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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 3o

«Έγκριση  Προγράμματος
Τουριστικής  Προβολής  της
Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  έτους 2020»

Αριθμ. Συνεδρίασης 18η/23-12-2019
Αριθμ. Απόφασης    240/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.   798493  (972)/17-12-2019
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα  στις  αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
36. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
37. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
38. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
39. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ( Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
42. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
43. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
45. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
46. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
47. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
49. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
54. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, αποχώρησε κατά

τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
55. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
56. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
57. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
60. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
62. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
63. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
64. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

   

Επίσης  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2020» και έδωσε το λόγο
στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  την  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  771539(1400)/6-12-2019 εισήγηση  του  Τμήματος  Τουριστικού
Σχεδιασμού & Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
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“  Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη τουριστικής  προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το  Π.Δ.133/2010  (ΦΕΚ  226/Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.:  81320+77909/1-12-2016  (ΦΕΚ
4302/τΒ΄/30-12-2016)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας  Θράκης «Έγκριση τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4276/30.7.2014(Φ.Ε.Κ. 155/Α΄), που αντικατέστησε το αρθ.30 του ν.
3498/2006, καθώς και την υπ΄αριθ. 16996/31.7.2014 απόφαση περί «Σύμφωνης γνώμης
για ενέργειες τουριστικής προβολής» (σχετ.αρθ.46 του  Ν.4276/2014),ως ισχύουν.

4. Την  υπ΄αριθμ.:  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2555/10.9.2019  ΑΔΑ:78ΥΡ7ΛΛ-19Σ  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Ορισμός  υπευθύνων  τομέων  ευθύνης  στους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Την  υπ΄  αριθμ.:  οικ.598788(8065)/25.9.2019  (ΦΕΚ 3746/Β΄/10.10.2019)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Την  υπ’άριθμ.:  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.82/10-1-2017  Απόφαση  ΠΚΜ  με  θέμα  «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων  &  Αναπληρωτών  Προϊσταμένων  Γενικών  Διευθύνσεων  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Tην υπ΄ αριθ. πρωτ: 8770/11-01-2017 απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
&  Περιβάλλοντος  περί  «Τοποθέτησης  υπαλλήλων  των  οργανικών  μονάδων  που
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης».

8. Την  υπ΄  αριθ.  πρωτ:  οικ.  43757/29/6-2-2017  απόφαση του  Αναπλ.  Προϊσταμένου  της
Διεύθυνσης περί μετακίνησης υπαλλήλων

9. Την αριθμ. 427146/5158/31-8-18 απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ περί ορισμού
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Τουρισμού. 

10. Την αριθμ. 373258/4629/26-7-2018 απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ περί ορισμού
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού και Συντονισμού.

11. Τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   
12. Την ανάγκη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της προβολής του τουριστικού προϊόντος

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.  
15. Την  ανάγκη  υποβολής  του  Προγράμματος  Τουριστικής  Προβολής  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2020 στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την παροχή
σύμφωνης  γνώμης

και  με  στρατηγικούς  στόχους  τη  βιώσιμη  τουριστική  ανάπτυξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας και την ανάδειξη με συνδυαστικό τρόπο της μεγάλης ποικιλίας των τουριστικών της
προορισμών, ώστε να καθιερωθεί ως ενιαίος τουριστικός προορισμός δωδεκάμηνης διάρκειας,
μέσω:

1. Της ενεργού συμμετοχής στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως
για  την  εδραίωση  της  θέσης  του  τουριστικού  προφίλ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στις  υπάρχουσες  αγορές  –  στόχους,  καθώς  και  την  αναζήτηση  νέων,
αναδυόμενων αγορών. 

2. Της βελτίωσης  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  αύξησης  της  υπεραξίας  του  συνολικού
τουριστικού  προϊόντος  μέσω  δικτύωσης  και  νέων  τεχνολογιών  (ΤΠΕ  –  Content
Management / αυτοματισμοί, τεχνολογίες Augmented Reality). 

3. Της ενίσχυσης της συνεργατικής καινοτομίας και της διασύνδεσης του τουριστικού τομέα
με  λοιπούς  τομείς  περιφερειακού  ενδιαφέροντος  (Πολιτισμός,  Υγεία,  Αθλητισμός,
Αγροδιατροφή, Μεταφορές, κ.α.). 

4. Της  διαφοροποίησης  του  τουριστικού  προϊόντος  με  ενίσχυση  του  αστικού  και  των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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5. Της δημιουργίας δικτύων επικοινωνίας, διείσδυσης, συνέργειας  και συνεργασίας με τις

νέες αγορές – στόχους, όπως αυτές προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία και τις τάσεις
της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

6. Της  διαμόρφωσης,  μέσω  στρατηγικού  σχεδιασμού  και  στοχευμένων  δράσεων,  της
συνολικής εικόνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προορισμού πολλαπλών και
ιδιαίτερα ποιοτικών βιωματικών εμπειριών.

