων, ακόμα και παραςτάςεων
όπερασ. Θ πρωτοβουλία αυτι ζχει ιδθ προςδϊςει ςτο νθςί ζνα ιςχυρό ανταγωνιςτικό
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πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, αλλά και τθ δυνατότθτα
ουςιαςτικισ επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ πζραν τθσ κερινισ περιόδου.
Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, ιδιαίτερα κρίςιμθσ ςθμαςίασ είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ
προγράμματοσ εκδθλϊςεων ςε βάκοσ εξάμθνου (τουλάχιςτον), με πρόβλεψθ ςυνεχοφσ
ενθμζρωςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των επιςκεπτϊν για τον
προγραμματιςμό του ταξιδιοφ τουσ ςτο νθςί, με κίνθτρο τθν επίςκεψθ κάποιασ εκδιλωςθσ.
Ππωσ επίςθσ και διευρυμζνθ λειτουργία των μουςείων και πολιτιςτικϊν χϊρων για
διάςτθμα μεγαλφτερο από τθ ςυνικθ τουριςτικι περίοδο.

Κακιζρωςθ τθσ Σαντορίνθσ ωσ Ρροοριςμοφ Γαςτρονομικοφ Τουριςμοφ
Στθν προςπάκεια τθσ (διεκνοφσ) κακιζρωςθσ τθσ Σαντορίνθσ ωσ γαςτρονομικοφ
προοριςμοφ μποροφν να ςυμβάλλουν ςυλλογικζσ πρωτοβουλίεσ προβολισ και ανάδειξθσ
τθσ γαςτρονομίασ. Θ ςυμμετοχι τθσ Σαντορίνθσ ςε αντίςτοιχεσ – τοπικζσ, εκνικζσ και
διεκνείσ - πρωτοβουλίεσ δεν μπορεί παρά να αποφζρει πρόςκετθ και ςτοχευμζνθ
δθμοςιότθτα. Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκεσ ςχετικζσ ενζργειεσ που μποροφν να
αναλθφκοφν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι:


Συμμετοχι τθσ Σαντορίνθσ ςτο ζργο «Γαςτρονομικοί Ρροοριςμοί» των ΣΕΤΕ, ΛΝΣΕΤΕ
και Marketing Greece ςε ςυνεργαςία με το Greek Gastronomy Guide, και με ςκοπό
τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ –
πιλοτικϊν προοριςμϊν ςτθν αρχι – μζςω τθσ γαςτρονομίασ. Ρρωταγωνιςτικό ρόλο
ςε αυτό το εγχείρθμα ζχουν οι τοπικζσ γαςτρονομικζσ κοινότθτεσ. Οι δράςεισ του
ζργου αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν προβολι.



Συμμετοχι τθσ Σαντορίνθσ ςτθν πρωτοβουλία «Πλθ θ Ελλάδα ςε ζνα τραπζηι» τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ14 για τθ ςτιριξθ του αγροτοδιατροφικοφ τομζα.



Υλοποίθςθ πρωτοβουλίασ για τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων και
τθσ γαςτρονομικισ παράδοςθσ ςτθ Σαντορίνθ – αντίςτοιχθσ τθσ “TUI cares for Crete
– Sustainable Food” (Project by TUI Care Foundation and Futouris supports Crete to
become model destination for sustainable food).15



Κακιζρωςθ διοργάνωςθσ ετιςιου «Φεςτιβάλ Γαςτρονομίασ τθσ αντορίνθσ» ωσ
μόνιμου κεςμοφ ςτα πρότυπα του «Ζτουσ Γαςτρονομίασ» που διοργανϊκθκε το
2013.

«Γαςτρονομικοί προοριςμοί» του ΕΣΕ 16
Το ζργο «Γαςτρονομικοί Ρροοριςμοί» υλοποιείται από τον Σφνδεςμο Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων Ελλάδασ (ΣΕΤΕ), το Λνςτιτοφτο του ΣΕΤΕ (ΛΝΣΕΤΕ) και τθ Marketing Greece
ςε ςυνεργαςία με το Greek Gastronomy Guide, με ςτόχο τθν ανάδειξθ διαφορετικϊν
14

https://www.nbg.gr/greek/ellada1trapezi
www.tuicarefoundation.com/en/projects/Taste-Crete
16
sete.gr/media/9458/press_hotels-restaurant_p-5-_2018-03-21_21705366.pdf
15
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περιοχϊν τθσ χϊρασ ωσ Γαςτρονομικϊν Ρροοριςμϊν μζςα από τθ ςφνδεςθ Τουριςμοφ
και Γαςτρονομίασ, και κατά ςυνζπεια τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και τον εμπλουτιςμό του
τουριςτικοφ προϊόντοσ. Το ζργο αυτό ζχει τζςςερισ βαςικοφσ πυλϊνεσ:





Ανάπτυξθ τθσ τοπικισ γαςτρονομικισ ταυτότθτασ και ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν
Ενδυνάμωςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προοριςμϊν
Βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ηιτθςθσ του τοπικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ
Αφξθςθ αναγνωριςιμότθτασ του προοριςμοφ, ωσ προσ τθ διάςταςθ τθσ
γαςτρονομίασ.

Ρρωταγωνιςτικό ρόλο ςε αυτό το εγχείρθμα κα ζχουν οι τοπικζσ γαςτρονομικζσ
κοινότθτεσ, οι τοπικζσ κοινωνίεσ. Στθν εναρκτιρια κεματικι ςυνάντθςθ εργαςία του
ζργου που διοργάνωςε ο ΣΕΤΕ, με τίτλο: «Τουριςμόσ, Γαςτρονομία και Τοπικι
Ταυτότθτα: Μια ελλθνικι ματιά ςε μία παγκόςμια τάςθ» ςυμμετείχαν μεταξφ άλλων ο
ιδιοκτιτθσ του Εςτιατορίου ΣΕΛΘΝΘ ςτθ Σαντορίνθ, Γιϊργοσ Χατηθγιαννάκθσ και ο
εκπρόςωποσ του Tinos Food Paths, Αντϊνθσ Ψάλτθσ. Στο πλαίςιο του ζργου
πραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ ςε – πιλοτικοφσ ςτθν αρχι – τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ, όπου παρουςιάηεται το ζργο και οι προχποκζςεισ ζνταξθσ των
επαγγελματιϊν ςτθν τοπικι γαςτρονομικι κοινότθτα, κακϊσ και θ δθμιουργία τθσ
ςυντονιςτικισ ομάδασ που κα ςυνεργαςκεί με τον εκπρόςωπο του ζργου.
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, μετά από τθν καταγραφι και ανάδειξθ του υλικοφ
(προϊόντα, παραγωγι, τοπικι κουηίνα, εδζςματα, εςτίαςθ), αναπτφςςονται τρεισ δζςμεσ
δράςεων: δράςεισ δικτφωςθσ, δράςεισ εκπαίδευςθσ και δράςεισ προβολισ. Οι δράςεισ
εκπαίδευςθσ ειδικότερα υλοποιοφνται από το ΛΝΣΕΤΕ μζςω του SETE Training. Ιδθ
πραγματοποιικθκε ςτθν Τινο, τον Απρίλιο του 2018, το πρϊτο εκπαιδευτικό ςεμινάριο
με τθ ςυμβολι του Tinos Food Paths. Σκοπόσ του ςεμιναρίου ιταν να δοκεί θ
δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ γαςτρονομικισ κοινότθτασ που αποτελοφν τον πυρινα του
γαςτρονομικοφ προοριςμοφ, να αντιλθφκοφν τί ςθμαίνει ςυνζργεια για τισ τοπικζσ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ, πϊσ μια ομαδικι προςζγγιςθ βοθκά μακροπρόκεςμα όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ και ποια είναι ςτθν πραγματικότθτα τα κζρδθ από τθν αναβάκμιςθ
τθσ εμπειρίασ του πελάτθ. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό ςεμινάριο, περιελάμβανε μεταξφ
άλλων ενότθτεσ όπωσ θ ζννοια τθσ ςυνολικισ εικόνασ και τθσ ςυνολικισ γαςτρονομικισ
εμπειρίασ για τθν Τινο, τα κζρδθ από τθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ ςτθ ςυνολικι
προϊκθςθ και προβολι του νθςιοφ κακϊσ και βζλτιςτα παραδείγματα από τθν Ελλάδα
και το εξωτερικό.

Πςον αφορά ειδικότερα ςτθν κακιζρωςθ ενόσ ετιςιου «Φεςτιβάλ Γαςτρονομίασ τθσ
αντορίνθσ» ωσ μόνιμου κεςμοφ ςτα πρότυπα του «Ζτουσ Γαςτρονομίασ» που
διοργανϊκθκε το 2013, υφίςταται ςειρά ιδιαίτερα επιτυχθμζνων παραδειγμάτων από
άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ οδθγοί για τθν υλοποίθςθ
αντίςτοιχθσ πρωτοβουλίασ ςτθ Σαντορίνθ, π.χ, το “Dine Athens” τθσ Alpha Bank αλλά και το
ιδιαίτερα πετυχθμζνο “Tinos Food Paths”17 που διοργανϊνει ο Σφλλογοσ Επαγγελματιϊν
17

www.tinosfoodpaths.gr
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Καταςτθμάτων Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ τθσ Τινου με τθ μορφι ςυλλογικισ δράςθσ
των κατοίκων και επαγγελματιϊν τθσ Τινου με ςτόχο τθν προαγωγι του γαςτρονομικοφ
πολιτιςμοφ του νθςιοφ και ςυγχρόνωσ τθν εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ και τθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν και πρωτοβουλιϊν. Το κάκε φεςτιβάλ διαμορφϊνει τον δικό του χαρακτιρα
και προςανατολιςμό. Υπάρχει ςυνεπϊσ πλοφςια και πολυδιάςτατθ εμπειρία προσ
αξιοποίθςθ ςε μια αντίςτοιχθ προςπάκεια ςτθ Σαντορίνθ.
Το Φεςτιβάλ Γαςτρονομίασ τθσ Σαντορίνθσ κα αποτελεί κεντρικό κεςμό κατά τθν διάρκεια
του χειμϊνα με προτεινόμενουσ μινεσ διεξαγωγισ τον Νοζμβριο ι εναλλακτικά τον
Φεβρουάριο. Θ ποικιλία των εκδθλϊςεων και δράςεων μπορεί να βαςιςτεί ςτισ κετικζσ
εμπειρίεσ του ζτουσ γαςτρονομίασ. Ταυτόχρονα το Φεςτιβάλ Γαςτρονομίασ κα πρζπει να
τφχει ςθμαντικισ προβολισ ςτο εξωτερικό και να απευκφνεται ςτο διεκνζσ κοινό του
νθςιοφ. Το Φεςτιβάλ κα μπορεί κάκε χρόνο να ζχει μια επίκαιρθ κεματολογία και να ζχει
διαφορετικό γεωγραφικό επίκεντρο.

Παραδείγματα Πρωτοβουλιϊν Ανάδειξθσ τθσ Σοπικισ Γαςτρονομικισ Παράδοςθσ ςτθν
Ελλάδα

Το Tinos Food Paths είναι ζνασ φορζασ ενεργόσ όλο το χρόνο,
μια δεξαμενι ιδεϊν και ηυμϊςεων, που κορυφϊνεται με τθ
“Γιορτι τθσ Γαςτρονομίασ” που πραγματοποιείται κάκε
δεφτερθ βδομάδα του Μαΐου ςτο νθςί και περιλαμβάνει
δράςεισ όπωσ ςυνζδρια και ςτρογγυλά τραπζηια, ξεναγιςεισ
ςτθν τθνιακι φπαικρο, γαςτρονομικζσ εμπειρίεσ κλπ.18
Θ ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ ωσ κφριου χαρακτθριςτικοφ τθσ
ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ ςτθν Κζρκυρα περιλαμβάνεται
ςτουσ ςτόχουσ του Corfu Food and Wine Festival το οποίο
διοργανϊνεται υπό τθν αιγίδα του ΕΟΤ. Ο χρόνοσ διεξαγωγισ
του Φεςτιβάλ τοποκετείται ςτθν ζναρξθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου ϊςτε μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ Κζρκυρασ ωσ
γαςτρονομικόσ προοριςμόσ να δοκεί κίνθτρο επιμικυνςθσ τθσ
περιόδου.19
Στο Sani Gourmet ο επιςκζπτθσ ζχει τθν ευκαιρία να γευτεί
δθμιουργίεσ βραβευμζνων Ελλινων ςεφ, νζων ταλζντων αλλά
και διεκνϊν, καταξιωμζνων ςεφ, με αςτζρια Michelin και να
αφεκεί ςε ζνα γευςτικό ταξίδι, επθρεαςμζνο από τισ διεκνείσ
τάςεισ ςτθ γαςτρονομία.20

18

www.greekgastronomyguide.gr/item/tinos-food-paths
www.corfufestival.org
20
www.sani-resort.com/el_GR/festivals/sani-gourmet
19
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Στο Φεςτιβάλ Γεφςθσ και Ραράδοςθσ Αιγαίου μαγείριςςεσ από
τθν Ράτμο και τα άλλα νθςιά μαγειρεφουν και διαγωνίηονται
ςε τζςςερισ κατθγορίεσ. Στισ δράςεισ του φεςτιβάλ
περιλαμβάνεται διιμερο workshop για παιδιά ζωσ 14 ετϊν,
ποδθλατοδρομίεσ και θμερίδα Ευ Ηθν.21
Το KOUZINA αποτελεί για τθν περιοχι του Άκω το κορυφαίο
γαςτρονομικό γεγονόσ τθσ χρονιάσ! Γιορτζσ τθσ φφςθσ, τθσ
κάλαςςασ, τθσ γθσ, των προϊόντων, διαγωνιςμοί και μακιματα
παραδοςιακισ μαγειρικισ, γεφςεισ που αναδεικνφουν τα
βιολογικά προϊόντα, γεφςεισ προςφυγικζσ, αρχαιοελλθνικζσ,
παραδοςιακζσ, μοναςτθριακζσ, μεςογειακζσ, αλλά και gourmet
πιάτα – δθμιουργίεσ τοπικϊν και διάςθμων chefs.22
Θ μεγάλθ γιορτι τθσ Κρθτικισ γαςτρονομίασ, του πολιτιςμοφ
και τθσ παράδοςθσ θ «Γιορτι Κρθτικισ Διατροφισ»,
διοργανϊνεται ςτο Δθμοτικό Κιπο εκφμνθσ. Εκλεκτά
προϊόντα τθσ Κρθτικισ γθσ, αντικείμενα λαϊκισ τζχνθσ,
μακιματα μαγειρικισ και ηαχαροπλαςτικισ, παρουςιάςεισ,
γευςιγνωςίεσ, πολλζσ και ποικίλεσ εκδθλϊςεισ. Μουςικι,
χοροί, δρϊμενα από τθν Κριτθ και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, κα
ολοκλθρϊνουν κάκε βράδυ μια ξεχωριςτι εμπειρία.23
Το Lesvos
Food
Fest,
ζνα
πολφχρωμο
μωςαϊκό
γεφςεων, πραγματοποιείται ςε 9 περιοχζσ τθσ Λζςβου.
Ρεριλαμβάνει μαγειρζματα, επίδειξθ τοπικϊν ςυνταγϊν,
παρουςίαςθ των τοπικϊν προϊόντων, εργαςτιρια αλλά και
επιςκζψεισ ςτα ςθμαντικότερα αξιοκζατα τθσ κάκε περιοχισ.24
Κάκε χρόνο ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του Σεπτζμβρθ
διοργανϊνεται από τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Σίφνου με τθν
υποςτιριξθ του Διμου Σίφνου και τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου
Αιγαίου το τριιμερο Φεςτιβάλ Κυκλαδικισ Γαςτρονομίασ
«Νικόλαοσ Τςελεμεντζσ» που ςτοχεφει ςτθν ακόμα
μεγαλφτερθ προβολι των τοπικϊν προϊόντων τθσ κυκλαδίτικθσ
γθσ και ςτθν ανάδειξθ τθσ ξεχωριςτισ γαςτρονομίασ των
νθςιϊν μασ.25

21

www.patmosweb.gr/civilgr/festival/geusis
www.mountathosarea.org
23
www.cretandietfestival.gr/en
24
https://lesvosfoodfest.com/
25
http://festivaltselementes.gr/
22
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Ρροβολι και Ρροϊκθςθ του Ρεηοπορικοφ Τουριςμοφ
Σφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ δικτφων πεηοπορικϊν και
ορειβατικϊν μονοπατιϊν26, ςτισ αρμοδιότθτεσ των Διμων και των τοπικϊν
ενδιαφερόμενων φορζων εντάςςεται πλζον και θ επεξεργαςία ολοκλθρωμζνων ςχεδίων
προβολισ των κατά νθςί περιθγθτικϊν δικτφων.
Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται ειδικότερα θ εκπόνθςθ και υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ
ενεργειϊν για τθν προβολι και προϊκθςθ του δικτφου διαδρομϊν και του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ ςτθ αντορίνθ, ςε βάκοσ πενταετίασ κακϊσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Το
πρόγραμμα μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:






ςχεδιαςμόσ λογότυπου, εταιρικισ ταυτότθτασ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ,
ςχεδιαςμόσ και παραγωγι περιεχομζνου για χριςθ ςε ψθφιακά / διαδικτυακά
μζςα προβολισ,
προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με εταιρίεσ δθμιουργίασ και διάκεςθσ προϊόντων και
υπθρεςιϊν ψθφιακισ πεηοπορικισ ξενάγθςθσ με προοπτικι δθμιουργίασ μίασ
θλεκτρονικισ εφαρμογισ για υπολογιςτζσ, κινθτά και ςυςκευζσ GPS που κα
διακζτει ςυγκεντρωμζνα για τθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά το ςφνολο των χαρτϊν
και πλθροφοριϊν πεηοπορικϊν διαδρομϊν, ϊςτε να αποτελζςει προωκθτικό
εργαλείο ςε Ελλάδα και εξωτερικό27,
ςυςτθματικι προϊκθςθ ςτο πεηοπορικό κοινό τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ
(κυρίωσ από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ), με διαδικτυακι προβολι του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ, είτε με τθ μορφι ειδικϊν αφιερωμάτων ςε ξζνεσ
ιςτοςελίδεσ τουριςτικοφ περιεχομζνου (π.χ. Viator28, Premium Europe29, No
footprint30), ι μζςω των ειδικϊν ενοτιτων ςε πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν κρατιςεων
(π.χ. Tripadvisor31), ι ιςτολόγιων (blogs) που λειτουργοφν διάφορεσ ομάδεσ με
κοινό ενδιαφζρον τθν πεηοπορία32.

Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ για τθν επικοινωνία και ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν με ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία του εξωτερικοφ που οργανϊνουν
πεηοπορικζσ εκδρομζσ, κακϊσ και με ορειβατικοφσ / πεηοπορικοφσ ςυλλόγουσ.

26

Υ.Α. 151344/165/18.01.2017.
Ενδεικτικά αναφζρονται θ ζκδοςθ πεηοπορικοφ χάρτθ ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι που
κυκλοφορεί από τισ Εκδόςεισ ΑΝΑΒΑΣΘ και του πεηοπορικοφ οδθγοφ ςε εφαρμογι για κινθτά
τθλζφωνα και tablets από τθν εταιρία topoGuide κακϊσ και του χάρτθ τθσ εταιρείασ TERRAIN.
28
www.viator.com/tours/Santorini/
29
www.mypremiumeurope.com/travel-news/greece/island-hiking-santorini.htm
30
www.nofootprint.gr/santorini-self-guided-walking-holiday
31
www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189433-d2368798-Reviews-Hiking_Trail_Fira_OiaSantorini_Cyclades_South_Aegean.html
32
http://monopatiasantorinis.blogspot.gr, http://paths-of-santorini.blogspot.gr
27
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5.

ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ

5.1

κοπόσ ςφςταςθσ του Σοπικοφ υμφϊνου Ποιότθτασ

Στο πρϊτο μζροσ του παρόντοσ ζργου (Παραδοτζο Α.1 «Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ τθσ
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ» του «Master Plan τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ»)
αναδείχκθκαν οι ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει θ Σαντορίνθ από τθν
ραγδαία ανάπτυξθ τθσ ωσ ενόσ από διαςθμότερουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ
παγκοςμίωσ, και των ςυνεπακόλουκων μεγάλων πιζςεων ςτο φυςικό και οικιςτικό
περιβάλλον του νθςιοφ με ςυνζπεια τον κίνδυνο υποβάκμιςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ
και υποβάκμιςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ςτο μζλλον. Στο πλαίςιο αυτό αναδεικνφεται
ειδικότερα θ ανάγκθ για τθ διαφοροποίθςθ του προτφπου ανάπτυξθσ και τον εμπλουτιςμό
του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν κατεφκυνςθ του τρίπτυχου «ποιότθτα – αυκεντικότθτα –
πολιτιςμόσ», ςτόχοσ που επιδιϊκεται με τθν υλοποίθςθ τθσ «Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ
Σαντορίνθσ».
Για τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ προςανατολιςμοφ προσ ζνα νζο πρότυπο τουριςτικισ
ανάπτυξθσ με επίκεντρο τον πολιτιςμό, απαιτείται πζραν τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ κατάλλθλου
ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ (όπωσ προτείνεται με τθ μορφι ςφςταςθσ ενόσ Φορζα
Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ) και θ ςυλλογικι κινθτοποίθςθ και ςφμπραξθ
φορζων και επιχειριςεων του νθςιοφ με τθ μορφι ενόσ Σοπικοφ υμφϊνου Ποιότθτασ, το
οποίο μζςα από τθ ςυνεργαςία και τθν αμοιβαία δζςμευςθ των μελϊν του κα ςυμβάλλει
ςτθ διαμόρφωςθ μιασ «ταυτότθτασ ποιότθτασ» για το τουριςτικό προϊόν του νθςιοφ.
Θ προςζγγιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι προϊόντων και προςφορά υπθρεςιϊν,
ιδιαίτερα ςτον τομζα του τουριςμοφ, δθμιουργεί ζνα νζο πεδίο δραςτθριοποίθςθσ ςτο
πλαίςιο τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ. Θ ςφμπραξθ επιχειριςεων και φορζων ςτο
πλαίςιο ενόσ Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ διζπεται από τθν υιοκζτθςθ και τιρθςθ
κανόνων και προδιαγραφϊν, κακϊσ και τθν προϊκθςθ και ενίςχυςθ ςυνεργειϊν που
βελτιϊνουν τθν ποιότθτα και προςδίδουν ταυτότθτα ςτισ παρεχόμενεσ τουριςτικζσ
υπθρεςίεσ ςτθν περιοχι. Με τθ μορφι αυτι, θ λειτουργία ενόσ Τοπικοφ Συμφϊνου
Ροιότθτασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν αναβάκμιςθ τόςο των υπθρεςιϊν, όςο
και των προϊόντων του τουριςτικοφ προοριςμοφ.
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προςζγγιςθσ, προτείνεται ςυνεπϊσ θ δθμιουργία ενόσ Σοπικοφ
υμφϊνου Τποςτιριξθσ & Ανάπτυξθσ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ αντορίνθσ
(«Σφμφωνο»), με βάςθ το πρότυπο που ζχει αναπτυχκεί από τθν εταιρία ΤΟΡΟΣ
Συμβουλευτικι για τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι των Αρχαίων Κεάτρων τθσ Θπείρου33 και ζχει
υιοκετθκεί από το «Διάηωμα». Το Σφμφωνο κα ςτθρίηεται ςτθν ςφναψθ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ενόσ «Μνθμονίου Συνεργαςίασ», ςχζδιο του οποίου επιςυνάπτεται.

33

«Ρολιτιςτικζσ Διαδρομζσ ςτθν Ιπειρο & Τοπικι Οικονομία – Μελζτθ για τθν οργάνωςθ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ τοπικισ οικονομίασ τθσ Θπείρου ςτθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι των Αρχαίων Κεάτρων
τθσ Θπείρου», ΤΟΡΟΣ Συμβουλευτικι, Απρίλιοσ 2017.
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Βαςικι επιδίωξθ λειτουργίασ του Συμφϊνου αποτελεί θ ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν
ςυνεργαςιϊν οριηόντιασ και κάκετθσ διαςφνδεςθσ και δθμιουργία ςυνεργιϊν και
οικονομιϊν κλίμακασ μεταξφ των επιχειριςεων, με ςτόχο:


τθ δθμιουργία προχποκζςεων ςε τοπικό επίπεδο για τθν παροχι προϊόντων και
υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ, μζςα από τθ διαμόρφωςθ και τιρθςθ ενόσ
προτφπου λειτουργίασ των επιχειριςεων, κακϊσ και τθν γνϊςθ και τιρθςθ τθσ
νομοκεςίασ που διζπει τθ δραςτθριότθτα των επιχειριςεων,



τον ςχεδιαςμό και τθν προϊκθςθ ενόσ ειδικοφ ςιματοσ ποιότθτασ για τισ
παρεχόμενεσ από τα μζλθ υπθρεςίεσ και προϊόντα,



τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν και τθν επίτευξθ ςυνεργειϊν
που αποςκοποφν ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του προοριςμοφ,



τθν προϊκθςθ του εκςυγχρονιςμοφ, τθσ καινοτομίασ και «καλϊν πρακτικϊν»
επιχειρθματικισ λειτουργίασ, και τζλοσ



τθν ςυλλογικι ςυμβολι ςτθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
τθσ Σαντορίνθσ, κακϊσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων με
τρόπο που να διαςφαλίηει τθν αειφόρο ανάπτυξθ του νθςιοφ.

τρατθγικοί ςκοποί του Συμφϊνου μζςα από τθν προςζγγιςθ αυτϊν των επιμζρουσ ςτόχων
αποτελεί ςυνεπϊσ αφενόσ θ ςυνολικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και θ
διαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του προοριςμοφ, κακιςτϊντασ το ςθμείο αναφοράσ
για τθν αναγνϊριςθ από τουσ επιςκζπτεσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και
προϊόντων ςτο νθςί, και αφετζρου θ υποςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ Πολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ λειτουργϊντασ ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των παραγωγικϊν
τομζων τθσ οικονομίασ τθσ Σαντορίνθσ και ωσ όχθμα ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ και
ευρφτερου τουριςμοφ ςτο νθςί.

5.2

Βαςικά χαρακτθριςτικά και αρχζσ λειτουργίασ του Σοπικοφ υμφϊνου Ποιότθτασ

Βαςικά χαρακτθριςτικά και αρχζσ λειτουργίασ του Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ τθσ
Σαντορίνθσ προτείνονται να είναι τα ακόλουκα:


Το Σφμφωνο απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και
φορείσ ιδιωτικοφ, κοινωφελοφσ και δθμόςιου χαρακτιρα, με ομοειδι ι
ςυμπλθρωματικά χαρακτθριςτικά, οι οποίοι ςχετίηονται με τθν «Ρολιτιςτικι
Διαδρομι τθσ Σαντορίνθσ» και ςυναποφαςίηουν να ςυνεργαςτοφν ςε εκελοντικι
βάςθ, με αυτοδζςμευςθ, προκειμζνου να προωκιςουν τθ «Διαδρομι» και τθν
Σαντορίνθ ωσ προοριςμό, με κοινό όραμα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων.



Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Σφμφωνο αποκτοφν όςοι από τισ ωσ άνω κατθγορίεσ
αςκοφν δραςτθριότθτα ι οποία βρίςκεται ςε γεωγραφικι, ι / και λειτουργικι
ςυνάφεια και αλλθλεπίδραςθ με τθ «Διαδρομι» και τθν Σαντορίνθ.
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Επιδίωξθ του Συμφϊνου αποτελεί θ ευρφτερθ δυνατι ςυμμετοχι, ζτςι ϊςτε να
ςυγκροτθκεί μια ιςχυρι ομάδα, τα μζλθ τθσ οποίασ, αποδεχόμενα τουσ κανόνεσ
του Συμφϊνου, τόςο μεμονωμζνα, όςο και – κυρίωσ – μζςω ςυνεργειϊν,
αποδζχονται τθν τοπικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ, ενςωματϊνουν ςτθν πολιτικι και
τθ λειτουργία τουσ ςτοιχεία τοπικισ ταυτότθτασ, ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία του
καλοφ ονόματοσ του νζου τουριςτικοφ προϊόντοσ (το brand name τθσ
«Διαδρομισ»), ενϊ ςυνδράμουν ςε αυτό και το διαφυλάςςουν ωσ μια «ςυλλογικι
περιουςία», λειτουργϊντασ ωσ πρεςβευτζσ των άλλων μελϊν, τθσ ομάδασ ωσ
οντότθτασ και τθσ περιοχισ.



Κακιερϊνονται ελάχιςτα κριτιρια ςυμμετοχισ που δεν αποκαρρφνουν με
δαιδαλϊδεισ και κοςτοβόρεσ διαδικαςίεσ τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ απ’ το να
προςζλκουν ςτο Σφμφωνο. Αντικζτωσ, αυτζσ «επιβραβεφονται», ςτο μζτρο που
ενςωματϊςουν μια πολιτικι αλλαγϊν και αυτοβελτίωςθσ και επιδείξουν
ςτακερότθτα ςτθν αξία του διαρκοφσ εκςυγχρονιςμοφ τουσ, ϊςτε να καταςτοφν
ανταγωνιςτικζσ. Τα ιδθ εφαρμοηόμενα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ λαμβάνονται
υπόψθ.



«Μικροί» και «μεγάλοι» αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο που εμπνζεται και
εργάηεται για τον ίδιο ςτόχο. Θ ςυμβολι του κάκε μζρουσ δεν αποτιμάται μόνο ςε
οικονομικοφσ δείκτεσ, αλλά και μζςα από τισ ςυνζργειεσ που αξιοποιεί και από τθν
αποτφπωςθ και τθ ςτακερότθτα τθσ διάκεςθσ για ενςωμάτωςθ τθσ καινοτομίασ,
τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και των τοπικϊν πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ςτθ λειτουργία
μιασ μονάδασ. Ωςτόςο, οι εταίροι που κα κελιςουν να ςυμμετάςχουν ςτο Σφμφωνο
και ζχουν και τθ βοφλθςθ και τθν οικονομικι δυνατότθτα να το πράξουν, καλοφνται
ςε δεφτερθ φάςθ να δείξουν ζμπρακτα τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ιςχυροποίθςθ τθσ
κοινισ προςπάκειασ μζςω μιασ περιοριςμζνθσ οικονομικισ ςυμβολισ που κα
λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά με άλλεσ δυνθτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και κα
διευκολφνει τθ διάρκεια και αντοχι τθσ πρωτοβουλίασ. Σε πρϊτθ φάςθ κα
αναηθτθκοφν οικονομικοί πόροι από τον ιδιωτικό τομζα με τθ μορφι χορθγιϊν από
τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ που κα ςυμμετάςχουν ςτο Σφμφωνο.



Ραρζχεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Σφμφωνο, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ πλιρωςθσ
ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που τίκενται ανά επίπεδο, το «ιμα τθσ Πολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ αντορίνθσ», ωσ ζνδειξθ και αποτφπωςθ τθσ ποιότθτασ των
υπθρεςιϊν και προϊόντων που προςφζρουν, με τθ φιλοδοξία να κακιερωκεί ςτθν
εξζλιξι του ςτθν εςωτερικι και διεκνι τουριςτικι αγορά ωσ αναγνωρίςιμο,
αξιόπιςτο και υψθλοφ κφρουσ ςιμα ποιότθτασ.



Μζςω των δραςτθριοτιτων του Συμφϊνου ενκαρρφνονται και αξιοποιοφνται οι
ςυνζργειεσ μεταξφ των «ςυμπρωταγωνιςτϊν» (παρόχων υπθρεςιϊν και
δθμιουργϊν τθσ εικόνασ) του νζου τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ Σαντορίνθσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επί
μζρουσ ςυμμετεχόντων και τθσ επιςκεψιμότθτασ του προοριςμοφ.
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5.3



Αποδίδεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ,
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των εργοδοτϊν, εργαηομζνων και
αυτοαπαςχολοφμενων, τα οποία αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ των γνϊςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων τουσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ
και τθσ ςυνεργατικότθτασ, και ςτθν ενίςχυςθ του αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των
μικρομεςαίων επιχειριςεων.



Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ του υμφϊνου προςδιορίηεται πενταετισ διάρκεια (με
δυνατότθτα επζκταςθσ ι ενδιάμεςθσ μετεξζλιξθσ ςε άλλθ νομικι μορφι). Ο πρϊτοσ
χρόνοσ κα είναι προπαραςκευαςτικόσ, με ιπιο βακμό εμπλοκισ ςτθν πρϊτθ φάςθ
τθσ προςπάκειασ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ο χρόνοσ – χωρίσ πιεςτικζσ επιλογζσ και
δεςμεφςεισ – να διαμορφωκεί το αναγκαίο επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, που θ εμπειρία
από τθν προϊκθςθ άλλων δικτυϊςεων αποδεικνφει ότι αποτελεί απολφτωσ
αναγκαία προχπόκεςθ για τθν τελικι επιτυχία μιασ τζτοιασ πρωτοβουλίασ, αλλά
και να προχωριςουν τα μζλθ ςτισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ που απαιτοφνται.



