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Πεπίλητη 

       Τν Δζληθφ Πάξθν ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 2005. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή κε 

πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, κε ηεξάζηηα νηθνινγηθή ζεκαζία ηελ νπνία επηβεβαηψλνπλ νη 11 κέρξη 

ζήκεξα πεξηνρέο ηνπ πνπ αλήθνπλ ζην νηθνινγηθφ δίθηπν NATURA 2000, ηα 11 Καηαθχγηα άγξηαο 

Εσήο, ηα 2 Τνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάινπο, ην 1 Βηνγελεηηθφ Απφζεκα, νη 4 Σεκαληηθέο Πεξηνρέο 

γηα ηα Πνπιηά. Τν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή θαίλεηαη απφ ηελ δπλακηθή ζηε δεκηνπξγία 

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ (ηα 2/3 απηψλ δεκηνπξγήζεθαλ ηε δεθαεηία 2000-2010) θαη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή νηθνηνπξηζηηθή ππνδνκή κε 6 Κέληξα Δλεκέξσζεο, κεγάιν αξηζκφ κνλνπαηηψλ, 

παξαηεξεηεξίσλ, ζέζεσλ ζέαο, ηε δξαζηεξηφηεηα  10 εηαηξηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, 6 νξεηβαηηθά 

θαηαθχγηα θαη 3 ρηνλνδξνκηθά θέληξα. Ζ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ζην πάξθν παξαηεξείηαη θαηά 

ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, νη επηζθέπηεο ηνπ Πάξθνπ είλαη θπξίσο Έιιελεο (89,4%), λένη (26-45 εηψλ) θαη 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Μαθεδνλίαο (38%) θαη Αηηηθήο (35%). Οη αιινδαπνί 

επηζθέπηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ Γεξκαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία θαη Αγγιία. Πεξίπνπ νη κηζνί μελνδφρνη 

(55,4%) είλαη πξφζπκνη λα επηβαξχλνπλ ην ηηκνιφγηφ ηνπο κε έλα ζπκβνιηθφ πνζφ (π.ρ. 2 €) γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Πάξθνπ απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην 85,4% απηψλ επηζπκεί ηελ ειεθηξνληθή 

δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη θπξίσο κε ηνπηθέο εηαηξίεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εζηίαζεο (85%) ηνπηθά πξντφληα. Ζ Οξγάλσζε, ν 

ζρεδηαζκφο (ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο ζην πιαίζην ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ πάξθνπ), ε 

πνηφηεηα, ε πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, 

είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Δζληθφ Πάξθν Β. Πίλδνπ, δηαρείξηζε επηζθεπηψλ, νηθνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζηηθή 

ππνδνκή 

 

1. Διζαγυγή 

       Τα εζληθά πάξθα σο θαηεγνξία πξνζηαηεπνκέλσλ, απφ ηελ αλαθήξπμε ηνπ πξψηνπ επίζεκα 

πάξθνπ ζηνλ θφζκν, ηνπ Yellowstone ην 1872, είραλ σο θχξηα ρξήζε ηελ αλαςπρή ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπο (Δπζπκίνπ, 2007). Ζ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπο είρε σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο πνπ ηα έθαλε κνλαδηθά θαη ειθπζηηθά ζε επηζθέπηεο. H δηαρείξηζε ησλ 

επηζθεπηψλ είλαη έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ελφο εζληθνχ 

πάξθνπ. Γηα λα ππάξρεη φκσο ζσζηή δηαρείξηζε ρξεηάδνληαη έζνδα γηα λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

Έλα κέξνο ησλ  εζφδσλ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ θαηαβνιή ελφο κηθξνχ ζπκβνιηθνχ πνζνχ 

απφ ηνπο Tour-Operators πξνο ην Φ.Γ. ηνπ πάξθνπ (Boo 1992). Οη Lindberg & Hawkins (1993) 

αλαθέξνπλ φηη ηα έζνδα απηά πξέπεη λα δηαηίζεληαη εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην θφζηνο πξνζηαζίαο κηαο 

πεξηνρήο απμάλεη φζν απμάλεη ε ρξήζε ηεο. 

       Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ελφο εζληθνχ πάξθνπ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δσλψλ δηαρείξηζεο 

αλάινγα κε ηηο θπζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο θάζε πεξηνρήο, ηελ επαηζζεζία θαη ηελ θέξνπζα 

ηθαλφηεηά ηεο (Ceballos-Lascurain 1996). Ζ ρσξνζέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, κε ειεγρφκελα 

κνλνπάηηα δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε επηζθεπηψλ (Σβνξψλνπ 2003).  

