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Περίληψη 
Η περιοχή του ∆ήμου ∆υτικής Αχαΐας αποτελεί μια σημαντική εδαφική έκταση που 
χαρακτηρίζεται από την έντονα δυναμική παραλιακή-πεδινή περιοχή με εκτεταμένο θαλάσσιο 
μέτωπο και την ευρύτερη αγροτική πεδινή-ημιορεινή ενδοχώρα με εκτεταμένη ανάπτυξη και 
σχετικώς ήπιες μεταβολές του φυσικού ανάγλυφου. 
Από πλευράς απασχόλησης στην περιοχή παρατηρείται πολυδραστηριότητα, η οποία 
εστιάζεται στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες 
(κυρίως στην έδρα του ∆ήμου) και στη βιομηχανία (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών). 
Έχοντας ως δεδομένο τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδος, το υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ∆.Ε. ∆ύμης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
∆ήμου ∆υτικής Αχαΐας, καθώς και πλήθος εκπονηθέντων, αλλά και εκπονούμενων, 
υποστηρικτικών μελετών, εκτιμάται ότι ο στοχευμένος αειφορικός τουρισμός δύναται να 
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. 
Ο μαζικός τουρισμός του παρελθόντος δύναται να αντικατασταθεί, πλέον, από νέου είδους 
ποιοτικές δράσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής 
(όμορφο φυσικό περιβάλλον, υποδομές, πολλαπλές οικονομικές δραστηριότητες, κλπ.) 
δύνανται να καταστήσουν την περιοχή μελέτης ως πρότυπο αειφορικής τουριστικής 
ανάπτυξης.  Προϋπόθεση αυτού αποτελεί η υιοθέτηση ως μοντέλου σχεδιασμού και 
υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαμόρφωσης και προώθησης τοπικών 
τουριστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.   
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αφορούν δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο, 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως αγροτουρισμός, ορεινός, θρησκευτικός, 
πολιτιστικός, περιηγητικός κ.α., προσαρμόζονται στο περιβάλλον και συμβάλουν στη 
διάχυση των διαφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ενδοχώρα. Βοηθούν, δε, 
παράλληλα την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και τη συγκράτηση των τοπικών πληθυσμών 
σε ημι-ορεινές ή ορεινές και προβληματικές περιοχές. 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται αναφορά στις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και στις 
αδυναμίες της περιοχής, αξιολογούνται οι σχετικές επιπτώσεις στους φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους και επισημαίνονται οι πολιτικές που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη 
ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ευημερίας των 
κατοίκων της περιοχής. ∆ιερευνώνται οι δυνατότητες προώθησης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, σε συνάρτηση με την χωρητικότητα της υπό εξέταση περιοχής, ως βασικά 
κριτήρια αναπτυξιακής προοπτικής, δίδοντας, συνάμα, το έναυσμα για μια περαιτέρω και εις 
βάθος διερεύνηση του θέματος από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρξει μια 
εναλλακτική αναπτυξιακή και ταυτοχρόνως αειφορική προοπτική στην τοπική κοινωνία. 

Λέξεις – κλειδιά: 
∆υτική Αχαΐα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τοπική ανάπτυξη, φυσικοί και πολιτιστικοί 
πόροι, συγκριτικά πλεονεκτήματα 
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1. Πρόλογος 
 

  Ο τουρισμός ως φαινόμενο της εποχής μας, στην παρούσα εισήγηση, γίνεται 

αντιληπτός ως μια σειρά δραστηριοτήτων με παγκόσμιο χαρακτήρα, των οποίων η 

συνολική διαδικασία εξελίσσεται με τρόπο συστηματικό.  

 

  Υποστηρίζεται δε, ότι αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία θα πρέπει να συντελεί 

στην προστασία και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, στην κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη και στη διασφάλιση της πολιτιστικής πολυμορφίας, απαιτώντας 

έτσι, από τους εμπλεκόμενους φορείς, λεπτομερή προσοχή στο σχεδιασμό, πολλώ 

δε μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε μια εναλλακτική και βιώσιμη μορφή του 

τουρισμού. 

Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στις επενδύσεις. Επίσης, 

δεν αποτυπώνεται σε ένα μεμονωμένο κλάδο, καθώς συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων. Για κάθε 1.000 Ευρώ τουριστική δαπάνη το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 

2.220 Ευρώ. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και η 

εκτεταμένη ακτογραμμή αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τη 

χώρα έναν διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και 

Τουρισμού (WTTC), προβλέπεται σχεδόν 50% αύξηση των επισκεπτών στα 21 

περίπου εκ. για το έτος 2020. Σήμερα, η κρίση την οποία διέρχεται η οικονομία μας 

υποδεικνύει την αναγκαιότητα υιοθέτησης δράσεων στην κατεύθυνση προσαρμογής 

σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Το νέο αυτό αναπτυξιακό πρότυπο θα στοχεύει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην 

τόνωση της εξωστρέφειας της κάθε περιοχής, τα οποία καθιστούν εφικτή τη βιώσιμη 

ανάπτυξη μέσα σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.  

 

Σκοπός της εισήγησης είναι η αναφορά στις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά 

και στις αδυναμίες της περιοχής, η αξιολόγηση των σχετικών επιπτώσεων στους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και η επισήμανση των πολιτικών που 

εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας του 

περιβάλλοντος και ευημερίας των κατοίκων της περιοχής. Γίνεται διερεύνηση των 

δυνατοτήτων προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε συνάρτηση με την 
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χωρητικότητα της υπό εξέταση περιοχής, ως βασικά κριτήρια αναπτυξιακής 

προοπτικής. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η παροχή επαρκών στοιχείων προς 

τους λήπτες πολιτικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την εφαρμογή μιας 

επιθετικής στρατηγικής τουριστικής πολιτικής προώθησης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες ποικίλων τουριστικών συνεργιών τόσο 

μεταξύ γειτονικών προορισμών όσο και μεταξύ συγγενών θεματικών τουριστικών 

προορισμών και πακέτων, όπως π.χ. μαζικός και παραθεριστικός τουρισμός με 

οικοτουρισμό, γαστρονομία και πολιτισμός κ.α. 

 

Όμως, επειδή ακριβώς απαιτείται προσεκτικός και μεθοδολογικός σχεδιασμός, 

μέσα από το προαναφερθέν εναλλακτικό πρίσμα, πρέπει να γίνει, καταρχήν, μνεία 

στα χαρακτηριστικά της περιοχής αναφοράς. 

 

 

2. Παρουσίαση της περιοχής αναφοράς 
 

  Η περιοχή του ∆ήμου ∆υτικής Αχαΐας αποτελεί μια σημαντική εδαφική έκταση 

(572,22 km², ήτοι το 17,50% του Ν. Αχαΐας), η οποία κείται στο Βορειοδυτικό άκρο 

της Πελοποννήσου (Χάρτης Χ.2.1), συνορεύει προς τα Νότια με το Ν. Ηλείας, 

βρέχεται ∆υτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και Βόρεια από τον Πατραϊκό κόλπο, ενώ 

Βόρεια συνορεύει με το ∆ήμο Πατρέων και ανατολικά με τον ορεινό ∆ήμο 

Ερυμάνθου. 

Ο ∆ήμος απαρτίζεται από τους 4 τέως ∆ήμους ∆ύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ωλενίας, 

συνολικού πληθυσμού 25.916 κατοίκων1, που συνενώθηκαν με το Ν. 3852/2010, 

αποτελώντας μια νέα δυναμική διοικητική ενότητα, η οποία φιλοδοξεί να 

διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί μέσα στο γενικότερο χωρικό «γίγνεσθαι». 

