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Τουριστικός προορισμός 
«Ήπειρος»

Αναπτύσσουμε μαζί στρατηγικές για την τουριστική 
προβολή και αξιοποίηση της Ηπείρου
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Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) εξελίχθηκε μέσα σε λίγα 
χρόνια σε ένα δυναμικό δίκτυο, στο οποίο μετέχουν Δήμοι, Περι-
φέρειες, η κοινωνία των πολιτών και εκπρόσωποι της αγοράς. 

Τις βάσεις για τη δημιουργία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, 
έθεσε η συμφωνία της Καγκελαρίου, Άγκελα Μέρκελ και του 
πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, στις 5 Μαρτίου 
2010, με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε 
όλα τα επίπεδα. Στο επίκεντρο της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης βρίσκεται η απευθείας συνεργασία μεταξύ γερμανικών και 
ελληνικών Δήμων, Περιφερειών και πολιτών.

Οι θεματικές και οι συνεργασίες μεταξύ Δήμων και Περιφερειών 
αναπτύσσονται, όταν εκφραστεί σχετική επιθυμία από την ελλη-

νική ή τη γερμανική πλευρά. 

Έργο Η Ήπειρος ως προορισμός 
 εναλλακτικού τουρισμού
Η Ήπειρος είναι ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της 
Ελλάδας. Για να αξιοποιηθεί καλύτερα ως ταξιδιωτικός προορι-
σμός για τουρίστες από το εξωτερικό, απαιτούνται ελκυστικά, 
καινοτόμα και κυρίως αυθεντικά τουριστικά προϊόντα. Και ο 
καλύτερος δρόμος για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι μια 

στρατηγική περιφερειακής τουριστικής προβολής και αξιοποίη-
σης της Ηπείρου. Στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας, τουρι-
στικών σεμιναρίων και workshops, οι εμπλεκόμενοι συζήτησαν 
μαζί με τους Γερμανούς ειδικούς τις υπάρχουσες προκλήσεις και 

επεξεργάστηκαν τις δυνητικές στρατηγικές. 

Δικτύωση των εμπλεκόμενων 
 φορέων
Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων μπορεί να προωθηθεί 
μόνο σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της δημοτικής και 
περιφερειακής Διοίκησης, τους φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, 
όπως και τους τουριστικούς οργανισμούς και συλλόγους. Η δια-
δικασία αυτή έχει ξεκινήσει σε τοπικό επίπεδο με τους εμπλεκό-
μενους από τις Π.Ε της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Θεσπρωτίας 
και της Πρέβεζας. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας μπαίνουν 
και οι βάσεις της συνεργασίας – συγκεκριμένα η δικτύωση των 
τουριστικών φορέων, οι οποίοι με τα ερεθίσματα και την υποστή-
ριξη από τους Γερμανούς ειδικούς, θα συνδυάσουν στο μέλλον 
τις δράσεις τους για να προωθήσουν την ανάπτυξη όλης της πε-
ριοχής. Για αυτόν το λόγο θα υποστηριχθεί η οργανωτική δομή, 
έτσι ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιοχών. 
Επίσης θα στηριχθεί η διαδικασία βελτίωσης της συνεργασίας 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

Η δημιουργία ενός φάρου 
 συνεργασίας
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Η αρχική θετική διάθεση πρέπει να εξελιχθεί σε συγκεκριμένα 
βήματα δράσης με τους εξής στόχους:

— Συμμετοχή όλης της περιοχής στην τουριστική ανάπτυξη
— Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας μέσω του τουρισμού
— Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
— Ενσωμάτωση νέων οικονομικών κλάδων στην αλυσίδα 

προστιθέμενης αξίας μέσω του τουρισμού

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να μελετηθούν 
οι έως τώρα λιγότερο γνωστοί, αλλά ελκυστικά τουριστικά 
σημεία. Θα πρέπει να κερδηθούν νέες ομάδες στόχο (target 
group), αλλά και να επαναπροσδιορισθεί το τουριστικό 
θεματικό μάρκετινγκ. Η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να 
αποκτήσει ισχυρή εικόνα (image), με διακριτή φυσιο-
γνωμία και αυτόνομο brand, που θα διαθέτει υψηλή αξία 
αναγνωρισιμότητας.