       Ζ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ελφο Σρεδίνπ Δπηζηεκνληθήο Παξαθνινχζεζεο (Σ.Δ.Π.) ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ ζε απηέο. Τα 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ 

επηζθέπηε, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ, ζεσξνχληαη ζήκεξα ηα πην πξφζθνξα 

εξγαιεία πξνζδηνξηζκνχ θαη ηήξεζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζε κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

(Σβνξψλνπ 2003). Σηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα, κφλν ζε ηέζζεξηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Γαδηά, 

Κεξθίλε, Πξέζπα, Εάθπλζνο) ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη (Σ.Δ.Π.). 
       Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθεί ε επηζθεςηκφηεηα ζην πάξθν ηεο Βφξεηαο 

Πίλδνπ θαη νη απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ πάξθνπ, αιιά 
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θαη ε θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ θαη ην πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

θαηαιχκαηα. 

 

2. Τλικά και Μέθοδοι 

2.1 Πεπιοσή έπεςναρ 

       Ζ πεξηνρή ηεο Β. Πίλδνπ αλαθεξχρζεθε Δζληθφ Πάξθν ην 2005 κε ηελ νλνκαζία «Δζληθφ Πάξθν 

Βφξεηαο Πίλδνπ» κε ηελ ΚΥΑ 23069/14-6-05   θαη πεξηιακβάλεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο εζληθνχο 

δξπκνχο Βίθνπ-Αψνπ θαη Πίλδνπ (Βάιηα Κάιληα). Τν Γηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ Πάξθνπ είλαη ν Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο. Σηε δηθαηνδνζία ηνπ πάξθνπ έρνπλ πεξάζεη δχν εζληθνί δξπκνί θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ 

αλήθνπλ ζην Γίθηπν «Natura 2000». Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθηαζε ηνπ πάξθνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 2 Δζληθνί Γξπκνί: Δζληθφο Γξπκφο Πίλδνπ (Β.Γ. 487/66, ΦΔΚ 120/Α/66) θαη Δζληθφο 

Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ (Π.Γ. 213/73, ΦΔΚ 198/Α/73) 

 11 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο 

 2 Τνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (Σπειαίνπ (ΦΔΚ 526/Β/73) θαη ε ραξάδξα ηνπ 

Βίθνπ (ΦΔΚ 95/Β/79) 

 1 Βηνγελεηηθφ Aπφζεκα (ππξήλαο ηνπ Δ. Γ. Πίλδνπ).  

 4 Σεκαληηθέο γηα ηα Πνπιηά Πεξηνρέο (IBA) (Πεγή: www.ornithologiki.gr): 1. Όξε 

Όξιηαθαο θαη Τζνχξγηαθαο (GR 050), 2. Όξνο Τχκθε (Γθακήια) θαη φξνο Σκφιηθαο (GR 

066), 3. Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ φξνο Μηηζηθέιη (GR 067), 4. Βάιηα Κάιληα (Δ. 

Γ. Πίλδνπ) (GR 068).  

 11 πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν «Natura 2000»: 1. Δζληθφο 

Γξπκφο Βίθνπ-Αψνπ, (GR 2130001) SCI, 2. Δζληθφο Γξπκφο Πίλδνπ (Βάιηα Κάιληα), 

(επξχηεξε πεξηνρή), (GR 1310003) SCI, 3. Όξνο Τχκθε (Γθακήια), (GR 2130009) SPA, 

4. Κνξπθέο Όξνπο Σκφιηθαο, (GR 2130002) SCI – SPA, 5. Όξνο Βαζηιίηζα, (GR 

1310001) SCI, 6. Κεληξηθφ Τκήκα Εαγνξίνπ, (GR 2130004) SCI, 7. Όξνο Μηηζηθέιη, 

(GR 2130008) SCI, 8. Πεξηνρή Μεηζφβνπ (Αλήιην- Καηάξα), (GR 2130006) SCI, 9. Όξε 

Όξιηαθαο θαη Τζνχξγηαθαο, (GR 1310004) SPA, 10. Βάιηα Κάιληα θαη Τερλεηή Λίκλε 

Αψνπ, (GR 1310002) SPA, 11. Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ ηκήκα φξνπο Μηηζηθέιη, 

(GR 2130011) SPA 

 64 ζπλνιηθά παξαδνζηαθνί νηθηζκνί (ΦΔΚ 594/Γ/13.11.78 θαη 423/Γ/20.6.95) 

 Πιήζνο θεξπγκέλσλ κλεκείσλ, θπξίσο Βπδαληηθψλ θαη Μεηαβπδαληηθψλ. 