Το φςτθμα Διοίκθςθσ του Συμφϊνου οφείλει να χτίηει ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ
ανάμεςα ςτα μζρθ που ςυμπράττουν, με τθν εκπροςϊπθςθ, χωρίσ αποκλειςμοφσ
όλων των πλευρϊν ςτα Πργανα Διοίκθςθσ. Θ ςυμμετοχι επίςθσ προςωπικοτιτων
εγνωςμζνου κφρουσ, μπορεί να προςδϊςει προςτικζμενθ αξία, αλλά και να
διευκολφνει ζνα τόςο ςφνκετο, ςτα πρϊτα τουλάχιςτον βιματά του ζργο. Στθν
πρϊτθ φάςθ, θ διοίκθςθ κα επιλεγεί από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, με
πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ και τθ λογικι τθσ ομοφωνίασ («by consensus»). Στθ
δεφτερθ φάςθ, μετά από μια τριετία εφαρμογισ του ςυμφϊνου, θ επιλογι τθσ νζασ
διοίκθςθσ κα γίνει με εκλογι των εκπροςϊπων των άλλων, πλθν του Διμου Κιρασ,
από τα οικονομικά ενιμερα μζλθ του Συμφϊνου.

Διαδικαςία ςφςταςθσ και ενεργοποίθςθσ του Σοπικοφ υμφϊνου Ποιότθτασ

Τθν πρωτοβουλία για τθν υλοποίθςθ του εγχειριματοσ ςφςταςθσ του υμφϊνου καλείται
να αναλάβει ο Διμοσ Θιρασ, ο οποίοσ κα ςυμβάλει μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ ενόσ αρχικοφ
πυρινα ςυντελεςτϊν (επιχειρθματιϊν, εκπροςϊπων ςυλλογικϊν, πολιτιςτικϊν και λοιπϊν
φορζων, προςωπικοτιτων του νθςιοφ κλπ.) και ευρφτερων ςυνεργαςιϊν με ςτρατθγικοφσ
εταίρουσ ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ δικτφωςθσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια, ο Διμοσ Κιρασ κα
προωκεί και κα υποςτθρίηει εμπράκτωσ τθ ςφνδεςι του Συμφϊνου με τθν τοπικι
οικονομία, αλλά και κα προςδιορίηει / διαςφαλίηει τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τα
αναγκαία βιματα που κα διαμορφϊςουν το αναγκαίο κλίμα εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του
ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα και κα κζςουν ςτζρεεσ βάςεισ για τθ βιωςιμότθτα του
εγχειριματοσ.
Θ διαδικαςία ςφςταςθσ του Συμφϊνου, με πρωταρχικι επιδίωξθ τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ελάχιςτθσ αναγκαίασ ςυμμετοχισ ιδιωτικϊν επιχειριςεων, προτείνεται να διεξαχκεί ςε δφο
διαδοχικζσ φάςεισ.
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Κατά τθν πρϊτθ, εκτιμάται αρχικά το ποιεσ είναι εκείνεσ οι επιχειριςεισ που για λόγουσ
λειτουργικοφσ, κλαδικοφσ, αναπτυξιακοφσ, διαςφάλιςθσ τεκμθρίων ποιότθτασ κλπ. είναι
κρίςιμο να ςυμμετζχουν ςτο Σφμφωνο. Για τον εντοπιςμό τουσ είναι χριςιμο να
αξιοποιθκεί το πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ (Α.1 «Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ»), ςτο οποίο περιγράφονται το επιχειρθματικό δυναμικό και
υποδομζσ ςτο νθςί, θ ζνταξθ των οποίων ςτο Σφμφωνο είτε επιβάλλεται, είτε κρίνεται
πρόςφορθ.
Κυρίαρχθ κζςθ μεταξφ των κριτθρίων που πρζπει να πλθροφν οι υπό αναηιτθςθ
επιχειριςεισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ είναι θ δυνατότθτά τουσ να δθμιουργοφν, να ςυμβάλλουν
και να μετζχουν ςε ςυνζργειεσ που κα προςδϊςουν ϊκθςθ και αναπτυξιακι διάςταςθ ςτθ
ςφνδεςθ τθσ Διαδρομισ με τθν τοπικι οικονομία και επιχειρθματικότθτα, αποτελϊντασ
παράλλθλα το πρϊτο απτό δείγμα τθσ πεποίκθςισ τουσ για τθν πολλαπλαςιαςτικι και ςε
πολλά επίπεδα αξία τθσ ςυνεργατικότθτασ και ςυμπλθρωματικότθτασ.
Αφοφ λοιπόν εντοπιςτοφν με αυτό τον τρόπο οι πρϊτοι 10-15 κρίςιμοι ςυντελεςτζσ του
εγχειριματοσ, ςυγκροτείται με πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ μια ομάδα που κα
αναλάβει να προςεγγίςει τον κακζνα ξεχωριςτά, επικοινωνϊντασ τθ φιλοςοφία του
Συμφϊνου, επιδιϊκοντασ τθ ςφμπραξι του και οριςτικοποιϊντασ τθ βοφλθςθ, τθ
δυνατότθτα και το είδοσ ςυνεργειϊν ςτισ οποίεσ κζλει να ςυμμετάςχει.
Ραράλλθλα, δθμιουργείται και είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο θ παρουςίαςθ τθσ Διαδρομισ
και του Συμφϊνου, ϊςτε να μπορεί οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ να ενθμερωκεί
πλθρζςτερα για το αντικείμενο αυτοφ του εγχειριματοσ.
Θ ίδια ακριβϊσ διαδικαςία των ξεχωριςτϊν ςυναντιςεων ενθμζρωςθσ κα ακολουκθκεί και
όςον αφορά επιλεγμζνουσ ςυλλογικοφσ φορείσ (π.χ. ενϊςεισ ξενοδόχων και ενοικιαηόμενων
δωματίων, εμπορικοί ςφλλογοι) προκειμζνου να αγκαλιάςουν τθν πρωτοβουλία και να
ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ, κινθτοποίθςθ και παρότρυνςθ των μελϊν
τουσ για τθ ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο.
Κατά τθ δεφτερθ φάςθ εφαρμόηεται θ διαδικαςία των «ανοιχτϊν κυρϊν», θ οποία
επιτρζπει ςε όςουσ πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ ι ζχουν διάκεςθ ι εμπνζονται από
το κοινό όραμα να προςζλκουν και να ςυνυπογράψουν τθν ζνταξι τουσ ςτο Σφμφωνο.
Για το ςκοπό αυτό, ο Διμοσ Κιρασ καλείται να διοργανϊςει δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ,
απευκυνόμενοσ ςε επαγγελματίεσ και επιχειριςεισ τουσ οποίουσ και καλεί να προςζλκουν,
μζςα από ζνα πρόγραμμα προςωπικϊν προςκλιςεων και ανακοινϊςεων, ςτισ οποίεσ
αναφζρεται απαραιτιτωσ ο δικτυακόσ τόποσ ενθμζρωςθσ για τθν Διαδρομι και το
Σφμφωνο. Σχετικζσ ανακοινϊςεισ κα αναρτθκοφν και ςτισ ιςτοςελίδεσ του Διμου και
τοπικϊν ςυλλογικϊν φορζων.
Στισ εκδθλϊςεισ αυτζσ κα πραγματοποιείται μια ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ Διαδρομισ, του
Συμφϊνου και των ςκοπϊν που τα διζπουν, κα επεξθγοφνται τα προςδοκϊμενα
αποτελζςματα
για τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ και κα δίνεται ζμφαςθ ςτισ
επιδιωκόμενεσ ςυνζργειεσ, ζτςι ϊςτε ο το κάκε δυνθτικό μζλοσ να μπορζςει να διακρίνει τα
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πλεονεκτιματα για τθ δικι του επιχείρθςθ ι δραςτθριότθτα από τθν ζνταξι του ςτο
Σφμφωνο.
Λδανικά, κα μποροφν να ζχουν ιδθ δρομολογθκεί ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ για
ανάπτυξθ ςυνεργειϊν ι να ζχουν καταγραφεί πικανζσ δυνατότθτεσ ςυνεργειϊν, π.χ. με τθ
μορφι ομαδικϊν προγραμμάτων ςτα οποία ζχουν ιδθ αποφαςίςει να μετάςχουν οι αρχικοί
ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε θ εκδιλωςθ να μθ περιοριςτεί ςτθν παρουςίαςθ, αλλά να
λειτουργιςει ςτθν ουςία ωσ μια πρϊτθ θμζρα ανάπτυξθ ι και επικφρωςθσ ςυνεργειϊν, ςαν
αυτζσ που προβλζπει το Σφμφωνο.
Θ λειτουργία του Συμφϊνου κα υποςτθριχκεί ςτθ ςυνζχεια μζςω του Φορζα Διαχείριςθσ &
Μάρκετινγκ Προοριςμοφ (DMMO) ωσ επιχειρθςιακοφ βραχίονα τθσ προϊκθςθσ τθσ
Διαδρομισ, ο οποίοσ κα κλθκεί να αναλάβει τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του Συμφϊνου, κα
ςυμμετάςχει ςτθ διοίκθςι του, και κα ςυμβάλλει ςτθ βιωςιμότθτα και ανάπτυξθ του
εγχειριματοσ, υποςτθρίηοντασ εμπράκτωσ τθν προςπάκεια με οικονομικοφσ πόρουσ και
παροχι τεχνογνωςίασ. Ρροσ τοφτο κα ςυγκροτιςει «Ομάδα Διαχείριςθσ», τθν οποία κα
ςτελεχϊςει με προςωπικό, το οποίο κα απαςχολείται κατά κφριο λόγο για τθν υποςτιιξθ
λειτουργίασ του Συμφϊνου.
Στο πλαίςιο αυτό κα αναλάβει πρωτοβουλίεσ ςτισ οποίεσ ςυμφωνοφν να ςυμπράξουν τα
μζλθ του Συμφϊνου για τθν εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ, διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των
κανόνων, τον ζλεγχο των ςυμφωνθκζντων δεςμεφςεων και κριτθρίων ζνταξθσ, και τθ
μεταφοράσ τεχνογνωςίασ. Κα κατακζτει προτάςεισ χρθματοδότθςθσ προγραμμάτων που
υπθρετοφν το ςυνολικό εγχείρθμα και τουσ ςκοποφσ του Συμφϊνου και κα διαςφαλίηει όλα
τα αναγκαία μζςα που κα προβάλουν και κα προάγουν ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό το
νζο τουριςτικό προϊόν ωσ ταξιδιωτικό προοριςμό. Ειδικότερα, ςε εφαρμογι των ανωτζρω,
ο Φορζασ Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ κα:


προάγει με δράςεισ και δραςτθριότθτεσ τθν επαγγελματικι ενθμζρωςθ και
κατάρτιςθ των μελϊν του Συμφϊνου, προςφεφγοντασ ςτισ προσ τοφτο υπθρεςίεσ
πιςτοποιθμζνων φορζων κατάρτιςθσ (ΚΕΚ κλπ.), ι / και ςε ςυνεργαςία με
εκπαιδευτικά ιδρφματα, οργανιςμοφσ, επιμελθτιρια κλπ.



ζχει τθν ευκφνθ διαμόρφωςθσ του ιματοσ τθσ Διαδρομισ και του ςυςτιματοσ
ελζγχου των προχποκζςεων για τθν απόκτθςι του από τα μζλθ του Συμφϊνου,
μετά το πρϊτο προπαραςκευςτικό ζτοσ, για τον περιοδικό ζλεγχο τιρθςθσ των
προδιαγραφϊν που τίκενται ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα του Συμφϊνου
και για τθν απόδοςθ του Σιματοσ ςε νζα μζλθ που εντάςςονται ςτο Σφμφωνο (προσ
τοφτο, είτε προςφεφγει ςε υπθρεςίεσ εξειδικευμζνων παρόχων, είτε δθμιουργεί
ομάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνων ςτελεχϊν, τα οποία μετά από ζλεγχο που
διενεργοφν προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμμόρφωςθ με τα κριτιρια που
τίκενται ςτο παρόν μνθμόνιο, παρζχουν ςτθν ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ ι
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθ ςχετικι διαπίςτευςθ για τθν ζνταξθ ςτο Σφμφωνο
και τθν απόκτθςθ του Σιματοσ τθσ Διαδρομισ).



λειτουργεί το διαδικτυακό ιςτότοπο (portal) τθσ Διαδρομισ και του Συμφϊνου, ζχει
τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ του περιεχομζνου του, κακορίηει τθ διαδικαςία υποδοχισ
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και χειριςμοφ παραπόνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να
προλαμβάνεται θ επανάλθψι τουσ.

5.4



αναπτφςςει, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα του Συμφϊνου, προγράμματα
marketing και προβολισ και διαςφαλίηει όλα τα αναγκαία μζςα που κα
προβάλλουν (ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι), ςτο εςωτερικό και διεκνϊσ, τθ
Διαδρομι και το Σφμφωνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται: θ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, οι
πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεισ, όπωσ ςυνζδρια, ςεμινάρια, διαλζξεισ και δθμόςιεσ
ςυηθτιςεισ, θ διοργάνωςθ ταξιδιϊν από και προσ το εξωτερικό, θ διενζργεια
ερευνϊν αγοράσ και επιςτθμονικϊν ερευνϊν και κάκε είδουσ μελετϊν κλπ.



υποβάλλει, κατά μόνασ ι από κοινοφ με τα μζλθ του Συμφϊνου, ι για λογαριαςμό
τουσ, προτάςεισ ςυμμετοχισ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία και αναλαμβάνει τθ
διαχείριςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ.



ςυνεργάηεται με ειδικοφσ ςε κζματα τουριςμοφ για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ
ςτθν περιοχι.



ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ και φυςικά πρόςωπα που επιδιϊκουν τθν
προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ και αναλαμβάνει κοινζσ δραςτθριότθτεσ
ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.

Προϊκθςθ Προτφπων Ποιότθτασ ςτο Πλαίςιο του Σοπικοφ υμφϊνου

Μια από τισ πλζον βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του Συμφϊνου είναι θ δζςμευςθ των μελϊν
για τθ ςυμμόρφωςι τουσ με προδιαγραφζσ και όρουσ παροχισ προϊόντων και υπθρεςιϊν
ποιότθτασ που κα αντανακλάται από τθν χοριγθςθ του ιματοσ Ποιότθτασ του Συμφϊνου.
Στο πλαίςιο αυτό ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία να τεκοφν τζτοια κριτιρια ςυμμετοχισ, ζτςι
ϊςτε να μποροφν όλοι ι ςχεδόν όλοι όςοι κα βρεκοφν ςτο δρόμο των επιςκεπτϊν τθσ
Διαδρομισ να υιοκετιςουν ςε πρϊτθ φάςθ τουλάχιςτον τα απολφτωσ βαςικά και
απαραίτθτα. Σε αμζςωσ επόμενθ φάςθ, κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκομίηουν τα
αναπτυξιακά οφζλθ και κα γίνονται ςυνείδθςθ τα πλεονεκτιματα των κανόνων ποιότθτασ,
τα μζλθ του Συμφϊνου κα κλθκοφν ωςτόςο να υιοκετιςουν και να εφαρμόςουν ςτθ
λειτουργία τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ προδιαγραφζσ και πρότυπα
ποιότθτασ, ανεβάηοντασ αντιςτοίχωσ και τθν κλίμακα αξιολόγθςθσ.
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ και ςιματα ποιότθτασ που
εφαρμόηονται ςτον χϊρο του τουριςμοφ και τα οποία προτείνονται να αποτελζςουν
πικανζσ επιλογζσ για τα μζλθ του Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ, πάντα
ςυμπλθρωματικά προσ άλλα πρότυπα και ςιματα που ιδθ εφαρμόηονται ςτθν αγορά ι που
μπορεί να δθμιουργθκοφν μελλοντικά.
Οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διεκνοφσ τουριςτικισ ηιτθςθσ προςανατολίηονται ςτθν αναηιτθςθ
προοριςμϊν, επιχειριςεων και δραςτθριοτιτων, που πλθροφν κριτιρια ποιότθτασ ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν, και ςτθρίηονται ςτθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ προςταςίασ του
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περιβάλλοντοσ και τθσ βιωςιμότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό, τα ςιματα ποιότθτασ και τα
ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ αποτελοφν πλζον ζνα από τα ιςχυρότερα εργαλεία μάρκετινγκ
και επικοινωνίασ ςτον τομζα του τουριςμοφ. Θ πιςτοποίθςθ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν
αναβάκμιςθ του επιπζδου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθν αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων, αλλά ολοζνα και περιςςότερα των
τουριςτικϊν προοριςμϊν γενικότερα.
Βαςικά ςυςτατικά τθσ πιςτοποίθςθσ αποτελοφν ο κακοριςμόσ κριτθρίων και προτφπων, θ
εκελοντικι ςυμμετοχι των επιχειριςεων, οι διαδικαςίεσ ελζγχου και αξιολόγθςθσ, και θ
αναγνϊριςθ των επιχειριςεων που πλθροφν τα κριτιρια, με τθν απονομι ενόσ ςιματοσ ι
λογότυπου.
Στθ μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου “European Tourism Labelling” αναφζρεται θ
καταγραφι ςυνολικά 231 διεκνϊν και εκνικϊν ςθμάτων ςτον τομζα του τουριςμοφ34, με
159 πιςτοποιιςεισ ςθμάτων να εφαρμόηονται ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Στθν Ελλάδα
ειδικότερα, βαςικζσ κατθγορίεσ και ενδεικτικά παραδείγματα πιςτοποιιςεων / ςθμάτων
ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, που εφαρμόηονται ςτον τομζα του τουριςμοφ
είναι τα ακόλουκα:



Σιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και αειφορίασ (eco-labels) που πιςτοποιοφν
τθν τιρθςθ περιβαλλοντικϊν – «πράςινων» διαδικαςιϊν λειτουργίασ των
επιχειριςεων, π.χ. το διεκνζσ ςιμα οικολογικισ ποιότθτασ Green Key χορθγείται
ςτθν Ελλάδα από το 2009 μζςω τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ
(ΕΕΡΦ)35 και είναι αναγνωριςμζνο και από το Ραγκόςμιο Συμβοφλιο για τον
Αειφόρο Τουριςμό36. Με τθν χοριγθςθ του ευρωπαϊκοφ οικολογικοφ ςιματοσ
τουριςμοφ “Ecolabel”37, που χρθςιμοποιείται ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
πιςτοποιοφνται τουριςτικά καταλφματα που πλθροφν μια ςειρά από κριτιρια
επιδόςεων ςε διάφορουσ περιβαλλοντικοφσ τομείσ. Το ςιμα πιςτοποίθςθσ των

34

“Research for TRAN Committee – European Tourism Labelling”, Directorate General for Internal
Policies, European Parliament, March 2018.
35
https://eepf.gr/el/greenkey
36
Global Sustainable Tourism Council
37
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
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επιδόςεων βιωςιμότθτασ Travelife, το οποίο λειτουργεί ο Βρετανικόσ Ταξιδιωτικόσ
Σφνδεςμοσ (ABTA)38 και απονζμεται ςε ξενοδοχεία και καταλφματα, με
περιςςότερεσ από 200 επιχειριςεισ διοργάνωςθσ οργανωμζνων ταξιδιϊν να το
χρθςιμοποιοφν για να παρακολουκοφν τα ςυμβεβλθμζνα με αυτοφσ ξενοδοχεία και
καταλφματα). Το “Green Globe” ζχει τεκεί ςτθν αγορά ωσ το διεκνζσ πρότυπο για τθ
διαχείριςθ τθσ αειφορίασ ςτον τομζα του τουριςμοφ. Τζλοσ, το Ελλθνικό ςιμα
οικολογικισ επιβράβευςθσ “Green Choice”39 που απονζμεται ςε επιχειριςεισ, οι
οποίεσ λαμβάνουν μζτρα και εφαρμόηουν πολιτικζσ που μειϊνουν το οικολογικό
τουσ αποτφπωμα, ςφμφωνα με ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, το οποίο βαςίηεται ςε
διεκνϊσ αναγνωριςμζνα κριτιρια για τθν αειφορικι παραγωγι και διαχείριςθ
υπθρεςιϊν και προϊόντων.


Σιματα ποιότθτασ, όπωσ το “Q Label”, ελβετικό ςιμα ποιότθτασ για τον Τουριςμό,
το οποίο είναι αναγνωριςμζνο από τθν HOTREC40 (ςτισ πιςτοποιθμζνεσ επιχειριςεισ
παρζχεται επιπλζον το δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν το Σιμα European Hospitality
Quality EHQ τθσ HOTREC για τθν προβολι τουσ41) και το πρότυπο πιςτοποίθςθσ
τουριςτικϊν καταλυμάτων “We do local”42 που δθμιουργικθκε για να πιςτοποιεί
επιχειριςεισ που ενιςχφουν τθν τοπικι παραγωγι και οικονομία, προβάλλουν τον
πολιτιςμό, τθ γαςτρονομία, το περιβάλλον και τθν αειφορία του τόπου τουσ, και
προάγουν τθν ελλθνικι φιλοξενία.



Ριςτοποίθςθ τοπικισ κουηίνασ, π.χ. το πρόγραμμα «Ελλθνικό Ρρωινό» του
Ξενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΞΕΕ), το οποίο υλοποιείται από το 2010 με
ςκοπό τον εμπλουτιςμό του πρωινοφ που προςφζρεται ςτα ελλθνικά ξενοδοχεία,
με προϊόντα Ελλθνικισ παραγωγισ, κακϊσ και παραδοςιακά τοπικά εδζςματα τθσ
κάκε περιοχισ τθσ Ελλάδασ. Θ Συνομοςπονδία Επιχειρθματιϊν Τουριςτικϊν
Καταλυμάτων Ελλάδοσ (ΣΕΤΚΕ) κακιζρωςε το 2017 το πρόγραμμα «Καλάκι
Ρρωινοφ», με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που
προςφζρουν τα μικρά τουριςτικά καταλφματα. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και
πιςτοποίθςθσ διενεργείται ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ
Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ. Επίςθσ, το περιφερειακό ςιμα ποιότθτασ
“Aegean Cuisine”43, το οποίο απονζμεται ςε επιχειριςεισ που αναδεικνφουν τθν
ιδιαίτερα πλοφςια γαςτρονομικι παράδοςθ του Αιγαίου, και παράγουν ι και
εμπορεφονται χαρακτθριςτικά τοπικά παραγόμενα προϊόντα.

38

Το Travelife ξεκίνθςε το 2007 από τον Βρετανικό Ταξιδιωτικό Σφνδεςμο ΑΒΤΑ και τον Ολλανδικό
ταξιδιωτικό ςφνδεςμο ANVR, με τθν υποςτιριξθ του Ρανεπιςτθμίου Leeds Metropolitan (Θνωμζνο
Βαςίλειο), του Ρανεπιςτθμίου Lund (Σουθδία) και τθσ ECEAT-Projects, ενόσ Ολλανδικοφ μθ
κερδοςκοπικοφ
οργανιςμοφ
που
προωκεί
τθ
βιωςιμότθτα
ςτον
τουριςμό.
(www.travelife.info/index_new.php?menu=about_travelife&lang=gr)
39
www.green-choice.gr
40
Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία Εκνικϊν Ενϊςεων Ξενοδοχείων, Εςτίαςθσ, Αναψυχισ και Συναφϊν
Επιχειριςεων
41
Το ςιμα European Hospitality Quality περιλαμβάνεται ςτο κριτιριο 10.2 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ
216 «Κακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα
ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων» (ΦΕΚ 10/Β/9.1.2015).
42
https://www.tuvaustriahellas.gr/category_id=1&service_id=166
43
www.aegeancuisine.gr
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Θεματικά ςιματα πιςτοποίθςθσ παροχισ ειδικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ π.χ. το
πρότυπο πιςτοποίθςθσ “Hikers’ Friendly Hotels”44 για επιχειριςεισ διαμονισ που
προςφζρουν ειδικζσ υπθρεςίεσ ςε πεηοπόρουσ, το οποίο δθμιουργικθκε από τθν
Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Paths of Greece ςε ςυνεργαςία με τθν Green
Evolution. Το Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ δθμιοφργθςε το ςιμα
πιςτοποίθςθσ “Boutique hotels”45 με ςκοπό να αποτελζςει τθν ςφραγίδα ποιότθτασ
αλλά και οριοκζτθςθσ μικρϊν ξενοδοχείων τθσ χϊρασ που ζχουν επενδφςει ςτθν
ζντονθ διαφοροποίθςθ και ςτθν προςφορά μοναδικϊν εμπειριϊν διαμονισ ςτουσ
επιςκζπτεσ τουσ. Θ πιςτοποίθςθ ξενοδοχείων ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 2018, με το
πρϊτο ςιμα να ζχει απονεμθκεί ςε ξενοδοχειακι μονάδα ςτθν Οία τθσ Σαντορίνθσ.
Το ςιμα “ΒΙΟ-Hotels”46 απονζμεται από το 2001 ςτα πιςτοποιθμζνα μζλθ του
ομϊνυμου δικτφου ευρωπαϊκϊν ξενοδοχείων που ακολουκοφν τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ χριςθσ βιολογικϊν προϊόντων και ζνα ελάχιςτο αρικμό πρότυπων για
τρόφιμα και ποτά. Το ιδιωτικό πρότυπο πιςτοποίθςθσ “Water Sports Certified
Quality”47 που δθμιουργικθκε από τθ ςφμπραξθ του μθ-κερδοςκοπικοφ ςωματείου
Safe Water Sports και του φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ TÜV AUSTRIA HELLAS,
πιςτοποιεί τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ για τισ επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ καλάςςιων
ςπορ και μζςων αναψυχισ, με επίκεντρο τθν ποιότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τουσ.

Επιςθμαίνεται, ότι ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ τεχνικϊν και
λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και
κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων»48 όπωσ ιςχφει, οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που
εφαρμόηουν πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ λαμβάνουν ενιςχυμζνθ μοριοδότθςθ
για τθν κατάταξι τουσ ςτισ κατθγορίεσ αςτζρων. Ωσ ςυςτιματα διαχείριςθσ αναφζρονται
ενδεικτικά το “Ecolabel”, το “Green Globe”, το “Green Key”, το “Travelife”, το “European
Hospitality Quality” τθσ HOTREC ι άλλα εξειδικευμζνα δθμόςια ι ιδιωτικά πρότυπα, κακϊσ
και το πρόγραμμα «Ελλθνικό Ρρωινό» του ΞΕΕ, ι άλλα ειδικά ςιματα ποιότθτασ ελλθνικισ
κουηίνασ ι πιςτοποίθςθ τοπικισ κουηίνασ βάςει δθμοςίων ι ιδιωτικϊν προτφπων.
Στθ Σαντορίνθ, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία που μπόρεςε να ςυγκεντρϊςει θ ομάδα
μελζτθσ του παρόντοσ ζργου, φζρονται να ζχουν πιςτοποιθκεί ςιμερα με κάποιο από τα
διεκνι ςιματα ποιότθτασ & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (Green Key, Green Hotels,
Travelife) ςυνολικά μόλισ ζξι (6) επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν καταλφματοσ. Επίςθσ,
ζχει πιςτοποιθκεί μια ξενοδοχειακι μονάδα με το ςιμα “Boutique hotel” του
Ξενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ενϊ περιςςότερα από 20 εςτιατόρια ςτθ Σαντορίνθ
ςυμμετζχουν ςτο περιφερειακό ςιμα ποιότθτασ “Aegean Cuisine”.
Επιδίωξθ τθν προτεινόμενθσ παρζμβαςθσ αποτελεί ςυνεπϊσ θ προϊκθςθ και ουςιαςτικι
υιοκζτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ από τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ Σαντορίνθσ ςφμφωνα με
αναγνωριςμζνα – διεκνι και εκνικά – πρότυπα ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ
44

http://hikersfriendly.com/el/
www.boutique-hotel.gr
46
www.biohotels.info/en/
47
https://safewatersports.gr/el/ειδικζσ-δράςεισ/ιδιωτικό-πρότυπο-για-τθν-αςφάλεια
48
ΦΕΚ 10/Β/9.1.2015
45
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διαχείριςθσ, προκειμζνου αφενόσ να ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που
προςφζρουν οι επιχειριςεισ ςτουσ τουρίςτεσ, και αφετζρου να διαμορφϊςει τισ ςυνκικεσ
ϊςτε να αποτελζςει προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ επιχειριςεων ςτο επιδιωκόμενο Σφμφωνο
Ροιότθτασ ςτο νθςί.
Τα οφζλθ για τισ πιςτοποιθμζνεσ επιχειριςεισ είναι πολλαπλά, κακϊσ αποκτοφν
τεχνογνωςία για τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και πρόςβαςθ ςε
καινοτόμεσ εφαρμογζσ οργάνωςθσ και προϊκθςισ τουσ. Επίςθσ, μζςα από το κφροσ και τθ
διεκνι αναγvωριςιμότθτα των ςθμάτων πιςτοποίθςθσ επιτυγχάνεται θ περαιτζρω προβολι
των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, τόςο μεταξφ των τουριςτϊν-πελατϊν
τουσ, όςο και ευρφτερα ςτα κανάλια διανομισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ (ταξιδιωτικοί
πράκτορεσ, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.).
Θ προτεινόμενθ δζςμθ ενεργειϊν για τθν προϊκθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ τουριςτικϊν
επιχειριςεων τθσ Σαντορίνθσ (π.χ. ξενοδοχεία και λοιπά καταλφματα, κάμπινγκ, εξοχικζσ
κατοικίεσ, κζντρα ςυνεδρίων, επιχειριςεισ εςτίαςθσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ αναψυχισ)
είναι προςανατολιςμζνθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ τουριςτικισ
δραςτθριότθτασ των τοπικϊν επιχειριςεων μεμονωμζνα, αλλά και προσ τθν επιδίωξθ τθσ
ςυνολικότερθσ ανάδειξθσ τθσ Σαντορίνθσ του προοριςμοφ ποιοτικοφ και αειφόρου
τουριςμοφ. Ειδικότερα, ςτόχοι τθσ δράςθσ μποροφν να είναι:


θ ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςτθν προςταςία του φυςικοφ και οικιςτικοφ
περιβάλλοντοσ, και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ,



θ ανάδειξθ του εφρουσ και θ ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των ειδικϊν
τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που διαφοροποιοφνται τόςο κεματικά, όςο
και ποιοτικά από τθν κακιερωμζνθ τουριςτικι προςφορά,



θ βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των πιςτοποιθμζνων
επιχειριςεων, αλλά και του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ ςυνολικά,



θ ςφνδεςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα με τον τουριςμό, θ αφξθςθ τθσ
κατανάλωςθσ των τοπικϊν προϊόντων ςτθ μαηικι εςτίαςθ, θ προβολι και ανάδειξθ
των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθσ
τοπικισ / παραδοςιακισ κουηίνασ.

Πταν ςυςτακεί ο φορζασ διαχείριςθσ του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ
(DMMO) κα ενεργοποιθκεί για τθν προϊκθςθ ςθμάτων ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ ςτθν τοπικι τουριςτικι αγορά, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ των επιχειριςεων
ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςισ τουσ, παρζχοντασ ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ και
δραςτθριότθτεσ:



ςυντονιςμόσ και λειτουργία ενόσ Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ, με διαμόρφωςθ
κριτθρίων ζνταξθσ των επιχειριςεων,
διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων για τθν κινθτοποίθςθ του επιχειρθματικοφ
δυναμικοφ ςτθν κατεφκυνςθ πιςτοποίθςισ τουσ με διεκνι / εκνικά ςιματα
ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ,
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5.5

διάχυςθ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθ επιχειρθματιϊν ςτθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ για τθν απόκτθςθ ςιματοσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ – ςε ςυνεργαςία με τουσ εκνικοφσ και διεκνείσ φορείσ πιςτοποίθςθσ
και απονομισ των ςθμάτων, αλλά και ταξιδιωτικά γραφεία / τουριςτικοφσ
πράκτορεσ που χρθςιμοποιοφν τα πρότυπα ποιότθτασ για τθν κατάταξθ των
ςυνεργαηόμενων καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων,
προβολι των πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων ςτο διαδίκτυο, μζςω εφαρμογϊν
(apps) για κινθτά και tablets κλπ.,
ςυνεργαςία και ανταλλαγι τεχνογνωςίασ - εμπειριϊν με φορείσ διαχείριςθσ ι / και
πιςτοποίθςθσ προτφπων ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτον
τουριςμό, κακϊσ και με δίκτυα πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων, ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό κ.α.