7. Της  μεθοδικής  προβολής,  μέσω  προωθητικών  ενεργειών  ανά  αγορά  –  στόχο,  των
συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  υψηλού
επιπέδου  τουριστικό  προορισμό,  ταυτόχρονα  με  τη  διαμόρφωση  πολυδιάστατης
προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.

8. Της αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος και των τοπίων της Κεντρικής
Μακεδονίας, με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ιδανικού
τόπου για την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυση ανάλογων
επενδύσεων στην  περιοχή  μέσω της  λειτουργίας  του  Τοπικού  Γραφείου  Διευκόλυνσης
Οπτικοακουστικών  Παραγωγών  (Film  Offices)  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,
που εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών
Παραγωγών (Film Offices) του ΕΚΟΜΕ (Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

9. Της  ενίσχυσης  των  θεματικών  προϊόντων  τουρισμού  που  θα  οδηγήσουν  στην
αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την καθιέρωση τους στην
Ελληνική, Ευρωπαϊκή αλλά και Παγκόσμια τουριστική  αγορά. Ειδικότερα, της δημιουργίας
και  προώθησης  θεματικών  προϊόντων  κινηματογραφικού  τουρισμού  στην  Κεντρική
Μακεδονία  στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  του  Τοπικού  Γραφείου  Διευκόλυνσης
Οπτικοακουστικών Παραγωγών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Της  προώθησης  των  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  με  στόχο  την  προσέλκυση
ποιοτικών  επισκεπτών,  υψηλού  αγοραστικού  προφίλ,  μέσω συγκεκριμένων  θεματικών
προτάσεων παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

11. Της αύξησης του αριθμού επισκεπτών, διανυκτερεύσεων και κατά κεφαλή κατανάλωσης
των τουριστών σε ετήσια βάση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με στοχευμένες
προωθητικές  ενέργειες  σε  συνεργασία  με  φορείς  και  επαγγελματίες  του  τουριστικού
κλάδου.

12. Της  εναρμόνισης  της  στρατηγικής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  τη
Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

13. Της  δημιουργίας  τουριστικής  συνείδησης  στην  τοπική  κοινωνία  με  πολλαπλά  και
ανταποδοτικά οφέλη. 

14. Της  δημιουργίας  και  προώθησης  υπηρεσιών  διευκόλυνσης  οπτικοακουστικών
παραγωγών με  κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ευρύτερη
τουριστική  ανάδειξη  της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  του  Film
Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

15. Της ενημέρωσης και κινητοποίησης των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων του
τουρισμού για συνέργειες και συνεργασίες μέσω αλληλοσυμπληρούμενων, συντονισμένων
δράσεων τουριστικής προβολής.

Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για
το  έτος  2020  με  σκοπό  την  τοποθέτηση  και  την  εδραίωση  του  τουριστικού  προορισμού  της
Κεντρικής Μακεδονίας ως διεθνούς ανταγωνιστικού προορισμού. Οι δράσεις έχουν επιλεγεί με
βάση  την  εμπειρία  των  προηγούμενων  ετών,  τις  διεθνείς  τάσεις  της  τουριστικής  αγοράς  και
κατόπιν  συνεργασίας  με  τον  Ε.Ο.Τ.  και  τους  επαγγελματίες  του  τουρισμού  από  όλες  τις
Περιφερειακές Ενότητες.
Οι  βασικοί  άξονες  για  την  οργανωμένη  και  στοχευμένη  προβολή  του  ενιαίου  τουριστικού
προϊόντος της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η προώθηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, η
ανάδειξη  των  ειδικών  θεματικών  μορφών  τουρισμού  και  των  αυθεντικών  εμπειριών  που
αποκομίζει  ο  επισκέπτης  μέσα  από  την  ενασχόλησή  του  με  πλήθος  δραστηριοτήτων  που
προσφέρει  ο  προορισμός,  η  αναβάθμιση και  ο  εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών φιλοξενίας,  η
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5
παγίωση της θέσης της Κεντρικής Μακεδονίας ως βασικού προορισμού για τις ώριμες αγορές της,
καθώς και η διείσδυση σε νέες αγορές. 
Οι  συνέργειες  με  άλλους  τομείς,  όπως  ο  πολιτισμός  και  ο  τομέας  των  αγροδιατροφικών
προϊόντων,  αποτελούν  έναν  από  τους  πυλώνες  του  στρατηγικού  σχεδιασμού  και
προγραμματισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  επίτευξη  βιώσιμης  και
ισόρροπης  ανάπτυξης  365  ημερών  το  χρόνο.  Η  εισήγηση  στοχευμένων  και  τεκμηριωμένων
προτάσεων  μέσω ενός  ευρέως φάσματος  δράσεων,  στοχεύει  στην  εδραίωση του  τουριστικού
προϊόντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  παγκόσμια  τουριστική  αγορά,  με
αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  επισκεψιμότητας,  την  ανάπτυξη  περισσότερων  επενδύσεων,  την
ανάταση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι προτεινόμενες δράσεις για το έτος 2020 είναι οι εξής: 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Με  σκοπό  τη  διείσδυση  σε  περισσότερες  και  νέες  αγορές,  αλλά  και  την  διατήρηση  των  ήδη
υπαρχουσών,  είναι σκόπιμη η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να
προβάλουμε την τουριστική εικόνα της Περιφέρειάς μας.
Στο πλαίσιο της ειδικότερης και στοχευμένης προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως
ιδανικού  τουριστικού  προορισμού  για  οπτικοακουστικές  παραγωγές,  είναι  σκόπιμο  το  Τοπικό
Γραφείο  Διευκόλυνσης  Οπτικοακουστικών  Παραγωγών  (Film  Office)  της  Περιφέρειας  να
συμμετάσχει  σε  μεγάλες  διεθνείς  εκθέσεις  οπτικοακουστικών  παραγωγών  και
κινηματογραφικές/τηλεοπτικές αγορές (film markets), προκειμένου να δημιουργήσει συνέργειες και
ευκαιρίες  δικτύωσης  με  άλλα  αντίστοιχα  γραφεία  (film  commissions)  και  επαγγελματίες  των
οπτικοακουστικών μέσων (παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, location managers κ.α.)
Οι διοργανώσεις που προτείνονται για τη συμμετοχή του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:

1

EUROPEAN  FILM
MARKET

https://www.efm-
berlinale.de/en/about-
efm/profile.html

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20-27/2/2020

Μια  από  τις  παλιότερες  και  πιο
στοχευμένες  διεθνείς   αγορές
οπτικοακουστικών  παραγωγών  στην
Ευρώπη, που διεξάγεται στο πλαίσιο του
Διεθνούς  Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Βερολίνου.  Από  το  2019,  το“  European
Film Market”  φιλοξενεί  ειδικό  τμήμα  για
Film Offices και  Film Commissions,  με
σκοπό  να  διευρύνει  τη  δικτύωση  των
επαγγελματιών  του  οπτικοακουστικού
κλάδου με τα Τοπικά και Εθνικά Γραφεία
Διευκόλυνσης  Οπτικοακουστικών
Παραγωγών  (Film  Offices &  Film
Commissions)

2
MARCHE DU FILM

http://
www.marchedufilm.com/

ΚΑΝΝΕΣ,
ΓΑΛΛΙΑ

12-21/5/2020

Η  αγορά  του  κορυφαίου
κινηματογραφικού  φεστιβάλ  της
Ευρώπης, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
των  Καννών,  προσφέρει  ευκαιρίες
δικτύωσης  –  Η  ελληνική  δικτύωση  είναι
ήδη  έντονη,  καθώς  υπάρχει  ειδική
συνεργασία  με  το  Φεστιβάλ
Κινηματογράφου  Θεσσαλονίκης
(Thessaloniki Goes to Cannes)

3 MIPCOM  -  The  World's ΚΑΝΝΕΣ, 12- Μια  από  τις  πιο  παραδοσιακές  αγορές
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Entertainment  Content
Market

https://
www.mipcom.com/

ΓΑΛΛΙΑ 15/10/2020

οπτικοακουστικών  παραγωγών  για
ψυχαγωγικά  προγράμματα  στην
Ευρώπη.  Διεξάγεται  στις  Κάννες  και
φιλοξενεί πληθώρα film commissions από
όλο  τον  κόσμο.  Προσφέρει  ευκαιρίες
δικτύωσης και προβολής της περιοχής με
σκοπό  την  προσέλκυσης
οπτικοακουστικών  παραγωγών  και
επενδυτών

4
FOCUS:  THE
LOCATION SHOW

www.tlgfocus.com

ΛΟΝΔΙΝΟ,
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

3-4/12/2020

Διεθνής  συνάντηση  εταιρειών
οπτικοακουστικής  παραγωγής  με  πάνω
από 250 εκθέτες από περισσότερες από
80  χώρες.  Μια  διήμερη  εκδήλωση  με
συμμετοχές  από  film  commissions,
παραγωγούς και location managers από
όλο  τον  κόσμο,  που  προσφέρει  ένα
πλούσιο  πρόγραμμα από παρουσιάσεις,
συζητήσεις,  masterclasses,  networking
και b2b συναντήσεις

Οι εκθέσεις που προτείνονται είναι αναλυτικότερα οι εξής:

Α/Α ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓ
ΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
NEW  YORK  TIMES
TRAVEL SHOW

ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ

24-26/1

Η  αγορά  των  Η.Π.Α.  είναι  πολύ
δυναμική  και  ενδιαφέρουσα  για  την
Ελλάδα  γενικά,  αλλά  και  για  την
Περιφέρεια  που  με  τις  υποδομές  της
μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από
τη  χώρα  αυτή.  Είναι  η  δεύτερη  φορά
που η Περιφέρεια προσεγγίζει αυτή την
αγορά μέσω της συμμετοχής  της στην
έκθεση,  με  σκοπό  να  διευρύνει  τη
δικτύωσή  της  με  επαγγελματίες  και
τουριστικούς  πράκτορες  και  να
αποτελέσει  την  απαρχή  μελλοντικών
συνεργασιών