 1 Γεσπάξθν (ε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ). 

       Τν πάξθν δηνηθεηηθά αλήθεη ζηνπο Ννκνχο Γξεβελψλ θαη Ησαλλίλσλ, έρεη  έθηαζε πεξίπνπ 

2.000.000 ζηξ., ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ δχν λνκψλ. Σηελ 

πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 97 θχξηνη νηθηζκνί, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη 

είλαη νξεηλνί. Πεξίπνπ ην 80% ησλ νηθηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζην Ν. Ησαλλίλσλ είλαη νξεηλνί, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζην Ν. Γξεβελψλ είλαη 50%.  

       Οη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη θηηζκέλνη ζε πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 400 κέρξη 

1.450 κ. Πάλσ απφ ην 70% ησλ νηθηζκψλ απηψλ απαληνχλ ζε πςφκεηξν κεηαμχ 800 θαη 1.100 κ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρσξνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ νηθηζκψλ ζηε γεσγξαθία ηεο 

πεξηνρήο. Σην Εαγφξη π.ρ. νη νηθηζκνί έρνπλ ρηηζηεί ζε πξνζήιηεο πιαγηέο θαη ζε νπηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο. 

      Όζνλ αθνξά ηε ρισξίδα ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ βξίζθνληαη πεξηζζφηεξα απφ 1.100 

είδε θπηψλ, ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηα νπνία είλαη ηα ελδεκηθά.  

      Πινχζηα είλαη θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο. Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξί ηα 61 είδε ζειαζηηθψλ, κε 

θπξηφηεξα ηελ θαθέ αξθνχδα, ην δαξθάδη , ην αγξηφγηδν Ζ ηρζπνπαλίδα πεξηιακβάλεη 20 είδε θαη 

ππνείδε ςαξηψλ, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηα πνηάκηα ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλαθέξεηαη 

απφ ηνπο Kattoulas et al. (1973), Economidis (1991), Karakousis et al. (1991), 14 είδε ακθηβίσλ, 30 

είδε εξπεηψλ, 147 πεξίπνπ είδε νξληζνπαλίδαο έρνπλ παξαηεξεζεί, απφ ηα νπνία 49 είδε 

θαηαηάζζνληαη ζηα απεηινχκελα (Species of Unfavourable Conservation Status) θαη 39 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 409/79 ηεο ΔΟΚ. 

       Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1981 ηεο ΔΣΥΔ, ε πεξηνρή είρε πιεζπζκφ 27.881 

θαηνίθνπο ην 1991 είρε 25.624 θαηνίθνπο, ελψ ην 2001 20.420 θαηνίθνπο πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ δχν λνκψλ. 
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Δικόνα 1: Φάξηεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ. (Πεγή: www.epirussa.gr) 

Picture 1: Map of National Park North Pindos 

 

       Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο ρψξαο, πεξηιακβάλεη ηνπο νξεηλνχο 

φγθνπο ηεο Τχκθεο, ηνπ Λχγθα, ηνπ Σκφιηθα θαη ηνπ Όξιηαθα ηεο Βφξεηαο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ.             

Έρεη έθηαζε 2.000 Km
2
 πεξίπνπ (κέγηζην πιάηνο 64,5 ρηιηφκεηξα, κέγηζην κήθνο 53 ρηιηφκεηξα, 

πεξίκεηξνο 220,5 ρηιηφκεηξα) θαη δελ απνηειεί εληαία δηνηθεηηθή ελφηεηα. 

       Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Ννκαξρίαο Ησαλλίλσλ ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ είλαη 141 απφ ηα νπνία 24 βξίζθνληαη ζην Γήκν 

Κφληηζαο, 1 ζην Γήκν Είηζαο, 4 ζην Γήκν Ησαλληηψλ, 82 ζην Γήκν Εαγνξίνπ θαη 30 ζην Γήκν 

Μεηζφβνπ. Αληίζεηα ζην Ννκφ Γξεβελψλ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εθεί Ννκαξρίαο ηα μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ είλαη 58, ζηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη 

πιένλ ζην λέν θαιιηθξαηηθφ Γήκν Γξεβελψλ. Τα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή 

ππνδνκή γηα θηινμελία επηζθεπηψλ ηνπ πάξθνπ. 

      Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ βξίζθνληαη θαη 6 νξεηβαηηθά θαηαθχγηα ηα νπνία είλαη: 

Καηαθχγην Γνπκάξαο, Καηαθχγην Φ.Ο.Σ. Γξεβελψλ, Καηαθχγην Γθακήιαο, Kαηαθχγην Μηηζηθέιη, 

Καηαθχγην Σκφιηθα, Καηαθχγην Βσβνχζαο. Τέινο, ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο είλαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ 3 ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ: ην Φηνλνδξνκηθφ θέληξν Βαζηιίηζαο, Φηνλνδξνκηθφ θέληξν 

Ηδξχκαηνο Αβέξσθ, Φηνλνδξνκηθφ θέληξν Γήκνπ Μεηζφβνπ. Παξάιιεια ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

πάξθνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 10 ηδησηηθέο εηαηξείεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

2.2 Μεθοδολογία 

      Ζ παξνχζα έξεπλα  πνπ δηεμήρζε ζην Δζληθφ Πάξθν ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ είρε ζαλ ζηφρν ηελ 

θαηαγξαθή ησλ νηθνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πάξθνπ κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ, ηνπ πξνθίι ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επηρεηξεκαηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ, αιιά θαη ην πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ κέζα απφ ην βιέκκα 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηνρήο. 

       Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη απηή ησλ αλνηθηψλ ζπλεληεχμεσλ (εξσηεκαηνιφγηα). Ζ 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ δηήξθεζε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2010 κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 2011. 

Σπλνιηθά εξσηήζεθαλ 130 μελνδφρνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 (66%) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

       Τα εξσηεκαηνιφγηα αξηζκήζεθαλ θαη νη θσδηθνπνηεκέλεο πηα απαληήζεηο επεμεξγάζηεθαλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην Statistica v.8. Πέξα απφ ηε βαζηθή πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έγηλε ζηαηηζηηθή 

δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ (correlation) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελδηαθέξνληνο κε εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ πηλαθνπνίεζεο (crosstabulation) θαη ειέγρσλ αλεμαξηεζίαο Φ
2
.  

 

3. Αποηελέζμαηα έπεςναρ 

       Σπλνιηθά ήηαλ εθηθηφ λα βξεζνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα καο νη ηδηνθηήηεο ησλ 130 απφ 

ηα 199 θαηαιχκαηα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα, θαζφηη θάπνηα απφ απηά ππνιεηηνπξγνχλ ή έρνπλ 

θιείζεη. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θαηαιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην πάξθν ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

 



 4 

3.1 Πποθίλ ηυν ξενοδοσειακών μονάδυν 

       Τν 85,4% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ε επηρείξεζε είλαη νηθνγελεηαθή, ελψ ην 14,6% απάληεζε 

αξλεηηθά. Σε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  (80%) νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαιπκάησλ έρεη κφληκε θαηνηθία  

ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζε ηνπο, ελψ κφλν ην 1/5 (20%) θαηνηθεί ζε άιιε πεξηνρή. Μφιηο ζηα κηζά απφ 

ηα θαηαιχκαηα (49,2%) επηδνηήζεθε ε θαηαζθεπή ηνπο απφ θάπνην πξφγξακκα (Leader, ΟΠΑΑΦ ή 

άιιν), ελψ ην 50,6% δήισζε φηη δελ έρεη πάξεη θάπνην πξφγξακκα. Τα 2/3 πεξίπνπ (61%) απηψλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2001-2010) φπσο δίλεηαη ζην ζρήκα 1, ελψ πξηλ κηα 

εηθνζαεηία ππήξρε κφιηο ην 14% ησλ ζεκεξηλψλ θαηαιπκάησλ.  
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σήμα 1: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

Figure 1: Opening of the hotel unit 

       Ζ πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ θαηά κήλα δίλεηαη ζην ζρήκα 2, ζην νπνίν 

θαίλεηαη φηη: ηνλ Ηαλνπάξην ηα θαηαιχκαηα εκθαλίδνπλ πιεξφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

ηνπο ηεο ηάμεσο 25,2%, ηνλ Φεβξνπάξην 22%, ηνλ Μάξηην 22,1%, ηνλ Απξίιην 24,4%, ηνλ Μάην 

εκθαλίδεη πηψζε θαη θπκαίλεηαη ζην 12%, φπσο θαη ηνλ Ηνχλην θαη δηακνξθψλεηαη ζην 11,1% θαη 

ηνλ Ηνχιην θαη αγγίδεη ην 11,5%. Τνλ Αχγνπζην εκθαλίδεη άλνδν ζην 23,3%, ηνλ Σεπηέκβξην ζην 

17,6%, ηνλ Οθηψβξην ζην 20,4%, ηνλ Ννέκβξην ζην 19,9% θαη ηέινο ν Γεθέκβξηνο είλαη ν κήλαο 

κε ηελ κεγαιχηεξε πιεξφηεηα ζε πνζνζηφ 28,9%. 
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σήμα 2: Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ θαηά κήλα. 