χζδιο Μνθμονίου υνεργαςίασ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά με τθν μορφι Σχεδίου Μνθμονίου
Συνεργαςίασ οι ςκοποί ςφςταςθσ και οι βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του Συμφϊνου, τα μζςα
για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν, τα μζλθ που αποκτοφν δικαίωμα ςυμμετοχισ, θ χρονικι
διάρκεια λειτουργίασ του Συμφϊνου, το ςφςτθμα διοίκθςθσ και εκπροςϊπθςισ του, οι
πόροι κακϊσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν παροχι του Σιματοσ (2+1 βακμίδεσ).
Σοπικό φμφωνο Τποςτιριξθσ & Ανάπτυξθσ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ αντορίνθσ
για τθν προϊκθςθ και αξιοποίθςθ τθσ «Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ» («Διαδρομι»)
και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν τοπικι οικονομία τθσ περιοχισ.
Στθ Κιρα, ςιμερα, *θμερομθνία+, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1.
2.
3.
*….. κ.λπ.+
ςυμφωνοφμε και ςυναποφαςίηουμε με το παρόν να ςυνεργαςτοφμε ςε εκελοντικι βάςθ
προκειμζνου να προωκιςουμε ζνα κοινό για τθν περιοχι μασ όραμα που αφορά ςτθν
προϊκθςθ και αξιοποίθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ, ωσ επϊνυμου
τουριςτικοφ προϊόντοσ, και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν τοπικι οικονομία τθσ περιοχισ.
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποδεχόμαςτε ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρακάτω
Μνθμονίου Συνεργαςίασ, όςων ςυμμετζχουν ςιμερα ι / και κα προςζλκουν ςτο μζλλον
ςτο Τοπικό Σφμφωνο Υποςτιριξθσ & Ανάπτυξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ
(«Σφμφωνο»).
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Μνθμόνιο υνεργαςίασ
Ειςαγωγι
Το Τοπικό Σφμφωνο Υποςτιριξθσ & Ανάπτυξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ είναι
μια εκελοντικι, ςυλλογικι, πρωτοβουλία επαγγελματιϊν, επιχειρθματιϊν, φορζων και
οργανιςμϊν του ιδιωτικοφ, κοινωφελοφσ και δθμόςιου τομζα, θ δραςτθριότθτα των οποίων
βρίςκεται ςε γεωγραφικι, ι και λειτουργικι ςυνάφεια με τθν Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
Σαντορίνθσ, για τθν υποςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ Διαδρομισ, με βάςθ τθν ποιότθτα των
παρεχόμενων ςτο ευρφτερο πλαίςιό τθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, και τθ ςφνδεςι τθσ με
τθν τοπικι οικονομία, ϊςτε να καταςτεί ζνασ υψθλοφ επιπζδου αναγνωρίςιμοσ τουριςτικόσ
προοριςμόσ. Λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των παραγωγικϊν τομζων τθσ
οικονομίασ τθσ Σαντορίνθσ και ωσ όχθμα ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ και ευρφτερου
τουριςμοφ ςτο νθςί.
Πςοι αποδζχονται το πνεφμα και τουσ όρουσ του παρόντοσ Μνθμονίου Συνεργαςίασ,
ςυνομολογοφν ότι κα εργαςτοφν και ςυνεργαςτοφν, αυτοδεςμευόμενοι, για τθν τιρθςθ
προδιαγραφϊν ποιότθτασ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
«Διαδρομισ», ϊςτε το υλικό και άυλο πολιτιςμικό ςφνολο, ςυνδεδεμζνο με το
ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον, να λειτουργεί ωσ «υψθλοφ επιπζδου ξεναγόσ τθσ
τοπικισ ταυτότθτασ» του τουριςτικοφ προοριςμοφ.
Ζχοντασ τθν πολιτικι υποςτιριξθ του Διμου Κιρασ, κακϊσ και τθν τεχνικι ςυνδρομι του
Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ DMMO), ο οποίοσ προτείνεται ωσ
Διαχειριςτισ του ζργου ανάπτυξθσ τθσ Διαδρομισ ωσ τουριςτικοφ προϊόντοσ, το Σφμφωνο
ςυγκροτείται από ζνα ςφνολο κανόνων, οι οποίοι λειτουργϊντασ εντόσ του κεςμικοφ
πλαιςίου τθσ Ρολιτείασ, κακορίηουν ειδικότερεσ προδιαγραφζσ για τουσ εταίρουσ και
ενιςχφουν ςυνζργειεσ που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα και προςδίδουν ταυτότθτα ςτισ
παρεχόμενεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ ςτθν περιοχι.
κοποί
Οι ςκοποί του Συμφϊνου είναι οι ακόλουκοι:


Θ ςφνδεςθ τθσ Διαδρομισ με τθν τοπικι οικονομία και επιχειρθματικότθτα.



Θ ανάδειξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Διαδρομισ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό,
ωσ επϊνυμου τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτο οποίο αποτυπϊνονται τουριςτικζσ
υπθρεςίεσ αναβακμιςμζνθσ ποιότθτασ και ταυτότθτασ τθσ περιοχισ.



Θ δθμιουργία εςτίασ ποιότθτασ ςτθν «καρδιά» τθσ Διαδρομισ, ωσ ςθμείο
αναφοράσ για τουσ επιςκζπτεσ και οδθγό για τουσ φορείσ, τισ επιχειριςεισ και τουσ
παραγωγοφσ του νθςιοφ, θ επιτυχία τθσ οποίασ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν
ενςωμάτωςθ του προτφπου ςτο ςφνολο του προοριςμοφ.

Βαςικζσ Αρχζσ


Αυτοδζςμευςθ: Οι ςυμμετζχοντεσ αντιλαμβάνονται τθν αξία τθσ ςυλλογικισ
προςπάκειασ και προςζρχονται ς’ αυτιν όχι γιατί μια κεςμικι ι ιςχυρι νομικι
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δζςμευςθ τουσ το επιβάλλει, αλλά με τθν ιςχυρι πεποίκθςθ ότι παρά τα
διαφορετικά χαρακτθριςτικά ι οικονομικά μεγζκθ, αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο,
το οποίο μπορεί να προςδϊςει προςτικζμενθ αξία ςτθ «Διαδρομι», προσ όφελοσ
των ιδίων και τθσ περιοχισ γενικότερα.


Εμπιςτοςφνθ & υνζργειεσ: Επιδιϊκεται θ εμπζδωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και
ενκαρρφνονται και αξιοποιοφνται ςυνζργειεσ μεταξφ των μελϊν, ωσ ο ιςχυρότεροσ
παράγοντασ που κα προςδϊςει προςτικζμενθ αξία ςτθν Διαδρομι και κα
αποτελζςει κφριο ςυςτατικό τθσ επιτυχίασ τθσ. Μζςω των ςυνεργειϊν κακίςταται
αποδοτικι θ διαχείριςθ τθσ «ςυλλογικισ περιουςίασ», κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ
λειτουργοφν ταυτοχρόνωσ ωσ πρεςβευτζσ των άλλων μελϊν, τθσ ομάδασ ωσ
οντότθτασ και τθσ Σαντορίνθσ.



Ευρεία υμμετοχι: Κακορίηονται απλοί κανόνεσ και μζτρα ποιότθτασ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ ευρφτερθ δυνατι ςυμμετοχι. Κακιερϊνονται κριτιρια ςυμμετοχισ
που δεν αποκαρρφνουν με δαιδαλϊδεισ και κοςτοβόρεσ διαδικαςίεσ τισ μικρότερεσ
επιχειριςεισ να προςζλκουν ςτο Σφμφωνο. Τα μζλθ του Συμφϊνου αποτελοφν ζνα
ενιαίο ςφνολο που εμπνζεται και εργάηεται για τον ίδιο ςτόχο. Θ ςυμβολι του κάκε
μζρουσ δεν αποτιμάται μόνον ςε οικονομικοφσ δείκτεσ, αλλά κυρίωσ μζςα από τισ
ςυνζργειεσ που διενεργεί και από τθν αποτφπωςθ και τθ ςτακερότθτα τθσ διάκεςθσ
για τθν ενςωμάτωςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και των τοπικϊν
πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ςτθ λειτουργία μιασ μονάδασ.



Κατάρτιςθ: Αποδίδεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα
κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εργοδοτϊν,
εργαηομζνων και αυτοαπαςχολοφμενων, όχι για να δϊςουν εξετάςεισ και να
βακμολογθκοφν απ’ αυτά, αλλά για να κατανοιςουν και να αιςκανκοφν πιο οικείο
το περιβάλλον και τα εργαλεία μζςα από τα οποία αναπτφςςεται ζνα νζο
τουριςτικό προϊόν ποιότθτασ που φιλοδοξεί να ζχει διεκνι απιχθςθ. Ραράλλθλα, θ
ςυμμετοχι τουσ ςτα παραπάνω προγράμματα κα βελτιϊςει τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτζσ τουσ, κα αναπτφξει τθν επιχειρθματικι τουσ κουλτοφρα και κα
ενιςχφςει τον αναπτυξιακό χαρακτιρα των μικρομεςαίων επιχειριςεων.



Αξιολόγθςθ: Στθν κακθμερινι πρακτικι, αυτόσ που τελικά κρίνει μια υπθρεςία, ι
ζνα προϊόν είναι ο πελάτθσ τουσ: χριςτθσ ι αγοραςτισ. Θ παραδοχι αυτι
ενςωματϊνεται ωσ κριτιριο αξιολόγθςθσ μζςα από τθν υποχρεωτικι δίγλωςςθ
παρουςία ςτο διαδίκτυο τθσ επιχείρθςθσ ι του μζλουσ και – κυρίωσ – τθ λειτουργία
(διαδικτυακι και με μινυμα SMS από το κινθτό τθλζφωνο) τθσ υπθρεςίασ
«Διαχείριςθσ Ραρατθριςεων & Ραραπόνων». Αντί δθλαδι να ωκοφνται
εκατοντάδεσ επιχειριςεισ ςε βαριζσ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κατά τθν ζναρξθ
αυτισ τθσ προςπάκειασ για τισ οποίεσ δεν ζχουν οφτε το χρόνο, οφτε τον τρόπο,
οφτε τα χριματα να ανταποκρικοφν, κα αξιολογοφνται κακθμερινά,
ανταποκρινόμενεσ ι μθ ςε κριτιρια ποιότθτασ, μζςα απ’ τθν οπτικι γωνία των
πελατϊν τουσ. Θ διαδικαςία αυτι αντιμετωπίηει τον ξζνο κυρίωσ επιςκζπτθ ωσ ζναν
μοναδικό και όχι περιςταςιακό πελάτθ, απ’ το βακμό ικανοποίθςθσ του οποίου
εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ από «ςτόμα ςε ςτόμα» («word of mouth») προβολι
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του προοριςμοφ, μετά τθν επιςτροφι του ςτθν πατρίδα του. Λςχφοντα ςυςτιματα
πιςτοποίθςθσ λαμβάνονται υπόψιν για τθ δεφτερθ βακμίδα του Σιματοσ
Ροιότθτασ.


Ανάδειξθ των Σοπικϊν Προϊόντων: Θ χριςθ και προβολι τοπικϊν προϊόντων, ςε
ςυνδυαςμό με τθ γαςτρονομικι παράδοςθ, γίνονται ςτα χζρια των μελϊν του
Συμφϊνου «εργαλείο δθμιουργίασ εικόνασ» ςτουσ επιςκζπτεσ για τθν ταυτότθτα
τθσ Διαδρομισ και τθσ Σαντορίνθσ, ωσ νζου τουριςτικοφ προϊόντοσ και προοριςμοφ
αντιςτοίχωσ, και ςυγχρόνωσ, μζςο ενδυνάμωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ.



Επιβράβευςθ: Οι μικρότερεσ επιχειριςεισ «επιβραβεφονται» ςτο μζτρο που
ενςωματϊνουν μια πολιτικι αλλαγϊν και αυτοβελτίωςθσ και επιδεκνφουν
ςτακερότθτα ςτθν αξία του διαρκοφσ εκςυγχρονιςμοφ τουσ, ϊςτε να καταςτοφν
ανταγωνιςτικζσ. Θ επιβράβευςθ δίδεται τόςο από τον ιδιωτικό τομζα, με τθ
βοικεια του προγράμματοσ ςυνεργειϊν, όςο και μζςω τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ των
κοινϊν δράςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ωσ μζλθ του δικτφου, ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται και προγράμματα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων.

Σα Μζςα
Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του, το Σφμφωνο:


Κεςπίηει ζνα ςφνολο κανόνων που λειτουργοφν με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο τθσ
Ρολιτείασ και εξειδικεφει τισ ειδικότερεσ προδιαγραφζσ που βελτιϊνουν τθν
ποιότθτα των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν περιοχι.



Φροντίηει για τθν προςαρμογι ςε πρότυπα, προδιαγραφζσ και μεκοδολογίεσ που
εκπονοφνται και υιοκετοφνται ςτο πλαίςιο του Συμφϊνου, ςε ςυνδυαςμό με το
ςυντονιςμό και τθν κοινι δράςθ για τθν προβολι και προϊκθςθ αυτϊν.



Ραρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων
που τίκενται ανά επίπεδο (βλ. «Κριτιρια»), το ιμα τθσ Διαδρομισ 3 βακμίδων
(«Σιμα»), ωσ ζνδειξθ/αποτφπωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και προϊόντων που
προςφζρουν, με τθ φιλοδοξία να κακιερωκεί ςτθν εξζλιξι του ςτθν εςωτερικι και
διεκνι τουριςτικι αγορά ωσ αξιόπιςτο και υψθλοφ κφρουσ ςιμα ποιότθτασ. Το
Σιμα (και οι εφαρμογζσ του), το οποίο κα ςχεδιαςτεί από ειδικοφσ, αναρτάται
υποχρεωτικά, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ φυςικισ
εγκατάςταςθσ και τθσ ιςτοςελίδασ του Συμφϊνου και κάκε μζλουσ του χωριςτά,
προςδίδοντασ αναγνωριςιμότθτα και κφροσ.

Μζλθ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Σφμφωνο ζχουν επαγγελματίεσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοί και
φορείσ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, ιδιωτικοφ, κοινωφελοφσ και δθμόςιου χαρακτιρα, νομικά ι
φυςικά πρόςωπα, με ομοειδι ι ςυμπλθρωματικά χαρακτθριςτικά, και ζδρα τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι λειτουργία υποκαταςτιματοσ ςτο Διμο Κιρασ, και που
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αςκοφν δραςτθριότθτα θ οποία βρίςκεται ςε γεωγραφικι ι / και λειτουργικι ςυνάφεια και
αλλθλεπίδραςθ με τθ «Διαδρομι» και τθν Σαντορίνθ.
Ενδεικτικά, μζλθ του Τοπικοφ Συμφϊνου μπορεί να είναι:










τα πάςθσ φφςεωσ καταλφματα (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια/διαμερίςματα
κλπ.),
επιχειριςεισ εςτίαςθσ και αναψυχισ (εςτιατόρια, ταβζρνεσ, μπαρ κλπ.),
επιχειριςεισ παραγωγισ, τυποποίθςθσ και εμπορίασ τοπικϊν προϊόντων του
πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα, οινοποιθτικζσ επιχειριςεισ,
τουριςτικά γραφεία εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν
εναλλακτικοφ τουριςμοφ,
οργανιςμοί και εταιρείεσ διαχείριςθσ λιμζνων και αερολιμζνων,
εταιρείεσ κρουαηιζρασ,
αεροπορικζσ εταιρείεσ,
φορείσ πολιτιςμοφ (μουςεία, πινακοκικεσ, φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κ.λπ.),
διάφορεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ που
ςχετίηονται με τον τουριςμό: ξεναγοί, εταιρείεσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν, ενϊςεισ
ταξί, τοπικά ΚΤΕΛ, εταιρείεσ πλωτϊν μεταφορϊν κ.ά.

Διάρκεια
Θ διάρκεια του Συμφϊνου ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ (με δυνατότθτα επζκταςθσ ι
ενδιάμεςθσ μετεξζλιξθσ ςε άλλθ νομικι μορφι, με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των
μελϊν) και αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ του παρόντοσ. Ο πρϊτοσ χρόνοσ κα
είναι προπαραςκευαςτικόσ, ϊςτε αφενόσ μεν να δθμιουργθκεί το αναγκαίο κεφάλαιο
εμπιςτοςφνθσ, αφετζρου να δοκεί χρόνοσ ςε επιχειριςεισ και φορείσ να προχωριςουν ςτισ
αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτισ απαιτιςεισ του Συμφϊνου.

Διοίκθςθ & Εκπροςϊπθςθ
Τα όργανα του Συμφϊνου είναι τρία:


Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ: Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ αποτελείται από 9
μζλθ, 3 εκ των οποίων ορίηονται από τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ
Ρροοριςμοφ, 4 εκπροςϊπουσ ςυλλογικϊν φορζων του νθςιοφ, και 2 επιχειριςεισ –
εκπροςϊπουσ των δφο βακμίδων του Σιματοσ (ζνασ ανά κάκε βακμίδα). Ρρόεδροσ
τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ εκλζγεται ζνα εκ των μελϊν που προτείνει ο
Φορζασ Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
ςυνεδριάηει τουλάχιςτον 3 φορζσ το χρόνο και ζχει τθν ευκφνθ λιψθσ όλων των
αποφάςεων που αφοροφν τθν εφαρμογι του παρόντοσ Συμφϊνου, θ υλοποίθςθ
των οποίων ανατίκεται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.



Γενικι υνζλευςθ: Θ Γενικι Συνζλευςθ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ του
Συμφϊνου που είναι ταμειακά ενιμερα, λαμβάνει αποφάςεισ με πλειοψθφία των
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παρόντων, ενϊ υπάρχει πρόνοια και για ςυμμετοχι με θλεκτρονικά μζςα. Θ Γενικι
Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ετθςίωσ και εκτάκτωσ εφόςον το
αποφαςίςει θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ. Θ Γενικι Συνζλευςθ επιλζγει τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ που δεν ορίηονται από τον Φορζα Διαχείριςθσ &
Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ, και αποφαςίηει για τθν τροποποίθςθ των όρων του
παρόντοσ Συμφϊνου, που απαιτεί όμωσ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα
Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ.


Επιτροπι Δεοντολογίασ: Θ Επιτροπι Δεοντολογίασ μεριμνά για τθ ςωςτι
εφαρμογι των όρων του Συμφϊνου. Αποτελείται από 5 μζλθ και ςυγκροτείται
κυρίωσ από προςωπικότθτεσ εγνωςμζνου κφρουσ οι οποίεσ υποδεικνφονται από
τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ και από τα μθ οριηόμενα από
τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ μζλθ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ, με αναλογία 2 προσ 3 μζλθ.

Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Δεοντολογίασ διαπιςτϊςει παραβίαςθ των κανόνων και των
αρχϊν που περιλαμβάνονται ςτο Μνθμόνιο Συνεργαςίασ, είτε αυτεπαγγζλτωσ, είτε κατόπιν
καταγγελιϊν, είτε ωσ αποτζλεςμα των ελζγχων και τθσ αξιολόγθςθσ που διενεργοφνται,
επιβάλλονται κυρϊςεισ θκικοφ περιεχομζνου.
Ειδικότερα, θ Επιτροπι Δεοντολογίασ προβαίνει ςε ςφςταςθ ςυμμόρφωςθσ, με
υποχρεωτικό χαρακτιρα, προςδιορίηοντασ εφλογο χρόνο γι’ αυτιν. Θ μθ δικαιολογθμζνθ
τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ μετά τθν πάροδο δφο ςυςτάςεων ςυνιςτά παραβίαςθ των
όρων του Συμφϊνου, θ οποία επιςφρει τθν επιβολι τθσ διαγραφισ του μζλουσ από το
Σφμφωνο, θ οποία αποφαςίηεται από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ.
Το μζλοσ που διαγράφεται μπορεί να προςφφγει ςτθν ολομζλεια τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία μπορεί να άρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ (που αφορά τθ ςυμμόρφωςθ του μζλουσ και ρθτζσ εγγυιςεισ για
μθ παραβίαςθ των κανόνων του Συμφϊνου ςτο μζλλον) και λαμβάνεται με τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τουλάχιςτον 6 εκ των 9 μελϊν, ςε μυςτικι ψθφοφορία.
Θ κθτεία των μελϊν των ςχετικϊν οργάνων ορίηεται ςτα τρία (3) ζτθ, με απεριόριςτθ
δυνατότθτα ανανζωςθσ. Τα μζλθ των οργάνων που κα υπθρετιςουν ςτθ διάρκεια τθσ
πρϊτθσ τριετίασ επιλζγονται κατόπιν διαβοφλευςθσ μεταξφ των ιδρυτικϊν μελϊν του
Συμφϊνου, με ςυναινετικι διαδικαςία («by consensus») και ορίηονται ονομαςτικά ςτο
παρόν κείμενο.

Πόροι
Θ εγγραφι των μελϊν ςτο Σφμφωνο γίνεται δωρεάν για τθν πρϊτθ διετία. Στθ ςυνζχεια,
ορίηεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ετιςια ςυνδρομι που λαμβάνει υπόψθ τθσ το
μζγεκοσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ και τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτο νθςί.
Θ ςυνδρομι για τισ μικρζσ επιχειριςεισ – με κφκλο εργαςίασ μζχρι 100 χιλιάδεσ ευρϊ – δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ευρϊ το χρόνο. Ο πόροσ αυτόσ, ο οποίοσ κα λειτουργιςει
ςυμπλθρωματικά με άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ (π.χ. χορθγίεσ), κατατίκεται ςε κοινό
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τραπεηικό λογαριαςμό που δθμιουργείται προσ τοφτο από τον Φορζα Διαχείριςθσ &
Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ (ο οποίοσ κα εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν προσ κάκε
επιχείρθςθ που πλθρϊνει ςυνδρομι), αποτελεί πόρο του Συμφϊνου και διατίκεται για τθν
αντιμετϊπιςθ τρεχουςϊν αναγκϊν του, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ.

Ζδρα
Ωσ ζδρα του Συμφϊνου ορίηεται ο Διμοσ Κιρασ.

Δυνατότθτα Σροποποίθςθσ
Οι κανόνεσ του Συμφϊνου τροποποιοφνται, επεκτείνονται και εμπλουτίηονται μετά από
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που
λαμβάνεται με πλειοψθφία του ςυνόλου των ταμειακά ενιμερων μελϊν και με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αναπτυξιακισ.
Στο τζλοσ τθσ πρϊτθσ τριετίασ, με βάςθ και τισ ςχετικζσ ενδιάμεςεσ Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ,
προβλζπεται οφτωσ ι άλλωσ μια διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των όρων του Συμφϊνου, θ
οποία κα αξιοποιεί τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία από τθν εφαρμογι του.

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ για τθν Παροχι του ιματοσ τθσ Διαδρομισ
Τα μζλθ του Τοπικοφ Συμφϊνου ςτα οποία παρζχεται το Σιμα τθσ Διαδρομισ
κατατάςςονται ςε δφο βακμίδεσ, αναλόγωσ των κριτθρίων που πλθροφν, και παίρνουν το
αντίςτοιχο Σιμα τθσ Διαδρομισ.
Α’ Βακμίδα
Τα κριτιρια επιλογισ για τθν ζνταξθ ςτθν πρϊτθ βακμίδα είναι τα ακόλουκα:


Προφίλ & ενεργι παρουςία ςτον ιςτότοπο τθσ Διαδρομισ ςτα Ελλθνικά &
Αγγλικά: Κάκε μζλοσ οφείλει να παρζχει τουλάχιςτον τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για
το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ που αςκεί, τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ι προϊόντα
που διακζτει, τισ ςυνζργειεσ ςτισ οποίεσ μετζχει, τον τρόπο πρόςβαςθσ και τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του, κακϊσ και αναφορά ςτθ δικι του διαδικτυακι ςελίδα
(εφόςον υπάρχει) και ςε μια ςελίδα ςε ζνα τουλάχιςτον μζςο κοινωνικισ
δικτφωςθσ ι/και εξειδικευμζνο ταξιδιωτικό ιςτότοπο που ο ίδιοσ επιλζγει. Επίςθσ,
ςε διακριτό ςθμείο των εγκαταςτάςεϊν του πρζπει να βρίςκεται το Σιμα τθσ
Διαδρομισ που διακζτει, κακϊσ και ζνα ςφντομο κείμενο αναφοράσ -κοινό για όλα
τα μζλθ- ςτο Σφμφωνο και τουσ ςκοποφσ του. Οι πλθροφορίεσ του προφίλ πρζπει
να ανανεϊνονται από τον ίδιο κάκε φορά που προκφπτουν αλλαγζσ, ϊςτε να είναι
ακριβείσ και να ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα. Σε ότι αφορά χϊρουσ
εςτίαςθσ (είτε αςκείται αμιγϊσ αυτι θ δραςτθριότθτα, είτε προςφζρεται εντόσ του
χϊρου των πάςθσ φφςεωσ καταλυμάτων), κα πρζπει να υπάρχει διαδικτυακά
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διακζςιμοσ ο ενδεικτικόσ τιμοκατάλογοσ («μενοφ») τθσ επιχείρθςθσ, ςτον οποίο κα
αποτυπϊνεται με διακριτό τρόπο θ χριςθ τοπικϊν υλϊν, προϊόντων ι
παραδοςιακϊν τεχνικϊν ςτθν παραςκευι των εδεςμάτων, με αναφορά ει δυνατόν
ςτον παραγωγό ι προμθκευτι.


Διαχείριςθ παρατθριςεων & παραπόνων: Αποτελεί εργαλείο κακθμερινισ
αυτοβελτίωςθσ και αξιολόγθςθσ τόςο για τθν ίδια τθν επιχείρθςθ ι τθ
δραςτθριότθτα, όςο και για τθ διοίκθςθ του Συμφϊνου. Ραρζχει τθ δυνατότθτα ςε
κάκε ενδιαφερόμενο να εκφράςει τισ παρατθριςεισ του ι και τα παράπονά του αν
δεν είναι ικανοποιθμζνοσ από τισ υπθρεςίεσ ι τα προϊόντα που του παραςχζκθκαν,
μζςα από ειδικό για το ςκοπό αυτό χϊρο που διατθρείται ςτον ιςτότοπο τθσ
Διαδρομισ ι εναλλακτικά ςτο μζςο ι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι/και ςτα
εξειδικευμζνα ταξιδιωτικά portal (π.χ. TripAdvisor, Booking.com κ.λπ.), που ζχει
επιλζξει για τθν προβολι τθσ θ επιχείρθςθ. Εναλλακτικά, μπορεί να ςταλεί μινυμα
από το κινθτό κάκε επιςκζπτθ/χριςτθ ςε αρικμό που κα ζχει κακοριςτεί επί τοφτου
από τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ, και το οποίο κα
κοινοποιείται ςτο ενδιαφερόμενο μζλοσ. Το τελευταίο είναι υποχρεωμζνο να
απαντιςει άμεςα ςτον ενδιαφερόμενο ι ςτα μζςα που χρθςιμοποιεί, το αργότερο
εντόσ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του παραπόνου ι του επικριτικοφ ςχολίου.
Πταν θ απάντθςθ γίνεται απευκείασ ςτον ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται ςτον
Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ. Ο αρικμόσ αποςτολισ μθνφματοσ
SMS και θ διεφκυνςθ του ιςτότοπου για τθν υποβολι παρατθριςεων/παραπόνων ι
θ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ του μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ ι των εξειδικευμζνων
ταξιδιωτικϊν portal που χρθςιμοποιεί για το ςκοπό αυτό θ επιχείρθςθ πρζπει να
γνωςτοποιοφνται ςτουσ επιςκζπτεσ θλεκτρονικϊσ και εντφπωσ (να αναγράφονται
ςτο προφίλ του μζλουσ και ςε εμφανζσ ςθμείο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ,
π.χ. ςτθν είςοδο, ςτον τιμοκατάλογο ςτθν περίπτωςθ των καταςτθμάτων εςτίαςθσ
και ςτα ζντυπα προβολισ τθσ).



Χριςθ & προβολι τουλάχιςτον τριϊν τοπικϊν προϊόντων (Κυκλαδίτικων) ςε
χϊρουσ εςτίαςθσ: Θ χριςθ αφορά κυρίωσ είτε αμιγϊσ επιχειριςεισ εςτίαςθσ
(εςτιατόρια, ταβζρνεσ, ουηερί, καφετζριεσ κλπ.), είτε χϊρουσ εςτίαςθσ εντόσ
επιχειριςεων άλλου αντικειμζνου (ξενοδοχείων, ξενϊνων και πάςθσ φφςεωσ
καταλυμάτων που προςφζρουν είτε μόνο πρωινό, είτε και γεφμα και δείπνο,
κυλικείων μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων κλπ.), οι οποίεσ οφείλουν να
χρθςιμοποιοφν και να προςφζρουν τρία τουλάχιςτον τοπικά προϊόντα των
Κυκλάδων, με ςαφι αναφορά ςτον τιμοκατάλογο ςτθν ονομαςία, τθν προζλευςθ
και τον παραγωγό, ι προμθκευτι. Ππου δεν χρθςιμοποιείται τιμοκατάλογοσ, θ
απαίτθςθ αυτι ικανοποιείται με τθ ςχετικι ςιμανςθ που ςυνοδεφει τα εκτικζμενα
προϊόντα (π.χ. ςτο μπουφζ του πρωινοφ ενόσ ξενοδοχείου ι άλλου τφπου
καταλφματοσ) ι ςτο υλικό προβολισ μιασ επιχείρθςθσ.



Εγκατάςταςθ & λειτουργία ςυςκευισ «Point of Sale» («POS»): Αφορά όλουσ τουσ
επαγγελματίεσ και τισ επιχειριςεισ, οι οποίοι ςφμφωνα με το νόμο υποχρεοφνται
ςτθν εγκατάςταςθ POS και τθν αποδοχι μζςων πλθρωμισ με κάρτα.
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Εφαρμογι κατ’ ελάχιςτον μίασ πρακτικισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ενόσ
τουλάχιςτον ρεφματοσ ανακφκλωςθσ: Εφαρμογι τουλάχιςτον μίασ πρακτικισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ θ αντικατάςταςθ κοινϊν λαμπτιρων με άλλουσ
χαμθλισ κατανάλωςθσ λαμπτιρεσ και θ ςυςτθματικι ανακφκλωςθ υλικϊν /
απορριμμάτων ςε ζνα κατ’ ελάχιςτον ρεφμα (π.χ. γυαλί, χαρτί, τθγανζλαια,
αλουμίνιο κλπ.).



υμμετοχι κατ’ ελάχιςτον ςε 10 ϊρεσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ: Τα ςχετικά
προγράμματα αποςκοποφν ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ προςωπικοφ επιχειριςεων,
φορζων και οργανιςμϊν – μελϊν του Συμφϊνου πάνω ςτθν ιςτορία τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, τθ φιλοςοφία του Τοπικοφ Συμφϊνου, τθ διαχείριςθ
παρατθριςεων και παραπόνων, τθ χριςθ τοπικϊν προϊόντων, τθ ςυμπεριφορά
απζναντι ςτουσ επιςκζπτεσ / χριςτεσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και
προϊόντων, ςτθν τοπικι γαςτρονομία κλπ., αλλά και ςε ευρφτερα προγράμματα
κατάρτιςθσ που ζχουν ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων, ςτο
ευρφτερο πλαίςιο τθσ διαδρομισ, προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ωσ ενδεικτικζσ
κατθγορίεσ «εκπαιδευομζνων» αναφζρονται οι υπεφκυνοι και εργαηόμενοι ςτον
κλάδο των μικρομεςαίων επιχειριςεων διαμονισ και εςτίαςθσ, ταξιδιωτικϊν
γραφείων και εξειδικευμζνων γραφείων τουριςμοφ, και των επιςκζψιμων χϊρων
παραγωγισ και πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων (π.χ. οινοποιεία). Αναφζρονται επίςθσ
ενδεικτικά το προςωπικό του λιμανιοφ και του αεροδρομίου τθσ Σαντορίνθσ, το
προςωπικό φφλαξθσ αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων, κακϊσ και το προςωπικό
και οι οδθγοί τουριςτικϊν λεωφορείων, ΚΤΕΛ και ταξί.