Η Ήπειρος βάζει στόχο την 
 τουριστική ανάπτυξη
Στο πλαίσιο ημερίδων, τουριστικών σεμιναρίων και ομάδων 
εργασίας με τοπικούς τουριστικούς φορείς και Γερμανούς 
ειδικούς, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου και με 
πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Μάξιμου, έχουν γίνει συζη-
τήσεις σχετικά με τις νέες δυνατότητες για τον εναλλακτικό 
και θρησκευτικό τουρισμό και είναι ήδη διαθέσιμα τα πρώτα 
αποτελέσματα. 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πε-
ζοπορικός και ο θεματικός τουρισμός, βρέθηκαν στο επίκεντρο 
των συζητήσεων μεταξύ των Δημάρχων, των εκπροσώπων του 

κλάδου του τουρισμού και της αποστολής Γερμανών ειδικών, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πεζοπορικές διαδρομές, τα δί-
κτυα ποδηλατικών διαδρομών και ο τουρισμός με τροχόσπιτο. 

Ο στόχος των ομάδων εργασίας, που συζήτησαν εκτενώς για 
τις ομορφιές της Ηπείρου, είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
τουριστικών προϊόντων. Τα τουριστικά προϊόντα θα απευ-
θύνονται σε Ευρωπαίους και άλλους τουρίστες, που θέλουν 
να επισκεφθούν ανεξερεύνητες περιοχές και αναζητούν νέες 
εμπειρίες, με θεματικές το φυσικό περιβάλλον ή τον πολιτισμό. 
Ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει 
ποδηλατικές διαδρομές στα οροπέδια του Μετσόβου και στα 
καλντερίμια που ενώνουν μεταξύ τους τα Ζαγοροχώρια, διαμο-
νή με το τροχόσπιτο στις μαγευτικές όχθες του Αώου και του 
Αχέρωνα, αλλά και στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, πεζοπο-
ρικές διαδρομές που έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους και 
συνδέουν βυζαντινές εκκλησίες, μοναστήρια και αξιοθέατα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με όμορφες παραλίες, παρα-
ποτάμιες και παραλίμνιες όχθες. Το τουριστικό πακέτο θα συ-
μπληρώνουν τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και η μεγάλη 
ποικιλία σε υπαίθριες δραστηριότητες και χειμερινά σπορ.

Με τις κατάλληλες βελτιώσεις, ο τουρισμός στην Ήπειρο 
μπορεί να ανθίσει, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, 
στο βουνό και στη θάλασσα. Η Ήπειρος μπορεί να εξελι-
χθεί σε έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό. Παρεμ-
φερή παραδείγματα στη Γερμανία και τη Γαλλία έχουν δείξει 
ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση και η δικτύωση μπορούν να 
δημιουργήσουν ελκυστικούς και κυρίως νέους τουριστικούς 
προορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσω του τουρισμού 
δημιουργείται προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
τονώνεται η τοπική οικονομία. 

Ο δρόμος προς την επιτυχία
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Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο διασύνδεσης του Εντεταλμένου της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Γερμανία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 
Συνεργασίας και Aνάπτυξης (ΒΜΖ)

Benjamin Querner
E-Mail: benjamin.querner@bmz.bund.de

Stresemannstraße 94 
D - 10963 Βερολίνο

Τηλέφωνο: + 49 (0)30 18 535 2371
Φαξ: + 49 (0)30 18 10 535 2371
E-Mail:   ks-dgv@bmz.bund.de

Γραφείο Δημάρχων Βορείου Ελλάδος
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Gabriela Scheiner 
E-mail: gabriela.scheiner@grde.eu

Ριζούντος 63, Καλαμαριά
ΤΚ-55131 Θεσσαλονίκη  

Τηλέφωνο:  + 30 2310 692 115
κινητό:  + 30 6983 600 446