Figure 2: Οccupancy hotel accommodations in months.  
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3.2 Πποθίλ ηυν επιζκεπηών 

       Μηα νκάδα εξσηήζεσλ είρε σο ζθνπφ λα πεξηγξαθεί απφ ηνπο μελνδφρνπο ην πξνθίι ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ 

πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ νη κηζνί πεξίπνπ επηζθέπηεο (47%)  είλαη λένη πνιίηεο ειηθίαο 26 έσο 45 εηψλ. 

Πην αλαιπηηθά : 11,3% είλαη ειηθίαο απφ 18-25 εηψλ, 20,1% είλαη ειηθίαο απφ 26-35 εηψλ, πνζνζηφ 

27,3% είλαη απφ 36-45 εηψλ, 23,3% απφ 46-55 εηψλ, 11,6% απφ 56-65%, ελψ ηέινο πνζνζηφ 6,4% 

εηψλ είλαη ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 66 εηψλ.  

       Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ (89,4%) είλαη Έιιελεο θαη κφλν ην 10,6% είλαη 

αιινδαπνί. Όζνλ αθνξά ηνπο Έιιελεο, ην 38% πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, ην 35% 

απφ ηελ Αηηηθή, ην 12% απφ ηελ Ήπεηξν, ην 8% απφ ηελ Θεζζαιία, ελψ ην 7% πξνέξρεηαη απφ άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ελψ νη αιινδαπνί θαηά 28% πξνέξρνληαη απφ ηελ Γεξκαλία, ην 25% απφ ην 

Ηζξαήι, ην 22% απφ ηελ Ηηαιία, ην 20% απφ ηελ Αγγιία θαη ηέινο ην 5% πξνέξρεηαη απφ άιιεο ρψξεο.  

       Σχκθσλα κε ηνπο μελνδφρνπο νη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ζε 

πνζνζηφ 23,3% ηα Σαββαηνθχξηαθα, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 37,1% ηηο Αξγίεο, 29,2% επηζθέπηνληαη 

ηελ πεξηνρή ηα Τξηήκεξα θαη κφιηο ην 10,4% ηηο Καζεκεξηλέο. Τέζζεξηο ζηνπο 10 επηζθέπηεο (36,7%), 

έξρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνλ Φεηκψλα θαη ζε ίδην πνζνζηφ πεξίπνπ ηηο άιιεο επνρέο, Άλνημε (21,4%), 

Φζηλφπσξν (21,1%) θαη Καινθαίξη (20,8%). Τα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ είλαη : θπξίσο ε ήξεκε 

δηακνλή (58,5%), ηα ζπνξ ζηε θχζε (23,8%) ν πεξίπαηνο ζηε θχζε (14,6%) θαη κφιηο ην 3,1% γηα 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξεηβαζία, πεδνπνξία ή θάπνην ζπλέδξην. 

       Ωο πξνο ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ (θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ), ην 9,6% ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή είλαη Θξεζθεπηηθφο, ην 0,8% είλαη Αξραηνινγηθφο, ην 7% είλαη Σπλεδξηαθφο, ην 10,1% 

Φπζηνιαηξηθφο, ην 18,7% Δθπαηδεπηηθφο, ην 7,1% Μνπζεηαθφο, ην 21,% Οηθνινγηθφο, ην 14,6% 

Πεξηπέηεηαο ζηε Φχζε θαη ηέινο ην 11,1% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Κπλεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ.  Οη 

ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ εθηηκνχλ 

φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έξρνληαη νη επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή, ζε πνζνζηφ 41,2%, είλαη γηα 

ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, κφιηο ην 16,4% έξρεηαη γηα ην Δζληθφ Πάξθν, ελψ ηα ρεηκεξηλά θαη 

ελαιιαθηηθά ζπνξ ζηε θχζε ζπγθεληξψλνπλ ηα ίδηα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη θπκαίλνληαη 

ζην 21,2%.  