 

                                                            
1 Απογραφή του 2011, ΕΛΣΤΑΤ 
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Χάρτης Χ.2.1 : Περιοχή Μελέτης (∆ήμος ∆υτικής Αχαΐας)2 

 

  Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονα δυναμική παραλιακή-πεδινή 

περιοχή με εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο και την ευρύτερη αγροτική πεδινή-

ημιορεινή ενδοχώρα με εκτεταμένη ανάπτυξη και σχετικώς ήπιες μεταβολές του 

φυσικού ανάγλυφου (Εικ. Ε.2.1 & Ε.2.2) 
                                                            
2 Πηγή : «ΑΧΑΪΑ Α.Ε. (2001) 
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Εικόνα Ε.2.1: Εναέρια άποψη του ∆ήμου ∆υτικής Αχαΐας3 

 

 
Εικόνα Ε.2.2: Άποψη του ∆ήμου από το όρος Μόβρη4 

 

  Οι σημαντικότερες μεταβολές του φυσικού ανάγλυφου εντοπίζονται σε τρεις, 

κυρίως, περιοχές : 

                                                            
3 Πηγή: Προσωπικό Αρχείο 
4 Πηγή: Προσωπικό Αρχείο 
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1. Στο ακρωτήριο του Αράξου με τη χαμηλή οροσειρά των Μαύρων Όρεων (Εικ. 

Ε.2.3) 

2. Στο όρος Μόβρη που αποτελεί φυσικό εμπόδιο προς την ενδοχώρα και 

διατρέχει το ∆ήμο στο μεγαλύτερο μέρος του (Εικ. Ε.2.4) 

3. Στο ιδιόμορφο όρος Σκόλλις (ή Σαντομέρι) στην ενδοχώρα του ∆ήμου (Εικ. 

Ε.2.5) 

 

 
Εικόνα Ε.2.3: Τα Μαύρα όρη5 

 

 
Εικόνα Ε.2.4: Το όρος Μόβρη6 

                                                            
5 Πηγή: http:/www.nea.gr/tour/Pages/Diadromes/diadromh15.htm 
6 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 



 7

 
Εικόνα Ε.2.5: Το όρος Σκόλλις 7 

 

Από γεωλογικής πλευράς, η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την επικράτηση 

των γεωλογικά πρόσφατων σχηματισμών, που εμφανίζονται επιφανειακά ή που 

αναπτύσσονται στο υπέδαφος και συνιστούν το γεωλογικό υπόβαθρό της, από τους 

νεώτερους προς τους παλαιότερους (τεταρτογενείς προσχώσεις της εποχής του 

Ολόκαινου, νεογενή ιζήματα της εποχής του Πλειόκαινου γεωτεκτονική ζώνη 

Γαβρόβου – Τριπόλεως, της εποχής του Ανώτερου Ολιγόκαινου) (Σταυρόπουλος, 

2003). 

 Η ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου στην ευρεία υδρολογική λεκάνη, 

χαρακτηρίζεται από την ακτινωτή διάταξη χειμάρρων και υδατορεμάτων που 

διασχίζουν την πεδινή ζώνη και έχουν προέλευση το όρος Μόβρη, με κυριότερο 

αποδέκτη αυτών και όλων των λοιπών επιφανειακών απορροών της τον ποταμό 

Λάρισο, που εκρέει στη λίμνη Πρόκοπος (της περιοχής του ∆άσους της Στροφυλιάς) 

και στις κατακλυζόμενες εκτάσεις που την περιβάλλουν. 

  Αξιοσημείωτο είναι ότι η λίμνη Πρόκοπος, μαζί με τη λιμνοθάλασσα του 

Αράξου (ή Πάπα)8, αποτελούν σπουδαίο οικολογικό δυναμικό της περιοχής 

αναφοράς, που θα εξετασθούν παρακάτω. 

                                                            
7 Πηγή: http:/www.nea.gr/tour/Pages/Dimoi/olenia.htm; 
8 Επειδή κατά την Ενετοκρατία τροφοδοτούσε με ψάρια το Βατικανό (βλ. και Ιστορικό Λεξικό των 
Πατρών, Κ. Τριανταφύλλου, Έκδοση Β’, 1980) 
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  Σημαντικός ποταμός της περιοχής, αλλά και του Ν. Αχαΐας είναι ο ποταμός 

Πείρος (με τον παραπόταμό του Σερδινή), που εκβάλλει κοντά στην Κάτω Αχαΐα, 

σχηματίζοντας εκεί σημαντικό βιότοπο. 