2 IMTM ΤΕΛ ΑΒΙΒ 11-12/2 Η  χώρα  μας  αποτελεί  για  τους
Ισραηλινούς  τον  πλέον  δημοφιλή
τουριστικό  προορισμό  διακοπών
ανάμεσα στις  χώρες της  Μεσογείου. Η
Ελλάδα για τους Ισραηλινούς αποτελεί
το  μόνο  προορισμό  με  εγγύτητα  στη
χώρα τους, που τους προσφέρει ισχυρό
το  αίσθημα  της  ασφάλειας.  Μεγάλο
πλεονέκτημα για την περιοχή μας είναι
η σχέση τους με τη Θεσσαλονίκη και η
ύπαρξη  απευθείας  αεροπορικών
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συνδέσεων  με  το  Τελ  Αβίβ  κατά  τη
διάρκεια  της  καλοκαιρινής  περιόδου
από την Aegean Airlines και την Arkia
Airlines,  τη  δεύτερη  μεγαλύτερη
αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ.

3 F.RE.E. ΜΟΝΑΧΟ 19-23/2

Η  F.RE.E.  είναι  η  μεγαλύτερη  έκθεση
τουρισμού και αναψυχής στην Βαυαρία,
με  ιδιαίτερη  έμφαση  στον  οδικό
τουρισμό  και  σε  εναλλακτικές
δραστηριότητες,  όπως  ποδηλασία,
πεζοπορία,  αγροτουρισμός  και
θαλάσσια  σπορ,  wellness  &  spa.  Η
επισκεψιμότητα  της  έκθεσης  πέρυσι
ξεπέρασε τα 140.000 άτομα. Η περιοχή
της  Βαυαρίας  διαθέτει  καθημερινή
αεροπορική σύνδεση με το αεροδρόμιο
Μακεδονία  της  Θεσσαλονίκης  με  την
Aegean Airlines και την Eurowings.

4

ROMANIAN
INTERNATIONAL
TOURISM  FAIR
ROMEXPO (TTR)

ΒΟΥΚΟΥΡ
ΕΣΤΙ

20-23/2

Μεγάλη  είναι  η  επισκεψιμότητα  από
τους  Ρουμάνους  οδικούς  τουρίστες,  οι
οποίοι  προτιμούν  κατά  βάση  την
παραλιακή  ζώνη  και  εισέρχονται  στην
Κεντρική Μακεδονία  κυρίως τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο. Πολύ βασική αγορά
κυρίως για τα μικρότερα καταλύματα και
τα κάμπινγκ.

5
INTERNATIONAL  FAIR
OF TOURISM (IFT)

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 20-23/2

Μια από τις πιο ώριμες αγορές για την
περιοχή  μας.  Σημαντική  στήριξη  του
οδικού  τουρισμού  από  τους  Σέρβους
επισκέπτες. Η Περιφέρεια προβάλλει το
τουριστικό  της  προϊόν  με  πολλούς
τρόπους σε αυτή την αγορά.

6 ΙΤΒ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-8/3

Πάνω  από  το  35%  των  αφίξεων  στο
αεροδρόμιο  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  είναι
Γερμανοί  τουρίστες.  Η  αύξηση  των
αφίξεων  των  Γερμανών  ακολουθεί
δυναμική  πορεία,  ενόψει  και  της
ολοκλήρωσης  των  εργασιών  στο
αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

7 MITT ΜΟΣΧΑ 17-19/3

Στη  διεθνή  έκθεση  τουρισμού  ΜΙΤΤ
συμμετέχουν πάνω από 1.600 εκθέτες
και  διαπιστώνεται  το  αμείωτο
ενδιαφέρον των Ρώσων τουριστών για
την Κεντρική Μακεδονία, όχι μόνο για το
προϊόν "ήλιος - θάλασσα", αλλά και για
άλλες  μορφές  θεματικού  τουρισμού,
όπως  ο  θρησκευτικός,  τουρισμός
πόλης, κτλ. 

8 IΤΒ CHINA ΣΑΝΓΚΑΗ 13-15/5 Πολύ  μεγάλη  αγορά  με  μεγάλο
ενδιαφέρον κυρίως για  τον  πολιτιστικό
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τουρισμό. Οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται
για το μοντέλο Ήλιος – Θάλασσα, αλλά
για την ιστορία και τον πολιτισμό ενός
τόπου. Η Περιφέρεια με το πλούσιο και
μοναδικό της πολιτιστικό της απόθεμα,
θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στις
αφίξεις  των  Κινέζων  Τουριστών  όχι
μόνο  εντός  Ελλάδας,  αλλά  και  σε
ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Ευκαιρία  για
σημαντικές  επαφές  και  συμφωνίες  για
διμερείς  συνεργασίες,  όπως  οι
ανταλλαγές  αντιπροσωπειών
επαγγελματιών  του  τουρισμού,
δημοσιογραφικών αποστολών, αλλά και
εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου.