 

 3.3 Πποθίλ ηυν ξενοδόσυν 

       Με κηα νκάδα εξσηήζεσλ επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ μελνδφρσλ θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηά ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη  κφιηο ην 6,3% 

απηψλ πξνζειθχεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κέζσ δηαθήκηζεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην 6,9%  κέζσ 

δηαθήκηζεο ζηνλ παλειιήλην ηχπν, ην 17,8% κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζε πεξηνδηθά ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ην 20,2% κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν, ην 16,7% κε ηελ δηαθήκηζε κέζσ πειαηψλ, 

ην 13,5% κε ηελ δηαθήκηζε κέζσ ξαδηνθψλνπ ή ηειεφξαζεο θαη ηέινο ην 18,6% δήισζε φηη 

πξνζειθχεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κέζσ ησλ πεξαζηηθψλ πνπ έξρνληαη ηπραία ζηε κνλάδα. 

       Μφλν ην 1/3 πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (36,2%)  δηνξγαλψλεη νηθνηνπξηζηηθέο απνδξάζεηο ζην 

πάξθν θαη απφ απηέο κφλν ηα 2/3 (66%) νξγαλψλνπλ δξάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλεξγαζία 

κε νξγαλσκέλεο νηθνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ νη ππφινηπεο είηε αθνινπζνχλ δηθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα είηε ζπλεξγάδνληαη κε ηδηψηεο μελαγνχο (8,5%). Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν, πνπ ππνδειψλεη 

νξγαλσκέλε θαη δπλακηθή νηθνηνπξηζηηθή ππνδνκή ζηελ πεξηνρή, είλαη φηη ηα ζπλεξγαδφκελα γξαθεία 

νηθνηνπξηζκνχ είλαη ηνπηθά (37%), έρνπλ έδξα ηνλ λνκφ ( 40,7%) θαη κφλν ην 22,3% είλαη εζληθνχ 

ραξαθηήξα.  

       Τν απνζαξξπληηθφ είλαη φηη ην 63,8% ησλ μελνδνρείσλ παξέρνπλ κφλν δηακνλή θαη δελ 

αμηνπνηνχλ ηνλ θπζηθφ πινχην ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, κέζσ πξνβνιήο θαη νξγάλσζεο απνδξάζεσλ ζηε 

πεξηνρή ηνπο γηα πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.  

       Τα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (86,2%) ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθά 

πξντφληα ζηελ θνπδίλα ηνπο, ζε αληίζεζε κε ην 13,8% πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί. Καηά ηνπο Dixon and 

Sherman (1991) νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δίλνπλ θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Απφ ηε θχζε ηνπο νη πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο δίλνπλ επθαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηζηνχ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ 

(Παπαγεσξγίνπ θ.ά. 2003).  

       Δπίζεο ζε εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε εμέθξαζε ην 55,4% άκεζα ηελ πξνζπκία γηα ηελ χπαξμε ελφο 

ζπκβνιηθνχ πνζνχ (π.ρ. 2 €) ζην ηηκνιφγηφ ηνπο, ην νπνίν ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πειάηε θαη ζα 

απνδίδεηαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο, γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Απηφ δείρλεη φηη έρεη 

γίλεη θαηαλνεηή ε αμία ηνπ πάξθνπ θαη ε ζεκαζία ηνπ σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρήο ηνπο, 

ελψ ην ππφινηπν 44,6% εκθαλίδεηαη αξλεηηθφ θαη επηζεκαίλεη γηα αθφκε κηα θνξά φηη ζηελ δχζθνιε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε Διιάδα, απνηειεί πνιπηέιεηα ε πεξηζζφηεξε επηβάξπλζε ζηνπο 
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πειάηεο. Σε αξθεηά πάξθα έρεη θαζηεξσζεί ε παξαθξάηεζε απφ ηνπο Φ.Γ. ελφο ζπκβνιηθνχ πνζνχ απφ 

ηα  θέξδε ησλ Tour-Operators γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα πάξθα  (Boo 1992). 

