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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική 

Προβολή του Δήμου Λέσβου προκύπτει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και συγκεκριμένα από τον Κωδικό Θεματικής 

Προτεραιότητας 57 / ΑΛΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

Αναλυτικότερα: 

και οι τρεις Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στοχεύουν στην αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος. 

 

Γενικοί Στόχοι: α) Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την 

τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. 

β) Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει άμεση σχέση με τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την υποστήριξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, ενώ συμβάλλει παράλληλα και στην υποστήριξη της 

τουριστικής ανάπτυξης. 

γ) Διαφοροποίηση του Αναπτυξιακού Προτύπου της Περιφέρειας, με 

υποστήριξη της διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού 

προϊόντος και της άμβλυνσης των διανησιωτικών και 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 

ενδονησιωτικών ανισοτήτων. 

 

Ακόμη,  

μια από τις σημαντικότερες αναμενόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση των δράσεων 

του Άξονα 8 είναι η  

«Δημιουργία προϋποθέσεων αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος». 

 

Εξάλλου,  

στην περιγραφή των Ωφελούμενων του Άξονα 8 καταγράφεται: 

Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται οι 

αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ έμμεσα ωφελούμενοι είναι το σύνολο των τουριστικών 

επιχειρηματιών, αλλά και των επιχειρηματιών άλλων δραστηριοτήτων, λόγω της 

διεύρυνσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων από την υλοποίηση και λειτουργία των 

έργων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας 

 

Ενώ, 

στις Δράσεις- Ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων περιλαμβάνεται η προαναφερόμενη 

Κατηγορία με Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 57 , ήτοι 

.  

 (57) «Άλλη Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών», (61) 

«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», (83) «Ειδικές δράσεις 

για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους 

με το μέγεθος της αγοράς». Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και αναβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, προβλέπονται δράσεις, δημιουργία δημόσιων 

τουριστικών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και δράσεις 

προώθησης / προβολής του αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

Οι προαναφερόμενες κατηγορίες δράσεων θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην 

ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας, με δράσεις ενίσχυσης της 

τουριστικής επιχειρηματικότητας, οι οποίες προβλέπονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 

«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα». 
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» 

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: 

Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Α.1 Στόχος και σκοπός του έργου 

Α.1.1 Γενική Εικόνα των Φυσικών Πόρων και των Τουριστικών Υποδομών  

Ιδιαίτερα τεκμηριωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον Τουριστικό Τομέα 

γίνεται στο Κείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013». Αν και οι αναφορές γίνονται κυρίως σε επίπεδο Περιφέρειας 

τολμούμε να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα και τα συμπεράσματα καταγράφουν σε επαρκή 

βαθμό και την περίπτωση του Δήμου Λέσβου ή καλύτερα του νησιού της Λέσβου.  

Έτσι σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι ο τουρισμός αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στο νησί της Λέσβου, ο οποίος μόνο 

κατά ένα σχετικά μικρό μέρος εκφράζεται ποσοτικά από την απασχόληση και την 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, με δεδομένες τις 

έντονες διακλαδικές και διατομεακές συνδέσεις του, οι κυριότερες των οποίων είναι με το 

εμπόριο και τις μεταφορές / επικοινωνίες του τριτογενούς τομέα, αλλά και με τις 

κατασκευές και μεταποίηση του δευτερογενή. Σε τοπικό δε επίπεδο επηρεάζει και  

συνδέεται σημαντικά και με την αγροτική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά στον τουριστικό τομέα, η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται με σχετικά 

αργούς ρυθμούς στην Λέσβο, διατηρώντας ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην 

τουριστική δραστηριότητα της Χώρας.  

Τόσο τα στοιχεία που συντελούν στο τουριστικό προφίλ της Λέσβου, όσο και εκείνα 

που προσδιορίζουν αυτή καθ’ αυτή την τουριστική δραστηριότητα της, συνοπτικά 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα παρακάτω: 

Η Λέσβος είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από κλιματολογικής άποψης, παρουσιάζοντας υψηλή 

ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του έτους, χαμηλή, σχετικά, μέση ετήσια βροχόπτωση, ενώ 

ευνοϊκή μέση ετήσια θερμοκρασία παρατηρείται σχεδόν σε όλες της περιοχές της. 

Οι τουριστικά αξιοποιήσιμες ακτές της αποτελούν σημαντικό τουριστικό πόρο. Το νησί 

διακρίνεται για την ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά του, με την ύπαρξη πολυάριθμων αρχαιολογικών ευρημάτων όλων των 

ιστορικών περιόδων, πλούσια εκθέματα σε μουσεία, βυζαντινά μνημεία, κάστρα, 

μοναστήρια, εκκλησίες, κλπ.  
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Ακόμη υπάρχει πολυμορφία στοιχείων, τόσο από την άποψη του ανθρωπογενούς, 

ιστορικού, πολιτιστικού, όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.  

Στην Λέσβο υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί όπως ο Μόλυβος 

(Μύθημνα), η Πέτρα, η Αγιάσος, το Πλωμάρι κ.λ.π. 

Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά και των φυσικών στοιχείων της περιοχής 

(π.χ. γεωθερμία, σπάνια χλωρίδα και πανίδα), διαφαίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης 

του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός (σημαντική προσπάθεια 

προς αυτή την κατεύθυνση έχει γίνει από την ΕΤΑΛ ΑΕ και όλους του πρώην Δήμους, που 

σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου) με τα μονοπάτια 

ποικιλόμορφων δασών, η παρατήρηση φύσης, όπως πουλιών σε προστατευμένους 

υδροβιότοπους, ειδικές δραστηριότητες και χόμπι όπως θαλάσσια σπορ, αεραθλητισμός, 

ιαματικός τουρισμός, μέσω των ιαματικών λουτρών, κλπ. 

Η σχετικά μεγάλη απόσταση της Λέσβου από τις άλλες περιοχές της χώρας (ηπειρωτικές 

και νησιωτικές), καθώς και η έλλειψη αναπτυγμένων υποδομών αλλά και οργάνωσης των 

υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων, λειτουργούν ανασταλτικά για την προώθηση των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ο οποίος αναπτύσσεται και εκτός θερινής περιόδου. Οι 

παράγοντες αυτοί, δεν έχουν επιτρέψει την ουσιαστική ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισμού, ενώ, παρά το ότι ευνοείται από το φυσικό περιβάλλον, είναι χαρακτηριστική η 

απουσία οργάνωσης για τη στήριξη του αθλητικού τουρισμού (καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, 

κωπηλασία,  ιστιοπλοΐα/  wind surfing).  

 Παρόλα αυτά και αναφορικά με τις υποδομές που μπορούν να στηρίξουν τις ειδικές 

μορφές τουρισμού, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ορισμένες υποδομές για τη στήριξη της 

οργάνωσης συνεδριακού τουρισμού, κυρίως για μικρά συνέδρια – συναντήσεις και άλλες 

σχετικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και για άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. 

Ως προς τα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης διαπιστώνονται τα 

εξής: 

Στην Λέσβο κυριαρχεί το μικρό σχετικά μέσο μέγεθος μονάδων, χαμηλότερο σε σχέση με 

το αντίστοιχο της Χώρας και κυριαρχούν τα χαμηλής τάξης ξενοδοχειακά καταλύματα. 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταλυμάτων παρατηρείται στην Δυτική Λέσβο και κυρίως 

στις περιοχές της Πέτρας, της Ανάξου, του Μολύβου, αλλά και της Ερεσού . 

Ο μεγαλύτερος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ξενοδοχειακών κλινών παρουσιάστηκε 

και στην Λέσβο κατά τη δεκαετία του ΄80, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στα ευνοϊκά 

κίνητρα της περιόδου εκείνης. Ενώ, την πενταετία 2000-2005, η αύξηση του αριθμού των 

ξενοδοχείων υπερέβη τον αντίστοιχο μέσο όρο της Χώρας. 
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Εκτός από τις ξενοδοχειακές κλίνες και τις δηλωθείσες κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

έχει καταγραφεί ακόμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός μη δηλωθεισών κλινών σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, σχεδόν διπλάσιος των επίσημα δηλωμένων δωματίων. 

Οι επισκέπτες της Λέσβου είναι στην πλειονότητά τους Έλληνες, ανήκουν στις μεσαίες και 

τις μεγαλύτερες ηλικίες και σε σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και εκπαίδευσης. 

 

Α.1.2 Αναλυτική Αναφορά στους Φυσικούς Πόρους και στις Τουριστικές 

Υποδομές  

Νήσος Λέσβος - Ένα νησί - Ένα Γεωπάρκο: 

Η απόφαση ένταξης του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της 

UNESCO επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Γραφείου Γεωπάρκων της 

UNESCO στα πλαίσια του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γεωπάρκων που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Arouca της Πορτογαλίας, από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 

2012.  

Η τελική φάση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης υποψηφιότητας του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ περιλάμβανε τη λεπτομερή συζήτηση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων, μετά 

την επιτόπια επίσκεψή τους στη Λέσβο, από την 11μελή ειδική συμβουλευτική επιτροπή 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της 

UNESCO, της Διεθνούς Ένωσης Γεωεπιστημών IUGS και της Διεθνούς Ένωσης 

Προστασίας της Φύσης IUSN. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία στη Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Γεωπάρκων, στην οποία συμμετείχαν 84 εκπρόσωποι Γεωπάρκων από όλη την 

Ευρώπη. Στην ψηφοφορία αυτή η αίτηση υποψηφιότητας έλαβε 82 θετικές ψήφους και 2 

λευκές. Τέλος, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επικυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση στις 

20 Σεπτεμβρίου 2012 από το Γραφείο Γεωπάρκων της UNESCO. 

Η ένταξη του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO και 

το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης 

που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γεωπάρκων στις 

20 Σεπτεμβρίου 2012 με τη συμμετοχή 350 συμμετασχόντων από 35 χώρες από όλο τον 

κόσμο.  

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στη Λέσβο με την από 1/10/2012 επιστολή του Cellule de 

coordination du réseau des European Geoparks. 

Αναλυτικότερα: 

Η προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους είναι ιδρυτικό μέλος του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ενώ από το 2004 έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Το Απολιθωμένο Δάσος 
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επαναξιολογήθηκε πρόσφατα από διεθνή επιτροπή ειδικών ως μέλος του Δικτύου για την 

τετραετία 2011-2014.  

Σύμφωνα με την 627/12.10.2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, εγκρίθηκε 

η πρόταση διεύρυνσης των ορίων του υπάρχοντος Γεωπάρκου και η υποβολή αίτησης για 

ένταξη ολόκληρης της Λέσβου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και το Παγκόσμιο 

Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.   

(Ορισμός Γεωπάρκου: Ως Γεωπάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές οι οποίες διαθέτουν 

εξέχουσα και ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομία. Ένα γεωπάρκο περικλύει σημαντικό αριθμό 

γεωτόπων με ιδιαίτερη σημασία ως προς την ποιότητα, την σπανιότητα, την επιστημονική 

και εκπαιδευτική αξία τους και την αισθητική έλξη που προκαλούν. Η πλειοψηφία των 

θέσεων που παρουσιάζονται στην περιοχή ενός γεωπάρκου πρέπει να είναι τμήμα της 

γεωλογικής κληρονομιάς, αλλά μπορούν να έχουν επίσης, αρχαιολογικό, οικολογικό, 

ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ένα γεωπάρκο πρέπει να διαθέτει σαφώς 

καθορισμένα όρια και ικανή έκταση, ώστε εντός της έκτασης του να μπορούν να 

δημιουργηθούν οικονομικές δραστηριότητες ικανές να στηρίξουν την βιώσιμη τοπική 

οικονομική ανάπτυξη). 

Και πράγματι, η Λέσβος διαθέτει σημαντικό πλούτο τόσο σε φυσικά όσο και σε πολιτιστικά 

μνημεία όπως είχαν την ευκαιρία πρόσφατα να διαπιστώσουν ανεξάρτητοι αξιολογητές της 

UNESCO, οι οποίοι την επισκέφθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης του Γεωπάρκου του 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.  

Το σχέδιο δράσης του Γεωπάρκου Λέσβου αφορά στην ανάδειξη, διαχείριση και 

προστασία των φυσικών μνημείων και της γεωλογικής κληρονομιάς, ενώ θα ληφθούν υπ’ 

όψη και θα υποστηρίζονται και τα πολιτιστικά μνημεία ως τεκμήριο της ανθρώπινης 

παρουσίας και δραστηριότητας στο μοναδικό αυτό περιβάλλον.   

Η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων ολόκληρης της Λέσβου αναμένεται να έχει 

ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις ως προς την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών 

μνημείων καθώς και των μουσείων της Λέσβου, αφού η διεθνής προβολή της μέσω της 

συγκεκριμένης αναγνώρισης θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της 

επισκεψιμότητάς τους.  

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση δε θα επιφέρει 

αλλαγές ως προς το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των 

φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων.  

Αναμένεται όμως να συμβάλει θετικά για τη συνέργεια και δικτύωση μεταξύ των φορέων 

που διαχειρίζονται τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού σε συνδυασμό με την 

τοπική ανάπτυξη.  
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Έτσι, ο Δήμος Λέσβου έχει αναλάβει σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το συντονισμό των ενεργειών 

που απορρέουν από την ένταξη ολόκληρης της  Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων καθώς και την υποστήριξη της λειτουργίας του. 

Όπως διαπιστώνεται από την έκθεση για την ένταξη της Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων της UNESCO, οι αξιολογητές επισκέφθηκαν σημαντικούς επισκέψιμους 

χώρους είτε φυσικής είτε πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 

προστατευόμενες περιοχές, υποδομές ερμηνείας φυσικούς περιβάλλοντος, κλπ). Στους 

περισσότερους από τους χώρους αυτούς έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα 

προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων που συγκροτούν την ιδιαίτερη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και ολοκληρωθεί από 

τα Περιφερειακά Επιχειρηματικά Προγράμματα του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

1994-1999, 2000-2006) και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων  

2007 – 2013 του ΕΣΠΑ. Η αναγνώριση της Λέσβου αντανακλά και την ποιότητα των 

υποδομών που έχουν δημιουργηθεί, γεγονός που επισημάνθηκε από τους αξιολογητές. 

Ωστόσο επισημανθήκαν επίσης αδυναμίες σχετικά με την έλλειψη σήμανσης και προβολής 

του γεωπάρκου αλλά και η ανάγκη αναβάθμισης υποδομών των οικισμών που συνδέονται 

με την απόλαυση μιας επίσκεψης σε περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και οικολογική αξία. 

Η σημαντική αυτή διάκριση της Λέσβου για τα προσεχή 4 χρόνια, οπότε θα γίνει η 

επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου Λέσβου, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία προκειμένου να 

αναδειχθεί και να προβληθεί σε ευρωπαικό και παγκόσμιο  επίπεδο το ιδιαίτερο φυσικό και 

πολιτιστικό απόθεμα της Λέσβου, σε συνδυασμό με την πλούσια παράδοση και την 

σύγχρονη παραγωγή με προφανή θετικά αποτελέσματα για την τουριστική, αναπτυξιακή, 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στη Λέσβο. 

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. Barosso, στην παρέμβαση 

του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων, κατά την διάρκεια του οποίου 

ανακοινώθηκε και η διάκριση της Λέσβου, «Η επιτυχής δυναμική ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων είναι πράγματι εντυπωσιακή.  Από τέσσερις (4) 

περιοχές το 2000, περιλαμβάνει σήμερα πενήντα (50) περιοχές από δεκαοκτώ (18) 

Ευρωπαϊκές χώρες και προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τοπικές κοινότητες από 

όλη την Ευρώπη αλλά και από την ευρύτερη γεωλογική κοινότητα. Πράγματι δεν 

εκπλήσσομαι από μία τέτοια επιτυχία. Η ενεργός συμμετοχή στην υποστήριξη βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Γεωπάρκα, δεν ήταν 

ποτέ άλλοτε τόσο σημαντική όσο σήμερα….Θα πρέπει να κεφαλοποιήσουμε τα 

πλεονεκτήματά μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά μεγάλα προβλήματα και η 

γεωλογική και πολιτιστική μας κληρονομιά είναι σίγουρα ένα από τα μεγάλα μας 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 

πλεονεκτήματα, που η επίδρασή της έχει την δυνατότητα να διαχέεται σε ένα ευρύ φάσμα 

οικονομικών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, ένα από 

τους τομείς της οικονομίας ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετά καλά την τρέχουσα τεράστια 

οικονομική κρίση.» 

Φυσικοί Πόροι: 

Κλίμα:  

Το κλίμα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Λέσβο ειδικότερα θεωρείται παραδοσιακά ένας 

ισχυρός παράγοντας που οδήγησε στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη του «τουρισμού 

παραλίας», εξ αιτίας των παρατεταμένων θετικών καιρικών συνθηκών. Το νησί ανήκει 

στην κλιματολογική ζώνη του Αιγαίου και το κλίμα της Λέσβου, χαρακτηρίζεται ως εύκρατο. 

Παραλίες: 

Η Λέσβος παρουσιάζει σημαντικό μήκος ακτογραμμών και δύο εντυπωσιακούς Κόλπους, 

αυτούς της Γέρας και της Καλλονής, παρόλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

παραλίες αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού – και ιδιαίτερα αυτές που 

βρίσκονται κοντά στην πόλη της Μυτιλήνης - αν και υπάρχουν αρκετές που δέχονται 

μεγάλο φόρτο επισκεπτών ιδιαίτερα το καλοκαίρι (Άναξος, Πέτρα, Βατερά, Σκάλα Ερεσού).  

Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από «ανεξερεύνητες» μη 

γνωστές παραλίες στο ευρύ κοινό (π.χ. Τάρτι, Γαβαθάς, Χρούσος, κτλ), ενώ αρκετές 

καταφέρνουν να εξασφαλίσουν κάθε χρόνο «Γαλάζια Σημαία» γεγονός που γίνεται 

αντικείμενο ευνοϊκού σχολιασμού, ιδιαίτερα από τους αλλοδαπούς επισκέπτες. 

Οικοσυστήματα: 

Η Λέσβος, ως μεσογειακό οικοσύστημα, έχει να επιδείξει ένα πολύπλοκο μωσαϊκό 

οικοσυστημικών τύπων στη σχετικά πολύ περιορισμένη επιφάνεια που καλύπτει. Ένα 

σύνολο από χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, πλούσιο σε ενδημικά και σπάνια είδη της 

χλωρίδας και της πανίδας. Όμως εξ’ αιτίας του μικρού μεγέθους της  - σχετικά με την 

ηπειρωτική χώρα - το νησιωτικό αυτό οικοσύστημα  είναι εύθραυστο και ασταθές, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις (π.χ. από οικονομικές δραστηριότητες, από 

επέκταση της ζώνης κατοικίας, από αλλαγές στις χρήσεις γης, κτλ), μπορεί γρήγορα να 

οδηγήσουν στη μεταβολή ενός βιότοπου ή στην εξαφάνιση ενός είδους. 

Η εικόνα της Ελιάς: Ένα από τα χαρακτηριστικότερα δέντρα της Μεσογείου είναι η ελιά, η 

οποία είτε είναι σε άγρια κατάσταση, είτε ως καλλιεργούμενο δέντρο, συνδέεται στενά με το 

Αιγαίο, την ιστορία του και το πολιτισμό του. Θεωρείται δε το αρχαιότερο και το 

σπουδαιότερο καλλιεργούμενο φυτό της περιοχής. Το ελαιόδασος του Κόλπου της Γέρας 

(ένα από τα πολλά που διαθέτει η Λέσβος στην ανατολική της πλευρά) το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως περιοχή φυσικού κάλους και θα μπορούσε να αποτελέσει τουριστικό 
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πόρο,  υποβαθμίζεται εξ αιτίας της οικοδομικής δραστηριότητας (κατασκευή εμπορικών 

καταστημάτων-εκθέσεων, αποθηκών υλικών οικοδομής, κτλ) 

Η χλωρίδα και η πανίδα είναι πλούσια στο νησί και αρκετές είναι οι καταγραφές που έχουν 

γίνει είτε για καθαρά επιστημονικούς, είτε για τουριστικούς λόγους. Στη Λέσβο εκτός από 

τη ενδημική χλωρίδα και τα μεταναστευτικά πουλιά έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον ειδικών και μη. 