9 IFTM - TOP RESA ΠΑΡΙΣΙ 22-25/9

Μία από τις πλέον σημαντικές εκθέσεις
τουρισμού στη Γαλλία, που σηματοδοτεί
την  ετήσια  συνάντηση  των  Γάλλων
επαγγελματιών  τουρισμού  με  εκθέτες
από  όλο  τον  κόσμο.  Μεγάλη  ευκαιρία
για συμμετοχή σε B2B συναντήσεις με
τους  μεγαλύτερους  τουριστικούς
πράκτορες  της  Γαλλίας,  καθώς  και  με
διαμορφωτές της κοινής γνώμης (ΜΜΕ
και bloggers).

10 TTG INCONTRI ΡΙΜΙΝΙ 14-16/10

Η μοναδική συμμετοχή της Περιφέρειας
στην  ώριμη  τουριστική  αγορά  της
Ιταλίας.  Πρόκειται  για  μια  από  τις
μεγαλύτερες  εκθέσεις  τουρισμού  της
Ιταλίας,  όπου  συμμετέχουν  μεγάλοι
εμπορικοί  αντιπρόσωποι  και
επαγγελματίες τουρισμού. 

11 WTM ΛΟΝΔΙΝΟ 2-4/11

Μία  από  τις  κορυφαίες  τουριστικές
εκθέσεις  παγκοσμίως.  Στόχος  της
συμμετοχής  είναι  η  καθιέρωση  της
αναγνωρισιμότητας   του  προορισμού
που  συνδυάζει  ποικίλες  μορφές
θεματικού τουρισμού.

Η έκθεση προσελκύει κάθε χρόνο πάνω
από  5.000 εκθέτες  και  περισσότερους
από 50.000 συμμετέχοντες. 

12 IBTM WORLD
ΒΑΡΚΕΛΩ
ΝΗ

ΔΕΚ

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας
στη  Διεθνή  Έκθεση  Συνεδριακού
Τουρισμού  “IBTM  World”  στη
Βαρκελώνη  είναι  η  ανάδειξη  του
συγκριτικού  πλεονεκτήματος  που
διαθέτει  η  περιοχή,  μέσω  των
σημαντικών  υποδομών  φιλοξενίας  και
διοργάνωσης συνεδρίων. Συνέργειες με
το Thessaloniki Convention Bureau.
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13
INTERNATIONAL
TRAVEL  SHOW  TT
WARSAW

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΝΟΕ

Η  αγορά  της  Πολωνίας  είναι  πολύ
σημαντική για την Κεντρική Μακεδονία.
Η έκθεση είναι μια από τις μεγαλύτερες
της  Πολωνίας,  όπου  συμμετέχει  και  ο
ΕΟΤ.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  που
προέρχονται από τους επαγγελματικούς
τουριστικούς  φορείς  της  Πολωνίας,  η
Ελλάδα είναι  ο κυρίαρχος προορισμός
για  την  πολωνική  αγορά,  με  μερίδιο
αγοράς  άνω  του  30%  και  συνολική
αύξηση της τάξης του 10%

Για  λόγους  οικονομίας  στις  εκθέσεις  (γενικού  τουρισμού  και  ειδικές  θεματικές)  η  Περιφέρεια
Κεντρικής  Μακεδονίας  συμμετέχει  κυρίως  ως  συνεκθέτης  είτε  του  ΕΟΤ,  είτε  άλλων  ιδιωτών
διοργανωτών. Στη δαπάνη συμμετοχής σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις περιλαμβάνονται τα έξοδα
εγγραφής,  ενοικίου,  διαμόρφωσης  και  κατασκευής  (όπου  απαιτείται)  περιπτέρου,  προμήθειας
εξοπλισμού, μεταφοράς του απαραίτητου προωθητικού υλικού προβολής, κάρτες εισόδου, έξοδα
διερμηνείας,  παράλληλων  εκδηλώσεων,  καθώς  και  οποιαδήποτε  απρόβλεπτη  δαπάνη  που
μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας στις παραπάνω εκθέσεις. Η
Περιφέρεια  (έδρα)  μπορεί  να  συμμετέχει  και  σε  εκθέσεις  τουρισμού  όπου  συμμετέχουν  άλλοι
φορείς, όπως ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής, ο τουριστικός οργανισμός Θεσσαλονίκης και
λοιποί  φορείς, αλλά και σε εκθέσεις και δράσεις (workshops, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κτλ) όπου
συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενότητες και η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας, για λόγους
συνολικής τουριστικής προβολής του προορισμού της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη συμμετοχή μας στις εκθέσεις, κατά τη διάρκεια της
χρονιάς,  σε  περίπτωση που  προκύψουν  έκτακτες  συνθήκες  ή  τροποποιηθούν  οι  ημερομηνίες
διεξαγωγής  αυτών.  Επίσης  ενδέχεται  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  να  συμμετέχει  σε
εκθέσεις  τουρισμού  στο  εσωτερικό  ή  στο  εξωτερικό,  οι  οποίες  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στον
παραπάνω πίνακα, αλλά μπορεί να προκύψει έκτακτη ανάγκη συμμετοχής κατά τη διάρκεια του
έτους και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν,  κριθεί απαραίτητη η
παρουσία  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  ο  τουρισμός  έχει  δυναμική  και  όχι
στατική  υπόσταση. Η  δράση  περιλαμβάνει  και  τη  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  σε  ειδικά
στοχευμένα Β2Β, workshops, φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε επιλεγμένες αγορές.