 Το κλίμα της δυτικής Αχαΐας και ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων περιοχών της, 

χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, άφθονες βροχοπτώσεις, σχετικά μικρή νέφωση 

και μεγάλη ηλιοφάνεια (Σταυρόπουλος, 2003). 

  Η βορειοδυτική Πελοπόννησος, όπου εντάσσεται και η περιοχή μελέτης, από 

την κλιματική ταξινόμηση της Ελλάδος κατά Thornthwaite (Καρράς 1973), 

κατατάσσεται στις ζώνες με κλίμα όπου οι βροχοπτώσεις υπερτερούν της 

εξατμισιδιαπνοής (C2), με έλλειψη υγρασίας κατά το θέρος (S2) και γενικά μεγάλη 

θερμική δραστικότητα (Β3), δηλαδή μεγάλη προσφορά θερμικής ενέργειας με θερινό 

ποσοστό θερμικής δραστικότητας 48% (b4) και κατά συνέπεια αυξημένο ποσοστό 

δυνητικής εξατμισοδιαπνοής. (Χάρτης Χ.2.1) 

 

 
Χάρτης Χ.2.1 : Κλιματική ταξινόμηση της Ελλάδος9 

 

Στα κεντρικά σημεία του ∆ήμου υπάρχουν ελάχιστες δασικές εκτάσεις, ενώ τέτοιες 

σημαντικές υπάρχουν στα δυτικά του ∆ήμου στη ∆.Ε. Λαρίσου, όπου εκεί αρχίζει το 

πανελληνίως γνωστό δάσος της Στροφυλιάς και η λίμνη του Κοτυχίου10, που 

προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR (Ασημακόπουλος et al., 1996), καθώς και 

                                                            
9 Πηγή: Καράς, Γ. (1973) 
10 Ανήκει στο Ν. Ηλείας 
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σε ορισμένες τοποθεσίες του όρους Μόβρη, όπου παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα 

χλωρίδα και πανίδα (Τσίπης & Πουλτσάκη, 1994). 

  Η περιοχή «∆άσος Στροφυλιάς - Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου» αποτελεί πλέον 

ένα από τα 26 Εθνικά Πάρκα της χώρας μας για τα οποία έχει συσταθεί Φορέας 

∆ιαχείρισης (Ν. 3344/2002) και λόγω της εξαιρετικής της σημασίας προστατεύεται 

από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Είναι μια από τις 11 περιοχές της Ελλάδας που 

αποτελούν Υγροτόπους ∆ιεθνούς σημασίας (Σύμβαση Ramsar). Τμήμα της περιοχής 

έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο «NATURA 2000» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα 

Πουλιά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και ολόκληρη η περιοχή είναι προτεινόμενη Ειδική 

Ζώνη ∆ιατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) που αφορά στη διατήρηση των φυσικών 

ενδιαιτημάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας11. 

  Τα όρια της ευρύτερης περιοχής εκτείνονται από το ακρωτήριο του Αράξου (Ν. 

Αχαΐας) μέχρι πριν από τα Λεχαινά (Ν. Ηλείας) και περικλείουν μια λωρίδα γης 

μήκους 30 χλμ. και πλάτους κυμαινόμενου από 0,5 έως 4χλμ. Η προστατευόμενη 

περιοχή έχει έκταση 51.700 στρ. και αποτελείται από τις λιμνοθάλασσες Αράξου, 

Προκόπου και Κοτυχίου, το έλος της Λάμιας, τα Μαύρα Όρη (υψ. 240 μ.), το δάσος 

της Στροφυλιάς και τις θίνες (αμμόλοφους) σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης. 

  Οι υγρότοποι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την υδρόβια ορνιθοπανίδα, 

για πλήθος αμφιβίων και ερπετών καθώς και για υδρόβια και αλόφιλα είδη χλωρίδας. 