Γεωλογικά Μνημεία: 

Ο γεωλογικός πλούτος του νησιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο σε απόλυτους 

αριθμούς όσο και στην ποιότητα των ευρημάτων και των μνημείων. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται τόσο μνημεία ευρύτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, 

γεωλογικές διαμορφώσεις), όσο και μνημεία παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος, όπως είναι τα απολιθώμα τα φυτών και ζώων και πολλά λατομεία 

διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωμάτων. 

Από τα παραπάνω, το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου είναι το πλέον αξιοποιημένο 

γεωλογικό μνημείο. Η ίδρυση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου έδωσε μεγάλη 

ώθηση στα έργα ανασκαφής και ανάδειξης των απολιθωμάτων, ενώ ταυτόχρονα επέτρεψε 

την ολοκληρωμένη παρουσίαση της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής και των 

οικοσυστημάτων της. Ακόμη το Μουσείο έγινε πόλος έλξης με την οργάνωση συνεδρίων, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οργανωμένων επισκέψεων, υλοποίησε τη σύνδεση της 

τουριστικής δραστηριότητας με τη τοπική οικονομία (Γυναικείο Αγροτουριστικό 

Συνεταιρισμό Μεσοτόπου), ενώ οργανώνει κάθε χρόνο πλήθος εκδηλώσεων. 

Μια ειδική μορφή γεωλογικών πόρων είναι οι θερμομεταλλικές πηγές, οι οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας. 

Πολιτιστικοί Πόροι: 

Αρχαιολογικοί Χώροι – Μουσεία - Μοναστήρια 

Το Αιγαίο, ως κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού και σταυροδρόμι πολιτισμών, από τους 

αρχαιότατους χρόνους βρίθει από τα αποτυπώματα που άφησαν οι άνθρωποι στο 

πέρασμά τους και αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ακμής που γνώρισε η περιοχή. 

Μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, κατασκευές για τη λατρεία των θεών, για την 

προστασία από τους εισβολείς, δίπλα σε ταπεινά μνημεία απομεινάρια της καθημερινής 

ζωής των απλών ανθρώπων. Μνημεία που η δημιουργία τους χάνεται στα βάθη της 

ιστορίας, αλλά και μνημεία του σύγχρονου πολιτισμού υπάρχουν διασκορπισμένα σε όλο 

το νησί, χωρίς όμως να έχουν συντηρηθεί και αναδειχθεί ανάλογα. 

Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρουμε: 

 Αρχαιολογικών Χώρος του Ιερού των Μέσων 

 Αρχαιολογικός Χώρος Θερμής 
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 Κάστρο Μυτιλήνης 

 Κάστρο Μήθυμνας 

Αλλά και Μουσεία: 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 

 Μουσείο Τεριάντ 

 Αρχοντικό της Βαρελτζίδενας 

Τέλος, πολύ σημαντικά είναι τα θρησκευτικά προσκυνήματα του Νησιού. Ο Ταξιάρχης 

στον Μανταμάδο και ο Άγιος Ραφαήλ στην Θερμή αποτελούν – από άποψη προσέλκυσης 

πιστών/επισκεπτών τουλάχιστον - τα σημαντικότερα, αλλά και η μονή Λειμώνος στην 

Καλλονή με το Μουσείο της, η Μονή Πιθαριού και Μονή Υψηλού είναι επίσης σημαντικά. 

Οικισμοί: 

Ο οικιστικός πλούτος του νησιού είναι αρκετά μεγάλος. Το δομημένο περιβάλλον του έχει 

εδώ και πολλά χρόνια αναγνωριστεί ως σημαντικός πόλος έλξης τουριστών και 

επισκεπτών. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Λέσβου κυρίως κηρύχθηκαν ως τέτοιοι από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 και παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το μέγεθος, το χαρακτήρα 

και τη σχετική θέση στο οικιστικό δίκτυο.  

 

 

Παραδοσιακοί Οικισμοί Λέσβου  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

& 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΙΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΔ 270/Δ/85, 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΑΙ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΛΕΣΒΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

731/Δ/85 και    
65/Δ/1986 και 
869/Δ/1988 

και 
1017/Δ/1992 

      
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΠΟ/τμήμα 
οικισμού 

2 ΒΑΤΟΥΣΑ 594/Δ/78       

3 ΜΗΘΥΜΝΑ 
(ΜΟΛΥΒΟΣ) 

594/Δ/78 και 
387/Δ/1990 

      

4 ΠΕΤΡΑ 594/Δ/78 

105Δ/1981 

     ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠΠΟ/ τμήμα του 

οικισμού 

5 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ 594/Δ/78       

6 ΑΓΙΑΣΟΣ 594/Δ/78 και 
367/Δ/03 

     ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠΠΟ/ τμήμα του 
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οικισμού 

7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 594/Δ/78 και 
208/Δ/02 

       

8 ΒΡΙΣΑ 208/Δ/02        

9 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 208/Δ/02        

1
0 

ΛΙΣΒΟΡΙ 208/Δ/02        

1
1 

ΠΛΗΓΩΝΙ 366/Δ/03        

1
2 

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 366/Δ/03        

1
3 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 366/Δ/03        

1
4 

ΜΟΡΙΑ 366/Δ/03       

1
5 

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 366/Δ/03        

1
6 

ΑΦΑΛΩΝΑΣ 366/Δ/03       

1
7 

ΠΑΜΦΙΛΑ 366/Δ/03        

1
8 

ΑΣΩΜΑΤΟΣ 367/Δ/03        

1
9 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 187/Δ/04        

2
0 

ΑΚΡΑΣΙ 187/Δ/04        

2
1 

ΝΕΟΧΩΡΙ 187/Δ/04        

2
2 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 187/Δ/04       

2
3 

ΑΜΠΕΛΙΚΟ 187/Δ/04       

2
4 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ  

     708/Β/2003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 
ΧΡΙΖΕΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2
5  

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

     323/Β/2003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 
ΧΡΙΖΕΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2
6 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ      830/Β/03 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 
ΧΡΙΖΕΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2
7 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΙΠΙ-
ΛΑΡΣΟΣ 

    1360/Β/00 και 
1421/Β/01 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 
ΧΡΙΖΕΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Παραδοσιακός Τρόπος Ζωής 

Ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, ένδυσης και εργασίας των Λέσβιων αποτέλεσε από την 

αρχή της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής ιδιαίτερος πόλος έλξης, μια και διέφερε 

σημαντικά από αυτόν των επισκεπτών, Ελλήνων, αλλά κυρίως των αλλοδαπών. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλούσαν οι παραγωγικές δραστηριότητες και τα επαγγέλματα, που ήταν 

συνδεδεμένα με τη θάλασσα: όμως οι αλυκές, οι ταρσανάδες, η αλιεία, η σπογγαλιεία κλπ. 

και με την γη όπως η Ελαιοκαλιέργια, ο τρύγος κτλ, αλλά και η χειροτεχνία, η 

αγγειοπλαστική, η καλαθοπλεκτική, το λίχνισμα, η αρτοποιία, κ.α. 
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Σήμερα, όπου οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές έχουν εκλείψει ή έχουν 

«εκσυγχρονιστεί», βρίσκουμε στοιχεία τους στα μικρά λαογραφικά μουσεία που έχουν 

δημιουργηθεί 

Γαστρονομία 

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής των νησιών με την επικράτηση νέων διαδικασιών παραγωγής, 

την εγκατάλειψη πολλών παραδοσιακών καλλιεργειών και άλλων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την εισαγωγή πολλών τυποποιημένων προϊόντων, αλλά και την αλλαγή 

των καταναλωτικών προτύπων, είχε ως αποτέλεσμα πολλά στοιχεία της τοπικής 

παραγωγής και της τοπικής κουζίνας να έχουν εξαφανιστεί ή περιοριστεί σημαντικά, λόγω 

της ανεπάρκειας των πρώτων υλών, ή της εξαφάνισης της τεχνογνωσίας της 

παραδοσιακής παραγωγής. 

Το κρασί, τα τυροκομικά, τα αρωματικά φυτά, το μέλι και περιορισμένος αριθμός άλλων 

προϊόντων υπάρχει πλέον στο εμπόριο (το οποίο είναι συνήθως άτυπο), γεγονός που 

περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες διατήρησης των παραδοσιακών γεύσεων και 

συνταγών και διαφοροποίησης της κουζίνας της περιοχής από εκείνη όμως υπόλοιπης 

χώρας. Όμως η δημιουργία Γυναικείων Συνεταιρισμών, αποτέλεσε σε κάποιες περιοχές το 

«όχημα» για τη διατήρηση των παραδοσιακών γεύσεων και συνταγών. 

Μουσική – Χορός – Τέχνες – Γράμματα – Ήθη – Έθιμα 

Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι του τοπικού πολιτισμού έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμά 

του, αλλά και με τις επιδόσεις του στα γράμματα και τις τέχνες. Η Λέσβος έχει να επιδείξει 

πολλά ενδιαφέροντα δείγματα τέτοιου πολιτισμού με γνωστότερα τη μουσική και τους 

χορούς. Λιγότερο γνωστές στο ευρύτερο κοινό εκτός κάποιων εξαιρέσεων- είναι οι 

επιδόσεις της στη χειροτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη λογοτεχνία και στην ποίηση. 

Μέχρι σήμερα, η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη 

ειδικών μορφών τουρισμού για άτομα με ειδικά ενδιαφέροντα, είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. Καθώς τις περισσότερες φορές, γίνεται ευκαιριακή και επιφανειακή 

«εμπλοκή» της στο τουριστικό προϊόν, εστιάζοντας στη «φολκλορική» διάσταση των 

πραγμάτων και όχι στην ουσιαστική γνωριμία των επισκεπτών με τα στοιχεία του τοπικού 

πολιτισμού. Τα πανηγύρια αποτελούν σ’ ένα βαθμό πόλο έλξης μεμονωμένων ή και 

οργανωμένων τουριστών που ενημερώνονται κυρίως τυχαία, από αφίσες, ή από τα 

τουριστικά γραφεία. Η ύπαρξη πολιτιστικών κέντρων σε μεγάλο αριθμό χωριών λειτουργεί 

ως τόπος συσπείρωσης και εκμάθησης των μονίμων κατοίκων και προετοιμασίας για 

τοπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και σχεδόν καθόλου με τουριστικούς στόχους. 

Προσπελασιμότητα – Μεταφορές - Επικοινωνία 

Οι μεταφορές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για ένα νησί, και επηρεάζουν την 

προσπελασιμότητα της περιοχής και κατά συνέπεια το κόστος λειτουργίας των 
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επιχειρήσεων και το αίσθημα απομόνωσης των κατοίκων. Ο νησιωτικός χαρακτήρας 

επιβάλλει την πρόσβαση στα νησιά σχεδόν αποκλειστικά με δημόσια μέσα μεταφοράς. 

Εξαίρεση αποτελούν τα ιδιωτικά αεροπορικά και κυρίως τα θαλάσσια μέσα, που όμως 

αφορούν πολύ μικρό ποσοστό διακινούμενων επισκεπτών. Κατά συνέπεια η ποιότητα των 

υποδομών και η κυρίως συχνότητα των συνδέσεων των νησιών αποτελούν καθοριστικό 

στοιχείο της προσπελασιμότητας. 

Βασικές υποδομές προσπελασιμότητας στο νησί αποτελούν το Λιμάνι της Μυτιλήνης όπου 

έχουμε σύνδεση με τον ηπειρωτικό κορμό, τα γειτονικά νησιά και με την Τουρκία καθώς και 

το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης όπου έχουμε σύνδεση τόσο με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη 

και τα γειτονικά νησιά, όσο και με Ευρωπαϊκούς Προορισμούς (σε συνάρτηση πάντα με τις 

αντίστοιχες πτήσεις charter) 

Τουριστικές υποδομές-υπηρεσίες 

Πλέον η Μαρίνα της Μυτιλήνης, αποτελεί μια σημαντική υποδομή στον χώρο της 

προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ανάδειξης Φορέα Διαχείρισης αναμένεται να δώσει ώθηση στην λειτουργία της και να την 

εντάξει στον «χάρτη» των αντίστοιχων υποδομών του Αιγαίου, οι οποίες εξυπηρετούν ένα 

ιδιαίτερο σύνολο επισκεπτών / τουριστών.  

Επίσης, η ύπαρξη μιας σειράς μικρών Συνεδριακών Κέντρων (Επιμελητήριο Λέσβου, 

Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης κτλ), είναι σε θέσει να προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες, 

επίσης σε ένα ιδιαίτερο σύνολο επισκεπτών / τουριστών 

Καταλύματα  

Τα προσφερόμενα καταλύματα στην Λέσβο μοιράζονται ανάμεσα σε καταλύματα 

ξενοδοχειακά και τα επίσημα μη ξενοδοχειακά, με ένα σημαντικό προβάδισμα των 

δεύτερων (ενοικιαζόμενων δωματίων). 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σχετικά πρόσφατα έχει παρατηρηθεί ισχυρή τάση για 

ανάπτυξη επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουριστικών κατοικιών με υψηλή ποιότητα 

και αισθητική σε βάρος των συμβατικών ξενοδοχείων, ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται 

περισσότερο ελεύθερος, «σαν στο σπίτι του», ενώ παράλληλα διευκολύνει πολύ και τις 

οικογενειακές διακοπές. Αυτό φαίνεται και από τα φυλλάδια των tour-operators όπου τα 

ξενοδοχεία καταλαμβάνουν όλο και μικρότερο χώρο, εντοπιζόμενα από άλλα καταλύματα. 

Τέλος, ένα σημαντικό αλλά απροσδιόριστο τμήμα των συμπληρωματικών καταλυμάτων 

παραμένει αδήλωτο, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

συμβαίνει πολύ συχνά και με τα σπίτια που δεν καταγράφονται ως επαγγελματικά 

τουριστικά καταλύματα και ενοικιάζονται με το μήνα ή με τη τουριστική σαιζόν, σε τιμές 

πολύ υψηλές σε σχέση με τα ενοίκια της περιοχής, αλλά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις 

τιμές των ξενοδοχείων. 
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Α.1.3 Σύντομη Αξιολόγηση των Φυσικών Πόρων και των Τουριστικών 

Υποδομών   

Κάνοντας κανείς μια σύντομη αλλά συνολική αξιολόγηση των Φυσικών Πόρων και των 

Τουριστικών Υποδομών του νησιού θα μπορούσε να παρατηρήσει τα εξής: 

 παρά την αφθονία φυσικών και πολιτιστικών πόρων υπάρχει σημαντική έλλειψη 

στην διατήρηση και στην ανάδειξη τους, με αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι 

ανεξέλεγκτη και να υφίστανται σημαντικές πιέσεις γεγονός που οδηγεί στην 

υποβάθμιση τους 

 παράλληλα, η μη συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση δεν επιτρέπει τη 

δημιουργία τοπικής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που θα αύξανε τις ευκαιρίες για 

δαπάνη από τους τουρίστες και τελικά το όφελος για το νησί (θέσεις εργασίας, 

εισοδήματα, κατανάλωση τοπικών αγαθών κλπ) 

 οι βασικές υποδομές υπάρχουν και συνεχώς αναβαθμίζονται μέσα από τα 

ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και δεν υστερούν ιδιαίτερα άλλων τουριστικών 

προορισμών της χώρας με πολλαπλάσια κίνηση. Το πρόβλημα βρίσκεται στην 

ποιότητα υπηρεσιών των υποδομών αυτών, γεγονός που σχετίζεται με την 

οργάνωση και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

 υπάρχει έλλειψη σε υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. χώροι στάθμευσης), αλλά και 

σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των κοινόχρηστων χώρων, γεγονός 

που οδηγεί σε υποβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη 

 το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και αυτό 

αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και τους 

εργαζόμενους σε αυτές. Τα προγράμματα κατάρτισης δεν προσέφεραν τελικά παρά 

ελάχιστα εφόδια. 

 Το «Γεωπάρκο Λέσβος» μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη της 

τουριστικής «βιομηχανίας» για το νησί της Λέσβου 
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Α.1.4 Παρουσίαση της Τουριστικής Κίνησης στο Νησί της Λέσβου 

                                         ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ CHARTERS ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

ΑΓΓΛΙΑ 27.772 31.771 27.750 27.223 18.063 17.219 16.067 19630 16.770 17.818 17937  

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.146 1.530 5.000 2.995 3.230 2.820 4.511 3230 2.461 2.485 2509  

ΒΕΛΓΙΟ 3.578 5.135 5.226 5.717 4.378 4.473 4.740 3422 2.902 2.910 2075  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ           0   0 0 0    

ΓΑΛΛΙΑ             145 0 0 0    

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8.918 7.645 8.239 7.670 8.360 6.194 6.364 5323 7.962 6.279 5835  

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ           0     0 0    

ΔΑΝΙΑ 10.516 8.583 9.499 7.460 5.148 6.489 6.256 5115 5.614 4.628 5060  

ΕΛΒΕΤΙΑ 1.743 1.463 1.469 1.158 1.372 1.738 1.290 1334 616 0    

ΙΣΡΑΗΛ 1.007 875 69   65 4   12 0 0    

ΙΤΑΛΙΑ         0 0   0 0 0    

ΚΥΠΡΟΣ 1.016       157 0 245 222 483 152 565  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2.539 2.613 2.697 5.973 6.607 6.875 6.818 6576 6.636 7.187 6433  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19.301 21.042 15.197 15.255 15.907 19.108 17.635 18403 17.443 16.665 14259  

ΠΟΛΩΝΙΑ               2332 0 0    

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.421         379 1.193 1033 1.069 561 92  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ   878 1.000 977 1.487 1.009 1.092 1357 794 951 485  

ΣΟΥΗΔΙΑ     3.437 3.475 4.767 0 1.954 4151 2.497 3.483 2341  

ΤΣΕΧΙΑ   1.751 1.462   0 92   2041 9.086 7.165 4223  

ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ         0 0   2768 0 0    

ΣΥΝΟΛΑ 78.957 83.286 81.045 77.903 69.541 66.400 68.310 76.949 74.333 70.284 61814  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 12,60% 5,48% -2,69% -3,88% -10,73% -4,52% 2,87% 12,64% -3,40% -5,45% -12,05%  
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Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και αφορούν στις αφίξεις των charters στο νησί της 

Λέσβου την δεκαετία  2000-2010. 

Στο πλαίσιο των στοιχείων που παρέχονται στον ανωτέρω πίνακα θα μπορούσαν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 

 Οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί διαχρονικά αποτελούν τις δύο βασικές εθνότητες προέλευσης τουριστών στο νησί 

 Στην συνέχεια και με μεγάλη διαφορά έρχονται οι Νορβηγοί, οι Γερμανοί και οι Τσέχοι 

 Μηδενικά ποσοστά έχουν εθνότητες όπως οι Ιταλοί και οι Γάλλοι 

 Ενώ υπάρχει παντελής απουσία και των Αμερικανών Τουριστών 

 Οι Σκανδιναβοί – γενικά – επισκέπτονται το νησί, αλλά οι απόλυτοι αριθμοί δείχνουν σχετικά μικροί για το μέγεθος της αγορά της Σκανδιναβίας 

 Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 2007 και μετά παρουσιάζεται σταδιακή μείωση του απόλυτου αριθμού των επισκεπτών στο νησί 

 Μάλιστα στο πλαίσιο της δεκαετίας τα στοιχεία δείχνουν ότι  υπάρχει μια μείωση σχεδόν 12.000 αφίξεων (από τις 83.286 το 2001 στις 61814 το 

2010) 

 Το 2010 αποτελεί την χειρότερη χρονιά της δεκαετίας 
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Α.1.5 Εύρος & είδος προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν από το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Η ανωτέρω σύντομη αξιολόγηση των Φυσικών Πόρων και των Τουριστικών Υποδομών 

του νησιού περιγράφει με ακρίβεια το εύρος και το είδος των προβλημάτων που θα είχε να 

αντιμετωπίσει η εκπόνηση ενός σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης του Νησιού. 

Η παρούσα μελέτη όμως αφορά την Εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου σήμερα, δηλαδή αφορά την προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος «Λέσβος» με τα σημερινά του χαρακτηριστικά. 

Έτσι αναπόφευκτα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παρόν 

Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ο Προσδιορισμός της Ταυτότητας του Προορισμού 

«Λέσβος», μέσα από την δημιουργία ενός brand name για το νησί και στην συνέχεια 

η τοποθέτηση του (positioning) στην αγορά. 