Εκτιμώμενο κόστος: Εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00€) 

2. ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ,  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΚΟΙΝΗΣ  ΓΝΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η  δράση  αφορά  σε  διοργάνωση  ειδικευμένων-στοχευμένων  προγραμμάτων  φιλοξενίας
δημοσιογράφων και  επαγγελματιών  του  χώρου  του  τουρισμού  για  την  απόκτηση  τουριστικών
εμπειριών. Τα ταξίδια εξοικείωσης έχουν ως βασικό στόχο τη γνωριμία με έναν τόπο, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες του, με απώτερο σκοπό την προώθησή του. Συνιστούν έναν αποτελεσματικό
τρόπο προβολής και για το λόγο αυτό επιλέγονται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προβολής
των ειδικών θεματικών τουριστικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στα ταξίδια αυτά θα προσκληθούν tour operators (παραγωγοί οργανωμένων πακέτων),  hosted
buyers, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης,  οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από το
εσωτερικό και από το εξωτερικό (αγορές - στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Η
φιλοξενία  τους  στην  Κεντρική  Μακεδονία,  ιδίως  αυτών  που  προέρχονται  από  χώρες  που
αποτελούν αναδυόμενες αγορές είναι απολύτως αναγκαία, για να προωθήσουν με στοχευμένα
άρθρα και ενέργειες τον τουριστικό μας προορισμό και να εξασφαλίσουν δυναμική διείσδυση στις
αγορές  αυτές,  ενισχύοντας  την  εξωστρέφεια  της  τοπικής  μας  οικονομίας.  Το  πρόγραμμα των
ταξιδιών  εξοικείωσης  θα  είναι  στοχευμένο  και  συναφές  με  τα  ειδικά  θεματικά  προϊόντα  του
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προορισμού μας, ώστε οι επισκέπτες να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή  εμπειρία από αυτά. Για
την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  σχεδιαστούν  ειδικά  προγράμματα  φιλοξενίας  και  προτάσεις
διαδρομών. Στο κόστος υλοποίησης των ταξιδιών αυτών περιλαμβάνονται: δαπάνες μετακίνησης,
διαμονής,  εστίασης,  περιήγησης,  ξενάγησης  και  παροχής  οπτικοακουστικού  υλικού   στους
φιλοξενούμενους, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επιτυχημένη φιλοξενία τους
και την προβολή της Περιφέρειας. 
Εκτιμώμενο κόστος : Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) 

3. MARKETING SUPPORT ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing και προώθηση του τουριστικού προορισμού
της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες. Το αντικείμενο της δράσης
αφορά στην έρευνα για πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού μας προορισμού, ανάλυση των
αγορών αυτών και στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν
εισάγει νέους προορισμούς ή έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το
αεροδρόμιο  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα προγράμματά τους.  H υποστήριξη  σε marketing  ενέργειες  είναι
άμεσα  συνδεδεμένη  με  τη  στρατηγική  marketing  των  αεροπορικών  εταιρειών.  Η  στρατηγική
marketing που θα επιλεγεί, μπορεί να περιλαμβάνει προβολή νέων διαδρομών, προώθηση νέων
πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιριών, διαδικτυακό
marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός προορισμού -
κόστος ναύλου), κλπ. Στόχος η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές – στόχους μέσω της προώθησής
του στις αγορές αυτές, με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις
αεροπορικές εταιρείες. 
Εκτιμώμενο κόστος : Εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00€) 

4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΗ  ΠΡΟΒΟΛΉ  ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

Προβολή του πολυποίκιλου τουριστικού αποθέματος της Κεντρικής Μακεδονίας σε στοχευμένες
αγορές  του  εξωτερικού  μέσω  δράσεων,  στις  οποίες  συμμετέχουν  επαγγελματίες  που
δραστηριοποιούνται  σε τομείς  όπως ο πολιτισμός,  η γαστρονομία,  κτλ. Η δράση πρόκειται να
καλύψει το κόστος μετακίνησης, σίτισης  και διαμονής των επαγγελματιών, καθώς και ενοικίαση
χώρου και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, διερμηνεία, μεταφορά προϊόντων, προωθητικού υλικού,
ενέργειες προβολής κλπ.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση και εδραίωση του προφίλ του τουριστικού προορισμού της
Κεντρικής  Μακεδονίας,  στοχεύοντας  σε  θεματικές,  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,
προσδοκώντας  έτσι  την  επέκταση  της  τουριστικής  περιόδου  με  την  επίτευξη  τουρισμού  365
ήμερες το χρόνο.
Εκτιμώμενο κόστος : Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ –  ΠΑΡΑΓΩΓΗ -  ΕΠΑΝΕΚΤYΠΩΣΗ -  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ,
ΧΑΡΤΏΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ  ΟΔΗΓΟΎ  ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  –  ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