Ενεργι Επιδίωξθ υνεργειϊν: Τα μζλθ του Συμφϊνου κα πρζπει να ςυμμετζχουν
με εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ τουσ ςτθν «Θμζρα Συνεργειϊν» που κα
διοργανϊνεται μια φορά το χρόνο από τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ
Ρροοριςμοφ. Στθ διάρκεια τθσ θμζρασ αυτισ κα ανακοινϊνονται οι προτάςεισ του
Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ για τισ οργανωμζνεσ ςυλλογικζσ
κινιςεισ ςυνεργειϊν, οι οποίεσ κα απευκφνονται είτε ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
είτε ςε ευρφτερεσ υπο-ομάδεσ ςυμμετεχόντων. Στθ ςυνζχεια προτείνεται να
πραγματοποιοφνται οργανωμζνα από τον Φορζα Διαχείριςθσ & Μάρκετινγκ
Ρροοριςμοφ workshop και επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ B2B («business-tobusiness») για τθν αναηιτθςθ επιπλζον ςυνεργειϊν μεταξφ των μελϊν του δικτφου.
Ενδεικτικά, αναφζρονται οι ακόλουκεσ πικανζσ δράςεισ ςυνεργειϊν:
o

Αμοιβαίεσ εκπτϊςεισ για υπθρεςίεσ ι προϊόντα που προςφζρουν τα μζλθ (π.χ.
μζςω τθσ ζκδοςθσ εκπτωτικισ κάρτασ “Santorini Card”), θ οποία εκτόσ από τθν
παροχι εκπτϊςεων ςτα ςυμβεβλθμζνα εμπορικά καταςτιματα, καταλφματα
και χϊρουσ εςτίαςθσ κα προςφζρει επίςθσ χαμθλότερεσ χρεϊςεισ για τθν
χριςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν είςοδο ςε μουςεία και άλλα
αξιοκζατα.

o

Επιςκζψεισ / γευςιγνωςία ςε χϊρουσ παραγωγισ τοπικϊν προϊόντων και
οινοποιεία.
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o

Δράςθ «φιλζματοσ» των επιςκεπτϊν με χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα ςε
ςθμεία ειςόδου ςτο νθςί (αεροδρόμιο, λιμάνι), καταλφματα και λοιπζσ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ.

o

Εκκετιρια ι / και πωλθτιρια προϊόντων (γαςτρονομικά, χειροτεχνιματα,
ςουβενίρ κλπ.) ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που μποροφν να
παραχωρθκοφν ςτο αεροδρόμιο, το λιμάνι και καταλφματα. Απλζσ προκικεσ ςε
μικρότερεσ μονάδεσ ι χϊρουσ εςτίαςθσ.

o

Θμζρεσ γαςτρονομίασ και οργάνωςθ φεςτιβάλ τοπικϊν προϊόντων και
επιδείξεισ μαγειρικισ με ςυμμετοχι τθσ τοπικισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

o

Πρόγραμμα προβολισ τθσ Διαδρομισ και του Συμφϊνου από τισ οκόνεσ
αεροπορικϊν εταιρειϊν που προςεγγίηουν το νθςί, κρουαηιερόπλοιων και των
λεωφορείων του τοπικοφ ΚΤΕΛ κλπ. Διανομι ζντυπου υλικοφ ςτουσ παραπάνω
χϊρουσ.

o

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων παραδοςιακισ μαγειρικισ.

o

Οργάνωςθ ςυμμετοχισ επιςκεπτϊν ςε παραγωγικζσ διαδικαςίεσ του
αγροτικοφ τομζα (τρφγοσ κ.λπ.).

o

Οργάνωςθ ειδικϊν πακζτων για τθν απαςχόλθςθ των επιςκεπτϊν εκτόσ του
χϊρου διαμονισ τουσ, ςε ςυνεργαςία με γραφεία γενικοφ και εξειδικευμζνου
τουριςμοφ (εκδρομζσ και ξενάγθςθ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία,
περιθγιςεισ και γνωριμία με τθ φφςθ και τα οικοςυςτιματά τθσ, ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ, ποδθλαςία, ιππαςία, trekking, επιςκζψεισ ςε εκκλθςίεσ και
μοναςτιρια, παρακολοφκθςθ τοπικϊν εκδθλϊςεων, ςυμμετοχι ςε τοπικά
πανθγφρια κ.λπ.).

Β΄Βακμίδα
Στθ δεφτερθ βακμίδα εντάςςονται τα μζλθ που πλθροφν όλα τα κριτιρια τθσ πρϊτθσ
βακμίδασ και ςυγχρόνωσ ζχουν αποκτιςει και διατθροφν μία από τισ παρακάτω
πιςτοποιιςεισ ι ςιματα πιςτοποίθςθσ ι άλλεσ ιςοδφναμεσ ι/και ανϊτερεσ πιςτοποιιςεισ
ςτο χϊρο που δραςτθριοποιείται το κάκε μζλοσ:


ISO 9001:2015 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, ISO 22000 Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Αςφάλειασ Τροφίμων και Ροτϊν, ISO 14001 Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ,
ISO 50001 για τθ Διαχείριςθ Ενζργειασ.



Βεβαίωςθ HACCP ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Codex Alimentarius και τον Κανονιςμό
(ΕΚ) 852/2004.



GLOBALGAP για τθ διεκνι πιςτοποίθςθ φρζςκων προϊόντων.



AGRO 2.1 και 2.2 ςυςτιματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςτθ γεωργικι παραγωγι
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Ριςτοποίθςθ βιολογικϊν προϊόντων ςτθ φυτικι παραγωγι, ςτθ ηωικι παραγωγι
και ςτθ μεταποίθςθ από αναγνωριςμζνουσ από το υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
φορείσ πιςτοποίθςθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι: A Cert-Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ριςτοποίθςθσ, IRIS bio, ΔΘΩ, ΒΛΟ Θellas, TUV Hellas, Φυςιολογικι, Qways, Ρράςινοσ
Ζλεγχοσ, Γεωτεχνικό Εργαςτιριο, Bio Euro Cert.



Σιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και αειφορίασ (eco-labels), όπωσ Green Key,
Ecolabel, Travelife, Green Globe, Green Choice.



Σιματα ποιότθτασ όπωσ το Q Label και το We do local.



Ριςτοποίθςθ τοπικισ κουηίνασ, π.χ. «Ελλθνικό Ρρωινό» του ΞΕΕ, το «Καλάκι
Ρρωινοφ» τθσ Συνομοςπονδίασ Επιχειρθματιϊν Τουριςτικϊν Καταλυμάτων Ελλάδοσ
(ΣΕΤΚΕ) και το περιφερειακό ςιμα ποιότθτασ “Aegean Cuisine”.



Κεματικά ςιματα πιςτοποίθςθσ παροχισ ειδικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ π.χ. το “Hikers’
Friendly Hotels”, το “Boutique hotels”, το “ΒΛΟ-Hotels” και το “Water Sports
Certified Quality”.



Ειδικά για τα καταλφματα, ςτθ Βϋ Βακμίδα εντάςςονται τα ξενοδοχεία 3, 4 και 5
αςτζρων και τα ενοικιαηόμενα δωμάτια 3 και 4 κλειδιϊν.

Γ΄ Βακμίδα
Είναι ςκόπιμο ςτθν παροφςα φάςθ να μθν προςδιοριςτοφν περιοριςτικά οι όροι και οι
προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτθν Γϋ Βακμίδα, όπωσ ςυμβατικά προβλζπεται, αλλά αυτό να
αντιμετωπιςτεί από τα ίδια τα όργανα τθσ Δικτφωςθσ, αναλόγωσ με τθν εξζλιξι τθσ και τθσ
εμπειρίασ που ςτο μεταξφ κα ζχει αποκτθκεί.

5.6

Κινθτοποίθςθ υμπλθρωματικϊν Δικτυϊςεων και Ιδιωτικισ υμμετοχισ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται προτάςεισ δικτυϊςεων που μποροφν είτε να
αναπτυχκοφν ςυμπλθρωματικά προσ τθ λειτουργία του Συμφϊνου και να υποςτθριχκοφν
από αυτό, είτε να αποτελζςουν πρωτοβουλίεσ που κα εκδθλωκοφν και κα υλοποιθκοφν
μζςα από τθ λειτουργία του Συμφϊνου. Ενδεικτικζσ προτάςεισ που ανταποκρίνονται ςε ιδθ
διαμορφωμζνα πεδία δραςτθριότθτασ επιχειριςεων και φορζων ςτθ Σαντορίνθ και
ενδείκνυνται για τθν εκκίνθςθ αντίςτοιχων πρωτοβουλιϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ
είναι:




θ δικτφωςθ των οινοπαραγωγϊν του νθςιοφ με τθ δθμιουργία «Δρόμων του
Κραςιοφ Σαντορίνθσ»,
θ ανάπτυξθ κοινισ πρωτοβουλίασ για τθν πιςτοποίθςθ των οινοποιείων και τθν
κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, κακϊσ και
θ δικτφωςθ των ιδιωτικϊν μουςείων και θ δθμιουργία «Δικτφου Φίλων Μουςείων
τθσ Σαντορίνθσ».
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Δικτφωςθ Οινοπαραγωγϊν – Δρόμοι του Κραςιοφ Σαντορίνθσ
Ο οινοτουριςμόσ ςτθ Σαντορίνθ ακολοφκθςε μια αυτοτροφοδοτοφμενθ διαδρομι
ανάπτυξθσ και δεν χρειάςτθκε ενιςχυτικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςι του, με
ςυνζπεια να μθν εκδθλωκοφν πρωτοβουλίεσ για τθ δικτφωςθ των οινοπαραγωγϊν, πζραν
τθσ – ιςχνισ – ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςυλλογικό τουσ όργανο (Σφνδεςμοσ Οινοπαραγωγϊν
Σαντορίνθσ). Θ ςυνεργαςία μεταξφ των οινοποιείων ςτο νθςί ζχει εξάλλου καταςτεί
ιδιαίτερα δυςχερισ, λόγω τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ που εκδθλϊνεται γφρω από τισ
περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ ςταφυλιϊν ςτο νθςί, ωςτόςο το γνϊριςμα αυτό οφτε μοναδικό
είναι για μια οινοποιθτικι περιοχι, οφτε κακιςτά απαραίτθτα απαγορευτικι τθν επίτευξθ
ευρφτερων ςυνεργειϊν προσ όφελοσ όλων των οινοποιθτικϊν μονάδων τθσ Σαντορίνθσ,
Επίκεντρο αυτισ τθσ πρόταςθσ αποτελεί ςυνεπϊσ θ διαμόρφωςθ μιασ ευρφτερθσ
ςυνεργατικισ ςχζςθσ επαγγελματιϊν / φορζων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα που
ςχετίηονται με τον οινοτουριςμό με τθ μορφι δικτφωςθσ των οινοπαραγωγϊν του νθςιοφ,
κακϊσ και τθ δθμιουργία οινοτουριςτικϊν διαδρομϊν («Δρόμοι του Κραςιοφ
Σαντορίνθσ»), με ςκοπό τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό του οινοτουριςτικοφ προϊόντοσ και
τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ και τοπικισ ταυτότθτασ του νθςιοφ ωσ κορυφαίου
οινοτουριςτικοφ προοριςμοφ παγκοςμίωσ.
Αναφζρεται ενδεικτικά, ότι ςτθ Σαντορίνθ δεν αναπτφχκθκε ζωσ ςιμερα κάποια
πρωτοβουλία για τθ δικτφωςθ των επιςκζψιμων οινοποιείων με τθ μορφι ζνταξισ τουσ ςε
«Δρόμουσ του Κραςιοφ» (θ τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ «Δρόμοι του Κραςιοφ» για
τθν κατεφκυνςθ των τουριςτϊν ςτα επιςκζψιμα οινοποιεία ζγινε με πρωτοβουλία του
Διμου Κιρασ).
Αυτισ τθσ μορφισ δικτυϊςεισ ζχουν κακιερωκεί ςε πολλζσ από τισ οινοποιθτικζσ περιοχζσ
τθσ χϊρασ, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ των δικτφων «Δρόμοι του Κραςιοφ Βορείου Ελλάδασ»49
με πρωτοβουλία τθσ Ζνωςθσ Οινοπαραγωγϊν του Αμπελϊνα τθσ Βορείου Ελλάδοσ
(ΕΝΟΑΒΕ), «Δρόμοι του Κραςιοφ Ρελοποννιςου»50 τθσ Ζνωςθσ Οινοπαραγωγϊν του
Αμπελϊνα τθs Ρελοποννιςου (ΕΝΟΑΡ) και «Δρόμοι του Κραςιοφ Αττικισ»51 τθσ Ζνωςθσ
Οινοπαραγωγϊν του Αμπελϊνα τθs Αττικισ (ΕΝΟΑΑ).

Ζνωςθ Οινοποιϊν Αμπελουργϊν Νιςων Αιγαίου
(ΕΝΟΑΝΑ)
Θ Ζνωςθ Οινοποιϊν Αμπελουργϊν Νιςων Αιγαίου
(ΕΝΟΑΝΑ) ςυςτάκθκε το με ιδρυτικά μζλθ 21 οινοποιεία
ιδιωτικϊν ςυμφερόντων. Διακριτικόσ τίτλοσ τθσ Ζνωςθσ
ςτα Ελλθνικά είναι ΟΛΝΟΡΟΛΕΛΑ ΑΛΓΑΛΟΥ και ςτα
Αγγλικά AEGEAN WINERIES. Από τθ Σαντορίνθ καταγράφονται ςιμερα 13 οινοποιεία ωσ
μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Θ ΕΝΟΑΝΑ ςυμμετζχει ςτθν εκδιλωςθ «Ανοιχτζσ Ρόρτεσ», θ οποία
διοργανϊνεται ςυλλογικά από τισ Ενϊςεισ Οινοπαραγωγϊν τθσ χϊρασ και τα επιςκζψιμα
οινοποιεία – μζλθ τουσ.
www.aegeanwineries.gr
49www.wineroads.gr,

www.winesofnorthgreece.gr

50www.peloponnesewineroads.gr
51www.enoaa.gr
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Τα επιτυχθμζνα αυτά παραδείγματα δικτφωςθσ με τθ μορφι των «Δρόμων του Κραςιοφ»
περιλαμβάνουν διαδικαςίεσ, προγράμματα και εκδθλϊςεισ για τθ διαςφνδεςθ των
επιςκζψιμων οινοποιείων ςε μια διαδρομι, και τθν από κοινοφ προϊκθςθ του
οινοτουριςτικοφ προοριςμοφ, με ςυλλογικζσ ενζργειεσ προβολισ ςτο πλαίςιο μιασ
γενικότερθσ ςτρατθγικισ branding.
Για τον οινοτουριςτικό προοριςμό είναι ςυνεπϊσ ςθμαντικι θ χωρικι αποτφπωςθ των
οινοτουριςτικϊν πόρων ςε μία διαδρομι που διανφοντάσ τθν ο επιςκζπτθσ κα ζρκει ςε
επαφι με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ οινοτουριςτικισ εμπειρίασ. Θ χωρικι ταυτότθτα
προφανϊσ καλείται εδϊ να παίξει ςθμαντικό ρόλο, αφοφ κάκε δρόμοσ κραςιοφ που
αποτελεί ζνωςθ οινοπαραγωγϊν ςε τοπικό επίπεδο, επικαλείται χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ – κλίμα, ςφςταςθ εδάφουσ, ποικιλίεσ που προςδίδουν τον ξεχωριςτό χαρακτιρα
ςτο παραγόμενο προϊόν.
Στθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ, για τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχθσ πρωτοβουλίασ απαιτείται θ
ενεργοποίθςθ του ςυλλογικοφ φορζα των οινοπαραγωγϊν (Σφνδεςμοσ Οινοπαραγωγϊν
Σαντορίνθσ) ςτθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ των απαιτοφμενων ςυναινζςεων και ςυντονιςμοφ
τθσ διαδικαςίασ ςυςπείρωςθσ των εμπλεκόμενων μελϊν. Ρζραν των τοπικϊν οινοποιείων
που κα αποτελζςουν τα μζλθ των «Δρόμων του Κραςιοφ», θ ςυνεργατικι ςχζςθ μπορεί να
επεκτακεί ςε ζνα ευρφτερο πλικοσ επιχειριςεων / επαγγελματιϊν που προςφζρουν
ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ ενδεικτικά επιχειριςεισ εςτίαςθσ, επιςκζψιμα
αγροκτιματα, ηυκοποιεία / ποτοποιεία / αποςτακτιρια, αλλά και φορείσ του δθμόςιου
τομζα.
Ειδικότερα, το πλαίςιο των ενδεδειγμζνων δραςτθριοτιτων που καλείται να υλοποιιςει ο
φορζασ διαχείριςθσ των «Δρόμων του Κραςιοφ Σαντορίνθσ» μπορεί να περιλαμβάνει:


τθν (διαδικτυακι) χαρτογράφθςθ των επιςκζψιμων οινοποιείων και τθσ
αμπελουργικισ ηϊνθσ τθσ Σαντορίνθσ, με ςυμπλθρωματικι ανάδειξθ τοποκεςιϊν,
αξιοκζατων, μνθμείων και εκδθλϊςεων λαογραφικοφ και πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ, αλλά και τθ διαςφνδεςθ με επαγγελματίεσ που προςφζρουν
υπθρεςίεσ οινοτουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (π.χ. επιχειριςεισ εςτίαςθσ,
καταλφματα, ταξιδιωτικά γραφεία) για τθν προςφορά αλλθλοςυμπλθρϊμενων
δραςτθριοτιτων και ενίςχυςθσ των ιδθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν,



τθν εξειδικευμζνθ προβολι των οίνων και των οινοποιείων τθσ Σαντορίνθσ, όπωσ
και των υπολοίπων επιχειριςεων – μελϊν του δικτφου ςτο διαδίκτυο, μζςω ενόσ
κοινοφ ιςτότοπου, των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςφγχρονων εφαρμογϊν (apps)
κινθτϊν τθλεφϊνων και tablets, δθμοφιλϊν διεκνϊν ιςτοςελίδων για τον οίνο κτλ.),
με πρόβλεψθ τουλάχιςτον μιασ ξενόγλωςςθσ εκδοχισ (Αγγλικά),



τθ ςυςτθματικι καλλιζργεια επαφϊν και ςυνεργαςίασ με τουριςτικοφσ πράκτορεσ
και ταξιδιωτικά γραφεία με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ οινοτουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων ςτα προςφερόμενα πακζτα τουριςμοφ ςτθ Σαντρορίνθ, κακϊσ και
για τθν πρόςκλθςθ ςτο νθςί δθμοςιογράφων / ΜΜΕ διεκνοφσ εμβζλειασ, και
διακεκριμζνων ειδικϊν ςτο χϊρο του οίνου και τθσ γαςτρονομίασ,
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τθ διοργάνωςθ κοινϊν εκδθλϊςεων με κεματικό άξονα τον οίνο και τθ
γαςτρονομία, όπωσ ειδικότερα εκδθλϊςεων που μποροφν να λειτουργιςουν ωσ
κίνθτρο επίςκεψθσ του νθςιοφ ςε περιόδουσ χαμθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ, π.χ.
ςειρά παράλλθλων δραςτθριοτιτων – events που διοργανϊνουν τα ίδια τα
οινοποιεία ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο (όπωσ καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ
δυναμικισ τθσ εκδιλωςθσ «Ανοιχτζσ Ρόρτεσ»52) ι ςτο πλαίςιο ενόσ διεκνοφσ
ςυνεδρίου με επίκεντρο τον οίνο που διεξάγεται ςτο νθςί53,



τθ πρόβλεψθ δθμιουργίασ ενόσ κοινοφ ςθμείου πϊλθςθσ ςτο αεροδρόμιο τθσ
Σαντορίνθσ ενόψει τθσ αναδιοργάνωςθσ και επζκταςθσ των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων από τθ διαχειρίςτρια κοινοπραξία Fraport / Πμιλοσ Κοπελοφηου,
εντόσ του χϊρου αναχωριςεων ϊςτε να διευκολυνκεί θ δυνατότθτα μεταφοράσ
φιαλϊν από τουσ επιβάτεσ,



τθ πραγματοποίθςθ επαφϊν και ςυνεργαςιϊν με άλλα δίκτυα οινικοφ τουριςμοφ
ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, με ςτόχο τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και
εμπειριϊν, κακϊσ και τθν εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ ανάλθψθσ κοινϊν δράςεων,



τθν παραγωγι (ελλθνικοφ και ξενόγλωςςου) οπτικοακουςτικοφ υλικοφ – π.χ. ενόσ
ντοκιμαντζρ για τθν αμπελοοινικι παράδοςθ τθσ Σαντορίνθσ με ςκοπό τθ διάκεςι
του για προβολι ςε τθλεοπτικζσ εκπομπζσ και διαδικτυακά κανάλια – κακϊσ και
ζντυπων εκδόςεων.

Ριςτοποίθςθ Οινοποιείων & Κατάρτιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Μερικά από τα πιο κρίςιμα ηθτιματα ςτθν προςπάκεια διαμόρφωςθσ μιασ προςφοράσ
οινικοφ τουριςμοφ υψθλισ ποιότθτασ, αφοροφν ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτθν εμφάνιςθ των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των επιςκζψιμων οινοποιείων, ςτθν τιρθςθ των ωραρίων
επιςκεψιμότθτασ, ςτθν επάρκεια των υποδομϊν και προςφερόμενων δραςτθριοτιτων,
ςτον επαγγελματιςμό και ςτθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ, κακϊσ και ςε κανόνεσ υγιεινισ
και αςφάλειασ.
Στθν Ελλάδα, ζχουν κακοριςτεί από το 2015, με τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ
174654, και ςε εφαρμογι του άρκρου 25 του Ν. 4276/201455, οι προχποκζςεισ για τθν
«παροχι υπθρεςιϊν υποδοχισ, ξενάγθςθσ, φιλοξενίασ και εςτίαςθσ ςε χϊρουσ
λειτουργικά ενοποιθμζνουσ με οινοποιθτικζσ εγκαταςτάςεισ ι και αμπελϊνεσ», και
ειδικότερα οι τεχνικζσ, λειτουργικζσ και ειδικζσ προδιαγραφζσ των εγκαταςτάςεων των
οινοτουριςτικϊν επιχειριςεων που αποτελοφν προχπόκεςθ για τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ
52

Θ διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ «Ανοιχτζσ Ρόρτεσ» ξεκίνθςε ωσ πρωτοβουλία του «Ευρωπαϊκοφ
Δικτφου Ρόλεων του Κραςιοφ» και πλζον διεξάγεται ςε ετιςια βάςθ και με τθ ςυμμετοχι του
ςυνόλου των οινοτουριςτικϊν δικτφων («Δρόμοι των Κραςιϊν») τθσ χϊρασ.
53
Ενδεικτικά αναφζρονται το «Διεκνζσ Συνζδριο για τον Οινικό Τουριςμό» (IMIC) που
πραγματοποιικθκε το 2016 με τθν ςυνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, αλλά και τα διεκνι
ςυμπόςια «Άμπελοσ» που πραγματοποιικθκαν το 2003, το 2006, το 2013 και το 2017.
54Εκνικό κεςμικό πλαίςιο που αφορά τον αγροτουριςμό (κακϊσ και τον οινοτουριςμό), ΦΕΚ 135/τ.
Β’/22-01-2015
55ΦΕΚ 155/30−07−2014
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«επιςκζψιμων» και τθν ζκδοςθ του «Σιματοσ Επιςκζψιμου Οινοποιείου». Για να λάβει μία
επιχείρθςθ το «Σιμα Επιςκζψιμου Οινοποιείου», το οποίο ανανεϊνεται ανά πενταετία, κα
πρζπει να πλθροί μια ςειρά από κριτιρια, όπωσ ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ
εξυπθρζτθςθσ επιςκεπτϊν (π.χ. χϊρο γευςιγνωςίασ). Αρμόδια για τθν ζκδοςθ του Σιματοσ
Επιςκζψιμου Οινοποιείου είναι θ Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ (ΡΥΤ) Νοτίου Αιγαίου.
Ραρότι τα οινοποιεία τθσ Σαντορίνθσ διακρίνονται για τισ ςφγχρονεσ και υψθλισ ποιότθτασ
υποδομζσ τουσ, και προφανϊσ πλθροφν τα κριτιρια του προαναφερόμενου κεςμικοφ
πλαιςίου, μόλισ τζςςερα φζρεται να ζχουν πιςτοποιθκεί μζχρι ςιμερα από το αρμόδιο
Υπουργείο Τουριςμοφ. Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται ςτθν ζλλειψθ ουςιαςτικοφ κινιτρου για
τθν επιδίωξθ πιςτοποίθςθσ από τισ επιχειριςεισ, κακϊσ δεν αντιλαμβάνονται κάποια
προςτικζμενθ αξία που μπορεί να τουσ δϊςει θ απόκτθςθ του ςιματοσ (π.χ. ωσ εργαλείου
marketing).
Επίςθσ, ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ κρίνεται θ επαρκισ κατάρτιςθ, τόςο των υπευκφνων, όςο
και του προςωπικοφ των επιςκζψιμων οινοποιθτικϊν επιχειριςεων. Ζχει παρατθρθκεί, ότι
τθ δυναμικι ανάπτυξθ του οινοτουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ ακολουκεί και θ αφξθςθ τθσ
ηιτθςθσ για ειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, κυρίωσ ςτελζχθ υποδοχισ και ξενάγθςθσ με
γνϊςεισ οινολογίασ, θ οποία δεν φαίνεται να καλφπτεται επαρκϊσ από τθν προςφορά ςτθν
τοπικι και γενικότερα εγχϊρια αγορά εργαςίασ. Σθμαντικι παράμετροσ για τθν βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν οινοτουριςμοφ αποτελεί ςυνεπϊσ θ
επιδίωξθ τθσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των προςόντων / δεξιοτιτων ςτελεχϊν
οινοτουριςμοφ ςφμφωνα με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα.
Στο πλαίςιο αυτό, προτείνεται ειδικότερα θ αξιοποίθςθ του προγράμματοσ «Οινογνωςία»
για τθν κατάρτιςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων εργαηομζνων, το οποίο εγκρίκθκε πρόςφατα
ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα –
Καινοτομία (ΕΡΑΝΕΚ) του ΕΣΡΑ56 με φορζα υλοποίθςθσ τον Κλαδικό Εκνικό Αγροτικό
Συνεταιριςμό Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ
του προγράμματοσ, αλλά και τθ διάγνωςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ ομάδασ –
ςτόχου, προθγικθκε θ εκπόνθςθ από τθν ΚΕΟΣΟΕ τθσ κλαδικισ μελζτθσ «Διερεφνθςθ
Επιμορφωτικϊν Αναγκϊν ςτον Κλάδο τθσ Οινοποιίασ».
Αντικείμενο του προγράμματοσ είναι θ κατάρτιςθ 981 εργαηομζνων ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ
τθσ χϊρασ με διενζργεια ςεμιναρίων κατάρτιςθσ ςτα ακόλουκα πζντε γνωςτικά
αντικείμενα:






γευςιγνϊςτθσ οινοποιθτικϊν προϊόντων,
επαγγελματίασ διαδικτυακοφ Marketing οινοποιθτικϊν προϊόντων,
ςτζλεχοσ ανάπτυξθσ οινοτουριςμοφ,
ςτζλεχοσ εξαγωγικοφ – διεκνοφσ εμπορίου οινοποιθτικϊν προϊόντων,
ςτζλεχοσ πωλιςεων οινοποιθτικϊν προϊόντων.

Οι ωφελοφμενοι υποχρεωτικά κα ςυμμετάςχουν ςε εξετάςεισ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ
πιςτοποίθςθσ για να αποκτιςουν αντίςτοιχο τίτλο και να ζχουν το δικαίωμα του
56
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εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ. Πλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ κα οδθγιςουν ςε πιςτοποίθςθ
των αποκτθκζντων προςόντων / δεξιοτιτων από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με
διεκνι πρότυπα.

Δικτφωςθ ιδιωτικϊν μουςείων – Δθμιουργία «Δικτφου Φίλων Μουςείων τθσ Σαντορίνθσ»
Ρζραν των δφο δθμόςιων αρχαιολογικϊν μουςείων, θ πολιτιςτικι υποδομι του νθςιοφ
περιλαμβάνει ζναν ιδιαίτερα αξιόλογο δυναμικό ιδιωτικϊν μουςείων και ςυλλογϊν,
πολιτιςτικϊν κζντρων και εκκεςιακϊν χϊρων57, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ
χαρακτθριςτικϊν τθσ τοπικισ παράδοςθσ και ιςτορίασ, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, και αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
επίςκεψθ ςτθ Σαντορίνθ.
Διαπιςτϊνεται εντοφτοισ, ότι μόνο ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των επιςκεπτϊν του νθςιοφ
επιςκζπτονται τουσ μουςειακοφσ χϊρουσ. Σφμφωνα ειδικότερα με πλθροφορίεσ που
ςυνζλεξε θ ομάδα μελζτθσ, ο μζςοσ όροσ θμεριςιασ επιςκεψιμότθτασ για οριςμζνα από τα
μικρά ιδιωτικά μουςεία δεν ξεπερνά τα 10 άτομα, γεγονόσ που προφανϊσ λειτουργεί
ιδιαίτερα περιοριςτικά ωσ προσ τθ δυνατότθτα επίτευξθσ όρων οικονομικισ βιωςιμότθτάσ
τουσ.
Θ διαμόρφωςθ ςυνεπϊσ κατάλλθλων ςυνκθκϊν διαχείριςθσ για τθν οικονομικι τουσ
βιωςιμότθτα, με αναηιτθςθ χρθματοδοτικϊν πόρων και κατάλλθλων πρακτικϊν για τθν
προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, αποτελεί μια πρόκλθςθ που καλείται να αντιμετωπίςει θ
πλειοψθφία των τοπικϊν ιδιωτικϊν μουςείων ςτθ Σαντορίνθ, όπωσ και αλλοφ. Μια
ιδιαίτερα διαδεδομζνθ πρακτικι ςτο εξωτερικό, αλλά πλζον και ςτθν Ελλάδα, αφορά ςτθ
επιδίωξθ τθσ δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ των φορζων και παραγόντων που ςυνδιαμορφϊνουν τθν προςφορά πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςε ζναν προοριςμό.
Στο πλαίςιο αυτό, προτείνεται θ ςφςταςθ ενόσ «Δικτφου των Μουςείων τθσ Σαντορίνθσ»,
με ςυμμετοχι – ςε πρϊτθ φάςθ – των ιδιωτικϊν μουςείων & ςυλλογϊν58, κακϊσ και
λοιπϊν ςυντελεςτϊν του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτο νθςί (Δθμοτικι αρχι, πολιτιςτικοί
ςφλλογοι, ιδρφματα, επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ που παρζχουν υποςτθρικτικζσ
υπθρεςίεσ και ςυμπλθρϊνουν τθν προςφορά πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ).
Σκοπόσ ενόσ Δικτφου αυτισ τθσ μορφισ είναι:



θ αλλθλοχποςτιριξθ και θ ανταλλαγι ιδεϊν, πλθροφοριϊν και τεχνογνωςίασ
μεταξφ των μελϊν του, τόςο ςε επιςτθμονικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο,
θ πιο αποτελεςματικι και ςε μεγαλφτερθ κλίμακα προβολι τουσ,
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βλ. Masterplan τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ - Αποτφπωςθ και ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ,
Μάρτιοσ 2018, Νίκοσ Σμιτ ( ςελ. 50-54)
58
Ενδεικτικά αναφζρονται ωσ πικανά μζλθ του δικτφου: το Αρχοντικό Αργυροφ, το Βιομθχανικό
Μουςείο Ντομάτασ – Santorini Arts Factory, το Λαογραφικό Μουςείο Μανϊλθ Λιγνοφ, το Μουςείο
Αρχαίων Ελλθνικϊν και Βυηαντινϊν Μουςικϊν Οργάνων, θ Κάναβα Σαντορίνθ, το Μουςείο Μεγάρου
Γκφηθ, το Μουςείο Οίνου, το Ναυτικό Μουςείο, το Ραραδοςιακό Χωριό του Δρόςου-Χρυςοφ, θ
Συλλογι Εικόνων και Βυηαντινϊν Κειμθλίων, θ Συλλογι Ορυκτϊν και Απολικωμάτων.
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θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των μουςειακϊν χϊρων και τθσ ποιότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
θ ενίςχυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτα μουςεία, και θ προςζλκυςθ μεγαλφτερου
αρικμοφ επιςκεπτϊν πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο νθςί, και τζλοσ
θ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ.

Ωσ ςυνθκζςτερθ μορφι οργάνωςθσ των δικτφων ςυναντάται αυτι τθσ ςφςταςθσ ενόσ
κοινοφ φορζα διαχείριςθσ, επί το πλείςτον μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με τα μζλθ του
δικτφου να ςυνυπογράφουν «Μνθμόνια Συνεργαςίασ» (βλζπε επιςυναπτόμενα
παραδείγματα ςτο παράρτθμα του παρόντοσ).
Ακόμθ όμωσ και ςτθν περίπτωςθ πιο χαλαρϊν μορφϊν δικτφωςθσ, ωφζλειεσ για τα
μουςεία τθσ περιφζρειασ προκφπτουν από τθν άρςθ του αιςκιματοσ τθσ απομόνωςθσ που
διακατζχει πολλά από αυτά, όπωσ και ειδικότερα για τα μικρότερα μουςεία από τθ
ςυνεργαςία τουσ με τα μεγαλφτερα που διακζτουν εξελιγμζνθ τεχνογνωςία, ιδιαίτερα
ςτουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ και τθσ επικοινωνίασ.

Παραδείγματα δικτφωςθσ μουςείων ςτθν Ελλάδα
Ωσ ενδεικτικά παραδείγματα δικτφωςθσ μουςείων ςτθν Ελλάδα αναφζρονται αυτά τθσ
Ακινασ, τθσ Κεςςαλονίκθσ και τθσ Λζςβου.
Συγκεκριμζνα, ςτθν Ακινα ιδρφκθκε το 2009 με πρωτοβουλία του
Μουςείου Νεϊτερθσ Κεραμικισ το «Δίκτυο Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν
Φορζων Ακθνϊν»59, ςτο οποίο ςυμμετζχουν 37 δθμόςια ι ιδιωτικά
μουςεία και πολιτιςτικοί φορείσ τθσ Ακινασ.
Στθ Κεςςαλονίκθ ιδρφκθκε το 2010 ο φορζασ ςυνεργαςίασ με τθν επωνυμία «Κίνθςθ 5
Μουςείων Θεςςαλονίκθσ»60, μιασ πρωτοβουλίασ – ςτακμοφ για τθ μουςειακι ςυνεργαςία
ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό τθν ζνωςθ δυνάμεων για
τθν ανάδειξθ τθσ Κεςςαλονίκθσ ωσ καλλιτεχνικοφ
κζντρου και προοριςμοφ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.
Στο «Δίκτυο Μουςείων τθσ Λζςβου» ιδρφκθκε το 2014 με πρωτοβουλία των φορζων που
διαχειρίηονται τα ςθμαντικότερα Μουςεία τθσ Λζςβου61, με ςκοπό τθν προϊκθςθ κοινϊν
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www.athensmuseums.net.
Αρχαιολογικό Μουςείο, Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ,
Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ και Τελλόγλειο Μδρυμα Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ) (www.5museums.gr).
61
Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου του Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ,
Αρχαιολογικό Μουςείο Μυτιλινθσ, Αρχαιολογικι Συλλογι Ερεςοφ, Αρχοντικό Βαρελτηιδαινασ τθσ
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λζςβου, Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ Απολικωμζνου Δάςουσ Λζςβου,
Εκκλθςιαςτικό Βυηαντινό Μουςείο τθσ Λεράσ Μθτρόπολθσ Μυτιλινθσ, Μουςείο – Βιβλιοκικθ Στρατι
Ελευκεριάδθ – Tériade, Ψθφιακό Μουςείο «Γεϊργιοσ Λακωβίδθσ» του Λδρφματοσ Ν. Ραπαδθμθτρίου,
Μουςείο - Ελαιοτριβείο Βρανά τθσ Εταιρείασ Αρχιπζλαγοσ, Δθμοτικι Ρινακοκικθ Μυτιλινθσ,
60
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δράςεων, τθν αλλθλοχποςτιριξθ, τθν ςτενι και πολφπλευρθ ςυνεργαςία και τθ δθμιουργία
κοινισ επικοινωνιακισ βάςθσ για τον μουςειακό πλοφτο του νθςιοφ, ϊςτε να αποτελζςει
πόλο ζλξθσ νζων επιςκεπτϊν.