Εκτιμάται, ότι για πρώτη φορά θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια (αν και 

προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει και από την ΕΤΑΛ ΑΕ) για τον 

προσδιορισμός της ταυτότητας του νησιού, με την δημιουργία σήματος – λογότυπου και 

την διατήρηση της ίδιας εικόνας και μορφής σε όλες τις μορφές επικοινωνίας τόσο του 

συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και όσων άλλων ακολουθήσουν στο 

μέλλον. Η δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής branding για την τουριστική ταυτότητα 

του νησιού, θα απαντά στην ανάγκη επανατοποθέτησης στο χάρτη του ποιοτικού 

τουρισμού (positioning), και αυτό το brand name θα λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο 

της διαφημιστικής προβολής, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα ταυτότητας του τουριστικού 

προϊόντος «Λέσβος». 

Έτσι θα επιχειρηθεί να απαντηθεί και το κρίσιμο ερώτημα της θέσης (positioning) στην 

παγκόσμια τουριστική αγορά στην οποία το νησί της Λέσβου επιθυμεί ή καλύτερα μπορεί 

να τοποθετηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά του και τα προϊόντα που προσφέρει σε 

σύγκριση με εκείνα του ανταγωνισμού.  

Η διαφοροποίηση του προορισμού και η ταυτοποίηση του με μια εικόνα, επιτρέπει την 

διαφοροποίηση των τιμών υπέρ των παραγωγών, εφόσον αυτοί μπορέσουν να πείσουν το 

καταναλωτικό κοινό (υποψήφιους τουρίστες) για το λόγο που δικαιολογεί την πρόσθετη 

δαπάνη σε σχέση με τα ανταγωνιστικά και υποκατάστατα προϊόντα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μόνο η διαφοροποίηση μέσω των χαμηλότερων τιμών μπορεί να προσελκύσει 

πελατεία, αλλά με οδυνηρές συνέπειες μακροχρόνια για τον προορισμό και τις 

επιχειρήσεις του. 

Για αυτό και θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί ένας τουρίστας να επιλέξει έναν από 

τους προορισμούς του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή την Λέσβο μεταξύ των ελληνικών 

νησιωτικών (μόνο;) προορισμών, αλλά και μεταξύ άλλων (φθηνότερων ή ειδικότερων) 
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προορισμών της Μεσογείου ή περισσότερο εξωτικών περιοχών. Τι είναι αυτό που κάνει 

την Λέσβο γνωστή, ξεχωριστή και ταυτόχρονα ελκυστική; 

Το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε νησί, ήλιο, θάλασσα, δεν αποτελεί ικανό παράγοντα 

διαφοροποίησης προϊόντος. Η σύνδεση με την Ελλάδα παραπέμποντας σε έννοιες όπως 

«Ασφάλεια» - «Αυθεντικότητα» - «Μικρή κλίμακα» - «Φιλοξενία» - «Πολιτισμός», είναι 

αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για δημιουργία διακριτής εικόνας. Ο συνδυασμός 

«Πολιτισμού – Περιβάλλοντος» σε πρώτο επίπεδο, υποστηριζόμενος από τα υπόλοιπα 

στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει ικανό στοιχείο – υπόβαθρο διαφοροποίησης του 

προορισμού, προσφέροντας κάτι παραπάνω από απλό τουρισμό αναψυχής. Η 

επεξεργασία των διαφορετικών εικόνων με ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών 

είναι ως εκ τούτου κρίσιμη, ενώ η προώθηση ειδικών προϊόντων ενισχύει την 

διαφοροποίηση αυτή. 

 

Α.1.6 Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Βασικό στόχο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, 

αποτελεί ο προσδιορισμός και η τεκμηρίωση συγκεκριμένης στρατηγικής τουριστικής 

προβολής,  για το συντονισμό και την εφαρμογή των καταλληλότερων και επιλεχθέντων 

δράσεων τουριστικής προβολής, με απώτερο στόχο την δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού 

στο νησί της Λέσβου.  

Πιο συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, θα 

πρέπει να απαντάει στα παρακάτω κύρια ερωτήματα: 

ΤΙ: Δηλαδή επικοινωνιακό στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

επίπεδο των νησιών και των προϊόντων της Λέσβου και, μάλιστα σε ένα πλαίσιο 

διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος από τα υπόλοιπα νησιά της 

Περιφέρειας. 

ΓΙΑΤΙ: Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων του τουρισμού 

στην Λέσβο και για την αύξηση της συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ της περιοχής. 

ΠΩΣ: Αξιολογώντας τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, σχεδιάζοντας επιτυχημένες, 

στρατηγικές, θέτοντας τα πλαίσια ξεκάθαρου σχεδίου δράσης  

 

Α.1.7 Συμβολή των Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου στην Ανάπτυξη του 

Τουρισμού 

Εκτιμάται ότι η επίτευξη των δύο βασικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

δηλαδή η ολοκλήρωση της μελέτης branding με την καθιέρωση ενός brand name το οποίο 

θα γίνει σεβαστό από όλους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική δραστηριότητα του 

νησιού (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις) και  κυρίως η ευσυνείδητη χρήση 
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του είναι δυνατόν να αποτελέσει την λύδια λίθο της προσπάθειας διαφοροποίησης και 

«επαγγελματικής» προβολής του τουριστικού προϊόντος που αποτελείται «νησί της 

Λέσβου».  

Ακόμη, σημαντική προσφορά της μελέτης branding, θα είναι και η επανατοποθέτηση της 

Λέσβου στον χάρτη των τουριστικών προορισμών (positioning), καθώς το να μπορέσει να 

βρει το νησί της Λέσβου την θέση του στην αγορά - όντας ξεκάθαρο σε ποιους 

απευθύνεται και ποιους αποζητάει ως επισκέπτες/πελάτες - θα του δώσει την δυνατότητα 

να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά και να εκμεταλλευτεί αυτή την διαφοροποίηση, προς όφελος 

όλων των προαγόντων του νησιού άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων με τον τουρισμό. 

 

Α.2 Ανάλυση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης 

Α.2.1 Ο Ελληνικός Τουρισμός Σήμερα  

Ο Τουρισμός στην Ελλάδα σήμερα αποτελεί το πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της 

οικονομίας, με αποτελεσματική παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 

να αποτελέσει τον κύριο επιχειρηματικό στόχο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας. 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Ο Τουρισμός στην Ελλάδα, αποτελεί βασικό πυλώνα για την εισροή εσόδων και την 

αύξηση της απασχολησιμότητας. Η συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας υπερβαίνει το 15% 

και ορισμένες φορές το 18%. Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν στην 

Ελλάδα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό τομέα. Η συμβολή του στο 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, παρόλο το αυξανόμενο έλλειμμα των τελευταίων χρόνων, 

είναι σημαντική με τα έσοδα από τον τουρισμό καλύπτουν το 1/3 αυτού. 

Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα επηρεάζει το 60% 

της Ελληνικής οικονομίας. Με άλλα λόγια κάθε ευρώ που ξοδεύεται στον Τουρισμό 

παράγει περισσότερο από διπλασιασμό της δευτερεύουσας κατανάλωσης στην υπόλοιπη 

οικονομία.  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 1990 2000 2009 

ΑΕΠ 15,2% 15,9% 15,2% 

ΑΜΕΣΗ & ΕΜΜΕΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (% 

ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

19,5% 19,8% 18,5% 

ΑΜΕΣΗ & ΕΜΜΕΣΗ 731,8 781 774,2 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(‘000) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

20,8% 45,9% 33,7% 

                                                                            SOURCE: WTTC BANK OF GREECE 

Ο τουρισμός έχει συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παρόλο που πολλές περιοχές στην Ελλάδα 

συρρικνώνονται πληθυσμιακά, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης που προκαλείται από 

την ανεργία, υπάρχουν περιοχές που αυξάνονται πληθυσμιακά γιατί αποτελούν βασικούς 

τουριστικούς προορισμούς.  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Δ% 

ΝΟΜΟΙ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 1961-2001 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 121.480 123.021 121.017 145.071 163.476 188.279 53 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 75.735 79.849 73.850 79.036 93.653 98.801 23,8 

ΡΕΘΥΜΝΟ 72.179 69.943 60.949 62.634 70.095 78.936 12,9 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 109.854 9,9 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 38.062 35.509 30.187 30.014 32.557 38.822 9,3 

ΚΕΡΚΥΡΑ 105.414 101.770 92.933 99.477 107.592 111.068 9,1 

ΛΑΣΙΘΙ 73.784 73.880 66.226 70.053 71.279 75.734 2,5 

SOURCE: 1992 PAVLOPOULOS& KOUZELIS, 1198 ESYE STATISTICAL YEARBOOKS 

 

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Κύριες χώρες που αποτελούν ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίες 

προσφέρουν το ίδιο ή παρόμοιο τουριστικό προϊόν με την Ελλάδα και απευθύνονται στις 

ίδιες αγορές – στόχους, είναι: η Ισπανία, η Τουρκία, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Η 

Πορτογαλία και η Κροατία αποτελούν επίσης σημαντικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς. 

Ο κύριος στόχος της Τουριστικής οικονομίας, με απλά λόγια, είναι η μεγιστοποίηση δυο 

τιμών:  Receipts και Employment. Η πρώτη τιμή εκφράζει το αποτέλεσμα του συνόλου των 

αφίξεων επί την δαπάνη ανά άφιξη ( arrivals X per capita expenditure),  και η δεύτερη την 

απασχόληση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τουριστική περίοδος, τόσο αυξάνονται οι νέες θέσεις 

εργασίας. 

Δεδομένου των ανεπαρκών στοιχείων των διανυκτερεύσεων, οι τιμές Arrivals, Receipts, 

Average per Capita Expenditure, καταγράφουν την εξέλιξη της Τουριστικής Οικονομίας. 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω τιμές για την περίοδο 2000 – 2009, παρατηρούμε την 

μειονεκτική θέση της Ελλάδας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 
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ARRIVALS, RECEIPTS, AVERAGE PER CAPITA EXPENDITURE (%) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2000 -2009 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα η Ελλάδα το 2000 βρισκόταν στην 12η θέση, ενώ το 

2009 «έπεσε» στην 16η θέση. 
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα η Ελλάδα το 2000 βρισκόταν στην 11η θέση, ενώ το 

2009 «έπεσε» στην 15η θέση. 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα διατηρεί το μερίδιο αγοράς, ενώ σε διεθνές επίπεδο, 

φαίνεται ότι ελαφρώς αυτό μειώνεται. (παρακάτω πίνακας) 
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Μια σύγκριση ανάμεσα στις αφίξεις και στον διατιθέμενο αριθμό κλινών, δείχνει ότι η 

προσφορά αυξάνεται γρηγορότερα από τη ζήτηση. Η συνέχιση αυτής της τάσης, δεν θα 

μειώσει απλώς το  Return on Investment (ROI), αλλά θα προκαλέσει και ένα μεγάλο 

ερώτημα ως προς τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος. 
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Σε περιφερειακό επίπεδο η προσφορά παραμένει συγκεντρωμένη σε τέσσερις περιοχές, οι 

οποίες όμως δεν επαρκούν για την ισόρροπη Περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2000 & 2009 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΡΗΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ % 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΛΙΝΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

2000 93.325 116.513 105.036 75.637 390.511 65,7 593.990 

2009 95.373 155.322 128.282 102.564 481.541 65,8 732.279 

 

Στον παρακάτω χάρτη διακρίνεται η υπερσυγκέντρωση της προσφοράς (σε κλίνες) στις 4 

περιοχές. 
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ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ. Μ.Ο. ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2000-2009 
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Κατά τη διάρκεια του τριμήνου Ιούλιος – Σεπτέμβριος, πραγματοποιούνται το 50% των 

διεθνών αφίξεων, ενώ τους υπόλοιπους μήνες, οι τουριστικές υποδομές είτε 

υπολειτουργούν, είτε παύουν να λειτουργούν. 

Τα χρόνια προβλήματα σε συνδυασμό με την  έλλειψη εθνικών πολιτικών για τον 

Τουρισμό και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του ανταγωνισμού, επιβεβαιώνουν την ανάγκη 

δραστικών παρεμβάσεων στον τομέα του Τουρισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο 

ιδιωτικός τομέας καλείται να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και να συνεργαστεί με 

κρατικούς φορείς. 

 

Α.2.2 Ανάλυση των Τάσεων και των Προοπτικών του Ευρύτερου 

Περιβάλλοντος της Τουριστικής Οικονομίας 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην αγορά καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις που 

συνδέονται με την ωρίμανση του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας, έτσι: 

 αυξάνεται συνεχώς η προσφορά κλινών στο εσωτερικό της χώρας και με ιδιαίτερα 

ταχύ ρυθμό σε διεθνές επίπεδο και ειδικά σε χώρες χαμηλού κόστους, τόσο στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όσο και μακριά από αυτήν (Ινδικό Ωκεανό, Άπω 

Ανατολή, Κεντρική και Νότια Αμερική 

 υπάρχει μετακίνηση ζήτησης και προσφοράς από τα τυπικά ξενοδοχειακά 

καταλύματα σε ανεξάρτητα καταλύματα με ή χωρίς ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

 υπάρχει διαφοροποίηση της ζήτησης, έστω και αν ο ηλιοτροπικός τουρισμός 

παραλίας παραμένει το ισχυρότερο κίνητρο για τουρισμό 

Ειδικά σε ότι αφορά στον ανταγωνισμό στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου μπορούμε να δούμε ότι τόσο η προσφορά, όσο και η ζήτηση αυξάνεται με 
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γρήγορους ρυθμούς δημιουργώντας μια νέα γενιά τουριστικών χωρών (Τουρκία, Αίγυπτος, 

Κύπρος, Μάλτα, Αλβανία) δίπλα στις παραδοσιακές τουριστικές δυνάμεις της Μεσογείου 

(Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα).  

Σε επίπεδο Ελλάδας, ο ανταγωνισμός είναι επίσης οξύτατος, καθώς τα τελευταία 25 

χρόνια ο αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών έχει πρακτικά τριπλασιαστεί φτάνοντας από 

231.979 κλίνες το 1977 σε 644.898 κλίνες το 2003 (στοιχεία ΕΣΥΕ). Το Βόρειο Αιγαίο, 

παρά το γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο οι ξενοδοχειακές κλίνες πενταπλασιάστηκαν 

(από 4.345 σε 21.815), έχει μόλις το 3,4% των κλινών της χώρας. Ο ανταγωνισμός από τις 

άλλες νησιωτικές περιοχές (Δωδεκάνησα, Ιόνια, Κρήτη, Κυκλάδες, Σποράδες) και 

παραλιακές περιοχές (Πελοπόννησος, Χαλκιδική κτλ) - είναι σημαντικός. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον του τουρισμό στην Ελλάδα γενικότερα, 

αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Λέσβο ειδικότερα:  

Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο μέλλον, 

περιλαμβάνουν και αυτούς που θα επηρεάσουν την τουριστική ανάπτυξη.  

Οι βασικοί παράγοντες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν μόνο κάποιους από 

αυτούς που αναμένεται να επηρεάσουν στο μέλλον όλους τους τουριστικούς προορισμούς.  

1. Η κλιματική αλλαγή 

Ένας πρώτος παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι το πώς η κλιματική αλλαγή θα 

επηρεάσει την απόφαση των επισκεπτών ως προς τα μέσα μεταφοράς που θα 

χρησιμοποιήσουν 

2. Η δημογραφική αλλαγή 

Οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τον τουρισμό κυρίως στην Ευρώπη, 

λόγω της μείωσης του πληθυσμού της και της παράλληλης αύξησης στις χώρες που 

αποτελούν  αγορές – στόχος. Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε τρεις κυρίως τομείς: 

 Δημογραφικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά 

 Σύνθεση νοικοκυριών και δομή οικογένειας 

 Μετανάστευση 

3. Τεχνολογία 

Η τεχνολογική ανάπτυξη στα μέσα μεταφοράς δημιουργεί περισσότερους τουριστικούς 

προορισμούς. Τα Νέα Μέσα αλλάζουν τον τρόπο εκτίμησης του διαθέσιμου χρόνου, με 

αποτέλεσμα να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα το “value for time” σε σχέση με το μέχρι 

τώρα “value for money”. 

4. Διεθνής Ανταγωνισμός 

Η διεθνοποίηση του ανταγωνισμού απαιτεί διευρυμένες συνεργασίες και μεγαλύτερη 

δικτύωση των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό. 
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5. Ασφάλεια 

Η ασφάλεια του επισκέπτη αποτελεί βασικό κριτήριο των επιλογών του, γεγονός που ωθεί 

την αγορά, σε επενδύσεις που αφορούν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνων καθώς και σε 

αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας. 

6. Μέση Τάξη  

Η αύξηση του πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα δημιουργήσει μια νέα μεσαία τάξη 

η οποία θα ωθήσει τον Τουρισμό χαμηλού κόστους και τον παραδοσιακό Τουρισμό 

(sightseeing, shopping). 

7. Perception of Luxury 

Ο όρος “luxury” διαφοροποιείται και πλέον θα περιλαμβάνει την έννοια της αυθεντικότητας 

και μοναδικότητας. Στη Δ. Ευρώπη οι καταναλωτές του τουριστικού προϊόντος, αναζητούν 

πλέον «εμπειρίες» που στηρίζονται στην ποιότητα και προορισμούς που υποστηρίζουν το 

«ευ ζην».  

 

Α.2.3 Προσδιορισμός των κύριων χαρακτηριστικών της τουριστικής αγοράς 

στην οποία απευθύνεται το τουριστικό προϊόν της Λέσβου 

Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι το νησί της Λέσβου 

διαθέτει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που – σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 

γενικές και ειδικές υποδομές - μπορούν να στηρίξουν την άμεση ανάπτυξη ειδικών 

προϊόντων που να στοχεύουν στην ικανοποίηση ειδικών κινήτρων των τουριστών. 

Μεταξύ αυτών έχουν αναφερθεί ο συνεδριακός, ο φυσιολατρικός, ο πολιτιστικός, ο 

ναυταθλητικός τουρισμός. 

Όπως ήδη έχει καταγραφεί, οι τουρίστες με ειδικά κίνητρα-ενδιαφέροντα έχουν την τάση 

για δημιουργία υψηλότερης δαπάνης και αυτό έχει ως συνέπεια την δημιουργία 

καλύτερων-σταθερότερων θέσεων εργασίας. Έτσι, είναι προφανές ότι θα πρέπει να δοθεί 

μεγάλη βαρύτητα τόσο στην οργάνωση όσο και στη προώθηση ειδικών προϊόντων, ακόμη 

και αν πρόκειται σε πρώτη φάση για περιορισμένο αριθμό τουριστών. Η προσέγγιση των 

ειδικών αγορών που αφορούν τον φυσιολατρικό τουρισμό (παρατήρησης πουλιών, 

παρατήρησης φύσης, περιπατητικό κ.λ.π.), τον συνεδριακό τουρισμό μεσαίας και μικρής 

κλίμακας με ειδικό χαρακτήρα, τον ναυταθλητικό τουρισμό (scuba diving, ιστιοπλοϊα), τον 

πολιτιστικό (γλώσσα, κουζίνα, μουσική, χοροί, παραγωγικές δραστηριότητες, ιστορία 

κ.λ.π.) θα πρέπει να γίνει με συστηματικό και σύγχρονο τρόπο. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον 

πολιτιστικό τουρισμό, φαίνεται με βάση σχετικά πρόσφατη μελέτη του ΕΟΤ, να αποτελεί το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, χωρίς όμως να έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα με την 

ανάδειξη ειδικών προϊόντων γνωριμίας με τον ελληνικό (ειδικό τοπικό) πολιτισμό, αντί του 
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κλασικού μοντέλου των παθητικών επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό σε καμία 

περίπτωση δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται το προϊόν των 3S (sex, sun and sea) που 

σήμερα αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ζήτησης και αναμένετε όπως το δίπτυχο «ήλιος-

θάλασσα» να αποτελέσει πόλο έλξης και για τα επόμενα χρόνια (αν και όπως θα δούμε 

παρακάτω, η σημερινή στρατηγική του ΕΟΤ, δείχνει σαφώς να θέλει να διαφοροποιηθεί 

από αυτό). Όμως είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός του συγκεκριμένου προϊόντος με 

περισσότερες δραστηριότητες αξιοποιώντας τον ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο 

του νησιού και δημιουργώντας περισσότερα έσοδα και απασχόληση.  

Ειδικότερα: 

Οι μεμονωμένοι αλλοδαποί τουρίστες φαίνεται να είναι προτιμότεροι από τους 

οργανωμένους γιατί δαπανούν περισσότερα και έρχονται όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. 

Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από υψηλότερη πληροφόρηση για τον προορισμό τον οποίον 

επισκέπτονται, ενώ η πρόθεση τους να τον γνωρίσουν όσο γίνεται καλύτερα και να έρθουν 

σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό τους καθιστά εν δυνάμει καλύτερους καταναλωτές και 

καλύτερους πρεσβευτές του προορισμού εφόσον ικανοποιηθούν. Ως μειονέκτημα τους 

εμφανίζεται η «αβεβαιότητα» σε ότι αφορά τις κρατήσεις τους και ο σχετικά μικρός τους 

αριθμός. Προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα αυτή θα πρέπει να προβλεφθούν 

συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας προς τη συγκεκριμένη πελατεία και ειδικότερα να 

τους παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης και κρατήσεων εκτός των καθιερωμένων 

διαύλων του οργανωμένου τουρισμού, όπως π.χ. το internet. Οι τουρίστες ειδικών μορφών 

τουρισμού έχουν ισχυρότερο κίνητρο μετακίνησης και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερο για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους. Αυτό φαίνεται συγκρίνοντας τις 

τιμές των πακέτων των ειδικών μορφών με εκείνα του μαζικού τουρισμού 3S: 

αναφερόμενοι σε Βρετανούς τουρίστες τα πακέτα μαζικού τουρισμού 3S μιας εβδομάδας 

σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας κυμαίνονταν από 270 έως 700€, ενώ για την ίδια 

διάρκεια παραμονής παρατηρητές πουλιών πλήρωναν περισσότερα από 1.100€ για Μάιο 

ή Απρίλιο σε Λέσβο και Κρήτη. Οι περιπατητές πλήρωναν ενδιάμεσες τιμές (από 700 έως 

1400€) συχνά για μεσαίας κατηγορίας καταλύματα και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. 

Οι τουρίστες αυτοί συνήθως είναι υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου και κατά τεκμήριο 

υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερο εφόσον 

βρουν προϊόντα (π.χ. τοπικά ιδιαίτερα προϊόντα) και υπηρεσίες που τους ικανοποιούν. 

Αντίστοιχα ισχύουν και για τον συνεδριακό τουρισμό.  

Ο μικρός αριθμός αυτών των τουριστών/επισκεπτών θεωρείται – κύρια από τους 

πράκτορες – ως αρνητικός παράγοντας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα 

βαθμό με την καλύτερη οργάνωση και προώθηση των ειδικών προϊόντων.  
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Ακόμη, για την σωστή ιεράρχηση των αγορών στις οποίες θα πρέπει το νησί της Λέσβου 

να απευθυνθεί, αλλά και του τρόπου προσέγγισης τους είναι απαραίτητα στοιχεία γενικής 

συμπεριφοράς των διαφορετικών εθνικοτήτων, αλλά και αναλυτικών στοιχείων που 

αφορούν τους συγκεκριμένους προορισμούς.  

Οι υφιστάμενες έρευνες αν και δεν παρέχουν την ποσότητα και την ανάλυση της 

πληροφορίας σε τέτοιο βαθμό που θα επέτρεπε την απάντηση σε όλα ερωτήματα, 

παρέχουν σειρά από πληροφορίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν.  

Έτσι φαίνεται ότι:  

 Οι Βέλγοι, οι Ελβετοί, οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί προτιμούν 

τα ξενοδοχειακά καταλύματα, ενώ Άγγλοι, Ολλανδοί και Δανοί τα συμπληρωματικά. 

 Οι Σκανδιναβοί έχουν μέση διάρκεια παραμονής 7-7,5 ημέρες, ενώ οι άλλες 

εθνικότητες (Άγγλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Βέλγοι) κυμαίνονται από 8,5 

έως και 10,5 ημέρες παραμονή 

 Σκανδιναβοί, Βρετανοί και Ολλανδοί χρησιμοποιούν περισσότερο τις ναυλωμένες 

πτήσεις, ενώ Γάλλοι, Ιταλοί και Ισπανοί λιγότερο.  

 Γενικότερα οι νεότεροι σε ηλικία αποφεύγουν την οργάνωση του ταξιδιού, ειδικά 

αγοράζοντας πακέτα 

 Γερμανοί, Ολλανδοί και Δανοί ταξιδεύουν σχετικά περισσότερο από τους άλλους 

τον Μάιο, ενώ οι Βρετανοί τον Ιούνιο  

 Ισπανοί, Ιρλανδοί, Πορτογάλοι και Κύπριοι, χώρες της ΕΕ με υψηλό κατά κεφαλή 

ΑΕΠ, δεν έχουν παρουσία - πλην των Κυπρίων για θρησκευτικό τουρισμό - και θα 

πρέπει να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα ομάδες στόχου 

 Με βάση έρευνα της ΔΕΤΑΠ για Ρόδο-Κω οι Σκανδιναβοί τουρίστες παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά εκείνα που επιτρέπουν υψηλότερη απόδοση στον προορισμό. 

 Οι εθνικότητες από τις νέες ευρωπαϊκές αγορές της πρώην Ανατολικής Ευρώπης 

έχουν μικρή ή καμία παρουσία μέχρι σήμερα: στην πρώτη κατηγορία εμφανίζονται 

Τσέχοι, Σλοβένοι και Σλοβάκοι, ενώ στη δεύτερη Ρώσοι (και άλλοι από τις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) Ούγγροι, Πολωνοί και οι βαλκάνιοι γείτονες. Στις 

χώρες αυτές υπάρχουν μικρές ομάδες πληθυσμού με υψηλά εισοδήματα που 

ταξιδεύουν αναζητώντας ένα πολυτελές – κοσμοπολίτικο προϊόν που όμως δεν 

προσφέρει το νησί της Λέσβου, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών έχει χαμηλά 

εισοδήματα, χαμηλότερα από τους μέσους τουρίστες της Δυτικής Ευρώπης. Το 

γεγονός αυτό δεν κάνει τις χώρες αυτές στόχους υψηλής προτεραιότητας.  

 Οι Έλληνες στα νησιά ταξιδεύουν κυρίως μεμονωμένοι - με μικρή εξαίρεση τον 

θρησκευτικό τουρισμό - και παρότι προτιμούν περισσότερο τα ενοικιαζόμενα 

δωμάτια από τα ξενοδοχεία (πληρώνοντας βέβαια υψηλότερες τιμές από τους 
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οργανωμένους αλλοδαπούς τουρίστες), παραμένουν για μικρότερο διάστημα (4,5 – 

5 ημέρες) και ξοδεύουν περισσότερα ανά ημέρα. 

 

Χωρίς να υπάρχει σκέψη να αποκλειστούν κάποιες κατηγορίες τουριστών, είναι 

γεγονός ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους μεμονωμένους τουρίστες, 

Έλληνες και αλλοδαπούς. Μέσα αυτή τη λογική Ιταλοί και Γάλλοι που ταξιδεύουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό χωρίς να περνούν από τα μεγάλα κανάλια διανομής θα πρέπει να 

προσεγγιστούν με μεγαλύτερη έμφαση από ότι μέχρι σήμερα. Σε ότι αφορά τις χώρες, οι 

χώρες της Δ. Ευρώπης με υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ που ήδη έχουν παρουσία στη 

Λέσβο βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να διερευνηθούν «ανοίγματα» 

και στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες τις Κ. Ευρώπης με σχετικά υψηλότερο 

κατά κεφαλή ΑΕΠ (Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία) πρέπει να βρεθούν στην τρίτη σειρά 

προτεραιότητας. Ειδικότερα για τις Σκανδιναβικές Χώρες θα πρέπει να υπάρξει 

προσπάθεια προσέλκυσης τους στη χαμηλή και μέση περίοδο (τέλος Απριλίου – μέσα 

Ιουνίου) όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι σχετικά ήπιες γι’αυτούς. Οι επαγγελματίες του 

τουρισμού (τουριστικά γραφεία και tour operators) αποτελούν προφανώς μια έμμεση 

ομάδα στόχου άμεσα συνδεόμενη με τις γεωγραφικές αγορές που θα επιλεγούν, αφού 

έχουν το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ πωλητών και αγοραστών, είτε πρόκειται για 

μεμονωμένους τουρίστες που επιθυμούν να προαγοράσουν εκτός από το εισιτήριο της 

μετακίνησης και άλλες υπηρεσίες, είτε - κυρίως - για τουρίστες που προτιμούν να 

ενταχθούν σε group. 

 

Α.2.4 Αναγνώριση – κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών 

εξυπηρέτησης από την υποδομή και λειτουργία τόσο του Δημόσιου Τομέα 

όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής 

Γεγονός αποτελεί ότι μέχρι και σήμερα, τόσο οι δημόσιοι φορείς, όσο και οι ιδιωτικοί 

(άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι) με τον Τουρισμό φορείς, αποσπασματικά και με χαμηλή 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών (με σημαντικές βέβαια εξαιρέσεις στον τομέα της εστίασης 

και της φιλοξενίας – που όμως δεν αρκούν για να αλλάξουν την γενική εικόνα) συμβάλουν 

στην προβολή και εξυπηρέτηση του τουριστικού προϊόντος που ονομάζεται Λέσβος. 

Μεμονωμένες και μη συστηματικές προσπάθειες, έγιναν μέχρι σήμερα στην κατεύθυνσης 

της προσέκλυσης διαφοροποιημένων τουριστών/επισκεπτών (εάν βέβαια εξαιρέσει κανείς 

τον θρησκευτικό/ προσκυνηματικό τουρισμό – ο οποίος σήμερα προωθείται από 

συγκεκριμένα κανάλια) και στην τυποποίηση προϊόντων διαφοροποιημένου τουρισμού 

(π.χ. bird watching).  
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Οι δημόσιοι φορείς μέχρι σήμερα δεν στάθηκαν ικανοί να λειτουργήσουν με επαγγελματικά 

standards ιστοσελίδα τουριστικής προβολής του νησιού ή γραφεία παροχής τουριστικών 

πληροφοριών, ενώ και οι ιδιώτες επαγγελματίες κατά το πλείστον κινηθήκαν προς την 

κατεύθυνση της πλήρωσης των απαιτήσεων του τουριστικού προϊόντος που αποκαλείται 

τουρισμός των 3S. 

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι θα πρέπει να επέλθει μια σημαντική προσπάθεια 

διαφοροποίησης της συμπεριφοράς και της δράσης όλων των εμπλεκομένων ξεκινώντας 

από την συνειδητοποίηση ότι πελάτης/τουρίστας έχει ανάγκη από: 

 Ποιοτικό προϊόν 

 Διαφοροποιημένο προϊόν 

 Ασφάλεια  

 Άνεση  

 Value for money 

 Value for Time  

 

Α.3 Παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων τουριστικής 

προβολής που έγιναν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο  

Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι δράσεις προβολής των πρώην δήμων της 

Λέσβου ήταν μεμονωμένες και χωρίς καταρτισμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι κυριότερες 

δράσεις ήταν οι εξής: 

 Η συμμετοχή των δήμων στην πρωτοβουλία της ημερήσιας εφημερίδας 

«ΕΜΠΡΟΣ» του Νομού Λέσβου για την έκδοση ετήσιου τουριστικού οδηγού με τη 

διαφήμιση όλων των δήμων του νομού.  

 Η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και λευκωμάτων ανά δήμο.  

 Η δημιουργία ιστοσελίδων με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους.  

 Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό σε συνεργασία 

με την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου.  

 Η συμμετοχή στην δημιουργία ιστοσελίδας από την Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων για την προβολή όλων των τέως δήμων.  

 Η συμμετοχή στην έκδοση φυλλαδίων και λευκωμάτων από την Τοπική Ένωση 

Δήμων και Κοινοτήτων για την προβολή όλων των τέως δήμων.  

 Έμμεση αλλά ουσιαστική δράση τουριστικής προβολής αποτελεί και η υλοποίηση 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 78 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του έργου 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 

«Συλλογή, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Περιβαλλοντικού Υλικού του 

Δήμου Καλλονής» (www.kallonh.gr)  από τον πρώην Δήμο Καλλονής 

 

Α.4 Συνθετική διάγνωση 

Α.4.1 Δυνατά και Αδύνατα σημεία του Τουριστικού Προϊόντος της Λέσβου 

(SWOT Analysis) 

SWOT Analysis 
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 Νησί – τόπος απόδρασης 

 Καλό κλίμα και καιρικές συνθήκες για μεγάλη σχετική διάρκεια του χρόνου 

 Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον πολλών οικισμών και κτηρίων 

 Σημαντική πολιτιστική κληρονομιά διαφοροποιημένη από περιοχή σε περιοχή 

 Υλικοί και άϋλοι πόροι 

 Ύπαρξη πολλών τουριστικά αναξιοποίητων περιοχών στα παράλια και κυρίως 

στην ενδοχώρα 

 Αίσθημα ασφάλειας των τουριστών 

 Αίσθημα φιλοξενίας 

 Διατήρηση «ταυτότητας» και αυθεντικότητας του προορισμού σε μεγάλο βαθμό 

 Γεωπάρκο Λέσβος  
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 Έλλειψη συντονισμένης διαχείρισης ως προορισμού (destination management) 

και γενικότερα επαγγελματιών που να ασχολούνται συνολικά με τον προορισμό  

 Έλλειψη συνεργασίας τοπικών παραγόντων 

 Ευκαιριακή προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό 

 Έλλειψη πληροφοριών για στήριξη ανάλυσης της κατάστασης και χάραξη 

πολιτικής 

 Χαμηλή ποιότητα και υψηλές τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες από τις 

τουριστικές και μη επιχειρήσεις, ιδιαίτερα προς τον μεμονωμένο τουρίστα 

 Έλλειψη συστηματικής και στοχευμένης τουριστικής εκπαίδευσης 

 Μονοδιάστατο, φτωχό, παλαιωμένο και μαζικό τουριστικό προϊόν (3S) 

εξαρτημένο από τους Τour Operators 

 Παραδοσιακές πρακτικές και κινήσεις τουριστικού marketing 

 Ελλείψεις σε βασικές υποδομές 

 Χαμηλή ποιότητα στον περιβάλλοντα χώρο που υποβαθμίζουν την ποιότητα 

ζωής (καθαριότητα, σήμανση, δόμηση, κυκλοφοριακό, θόρυβος….) και στις 

υπηρεσίες των δημόσιων φορέων 

 Έλλειψη δραστηριοτήτων για συγκρότηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων 

 Έλλειψη πληροφόρησης ιδιαίτερα για τον μεμονωμένο τουρίστα 

 Γεωγραφική θέση μακριά από την Δυτική Ευρώπη και τις μεγάλες ελληνικές 

αγορές δεν επιτρέπει ιδιαίτερα προσέλκυση μεμονωμένων τουριστών 

 Μείωση της οικονομικής απόδοσης του τουρισμού εξαιτίας της μείωσης των 

αφίξεων αλλά και της χαμηλής τιμής των πακέτων 

http://www.kallonh.gr/
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 Άνοιγμα νέων αγορών αλλά με σχετικά χαμηλή αγοραστική δύναμη 

 «Νέα» ελληνική τουριστική πολιτική και ειδικά νέα πολιτική προβολής 

 Διαφοροποίηση προτιμήσεων τουριστών και δημιουργία «μικρών» αγορών για 

ειδικά προϊόντα 

 Αξιοποίηση των νέων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας για απ’ 

απευθείας ενημέρωση και πώληση στον καταναλωτή 

 Αξιοποίηση της κρίσης που δημιουργεί ο ανταγωνισμός 
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 Ενίσχυση του ανταγωνισμού με την συνεχή διεύρυνση της προσφοράς και των 

προορισμών χαμηλού κόστους 

 Μείωση του αριθμού των Tour Operators με αποτέλεσμα την δημιουργία 

μονοπωλιακών καταστάσεων 

 Ενίσχυση της οικονομικής κρίσης στις παραδοσιακές αγορές που έχουν υψηλό 

κατά κεφαλή ΑΕΠ 

 Μείωση των πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Περιορισμένοι βαθμοί ελευθερίας τοπικών πρωτοβουλιών για διεθνή τουριστική 

ανάπτυξη 

 Ευθυγράμμιση και συντονισμός με κεντρικές επιλογές στρατηγικής τουρισμού 

 

Α.4.2 Αξιολόγηση των Ευρημάτων του Εσωτερικού και Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος 

Καταρχήν σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι: 

σε ότι αφορά στους εξωτερικούς παράγοντες, είτε αναφερόμαστε σε εκείνους που 

διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο (εθνικό κράτος, ΕΕ), είτε σε εκείνους που 

διαμορφώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά (προτιμήσεις τουριστών-

καταναλωτών / ζήτηση / ανταγωνιστικοί προορισμοί / προσφορά / Tour-Operators / 

διακίνηση), θα πρέπει να παρακολουθούνται, να αναλύονται οι παρατηρούμενες 

μεταβολές, και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στις τελικές αποφάσεις παραγωγής 

τουριστικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό ο προορισμός (νησί της Λέσβου) θα 

διαπιστώνει έγκαιρα τις ευκαιρίες (opportunities) που παρουσιάζονται και απειλές (threats) 

που δημιουργούνται ώστε να μεγιστοποιεί τα οφέλη του. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω παρατήρησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ευρήματα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος μας οδηγούν στις παρακάτω παρατηρήσεις/συμπεράσματα:  

Δυνατότητες: 

 Υπάρχει δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές της Δυτικής αλλά και Ανατολικής 

Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, των ανεπτυγμένων χωρών της Ασίας αλλά και 

στην αγορά της Τουρκίας 

 Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της διαμορφούμενης τάσης απομαζικοποίησης 

της τουριστικής δραστηριότητας, με παράλληλη αύξηση του ενδιαφέροντος για 
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πολιτιστικά, οικοτουριστικά, αρχαιολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των 

προορισμών που επιλέγουν σημαντικές ομάδες επισκεπτών 

Ανάγκες: 

 Υπάρχει ανάγκη για ένταξη του προορισμού της Λέσβου σε ευρύτερα δίκτυα 

τουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ. πωλήσεις πακέτων που περιλαμβάνουν την 

Λέσβο και τα μικρασιατικά παράλια) 

Σημερινά Δεδομένα: 

 Κυρίαρχο προϊόν στην Λέσβο αποτελεί ο ηλιοτροπικός τουρισμός παραλίας, ο 

οποίος είναι μαζικά οργανωμένος σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς και σε ατομική 

βάση σε ότι αφορά τους Έλληνες 

 Τα τουριστικά προϊόντα της Λέσβου είναι ιδιαίτερα «φτωχά», στηριζόμενα σχεδόν 

αποκλειστικά σε βασικές υπηρεσίες εξ αιτίας της μη αξιοποίησης των υπαρχόντων 

πόρων, με αποτέλεσμα τα οφέλη στο νησί να είναι περιορισμένα, ενώ ο 

ανταγωνισμός με άλλες περιοχές (κυρίως εκτός Ελλάδας) είναι δύσκολος 

 Τα τουριστικά προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι 

της αγοράς παρά τα πλούσια μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

 Τα τουριστικά προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος έχουν υψηλότερη απόδοση από τον 

μαζικό τουρισμό  

 Η ποιότητα των γενικών υποδομών, αν και δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

δεν είναι απαγορευτική για την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών/τουριστών. 

Άλλωστε, άλλοι ελληνικοί προορισμοί έχουν πολλαπλάσια επισκεψιμότητα χωρίς 

καλύτερες υποδομές 

 Η ποιότητα των ειδικών υποδομών και υπηρεσιών είναι χαμηλή και σχετικά ακριβή 

(αν εξαιρεθούν οι τιμές των ξενοδοχείων που δίνονται στους tour operators) 

 Η Λέσβος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τουριστικά κορεσμένη περιοχή. Αυτό το 

στοιχείο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι δίνει την δυνατότητα για ανάπτυξη 

περισσότερων κλινών, αλλά ως πλεονέκτημα για την ανάπτυξη ειδικών μορφών 

τουρισμού και τουρισμού παραλίας καλύτερης ποιότητας, ώστε να αποφευχθούν τα 

προβλήματα που παρουσιάζουν σήμερα άναρχα αναπτυγμένα, υπερκορεσμένα και 

κατά συνέπεια υποβαθμισμένα νησιά όπως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κως και 

περιοχές της Ρόδου (Καλλιθέα) και της Κρήτης (Χερσόνησος). Η συζήτηση δεν 

πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τους δυναμικούς προορισμούς 

περιοχές, αλλά γύρω από τα δυναμικά προϊόντα 
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Α.4.3 Τεκμηρίωση του Κεντρικού Στόχου καθώς και το είδος και την επιλογή 

των διαφαινόμενων προτάσεων τουριστικής προβολής 

Όπως προκύπτει από όλα τα σχετικά κείμενα/μελέτες που μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί, 

δυνητικά η Τουριστική Ανάπτυξη αποτελεί - υπό προϋποθέσεις - ευκαιρία για το ΒΑ και την 

Λέσβο ειδικότερα, έτσι και στο κείμενο του Ε.Π. της ΠΒΑ   (Πίνακας 33 σελ. 101 Ανάλυση 

SWOT για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), αναφέρεται η «Ενίσχυση της διεύρυνσης / 

εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος» ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ –

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. 