Η δράση αυτή περιλαμβάνει 
Α.  Την  επανεκτύπωση  και  βελτιστοποίηση  του  περιεχομένου  (κειμένων,  φωτογραφιών,
γραφιστικών, κτλ) του νέου τουριστικού οδηγού της Περιφέρειας και των θεματικών χαρτών των
Περιφερειακών  Ενοτήτων,  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  ως  κύριο  υλικό  προβολής  και
προώθησης των θεματικών τουριστικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Β.  Τον  σχεδιασμό,  την  παραγωγή  και  την  προμήθεια  θεματικών  εντύπων  για  συγκεκριμένα
τουριστικά προϊόντα και προορισμούς (ενδεικτικά αναφέρονται Όλυμπος, Άγιο Όρος,  Filmoffice,
κτλ).
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Γ. Τον  σχεδιασμό, την παραγωγή και την προμήθεια ειδικών, θεματικών  αναμνηστικών δώρων
(ενδεικτικά αναφέρονται usb sticks, τσάντες, αναμνηστικές κάρτες, στυλό, καρφίτσες, press papier,
σακούλες, ντοσιέ, κτλ) που θα προσφέρονται συμβολικά στις εκθέσεις τουρισμού που συμμετέχει
η Περιφέρεια, σε αποστολές και αντιπροσωπείες του εξωτερικού που επισκέπτονται την Κεντρική
Μακεδονία, ώστε να ενισχυθεί η τουριστική προβολή της ή όπου αλλού απαιτηθεί.
Εκτιμώμενο κόστος: Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Αντικείμενο της Δράσης είναι ο προσδιορισμός και η δημιουργία  αξιοσημείωτων, μοναδικών και
αξιομνημόνευτων εμπειριών και θεματικών τουριστικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία. Οι
συγκεκριμένες εμπειρίες επιλέγονται με γνώμονα την ανάδειξη της απαράμιλλης ποικιλομορφίας
και τη δυνατότητα των  τουριστικών επαγγελματιών της περιοχής  να ανταποκριθούν σε αυτή.
Μέρος αυτών των εμπειριών είτε προσφέρεται ήδη, είτε θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί
συνδυάζοντας με δημιουργικό τρόπο τα υπάρχοντα, αλλά ασύνδετα έως σήμερα στοιχεία.

Με γνώμονα την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη διάχυση του τουριστικού ρεύματος,
η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ανάδειξη εξειδικευμένων και ελκυστικών δραστηριοτήτων.
Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες πρόκειται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και
της  εξωστρέφειας  του  προορισμού,  καθώς  και  στην  ενίσχυση  της  μέσης  παραμονής  και  της
ταξιδιωτικής δαπάνης των επισκεπτών, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα θα βασιστεί στο σχεδιασμό και στην
αποτύπωση  μιας  σειράς  θεματικών  ταξιδιωτικών  εμπειριών  βιωματικού  χαρακτήρα  στις
επιλεγμένες περιοχές, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός καταλόγου ολοκληρωμένων και
εμπορεύσιμων  τουριστικών  πακέτων,  θα  καθοδηγήσει  την  προώθηση  πωλήσεων  στα  B2B
κανάλια. Οι θεματικοί άξονες που θα επιλεγούν θα πρέπει  να αξιοποιούν συνδυαστικά ποικίλα
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, να πλαισιώνονται από υψηλής ποιότητας κειμενογραφικό και
οπτικό υλικό, και να τύχουν υποστήριξης από τους τουριστικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.
Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:

Α. Όλυμπος - Στα βήματα των αρχαίων θεών

Υλοποίηση καμπάνιας προβολής για την ανάδειξη του μυθικού βουνού με σκοπό την αναβάθμιση
της υπάρχουσας ταυτότητας του Ολύμπου και την ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων
προκειμένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφήγημα.

Προτείνεται:

 H δημιουργία  Microsite στην ιστοσελίδα  www  .  verymacedonia  .  gr   που θα παρέχει ένα
πολυμεσικό, πολυτροπικό περιβάλλον για την προβολή και την ανάδειξη Ολύμπου ως
τουριστικό προορισμό.

 Χάρτης εντός της ιστοσελίδας με την τρισδιάστατη αναπαράσταση του ανάγλυφου του
βουνού,  όπου  θα  παρουσιάζονται  οι  διαδρομές,  τα  μονοπάτια,  σημεία   ιδιαίτερης
βιοποικιλότητας  του  Εθνικού  Δρυμού  και  άλλα  σημεία  ενδιαφέροντος  όπως
αναρριχητικές διαδρομές, κορυφές (Μύτικας, Στεφάνι) καθώς και τα ορεινά χωριά του
Ολύμπου. 

 Δημιουργία  και  παραγωγή φωτογραφικού υλικού  πολύ  υψηλής  ανάλυσης  από τον
Όλυμπο σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικό θέμα (κορυφές, φύση, διαδρομές,
δραστηριότητες, κτλ).

Β. ‘’Just 60 Minutes’’ (‘’Μόνο 60 λεπτά μακριά’’).