Στθν περίπτωςθ ειδικότερα των ιδιωτικϊν μουςείων και ςυλλογϊν τθσ Σαντορίνθσ βαςικζσ
κοινζσ δράςεισ του προτεινόμενου Δικτφου Μουςείων δφναται να είναι:



θ δθμιουργία ιςτότοπου ωσ κοινισ επικοινωνιακισ βάςθσ και προβολισ του
Δικτφου με ςυνδζςμουσ προσ όλεσ τισ ιςτοςελίδεσ των μελϊν,
θ παραγωγι κοινοφ – ζντυπου και ψθφιακοφ – υλικοφ προβολισ του δικτφου και
των μελϊν του (φυλλάδια, οδθγοί), και θ ανάπτυξθ κοινϊν εφαρμογϊν (apps) για
tablets και κινθτά τθλζφωνα,



θ κακιζρωςθ για τουσ επιςκζπτεσ κοινισ κάρτασ ειςόδου ςτα μουςεία με μειωμζνο
ειςιτιριο και προςφορά εκπτϊςεων ςτα πωλθτιριά τουσ,



ο ςχεδιαςμόσ και θ διοργάνωςθ κοινϊν εκκζςεων, εκδθλϊςεων και εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων ανοικτϊν ςτο κοινό,
θ από κοινοφ διεκδίκθςθ και ανάλθψθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ
(Ευρωπαϊκϊν/ΕΣΡΑ) και θ ςυνεργαςία ςτθν προςζγγιςθ χορθγϊν,
θ αλλθλοχποςτιριξθ ςτθν κάλυψθ υλικοτεχνικϊν αναγκϊν και ςυντιρθςθ τθσ
κτιριακισ υποδομισ των μουςείων,
θ επιςτθμονικι ςυνεργαςία και θ ανταλλαγι τεχνογνωςίασ.





Ρροφανϊσ, μια από τισ πιο ελκυςτικζσ μορφζσ τθσ κοινισ δράςθσ τουσ αναμζνεται να
αποτελζςει θ υλοποίθςθ κοινϊν ενεργειϊν προβολισ των μουςείων του δικτφου. Αυτι
μπορεί να επιτευχκεί με τθ δθμιουργία κοινισ διαδικτυακισ πφλθσ όπου κα
παρουςιάηονται όλεσ οι μουςειακζσ υποδομζσ των μελϊν του δικτφου και το περιεχόμενό
τουσ, με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τισ ιςτοςελίδεσ τουσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τα
ωράρια λειτουργίασ, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτον χϊρο, τισ
δυνατότθτεσ διαμονισ και διατροφισ, όπωσ και τισ ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ που
μπορεί να αναπτφξει ο επιςκζπτθσ ςτθν περιοχι.
Επιςθμαίνεται, ότι μια πρϊτθ ςυνεργαςία αυτισ τθσ μορφισ ιδθ πραγματοποιικθκε
ςχετικά πρόςφατα, με τθν πρωτοβουλία δϊδεκα μουςειακϊν και εκκεςιακϊν χϊρων τθσ
Σαντορίνθσ για τθν ζκδοςθ ενόσ κοινοφ φυλλαδίου με τθν παρουςίαςι τουσ, τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ και τα ωράρια λειτουργίασ. Το φυλλάδιο διανζμεται ςτουσ επιςκζπτεσ των
χϊρων αυτϊν, αλλά και ςε πελάτεσ καταλυμάτων και καταςτθμάτων του νθςιοφ. Θ
απολφτωσ αξιζπαινθ αυτι πρωτοβουλία, αν και δεν αξιοποιικθκε περαιτζρω, μπορεί
ωςτόςο να αποτελζςει ζναν αρχικό πυρινα για τθν επιδίωξθ μιασ ευρφτερθσ δικτφωςθσ
των ςυμμετεχόντων.

Μουςείο Κεόφιλου του Διμου Λζςβου, Συλλογι Φυςικισ Λςτορίασ Βρίςασ του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
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Θ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο ενόσ κοινοφ δικτφου μπορεί όμωσ να διαμορφϊςει και τισ
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και οικονομίεσ κλίμακασ για τθ διοργάνωςθ κοινϊν περιοδικϊν
εκδθλϊςεων και εκκζςεων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μια ποικιλία ςτο προςφερόμενο
αντικείμενο των μουςείων και θ προςζλκυςθ μεγαλφτερων ομάδων κοινοφ. Ενδεικτικά
αναφζρεται θ δυνατότθτα διοργάνωςθσ κεματικϊν εκκζςεων για τισ εργαςίεσ
επιςκεπτόμενων φοιτθτϊν ςτο νθςί που κα φιλοξενοφνται διαδοχικά ςε διαφορετικοφσ
χϊρουσ.
Ραράλλθλα με τθ δικτφωςθ των ιδιωτικϊν μουςείων προτείνεται και θ δθμιουργία ενόσ
«Δικτφου Φίλων Μουςείων τθσ αντορίνθσ», ςτα πρότυπα τθσ πρακτικισ ςφςταςθσ
ςυλλόγων «φίλων μουςείου» που αναπτφςςεται εδϊ και πάρα πολλά χρόνια, ςε όλθ τθ
χϊρα αλλά και ςτο εξωτερικό, ςυνδράμοντασ ςτουσ ςκοποφσ και το ζργο των μουςείων.
Στθν Ελλάδα ειδικότερα, ςωματεία «Φίλων του Μουςείου» ζχουν ςυςτακεί για τα
περιςςότερα μουςεία τθσ χϊρασ, τα μζλθ των οποίων αναπτφςςουν ςθμαντικι
δραςτθριότθτα. Συνδζονται δε μεταξφ τουσ μζςω τθσ «Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Φίλων
Μουςείων» (ΕΟΣΦΛΜ), αλλά και μζςω τθσ «Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Φίλων των
Μουςείων» (FMAM)62.
Σκοπόσ λειτουργία αυτϊν των ςωματείων «Φίλων του Μουςείου» αποτελεί θ θκικι και
υλικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των μουςείων, θ προβολι τουσ, κακϊσ και θ
ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινοφ για το ζργο τουσ, μζςα από τθν κινθτοποίθςθ και
ςυμπαράςταςθ των μελϊν τουσ.
Τα ςωματεία ςυνδράμουν ςτα μουςεία με ποικίλουσ τρόπουσ: τθν οικονομικι ενίςχυςθ
μζςω ςυνδρομϊν και χορθγιϊν, με ςυνικθ ςκοπό τθν αγορά υλικϊν και μθχανθμάτων,
μουςειακϊν αντικειμζνων τζχνθσ, και για τθν κάλυψθ δαπανϊν για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ, ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ ιςτορικϊν εκκεμάτων, δθμιουργίασ
βιβλιοκικθσ και ςπουδαςτθρίου, κακϊσ και ζκτακτων λειτουργικϊν δαπανϊν.
Ραράλλθλα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων, διαλζξεων και ξεναγιςεων από διαπρεπείσ αρχαιολόγουσ, ιςτορικοφσ
τζχνθσ και καλλιτζχνεσ, όπωσ και για τθν χρθματοδότθςθ εκδόςεων (οδθγϊν, λευκωμάτων
κ.α.).
Ζςοδα του Σωματείου αποτελοφν οι ςυνδρομζσ των μελϊν του, οι δωρεζσ - χορθγίεσ (μελϊν
ι τρίτων), κακϊσ και τα κζρδθ από τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ. Σθμειϊνεται, ότι πολλά από τα
ενεργά ςωματεία «Φίλων του Μουςείου» ζχουν τφχει τα τελευταία χρόνια τθσ οικονομικισ
υποςτιριξθσ από το Μδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, π.χ. για τθ χρθματοδότθςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων, τθν ανακαίνιςθ μουςειακϊν χϊρων, τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν
κ.α.
Με τθν ετιςια ςυνδρομι τουσ τα μζλθ απολαμβάνουν δωρεάν το μεγαλφτερο μζροσ των
εκδθλϊςεων που προςφζρονται από το ςωματείο. Επίςθσ, με απόφαςθ του Υπουργείου
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Ρολιτιςμοφ63, ςτα μζλθ των Σωματείων Φίλων των Μουςείων, παρζχεται δωρεάν είςοδοσ
ςε μουςεία, μνθμεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ που ανικουν ςτο Δθμόςιο.
Τθν πρωτοβουλία ςφςταςθσ του «Δικτφου Μουςείων τθσ Σαντορίνθσ» και ενόσ ςωματείου
«Δικτφου Φίλων Μουςείων τθσ Σαντορίνθσ» μπορεί να αναλάβει θ Επιτροπι Πολιτιςμοφ
του Διμου Θιρασ ςε ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ διαχείριςθσ των
μουςείων ςτο νθςί, κακϊσ και με ενεργοφσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, όπωσ τθν «Εςτία
Ρφργου Καλλίςτθσ Κιρασ», ο οποίοσ ιδρφκθκε το 1949 με ζδρα τον Ρφργο Κιρασ και
παραμζνει ζκτοτε δραςτιριοσ, απευκυνόμενοσ ςτουσ κατοίκουσ του Ρφργου αλλά και
ολόκλθρου του νθςιοφ.
Ωσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αναδεικνφεται ςχετικά αφενόσ θ ανάγκθ ενεργοποίθςθσ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ διαμόρφωςθσ του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και
των ςυναφϊν δράςεων, και αφετζρου θ διαςφνδεςθ μεταξφ των φορζων διαχείριςθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του επιχειρθματικοφ δυναμικοφ τοπικισ παραγωγισ και παροχισ
υπθρεςιϊν, κακϊσ και των διαφόρων μορφϊν οργανϊςεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ.

6.

ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ

6.1

κοπιμότθτασ Δθμιουργίασ Φορζα Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ Προοριςμοφ ςτθ
αντορίνθ

Οργανικό κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ για τθν υλοποίθςθ και λειτουργίασ τθσ «Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ» αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ αυτοτελοφσ τουριςτικοφ προϊόντοσ
ςε διαςφνδεςθ τόςο με τισ τοπικζσ επιχειριςεισ (τουριςτικζσ, παροχισ υπθρεςιϊν,
αγροδιατροφικζσ και μεταποιθτικζσ) όςο και με το ςυνολικό τουριςτικό προϊόν τθσ
περιοχισ (υποδομζσ, τουριςτικοί πόροι κλπ.).
Στο πλαίςιο αυτό, θ προϊκθςθ και υλοποίθςθ του Master Plan τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
τθσ Σαντορίνθσ κα κλθκεί να εξελιχκεί μζςα από ζνα ςφνκετο πλζγμα δράςεων ςε
αλλθλεπίδραςθ με τουσ επιςκζπτεσ, το επιχειρθματικό δυναμικό, τουσ πάςθσ φφςθσ φορείσ
– δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ – και τθν τοπικι κοινωνία του νθςιοφ. Ο επιτυχισ ςχεδιαςμόσ
και ςτθ ςυνζχεια θ υλοποίθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ δζςμθσ δράςεων για τθν κακιζρωςθ
τθσ «Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ» προχποκζτει ςυνεπϊσ τθν ενεργό ςυμμετοχι πολλϊν
ςυντελεςτϊν, που κα κλθκοφν να ςυνεργαςτοφν, να ςυνδιαμορφϊςουν και κα
υιοκετιςουν το όλο εγχείρθμα.
Βαςικοί ςυντελεςτζσ αυτοφ του εγχειριματοσ είναι οι τοπικοί δθμόςιοι παράγοντεσ – ο
Διμοσ Κιρασ, οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ (π.χ. ΔΑΡΡΟΣ, ΓΕΩΚΘΑ) και επιτροπζσ (π.χ. θ
Ρολιτιςτικι Επιτροπι Κιρασ) – το τοπικό επιχειρθματικό δυναμικό και οι ςυλλογικοί φορείσ
εκπροςϊπθςισ τουσ, κακϊσ και θ τοπικι κοινωνία, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από
ςυλλογικότθτεσ, ςωματεία, πρωτοβουλίεσ κατοίκων κ.α.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ αυτζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ,
αλλά και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι διαχείριςθ και θ ςυνεχισ
ανάπτυξι τθσ, απαιτείται θ εξ αρχισ κακιζρωςθ και λειτουργία ενόσ κατάλλθλου
μθχανιςμοφ οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και εποπτείασ με τθ μορφι ενόσ «Φορζα Διαχείριςθσ
και Μάρκετινγκ Προοριςμοφ» ςτα πρότυπα των Destination Management / Marketing
Organizations – DMMO όπωσ ςυναντϊνται ςτουσ περιςςότερουσ τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ ανά τον κόςμο.
Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθ λειτουργία αυτϊν των οργανιςμϊν ςτουσ περιςςότερουσ
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ανά τον κόςμο αντανακλοφν τον επιταχυνόμενο
μεταςχθματιςμό τουσ από τουσ παραδοςιακοφσ οργανιςμοφσ «μάρκετινγκ προοριςμοφ» ςε
οργανιςμοφσ «διαχείριςθσ προοριςμοφ», κακϊσ και ειδικότερα τθν μετατόπιςθ του
ςτόχου λειτουργίασ τουσ από τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν αφξθςθ τθσ τουριςτικισ
κίνθςθσ, ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του προοριςμοφ και τθ διατιρθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ
τουσ, τόςο για τουσ επιςκζπτεσ όςο και τουσ κατοίκουσ τουσ, κυρίωσ μζςω τθσ
αντιμετϊπιςθσ των ςθμαντικότερων προκλιςεων που προκαλοφν οι ολοζνα αυξανόμενεσ
πιζςεισ ςτο φυςικό, οικιςτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Λδιαίτερα ςτθ περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ, ενόσ προοριςμοφ με υψθλι αναγνωριςιμότθτα
ςτθν παγκόςμια αγορά, με ζνα πολυποίκιλο εφροσ υπθρεςιϊν και ποιοτικϊν προϊόντων,
αλλά και ςοβαρά προβλιματα διαχείριςθσ τθσ αναπτυξιακισ προοπτικισ, θ προςπάκεια
δθμιουργίασ μιασ οργανωτικισ δομισ και των κατάλλθλων εργαλείων τουριςτικοφ
ςχεδιαςμοφ και προβολισ με επαγγελματικι ςυγκρότθςθ και λειτουργία ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ διεκνείσ τάςεισ, ςυνιςτά επιτακτικι ανάγκθ για τθ διατιρθςθ αλλά και τθ
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ταυτότθτασ του προοριςμοφ, με όρουσ
διαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ του.
Το πεδίο δράςθσ του προτεινόμενου φορζα διοίκθςθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ κα
καλφπτει αφενόσ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ ςυνεργαςία με τουσ φορείσ διαχείριςθσ
των πόρων, θ ςυνδρομι ςτθν ανάπτυξθ και τον εμπλουτιςμό τθσ τουριςτικισ προςφοράσ,
κακϊσ και θ προβολι & προϊκθςι (marketing) του προοριςμοφ, και αφετζρου
υποςτθρικτικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν υποςτιριξθ ςφςταςθσ και λειτουργίασ ενόσ
«Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ», τθν εκπαίδευςθ & κατάρτιςθ
επιχειρθματιϊν και τθν ζρευνα. Στο πλαίςιο αυτό, τα κακικοντα και οι δραςτθριότθτεσ που
κα κλθκεί να αναλάβει ο DMMO τθσ Σαντορίνθσ περιγράφονται ειδικότερα ωσ εξισ:


Αςκεί κακικοντα ςχεδιαςμοφ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ και διαχείριςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ με τον ςυνεχι εμπλουτιςμό του με νζεσ υπθρεςίεσ και τθν
παράλλθλθ αναβάκμιςι τουσ.



Εποπτεφει και μεριμνά ωσ «επιςπεφδων» για τθν ςυντιρθςθ και εφρυκμθ
λειτουργία των κάκε είδουσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ
ανάπτυξθσ ενόσ ποιοτικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ και λειτουργίασ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ.



Συντονίηει τθ ςυνεργαςία με τθν επιχειρθματικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία
και μεριμνά για τθν τιρθςθ του ποιοτικοφ επιπζδου των προςφερόμενων
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υπθρεςιϊν μζςα από τθν υποςτιριξθ τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ του «Τοπικοφ
Συμφϊνου Ροιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ».


6.2

Φροντίηει τθ διαρκι προβολι και προϊκθςθ τθσ Διαδρομισ και του τουριςτικοφ
προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ ςτθν εκνικι και διεκνι τουριςτικι αγορά (marketing).

Διαδικαςία και Μορφι φςταςθσ του DMMO τθσ αντορίνθσ

Ιδθ από το Μάιο του 2016, ο Διμοσ Κιρασ προωκεί ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο
Αιγαίου τθ δθμιουργία ενόσ Τουριςτικοφ Ραρατθρθτθρίου και Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και
Ρροβολισ Ρροοριςμοφ (Destination Management and Marketing Organization – DMΜO).
Στθ προςπάκεια αυτι ςυνδράμει από το 2017 και το ςωματείο «Διάηωμα», μεταξφ άλλων
με τθν ανάκεςθ του παρόντοσ ζργου για τθν εκπόνθςθ του «Master Plan τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ». Τθσ παροφςασ μελζτθσ ζχει προθγθκεί ειδικότερα θ εκπόνθςθ
από το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου των εμπειρογνωμοςυνϊν για τθ δθμιουργία του
«Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Ρροβολισ Ρροοριςμοφ Κιρασ»64 και του «Τουριςτικοφ
Ραρατθρθτθρίου Σαντορίνθσ»65.
Ρροχπόκεςθ για τθ δθμιουργία του DMΜO είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ευρφτερθσ δυνατισ
αποδοχισ και ςυναινζςεων με ςτόχο τθν επίτευξθ ςυνεκτικϊν επιχειρθματικϊν και
κοινωνικϊν δικτφων, χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν ότι μεγάλοσ μζροσ των
δραςτθριοτιτων ενόσ DMΜO κα βαςιςτεί ςε “soft” λειτουργίεσ όπωσ θ οικοδόμθςθ
εμπιςτοςφνθσ και θ ενθμζρωςθ, θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ εμπλοκι των ςυντελεςτϊν του
εγχειριματοσ (stakeholders).
Ζνα από τα αρχικά κρίςιμα ςτάδια για τθν επιτυχι δθμιουργία του DMMO τθσ Σαντορίνθσ
είναι ςυνεπϊσ ο προςδιοριςμόσ και εντοπιςμόσ των τοπικϊν ςυντελεςτϊν που κα
ςυνδράμουν ςτθ ςφςταςι του και κα ςτθρίξουν ςτθ ςυνζχεια τθ λειτουργία του. Δυνθτικοί
«εταίροι» του εγχειριματοσ είναι εκείνοι που ειδικότερα δφνανται:


να επωφελθκοφν από τθ ςυγκζντρωςθ πόρων, εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ που κα
εξαςφαλίςουν οι ςυλλογικζσ οικονομίεσ κλίμακασ του DMΜO,



να αξιοποιιςουν δθμιουργικά τθ προςτικζμενθ αξία που μπορεί να τουσ
προςδϊςει θ ςυλλογικι απόκτθςθ γνϊςεων και κοινισ αντίλθψθσ, ςτοιχείων που
απαιτοφνται για να καταςτεί ο προοριςμόσ καινοτόμοσ και να προςαρμόηεται
άμεςα ςε δυναμικά ανταγωνιςτικά περιβάλλοντα,



να διαμορφϊςουν τθν αίςκθςθ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ ςυν-ευκφνθσ, κακϊσ και
να ενιςχφςουν τθν κουλτοφρα ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
ςυντελεςτζσ, και τζλοσ
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Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ δθμιουργία Φορζα Διαχείριςθσ / Marketing του Ρροοριςμοφ Κιρασ
(DMO), 2016.
65
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δραςτθριότθτασ και των επιπτϊςεων τθσ ςτον προοριςμό, ανάλυςθ SWOT και εναλλακτικά ςενάρια
πολιτικισ», 2017.
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που αποδζχονται να ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων
για τον προοριςμό.

Στα πλαίςιο αυτό, κα πρζπει να αναηθτθκοφν οι ευρφτερεσ δυνατζσ ςυνεργαςίεσ και
ςυμπράξεισ με «ςτρατθγικοφσ εταίρουσ», εντόσ και εκτόσ του νθςιοφ, όπωσ ενδεικτικά: οι
ςυλλογικοί φορείσ εκπροςϊπθςθσ του τοπικοφ επιχειρθματικοφ δυναμικοφ (π.χ. Ζνωςθ
Ξενοδόχων Σαντορίνθσ, τα ςωματεία τουριςτικϊν επιχειριςεων, ενοικιαηόμενων δωματίων
κλπ., οι εμπορικοί ςφλλογοι και θ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Ρροϊόντων), θ εταιρία
διαχείριςθσ του αερολιμζνα Κιρασ (Fraport Regional Airports of Greece B S.A.), το Λιμενικό
Ταμείο, τουριςτικοί οργανιςμοί με τοπικι παρουςία ςτο νθςί (π.χ. TUI), θ εταιρία
διαχείριςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων Hotelbrain, τα ιδρφματα και πολιτιςτικά κζντρα του
νθςιοφ (Νομικοφ, Γκφηθ, Μπελλϊνειο, SAF), και το Λνςτιτοφτο Μελζτθσ και
Ραρακολοφκθςθσ του Θφαιςτείου Σαντορίνθσ (ΛΜΡΘΣ)66, αλλά και ο Σφνδεςμόσ Ελλθνικϊν
Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) και ο οργανιςμόσ προβολισ και προϊκθςθσ του
ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ Marketing Greece, αεροπορικζσ εταιρίεσ (π.χ. Aegean),
και οι εταιρίασ ακτοπλοΐασ και κρουαηιζρασ που προςεγγίηουν το νθςί.
Οι διεκνείσ πρακτικζσ περιλαμβάνουν διάφορεσ μορφζσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ DMMO,
είτε ωσ πρωτοβουλία του αμιγϊσ ιδιωτικοφ τομζα, π.χ. με τθ μορφι μθ κερδοςκοπικοφ
ςυνεταιριςμοφ τουριςτικϊν επιχειριςεων και ςυλλογικϊν τουσ φορζων ςε ζναν προοριςμό
ι επιχειρθματικοφ φορζα κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, είτε ωσ αμιγϊσ δθμόςιοσ φορζασ που
ςυςτινεται με πρωτοβουλία και υπό τθν άμεςθ διαχείριςθ ι εποπτεία δθμόςιων αρχϊν,
τοπικϊν ι περιφερειακϊν αυτοδιοικιςεων, ι ωσ δθμόςιοσ φορζασ που ανακζτει τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ, είτε τζλοσ ωσ ςφμπραξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ
τομζα με τθ μορφι μθ-κερδοςκοπικισ εταιρίασ67. Ωσ προσ τθ νομικι του μορφι, μπορεί
κατά ςυνζπεια να ςυςτακεί ωσ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, Ανϊνυμθ Εταιρία,
Σφμπραξθ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα ΣΔΛΤ κ.α.
Στθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ, προκρίνεται από το ςωματείο «Διάηωμα» ωσ πλζον
ενδεδειγμζνθ μορφι ςφςταςθσ του DMΜO θ επιλογι φορζα υπό τθν άμεςθ διαχείριςθ του
Διμου τθσ Κιρασ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ που
τυχόν κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον προσ τοφτο. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, το «Διάηωμα»
διερευνά ειδικότερα τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ του
Διμου Κιρασ, με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΘΘΡΑ Μ.Α.Ε.» που ςυςτάκθκε το 2010 και είναι
ςιμερα επιφορτιςμζνθ με τθν προςταςία και αξιοποίθςθ του φυςικοφ γεωλογικοφ πάρκου
Νιςου Νζασ Καμζνθσ (θφαίςτειο Κιρασ), κακϊσ και τθν οργάνωςθ και αξιοποίθςθ των
κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ δφο Δθμοτικϊν Κοινοτιτων.

66

Αναλυτικι παρουςίαςθ των αναφερόμενων φορζων περιλαμβάνεται ςτο παραδοτζο Α.1
«Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ» του παρόντοσ Master Plan τθσ Τουριςτικισ
Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ.
67
67% των DMΜOs ζχουν ωσ βαςικό οργανωτικό/ επιχειρθςιακό μοντζλο το μικτό ςχιμα
ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα (Ρθγι:
«Επιχειρθςιακό Σχζδιο Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Ρροϊκθςθσ Ρ.Ε. Τρικάλων», Toposophy
Destination Marketing Agency, 2017).
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6.3

Δραςτθριότθτεσ, Δομι, Λειτουργία & Χρθματοδοτικό Πλαίςιο του DMMO τθσ
αντορίνθσ

Θ παροφςα πρόταςθ αφορά ςτθν περιγραφι του τρόπου ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ενόσ
μόνιμου μθχανιςμοφ διοίκθςθσ που κα επιτελεί κακικοντα Destination Management and
Marketing Organization. Θ πρόταςθ περιγράφει ειδικότερα το πλαίςιο κακθκόντων και
δραςτθριοτιτων, τθ δομι και οργάνωςθ, κακϊσ και τθν χρθματοοικονομικι λειτουργία του
DMMO. Ακολουκεί δε τθν προςζγγιςθ που αναπτφςςει το «Διάηωμα» για το ςφςτθμα
διακυβζρνθςθσ των Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν μελζτθ «Στρατθγικι
για τθν Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ – Ρολιτιςτικι Διαδρομι ςτα Αρχαία Κζατρα τθσ
Θπείρου», Ρεριφζρεια Θπείρου, Λανουάριοσ 2017, και αντλεί κατευκφνςεισ και ςτοιχεία
από τθν προαναφερόμενθ εμπειρογνωμοςφνθ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου για τθ
δθμιουργία του «Τουριςτικοφ Ραρατθρθτθρίου Σαντορίνθσ» και «Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ
και Ρροβολισ Ρροοριςμοφ Κιρασ».
Δραςτθριότθτεσ του DMMO:
1) Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ και του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ, ςτο
πλαίςιο του οποίου68:


διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο τουριςτικϊν προϊόντων (tourism product
portfolio management) και μεριμνά για τον ςυνεχι εμπλουτιςμό και
αναβάκμιςι τουσ με νζα κεματικά προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ
ποιότθτασ εμπειρίασ,



διενεργεί ζρευνα και ανάλυςθ τθσ αγοράσ (προςφορά, ηιτθςθ,
ανταγωνιςτζσ, δίκτυα διανομισ και μεταφοράσ, ευρφτερο πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον) για τθ ςυνεχι τροφοδότθςθ του
ςχεδιαςμοφ τουριςτικισ πολιτικισ και δραςτθριοτιτων τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ,



εποπτεφει ςε διαρκι βάςθ όλθ τθν αλυςίδα ποιότθτασ τθσ Διαδρομισ και
φροντίηει από κοινοφ με τουσ αρμόδιουσ ςυντελεςτζσ και ςτο πλαίςιο των
διαδικαςιϊν που ζχουν ςυμφωνθκεί, για τθν βελτίωςθ και τθν διατιρθςθ
των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν.

2) Λειτουργεί ωσ «επιςπεφδων» τθν ςυντιρθςθ & εφρυκμθ λειτουργία υποδομϊν των
κάκε είδουσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ ανάπτυξθσ ενόσ
ποιοτικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ και λειτουργίασ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ
Σαντορίνθσ. Σε αυτό το πλαίςιο:

68

Χριςιμεσ κατευκφνςεισ για τθν άςκθςθ αυτϊν των κακθκόντων του DMMO παρζχει θ
«Εργαλειοκικθ για τθ Διαχείριςθ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Ευρϊπθ», θ οποία αναπτφχκθκε από
τον οργανιςμό European Cities Marketing ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία TOPOSOPHY και φιλοδοξεί
να αποτελζςει ζναν οδθγό για τισ ευρωπαϊκζσ δθμοτικζσ αρχζσ και τουσ οργανιςμοφσ διαχείριςθσ
προοριςμοφ.

84



μεριμνά και ςυντονίηει τθν ςυντιρθςθ των υποδομϊν και των ςθμάνςεων
τθσ Διαδρομισ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, τθσ
Ρεριφζρειασ, του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, των φορζων διαχείριςθσ
υποδομϊν μεταφορϊν, των φορζων που εποπτεφουν αξιοκζατα κλπ.,



κινθτοποιεί και ςυντονίηει κρατικοφσ φορείσ, οργανιςμοφσ και ιδρφματα
που ζχουν ρόλο ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διαδρομισ, π.χ. τα ωράρια
λειτουργίασ, οι λειτουργικζσ εγκαταςτάςεισ, ο εκςυγχρονιςμόσ ζκδοςθσ
ειςιτθρίων & λειτουργίασ καταςτθμάτων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και
μουςεία.

3) Συντονίηει τθ ςυνεργαςία με τθν επιχειρθματικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία,
και ειδικότερα:


ςυμμετζχει ςτθν διοίκθςθ του φορζα διαχείριςθσ του Τοπικοφ Συμφϊνου
Ροιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ και ςτθν λιψθ των αποφάςεων για το ςφςτθμα
αξιολόγθςθσ, κατάρτιςθσ, αξιοποίθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων κλπ.



αναηθτεί, εντάςςει και εμπλουτίηει το δίκτυο επιχειριςεων του Τοπικοφ
Συμφϊνου Ροιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ,



διευρφνει τθν τοπικι τουριςτικι αγορά αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά
ςτοιχεία τθσ Σαντορίνθσ,



φροντίηει για τθν εξωςτρζφεια και επικοινωνία τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
ςτθν τοπικι κοινωνία (π.χ. ςχολεία, ιδρφματα), τθν ελλθνικι και τθν διεκνι
κοινότθτα,



ςυμμετζχει ςε διαπεριφερειακά και διακρατικά δίκτυα ςτα οποία
δραςτθριοποιείται θ Σαντορίνθ (μζςω του Διμου ι τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου
Αιγαίου) και ςυμμετζχει ςε ευρωπαϊκά προγράμματα προϊκθςισ τουσ.

4) Αναλαμβάνει τθν εφαρμογι του (προσ εκπόνθςθ) Marketing Plan για τθν προϊκθςθ
και προβολι τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ Σαντορίνθσ ωσ “destination brand”
ςτθν εγχϊρια και παγκόςμια τουριςτικι αγορά, και λειτουργεί ωσ κεντρικό γραφείο
τφπου, επικοινωνίασ και δθμοςίων ςχζςεων τθσ Διαδρομισ και του τουριςτικοφ
προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ γενικότερα:


προωκεί τθν Ρολιτιςτικι Διαδρομι τθσ Σαντορίνθσ ςε Tour Operators,
τουριςτικά γραφεία, εταιρίεσ κρουαηιζρασ κ.α., κινθτοποιεί τα γραφεία ΕΟΤ
εξωτερικοφ και ςυνεργάηεται με τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, τον ΕΟΤ
και το Διμο Κιρασ για τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν προβολισ &
προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ,



αναπτφςςει και διαχειρίηεται τθν διαδικτυακι πφλθ τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ και του τουριςτικοφ προοριςμοφ τθσ Σαντορίνθσ, κακϊσ και ενόσ
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ προβολισ (eDMO)
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που περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν και κοινωνικϊν
μζςων δικτφωςθσ, και λοιπζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ marketing,


προωκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ λοιποφσ ςυντελεςτζσ τθσ Διαδρομισ, τθν
ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των κάκε είδουσ Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν ςε
όλουσ τουσ πρόςφορουσ χϊρουσ που ςχετίηονται με τθν Διαδρομι,



κινθτοποιεί διεκνείσ ςυντελεςτζσ ςτα κοινωνικά δίκτυα, προςκαλεί
προςωπικότθτεσ ωσ εκπαιδευτζσ και προωκθτζσ τθσ Διαδρομισ, επιλζγει
εμπειρογνϊμονεσ για τον ςχεδιαςμό δρϊμενων με απιχθςθ ςε διεκνζσ
κοινό,



ςυνεργάηεται με τα πολιτιςτικά ιδρφματα και τουσ ςυλλογικοφσ φορείσ του
νθςιοφ, κακϊσ και με αντίςτοιχουσ φορείσ διαχείριςθσ πολιτιςτικϊν /
τουριςτικϊν διαδρομϊν του εξωτερικοφ,



υλοποιεί ενζργειεσ προβολισ και προϊκθςθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
τθσ Σαντορίνθσ ωσ “destination brand” ςτθν εγχϊρια και παγκόςμια
τουριςτικι αγορά ςε εφαρμογι του Marketing Plan (π.χ. διαφθμιςτικζσ
καταχωριςεισ ςε ζντυπα και ψθφιακά μζςα, παραγωγι εντφπων, χριςθ
ψθφιακϊν εφαρμογϊν και μζςων προβολισ, ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ
εκκζςεισ και λοιπζσ εκδθλϊςεισ).