Έχοντας λοιπόν, όλα τα ανωτέρω υπόψη, το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής 

Προβολής, προσπαθεί από την μια πλευρά να ικανοποιήσει «παραδοσιακές» πρακτικές 

και αντιλήψεις (καθώς δεν θεωρείται σωστή, η ριζική και απότομη μεταβολή των 

πρακτικών και αντιλήψεων) και από την άλλη να με μικρά αλλά σταθερά βήματα/ενέργειες 

να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια συγκροτημένη, σύγχρονη και «επαγγελματική» 

διαχείριση του Τουριστικού Προϊόντος που αποκαλείται νησί της Λέσβου. 

Έτσι, εξακολουθούν να προτείνονται προς υλοποίηση παραδοσιακές και εν πολλοίς 

αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας ενέργειες προβολής, όπως είναι αυτή της 

συμμετοχής στις εκθέσεις. 

Και από την άλλη προτάσσεται η ενέργειας της εκπόνησης μελέτης branding, η οποία θα 

οδηγήσει στην τυποποίηση και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος, καθώς και η συστηματική χρήση του διαδικτύου για την ενημέρωση του 

δυνητικού επισκέπτη. 

Α.4.4 Τεκμηρίωση των φορέων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

οργανωτικά / οικονομικά στην υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση πολιτικών και δράσεων, είναι  η 

συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε Λεσβιακό επίπεδο, όπου ο κάθε ένας  

οφείλει να παίξει τον δικό του ξεκάθαρο ρόλο. Ο Δήμος Λέσβου έχει την ευθύνη των 

αποφάσεων, οφείλει να σχεδιάζει, να θέτει τους κανόνες και να ελέγχει. Ο ιδιωτικός τομέας 

έχει την ευθύνη της επιχειρηματικής δράσης που θα υλοποιήσει την τουριστική πολιτική 

επενδύοντας και μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την νησιωτική οικονομία. Παράλληλα με 

αυτό, οφείλει να μεταφέρει στον Δήμο Λέσβου την επιχειρηματική άποψη. Για αυτό και θα 

πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική προβολή (τοπικοί φορείς όπως το 

επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων, οι Τουριστικοί Πράκτορες, κτλ) να συμφωνήσουν σε 

ένα πλαίσιο που θα περιγράφει καταρχήν τους στόχους της τουριστικής προβολής αλλά 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματά της. 
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Στο πλαίσιο μάλιστα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, η ανάγκη για συναντίληψη 

σχετικά με το είδος και την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρξει 

συντονισμός της δράσης φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών με στόχο την αξιοποίηση των 

ισχυρών σημείων (strengths) του νησιού και την εξάλειψη των αδυναμιών (weaknesses) 

που αυτό εμφανίζει, παρουσιάζεται εντονότερη από ποτέ. 

Στο σημείο αυτό μάλιστα θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα η οικονομική 

συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των επαγγελματιών του τουρισμού, είναι 

σημαντικά υποπολλαπλάσια αυτής του δημοσίου τομέα, δίνοντας την εντύπωση ότι οι 

ιδιώτες απασχολούμενοι με τον τουρισμό, θεωρούν αποκλειστική υποχρέωση του 

δημοσίου την τουριστική προβολή του νησιού. 

Φυσικά, η συνεισφορά ενός έκαστου, καθώς και το πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

αναγκαίας προαναφερόμενης συναντίληψης δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ούτε στο 

κενό, αλλά ούτε εντός «χαλαρών» οργανωτικών σχημάτων. 

Αυτό κατά την άποψη μας θα πρέπει να γίνει συντονισμένα, μέσω της δημιουργίας ενός 

Φορέα Διαχείρισης Προορισμού. 

Η συγκεκριμένη ιδέα παρουσιάστηκε με σαφήνεια στη Μελέτη της Planet Α.Ε. με τίτλο, 

«MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2008» η οποία παραδόθηκε 

τον Σεπτέμβριο του 2005 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ ΒΑ για λογαριασμό 

της οποίας είχε εκπονηθεί και με χωρική εφαρμογή ολόκληρη την Περιφέρεια του Βορείου 

Αιγαίου. Σήμερα όμως και στο πλαίσιο λειτουργίας των Καλλικρατικών Δήμων, άνετα η 

πρόταση αυτή, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στο επίπεδο του νησιού της Λέσβου. 

Έτσι, ο προτεινόμενος Φορέας Διαχείρισης Προορισμού, θα είναι υπεύθυνος της 

διαδικασίας διαχείρισης προορισμού (destination management) με τη δημιουργία ενός 

πλαισίου που: 

 θα θέτει κατευθύνσεις 

 θα συντονίζει τις επιμέρους ενέργειες των εμπλεκομένων 

 θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το αποτέλεσμα  

 και θα αναλαμβάνει διορθωτικές πρωτοβουλίες με επιμέρους στόχους: 

1. τη βελτίωση της ελκυστικότητας του προορισμού 

2. τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του marketing του προορισμού 

3. τη βελτίωση της διοίκησης του τουριστικού συστήματος 

4. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού 

Η λειτουργία του θα στηρίζεται στη συμμετοχή και τη συνεργασία φορέων που 

διαμορφώνουν τουριστική πολιτική, φορέων που διαμορφώνουν το είδος και την ποιότητα 
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των παρεχόμενων υπηρεσιών, φορέων που διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν και 

τεχνοκρατών του τουρισμού. 

Έτσι, στα καθήκοντα του Φορέα Διαχείρισης Προορισμού θα μπορούσαν να 

συμπεριλαμβάνονται: 

 η χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων για την 

τουριστική ανάπτυξη του προορισμού (επιλογή πελατών-αγορών στόχων, επιλογή 

τρόπου διείσδυσης, κατευθύνσεις για διαμόρφωση προϊόντος, τρόπος προβολής 

και επικοινωνίας) 

 η διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων και λύσεων για τα θέματα των 

υποδομών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες  

 η διαχείριση κρίσεων και έκτακτων θεμάτων 

 ο συντονισμός της παροχής τουριστικών πληροφοριών (έντυπο υλικό, σημεία 

πληροφόρησης, κλπ.) 

 η εφαρμογή μηχανισμού της συλλογής στοιχείων και πληροφοριών που 

απαιτούνται για τη χάραξη στρατηγικής και την παρακολούθηση της πορείας του 

τουρισμού, όπως έρευνα απόψεων τουριστών, έρευνες σε επιχειρήσεις, κλπ. 

 η διαχείριση της επίσημης τουριστικής διαδικτυακής πύλης (portal) του νησιού 

 η υποστήριξη της διαμόρφωσης τουριστικής συνείδησης των επιχειρήσεων 

 η ενδυνάμωση της θετικής στάσης των κατοίκων απέναντι στους τουρίστες/ 

επισκέπτες  

 

 Φάση Β: Ανάπτυξη και Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός Υλοποίησης 

Β.1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

Β.1.1 Γενική προσέγγιση του αναπτυσσομένου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Ξεκινώντας την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  της Τουριστικής Προβολής του 

Δήμου Λέσβου  θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτός έχει ως στόχο τη προώθηση του 

υφιστάμενου προϊόντος όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και όχι την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της Λέσβου. Αυτή η αξιοποίηση, αποτελεί αντικείμενο άλλης μελέτης / 

σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης.  

Η χάραξη στρατηγικής προώθησης προϊόντος ειδικά στον τομέα του τουρισμού απαιτεί την 

προσεκτική, ουσιαστική και ενδελεχή ανάλυση, αφενός των πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων τόσο της χώρας και της περιοχής προορισμού, 

όσο και των χωρών προέλευσης των τουριστών και αφετέρου του ίδιου του προϊόντος και 
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την τοποθέτησή του στην ανταγωνιστική αγορά με πειστικό τρόπο και επιχειρήματα που 

θα απευθύνονται τόσο στο γενικό κοινό και ειδικότερα στις ομάδες στόχου όσο και στους 

ειδικούς, τους επαγγελματίες και τους διαμορφωτές γνώμης. Προκειμένου να είναι 

επιτυχής, η στρατηγική προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει: 

 να είναι σαφής, αξιόπιστη και ελκυστική η περιγραφή του προτεινόμενου 

τουριστικού προϊόντος 

 να είναι πρωτότυπη και να ξεχωρίζει από άλλα παρεμφερή τουριστικά προϊόντα 

που αναπτύσσονται σε ανταγωνιστικές περιοχές  

 να έχει διαμορφωθεί με βάση τις αγορές στις οποίες απευθύνεται 

 να βασίζεται στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων σε 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα οποία την καθιστούν έναν ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό, ο οποίος μπορεί να καλύψει ένα πλήθος ενδιαφερόντων 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 να αξιολογείται συχνά ως προς της αποτελεσματικότητά της και να προσαρμόζεται 

όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων. 

Απαιτείται λοιπόν: 

 να γίνει γνωστή η περιοχή στους δυνητικούς «πελάτες» 

 να δημιουργηθεί μια έντονη τουριστική ταυτότητα ώστε να την θυμόνται οι 

ενδιαφερόμενοι 

 η προβολή της περιοχής να γίνει με διάφορα μέσα επικοινωνίας 

 να επιτευχθεί η κάλυψη των προσδοκιών των επισκεπτών ώστε να γίνουν οι 

ζωντανοί διαφημιστές του προορισμού. 

 

Β.1.2 Ανάλυση και περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών τουριστικής 

προβολής 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, αποτελείται από 7 

ξεχωριστές αλλά αλληλοσυμπληρωνόμενες και με υψηλό βαθμό συνοχής δράσεις ή  

καλύτερα Ενέργειες Προβολής. 

Αναλυτικότερα: 

Ε.Π.1: BRANDING - POSITIONING 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Προσδιορισμός ταυτότητας, δημιουργία σήματος – λογότυπου και διατήρηση της ίδιας 

εικόνας και μορφής σε όλες τις μορφές επικοινωνίας του συγκεκριμένου προγράμματος, το 

οποίο θα λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο της διαφημιστικής προβολής. Η δημιουργία  
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της μελέτης  branding  για τον Δήμο Λέσβου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

καμπάνιας Επικοινωνίας του Προγράμματος.  

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

Η μελέτη branding θα περιλαμβάνει: α) Ανάλυση SWOT, β) Ανάλυση Ανταγωνισμού, γ) 

Στρατηγική Branding, δ) Λογότυπο, ε) Βασικές Εφαρμογές, στ) εκπόνηση προδιαγραφών 

δημιουργίας Website Τουριστικής Προβολής, z) Brand Manual. η) Δημιουργικές εργασίες 

τριών θεματικών εντύπων, φακέλου (folder) με ενημερωτικό υλικό, χάρτη και δύο banners 

για τις εκθέσεις. Το είδος, το περιεχόμενο, η ποσότητα και ο αριθμός των γλωσσών στις 

οποίες θα μεταφραστεί το υλικό, θα καθορισθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Λέσβου, βάσει των απαιτήσεων των λοιπών ενεργειών προβολής (συμμετοχή σε 

εγχώριες και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, διανομή σε τουριστικούς διάμεσους, κλπ.), 

καθώς και των απαιτήσεων και προσδοκιών της επιδιωκόμενης κάθε φορά αγοράς-

στόχου. Τα κείμενα θα πρέπει με σαφή και περιγραφικό τρόπο να προβάλλουν την 

τουριστική ταυτότητα του Δήμου Λέσβου. Θα πρέπει να καλύπτεται το σύνολο των 

τουριστικών πόρων που διαθέτει το νησί: τουριστική υποδομή, παρεχόμενες υπηρεσίες, 

φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός, ιστορία και να προβάλλονται οι ποικίλες δραστηριότητες 

που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή στο πλαίσιο του εναλλακτικού και θεματικού 

τουρισμού. Η σύνταξη, το μέγεθος, η μορφή και η χρησιμοποιούμενη γλώσσα των 

κειμένων θα προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της έκδοσης και του παραγόμενου 

πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί,  zcards). Τα κείμενα θα πρέπει να 

συνταχθούν καταρχήν στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. 

Στόχος:  

Αφορά στην αναγνωρισιμότητα του Δήμου Λέσβου (νησιού της Λέσβου), ως Τουριστικού 

Προορισμού  

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 

 Αύξηση της  αναγνωρισιμότητας – εμβληματικότητας 

 Προσδιορισμός του συγκεκριμένου χώρου σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή στην 

οποία ανήκει 

 Ενημέρωση του επισκέπτη για τον χαρακτήρα του Τουριστικού Προϊόντος του 

νησιού της Λέσβου 

 Σύνδεση,  κατά το δυνατόν περισσότερο, των επιμέρους στοιχείων της περιοχής 

που διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα 

 Παρακίνηση των stakeholders στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  που 

διαθέτουν 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

2 μήνες 
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Ε.Π.2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Ο Δήμος Λέσβου θα συμμετάσχει σε τρεις (3) Τουριστικές Εκθέσεις, σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Ειδικότερα, ο Δήμος Λέσβου θα φιλοξενηθεί σε ένα τμήμα του Περιπτέρου, το οποία θα 

νοικιαστεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σε αυτό το τμήμα του Περιπτέρου ο 

Δήμος Λέσβου θα εξελίξει το νέο brand, με εικόνες και λεκτικά. 

Στις Εκθέσεις θα συμμετέχουν 2 στελέχη από τον Δήμο Λέσβου. Ο προϋπολογισμός 

για τις εκθέσεις αφορά στην κάλυψη του κόστους μετακινήσεων και στη διαμονή αυτών 

των στελεχών για 3 ανθρωποημέρες ανά έκθεση, καθώς και για τη μεταφορά του 

έντυπου υλικού. Τυχόν υπέρβαση της διαμονής, επιπλέον κόστους ακύρωσης των 

εισιτηρίων κ.λπ. θα καλύπτονται από το Δήμο Λέσβου. Τα συγκεκριμένα στελέχη του 

Δήμου θα είναι υπεύθυνα για την τελική μορφή που θα έχει ο χώρος του Δήμου, τη 

διάθεση κινητού εξοπλισμού (λ.χ. laptop, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, υλικά για το 

«ντύσιμο» του Περιπτέρου κ.λπ.), καθώς και για την επιλογή και την ευθύνη διάθεσης 

τοπικών προϊόντων.   

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει επιτόπου πρωτοβουλίες  συναντήσεων με τουριστικούς 

πράκτορες, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

Στόχος:  

Στοχευμένη προβολή της Λέσβου και των τουριστικών πόρων της σε διεθνές επίπεδο. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Προώθηση της Λέσβου ως ιδανικού τουριστικού προορισμού στους 

επισκέπτες της έκθεσης και μέσω αυτών, στις Αγορές-Στόχους και στα 

Κοινά-Στόχους 

• Γνωριμία των επισκεπτών με γνωστές και άγνωστες πτυχές του νησιού  

• Ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος 

• Η προσωπική επαφή με το ξένο κοινό που πρόκειται να επισκεφθεί την 

έκθεση και η μεθόδευση επαφών με άλλους ξένους πράκτορες και φορείς, 

με απώτερο στόχο τη διεθνή προβολή  

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

• 2 αεροπορικά εισιτήρια (1 για κάθε στέλεχος του Δήμου) για κάθε μια 

συμμετοχή σε έκθεση (συνολικά 6 ale retour εισιτήρια) 
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• 2 μονόκλινα δωμάτια (1 για κάθε στέλεχος του Δήμου) για διαμονή για 3 

ανθρωποημέρες ανά έκθεση 

• Μετακινήσεις στελεχών για κάθε συμμετοχή σε έκθεση: Αεροδρόμιο- 

ξενοδοχείο-εκθεσιακός χώρος-ξενοδοχείο 

• Μεταφορά προωθητικού υλικού και εξοπλισμού από έδρα του Δήμου προς 

κάθε έκθεση 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

5-10/2015 

 

*Σημειώνεται πως όλα τα έξοδα μετακίνησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στην προσφορά.   

 

 

 

Ε.Π. 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ (FAMTRIPS) 

 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Αφορά στη μεταφορά, φιλοξενία, ξενάγηση, περιήγηση για την απόκτηση τουριστικών 

εμπειριών στη Λέσβο, δημοσιογραφικών αποστολών και επαγγελματιών του τουρισμού. 

Το πρόγραμμα των αποστολών θα είναι τριήμερο (3 διανυκτερεύσεις) και θα περιλαμβάνει: 

 Την αεροπορική μεταφορά και την παροχή διαμονής σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 

και καταλύματα 

 Την μετακίνηση – ξενάγηση σε διάφορους τουριστικούς πόρους του νησιού 

 Την εστίαση 

 Την παροχή ο/α υλικού και τοπικών προϊόντων 

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

2 groups των 10 ατόμων έκαστο 

20 ale retour αεροπορικά εισιτήρια 

3 διανυκτερεύσεις 

Εστίαση (πρωινό, γεύμα, δείπνο) 

Μετακίνηση με mini bus, οδηγό και ξεναγό 

Εισιτήρια σε μουσεία και τουριστικούς τόπου (εφόσον υπάρχουν) 

Δώρα (καλάθι τοπικών προϊόντων) 

Folder με το οπτικοακουστικό υλικό του έργου 

Στόχοι: 
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 Δημόσιες σχέσεις  

 Προβολή της Λέσβου και των τουριστικών πόρων της σε ξένους ή Έλληνες 

Tour Operators 

 Προβολή της Λέσβου και των τουριστικών πόρων της σε δημοσιογράφους 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Βραχυπρόθεσμα επηρεασμός των σημαντικών διαμορφωτών γνώμης και μεσοπρόθεσμα 

σταθεροποίηση και ενίσχυση της παρουσίας του τουριστικού προορισμού της Λέσβου  

στις προεπιλεγμένες αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

5-10/2015 

 

 

Ε.Π. 4: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET 

CAMPAIGN) 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Δημιουργία καταχωρήσεων (banners, buttons, splash screens) σε διάφορες ιστοσελίδες 

και portals.  Email σε tour operators, decision makers, opinion leaders, τουριστικές 

ιστοσελίδες, συλλόγους εκδρομικούς, αθλητικούς, φυσιολατρικούς κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε  ανάλυση της παρουσίασης, των ιστοσελίδων και 

portals, της συχνότητας, της εποχικότητας και της διάρκειας προβολής των banners. 

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

Minimum διάσταση 8εκΧ2,5 εκ. 

4χρωμια 

Συνδυασμός εικόνας και κειμένου 

Υψηλή ανάλυση (ικανό ώστε εάν μεγεθυνθεί να μην αλλοιώνεται) 

Σύνδεση με Website Τουριστικής Προβολής 

*Όλα τα αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν σε αρχεία .eps, .pdf κατάλληλα προς 

εκτύπωση, καθώς και σε αρχεία .jpg., .pdf, .avi κατάλληλα για τη χρήση τους στο 

δικτυακό τόπο του Δήμου .  

Στόχοι: 

Η προώθηση και προβολή του Δήμου Λέσβου σε νέους και σύγχρονα κοινά – στόχος 

μέσω Διαδικτύου 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του Δήμου Λέσβου, καθώς και η αύξηση 

των  κρατήσεων στο νησί  
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Διάρκεια Υλοποίησης: 

5-10/2015 

 

Ε.Π. 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ BANNERS ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Εκτύπωση τριών θεματικών  εντύπων, παραγωγή φακέλου (folder) με ενημερωτικό υλικό, 

παραγωγή ενός χάρτη, παραγωγή τριών banners για τις εκθέσεις. 