Οι λιμνοθάλασσες φιλοξενούν τον χειμώνα και την άνοιξη πληθυσμούς υδρόβιων και 

παρυδάτιων πουλιών (πάπιες κ.α.) που ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες. Οι 

βραχώδεις πλαγιές των Μαύρων Βουνών αποτελούν ιδανικό βιότοπο για τα 

αρπακτικά πουλιά. Το δάσος της Στροφυλιάς απλώνεται σε έκταση 20.000 

στρεμμάτων και αποτελεί το πιο εκτεταμένο δάσος κουκουναριάς στην Ελλάδα και 

ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η ποικιλία των ενδιαιτημάτων που 

παρατηρούνται στην περιοχή επιτρέπει την ύπαρξη πλήθους ειδών χλωρίδας και 

πανίδας, πολλά από τα οποία είναι προστατευόμενα διεθνώς (π.χ. Καλαμοκανάς, 

χερσαίες χελώνες). 

 

Σε ότι αφορά τη βλάστηση του όρους Μόβρη ανήκει στην Ευμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης (Quercetalia ilicis), ενώ από πλευράς πανίδας υπάρχουν πληθώρα ειδών 

που απαντώνται στο νότιο, κυρίως, Ελλαδικό χώρο (Τσίπης & Πουλτσάκη, 1994). 

                                                            
11 Πηγή: http://www.larissos.gov.gr/Default.aspx?tabid=347 
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  Η περιοχή αναφοράς, από πλευράς υποδομών, έχει εκτεταμένο οδικό δίκτυο 

που κατηγοριοποιείται σε Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο (ΝΕΟ Πατρών – Πύργου και Ε.Ο. 

Κάτω Αχαΐας – Αράξου), σε Επαρχιακό (που συνδέει τους κυριότερους οικισμούς), σε 

∆ημοτικό (που είναι ασφαλτοστρωμένο στο μεγαλύτερο βαθμό), σε Αγροτικό 

(πολυσχιδές, λόγω της μεγάλης αγροτικής παραγωγής) και ∆ασικό (που εξυπηρετεί 

τις δασικές διαδρομές για προστασία από πυρκαγιές). 

  Στον Άραξο ∆.Ε. Λαρίσου υπάρχει πολιτικό αεροδρόμιο12, που εξυπηρετεί όλο 

το χρόνο εταιρείες χαμηλού κόστους13 από και προς την Ευρώπη, ενώ κατά τους 

θερινούς μήνες δέχεται μεγάλο όγκο πτήσεων charter από Γερμανία, Ρωσία, 

Σκανδιναβικές χώρες, διάφορες πρώην Ανατολικές χώρες, κλπ. 

Η μέση ετήσια διακίνηση από το 1994 έως το 2011 ανέρχεται στους 39.000 περίπου 

επιβάτες. Από το 2009 έως το 2011 παρουσιάζει πτωτική επιβατική διακίνηση, το 

2011 παρουσίασε μείωση της τάξης του 59% σε σχέση με το έτος 2007. Το 2012 η 

διακίνηση ανήλθε στους 66.172 επιβάτες σε αφίξεις (εκ των οποίων μόνο 28 είναι 

εσωτερικού) και στους 66.359 επιβάτες σε αναχωρήσεις (εκ των οποίων μόνο 6 είναι 

εσωτερικού).14 

Μονό κατά τον Οκτώβριο του 2012, το αεροδρόμιο δέχθηκε 5.437 αφίξεις 

αλλοδαπών τουριστών, ποσοστό αυξημένο κατά 385,9%(!), σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2011.15. 

 

                                                            
12 ∆ίπλα στο αντίστοιχο στρατιωτικό 
13 Κυρίως τη Ryanair 
14 Πηγή: Υ.Π.Α. (2013) στο http://www.hcaa.gr/content/index.asp?tid=365  
15 Πηγή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), (2012) στο 

http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/ITEP_Air-Arrivals_Jan-Oct.pdf  
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Εικόνα Ε.3: Το αεροδρόμιο Αράξου από αέρος16 

 

  Στις Αλυκές Κάτω Αχαΐας υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο ωστόσο 

χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. 