Δομι διοίκθςθσ του DMMO:
Ο DMΜO κα διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν ωσ μζλθ οι
εκπρόςωποι όλων των μετόχων-εταίρων του, ενϊ επιχειρθςιακά θ διοίκθςθ κα αςκείται
από εξειδικευμζνο Διευκφνων Σφμβουλο/Γενικό Διευκυντι.
Για να καταςτεί δυνατι θ επιτυχισ δραςτθριοποίθςθ ςτα ανωτζρω, υπάρχουν οι εξισ
προχποκζςεισ για τον Φορζα Λειτουργίασ:
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θ φπαρξθ και λειτουργία εποπτικοφ οργάνου, με ιςόρροπθ εκπροςϊπθςθ των
ενδιαφερομζνων μερϊν (stakeholders): τθν πολιτεία69, τισ επιχειριςεισ και τθν
τοπικι κοινωνία,



θ εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ ροισ και επάρκειασ πόρων για τθν χρθματοδότθςθ τθσ
λειτουργίασ του φορζα και των δραςτθριοτιτων που κα αναλάβει,



θ κατάλλθλθ ςτελζχωςθ με διοικθτικό και επιςτθμονικό προςωπικό, ϊςτε να
επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία του και θ ανάπτυξθ των προβλεπόμενων
δραςτθριοτιτων του,



θ επιλογι ενόσ ευζλικτου ςυςτιματοσ λιψθσ αποφάςεων του φορζα70 για τθν
κακθμερινι διαχείριςθ και τθν επζκταςθ των δραςτθριοτιτων του.

Κεντρικι κυβζρνθςθ, Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου και Διμοσ Κιρασ.

86

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ:
Οι διεκνείσ πρακτικζσ λειτουργίασ των DMMO βαςίηονται κατά κανόνα ςε ζναν ςυνδυαςμό
δθμοςίων και ιδιωτικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ που αντανακλά εξάλλου και τθν ιδιαίτερα
διαδεδομζνθ επιλογι ςυμπράξεων δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ωσ μορφισ ςυγκρότθςθσ
αυτϊν τον οργανιςμϊν. Ρλζον ςυχνότερθ πθγι χρθματοδότθςθσ αποτελοφν επιχορθγιςεισ
από τθν κεντρικι κυβζρνθςθ και πόροι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (περιφερειακισ και
δθμοτικισ)71, όπωσ μζροσ των δθμοτικϊν τελϊν που επιβάλλονται κατά τθ διαμονι ςε
ξενοδοχεία και λοιπά καταλφματα. Συμπλθρωματικοί πόροι μπορεί να προζρχονται από
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ του DMMO (π.χ. διαχείριςθ πλατφόρμασ κρατιςεων),
ςυνδρομζσ μελϊν του ιδιωτικοφ τομζα, χορθγίεσ ιδιωτϊν και φορζων, και ζςοδα από
ςυμμετοχι ςε προγράμματα τθσ ΕΕ.
Στθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ, ωσ πλζον ενδεδειγμζνεσ πθγζσ αυτοχρθματοδότθςθσ, οι
οποίεσ κα πρζπει να ςυντθροφνται ςε ςυνεχι βάςθ από τον φορζα λειτουργίασ του DMMO
προτείνονται οι ακόλουκεσ:


Συνδρομι των επιχειριςεων που κα εντάςςονται ςτο Τοπικό Σφμφωνο Ροιότθτασ
τθσ Σαντορίνθσ ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ προβολισ που κα πραγματοποιεί ο DMMO
μζςα από το πρόγραμμα ενεργειϊν marketing που κα εκτελεί ςε ςυνεχι βάςθ. Θ
ςυνδρομι κα πρζπει να είναι κλιμακοφμενθ ανάλογα με το μζγεκοσ κάκε
ςυμμετζχουςασ επιχείρθςθσ. Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του DMMO θ ςυμμετοχι
μπορεί να είναι χαμθλι και ανάλογα με τθν ανάπτυξθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ
Διαδρομισ να αυξάνεται.



Ζςοδα από τθ διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ, όπωσ
διαφθμιςτικζσ καταχωρίςεισ, πϊλθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθν αξιοποίθςθ
λογοτφπου.



Χορθγίεσ, δωρεζσ κάκε είδουσ από ιδρφματα, ςυλλόγουσ, επιχειριςεισ & ιδιϊτεσ
(από το εςωτερικό και εξωτερικό) που επικυμοφν να ενιςχφςουν τθν αναπτυξιακι
αυτι προςπάκεια. Επιςθμαίνεται ςχετικά θ πρόςφατθ και ιδιαιτζρωσ ευνοϊκι
ρφκμιςθ του Νόμου 4557/2018 ςφμφωνα με τθν οποία ςυμβάςεισ προμικειασ
αγακϊν, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ ζργων, οι οποίεσ ςυνάπτονται από
φορείσ του δθμόςιου τομζα (π.χ. Δθμοτικι επιχείρθςθ) για τθν υλοποίθςθ
αντίςτοιχων δωρεϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν ι ζργων από ιδιϊτεσ προσ τουσ
δθμόςιουσ αυτοφσ φορείσ, δεν κεωροφνται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και εξαιροφνται
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων72.



Ρόροι από τθν ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά ι άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίεσ.
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Οι αποφάςεισ για τισ δαπάνεσ να λαμβάνονται, ανάλογα με το φψοσ τουσ και βάςει κανονιςμοφ,
από τον μάνατηερ, μια τριμελι επιτροπι, το ΔΣ.
71
88% των DMΜOs ζχουν ωσ κφρια πθγι χρθματοδότθςθσ τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ, ςτθν οποία
ενςωματϊνεται το τζλοσ διανυκτζρευςθσ (Ρθγι: «Επιχειρθςιακό Σχζδιο Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και
Ρροϊκθςθσ Ρ.Ε. Τρικάλων», Toposophy Destination Marketing Agency, 2017).
72
Άρκρο 55 Νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018).

87



Ζςοδα από εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει ι ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο DMMO (π.χ.
ςυνζδρια, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ςε αξιοκζατα).

Το ςωματείο Διάηωμα ζχει επίςθσ διατυπϊςει πρόταςθ για απόδοςθ ποςοςτοφ των εςόδων
από τα ειςιτιρια ειςόδου ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία προσ όφελοσ των
οργανιςμϊν διαχείριςθσ και προβολισ των τουριςτικϊν προοριςμϊν ωσ αντιςτάκμιςμα για
τθν πάςθσ φφςθσ ενζργειεσ προβολισ και εξυπθρζτθςθσ που παρζχουν ςε αυτοφσ τουσ
χϊρουσ προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν. Θ δυνατότθτα αυτι προχποκζτει προφανϊσ τθν
επίτευξθ μιασ ςυνολικότερθσ ςυμφωνίασ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.

6.4

Προτάςεισ Δράςεων Ανάπτυξθσ & Εμπλουτιςμοφ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ
αντορίνθσ

Ρρογράμματα Ειδικϊν Ενθμερϊςεων και Ειδικϊν Αρχαιολογικϊν Ξεναγιςεων
Σε ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία Στιριξθσ Σπουδϊν Ρροϊςτορικισ Κιρασ, αλλά και άλλουσ
φορείσ, μπορεί να αναπτυχκοφν προγράμματα ειδικϊν ενθμερϊςεων και ειδικϊν
αρχαιολογικϊν ξεναγιςεων από επιςτιμονεσ με ειδικι εργαςιακι εμπειρία και γνϊςθ του
Ακρωτθρίου. Ειδικά ςε ότι αφορά το Ακρωτιρι ζχουν εκπονθκεί πάνω από 30 διδακτορικζσ
διατριβζσ, όχι μόνο ςτθν αρχαιολογία, αλλά ςε ποικίλα επιςτθμονικά πεδία, οπότε
υφίςταται μια πολφ ςθμαντικι και αξιόλογθ δεξαμενι επιςτθμόνων προσ αξιοποίθςθ για τθ
διοργάνωςθ του προγράμματοσ αρχαιολογικϊν ξεναγιςεων. Τα προγράμματα κα
απευκφνονται τόςο ςε ομάδεσ κοινϊν επιςκεπτϊν με αυξθμζνο αρχαιολογικό ενδιαφζρον
όςο και ςε ομάδεσ με επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ (αρχαιολόγοι, ιςτορικοί, φιλόλογοι…). Οι
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ και ειδικζσ ξεναγιςεισ κα πραγματοποιοφνται ςτθ Σαντορίνθ
κυρίωσ κατά τθν χειμερινι περίοδο, ενϊ ενδιαφζρον ζχει και θ πρόταςθ του κακθγθτι Χ.
Ντοφμα να πραγματοποιοφνται επίςθσ ενθμερϊςεισ και ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ των
επιςκεπτϊν, όπωσ και ςτα κρουαηιερόπλοια.

Επζκταςθ τθσ Λειτουργίασ Εςτιατορίων Gourmet κατά τουσ Χειμερινοφσ Μινεσ
Κατά τθ διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου, θ μεγάλθ πλειοψθφία των εςτιατορίων του
νθςιοφ παραμζνει κλειςτι. Θ επζκταςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ διευρυμζνου αρικμοφ
επιχειριςεων εςτίαςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ αποτελεί ςθμαντικι προχπόκεςθ
για τθν προςζλκυςθ ςτο νθςί επιςκεπτϊν με πολιτιςτικά ενδιαφζροντα. Θ ςυνεχισ
λειτουργίασ και τουσ χειμερινοφσ μινεσ μπορεί να υποςτθριχτεί με τθν προβολι τουσ τόςο
από το Διμο όςο από τουσ φορείσ μεταφορϊν και καταλυμάτων. Κατά τισ φάςεισ ζναρξθσ
λειτουργίασ των εςτιατορίων τθν άνοιξθ κα μποροφςαν ςε ειδικζσ εκδθλϊςεισ
ςυνδυαςμζνα να παρουςιάηονται τα νζα πιάτα ι νζα μενοφ των εςτιατορίων αλλά και τα
μαγαηιά που ανοίγουν πρϊτθ φορά. Αντίςτοιχα ςτο τζλοσ τθσ ςεηόν μια εβδομάδα
μακθμάτων μαγειρικισ κα προςζλκυε ζνα ειδικό κοινό και κα μποροφςε να εξελιχκεί ςε
ζναν γαςτροτουριςτικό κεςμό. Ανάλογα με τθν πολιτικι τιμϊν των καταλυμάτων κα
μποροφςαν τζλοσ και τα ειδικά γαςτρονομικά εςτιατόρια να διαμορφϊςουν κατά τθν
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χειμερινι περίοδο μια διαφοροποιθμζνθ πολιτικι τιμϊν με ειδικζσ προςφορζσ,
ενδεχομζνωσ ςυνδυαςμζνθ και με ειδικά πιάτα ι διαφοροποιθμζνο μενοφ.

Μζτρα Εμπλουτιςμοφ Ρροςφοράσ Γαςτρονομικϊν Υπθρεςιϊν
Για τθν ανάπτυξθ τθσ Σαντορίνθσ ωσ γαςτρονομικοφ προοριςμοφ απαιτείται ο κατάλλθλοσ
εμπλουτιςμόσ τθσ προςφοράσ με τθν ςυνεργαςία των εςτιατορίων, κακϊσ και ο
ςυντονιςμόσ και θ ςυνδυαςμζνθ προςφορά υποςτθρικτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν
δραςτθριοτιτων, όπωσ π.χ. προγραμμάτων μαγειρικισ. Δεδομζνου ότι ο τουρίςτασ που
ταξιδεφει με κεντρικό ςτόχο τθν γαςτρονομικι εμπειρία αναμζνει να ζλκει ςε επαφι και να
γνωρίςει τθν τοπικι γαςτρονομικι παράδοςθ και δθμιουργία του τόπου που επιςκζπτεται,
τα μακιματα μαγειρικισ αποτελοφν μια ςθμαντικι ςυνιςτϊςα αυτισ τθσ εμπειρίασ.
Εφόςον δεν υπάρχουν εξειδικευμζνα ταξιδιωτικά γραφεία που να οργανϊνουν αυτοφ του
είδουσ τθ δραςτθριότθτα, κα μποροφςαν τα ίδια τα εςτιατόρια να λάβουν πρωτοβουλία για
τθν προςφορά ςχετικϊν προγραμμάτων.
Στο πλαίςιο αυτό, ενδείκνυται επίςθσ θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των
εςτιατορίων και των οινοποιιϊν του νθςιοφ για τθν προςφορά ςυνδυαςτικϊν
τουριςτικϊν εμπειριϊν. Θ πορεία παράλλθλθσ ανάπτυξθσ που ακολοφκθςαν τα τελευταία
χρόνια τα οινοποιεία και τα γαςτρονομικά εςτιατόρια τθσ Σαντορίνθσ διαμορφϊνει
ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν επίτευξθ τζτοιων πρωτοβουλιϊν από τισ επιχειριςεισ των δυο
κλάδων, θ οποία μπορεί να πάρει ποικίλεσ μορφζσ, όπωσ προγράμματα μιασ ι
περιςςοτζρων θμερϊν με επίςκεψθ ςε επιλεγμζνα οινοποιεία και εςτιατόρια, ειδικζσ
οινογνωςίεσ ςτα εςτιατόρια, ειδικά γεφματα ςτα οινοποιεία κλπ.

Τοπικά Γραφεία Οργάνωςθσ Γαςτρονομικϊν Ταξιδιϊν
Μακροπρόκεςμα ζχει ςθμαντικό ενδιαφζρον να ενταχκεί θ οργάνωςθ γαςτρονομικϊν
προγραμμάτων ςτα προςφερόμενα πακζτα των τοπικϊν τουριςτικϊν γραφείων
ακολουκϊντασ αντίςτοιχα παραδείγματα από άλλεσ χϊρεσ. Τα προγράμματα αυτά μποροφν
να προςφζρουν είτε τυποποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ με ςυνδυαςμό περιιγθςθσ και
επίςκεψθσ ςε οινοποιεία, αγροκτιματα και εςτιατόρια, είτε πιο εξειδικευμζνεσ που να
επεκτείνονται ςε ςυμπλθρωματικζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα γραφεία αυτά κα
μποροφςαν να υποςτθριχκοφν κατά τθν αρχικι φάςθ με τθν προβολι τουσ από το Διμο και
ςυλλογικοφσ φορείσ.

Δθμιουργία Ρρόςκετων Επιςκζψιμων Αγροκτθμάτων
Για τον περαιτζρω εμπλουτιςμό τθσ εμπειρίασ του γαςτρονομικοφ επιςκζπτθ προτείνεται
επίςθσ θ ενκάρρυνςθ και θ παροχι κινιτρων για τθ λειτουργία πρόςκετων επιςκζψιμων
αγροκτθμάτων ςτο νθςί. Στο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει και θ προςφορά
ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγροτικι δραςτθριότθτα (π.χ.
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ςτον τρφγο). Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ Κθραςιάσ, θ δθμιουργία επιςκζψιμων
αγροκτθμάτων
κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ διακριτόσ πόλοσ προςζλκυςθσ
επιςκεπτϊν. Το αγροτικό τοπίο τθσ Κθραςίασ δεν ζχει αλλοιωκεί από τθν εκτόσ ςχεδίου
δόμθςθ και θ αξιοποίθςθ του αποτελεί μια προνομιακι ευκαιρία τουριςτικισ προβολισ του
μικροφ αυτοφ νθςιοφ, με ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα ωσ προσ τθν τουριςτικι εικόνα τθσ
Σαντορίνθσ.

Εμπλουτιςμόσ του Οινοτουριςτικοφ Ρροϊόντοσ
Σιμερα, ςτο επίκεντρο τθσ οινοτουριςτικισ προςφοράσ τθσ Σαντορίνθσ βρίςκονται οι
επιςκζψεισ ςτα οινοποιεία, που πραγματοποιοφν είτε μεμονωμζνοι ταξιδιϊτεσ, είτε
ομάδεσ επιςκεπτϊν οργανωμζνεσ από εξειδικευμζνα ταξιδιωτικά γραφεία του νθςιοφ. Τα
οινοποιεία του νθςιοφ διακζτουν υψθλοφ επιπζδου υποδομζσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ
των επιςκεπτϊν, με βαςικό κορμό τθν ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ των
οινοποιείων, τθ γευςιγνωςία ςε ςυνδυαςμό με πϊλθςθ οίνων και λοιπϊν παραδοςιακϊν
προϊόντων του νθςιοφ, κακϊσ και κατά περίπτωςθ τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
για τον αμπελϊνα, τθν οινοποιθτικι παράδοςθ και τουσ οίνουσ τθσ Σαντορίνθσ.
Πμωσ ςε ελάχιςτεσ μόνο περιπτϊςεισ, τα προςφερόμενα πακζτα υπθρεςιϊν
ςυμπλθρϊνονται από άλλεσ ειδικζσ μορφζσ δραςτθριοτιτων, με ςκοπό τον εμπλουτιςμό
και τθν ποιοτικι διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ που να απευκφνεται ςε ζνα
κοινό με πολιτιςτικά και οινοτουριςτικά ενδιαφζροντα.
Ρροκφπτει ςυνεπϊσ θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ μιασ περιςςότερο ολοκλθρωμζνθσ
οινοτουριςτικισ πρόταςθσ, με ζμφαςθ ςτθ βιωματικι εμπειρία των επιςκεπτϊν, ςτθν
ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ευρφτερθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ
Σαντορίνθσ. Θ ολοκλθρωμζνθ οινοτουριςτικι εμπειρία αφορά ειδικότερα ςτο ςφνολο των
επιμζρουσ εμπειριϊν που βιϊνει ο επιςκζπτθσ κακϊσ ζρχεται ςε επαφι με τα ςτοιχεία
εκείνα που ςυνκζτουν το οινοτουριςτικό προϊόν μιασ περιοχισ. Οι εμπειρίεσ αυτζσ δεν
αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν κατανάλωςθ αμπελοοινικϊν προϊόντων ςτον τόπο παραγωγισ
τουσ, οφτε και κα πρζπει να περιορίηονται ςτο χϊρο του οινοποιείου. Εκτόσ από τθ
γευςιγνωςία και τθ δοκιμι οίνων, μπορεί να περιλαμβάνουν περιθγιςεισ ςτον αγροτικό
χϊρο και τουσ αμπελϊνεσ του νθςιοφ (π.χ. ωσ μζροσ πεηοπορικϊν ι ποδθλατικϊν
εκδρομϊν), τθν γαςτρονομία, τθ διαμονι ςε καταλφματα που διοργανϊνουν ειδικζσ οινικζσ
εκδθλϊςεισ, διάφορεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ γφρο από τθν αμπελοκαλλιζργεια,
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν
αμπελοοινικι παράδοςθ του νθςιοφ.
Συνεπϊσ, θ προςφορά μιασ ολοκλθρωμζνθσ οινοτουριςτικισ εμπειρίασ διαμορφϊνεται από
τον ςυνδυαςμό διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν, γαςτρονομικϊν και τουριςτικϊν προϊόντων
και υπθρεςιϊν με άξονα τον οίνο, που διαμορφϊνουν μια ολοκλθρωμζνθ τουριςτικι
αλυςίδα αξίασ και προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ Σαντορίνθσ.
Ειδικότερθ επιδίωξθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ μεταςτροφι από το υφιςτάμενο
μοντζλο εξυπθρζτθςθσ «ευκαιριακϊν» επιςκεπτϊν (κυρίωσ των προερχόμενων επιςκεπτϊν
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από τα κρουαηιερόπλοια ςτο πλαίςιο των εκδρομικϊν προτάςεων που περιλαμβάνουν ζνα
ολιγόωρο πρόγραμμα ξενάγθςθσ ςε οινοποιείο και αγορά προϊόντων) προσ τθν κατεφκυνςθ
ςτόχευςθσ του ειδικοφ κοινοφ των ςφγχρονων οινοτουριςτϊν, οι οποίοι ζχουν
διαφορετικά κίνθτρα επίςκεψθσ, που εκπορεφονται από τθν αναηιτθςθ νζων εμπειριϊν,
τθν ενεργό ςυμμετοχι, αλλά και ςτθν ικανοποίθςθ που αποκτοφν από τθν επαφι τουσ με
το χϊρο, τθ φφςθ, κακϊσ και με τθν τοπικι παράδοςθ και ιςτορία. Θ ςυμμετοχι δθλαδι ςε
δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν τα πολιτιςτικά, κρθςκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά
και γαςτρονομικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ, διαφοροποιοφν το τουριςτικό προϊόν και του
προςδίδουν ςτοιχεία ταυτότθτασ, αυκεντικότθτασ και μοναδικότθτασ άμεςα ςχετιηόμενα με
το χϊρο. Επίςθσ, μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ μπορεί να επιτευχκεί και θ
επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, κακϊσ προςφζρεται ςτον επιςκζπτθ ζνα νζο ι
επαναλαμβανόμενο κίνθτρο για τθν επιςτροφι του ςτον προοριςμό, και εκτόσ τθσ κερινισ
περιόδου.
Θ αναβάκμιςθ του οινοτουριςτικοφ προϊόντοσ και θ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ
οινοτουριςτικισ πρόταςθσ μπορεί να ειδικότερα επιτευχκεί μζςα από τθν υλοποίθςθ των
ακόλουκων δράςεων:


διαμόρφωςθ πακζτων οινοτουριςτικοφ – γαςτρονομικοφ – πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ με ςυνδετικό ςτοιχείο τα τοπικά / παραδοςιακά προϊόντα (επιςκζψεισ
ςε αγροκτιματα), τθν τοπικι γαςτρονομία (επίςκεψθ επιλεγμζνων εςτιατορίων
τοπικισ κουηίνασ), τθν αμπελοοινικι παράδοςθ (επίςκεψθ ςε οινοποιεία και
αμπελοτόπια) και τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά (επιςκζψεισ ςε λαογραφικά μουςεία,
και εκκζςεισ),



ενςωμάτωςθ τθσ περιιγθςθσ ςε αμπελοτόπια ςτα προγράμματα πεηοπορικϊν /
ποδθλατικϊν εκδρομϊν που διοργανϊνουν τα εξειδικευμζνα ταξιδιωτικά γραφεία,
με πρόβλεψθ ςτάςθσ – διατροφισ ςε οινοποιεία και αγροκτιματα,



εμπλουτιςμόσ των παράλλθλων δραςτθριοτιτων που παρζχονται από τα
οινοποιεία, π.χ. ςυνδυαςμόσ γευςιγνωςίασ τοπικϊν οίνων και τοπικϊν προϊόντων
διατροφισ (food and wine pairing), μακιματα γευςιγνωςίασ και τοπικισ
γαςτρονομίασ, εκπαιδευτικά ςεμινάρια, εκκζςεισ ηωγραφικισ και φωτογραφίασ,
ςυναυλίεσ, μουςικζσ και χορευτικζσ εκδθλϊςεισ,



προβολι και προϊκθςθ τθσ δυνατότθτασ απόκτθςθσ βιωματικϊν εμπειριϊν (π.χ.
ςυμμετοχι ςτον τρφγο και ςε άλλεσ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ χϊρουσ
καλλιζργειασ και επεξεργαςίασ, ςε πανθγφρια και τοπικζσ γιορτζσ, και ςε μακιματα
μαγειρικισ τθσ τοπικισ κουηίνασ).

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο DMMO ςε ςυνεργαςία με τον ςυλλογικό φορζα εκπροςϊπθςθσ
των οινοπαραγωγϊν – ιδανικά με τθ μορφι δικτφωςθσ ςε «Δρόμουσ του Κραςιοφ τθσ
Σαντορίνθσ» – είναι εκείνοσ που καλείται να αναπτφξει τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ ςε
ςυνεργαςία με τουσ ςυντελεςτζσ που ςυμπλθρϊνουν τθν αλυςίδα αξίασ μιασ
ολοκλθρωμζνου οινοτουριςτικισ προςφοράσ (ταξιδιωτικά γραφεία, πιςτοποιθμζνα
καταλφματα και επιχειριςεισ εςτίαςθσ, π.χ. με το ςιμα Aegean Cuisine, πολιτιςτικοί φορείσ
κλπ.). Θ τυπολογία του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ κα πρζπει να δίνει ζμφαςθ
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ςε προϊόντα, δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ που ςυμπλθρϊνουν τον πυρινα τθσ
εξειδικευμζνθσ αγοράσ του οινοτουριςτικοφ προοριςμοφ, που ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με
τισ ειδικζσ απαιτιςεισ και ανάγκεσ του ειδικοφ κοινοφ επιςκεπτϊν με οινοτουριςτικά και
ευρφτερα πολιτιςτικά ενδιαφζροντα, το οποίο επικυμεί τθ βιωματικι εμπειρία και τθν
αυκεντικι επαφι με τον προοριςμό.

Βαςικζσ Ενζργειεσ Ανάδειξθσ και Τουριςτικισ Ρροβολισ του Αρχιτεκτονικοφ Ρλοφτου
Θ ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ και θ ςχετικι πλθροφόρθςθ των επιςκεπτϊν
πρζπει να ξεκινιςει με τθ ςυγκζντρωςθ, αξιολόγθςθ και επεξεργαςία του υφιςτάμενου,
αλλά διαςκορπιςμζνου, υλικοφ αποτυπϊςεων. Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται οι
ακόλουκεσ παρεμβάςεισ:


Ο ςχεδιαςμόσ αρχιτεκτονικϊν διαδρομϊν ςε όλουσ τουσ παραδοςιακοφσ
οικιςμοφσ, αλλά και προσ κτίρια ςτθν φπαικρο, που απευκφνονται ι ςε επιςκζπτεσ
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ι ςε απλοφσ επιςκζπτεσ. Οι διαδρομζσ κα οδθγοφν ςε
αξιόλογα διατθρθτζα κτίρια, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν, ςε ειδικά
ςθμεία κζασ αλλά και ςε αξιόλογεσ ςφγχρονεσ παρεμβάςεισ κακϊσ και ςε
επιςκζψιμα κτίρια και μουςεία. Για τισ αρχιτεκτονικζσ διαδρομζσ κα πρζπει να
παραχκεί ειδικόσ χάρτθσ και θλεκτρονικι εφαρμογι.73

Ζνα καλό παράδειγμα κεματικϊν αρχιτεκτονικϊν διαδρομϊν που παρουςιάηονται ςε
απλοφσ χάρτεσ διακζςιμουσ δωρεάν ςτο διαδίκτυο είναι του Λονδίνου:

73

www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/visit-the-city/walks/Pages/selfguided.aspx
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Για τα πλζον αξιόλογα κτίρια αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ Σαντορίνθσ, ςτα
οποία κα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιςτον όλα τα κθρυγμζνα διατθρθτζα κτίρια
όλων των χριςεων, τα ςθμαντικά κτίρια τθσ ανοικοδόμθςθσ του 1956, τα ιδιαίτερα
κτίρια που αποκαταςτάκθκαν με το πρόγραμμα του ΕΟΤ ςτθν Οία και τα ιδιαίτερα
μικρά νζα ξενοδοχεία, προτείνεται να δθμιουργθκεί ζνα ειδικό ςιμα74 ςε μορφι
μικρισ πινακίδασ, τοποκετθμζνθ ςτο κτίριο, θ οποία κα δίνει ςτον επιςκζπτθ τισ
βαςικζσ πλθροφορίεσ για αυτό. Σε κεντρικά ςθμεία των οικιςμϊν κα υπάρχουν
μεγάλεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ με ζνδειξθ των αξιόλογων κτιρίων κακϊσ και των
αρχιτεκτονικϊν διαδρομϊν.

Δεδομζνου ότι δεν υπάρχει προσ το παρόν αντίςτοιχθ ελλθνικι ςιμανςθ, προτείνεται να
παραχκεί ζνα τοπικό ςιμα τθσ Σαντορίνθσ ςτα πρότυπα των ςθμάνςεων διατθρθτζων
κτιρίων75 ςε διάφορα ευρωπαϊκά κράτθ:
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https://gr.pinterest.com/officeinuk/listed-buildings/?lp=true, https://www.alamy.com/stockphoto/listed-building-sign.html, https://www.123rf.com/photo_76977807_epernay-france-july-262016-listed-building-sign-of-the-perrier-castle-in-the-avenue-de-champagne.html
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https://gr.pinterest.com/officeinuk/listed-buildings/?lp=true, https://www.alamy.com/stockphoto/listed-building-sign.html, https://www.123rf.com/photo_76977807_epernay-france-july-262016-listed-building-sign-of-the-perrier-castle-in-the-avenue-de-champagne.html
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Επίςθσ, προτείνεται να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο επιςκζψιμων κτιρίων
αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ (παραδοςιακϊν, αςτικϊν, κρθςκευτικϊν,
βιομθχανικϊν, αγροτικϊν…), και το οποίο κα επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ
τθσ Σαντορίνθσ και τθσ Κθραςιάσ. Σε αυτό κα περιλαμβάνονται και τα υφιςτάμενα
μουςεία με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, οι μονζσ και οι εκκλθςίεσ, άλλα και
λειτουργοφςεσ ι παλιζσ βιομθχανικζσ / βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ
οινοποιεία και ανεμόμυλοι.

Πλεσ οι ενζργειεσ ςχετικά με τθν ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ κα πρζπει
βρουν τθ διαδικτυακι τουσ απεικόνιςθ ςε μια ιςτοςελίδα αρχιτεκτονικοφ τουριςμοφ με
πλθροφορίεσ για τισ αρχιτεκτονικζσ διαδρομζσ, για τα αξιόλογα κτίρια, για τα επιςκζψιμα
κτίρια με χρθςτικζσ πλθροφορίεσ όπωσ ωράρια, ειςιτιρια κλπ. Θ ιςτοςελίδα αυτι κα
μπορεί να ζχει και ζνα ειδικό τμιμα προβολισ των καταλυμάτων, των χϊρων εςτίαςθσ και
καταςτθμάτων ειδικισ αρχιτεκτονικισ αξίασ, εφόςον ζχουν λάβει ειδικά βραβεία ι
αναγνωρίςεισ.

Κζντρο Ζρευνασ και Τεκμθρίωςθσ τθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ
Λόγω τθσ ζλλειψθσ ενόσ ενδεδειγμζνου φορζα για τθν ανάλθψθ των παραπάνω άμεςων
ενεργειϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ μζςο-μακροπρόκεςμεσ κατευκφνςεισ, προτείνεται
ωσ πρϊτθ ενζργεια θ ςφςταςθ με πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ ενόσ «Κζντρου Ζρευνασ
και Τεκμθρίωςθσ τθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ». Ξεκινϊντασ με ςυμβάςεισ ζργου για
τθν ανάλθψθ ι οργάνωςθ των άμεςων ενεργειϊν κα πρζπει μεςοπρόκεςμα να
δθμιουργθκεί ζνα μόνιμο ςχιμα με απαςχόλθςθ δφο ζωσ τριϊν επιςτθμονικά
καταρτιςμζνων ατόμων.

Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων αρχείο αρχιτεκτονικισ
Σε άμεςθ ακολουκία προσ τισ ενζργειεσ για τθν ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ δθμιουργίασ
ςτθ Σαντορίνθ προτείνεται θ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων
αρχιτεκτονικισ με ςκοπό τθν αρχειοκζτθςθ και τθν πρόςβαςθ του ενδιαφερόμενου κοινοφ
ςτο υφιςτάμενο υλικό εξαιρετικοφ επιπζδου (ςχζδια αποτφπωςθσ κτιρίων και οικιςμϊν,
προτάςεισ παρεμβάςεων). Το αρχείο αυτό μπορεί επίςθσ να διακζτει εκπαιδευτικό υλικό
94

για ςπουδαςτζσ και να λειτουργιςει ωσ μζςο προςζλκυςθσ του διεκνοφσ επιςτθμονικοφ
ενδιαφζροντοσ. Θ αρχιτεκτονικι αυτι βάςθ δεδομζνων κα ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ με νζο
υλικό από τισ ομάδεσ ςπουδαςτϊν και ερευνθτϊν.