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

• Θεματικά έντυπα: 4χρωμία, 16+4 σελίδες, καρφίτσα, 20.000 τεμάχια, 3 

γλώσσες 

• Folder: κολλητό, ανάπτυγμα 33Χ53, 5.000 τεμάχια, 2 γλώσσες 

• Χάρτης: zcard, 4χρωμία, διπλής όψης, εξώφυλλο πλαστικοποιημένο, 10.000 

τεμάχια, 3 γλώσσες 

• Banner: 120Χ70, 4χρωμια, roll up, 3 τεμάχια, 3 γλώσσες 

*Όλα τα αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν σε αρχεία .eps, .pdf κατάλληλα προς 

εκτύπωση, καθώς και σε αρχεία .jpg., .pdf, .avi κατάλληλα για τη χρήση τους στο 

δικτυακό τόπο του Δήμου .  

Στόχοι:  

• Χρηστική Πληροφόρηση 

• Παροχή επαγγελματικών πληροφοριών για τις υποδομές, τις εξυπηρετήσεις, τα 

πολιτιστικά γεγονότα και την τουριστική προσφορά γενικότερα 

• Δημιουργία εικόνας ενός σημαντικού τουριστικού προορισμού 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Η προσέλκυση εν δυνάμει επισκεπτών και η καθιέρωση της Λέσβου ως ένας 

επαναλαμβανόμενος τουριστικός προορισμός  

Διάρκεια Υλοποίησης: 

Τα έντυπα θα συνταχθούν και θα παραχθούν, αφού ολοκληρωθούν τα Παραδοτέα του 

Ε.Π.1. Η επανεκτύπωση, συμπλήρωση, επικαιροποίησή τους κ.λπ., μπορεί να είναι 

τμηματική. 

 

Ε.Π. 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO SPOTS 
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Συνοπτική Περιγραφή:  

Θα δημιουργηθούν τρία διαφορετικά σποτάκια, ένα για κάθε είδος εναλλακτικού Τουρισμού 

που θα προκύψει από την μελέτη. Η μέγιστη διάρκεια δεν θα ξεπερνάει τα 40 δεύτερα, και 

ο στόχος είναι να αναρτηθούν και να χρησιμοποιηθούν στο Διαδίκτυο, αλλά και στην 

τηλεόραση. Κεντρικός πυρήνας των spots θα αποτελέσει η μεθοδολογία «καλές 

πρακτικές», σύμφωνα με την κεντρική καμπάνια από τον ΕΟΤ. Σύμφωνα με αυτήν, 

τουρίστες από διαφορετικά σημεία του κόσμου θα μοιράζονται τις προσωπικές τους 

εμπειρίες από το νησί. 

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

3 σποτακια: μέγιστη διάρκεια 120 δεύτερα (ένα για κάθε είδος τουρισμού) σε 2 γλώσσες 

Συνδυασμός εικόνας, ήχου και κειμένου 

Αναφορά στην χρηματοδότηση 

Στόχοι:  

 Η δημιουργία εικόνας για την Λέσβο ως σημαντικού τουριστικού προορισμού και 

σύμφωνα με τη μελέτη του branding 

 Η αύξηση της επισκεψιμότητας 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Η προσέλκυση ενδιαφέροντος από τους εν δυνάμει επισκέπτες και η υψηλή 

επισκεψιμότητα του portal του Δήμου Λέσβου. 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

5-10/2015  

 

Ε.Π. 7: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Συνοπτική Περιγραφή:  

Το έντυπο υλικό που θα παραχθεί, θα ψηφιοποιηθεί,  προκειμένου να ενταχθεί στο portal 

του Δήμου. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν για την παραγωγή της ψηφιακής μορφής κάθε διαφορετικής μορφής του υλικού 

(εικόνα, ήχος, video κ.λ.π.).  Εκτός όμως από την ψηφιοποίηση, θα δημιουργηθεί και 

διαδραστική παρουσίαση του υλικού, έτσι ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να 

«συμμετέχει» στην ανάγνωση και παρουσίασή της.    

Προδιαγραφές Δράσης «επί ποινή αποκλεισμού»: 

3 θεματικά έντυπα ψηφιοποιημένα 

3 σποτάκια ψηφιοποιημένα 
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Ψηφιοποιημένες φωτογραφίες, σχήματα, εικόνες και ήχος που θα χρησιμοποιηθούν για 

όλα τα οπτικοακουστικά υλικά 

Σύνθεση όλου του οπτικοακουστικού υλικού για την παραγωγή μιας ηλεκτρονικής 

διαδραστικής παρουσίασης που θα αναρτηθεί στο Website Τουριστικής Προβολής (μορφή 

ανάπτυγμα σε σαλόνι, υψηλή ανάλυση ώστε να μην αλλοιώνεται σε περίπτωση 

μεγέθυνσης, κίνηση από πληκτρολόγιο αλλά και mouse). 

Στόχοι:  

Η ενδυνάμωση της σχέσης «Λέσβος – Εν δυνάμει Επισκέπτης» 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Η δημιουργία εικόνας «ενδιαφέροντος τουριστικού προορισμού» και η μετατροπή των 

«κλικς» σε πραγματικές επισκέψεις. 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

5-10/2015 

 
*Όλα τα αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν σε αρχεία .eps, .pdf κατάλληλα προς 

εκτύπωση, καθώς και σε αρχεία .jpg., .pdf, .avi κατάλληλα για τη χρήση τους στο 

δικτυακό τόπο του Δήμου .  

 

 

Β.1.3 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας με βάση όλα τα ευρήματα και 

αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, μια σωστή επικοινωνιακή στρατηγική δεν αποτελεί ικανή και 

αναγκαία συνθήκη για την αύξηση των πωλήσεων και γενικότερα της τουριστικής 

ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός προϊόντος που βασίζεται στα τοπικά χαρακτηριστικά και η 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων υψηλής ποιότητας μέσα από σειρά διαδικασιών στο 

προορισμό αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής πολιτικής.  

Στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να ξεκινήσει μια συντονισμένη 

προσπάθεια έτσι ώστε ο Τουριστικός Προορισμός «Λέσβος» να γίνει γνωστός στο 

ευρύτερο κοινό (εν δυνάμει τουρίστες) ώστε να εξασφαλισθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη 

ζήτηση και γενικότερα η μεγιστοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

ωφελειών για τον προορισμό (οικονομική ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης και του 

εισοδήματος ιδιαίτερα των ευπαθών τμημάτων του πληθυσμού, βελτίωση των δεξιοτήτων 

των εργαζόμενων, διαφοροποίηση τοπικής παραγωγής, καλύτερη ποιότητα ζωής …..). 

Οι εν δυνάμει τουρίστες/επισκέπτες - όπως όλοι οι εν δυνάμει καταναλωτές ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας - σωματοποιούνται ως εξής: 

 σε εκείνους που δεν γνωρίζουν το προϊόν 
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 σε εκείνους που το γνωρίζουν, αλλά όχι καλά ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του και παραμένει σχετικά αδιάφορο γι’αυτούς 

 σε εκείνους που το γνωρίζουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει ως προς τα 

χαρακτηριστικά του (πχ. επιθυμούν εξωτικό προορισμό, πολυτέλεια, … ) και /ή δεν 

τους ικανοποιεί η παρεχόμενη ποιότητα σε σχέση με τη τιμή  

 σε εκείνους που το γνωρίζουν, τους ενδιαφέρει κατ’αρχή, αλλά δεν τους δόθηκε η 

ευκαιρία να το αγοράσουν (άλλες επιλογές έχουν προτεραιότητα, αδυναμία να 

βρουν έγκυρη και πειστική πληροφόρηση, έλλειψη χρημάτων, χρόνου) 

 σε εκείνους που άκουσαν για το προϊόν με θετικά σχόλια (ιδιαιτερότητα και σχέση 

ποιότητας/τιμής) 

 σε εκείνους που άκουσαν για το προϊόν με αρνητικά σχόλια 

 σε αυτούς που έχουν ίδια θετική γνώμη 

 σε εκείνους που έχουν ίδια αρνητική γνώμη 

Η προσέγγιση των υποψήφιων καταναλωτών του τουριστικού προϊόντος μπορεί να γίνει 

σε τρία επίπεδα: 

 πρώτη γνωριμία με το προϊόν ή προσπάθεια μεταβολής της αδιάφορης και αρνητικής 

γνώμης με την προώθηση της εικόνας ή της ανανεωμένης (νέας) εικόνας του 

προϊόντος 

 προσέλκυση του αρχικά θετικά διακείμενου καταναλωτή μέσα από την παροχή 

πληροφοριών για το προϊόν 

 διευκόλυνση του καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν μέσα από ένα «φιλικό» και 

αξιόπιστο σύστημα κρατήσεων / πωλήσεων και να οργανώσει το ταξίδι του μέσα από 

την παροχή πληροφοριών για τον προορισμό. 

Η ικανοποίηση του πελάτη από την κατανάλωση του προϊόντος αποτελεί εξίσου σημαντικό 

στοιχείο για την εξασφάλιση πελατείας, είτε με την επανάληψη της επίσκεψης (repeaters), 

είτε με την παροχή θετικών εντυπώσεων και πληροφοριών για τον προορισμό σε φίλους 

και συγγενείς. Επομένως η προσπάθεια για την ικανοποίηση των τουριστών αλλά 

και η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης τους ώστε να διορθώνονται λάθη και να 

βελτιώνονται αδυναμίες αποτελεί ένα καθοριστικό συστατικό μιας επιτυχημένης 

επικοινωνιακής στρατηγικής. 

Αναλύοντας τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στους τουρίστες/επισκέπτες 

αναφορικά με τον τρόπο που επέλεξαν έναν προορισμό, οι απαντήσεις που δίδονται, αν 

και διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό, συγκλίνουν σε ορισμένα στοιχεία. 

Μέσω των εμπειριών αλλά και παλαιότερων πρωτοβουλιών τουριστικής προβολής 

Περιφερειών/νομαρχιών/δήμων έχει επιχειρηθεί να διαπιστωθεί ο βαθμός επιτυχίας και 

αποτελεσματικότητας των δράσεων προβολής.  
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Η αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών επαφών, έχει ως εξής σε ποσοστά σύμφωνα 

με μία από τις σχετικές μελέτες του ΕΟΤ (αναφορά στη μελέτη της Synergon «ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ MARKETING PLAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Β.Α» που εκπονήθηκε 

το 2003, για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΒΑ): 

Προσωπική προηγούμενη εμπειρία 35% 

Φίλοι και συγγενείς 60% 

Ταξιδιωτικά γραφεία 25% 

Δημοσιότητα 23% 

Προγράμματα Τηλεόρασης 8% 

Κατάλογοι 45% 

Φυλλάδια 45% 

Διαφήμιση 8% 

Εκθέσεις 4% 

 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι σχετικές μελέτες/έρευνες δεν καταλήγουν 

πάντα στα ίδια αποτελέσματα, όμως με σχετική ασφάλεια μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 

συμπεράσματα ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τους τουρίστες/επισκέπτες 

στην επιλογή του προορισμού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι: 

 Οι συστάσεις συγγενών και φίλων αλλά και η ίδια θετική άποψη του ίδιου 

(επισκέπτη/τουρίστα) για τον προορισμό (ικανοποίηση τουριστών) αποτελούν ίσως 

τον βασικότερο παράγοντα 

 Οι πληροφορίες από τα έντυπα των τουριστικών πρακτόρων και οι συστάσεις τους 

είναι κρίσιμες ιδιαίτερα στη περίπτωση περιοχών που δέχονται υψηλά ποσοστά 

οργανωμένου τουρισμού 

 Το Internet διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο τόσο στη πληροφόρηση των 

υποψήφιων τουριστών όσο και στη φάση των κρατήσεων 

 Η άμεση διαφήμιση και οι εκθέσεις δεν φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης άποψης. Ειδικότερα σε ότι αφορά στις τουριστικές 

εκθέσεις, το γεγονός είναι ότι ένα πολύ μικρό μέρος των κατοίκων μιας χώρας 

επισκέπτεται μια έκθεση, ενώ πολύ μικρότερος αριθμός θα επισκεφθεί το 

συγκεκριμένο περίπτερο. Κατά συνέπεια η εκθέσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην 

οργάνωση επαγγελματικών επαφών και επαφών με τους διαμορφωτές της κοινής 

γνώμης (ΜΜΕ). 

Ανεξάρτητα με τον βαθμό διείσδυσης της κάθε μιας από τις 7 Ενέργειες Προβολής που 

στην βάση της ανωτέρω ανάλυσης επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος 
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Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ένας «προορισμός»  θα πρέπει να χρησιμοποιεί και τα παρακάτω τέσσερα 

είδη ενεργειών: 

1. Προώθηση ελκυστικής εικόνας του προϊόντος, με διαφήμιση, χρήση των 

ΜΜΕ, έκδοση μικρών διαφημιστικών φυλλαδίων 

2. Παροχή κατάλληλων, αξιόπιστων και εύκολα προσπελάσιμων 

πληροφοριών για το προϊόν, μέσα από πληροφοριακά έντυπα, βιβλία, 

internet, γραφεία πληροφοριών εξωτερικού ή στον προορισμό, τουριστικούς 

πράκτορες 

3. Ανάπτυξη ενός συστήματος κρατήσεων / αγοράς του προϊόντος, είτε 

άμεση από τον προορισμό για μεμονωμένους τουρίστες (παραγωγούς των 

υπηρεσιών, γραφεία τουρισμού, internet), είτε έμμεση από ενδιάμεσους 

πωλητές (τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικούς πράκτορες) 

4. Παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης τουριστών, με την παροχή 

σωστών πληροφοριών και υπηρεσιών στο προορισμό, αλλά και την  

καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών με ετήσιες έρευνες 

που θα έχουν ως στόχο την διόρθωση των αδυναμιών. 

 

 

 

Β.1.4 Σύνδεση με τους στόχους και δράσεις του εθνικού σχεδιασμού 

Στην επικοινωνιακή στρατηγική για τον τουρισμό σε συνολικό εθνικό επίπεδο (ΕΟΤ), 

καταγράφεται πρόσφατα έντονα μια μεταστροφή: από την επικέντρωση στον μαζικό 

τουρισμό «ήλιος-θάλασσα» σε συνδυασμό με την προβολή της Ελλάδας των 

κλασσικών χρόνων, προς τον θεματικό τουρισμό και την προώθηση «εμπειριών-

πρεσβευτών». Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΟΤ συνολικά για τον Ελληνικό Τουρισμό  

βρίσκεται διατυπωμένη στο «Σχέδιο marketing για τον Τουρισμό της Ελλάδας των ετών 

2010-2012». Για την εφαρμογή αυτής της μελέτης προκηρύχθηκε μελέτη εξειδίκευσης η 

οποία στοχεύει «στην πλήρη και λεπτομερή καταγραφή του περιεχομένου 90 «εμπειριών» 

(οπτικού λεκτικού περιεχομένου) που αποτελούν βάση για τον δημιουργικό σχεδιασμό της 

ολοκληρωμένης εκστρατείας του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική 

ανταγωνιστικής τοποθέτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, βάση της οποίας η 

Ελλάδα επιχειρεί να ανατρέψει την υπάρχουσα εικόνα της ως το αρχέτυπο του μαζικού 

καλοκαιρινού τουρισμού για ήλιο, θάλασσα και αρχαιότητες και ξεκινάει προσπάθεια 

επανατοποθέτησης της στην αγορά, διευρύνοντας την εικόνα της, την τουριστική της 

ταυτότητα και προσπαθώντας να εδραιώσει μια νέα τουριστική εικόνα: Ελλάδα = «Τόπος 
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ατελείωτων εμπειριών για παραθαλάσσιο και ναυτικό τουρισμό, αλλά και για φύση και για 

επισκέψεις σε πόλεις, πολιτισμό, περιηγήσεις, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας και 

επαγγελματικά δρώμενα». 

Οι θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΟΤ 

είναι: 

1. Ήλιος – Θάλασσα (seaside) 

2. Πολιτιστικός Τουρισμός (culture) 

3. Καταδυτικός Τουρισμός (diving) 

4. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (health and wellness) 

5. Τουρισμός Πολυτέλειας (luxury) 

6. Θαλάσσιος Τουρισμός (nautical) 

7. Τουρισμός Πόλεων (city break) 

8. Συνεδριακός Τουρισμός (business) 

9. Περιηγητικός Τουρισμός (touring) 

Για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες θεματικού τουρισμού αναμένεται να 

αναδειχθούν σενάρια μοναδικών – διαφοροποιημένων εμπειριών, που αποκαλούνται 

«εμπειρίες –πρεσβευτές». 

Ως «εμπειρία-πρεσβευτής» νοείται ο συνδυασμός διαφόρων τουριστικών πόρων 

(δραστηριοτήτων θεαμάτων, αξιοθέατων κτλ) σε μια ενιαία βιωματική λογική, στην οποία 

αποκρυσταλλώνεται ο χαρακτήρας της συνολικής εμπειρίας του κάθε επιμέρους 

τουριστικού άξονα σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. 

 

Β.1.5 Προσδιορισμός της πιθανής απαιτούμενης αναδιοργάνωσης των 

δομών / μηχανισμών υλοποίησης της τουριστικής προβολής με στόχο την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 

Αναλυτική διαπραγμάτευση και τεκμηρίωση της ανάγκης για αλλαγές που προτείνονται στο 

παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές και δράσεις γίνονται 

τόσο στο Κεφ. Α.1.4 «Εύρος & είδος προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν από 

το Επιχειρησιακό Σχέδιο», όσο και στο Κεφ. Α.4.4 «Τεκμηρίωση των φορέων που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν οργανωτικά / οικονομικά στην υλοποίηση δράσεων 

τουριστικής προβολής». 

 

Β.1.6 Προσδιορισμό της απαιτούμενης πιθανής υποστήριξης από 

τεχνολογικά συστήματα (λογισμικό, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμό). 

Η τουριστική προβολή με «φυσικά μέσα» πρέπει να συνδυάζεται με πρωτότυπη και, 

κυρίως, ενιαία ηλεκτρονική προβολή. Εάν γίνει η υπόθεση ότι τα τεχνολογικά μέσα είναι 
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δεδομένα, η διαφοροποίηση του Δήμου Λέσβου στην ηλεκτρονική τουριστική προβολή έχει 

να κάνει με υπηρεσίες, με ποιότητα πληροφορίας και κυρίως, με ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο, που εντέλει είναι και το ζητούμενο. Ένας από τους βασικούς λόγους  

δημιουργίας «Φορέα Διαχείρισης Προορισμού» αποτελεί η ανάγκη για συνδυασμένη 

παραγωγή,  ανάπτυξη και διαχείριση περιεχομένου σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή (e-

content management). 

Σημειώνεται ότι η «τυπική» ηλεκτρονική προβολή έχει πλέον ξεπερασθεί, αντικαθιστάμενη 

σταδιακά από σύγχρονα συστήματα «διαχείρισης επισκεπτών», πριν επιλέξουν τις 

διακοπές τους, αφού τις αποφασίσουν και τους υποστηρίζουν να τις πραγματοποιήσουν 

με σύγχρονα  μέσα που παρέχουν οι Τ.Π.Ε.. 

Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών αυξάνουν την ικανοποίηση των 

καταναλωτών-τουριστών:  

οι τουρίστες έχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη γκάμα επιλογών, η μείωση 

της γραφειοκρατίας και της γραφικής εργασίας ελευθερώνει χρόνο για τις υπηρεσίες προς 

τους τουρίστες, το τουριστικό προϊόν προσαρμόζεται ευέλικτα στις ανάγκες του πελάτη-

τουρίστα, παρέχονται νέες υπηρεσίες, διευκολύνονται τα λειτουργικά καθήκοντα, 

παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, και τέλος, προωθείται η ενοποίηση των τμημάτων 

των τουριστικών οργανισμών (κάθε μορφής) με σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών 

στους τόπους τουριστικών προορισμών. 

Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων (GRS), τα Παγκόσμια Συστήματα Διανομής (GDS) 

και, ολοένα και περισσότερο οι εταιρείες παροχής Internet, ικανοποιούν τις ανάγκες των 

τουριστών για εύκολη πρόσβαση στην ειλικρινή και εύκολα συγκρίσιμη πληροφορία. 