       Δπίζεο ην 85,4% ηνπ δείγκαηνο εμέθξαζε ηελ επηζπκία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ κεηαμχ 

ησλ μελνδφρσλ γηα ειεθηξνληθή θξάηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα χπαξμε θελψλ 

δσκαηίσλ, ελψ κφλν ην 15,6% βιέπεη αξλεηηθά ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. Απνηειεί έλα ζεηηθφ ζηνηρείν 

γηα νξγάλσζε-βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά παξάιιεια 

ππνδειψλεη θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

       Έλα άιιν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφηαλ ζρεηηθά κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ηνπ 

Πάξθνπ. Τν 48,5% ηνπ δείγκαηνο γλψξηδε ηελ χπαξμή ηνπ, ελψ ην 51,5% φρη. Τν 17,5% φζσλ 

απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δήισζε φηη έρεη θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο θπξίσο κέζσ θπιιαδίσλ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ελψ ην 82,5% δήισζε φηη δελ 

έρεη ζπλεξγαζία. Τν 54,5% δήισζε φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, ελψ ην 45,5% εκθαλίδεηαη κε ηθαλνπνηεκέλν θαη επηζεκαίλεη κηα δπζηνθία φζνλ αθνξά 

ην ζέκα ηεο δηάζεζεο θπιιαδίσλ. Τν ζεηηθφ είλαη φηη απφ απηνχο (82,5%) πνπ δελ έρνπλ ζπλεξγαζία 

κε ην Φ.Γ., πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (56,7%) επηζπκνχλ άκεζα ζπλεξγαζία καδί ηνπ ζε ζέκαηα: 

νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πξνζηαζίαο θαη πξνβνιήο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πάξθνπ.  

       Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Φ.Γ. πξέπεη λα θάλεη πην έληνλε θαη γλσζηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ πεξηνρή 

κε θάζε ηξφπν, αιιά θαη λα ελεκεξψλεη θνξείο, επηκειεηήξηα, πνιίηεο γηα ην πξνζηαηεπηέν 

αληηθείκελν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη παξάιιεια λα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οη έιεγρνη γηα ηπρφλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ζηηο δηάθνξεο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. 

 

4. Πποβλήμαηα  

       Όπσο φια ηα Δζληθά Πάξθα έηζη θαη απηφ ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ αληηκεησπίδεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ζε κέγεζνο θαη έληαζε. Τα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή 

είλαη: ην ππθλφ δαζηθφ νδηθφ δίθηπν, ε βφζθεζε, ε παξάλνκε πινηνκία. Σηνλ ηνκέα απηφ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα άηνκα σο θχιαθεο ηνπ πάξθνπ αιιά θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (κέζα 

κεηαθνξάο, αζχξκαηνη επηθνηλσλίαο, ειεγρφκελεο δηαβάζεηο, παξαθνινχζεζε επηζθεςηκφηεηαο).  

       Ζ ειιηπήο γλψζε: ηφζν γηα ηα φξηα ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ (κφλν ην 34,6% γλψξηδε φηη ε επηρείξεζε 

ηνπ είλαη κέζα ζην Δζληθφ Πάξθν θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ) φζν θαη γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο (άγλνηα ην 51,5%) είλαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη κε εμσζηξέθεηα ηνπ 

Φ.Γ., ελεκέξσζε κε θάζε δπλαηφ κέζν πξψηηζηα ησλ θαηνίθσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ηνπ πάξθνπ γηα 

ηνλ πινχην ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ νηθνηνπξηζηηθή ππνδνκή ηνπ πάξθνπ φζνλ αθνξά θέληξα 

ελεκέξσζεο (ιεηηνπξγνχλ πέληε), κνλνπάηηα, ζήκαλζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή σο πνιχ θαιή.  

       Ζ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο μελνδφρνπο ηνπ πάξθνπ είλαη : ζθνππίδηα 

16%, έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπίνπ 13,1%, αλεπαξθείο νδηθέο θαη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο 11,9%, 

έιιεηςε Σρεδηαζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 11,6%,ππεξβφζθεζε 8,9%, ππξθαγηέο-ππξαζθάιεηα 

8,7%, ιαζξνυινηνκίεο 8,5%, απηνθίλεηα 8,2%, έιιεηςε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη νξγάλσζεο 7,6%, 

πάξα πνιινί επηζθέπηεο 3,8%, άιια (π.ρ. ιαζξνζεξία) 1,7%.  

       Τα πξνβιήκαηα απηά είλαη πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πάξθν θαη δείρλνπλ ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ ζην πάξθν, θελφ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ν Φ.Γ. 

ζε ζπλεξγαζία κε  ηνπηθνχο θνξείο  θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. 