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας καμπάνιας προβολής των τουριστικών θεματικών διαδρομών τις
οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης σε καθεμιά από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της
Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας,  έχοντας  σαν αφετηρία  την  πόλη της  Θεσσαλονίκης  και  οι
οποίες απέχουν μόνο 60 λεπτά από αυτή.
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Προτείνεται:

 Δημιουργία  ενός  Open Web Link στην  ιστοσελίδα  Very Macedonia,  όπου  θα
περιγράφονται και θα προβάλλονται ψηφιακά οι θεματικές τουριστικές διαδρομές, καθώς
και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (4Κ video). 

 Δημιουργία  και  υποστήριξη  για  τουλάχιστον  δύο  (2)  έτη  πλατφόρμας  social media
(τουλάχιστον  Facebook και  Instagram), όπου θα προβάλλεται η δράση και οι θεματικές
διαδρομές με δημιουργία και παραγωγή νέου φωτογραφικού υλικού και όπου θα γίνουν
χορηγούμενες προβολές. 



Σκοπός  του  έργου  είναι  διασύνδεση  της  πόλης  της  Θεσσαλονίκης  με  τους  υπόλοιπους
τουριστικούς  προορισμούς  της  Περιφέρειας  και  η  ανάδειξη  του  πολυποίκιλου  τουριστικού
προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της
Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλύψουν μέσα από τις προτεινόμενες θεματικές διαδρομές τους
προορισμούς που τους ενδιαφέρουν και οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση μόνο 60 λεπτά από τη
Θεσσαλονίκη. 

Γ.  Αναβάθμιση,  επικαιροποίηση και διαχείριση ιστοσελίδας  verymacedonia και σχετικών  social
media (Facebook, Instagram, Youtube)

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  Δράσης  είναι  αναβάθμιση  της  υφιστάμενης  ιστοσελίδας
www.verymacedonia.gr σε επαγγελματικό portal και η προβολή του τουριστικού προορισμού της
Κεντρικής  Μακεδονίας  και  των  εμπειρικών  προϊόντων  σε  αυτό  και  στα  υφιστάμενα  μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook,  YouTube και  Instagram) με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών
μέσων. 

Για την επιτυχή και ενεργή διαχείριση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της ιστοσελίδας της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  απαιτείται  συγκεκριμένη  Στρατηγική  Επικοινωνίας,  στόχοι
επικοινωνίας και αγορές-στόχος για κάθε ένα Μέσο, καθώς και Στρατηγική Περιεχομένου για κάθε
ένα Μέσο & Προτεινόμενο πλάνο προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικές  καμπάνιες),  που θα
συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής.

Προτείνεται  η  καθημερινή  διαχείριση  των  υφιστάμενων  social media και  της  ιστοσελίδας
www.verymacedonia.gr για δύο (2) έτη, σε επίπεδο 

 Ανάρτησης σε  dedicated server και δημιουργίας - ανάρτησης πρωτότυπου και χρήσιμου
περιεχομένου, 

 δημιουργίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών

 παρακολούθησης και διαχείρισης σχολίων – απαντήσεων

 παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων και βελτιστοποίησης περιεχομένου/καμπάνιας

Εκτιμώμενο κόστος: Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) 

Εισήγησή μας είναι η συνολική προτεινόμενη δαπάνη των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€)
να  καλυφθεί  από  το  Πρόγραμμα ποσοστού  πιστώσεων  επενδυτικών  δαπανών
χρηματοδοτούμενων από  ΚΑΠ ευθύνης ΠΚΜ. 
Προϋπόθεση  για  την  υλοποίηση  των δράσεων στις  οποίες   αφορά η  συνολική  προτεινόμενη
δαπάνη  των  εξακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (600.000)  €,  είναι  η   κατάρτιση  του  σχετικού
προϋπολογισμού  ”    

 B. την υπ΄ αρ. 34/17-12-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  το  πρόγραμμα  της  τουριστικής  προβολής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας έτους  2020 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η
συνολική προτεινόμενη δαπάνη των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€) θα καλυφθεί από το
πρόγραμμα του ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών χρηματοδοτούμενων από  Κ.Α.Π.
ευθύνης Π.Κ.Μ. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων στις οποίες  αφορά η συνολική προτεινόμενη
δαπάνη  των  εξακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (600.000)  €,  είναι  η   κατάρτιση  του  σχετικού
προϋπολογισμού. 

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. Τρελλόπουλος, Χ. Τζιουβάρας, Χ. Κούτρας,
Σ.  Αβραμόπουλος,  Θ.  Ιγνατιάδης,  Ι.  Τσεχελίδης,  Φ.  Γκανούλης,  Ε.  Αβραμίδου,  Δ.
Χαραλαμπίδου και Α. Αγαπητός.

Παρών ψήφισαν οι  περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Χ. Γιαννούλης, Δ. Θωμά, Λ. Τόσκας, Χ.
Αποστολίδου, Α. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ζέρβας, Μ. Βιδιαδάκης και Μ. Λαμτζίδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                          ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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