Καλύπτουν όλη τη ποικιλία των ταξιδιών, προορισμών, πακέτων διακοπών, 

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις πραγματικές τιμές και τη διαθεσιμότητα τέτοιων 

υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν επίσης άμεση επιβεβαίωση και γρήγορη 

διεκπεραίωση των κρατήσεων, προκαλώντας ένα μεγαλύτερο βαθμό ευκαμψίας και 

δίνοντας τη δυνατότητα στους δυνητικούς ταξιδιώτες να πραγματοποιήσουν κρατήσεις 

«τελευταίας στιγμής». Οι έμπειροι ταξιδιώτες παρακινούνται ολοένα και περισσότερο από 

τα τεχνολογικά συστήματα, καθώς και συστήματα κρατήσεων προκειμένου να 

δημιουργήσουν tailor-made προϊόντα τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους. Οι 

τεχνολογίες της πληροφόρησης βοηθούν επίσης τους κρατικούς οργανισμούς να 

κατανοήσουν τις καταναλωτικές ανάγκες μέσα από έρευνες αγοράς. Η βελτιωμένη 

πρόσβαση στην πληροφορία που καλύπτει όλους τους τομείς των τουριστικών 

δραστηριοτήτων, παρέχει το πλαίσιο για την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών σε 

επίπεδα τιμών συγκρίσιμων με αυτά των τυποποιημένων πακέτων. 
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Οι T.Π.Ε χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τους τουρίστες πριν το ταξίδι, κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού και, βεβαίως, μετά το ταξίδι τους. Τα Συστήματα Διοίκησης των 

Τουριστικών Προορισμών (Destination Management System - DMS) βοηθούν τους 

φορείς της ιδιωτικής και δημόσιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των τουριστικών 

περιοχών στην προώθηση των τουριστικών τους προϊόντων ή πακέτων. Αυτό, 

επιτυγχάνεται  μέσω ενός κεντρικού συστήματος που παρέχει απευθείας πληροφόρηση 

και διευκολύνει την ηλεκτρονική διανομή των τουριστικών προϊόντων ή με τα Κέντρα 

Τουριστικής Πληροφόρησης που παρέχουν υπηρεσίες διευκόλυνσης στον επισκέπτη (π.χ. 

θέλγητρα, τοπική περιοχή, ευκολίες, υπηρεσίες, κρατήσεις θέσεων) που προσφέρονται 

από την τουριστική βιομηχανία. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το DMS συντονίζεται από 

το δημόσιο τομέα και χρησιμοποιείται για να υποβοηθήσει τις δραστηριότητες των 

συμμετεχόντων στην παραγωγή και διάθεση του τουριστικού προϊόντος στους 

τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης των τοπικών 

τουριστικών υποδομών, αναδομών και διευκολύνσεων στους τουρίστες, προκειμένου να 

σχηματίσουν την τουριστική εικόνα του προορισμού την οποία θα προκρίνουν, ανάλογα 

των δικών τους ενδιαφερόντων, απαιτήσεων και περιορισμών. Επίσης, συντονίζουν τους 

τοπικούς προμηθευτές (μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις) των τουριστικών 

προϊόντων σε επίπεδο τουριστικού προορισμού για να αποκτήσουν επιχειρηματική 

εμπειρία και κεφάλαια και να αναλάβουν πρωτοβουλίες αποτελεσματικού τουριστικού και 

ταξιδιωτικού μάρκετινγκ για την προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, που θα 

αυξήσει την τουριστική δαπάνη και θα προκαλέσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην 

τοπική / περιφερειακή / εθνική οικονομία. 

Στο διεθνή ανταγωνισμό της τουριστικής προσφοράς, ένα από τα όπλα επηρεασμού της 

ζήτησης είναι και η ποιότητα της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Οι τουρίστες θα 

βασίσουν τις αποφάσεις τους για ποια περιοχή θα επισκεφτούν κυρίως στην πληροφορία, 

η οποία τους είναι διαθέσιμη. Εάν ένας οργανισμός προβολής μπορεί καλύτερα να 

αναπαραστήσει τον προορισμό του στο Internet σε σχέση με κάποιον άλλον, τότε 

μπορεί να κερδίσει τον αναποφάσιστο τουρίστα. Μία από τις προκλήσεις κλειδιά για 

τους οργανισμούς προβολής είναι να κατασκευάσουν μια βάση δεδομένων με 

πληροφορίες για τον προορισμό η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για online 

προώθηση. Μία παρουσία στο Internet δεν μπορεί να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρχει η 

βασική πληροφορία που θα μπει στο Portal. Αυτή η πληροφορία πρέπει να είναι 

περιεκτική, να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και συνεχώς να ελέγχεται και να 

ενημερώνεται. 

Εν κατακλείδι, παράλληλα με τις ενέργειες «φυσικής προβολής», θα πρέπει να αναπτυχθεί 

στον Δήμο Λέσβου σύστημα D.M.S., μέσω της δημιουργίας τεχνολογικής πλατφόρμας» 
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(e-business), ώστε να καταστεί εφικτή η δυναμική, επιθετική και πολυκαναλική και 

συνεχής διασύνδεση των ενδιαφερομένων να επενδύσουν τις διακοπές τους στο νησί της 

Λέσβου, με εκείνους που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν το τοπικό τουριστικό 

προϊόν (ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες, πάσης φύσεως ιδιωτικές 

επιχειρήσεις των νησιών αλλά και συνεργαζόμενες με αυτές, Αρχές, Ενώσεις κτλ.). Με τον 

τρόπο αυτό στην ουσία καταργούνται τα φυσικά και χρονικά όρια και καθίσταται δυνατή η 

έγκαιρη πληροφόρηση, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που αναμένεται να ωφελήσει 

σημαντικά τον τοπικό τουρισμό, πέρα από τη σημερινή «μαζικοποιημένη» του μορφή. 

Η λειτουργία του συστήματος απαιτεί (αν όχι προϋποθέτει) τη δημιουργία και λειτουργία 

του  τοπικού Λεσβιακού «Φορέα Διαχείρισης Προορισμού».  

 

Β.1.7 Εντοπισμός των δυνητικών συνεργιών και των συνεργασιών μεταξύ 

των φορέων που έχουν αναγνωριστεί από την όλη ανάλυση ότι υπάρχει 

ενδιαφέρον, δυνατότητα και πεδίο δραστηριοποίησης 

Από τη μέχρι σήμερα ελληνική εμπειρία, οι πρωτοβουλίες τουριστικής προβολής σε 

δημοτικό/νομαρχιακό/περιφερειακό επίπεδο εξαντλούνται στην χρησιμοποίηση της 

Περιφερειακής Διοίκησης ως μέσου για τη χρησιμοποίηση κονδυλίων για επιμέρους, 

ασυνεχείς και σε τοπικό επίπεδο ενέργειες προβολής. Η τουριστική προβολή ως 

μακρόπνοη προοπτική, με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης (μέρος των οποίων 

βασίζονταν σε πόρους του Γ’ ΚΠΣ και τώρα του ΕΣΠΑ, άρα με μη κινητοποίηση του 

ιδιωτικού τομέα) και η δημιουργία-ανάπτυξη-διατήρηση δυναμικών μέσων επικοινωνιακής 

στρατηγικής (λ.χ. εκτός από τις «γνωστές» πρακτικές, δημιουργία και διατήρηση 

«lobbying» μέσα από διεθνείς «φίλους» και θαυμαστές συγκεκριμένων περιοχών, 

αξιοποίηση συγγραφέων, καλλιτεχνών,  δημοσιογράφων κ.ο.κ.), αποτελούν πολιτικές που 

σε γενικές γραμμές, απουσιάζουν από την «ατζέντα» της επικοινωνιακής στρατηγικής σε 

τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Οι εξαιρέσεις της Κρήτης, της Ρόδου και άλλων περιοχών, 

δεν βρίσκουν εύκολα στο Βόρειο Αιγαίο μιμητές. 

Η συμμετοχή – μέχρι σήμερα - του ιδιωτικού τομέα στην τουριστική προβολή θα 

χαρακτηριζόταν από «χαλαρή» έως αρνητική, ενώ σε γενικές γραμμές η κινητοποίηση των 

συλλογικών φορέων του τουρισμού, ως χαμηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η στρατηγική της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, σήμερα περισσότερο από 

ποτέ οφείλει να είναι μακρόπνοη, να συνδυάζει και να κινητοποιεί τον ιδιωτικό τομέα, όχι 

μόνο σε συμμετοχή, μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και σε κεφάλαια. Οφείλει επίσης να 

δημιουργήσει έναν μόνιμο «πυρήνα» στελεχών, τα οποία σταδιακά να αποκτήσουν γνώση 

και εμπειρία, ώστε να αποτελέσουν έναν μόνιμο μηχανισμό ανάληψης πρωτοβουλιών και 
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εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών προβολής και δημοσιότητας, στο πλαίσιο των 

σύγχρονων πρακτικών που ακολουθούνται στην παγκόσμια αγορά τουρισμού. 

 

Β.1.8 Ανάλυση και τεκμηρίωση της ανάγκης των βασικότερων αλλαγών που 

προτείνονται σε σχέση με τις μέχρι σήμερα δράσεις και πρακτικές 

Αναλυτική διαπραγμάτευση και τεκμηρίωση της ανάγκης των βασικότερων αλλαγών που 

προτείνονται σε σχέση με τις μέχρι σήμερα δράσεις και πρακτικές γίνεται στο Κεφ. Α.4.4 

«Τεκμηρίωση των φορέων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν οργανωτικά / οικονομικά 

στην υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής». 

 

Β.2. Τρόπος Υλοποίησης 

Β.2.1 Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των προτεινόμενων δράσεων με 

κριτήρια όπως οι προτεραιότητες του σχεδιασμού, η αναγκαιότητα των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων, η ωριμότητα των παρεμβάσεων, η 

συμβατότητα τους με τους στόχους του ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 

2007-2013», η απαιτούμενη συνέργεια και η αναμενόμενη συνεργασία με 

άλλους φορείς, κ.λπ. 

Οι επτά (7) προτεινόμενες δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του 

Δήμου Λέσβου, θα αναπτυχθούν σε ένα χρονικό ορίζοντα 12 μηνών καλύπτοντας τους 

τρεις τελευταίους μήνες του 2014 και τους εννέα πρώτους μήνες του 2015.  

Όπως προαναφέρθηκε οι προτεινόμενες αυτές δράσεις έχουν μια λογική συνοχή στην 

σύλληψη και στην ανάπτυξη τους. 

Βασικότερη από όλες και πρώτη χρονικά υλοποιήσιμη, είναι αυτή του branding/positioning 

(Ε.Π. 1). Τα παραδοτέα αυτής της δράσης (π.χ. Brand name) θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των υπολοίπων δράσεων (π.χ. Ε.Π. 5 Έντυπα). 

Όλες οι δράσεις παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό ωριμότητας, με την έννοια ότι έχει ήδη 

προετοιμαστεί το τεύχος δημοπράτησης του έργου και έτσι μπορούν σχετικά εύκολα να 

υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (που παρουσιάζεται στη συνέχεια). 

Εδώ να σημειώσουμε ότι χρονικά (ανά έτος) η ανάπτυξη τους είναι η εξής: 

2014: 

 Ε.Π.1: BRANDING - POSITIONING 

 Ε.Π.5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ & BANNERS ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

2015: 

 Ε.Π.2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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 Ε.Π.3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ (FAMTRIPS) 

 Ε.Π.4: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET CAMPAIGN) 

Ε.Π.5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ & BANNERS ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 Ε.Π.6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO SPOTS 

 Ε.Π.7: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Από την ανωτέρω παρουσίαση προκύπτει ότι ο αρχικός στόχος είναι να υλοποιηθεί η 

μελέτης βάσης (branding/positioning), καθώς και να παραχθεί το απαραίτητο έντυπο και 

οπτικοαουστικό/ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των 

υπόλοιπων δράσεων, οι οποίες εκτιμήθηκε – και λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων 

οικονομικών πόρων -  ότι θα έπρεπε να αναπτυχθούν στην συνέχεια.  

Η αναγκαιότητα των ανωτέρω παρεμβάσεων (ενεργειών προβολής) εκτιμούμε ότι 

τεκμηριώθηκε στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε, απλά στο σημείο αυτό να 

επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι η προστιθέμενη αξία της υλοποίησης του παρόντος 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εντοπίζεται στην εκπόνηση της αναγκαίας για το τουριστικό 

προϊόν που λέγετε «νησί της Λέσβου» μελέτης βάσης (branding/positioning), και η 

εμφανής μεταστροφή στην ηλεκτρονική διαφήμιση μέσω του διαδικτύου, εις βάρος πιο 

«κλασσικών» μεθόδων (π.χ. καταχωρήσεων). 

Οι δράσεις επίσης του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου είναι απόλυτα συμβατές με τους 

στόχους του ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (βλ. εισαγωγικό κεφάλαιο; 

Γενικά). 

Τέλος το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάζει συνέργιες με αυτό του άλλου βασικού 

δρώντα στην περιοχή του νησιού της Λέσβου, δηλ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.χ. 

στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής σε εκθέσεις). 

 

Β.2.2 Σύνδεση του τρόπου υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

με  

o το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο των φορέων που 

θα τις υλοποιήσουν 

o το υφιστάμενο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 

o την με Α.Π. 15566 / 23.11.2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΟΤ (Γενική 

Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού) 
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Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λέσβου, θα υλοποιηθεί 

στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού τον οποίο θα προκηρύξουν οι Υπηρεσίες του Δήμου 

Λέσβου και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στην χώρα. 

Εξάλλου, 

η διαδικασία υλοποίησης του έργου θα καθορισθεί από το υφιστάμενο Σύστημα 

Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Υπ. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 

1749 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, έτσι όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Ακόμη, 

κατά την διαδικασία υλοποίησης του έργου, θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της υπ. 

αριθμ. Πρωτ. 15566 / 23.11.2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του ΥΠΟΤ (Γενική Δ/νση Τουριστικής 

Πολιτικής και Συντονισμού) με Θέμα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της 

διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμη, που ορίζεται στο άρθρο 30 του 

Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα», τα βασικότερα σημεία της οποίας αναφέρονται 

παρακάτω:  

 η σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ. Τουρισμού του ΥΠΟΤ παρέχεται σε φορείς του δημοσίου ή 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, ………………………, οι οποίοι προβαίνουν σε ενέργειες 

τουριστικής προβολής της περιοχής τους 

 εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα 

τουριστικής προβολής του επόμενου έτους από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(α’ και β’ βαθμού) και τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

υποβάλλεται στην αρμόδια  Δ/νση της Γ.Γ. Τουρισμού για σύμφωνη γνώμη  

 το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, οι οποίες 

πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με 

ανάδοχο 

 η παροχή σύμφωνης γνώμης είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από την πηγή 

χρηματοδότησης των ενεργειών τουριστικής προβολής 

 για την παροχή σύμφωνης γνώμης οι φορείς πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τα 

αιτήματα τους 

 τα αιτήματα των φορέων πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από απόφαση του 

κυριάρχου οργάνου του φορέα (Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο) και να 

συνοδεύονται από το απαραίτητο υλικό (μακέτες, αντίγραφα υλικού κτλ) 

 σκόπιμο είναι το πρόγραμμα αλλά και οι ενέργειες τουριστικής προβολής των φορέων 

να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 
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ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και κυρίως η συνέχεια της τουριστικής 

προβολής των επιμέρους περιοχών 

 το πρόγραμμα τουριστικής προβολής συντάσσεται με γνώμονα – μεταξύ άλλων - τις 

διεθνείς τάσεις τον τουρισμό, καθώς και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών κατά τις προηγούμενες περιόδους 

 το πρόγραμμα περιλαμβάνει: βασικούς άξονες/χρονοδιάγραμμα/ενέργειες 

 η δημιουργική ιδέα (concept) στην οποία στηρίζεται η στρατηγική προβολής του κάθε 

προορισμού πρέπει να τελεί σε εναρμόνιση με το πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί από τους 

αρμόδιους φορείς για την προβολή της χώρας (Γ.Γ. Τουρισμού και ΕΟΤ) 

 σημειώνεται η ότι η σημασία και η αναγκαιότητα των χρηστικών ιστοσελίδων (διαδίκτυο 

εν γένει) επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες έρευνες και μελέτες, καθώς και η 

πολλαπλασιαστική τους επίδραση σε σχέση με τα κλασσικά μέσα προβολής (π.χ. 

έντυπα, spots, κτλ) 

 

Β.2.3 Σύνδεση του τρόπου υλοποίησης σε σχέση με τους απαιτούμενους 

ανθρώπινους πόρους 

Όπως προαναφέρθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού 

διαγωνισμού. Τόσο οι διαδικασίες του διαγωνισμού, όσο και στην συνέχεια οι ενέργειες 

παρακολούθησης της υλοποίησης των παραδοτέων και της σχετικής επικοινωνίας με την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΒΑ (αφού το έργο θα ενταχθεί στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»), θα γίνουν από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, οι οποίες διαθέτουν επαρκές και έμπειρο στελεχιακό 

δυναμικό για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. 

 

Β.2.4 Ανάλυση του τρόπου ένταξης πράξεων στο ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013», ρεαλιστικό χρονικό προγραμματισμό, περιγραφή του 

τρόπου διοίκησης και παρακολούθησης της υλοποίησης 

Η ανάλυση του τρόπου ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-

2013», παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφ. 5 της από 27/9/2011 εκδοθείσας Πρόσκλησης 

της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΒΑ, με Κωδικό 67, για την Θεματική 

Προτεραιότητα: 57 / Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών που 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Αναφορικά με το χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι και την 

έναρξη υλοποίησης του έργου, θα μπορούσαμε ως miles stones να προσδιορίσουμε τα 

εξής: 

 Στις 21.2.2012  έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού για την κατ’ αρχήν 
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παροχή σύμφωνης γνώμης για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής του 

Δήμου Λέσβου   

 Στις 6.3.2012  υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης «Τουριστική Προβολή 

Δήμου Λέσβου 2012-2015» στην Ενδιάμεση Δ/Αρχή για ένταξη της Πράξης στο ΠΕΠ 

««Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

 Στις 10.4.2012  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Λέσβου 

2012-2015» στο ΠΕΠ ««Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Καθορισμός 3 

Υποέργων) 

 Στις 14.5.2014  υποβολή τροποποιημένου «Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής 

Προβολής Δήμου Λέσβου 

 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα 

οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη 

συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου/ων.  

Η ΕΠΠΕ θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του 

έργου και θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των 

παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στο τεύχος 

διαγωνισμού. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ θα μπορεί να διενεργεί 

απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε 

φάσης.  

Ο Ανάδοχος/χοι  καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζονται στενά με 

την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει/χουν τα απαραίτητα στοιχεία, 

διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ 

κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι θα η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος 

των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο/χους, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν 

από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.  
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Β.2.5 Ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, χρονική κατανομή κόστους δράσεων και σύνδεση με τις επιλέξιμες 

δαπάνες του Κ.Θ.Π. 57 του ΠΕΠ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
2015 

Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ 

Ε.Π. 1 BRANDING - POSITIONING          

Ε.Π. 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ          

Ε.Π. 3 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ (FAMTRIPS) 
         

Ε.Π. 4 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET 

CAMPAIGN) 
         

Ε.Π. 5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ BANNERS ΕΚΘΕΣΕΩΝ          

Ε.Π. 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO SPOTS          

Ε.Π. 7 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
         

Σημείωση: Το οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων είναι αυτό που θα προσδιορίζεται στην Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.  Το 

παραπάνω είναι ενδεικτικό 
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 Χρονική Κατανομή Κόστους Δράσεων 

  Μοναδιαίο 
κόστος 

2015 Συνολικό κόστος  

 Ενέργειες Προβολής Αριθμός Αριθμός Κόστος  

Ε.Π.1 Branding/Positioning 48.422,76 €  1 48.422,76 € 48.422,76 € 

Ε.Π.2 Συμμετοχή Τουριστικές εκθέσεις 2.000,00 € 0 3 6.000,00 € 6.000,00 € 

Ε.Π.3 
Επιχειρηματικές αποστολές και 

εν γένει αποστολές διαμορφωτών 
γνώμης (famtrips) 

8.000,00 € 0 2 16.000,00 € 16.000,00 € 

Ε.Π.4 
Διαφημιστικά μηνύματα στο 

Διαδίκτυο (Internet campaign) 
15.000,00 € 0 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

Ε.Π.5 Δημιουργία 5 έντυπων 4.715,45 € 0 5 23.577,25 € 23.577,25 € 

Ε.Π.6 Δημιουργία & Παραγωγή σποτ 8.333,33 € 0 3 25.000,00 € 25.000,00 € 

Ε.Π.7 
Ψηφιοποίηση και διαδραστική 

παρουσίαση όλου του έντυπου και 
οπτικοακουστικού υλικού 

3.000,00 € 0 3 9.000,00 € 9.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΑ    143.000,01 € 143.000,01 € 

 

(*) Τα μοναδιαία κόστη και το συνολικό κόστος είναι το καθαρό κόστος. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί ΦΠΑ (23%)  
 
(**) Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών των  πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της με αρ. 
πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. 
 