Αρχιτεκτονικζσ Ξεναγιςεισ
Μια πρωτοβουλία για τθ διοργάνωςθ ενόσ (ι και περιςςοτζρων) Σαββατοκφριακου
Αρχιτεκτονικϊν Ξεναγιςεων, ςφμφωνα με αυτιν τθσ Openhouse, κατά τθ διάρκεια του
χειμϊνα (π.χ. Φεβρουάριο-Μάρτιο), μπορεί να λειτουργιςει ωσ κίνθτρο επίςκεψθσ ςτθ
Σαντορίνθ. Οι ξεναγιςεισ αυτζσ μποροφν να αποτελζςουν για τουσ επιςκζπτεσ, π.χ.
φοιτθτζσ αρχιτεκτονικισ από όλο τον κόςμο, μια μοναδικι ευκαιρία να επιςκεφκοφν κτίρια
ειδικοφ αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ, και για τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ να τα προβάλλουν ςε
ζνα ειδικό κοινό. Μια τζτοια πρωτοβουλία απαιτεί ςθμαντικό χρόνο προεργαςίασ και τθν
πρόβλεψθ ανακοίνωςθσ τθσ ξενάγθςθσ τουλάχιςτον ζνα χρόνο πριν από τθν υλοποίθςθ
προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι επιςκζπτεσ – Ζλλθνεσ και ξζνοι – ςτον ζγκαιρο
προγραμματιςμό, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ χαμθλοφ κόςτουσ μετάβαςθσ ςτο νθςί. Θ
ενζργεια αυτι μπορεί να εξελιχκεί ςε μια ετιςια «ςυνάντθςθ φίλων τθσ αρχιτεκτονικισ
τθσ Σαντορίνθσ» και να πλαιςιωκεί από ςεμινάρια, ομιλίεσ, περιπάτουσ.
Θ εξαιρετικά πετυχθμζνθ πρωτοβουλία τθσ Openhouse, με εφαρμογι αρχικά ςτθν Ακινα
και φςτερα και ςτθ Κεςςαλονίκθ, περιγράφεται ςυνοπτικά ωσ εξισ:
Θ δράςθ OPEN TOURS του OPEN HOUSE Athens 76
H Open House Greece είναι μία Αςτικι Mθ
Κερδοςκοπικι Εταιρεία με ςκοπό τθν προϊκθςθ και
προβολι τθσ αρχιτεκτονικισ και του πολιτιςμοφ ςτθν
Ελλάδα και το εξωτερικό, μζςω των ετιςιων δράςεων
Open House ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ. Λδρφκθκε το
2012 και ανικει ςτθν ευρφτερθ οικογζνεια του Open
House Worldwide, που μεριμνά για τθν παγκόςμια προβολι κάκε εκδιλωςθσ Open
House.
Θ δράςθ Open House προςκαλεί το ευρφ κοινό να εξερευνιςει και να κατανοιςει τθν
αξία τθσ αρχιτεκτονικισ. Κάκε χρόνο για ζνα διιμερο, δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια
ανοίγουν τισ πφλεσ τουσ ςτο κοινό δωρεάν. Στθν Ακινα πραγματοποιείται από το 2014
κάκε άνοιξθ, μετατρζποντασ τθν πόλθ ςε ζνα μεγάλο μουςείο, με εκκζματα τα ίδια τθσ
τα κτίρια και τθν αρχιτεκτονικι τθσ.
Το Open House Athens βαςίηεται ςτον εκελοντιςμό. Οι εκελοντζσ φζρνουν εισ πζρασ τθ
δράςθ τισ θμζρεσ που διαρκεί. Οι αρμοδιότθτεσ που καλοφνται να αναλάβουν είναι:
υποδοχι του κοινοφ, ξενάγθςθ, ςυνοδεία, προϊκθςθ προϊόντων, φωτογράφιςθ/βίντεο.
Θ είςοδοσ ςτα κτίρια πραγματοποιείται με ςειρά προτεραιότθτασ (με βάςθ τον χρόνο
76

www.openhouseathens.gr
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άφιξθσ ςε κάκε χϊρο, εντόσ του ωραρίου επίςκεψθσ) και ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα.

Επίςθσ προτείνεται να προςφζρονται ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ ξεναγιςεισ κακ’ όλθ τθν
διάρκεια του ζτουσ, είτε ςε προκακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το Διμο και το
προτεινόμενο Κζντρο Ζρευνασ και Τεκμθρίωςθσ τθσ Αρχιτεκτονικισ τθσ Σαντορίνθσ, χωρίσ ι
με ςυμβολικι χρζωςθ, είτε ωσ ειδικι υπθρεςία από ιδιϊτεσ αρχιτζκτονεσ-ξεναγοφσ.
Ραραδείγματα ανάπτυξθσ αυτισ τθσ υπθρεςίασ με ιδιωτικι πρωτοβουλία υφίςτανται ςε
πολλζσ μεγάλεσ πόλεισ και περιοχζσ ειδικοφ αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ του εξωτερικοφ,
με τισ κατά τόπουσ εταιρείεσ αρχιτεκτονικϊν ξεναγιςεων να ςυνδζονται ςε διεκνι δίκτυα
για τθν κοινι προβολι τουσ ςτο διαδίκτυο, τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τον ςυντονιςμό
των ενεργειϊν τουσ.
Σο διεκνζσ δίκτυο αρχιτεκτονικϊν ξεναγιςεων Guiding Architects 77
Οι Guiding Architects είναι ζνα διεκνζσ
δίκτυο για αρχιτεκτονικζσ ξεναγιςεισ. Τα
μζλθ του είναι ανεξάρτθτεσ εταιρείεσ που
προςφζρουν επαγγελματικζσ εκδρομζσ αρχιτεκτονικισ ςτθν περιοχι ι ςτθν πόλθ όπου
είναι εγκατεςτθμζνα. Διεξάγουν ξεναγιςεισ για εμπειρογνϊμονεσ και μθ ειδικοφσ,
πραγματοποιοφν διαλζξεισ, δθμοςιεφουν εξειδικευμζνα κείμενα και διοργανϊνουν
εργαςτιρια και ςυμπόςια. Τα προγράμματα περιιγθςθσ οργανϊνονται από τισ ελεγμζνεσ
τοπικζσ εταιρείεσ-μζλθ του δικτφου. Εκτόσ από το ςχεδιαςμό του αρχιτεκτονικοφ
προγράμματοσ, οργανϊνουν επίςθσ κρατιςεισ για τθ μεταφορά, τθ διαμονι και τα
εςτιατόρια των ςυμμετεχόντων.

Εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ανάπτυξθ του Ρεηοπορικοφ Τουριςμοφ
Κομβικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ είναι θ
επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πρωτοβουλίασ που πραγματοποιικθκε το 2014-2015 για
τθν χαρτογράφθςθ και χάραξθ ενόσ δικτφου μονοπατιϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Θθραςιά78,
κακϊσ και θ ανάπτυξθ κατάλλθλων μορφϊν εποπτείασ και διαχείριςισ τουσ όπωσ
ςυναντϊνται πλζον ςε διάφορουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ, με βάςθ τισ καλζσ
πρακτικζσ ςε διεκνζσ επίπεδο, αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ το νζο κεςμικό πλαίςιο που
ιςχφει ςτθν Ελλάδα, όπωσ αυτό κακορίςτθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ
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www.guiding-architects.net
Ρρωτοβουλία του πεηοπόρου Κϊςτα Ηαρόκωςτα, ο οποίοσ εκπόνθςε τθ ςχετικι μελζτθ, και
υλοποιικθκε με τθ ςτιριξθ του Διμου Κιρασ και τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ρεριβάλλοντοσ και
Ρολιτιςμοφ (ΕΛΛΕΤ).
78

96

151344/165/18.01.201779 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, και τροποποιικθκε
ςτθ ςυνζχεια με τισ Υ.Α. 154551/1839/13.07.201780 και 169774/2784/10.05.201881.
Οι δράςεισ αυτζσ οφείλουν να υποςτθριχκοφν παράλλθλα με κατάλλθλεσ ενζργειεσ για τθν
προβολι και ανάδειξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ, όπωσ
και με τον εμπλουτιςμό του προςφερόμενου προϊόντοσ ςτθ λογικι τθσ ανάδειξθσ και
προϊκθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ταυτότθτασ των δφο νθςιϊν.
Ωσ προκαταρκτικό βιμα για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων προτείνεται θ εκπόνθςθ
ενόσ ςχεδίου δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ και τθ
Κθραςιά, με ςκοπό τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό των πρωτοβουλιϊν αναβάκμιςθσ και
πιςτοποίθςθσ των μονοπατιϊν, τθ διαμόρφωςθ και ανάδειξι τουσ ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο
δίκτυο πεηοπορικοφ τουριςμοφ, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν προβολισ και
προϊκθςθσ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ, κακϊσ και τθ δθμιουργία «ταυτότθτασ» για το
ςυνολικό δίκτυο μονοπατιϊν ςτα δφο νθςιά.
Το ςχζδιο δράςθσ προτείνεται να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:


Χαρτογράφθςθ
υφιςτάμενου
δικτφου
μονοπατιϊν
&
καταγραφι
γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν και των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων
κατά μικοσ των διαδρομϊν, με αξιοποίθςθ τθσ εργαςίασ που ζχει ιδθ γίνει και
ςυμπλιρωςι τθσ όπου απαιτείται.



Σχεδιαςμόσ εργαςιϊν & υποδομϊν πεηοπορικϊν διαδρομϊν, όπωσ αποτφπωςθ
προγραμματιςμόσ και οργάνωςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, ανακαταςκευισ ι / και
διάνοιξθσ μονοπατιϊν, χωροκζτθςθ ςιμανςθσ, κζςεων ανάπαυςθσ, παρατιρθςθσ,
ερμθνείασ και εξυπθρζτθςθσ πεηοπόρων, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τα κριτιρια πιςτοποίθςθσ.



Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςιϊν διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθσ
τεχνικϊν ζργων – προμθκειϊν – υπθρεςιϊν, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ
υλοποίθςθσ και τθν ποιότθτά τουσ βάςει του ςχεδιαςμοφ και των απαιτιςεων που
ορίηονται από τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ, μελζτεσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.



Κατάρτιςθ ςχεδίου προβολισ – προϊκθςθσ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ, ςε βάκοσ
πενταετίασ με βάςθ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ πρακτικζσ για τθν προςζλκυςθ
επιςκεπτϊν – πεηοπόρων και προβολι ςτο εξωτερικό, και αξιοποιϊντασ όλα τισ
ςφγχρονεσ μορφζσ ψθφιακισ προβολισ και δικτφωςθσ.



Εκπόνθςθ πλαιςίου λειτουργίασ φορζα διαχείριςθσ του δικτφου μονοπατιϊν, με
το οποίο κα κακορίηεται θ ςκοπιμότθτα ςφςταςθσ και οι λειτουργίεσ του φορζα /
μθχανιςμοφ εποπτείασ και διαχείριςθσ του δικτφου μονοπατιϊν.

Σφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (άρκρο 13 τθσ Υ.Α. 151344/165/18.01.2017), ωσ
υπεφκυνοι φορείσ για τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ ορειβατικϊν – πεηοπορικϊν
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ΦΕΚ 206/Β/30.01.2017
ΦΕΚ 2562/Β/25.07.2017
81
ΦΕΚ 2004/Β/04.06.2018
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μονοπατιϊν ορίηονται θ Δαςικι Υπθρεςία, κακϊσ και δυνθτικά οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ,
οι φορείσ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, κακϊσ και τα ςωματεία ορειβατϊν,
πεηοπόρων και αναρριχθτϊν, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνθγετικοί και ποδθλατικοί ςφλλογοι ι
/ και ςωματεία, θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Ορειβαςίασ – Αναρρίχθςθσ (ΕΟΟΑ), οι Κοινωνικζσ
Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ ςυλλογικισ και κοινωνικισ ωφζλειασ (ΚΟΛΝΣΕΡ), οι Αςτικζσ
Μθ Κερδοςκοπικζσ Εταιρίεσ (ΑΜΚΕ) που εντάςςονται ςτουσ φορείσ κοινωνικισ και
αλλθλζγγυασ οικονομίασ, και ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΟΤ). Θ μελζτθ χάραξθσ
(όδευςθσ) των ορειβατικϊν μονοπατιϊν / θ μελζτθ ανακαταςκευισ και ςυντιρθςθσ
ςυντάςςεται είτε από τθ Δαςικι Υπθρεςία, είτε ανατίκεται από τουσ προαναφερόμενουσ
δικαιοφχουσ ςε ιδιωτικά γραφεία εκπόνθςθσ δαςικϊν μελετϊν, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ
τθσ δαςικισ υπθρεςίασ.
Σχζδιο δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτο Διμο Κιρασ ζχει
προτείνει να αναπτφξει για λογαριαςμό του Διμου Κιρασ το Δίκτυο Αειφόρων Νιςων
ΔΑΦΝΘ82, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ τθσ ανάπτυξθσ του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ (και του γεωτουριςμοφ) ςτο Διμο Κιρασ. Ιδθ διερευνάται από το Διμο Κιρασ
θ δυνατότθτα ανάκεςθσ ςτο Δίκτυο ΔΑΦΝΘ τθσ υποβολισ του φακζλου για τθν εκνικι
πιςτοποίθςθ του δικτφου μονοπατιϊν τθσ Σαντορίνθσ και Κθραςιάσ, κακϊσ και τθσ τεχνικισ
μελζτθσ ζργων και προδιαγραφϊν για τα ζργα αποκατάςταςθσ του υφιςτάμενου δικτφου.

Δθμιουργία Φορζα Εποπτείασ, Συντιρθςθσ και Ανάδειξθσ Ρεηοπορικϊν Διαδρομϊν
Θ ανάπτυξθ ενόσ τοπικοφ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν δεν ςυντελείται μόνο με τθν
καταςκευι τθσ υποδομισ, αλλά αποτελεί ζνα ηωντανό και εξελιςςόμενο ζργο, το οποίο
απαιτεί ςυνεχιηόμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυντιρθςθ, τθν ανάδειξθ, τθν παρακολοφκθςθ και
τθν ανάπτυξι του προσ πολλζσ κατευκφνςεισ. Με αυτό το δεδομζνο, κρίνεται ωσ επιτακτικι
ανάγκθ θ κακιζρωςθ ενόσ μθχανιςμοφ εποπτείασ και φροντίδασ των πεηοπορικϊν
διαδρομϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά, με τθ μορφι ενόσ ςυλλογικοφ φορζα και τθν
ενεργι ςυμμετοχι ενδιαφερόμενων εκελοντϊν, επαγγελματιϊν, κακϊσ και τθσ τοπικισ
κοινωνίασ.
Σε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ θ καταγραφι, ςυντιρθςθ και ανάδειξθ μονοπατιϊν και
πεηοπορικϊν διαδρομϊν πραγματοποιείται με ιδιωτικι πρωτοβουλία και από εκελοντικζσ
οργανϊςεισ, είτε αυτζσ ζχουν τθ μορφι ςωματείων ι ςυλλόγων, αςτικϊν μθ
κερδοςκοπικϊν εταιριϊν, Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων (ΚΟΙΝΣΕΡ) κλπ.
Το αντικείμενο λειτουργίασ του ςυλλογικοφ φορζα μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει:

82

Το Δίκτυο Αειφόρων Νιςων (ΔΑΦΝΘ) είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το
2006 και ζχει ωσ καταςτατικό ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςτα νθςιά του Αιγαίου
και του Λονίου, μζςω τθσ ιςόρροπθσ περιβαλλοντικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ του
Ελλθνικοφ νθςιωτικοφ χϊρου, με ςεβαςμό ςτο ιδιαίτερο φυςικό και πολιτιςτικό του περιβάλλον.
Μζλθ του είναι οι Ρεριφζρειεσ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και 40 νθςιωτικοί Διμοι, μεταξφ των
οποίων και ο Διμοσ Κιρασ.
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τον ςχεδιαςμό, τον ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ ι / και τθν εποπτεία των ενεργειϊν
για τθν αναβάκμιςθ των επιμζρουσ μονοπατιϊν που ςυγκροτοφν το δίκτυο
πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά,



τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εξωςτρεφϊν δράςεων προβολισ του
πεηοπορικοφ τουριςμοφ, τθ δθμιουργία ταυτότθτασ (branding), τθν πιςτοποίθςθ
του δικτφου διαδρομϊν ςφμφωνα με διεκνζσ εμβζλειασ πρότυπο ποιότθτασ, κακϊσ
και τθ μζριμνα για τθ ςυνεχι τιρθςθ των κριτθρίων πιςτοποίθςθσ,



τθ διεξαγωγι θμερίδων και λοιπϊν ενθμερωτικϊν / εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων, με
ςκοπό μεταξφ άλλων τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των
επαγγελματιϊν ωσ προσ τθν προςταςία των μονοπατιϊν – πολιτιςτικϊν διαδρομϊν,
τθ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν κλπ.,



τθν οργάνωςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για οδθγοφσ πεηοπορίασ, ξεναγοφσ και
λοιποφσ επαγγελματίεσ (π.χ. επαγγελματίεσ εςτίαςθσ και αναψυχισ ςε κζματα
πιςτοποίθςθσ),



τθ διενζργεια κεματικϊν ξεναγιςεων & πεηοποριϊν, τθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό δράςεων εκελοντιςμοφ, τθν παροχι διευκόλυνςθσ και τθν υποδοχι
επιςκζψεων από αντίςτοιχουσ – Ελλθνικοφσ και ξζνουσ – ςυλλόγουσ πεηοπορίασ /
ορειβαςίασ.

Ο ςυλλογικόσ φορζασ αυτισ τθσ μορφισ δφναται να ςυμμετζχει ςτθν τοπικι
Συμβουλευτικι Επιτροπι Ορειβατικϊν Δραςτθριοτιτων (ΣΕΡΟΔ), θ ςφςταςθ τθσ οποίασ
προβλζπεται από τθν Υπουργικι Απόφαςθ 151344/165/18.01.2017 όπωσ ιςχφει. Ειδικά για
τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ, θ ΣΕΡΟΔ δφναται να ςυςτινεται από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δαςϊν
για κάκε νθςί ξεχωριςτά, αποτελοφμενθ από εκπρόςωπο τθσ τοπικισ δαςικισ υπθρεςίασ,
εκπρόςωπο του οικείου ΟΤΑ α' και β' βακμοφ, εκπροςϊπουσ ορειβατικϊν ςυλλόγων /
ςωματείων, και εν δυνάμει λοιπϊν δικαιοφχων. Ωσ ζργο τθσ ΣΕΡΟΔ κακορίηεται: α) θ
εξζταςθ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ για τα υφιςτάμενα μονοπάτια, β) θ εξζταςθ προτάςεων
για ζνταξθ νζων μονοπατιϊν ςτο δίκτυο, γ) θ γνωμοδότθςθ επί των υποβλθκζντων μελετϊν
διάνοιξθσ ι ςυντιρθςθσ μονοπατιϊν, δ) θ προεκτίμθςθ τθσ οικονομικισ δαπάνθσ ανάλογα
με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι καταςκευισ, και ε) θ προβολι των υφιςτάμενων ορειβατικϊν
μονοπατιϊν.
Ο Διμοσ Κιρασ ενδείκνυται να παρζμβει για τθ ςτοχευμζνθ κινθτοποίθςθ τοπικϊν
φορζων και προςϊπων ςτθν κατεφκυνςθ ενκάρρυνςθσ μιασ τζτοιασ πρωτοβουλίασ που
δφναται να ςυμβάλει ςτθ διαφοροποίθςθ του υφιςτάμενου μοντζλου τουριςτικισ
ανάπτυξθσ ςτο νθςί, ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, και ςτθν άμβλυνςθ τθσ
εποχικότθτασ του τουριςμοφ.
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Επιτυχθμζνα παραδείγματα
Menalon Trail (https://menalontrail.eu)
Το δίκτυο μονοπατιϊν του Μενάλου ςτθν Αρκαδία, ςυνολικοφ
μικουσ 75χλμ., δθμιουργικθκε με πρωτοβουλία μίασ μεγάλθσ
ομάδασ εκελοντϊν από τθν Ανατολικι Γορτυνία, και με ςυμμετοχι
του Συλλόγου Ορειβατϊν και Οικολόγων Αρκαδίασ. Ο ςχεδιαςμόσ και
θ δθμιουργία των ςθμείων πλθροφόρθςθσ και προςανατολιςμοφ
ζγινε από τθν Κοινωνία τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ Ρεριβάλλοντοσ
με χρθματοδότθςθ του Λδρφματοσ Λεβζντθ. Θ χαρτογράφθςθ τθσ
περιοχισ, θ καταςκευι των ιςτοςελίδων και mobile εφαρμογϊν κακϊσ και τθν εφαρμογι
λογιςμικοφ για να ςχεδιάςει τθν ςιμανςθ ανζλαβε θ AnaDigit, χαρτογραφικι εταιρεία. Οι
δαπάνεσ του ελζγχου πιςτοποίθςθσ καλφφκθκαν από το Διμο Γορτυνίασ. Με ςκοπό τθ
λειτουργία, τθ προβολι και περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ υποδομισ, οι ςυντελεςτζσ τθσ
πρωτοβουλίασ ςφςτθςαν τθν ΜΑΛΝΑΛΟΝ ΚΟΛΝΣΕΡ και πζτυχαν το 2015 τθν πιςτοποίθςθ
του δικτφου ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ Leading Quality Trail.
Andros Routes (www.androsroutes.gr)
Μια ομάδα εκελοντϊν δθμιοφργθςε το Ερευνθτικό Κζντρο
Άνδρου και τισ «Άνδρου Διαδρομζσ», μια προςπάκεια
ςυνδυαςμοφ ζρευνασ και δράςεων για το περιβάλλον, τον
πολιτιςμό και τθ βιϊςιμθ τουριςτικι εξζλιξθ τθσ Άνδρου.
Βαςικόσ άξονασ δράςθσ των εκελοντϊν αποτζλεςε θ
καταγραφι, ςυντιρθςθ και ανάδειξθ των παλαιϊν πεηοπορικϊν διαδρομϊν του νθςιοφ,
κακϊσ και θ καταγραφι τθσ προφορικισ ιςτορίασ. Θ ομάδα επίςθσ δθμιοφργθςε ζναν
ενθμερωμζνο χάρτθ για τισ πεηοπορικζσ και ποδθλατικζσ διαδρομζσ του νθςιοφ. Θ ομάδα
«Άνδρου Διαδρομζσ», με τθ ςυνεργαςία τθσ Ρεριφζρειασ, αςχολείται με τθ βελτίωςθ και
ςιμανςθ περίπου 150 χλμ. μονοπατιϊν ςτο νθςί. Ραράλλθλα ανζλαβε τθ διαδικαςία για
τθν πιςτοποίθςθ του δικτφου των μονοπατιϊν, που ολοκλθρϊκθκε το 2015.
Sifnos Trails (www.sifnostrails.com)
Το Sifnos Trails είναι ζνα πρόγραμμα
που χρθματοδοτικθκε και υλοποιικθκε από το Διμο Σίφνου το 2015. Ο Διμοσ κζλθςε να
αναβακμίςει το δίκτυο μονοπατιϊν του νθςιοφ, και ςυνεργάςτθκε ςε αυτό με τθν
Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (ΚΟΛΝΣΕΡ) Paths of Greece. Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία
του Διμου και τθσ Paths of Greece με τθν εταιρίσ Anadigit, και με τθν χορθγία τθσ Aegean
Speed Lines, δθμιουργικθκε μια εφαρμογι που ξεναγεί ςτα περιβαλλοντικά και
πολιτιςμικά μνθμεία του νθςιοφ μζςω του δικτφου μονοπατιϊν. Θ εφαρμογι
αντιλαμβάνεται το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται ο πεηοπόροσ, και αν είναι δίπλα ςε κάποιο
ςθμείο ενδιαφζροντοσ, με ζνα κουδοφνιςμα τον παρακινεί να διαβάςει πλθροφορίεσ και να
δει φωτογραφίεσ. Θ εφαρμογι λειτουργεί χωρίσ τθ χριςθ Internet, είναι απολφτωσ δωρεάν
και περιζχει πλθροφορίεσ ςε τρεισ γλϊςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά και γαλλικά) και ςφντομα
και ςε γερμανικά. Επιπλζον, κάκε διαδρομι που ξεκινά ςτθν Σίφνο ςυνοδεφεται εκτόσ από
τθν αντίςτοιχθ ςθματοδότθςθ και από ζνα QR code, το οποίο μζςω τθσ εφαρμογισ δίνει
ςτον επιςκζπτθ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι, όπωσ για
παράδειγμα, πόςα χιλιόμετρα είναι και ποια αρχαιολογικά μνθμεία κα ςυναντιςει κανείσ
όταν τθ διανφςει.

100

Ρροϊκθςθ του Εκελοντιςμοφ για τισ Ανάγκεσ Συντιρθςθσ των Μονοπατιϊν
Θ καταγραφι, ςυντιρθςθ και ανάδειξθ μονοπατιϊν πραγματοποιείται ςυχνά με ιδιωτικι
πρωτοβουλία από οργανωμζνουσ εκελοντζσ ι άτυπεσ ομάδεσ πολιτϊν, οι οποίοι
καλφπτουν πολλά κενά ςτθν φροντίδα των πεηοπορικϊν διαδρομϊν. Ειδικά ςε χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ με μακρά παράδοςθ ςτθν πεηοπορία, θ ςυντιρθςθ των μονοπατιϊν
πραγματοποιείται ςυχνά με αποκλειςτικι μζριμνα εκελοντϊν, οι οποίοι ωσ χριςτεσ των
μονοπατιϊν κινθτοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ ςυλλόγουσ και τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ για τθν απρόςκοπτθ ςυντιρθςι τουσ.
Οι μορφζσ εκελοντιςμοφ αφοροφν ςτθν κινθτοποίθςθ ατόμων που ενδιαφζρονται για τθ
φροντίδα και ανάδειξθ μονοπατιϊν και πεηοπορικϊν διαδρομϊν, τόςο από άλλεσ περιοχζσ
τθσ χϊρασ και το εξωτερικό, όςο και ςε τοπικό επίπεδο. Θ μζχρι τϊρα εμπειρία, τόςο ςτθ
χϊρα μασ, όςο και ςτο εξωτερικό, ζχει δείξει πωσ είναι ζνα πολφπλευρο πλζγμα ανκρϊπων
που ενδιαφζρεται για τθ χριςθ, φροντίδα και ανάδειξθ των μονοπατιϊν και των
πεηοπορικϊν διαδρομϊν.
Στθν Ελλάδα, αν και αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ παραμζνουν ακόμθ μεμονωμζνεσ, εντοφτοισ
εντοπίηεται θ ςυνδρομι εκελοντικϊν ομάδων ςε αρκετά από τα πλζον επιτυχθμζνα
παραδείγματα ανάπτυξθσ πεηοπορικϊν διαδρομϊν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των διαδρομϊν
ςτο Μαίναλο και τθν Άνδρο που ζλαβαν τθν ευρωπαϊκι πιςτοποίθςθ. Ενδεικτικά είναι
επίςθσ τα προγράμματα εκελοντικισ εργαςίασ που υλοποίθςε θ μθ-κυβερνθτικι οργάνωςθ
ΕΛΛΞ83 για τον κακαριςμό, τθ ςυντιρθςθ τθ ςιμανςθ και τθν γενικότερθ ανάδειξθ
μονοπατιϊν ςε νθςιά των Κυκλάδων τθν περίοδο 2009-2012.
Στο πλαίςιο αυτό, προτείνεται ο Διμοσ τθσ Κιρασ, κακϊσ και δυνθτικά ο νζοσ φορζασ για
τθν εποπτεία του δικτφου μονοπατιϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά, να λειτουργιςουν ωσ
κόμβοσ ενκάρρυνςθσ, ςυντονιςμοφ, ςυνεννόθςθσ, ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ ςχετικϊν
προγραμμάτων εκελοντικισ εργαςίασ, ςυμπλθρωματικά ωσ προσ όποιεσ δράςεισ ο Διμοσ
ι ο νζοσ ςφλλογοσ αναλάβει να υλοποιιςει. Θ δράςθ αυτι αφορά πρωτίςτωσ ςτθν
ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με κατάλλθλουσ φορείσ εκελοντιςμοφ από τθν Ελλάδα και το
εξωτερικό, τθν παροχι διευκολφνςεων για τθν υποδοχι και φιλοξενία των εκελοντϊν, και
τθν ζνταξθ των προγραμμάτων εκελοντιςμοφ ςτο γενικότερο ςχεδιαςμό ςυντιρθςθσ και
ανάδειξθσ των μονοπατιϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά. Ωσ πλζον δραςτιριοι φορείσ
εκελοντιςμοφ ςτθν Ελλάδα αναφζρονται ενδεικτικά οι ορειβατικοί, περιθγθτικοί και
φυςιολατρικοί ςφλλογοι, κακϊσ και θ οργάνωςθ ΕΛΛΞ που πραγματοποιεί διεκνι
Προγράμματα Εκελοντικισ Εργαςίασ.
Αν και είναι απολφτωσ ςφνθκεσ, οι εκελοντικζσ ομάδεσ να ςυγκροτοφνται από άτομα που
προζρχονται από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ι και το εξωτερικό, εντοφτοισ είναι καίριασ
ςθμαςίασ να ςυμπεριλθφκεί ςτο ςχεδιαςμό αντίςτοιχων πρωτοβουλιϊν θ ενκάρρυνςθ
ςυμμετοχισ και των τοπικϊν κοινοτιτων από όπου διζρχονται τα μονοπάτια, όπωσ
κάτοικοι, πολιτιςτικοί ςφλλογοι, επιχειρθματίεσ κ.α.
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www.elix.org.gr
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Ριςτοποίθςθ των Μονοπατιϊν
Θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ ενόσ δικτφου επιλεγμζνων
πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςτθ Σαντορίνθ και τθ Κθραςιά με βάςθ ποιοτικζσ και τεχνικζσ
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από:


το ςιμα ποιότθτασ “Leading Quality Trails (LQT) – Best of Europe” και



τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ χάραξθσ, ςιμανςθσ, διάνοιξθσ και ςυντιρθςθσ των
ορειβατικϊν – πεηοπορικϊν μονοπατιϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ &
Ενζργειασ.