       Ζ έιιεηςε δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ε αδπλακία ηεο ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θιηλψλ, ε απνπζία ελεκέξσζεο κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ γηα 

δπλαηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο επηζθέπηεο ηνπ πάξθνπ, απνηειεί έλα 

πξφβιεκα ε κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

5. ςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ 

       Τν Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ, κε ηε νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ, είλαη πιένλ πξνζβάζηκν απφ 

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηα αεξνδξφκηα θαη ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. Ζ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηά ηνπ, ην 

έληνλν αλάγιπθν κε ηελ πνηθίιε ελαιιαγή ηνπ, ην κσζατθφ ηνπ ηνπίνπ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ νηθηζκψλ 

ηνπ ην θαζηζηά ζαλ έλα κνλαδηθφ νηθνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη έηζη πξέπεη λα είλαη. 

       Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δπλακηθή ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο σο πξνο ηελ ππνδνκή ησλ 

θαηαιπκάησλ, φπσο απηή θαηαγξάθεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Παξάιιεια θαη ε νηθνηνπξηζηηθή 

ππνδνκή έρεη βειηησζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Φξεηάδεηαη κηα νξγαλσκέλε, θαιά κειεηεκέλε 

πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ Πάξθνπ, βειηίσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ψζηε απηφ λα θαηαζηεί 
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νηθνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, δειαδή πνηνηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη 

ζε επξσπατθφ ή παγθφζκην επίπεδν, κε φηη ζεηηθά ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Πάξθνπ. 

        Έηζη κφλν ζα είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αιινδαπψλ νηθνηνπξηζηψλ, νη νπνίνη 

είλαη κελ απαηηεηηθνί ζηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

απνθαζηζκέλνη λα ηηο πιεξψζνπλ φηαλ ηηο αλαθαιχςνπλ.  

       Ζ ρξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ηνληζηεί θαη 

πξνβιεζεί πεξηζζφηεξν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν πξνβνιήο θαη δηαλνκήο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ (ηδίσο ησλ Π.Ο.Π.) θαη λα αλαπηπρζνχλ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

       Σηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη 

πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ νη μελνδφρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πάξθν, θαη πηζηεχνπλ φηη ζα 

βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ κε : ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ 

(28,4%), ηελ νξγάλσζε ρψξσλ αλαςπρήο (19,9%), ηελ θαιχηεξε ζήκαλζε (19,3%), ηε βειηίσζε ηνπ 

ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ (17,1%), ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (14,7%) 

αιιά θαη θαιχηεξε θχιαμε (0,6%) γηα ηελ απνηξνπή ππνβάζκηζεο ησλ επαίζζεησλ νηθνινγηθά 

πεξηνρψλ ηνπ πάξθνπ. 

       Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηεξάξρεζαλ νη επηρεηξεκαηίεο κε ηα θαηαιχκαηα ζην 

πάξθν, κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ κε νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, παξαθνινχζεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο ζην πιαίζην ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ πάξθνπ, πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν Φ.Γ. ηνπ Πάξθνπ. 
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Abstract 

       The north Pindos National Park established in 2005 and it includes the Vikos-Aoos and Valia 

Kalda national parks. It is an area with rich biodiversity and huge ecological importance which 

becomes evident from the 11, till today, protected areas belonging to the Natura 2000 protected 

network, 11 wild life refugees, 2 Sites of Outstanding Natural Beauty 1 biogenetic reserve and 4 

important areas for birds. The high interest and number of visitors in the area is reflected in the 

dynamics for developing hotel accommodation in the last decades, which are currently about 199 in the 

larger area, and the satisfactory ecotouristic infrastructure including 6 Information Centres, a large 

number of paths, observatories and view points, the activity of 10 alternative tourism businesses, 6 

mountain refuges and 3 ski centres. The majority of hotel units (85%) out of the 130 that were included 

in our research sample are family business, the 2/3 of which were created in the 2000-2010 decade. 

The highest percentage of hotel bookings is observed in winter period and the park visitors are mainly 

Greeks (89,4%) and young men (26-45 ys old), and originate primarily from the Macedonia (38%) and 

Atiiki (35%) Peripheries. Foreign visitors originate mainly from Germany, Israel, Italy and United 

Kingdom. Approximatly half of the hotel owners (55,4%) are keen to add a symbolic amount (e.g. 2 €) 

to their accommodation prices to support the management of the Park from the Management Body. 

Furthermore, 85,4% of hotel owners is favourable to connecting their business to the Internet, 

considering it improves customer service, and cooperates with, mostly local, alternative tourism 

business. In addition, in 85% of hotels examined the provided food services are based on local 

products. Some of the challenges that need to be addressed by the Park Management Body are the park 

organization, planning (spatial and temporal distribution in the context of the current park capacity), 

quality, certification of the ecotouristic product, and visitor monitoring. 
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