Σημείωση: Το οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων θα είναι αυτό που προσδιορίζεται στην Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.  Το 

παραπάνω είναι ενδεικτικό. 
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Β.2.6 Πρόταση και τεκμηρίωση της ανάγκης για πιθανή μελλοντική αύξηση 

των διαθέσιμων από το ΠΕΠ πόρων 

Ο Δήμος Λέσβου στην παρούσα οικονομική συγκυρία – συγκυρία η οποία δεν του 

επιτρέπει να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους για την τουριστική προβολή του νησιού - και 

για το διάστημα των ετών 2014-2015, καλείται να καλύψει την ανάγκη τουριστικής 

προβολής ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά νησιά με το ποσό των 142.000 € (συν τον 

αναλογούντα ΦΠΑ).  

Ποσό ιδιαίτερα μικρό για να μπορέσει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή 

πολιτική, προσεγγίζοντας συγκεκριμένες ομάδες στόχους και συγκεκριμένες εθνικές 

αγορές.  

Συνεπώς κρίσιμη είναι η μελλοντική αύξηση διαθέσιμων πόρων τόσο από το ΠΕΠ ΒΑ, όσο 

και από το ΠΔΕ (εθνικό σκέλος) για να μπορεί στοιχειωδώς να υποστηριχτεί ότι το νησί της 

Λέσβου επενδύει στην τουριστική προβολή του. 

 

Β.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

Β.3.1 Επισήμανση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του 

«Επιχειρησιακού Σχεδίου», ανάλυσή τους και επισήμανση των ενεργειών 

που πρέπει να αναληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξή τους 

 

Για την επιτυχή εκπλήρωση της επικοινωνιακής πολιτικής για την τουριστική προβολή του 

Δήμου Λέσβου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω παραμέτρους:  

 Διαφοροποίηση της τουριστική προσφοράς με αιχμές: ποιότητα, ποικιλία στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες από τα οργανωμένα τουρ, περιβαλλοντική 

προστασία, διαφήμιση και προβολή 

 Συνεχής μελέτη και έρευνα των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον 

τουριστικό τομέα 

 Ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εικόνα της χώρας διεθνώς και η ταξινόμηση της 

(από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης και προβολής) με στόχο τη βελτίωση της 

υπάρχουσας υποδομής 

 Πέρασμα από την στατική προσέγγιση που θέλει την χώρο μόνο προορισμό 

τουρισμού διακοπών, στην δυναμική που προβάλει το σύνολο των τουριστικών 

πόρων της περιοχής  

 Επιστημονικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις 

Το πραγματικό αποτέλεσμα μιας διαφημιστικής παρουσίας δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί 

και να εκφραστεί σε αριθμούς. Αυτό δεν αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών προβολής, αλλά αποτελεί τον πρώτο και κυριότερο λόγο, για τον οποίο η 
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επιλογή των μέσων τουριστικής προβολής πρέπει να είναι αυστηρή, διαφανής και 

κυρίως να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στις ανάγκες της αγοράς. Ο κανόνας 

αυτός ισχύει τόσο περισσότερο, όσο πιο περιορισμένα είναι τα οικονομικά μέσα που 

διαθέτει ο διαφημιζόμενος και όσο πιο εμπορικές, λόγω του ανταγωνισμού, πρέπει να είναι 

οι ενέργειες προβολής. Η απήχηση των προσπαθειών τουριστικής προβολής στην αγορά 

και στο τουριστικό κοινό πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης τους. Ακόμα, 

η πρωτοτυπία και πειστικότητα των μηνυμάτων, όπως και η συχνότητα της μετάδοσης 

τους στην περίπτωση των διαφημίσεων, απλά ενισχύουν ακόμα την απήχηση ενός 

αποτελεσματικού μέσου. 

Ακόμη, 

για την υλοποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής, θα 

πρέπει να εισαχθεί στην λειτουργία της Ομάδας Έργου του Δήμου η έννοια του Crisis 

Management, το οποίο και θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες της επικοινωνίας, 

καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας. Η 

διαχείριση της κρίσης απαιτεί συστηματική συνεργασία της Ομάδας με όλους τους 

εμπλεκόμενους. Προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα στις ενέργειες που αφορούν 

στη διαχείριση κρίσεων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο προκαταρτικό στάδιο, κατά 

το οποίο θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα «σενάρια κρίσης». Στα σενάρια αυτά θα 

δημιουργηθούν διαφορετικές περιπτώσεις κρίσεων και η αντιμετώπιση για κάθε 

περίπτωση. Θα καθορίζεται επίσης και ο ρόλος του κάθε μέλους της Ομάδας κρίσης.  
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Φάση Γ: Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης 

Γ.1: Ανάπτυξη Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης 

Γ.1.1: Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου (στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, διάρκεια 

υλοποίησης) 

Ε.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Η μελέτη branding θα περιλαμβάνει: α) Ανάλυση SWOT, β) 

Ανάλυση Ανταγωνισμού, γ) Στρατηγική Branding, δ) 

Λογότυπο, ε) Βασικές Εφαρμογές, στ) εκπόνηση 

προδιαγραφών δημιουργίας Website Τουριστικής Προβολής, 

z) Brand Manual. η) Δημιουργικές εργασίες τριών θεματικών 

εντύπων, φακέλου (folder) με ενημερωτικό υλικό, χάρτη και 

τεσσάρων banners για τις εκθέσεις. Το είδος, το περιεχόμενο, 

η ποσότητα και ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες θα 

μεταφραστεί το υλικό, θα καθορισθούν από τον ανάδοχο, σε 

συνεργασία με τον Δήμο Λέσβου, βάσει των απαιτήσεων των 

λοιπών ενεργειών προβολής (συμμετοχή σε εγχώριες και 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, διανομή σε τουριστικούς 

διάμεσους, κλπ.), καθώς και των απαιτήσεων και προσδοκιών 

της επιδιωκόμενης κάθε φορά αγοράς-στόχου. Τα κείμενα θα 

πρέπει με σαφή και περιγραφικό τρόπο να προβάλλουν την 

τουριστική ταυτότητα του Δήμου Λέσβου. Θα πρέπει να 

καλύπτεται το σύνολο των τουριστικών πόρων που διαθέτει το 

νησί: τουριστική υποδομή, παρεχόμενες υπηρεσίες, φυσικό 

περιβάλλον, πολιτισμός, ιστορία και να προβάλλονται οι 

ποικίλες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στην 

περιοχή στο πλαίσιο του εναλλακτικού και θεματικού 

τουρισμού. Η σύνταξη, το μέγεθος, η μορφή και η 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα των κειμένων θα προσαρμόζονται 

ανάλογα με το είδος της έκδοσης και του παραγόμενου 

πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί,  

zcards). Τα κείμενα θα πρέπει να συνταχθούν καταρχήν 

στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. 

 

 
Αφορά στην 
αναγνωρισιμότητα του Δήμου 
Λέσβου (νησιού της Λέσβου), 
ως Τουριστικού Προορισμού  
 

• Αύξηση της  αναγνωρισιμότητας – 
εμβληματικότητας 
• Προσδιορισμός του συγκεκριμένου 
χώρου σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή 
στην οποία ανήκει 
• Ενημέρωση του επισκέπτη για τον 
χαρακτήρα του Τουριστικού Προϊόντος του 
νησιού της Λέσβου 
• Σύνδεση,  κατά το δυνατόν 
περισσότερο, των επιμέρους στοιχείων της 
περιοχής που διαθέτουν υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 
• Παρακίνηση των stakeholders στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  που 
διαθέτουν 

2 μήνες 
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Ο Δήμος Λέσβου θα συμμετάσχει σε τρεις (3) 

Τουριστικές Εκθέσεις, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Ειδικότερα, ο Δήμος Λέσβου θα φιλοξενηθεί σε 

ένα τμήμα του Περιπτέρου, το οποία θα 

νοικιαστεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Σε αυτό το τμήμα του Περιπτέρου ο Δήμος 

Λέσβου θα εξελίξει το νέο brand, με εικόνες και 

λεκτικά. 

Στις Εκθέσεις θα συμμετέχουν 2 στελέχη από τον 

Δήμο Λέσβου. Ο προϋπολογισμός για τις 

εκθέσεις αφορά στην κάλυψη του κόστους 

μετακινήσεων και στη διαμονή αυτών των 

στελεχών για 3 ανθρωποημέρες ανά έκθεση, 

καθώς και για τη μεταφορά του έντυπου υλικού. 

Τυχόν υπέρβαση της διαμονής, επιπλέον 

κόστους ακύρωσης των εισιτηρίων κ.λπ. θα 

καλύπτονται από το Δήμο Λέσβου. Τα 

συγκεκριμένα στελέχη του Δήμου θα είναι 

υπεύθυνα για την τελική μορφή που θα έχει ο 

χώρος του Δήμου, τη διάθεση κινητού 

εξοπλισμού (λ.χ. laptop, ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή, υλικά για το «ντύσιμο» του Περιπτέρου 

κ.λπ.), καθώς και για την επιλογή και την ευθύνη 

διάθεσης τοπικών προϊόντων.   

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει επιτόπου 

πρωτοβουλίες  συναντήσεων με τουριστικούς 

Στοχευμένη προβολή της 
Λέσβου και των τουριστικών 
πόρων της σε διεθνές 
επίπεδο. 
 

 Προώθηση της Λέσβου ως ιδανικού 

τουριστικού προορισμού στους 

επισκέπτες της έκθεσης και μέσω αυτών, 

στις Αγορές-Στόχους και στα Κοινά-

Στόχους 

 Γνωριμία των επισκεπτών με γνωστές και 

άγνωστες πτυχές του νησιού  

 Ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος 

 Η προσωπική επαφή με το ξένο κοινό 

που πρόκειται να επισκεφθεί την έκθεση 

και η μεθόδευση επαφών με άλλους 

ξένους πράκτορες και φορείς, με απώτερο 

στόχο τη διεθνή προβολή  
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Αφορά στη μεταφορά, φιλοξενία, ξενάγηση, περιήγηση 

για την απόκτηση τουριστικών εμπειριών στη Λέσβο, 

δημοσιογραφικών αποστολών και επαγγελματιών του 

τουρισμού. Το πρόγραμμα των αποστολών θα είναι 

τριήμερο (3 διανυκτερεύσεις) και θα περιλαμβάνει: 

 Την αεροπορική μεταφορά και την 

παροχή διαμονής σε επιλεγμένα 

ξενοδοχεία και καταλύματα 

 Την μετακίνηση – ξενάγηση σε 

διάφορους τουριστικούς πόρους του 

νησιού 

 Την εστίαση 

 Την παροχή ο/α υλικού και τοπικών 

προϊόντων 

 2 group των 10 ατόμων 

 

 Δημόσιες σχέσεις  

 Προβολή της Λέσβου και 

των τουριστικών πόρων 

της σε ξένους ή Έλληνες 

Tour Operators 

 Προβολή της Λέσβου και 

των τουριστικών πόρων 

της σε δημοσιογράφους 

 

 Βραχυπρόθεσμα επηρεασμός των 

σημαντικών διαμορφωτών γνώμης και 

μεσοπρόθεσμα σταθεροποίηση και 

ενίσχυση της παρουσίας του τουριστικού 

προορισμού της Λέσβου  στις 

προεπιλεγμένες αγορές εσωτερικού και 

εξωτερικού. 
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Δημιουργία καταχωρήσεων (banners, buttons, splash 

screens) σε διάφορες ιστοσελίδες και portals.  Email 

σε tour operators, decision makers, opinion leaders, 

τουριστικές ιστοσελίδες, συλλόγους εκδρομικούς, 

αθλητικούς, φυσιολατρικούς κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε  ανάλυση της 

παρουσίασης, των ιστοσελίδων και portals, της 

συχνότητας, της εποχικότητας και της διάρκειας 

προβολής των banners. 

Η προώθηση και προβολή του 
Δήμου Λέσβου σε νέους και 
σύγχρονα κοινά – στόχος 
μέσω Διαδικτύου 
 

Η αύξηση της επισκεψιμότητας της 
ιστοσελίδας του Δήμου Λέσβου, καθώς και η 
αύξηση των  κρατήσεων στο νησί  
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Εκτύπωση τριών θεματικών  εντύπων, παραγωγή 
φακέλου (folder) με ενημερωτικό υλικό, παραγωγή 
ενός χάρτη, παραγωγή τριών banners για τις εκθέσεις. 
 

 Χρηστική Πληροφόρηση 

 Παροχή επαγγελματικών 

πληροφοριών για τις 

υποδομές, τις 

εξυπηρετήσεις, τα 

πολιτιστικά γεγονότα και 

την τουριστική προσφορά 

γενικότερα 

 Δημιουργία εικόνας ενός 

σημαντικού τουριστικού 

προορισμού 

Η προσέλκυση εν δυνάμει επισκεπτών και η 
καθιέρωση της Λέσβου ως ένας 
επαναλαμβανόμενος τουριστικός προορισμός  
 

Τα έντυπα θα 
συνταχθούν και θα 
παραχθούν, αφού 
ολοκληρωθούν τα 
Παραδοτέα του Ε.Π.1. Η 
επανεκτύπωση, 
συμπλήρωση, 
επικαιροποίησή τους 
κ.λπ., μπορεί να είναι 
τμηματική. 
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Θα δημιουργηθούν τρία διαφορετικά σποτάκια, ένα για 
κάθε είδος εναλλακτικού Τουρισμού που θα προκύψει 
από την μελέτη. Η μέγιστη διάρκεια δεν θα ξεπερνάει 
τα 40 δεύτερα, και ο στόχος είναι να αναρτηθούν και 
να χρησιμοποιηθούν στο Διαδίκτυο, αλλά και στην 
τηλεόραση. Κεντρικός πυρήνας των spots θα 
αποτελέσει η μεθοδολογία «καλές πρακτικές», 
σύμφωνα με την κεντρική καμπάνια από τον ΕΟΤ. 
Σύμφωνα με αυτήν, τουρίστες από διαφορετικά σημεία 
του κόσμου θα μοιράζονται τις προσωπικές τους 
εμπειρίες από το νησί. 

 Η δημιουργία εικόνας για 

την Λέσβο ως σημαντικού 

τουριστικού προορισμού 

και σύμφωνα με τη μελέτη 

του branding 

 Η αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

Η προσέλκυση ενδιαφέροντος από τους εν 
δυνάμει επισκέπτες και η υψηλή 
επισκεψιμότητα του portal του Δήμου Λέσβου. 
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Το έντυπο υλικό που θα παραχθεί, θα ψηφιοποιηθεί,  
προκειμένου να ενταχθεί στο portal του Δήμου. Η 
ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την παραγωγή της 
ψηφιακής μορφής κάθε διαφορετικής μορφής του 
υλικού (εικόνα, ήχος, video κ.λ.π.).  Εκτός όμως από 
την ψηφιοποίηση, θα δημιουργηθεί και διαδραστική 
παρουσίαση του υλικού, έτσι ώστε ο επισκέπτης της 
ιστοσελίδας να «συμμετέχει» στην ανάγνωση και 
παρουσίασή της.    

Η ενδυνάμωση της σχέσης 
«Λέσβος – Εν δυνάμει 
Επισκέπτης» 

Η δημιουργία εικόνας «ενδιαφέροντος 
τουριστικού προορισμού» και η μετατροπή 
των «κλικς» σε πραγματικές επισκέψεις 
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Γ.1.2: Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης, με ιδιαίτερη εστίαση στις 

επιπτώσεις 

Το ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής – δεδομένης της 

οικονομικής συγκυρίας και του περιορισμένου Π/Υ αυτού – εάν εφαρμοσθεί με επιμέλεια 

είναι σε θέση να λειτουργήσει προς όφελος της προβολής του τουριστικού προϊόντος που 

αποκαλείται «νησί της Λέσβου». Τόσο τα καινοτομικά στοιχεία αυτού, όσο και τα 

παραδοσιακά, είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην διαφοροποίηση και τυποποίηση του 

τουριστικού προορισμού και να περάσουν το αναγκαίο μήνυμα της ξεχωριστής τουριστικής 

ταυτότητας σε ειδικές ομάδες/στόχους και σε συγκεκριμένες εθνικές αγορές. 

Οι επιπτώσεις για την ώρα μπορούν να προβλεφθούν/εικασθούν (αν και στην συνέχεια θα 

εισαχθούν ποσοτικοί δείκτες οι οποίοι θα μπορούν να δείξουν την πρόοδο του φυσικού 

αντικειμένου του έργου). 

Έτσι οι προβλεπόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου μπορεί να ειπωθεί ότι 

είναι οι ακόλουθες:  

1) Αύξηση της  αναγνωσιμότητας –εμβληματικότητας 

2) Ενημέρωση του επισκέπτη για τον χαρακτήρα του Τουριστικού Προϊόντος του 

Δήμου Λέσβου 

3) Σύνδεση,  κατά το δυνατόν περισσότερο, των επιμέρους στοιχείων της 

περιοχής που διαθέτουν υψηλή αναγνωσιμότητα 

4) Παρακίνηση των stakeholders στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  

που διαθέτουν 

5) Ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος 

6) Προσέλκυση εν δυνάμει επισκεπτών και η καθιέρωση της Λέσβου ως ένας 

επαναλαμβανόμενος τουριστικός προορισμός 

7) Δημιουργία εικόνας «ενδιαφέροντος τουριστικού προορισμού» 

 

Γ.1.3: Αναφέρονται πιθανές εξαρτήσεις είτε από άλλα έργα του ΠΕΠ ή/και 

διαφορετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εξετάζεται ιδιαίτερα η 

σύνδεση με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Το παρόν έργο δεν θα αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στο κενό, καθώς στο πλαίσιο της 

τρέχουσας 4ης Προγραμματικής Περιόδου, μια σειρά από υλοποιούμενα ή 

προγραμματισμένα έργα και παρεμβάσεις, δρουν συμπληρωματικά στο παρόν. 

Εδώ ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά μπορούμε να αναφέρουμε 

 Το έργο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης 67) 
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 Την ήδη ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό MIS 352904 

 Τις παρακάτω προενταγμένες πράξεις στο Leader Αλιείας: 

 ΠΡΑΞΗ 1: Δημιουργία Υποδομής Θαλάσσιου Καταδυτικού Πάρκου για Δραστηριότητες 

Παρακολούθησης, Περιήγησης, Φωτογράφησης και Παρατήρησης του Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος Ενταγμένου σε Δίκτυο με Ενιαίες Προδιαγραφές  

 ΠΡΑΞΗ 4: Δημιουργία Τοπικού Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης για την προβολή 

των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Περιοχής Παρέμβασης 

 Την ήδη ενταγμένη στο INTERREG πράξη «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής 

αγγειοπλαστικής - κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν CERAMEUS».  

 Τις παρακάτω προενταγμένες πράξεις στο Leader Γεωργίας  

 ΠΡΑΞΗ 1: Φεστιβάλ Λεσβιακού Ελαιώνα 

 ΠΡΑΞΗ 2: Προβολή-προώθηση Δήμου Λέσβου Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών 

Διαδρομών «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» 

 ΠΡΑΞΗ 3: Δημιουργία θέσεων παρατήρησης ορνιθοπανίδας θέση ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ-

ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ & ΑΛΥΚΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 ΠΡΑΞΗ 4: Έκδοση βιβλίου κ. Καλλιπολίτη ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

 

Γ.1.4: Ποσοτικοί δείκτες που δείχνουν την εξέλιξη του έργου και τεκμηριώνουν την 

επίτευξη του τελικού αποτελέσματος στόχου σε σχέση με τους στόχους του ΚΘΠ 57 

του ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

Ποσοτικοί Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 

Δείκτης Τιμή Βάσης Τιμή Στόχου 

Μελέτη 0 1 

Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις 0 3 

FAMTRIPS 0 2 

Internet Campaign  0 1 

Έντυπα & Banners Εκθέσεων 0 8 

Spots 0 3 

Ψηφιοποίηση & Διαδραστική Παρουσίαση 
Έντυπου και Ο/Α Υλικού 

0 1 

 