Σκοπόσ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι να λειτουργιςει ενιςχυτικά προσ τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ
του πεηοπορικοφ τουριςτικοφ «προϊόντοσ», κυρίωσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και
ελκυςτικότθτασ τθσ ςυνολικισ πεηοπορικισ εμπειρίασ που προςφζρεται ςτον προοριςμό,
κακϊσ και ωσ εργαλείο marketing και ενθμζρωςθσ των επιςκεπτϊν.
To “Leading Quality Trails (LQT) – Best of Europe”84 ζχει
κακιερωκεί ωσ το πλζον ςθμαντικό και αναγνωρίςιμο ςιμα
ποιότθτασ για τθ διάκριςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςτθν
Ευρϊπθ. Φορζασ πιςτοποίθςθσ και διαχειριςτισ του ςιματοσ
ποιότθτασ είναι θ Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία Ρεηοπόρων
(European Ramblers Association – ERA)85, ςτθν οποία
υπάγονται 61 ορειβατικζσ / πεηοπορικζσ ομοςπονδίεσ από 34
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, μεταξφ αυτϊν και θ «Ελλθνικι
Ομοςπονδία Ορειβαςίασ Αναρρίχθςθσ», και με βαςικό ςκοπό
τθ διάδοςθ τθσ πεηοπορίασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.
Το LQT είναι ζνα πιςτοποιθτικό ποιότθτασ, τεχνικισ επάρκειασ, αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ
που ςχεδιάςτθκε το 2011 και απονζμει θ ERA με πολφ αυςτθρά κριτιρια ςε τοπικά δίκτυα
μονοπατιϊν που ακροίηουν πάνω από 50 χλμ., παρζχουν επαρκι υποδομι και πλθροφν
κριτιρια ποικιλότθτασ, αςφάλειασ και εξυπθρετιςεων. Το πιςτοποιθτικό παραμζνει ςε ιςχφ
μόνο για τρία χρόνια, μετά το πζρασ των οποίων γίνεται επαναξιολόγθςθ. Θ διάκριςθ αυτι
κακιςτά τα δίκτυα αυτά πολφ ελκυςτικά ςτισ εκνικζσ ομοςπονδίεσ τθσ Ευρϊπθσ που
αρικμοφν περιςςότερα από 3 εκατ. πεηοπόρουσ – μζλθ. Τα βαςικά κριτιρια είναι να
βρίςκεται μζςα ςε φφςθ, να διακζτει φιλικι ςτον περιπατθτι ςθματοδότθςθ, να διζρχεται
από ςθμεία µε εντυπωςιακι κζα, να περιλαμβάνει ςθμεία φυςικισ ομορφιάσ, να περνά
από γραφικοφσ οικιςμοφσ, να περιλαμβάνει πολιτιςμικά ςτοιχεία, να διζρχεται από
ςθμεία/υποδομζσ ςτάςεων για ξεκοφραςθ, να υπάρχει διαςφάλιςθ ςυνεχοφσ
προςβαςιμότθτασ και τζλοσ να υπάρχουν ςθμεία που παρζχονται υπθρεςίεσ διατροφισ,
αναψυχισ κλπ.
Επιγραμματικά, υπάρχουν κριτιρια που ςυνδζονται ςτενά με το μονοπάτι όπωσ εναλλαγζσ
φυςικοφ τοπίου, παρουςία ςθμείων πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, βιοποικιλότθτα,
κατάςταςθ διαδρομισ, χϊροι ξεκοφραςθσ και κριτιρια που αφοροφν γενικότερα τισ
84
85
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περιοχζσ από τισ οποίεσ περνά το μονοπάτι, όπωσ θ προςταςία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, θ
φπαρξθ τουριςτικισ υποδομισ και ανωδομισ (χϊροι φιλοξενίασ, εςτίαςθσ κλπ.), υποδομζσ
υγείασ, κακαριότθτα κλπ.
Αίτθςθ πιςτοποίθςθσ είναι δυνατό να υποβάλουν τόςο εκπρόςωποι εκνικϊν,
περιφερειακϊν ι τοπικϊν αρχϊν όςο και τοπικζσ τουριςτικζσ ι περιβαλλοντικζσ
οργανϊςεισ. Θ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ ξεκινά με τθν εκπαίδευςθ των εκπροςϊπων
του αιτοφντα φορζα. Οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν να αξιολογοφν με βάςθ τισ
προδιαγραφζσ του ςιματοσ ποιότθτασ τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία μιασ διαδρομισ. Θ
διαδρομι ελζγχεται βάςει τθσ λίςτασ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ του ςιματοσ
πραγματοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ. Αναλυτικότερα, λαμβάνονται υπόψθ 23
κριτιρια επιλογισ86 βάςει των οποίων βακμολογείται μια διαδρομι ϊςτε να λάβει το ςιμα.
Ελεγκτισ των προδιαγραφϊν τθσ εκάςτοτε υπό πιςτοποίθςθ πεηοπορικισ διαδρομισ είναι
θ Ομοςπονδία Ορειβατικϊν Συλλόγων τθσ Γερμανίασ.
Στθν Ελλάδα, το ςιμα ποιότθτασ LQT ζχει απονεμθκεί μζχρι ςιμερα για τθ διαδρομι
“Menalon Trail”87 ςτθν ορεινι Αρκαδία, μικουσ 75 χλμ., ςτθν Άνδρο για τα 100 από τα 160
χλμ. του δικτφου μονοπατιϊν “Andros Routes”88, και για το “Ursa Trail”89 ςτο Μζτςοβο.
Αξίηει να αναφερκεί ότι αυτζσ είναι τρείσ από τισ 14 ςυνολικά ευρωπαϊκζσ διαδρομζσ που
ζχουν λάβει μζχρι ςτιγμισ το ςιμα αυτό (Μάιοσ 2018). Σε διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
βρίςκονται από τθν Ελλάδα ακόμθ οι περιοχζσ τθσ Σκιάκου, τθσ Χίου τθσ Ξάνκθσ, και πλζον
πρόςφατα τθσ Χαλκιδικισ.
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Θ διαδικαςία δρομολόγθςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ με το ςιμα LQT ςτθν
περίπτωςθ τθσ Χαλκιδικισ
Στισ 19 και 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιικθκε ςτθ Χαλκιδικι, θ διοργάνωςθ workshop
για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ μονοπατιϊν με το ςιμα Leading Quality
Trails - Best of Europe, από τον Διεκνι φορζα ERA. Θ προςπάκεια αυτι ξεκίνθςε το
2016, όπου τα ςτελζχθ του Τουριςτικοφ Οργανιςμοφ Χαλκιδικισ πραγματοποίθςαν
πρϊτεσ επαφζσ με τθν Ευρωπαϊκι Ρεηοπορικι Ομοςπονδία (ERA) κατά τθ διάρκεια των
εκκζςεων TourNatur και ITB.
Στθ ςυνζχεια, με τθν χορθγία τθσ εταιρείασ WATT&VOLT, θ οποία αποτελεί και τον
ςτρατθγικό εταίρο τθσ δθμιουργίασ των ολοκλθρωμζνων δικτφων πεηοπορικϊν
διαδρομϊν ςτθ Χαλκιδικι, εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ ϊςτε να ξεκινιςει θ
μελζτθ για τθ δθμιουργία του δικτφου μονοπατιϊν. Θ μελζτθ, που ανατζκθκε ςτο
Τμιμα Δαςοκομίασ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ υπό τον κακθγθτι
κ. Ηάγκα και τθν ομάδα του, αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτα μζςα Λουνίου του 2018,
ενϊ παράλλθλα, κα υλοποιθκεί και θ χάραξθ, ςθματοδότθςθ δφο μονοπατιϊν
ςφμφωνα με τα κριτιρια ποιότθτασ, τεχνικισ επάρκειασ, αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ
που απονζμει θ Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία Ρεηοπόρων.
Στόχοσ του Οργανιςμοφ είναι θ πιςτοποίθςθ ενόσ μονοπατιοφ 50 χλμ. ςτθ Χαλκιδικι με
το ςιμα LQT και θ δθμιουργία μικρότερων διαδρομϊν που κα πλθροφν τα κριτιρια
ποικιλότθτασ, αςφάλειασ και εξυπθρετιςεων που ορίηει θ Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία
Ρεηοπόρων. Στο ςεμινάριο αναλφκθκαν θ μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκθκεί και
τα 23 αντικειμενικά κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται για τθν πιςτοποίθςθ ενόσ
μονοπατιοφ ενϊ παράλλθλα, υπιρξε και θ επί τόπου πρακτικι εξάςκθςθ ςτθν
καταγραφι των ςτοιχείων μιασ διαδρομισ μονοπατιϊν.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ χάραξθσ, ςιμανςθσ, διάνοιξθσ και ςυντιρθςθσ των
ορειβατικϊν – πεηοπορικϊν μονοπατιϊν ςτθν Ελλάδα, όπωσ κακορίςτθκαν με τθν
Υπουργικι Απόφαςθ 151344/165/18.01.201790 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ &
Ενζργειασ, και τροποποιικθκαν ςτθ ςυνζχεια με τισ Υ.Α. 154551/1839/13.07.201791 και
169774/2784/10.05.201892, ςυγκροτοφν τθν προςπάκεια για τθν οργάνωςθ, από τεχνικισ
άποψθσ, του δικτφου των μονοπατιϊν τθσ χϊρασ, και ειδικότερα για τον οριςμό των
μονοπατιϊν και τθν κατθγοριοποίθςι τουσ, τθ ςιμανςθ, και τον τρόπο πραγματοποίθςθσ
των ζργων.
Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ ορίηεται επίςθσ, ότι θ ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ υφιςτάμενων
μονοπατιϊν ι / και θ χωροκζτθςθ ενόσ νζου μονοπατιοφ πρζπει να εντάςςεται ςε ζνα
ευρφτερο ςχζδιο διαχείριςθσ του χϊρου (π.χ. ειδικι μελζτθ για το ςυνολικό δίκτυο
μονοπατιϊν μιασ περιοχισ, διαχειριςτικό ςχζδιο δάςουσ, ςχζδιο διαχείριςθσ
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προςτατευόμενθσ περιοχισ), ι τουλάχιςτον να λαμβάνει ςτοιχεία από τα παραπάνω όπου
υπάρχουν, και να μθν είναι αποςπαςματικι.

Διαμόρφωςθ Ολοκλθρωμζνθσ Ρροςφοράσ Ρεηοπορικοφ Τουριςμοφ
Θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ αφορά ςε ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ για τθ διαςφνδεςθ και τθ
διαμόρφωςθ μιασ όςο το δυνατόν πιο ολοκλθρωμζνθσ προςφοράσ πεηοπορικοφ τουριςμοφ
ςτθ Σαντορίνθ. Οι ςυμπλθρωματικζσ αυτζσ δράςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ, ϊςτε να
διαμορφωκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςτικότθτασ και ελκυςτικότθτασ του
ςυγκεκριμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ επιδιωκόμενθσ επζκταςθσ τθσ
προςφοράσ πζραν τθσ περιόδου υψθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ, όςο και τθσ ζνταξισ του ςτθ
προςπάκεια ςυνολικότερθσ ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ
Σαντορίνθσ και τθσ Κθραςιάσ.
Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται ειδικότερα θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ για το ςχεδιαςμό και
τθν προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων πεηοπορικοφ τουριςμοφ, με πρότυπο το
εξαιμερο πρόγραμμα («Santorini Way») που εμπνεφςτθκε ο κ. Ηαρόκωςτασ, επιμελθτισ
του ζργου δθμιουργίασ του πεηοπορικοφ δικτφου ςτθ Σαντορίνθ. Τα προγράμματα αυτά κα
αφοροφν ςτθ διοργάνωςθ πολυιμερων πεηοπορικϊν εκδρομϊν, κυρίωσ για τουσ μινεσ
πζραν τθσ υψθλισ τουριςτικισ περιόδου. Θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα μπορεί να
ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ ςυμμετοχισ, κακϊσ και ζνα πακζτο
επιλεγμζνων τοπικϊν προϊόντων ωσ δϊρο.
Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ προςφοράσ δραςτθριοτιτων πεηοπορίασ με
τθ διαμόρφωςθ ειδικϊν κεματικϊν διαδρομϊν (π.χ. γεωλογικϊν, αρχιτεκτονικϊν,
οινολογικϊν) που κα ςυνδυάηουν τθν περιιγθςθ των δφο νθςιϊν με ςυμπλθρωματικζσ
μορφζσ δραςτθριότθτασ, όπωσ τθν επίςκεψθ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία,
πολιτιςτικά μνθμεία, αρχιτεκτονικά αξιοκζατα, οινοποιεία κ.α. Θ παρζμβαςθ αυτι αφορά
κυρίωσ ςτθ ςιμανςθ και ανάδειξθ των γεωμορφολογικϊν – γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν,
κακϊσ και των πολιτιςτικϊν και λοιπϊν κεματικϊν πόρων κατά μικοσ των διαδρομϊν.
Στο πλαίςιο αυτό προκρίνεται επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ μζρουσ του δικτφου πεηοπορικϊν
διαδρομϊν με τρόπο που κα επιτρζπει τθ ςυνδυαςτικι τουσ χριςθ από ποδθλάτεσ ι / και
θ ανάπτυξθ ενόσ ςυμπλθρωματικοφ δικτφου ποδθλατικϊν διαδρομϊν ςτα δφο νθςιά.
Τζλοσ, ωσ ιδιαίτερα ενδεδειγμζνθ για τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτο νθςί προτείνεται θ ανάλθψθ δράςθσ – ιδανικά από τον
ςυλλογικό φορζα ι / και τον προτεινόμενο φορζα DMMO – για τθν επιδίωξθ ςυνεργαςιϊν
με καταλφματα, επιχειριςεισ εςτίαςθσ και λοιπϊν υπθρεςιϊν κατά μικοσ των διαδρομϊν
με ςκοπό τθν οργανωμζνθ εξυπθρζτθςθ των περιθγθτϊν και ποδθλατϊν τουριςτϊν, αλλά
και τθν γνωριμία τουσ με τθν τοπικι γαςτρονομία και τα τοπικά προϊόντα. Ειδικότερα όςον
αφορά ςτα καταλφματα, ιδανικι κα ιταν θ ςυνεργαςία με επιχειριςεισ ενταγμζνων ςε
ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ υπθρεςιϊν που προςφζρονται για τθν εξυπθρζτθςθ πεηοπόρων,
όπωσ το πρότυπο πιςτοποίθςθσ Hikers Friendly Hotels που δθμιουργικθκε από τθν Paths of
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Greece ςε ςυνεργαςία με τθν Green Evolution93 (όπωσ και αντίςτοιχα και με το πρότυπο
“Bike Friendly” που απονζμεται ςε ξενοδοχεία και Διμουσ-τουριςτικοφσ προοριςμοφσ για
τθν παροχι υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν που επιλζγουν ωσ μζςο μετακίνθςθσ το
ποδιλατο, βάςει μίασ ςειράσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων κριτθρίων94).

Σφςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν Ανάπτυξθ του Μορφωτικοφ Τουριςμοφ
Σε οργανωτικό επίπεδο ο τομζασ του μορφωτικοφ τουριςμοφ παραμζνει αδιαμόρφωτοσ και
βαςίηεται προσ το παρόν ςε προςωπικζσ πρωτοβουλίεσ είτε από το διδακτικό προςωπικό
ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, είτε τοπικϊν επιχειρθματιϊν. Τθν πρωτοβουλία για
τθν αρχικι ςυγκρότθςθ μιασ «ομάδασ εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ του μορφωτικοφ
τουριςμοφ» κα μποροφςε να αναλάβει ο DMMO ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι
Ρολιτιςμοφ του Διμου. Βαςικό αντικείμενο τθσ Ομάδασ Εργαςίασ κα αποτελεί θ
ςυγκρότθςθ τθσ τοπικισ αντίλθψθσ του περιεχομζνου του μορφωτικοφ τουριςμοφ και θ
προϊκθςθ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν τουριςτικι αγορά.
Στθν Ομάδα Εργαςίασ κα ιταν χριςιμο να εκπροςωπείται όλοι οι φορείσ που αςκοφν
δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τον μορφωτικό τουριςμό, όπωσ ενδεικτικά το Μζγαρο Γκφηθ,
θ Εταιρία Στιριξθσ Σπουδϊν Ρροϊςτορικισ Κιρασ, το ΛΜΡΘΣ, το Ρολιτιςτικό Μουςείο
Σαντορίνθσ (SAF), αλλά και γραφεία οργάνωςθσ ςυνεδρίων, φορείσ οργάνωςθσ μακθμάτων
γλϊςςασ, κ.α.

Θερινι Ακαδθμία Ηακφνκου (SOAK)
Ζνα ιδιαίτερα πετυχθμζνο παράδειγμα οργάνωςθσ μορφωτικοφ τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα
αποτελεί θ Κερινι Ακαδθμία ςτθ Ηάκυνκο (SOAK), με ζδρα ςτθν Αυςτρία, θ οποία
προςφζρει εδϊ και πάνω από 30 χρόνια κάκε καλοκαίρι ζωσ και 100 καλλιτεχνικά
ςεμινάρια (ηωγραφικι, φωτογραφία, κεραμικι, γλϊςςα, χοροί…) δθμιουργϊντασ ζνα
ξεχωριςτό τουριςτικό προϊόν, τον «δθμιουργικό» τουριςμό (Kreativurlaub). Στθν
φιλοςοφία τθσ θ Ακαδθμία παραπζμπει τόςο ςτον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό όςο και
ςτισ ιδιαιτερότθτεσ ενόσ νθςιοφ το οποίο δίνει τθν αίςκθςθ του οικείου.

Επίςθσ, με πρωτοβουλία τθσ Επιτροπισ Ρολιτιςμοφ του Διμου και με τθν βοικεια τθσ
Ομάδασ Εργαςίασ μπορεί άμεςα να ςυνταχκεί, να δθμοςιευκεί και να ενθμερϊνεται ζνα
μθτρϊο ειδικϊν επιςτθμονικϊν ξεναγϊν διάφορων ειδικοτιτων, το οποίο κα αντανακλά
τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ Σαντορίνθ, όπωσ τθσ
γεωλογίασ-θφαιςτειολογίασ, τθσ αρχαιολογίασ, τθσ ιςτορίασ, τθσ αρχιτεκτονικισ, κλπ. Θ
διοργάνωςθ ειδικευμζνων ξεναγιςεων κα απευκφνεται τόςο ςε ομάδεσ επιςκεπτϊν που
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www.hikersfriendly.com/el
Το Σιμα «Bike Friendly» είναι μία πρωτοβουλία τθσ αςτικισ, μθ κερδοςκοπικισ
εταιρείασ NATTOUR (www.nattour.travel) ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ρροςταςίασ τθσ
Φφςθσ , με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του ποδθλατικοφ τουριςμοφ.
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δεν διακζτουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ και ομάδεσ
ειδικϊν επιςτθμόνων.

Δθμιουργία Σθμείου Επαφισ (contact point) Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ
Θ υποδοχι φοιτθτϊν και επιςτθμόνων που επιςκζπτονται τθ Σαντορίνθ ςτο πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων γίνεται ςιμερα άτυπα και με πρωτοβουλίεσ μεμονωμζνων
ατόμων, ενϊ απευκφνεται επί το πλείςτον ςε ομάδεσ προερχόμενεσ από ελλθνικά ΑΕΛ. Ωσ
άμεςθ ενζργεια για τθν προςζλκυςθ επιςκζψεων από ομάδεσ φοιτθτϊν και επιςτθμόνων,
από τθν Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, προτείνεται ςυνεπϊσ θ δθμιουργία ενόσ
οργανωμζνου Σθμείου Επαφισ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, με πρωτοβουλία του Διμου και
αντικείμενο να λειτουργιςει ωσ κζντρο υποδοχισ, πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ ομάδων
φοιτθτϊν – επιςτθμόνων ι και μεμονωμζνων επιςκεπτϊν που επιςκζπτονται το νθςί ςτο
πλαίςιο εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Το Σθμείο Επαφισ κα διακζτει και κα παρζχει
πλθροφορίεσ για τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ φιλοξενίασ και οργάνωςθσ των εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων, και κα μεςολαβεί κατά περίπτωςθ ςτθν οργάνωςθ του προγράμματοσ
διαμονισ, εκπαίδευςθσ και ξενάγθςθσ ςτο νθςί, ςε ςυνεργαςία με ςχετικοφσ φορείσ και
επιχειριςεισ.
Επιςθμαίνεται ςχετικά και θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ των υποδομϊν που διακζτει ο
αρχαιολογικόσ χϊροσ του Ακρωτθρίου (ξενϊνασ δυναμικότθτασ περίπου 20 ατόμων,
αμφικζατρο δυναμικότθτασ περίπου 50 ατόμων ωσ χϊροσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων και
διαλζξεων). Ο ξενϊνασ χρθςιμοποιείται κυρίωσ κατά τθν αναςκαφικι περίοδο το καλοκαίρι
για τθ διαμονι ατόμων που απαςχολοφνται ςτισ αναςκαφζσ του χϊρου. Κατά τθ διάρκεια
τθσ χειμερινισ περιόδου, οι υποδομζσ αυτζσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν και από
άλλεσ ομάδεσ, όπωσ φοιτθτζσ, αρχαιολόγουσ, γεωλόγουσ κλπ. ςτο πλαίςιο των
εκπαιδευτικϊν ι ερευνθτικϊν επιςκζψεϊν τουσ ςτο νθςί.
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Μάκθμα «Μορφι και Κατοικθςιμότθτα – Θ Περίπτωςθ τθσ αντορίνθσ» τθσ χολισ
Αρχιτεκτόνων του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου
Ζνα νζο μάκθμα με κζμα τθν αρχιτεκτονικι τθσ Σαντορίνθσ εντάχκθκε από φζτοσ ςτο
τζταρτο ζτοσ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου.
Συγκεκριμζνα, το μάκθμα «Μορφι και Κατοικθςιμότθτα – Θ Ρερίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ»
αφορά ςτα ειδικά κζματα μορφολογίασ του 7ου εξαμινου και τθ ςυςτθματικι μελζτθ
των αυκεντικϊν μορφϊν και τοποκεςιϊν τθσ Σαντορίνθσ. Οι ςπουδαςτικζσ εργαςίεσ
προτείνουν ςτρατθγικζσ προςταςίασ του πολιτιςμικοφ πλοφτου του νθςιοφ,
τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ κζςπιςθσ μορφολογικϊν κανόνων και αναδεικνφουν το
φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον τθσ Σαντορίνθσ.
Ο τφποσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ αφορά τόςο ςτθ κεωρία όςο και τθν άςκθςθ,
και για το λόγο αυτό θ επιτόπου επίςκεψθ και εργαςία ςτθ Σαντορίνθ αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραγωγι πρωτογενοφσ υλικοφ (ςκίτςα, ςχζδια
αποτυπϊςεων, φωτογραφικι αποτφπωςθ, χαρτογράφθςθ, ςυλλογι άλλου υλικοφ
τεκμθρίωςθσ). Υπεφκυνθ του μακιματοσ είναι θ επίκουρθ κακθγιτρια, κ. ίβα Λάββα.
Στο πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ, ο Διμοσ Κιρασ ζχει ιδθ προβεί ςτθ φιλοξενία
ομάδασ φοιτθτϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ του ΕΜΡ που πραγματοποίθςαν τθν επιτόπου
πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτο νθςί. Θ ςυνεργαςία αυτι του Διμου Κιρασ με τθ Σχολι
Αρχιτεκτόνων ΕΜΡ ζχει κφριο ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ τόςο των νζων επιςτθμόνων,
όςο και του ευρφτερου κοινοφ, ςτο κζμα τθσ προςταςίασ και τθσ ανάδειξθσ του
μοναδικοφ οικιςτικοφ και φυςικοφ κάλλουσ τθσ Σαντορίνθσ.

Ενζργειεσ Ρροςζλκυςθσ Επιςτθμόνων και Καλλιτεχνϊν
Δεδομζνθσ τθσ παγκόςμιασ δθμοςιότθτασ τθσ Σαντορίνθσ και του αντίςτοιχου
ενδιαφζροντοσ προτείνεται να ςχεδιαςτεί ζνα πρόγραμμα φιλοξενίασ ςυγγραφζων,
καλλιτεχνϊν, ερευνθτϊν και επιςτθμόνων κατά τθ χειμερινι περίοδο ςτο νθςί. Το
μοναδικό περιβάλλον τθσ Σαντορίνθσ προςφζρεται ιδανικά για τθν προςζλκυςθ
καλλιτεχνϊν και επιςτθμόνων ςτο νθςί, που αναηθτοφν ζναν ιςυχο και φιλόξενο χϊρο για
να εργαςτοφν και να αφοςιωκοφν ςτθ δθμιουργικι τουσ εργαςία. Στόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ
αυτισ είναι θ διεκνισ προβολι τθσ Σαντορίνθσ μζςα από το ζργο και τισ εμπειρίεσ που κα
αποκομίςουν οι φιλοξενοφμενοι καλλιτζχνεσ / επιςτιμονεσ.
Το πρόγραμμα κα μποροφςε να εκπονθκεί με πρωτοβουλία τθσ Ρολιτιςτικισ Επιτροπισ του
Διμου, και ςε ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ του νθςιοφ, και κα
αφορά τθν οργάνωςθ τθσ δωρεάν διαμονισ ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ που πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ και ςυνκικεσ για τθν φιλοξενία των καλλιτεχνϊν / επιςτθμόνων. Θ
οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςκλθςθσ και επιλογισ των καλλιτεχνϊν μπορεί να ανατεκεί
ςε φορζα με ςχετικι εναςχόλθςθ (π.χ. ιδρφματα που χορθγοφν καλλιτεχνικζσ υποτροφίεσ),
οι οποίοι ενδεχομζνωσ να ενδιαφερκοφν για τθν οικονομικι ςτιριξθ του κεςμοφ.Ωσ
επόμενο βιμα μετά τθν ςυςτθματικι προςζλκυςθ και υποδοχι ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν ι
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επιςτθμονικϊν επιςκζψεων προβλζπεται θ Προςζλκυςθ αλλοδαπϊν πανεπιςτθμίων για
διενζργεια Winter Schools ςτθν Σαντορίνθ. Στόχοσ είναι κατά το διάςτθμα από το
Δεκζμβριο ζωσ τον Μάρτιο να δοκεί ςε κορυφαία πανεπιςτιμια από όλο τον κόςμο να
προςφζρουν ειδικά βραχυπρόκεςμα προγράμματα ςτθ Σαντορίνθ. Ρροχπόκεςθ κα είναι
κυρίωσ διακζςιμοι χϊροι διδαςκαλίασ και καταλφματα ςε προςιτζσ τιμζσ.
Κζντρο Ελλθνικϊν πουδϊν
Το Κζντρο Ελλθνικϊν Σπουδϊν δίνει τθν ευκαιρία και τθ δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ του
Harvard και άλλων ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων από όλο τον κόςμο, μζλθ ΔΕΡ ελλθνικϊν
πανεπιςτθμίων, μακθτζσ λυκείου, κακϊσ και ςε ερευνθτζσ, αποφοίτουσ και ςε όλουσ
όςουσ μζςω τθσ δια βίου μάκθςθσ και ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ το επικυμοφν, να
επιςκεφτοφν τθν Ελλάδα και να διεξάγουν ζρευνα ι μελζτθ μζςω των ποικίλων
προγραμμάτων του. Μζςω των προγραμμάτων αυτϊν, το Κζντρο Ελλθνικϊν Σπουδϊν:









παρζχει μια αυςτθρι ακαδθμαϊκι εμπειρία για τουσ φοιτθτζσ, ςφμφωνα με τα
πρότυπα ακαδθμαϊκισ αριςτείασ του πανεπιςτθμίου Harvard.
επεκτείνει τισ ευκαιρίεσ για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε όλουσ τουσ ακαδθμαϊκοφσ
κλάδουσ, από τισ γλϊςςεσ και τον πολιτιςμό μζχρι τισ κοινωνικζσ και φυςικζσ
επιςτιμεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διεπιςτθμονικισ μελζτθσ.
παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τθν ξεχωριςτι ευκαιρία να εντρυφιςουν ςε ζναν
διαφορετικό πολιτιςμό, αποκτϊντασ νζεσ προοπτικζσ για τθ δικι τουσ αλλά και
τισ άλλεσ κουλτοφρεσ.
ςυμβάλει ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των φοιτθτϊν, βοθκϊντασ τουσ να
αποκτιςουν (μια) μεγαλφτερθ αίςκθςθ αυτοδυναμίασ και εμπιςτοςφνθσ ςτθν
ικανότθτά τουσ να αλλθλεπιδροφν με πολιτιςμοφσ πζρα του δικοφ τουσ.
παρζχει ζνα αςφαλζσ και δομθμζνο περιβάλλον για τζτοιου είδουσ εξζλιξθ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΑΝΣΟΡΙΝΘ
(ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ)
Κατθγορία δράςεων

Ρόροι και Υποδομζσ που
Συνκζτουν τθν
Ρολιτιςτικι Διαδρομι
Σαντορίνθσ

Συμπλθρωματικζσ
Υποδομζσ για τθ
Διεφρυνςθ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ

Δράςθ
Δθμιουργία Λςτοςελίδασ και
Αξιοποίθςθ Ψθφιακϊν
Εφαρμογϊν ςτουσ
Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ και τα
Μουςεία
Ενιαίο Σφςτθμα Σιμανςθσ και
Ρλθροφόρθςθσ «Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ Σαντορίνθσ»
Αποκατάςταςθ και Συντιρθςθ
Αρχαιολογικϊν Χϊρων και
Εγκαταςτάςεων
ιηικι Ανακαίνιςθ Κτιρίου και
Αναςχεδιαςμόσ Ζκκεςθσ
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Κιρασ
Λειτουργικι και Αιςκθτικι
Αναβάκμιςθ Μουςείου
Ρροϊςτορικισ Κιρασ
Δθμιουργία Γεωλογικοφ Κζντρου
Ενθμζρωςθσ
Αναβάκμιςθ του Γεωλογικοφ
Ράρκου τθσ Ραλιάσ και Νζασ

Προτεραιότθτα
Εφαρμογισ

Φορζασ
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ

Άμεςθ

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ

Μακροπρόκεςμθ

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ

Άμεςθ
Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ – ΓΕΩΚΘΑ ΑΕ
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
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Κατθγορία δράςεων
Σαντορίνθσ

Δράςθ

Δθμιουργία Υπαίκριου
Γεωλογικοφ Μουςείου
Καλντζρασ

Marketing τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
τθσ Σαντορίνθσ

Φορζασ

Καμζνθσ
Ρροφιτθσ Θλίασ – Κεντρικό
Σθμείο Κζασ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ

Κυκλοφοριακι
Ρεριιγθςθ και
Ρροςβαςιμότθτα
Σθμείων Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ Σαντορίνθσ

Προτεραιότθτα
Εφαρμογισ

Δθμιουργία Κζντρου Ζρευνασ
και Τεκμθρίωςθσ Αρχιτεκτονικισ
τθσ Σαντορίνθσ
Βελτίωςθ των Συνκθκϊν
Ρροςβαςιμότθτασ ςτουσ
Βαςικοφσ Αρχαιολογικοφσ
Χϊρουσ και τα Μουςεία τθσ
Νιςου Κιρασ
Βελτίωςθ Τοπικϊν Συγκοινωνιϊν
Αναβάκμιςθ και Συμπλιρωςθ
Δικτφου Ρεριθγθτικϊν
Διαδρομϊν
Εκπόνθςθ Marketing Plan τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ
Σαντορίνθσ
Ρερίγραμμα Ενδεικτικϊν
Δράςεων του Marketing Plan

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Λδιϊτεσ κάτοχοι ακινιτων
ΛΓΜΕ

Μακροπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ

Άμεςθ
Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
ΚΤΕΛ
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου με ζνταξθ ςτο ΡΕΡ

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
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Κατθγορία δράςεων

Δράςθ
Ειδικι Κάρτα Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ “Santorini Card”
Διοργάνωςθ ςυνεδρίου ωσ
Launch Event τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ Σαντορίνθσ
Αναβάκμιςθ τθσ Δθμοτικισ
Τουριςτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
Αξιοποίθςθ Σφγχρονων
Ψθφιακϊν Μζςων
Ρροβολι ςε Μζςα Μεταφοράσ
και Σθμεία Άφιξθσ
Χειμερινό πρόγραμμα
κεματικϊν εκδθλϊςεων
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
Κακιζρωςθ τθσ Σαντορίνθσ ωσ
Ρροοριςμοφ Γαςτρονομικοφ
Τουριςμοφ
Ρροβολι και Ρροϊκθςθ του
Ρεηοπορικοφ Τουριςμοφ

Σφμφωνο ποιότθτασ τθσ
Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ
τθσ Σαντορίνθσ
Σφςτθμα διακυβζρνθςθσ
τθσ Ρολιτιςτικισ
Διαδρομισ τθσ

Τοπικό Σφμφωνο Ροιότθτασ
Κινθτοποίθςθ
Συμπλθρωματικϊν Δικτυϊςεων
και Λδιωτικισ Συμμετοχισ
Φορζασ Διαχείριςθσ και
Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ ςτθ
Σαντορίνθ

Προτεραιότθτα
Εφαρμογισ

Φορζασ

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ, Destination Management and Marketing Organization
ΚΤΕΛ

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ

Άμεςθ
Μεςοπρόκεςμθ
Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Μεςοπρόκεςμθ
Άμεςθ
Άμεςθ

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization
Διμοσ Κιρασ
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Κατθγορία δράςεων
Σαντορίνθσ

Δράςθ
Ρρογράμματα ειδικϊν
ενθμερϊςεων και ειδικϊν
αρχαιολογικϊν ξεναγιςεων
Επζκταςθ τθσ λειτουργίασ
εςτιατορίων gourmet κατά τουσ
χειμερινοφσ μινεσ
Μζτρα εμπλουτιςμοφ
προςφοράσ γαςτρονομικϊν
υπθρεςιϊν
Τοπικά γραφεία οργάνωςθσ
γαςτρονομικϊν ταξιδιϊν
Δθμιουργία πρόςκετων
επιςκζψιμων αγροκτθμάτων
Εμπλουτιςμόσ του
Οινοτουριςτικοφ Ρροϊόντοσ
Βαςικζσ ενζργειεσ ανάδειξθσ και
τουριςτικισ προβολισ του
αρχιτεκτονικοφ πλοφτου
Κζντρο Ζρευνασ και
Τεκμθρίωςθσ τθσ Αρχιτεκτονικισ
τθσ Σαντορίνθσ
Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων
αρχείο αρχιτεκτονικισ
Αρχιτεκτονικζσ Ξεναγιςεισ

Προτεραιότθτα
Εφαρμογισ

Φορζασ

Μεςοπρόκεςμθ

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Λδιϊτεσ – Συμφωνία κυρίων με το Διμο Κιρασ

Μεςοπρόκεςμθ

Λδιϊτεσ

Μεςοπρόκεςμθ

Τοπικά τουριςτικά γραφεία ςε ςυνεργαςία με ΤΟs εξωτερικοφ αλλά
και γραφεία των μεγάλων ελλθνικϊν πόλεων
Destination Management and Marketing Organization

Μακροπρόκεςμθ

Λδιϊτεσ

Άμεςθ

Συλλογικόσ φορζασ εκπροςϊπθςθσ των οινοπαραγωγϊν

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ

Μεςοπρόκεςμθ

Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ
Κζντρο ζρευνασ και τεκμθρίωςθσ Αρχιτεκτονικισ Σαντορίνθσ
Διμοσ Κιρασ
Κζντρο ζρευνασ και τεκμθρίωςθσ Αρχιτεκτονικισ Σαντορίνθσ,
Λδιϊτεσ
Destination Management and Marketing Organization
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Κατθγορία δράςεων

Δράςθ
Εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για
τθν ανάπτυξθ του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ
Δθμιουργία φορζα εποπτείασ,
ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ
πεηοπορικϊν διαδρομϊν
Ρροϊκθςθ του εκελοντιςμοφ
για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ των
μονοπατιϊν
Ριςτοποίθςθ των μονοπατιϊν
Διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ
προςφοράσ πεηοπορικοφ
τουριςμοφ
Σφςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ για
τθν ανάπτυξθ του μορφωτικοφ
τουριςμοφ
Δθμιουργία Σθμείου Επαφισ
(contact point) Εκπαίδευςθσ και
Ζρευνασ
Ενζργειεσ προςζλκυςθσ
επιςτθμόνων και καλλιτεχνϊν

Προτεραιότθτα
Εφαρμογισ

Φορζασ

Μεςοπρόκεςμθ

Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ
Συμβουλευτικι Επιτροπι Ορειβατικϊν Δραςτθριοτιτων

Άμεςθ

Destination Management and Marketing Organization

Μεςοπρόκεςμθ

Destination Management and Marketing Organization
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Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Destination Management and Marketing Organization

Άμεςθ

Διμοσ Κιρασ, Επιτροπι Ρολιτιςμοφ

Μεςοπρόκεςμθ

Διμοσ Κιρασ – Επιτροπι Ρολιτιςμοφ
Destination Management and Marketing Organization
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