  Στην έδρα του ∆ήμου υπάρχει Βιολογικός Καθαρισμός, με προοπτική 

αναβάθμισης, ώστε μελλοντικά να καλύπτει όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη της 

περιοχής, καθώς κατασκευάζεται τμηματικά μέσω ΕΣΠΑ αποχετευτικό δίκτυο για 

τους παραλιακούς οικισμούς. 

 Σημαντική υποδομή της περιοχής, που θα διαδραματίσει μελλοντικά εξέχοντα 

ρόλο17, είναι ο ΧΥΤΑ Φλόκα ∆.Ε. Ωλενίας, τα αντισταθμιστικά οφέλη του οποίου, 

δύνανται στο μέλλον να αποτελέσουν πηγή εσόδων για «πράσινη» ανάπτυξη. 

  Στον Άγιο Στέφανο ∆.Ε. Ωλενίας είναι εγκατεστημένη η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών18, η 

οποία, παρόλη τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, εξακολουθεί να αποτελεί μοχλό 

ανάπτυξης και απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής. Καταλαμβάνει έκταση 4.050 

στρεμμάτων με δυνατότητα εγκατάστασης 200 βιομηχανιών, έχει σήμερα 120 

εγκατεστημένες και λειτουργούσες βιομηχανικές μονάδες, μικρές και μεγάλες, με 

απασχολούμενο προσωπικό 1.800 περίπου ατόμων. (Π.∆.Ε., 2012). 

  Η περιοχή αναφοράς διαθέτει, σε γενικές γραμμές, όλες τις απαιτούμενες 

υποδομές, που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενώ αξιοσημείωτη είναι η 

μελλοντική υδροδότηση μεγάλης περιοχής του ∆ήμου από το Φράγμα Πείρου – 

                                                            
16 Πηγή: Προσωπικό Αρχείο 
17 Εκεί θα κατασκευασθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων του Ν. Αχαΐας 
18Βλ. και http://www.etvavipe.gr/%286118526384741468%29/ecportal.asp?id=146&nt=18&lang=1  
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Παράπειρου, ενώ αυτή της ∆.Ε. Λαρίσου σχεδιάζεται να υδροδοτηθεί από το Φράγμα 

Πηνειού στη νέα χρηματοδοτική περίοδο του ΕΣΠΑ. 

  Σημαντικό είναι και το ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής, το οποίο έχει 

καλύψει επαρκώς την τουριστική ζήτηση των παρελθόντων ετών. 

 

 

3. Χωρική οργάνωση 
 

Ο ∆ήμος ∆υτικής Αχαΐας, όπως προκύπτει : 

• από τις κατευθύνσεις και επιλογές του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 
(ΠΠΧΣΑΑΠ∆Ε) όπως αυτό καθορίστηκε με την με αρ. 25297/25-6-2003 

(ΦΕΚ1470 Β’/9-10-2003) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

• από τις προτάσεις του Α’ Σταδίου μελέτης του Νέου ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. 

∆ύμης (∆ιονυσοπούλου & συν., 2010),  

• καθώς και από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήμου ∆υτ. Αχαΐας (Αυτοτελές 

Τμήμα Προγραμματισμού ∆ήμου ∆υτ. Αχαΐας, 2012), αλλά και από παλαιότερα 

εκπονηθέντα Επιχειρησιακά Σχέδια και μελέτες των τέως ∆ήμων [π.χ. ∆ήμου 

Μόβρης, (ΚΤΑ∆Α, 2008), Μελέτη περίπτωσης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Μόβρης 

(Κολλυρόπουλος, 2006)] 

θεωρείται ότι οργανώνεται ως μία ενιαία λειτουργική ενότητα ήπιας και εξειδικευμένης 

μορφής τουρισμού – αναψυχής – εμπορίου, διοίκησης και παροχής υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με γεωργικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

παραδοσιακής μορφής, μέσα στην οποία σχηματίζεται ένα πλέγμα συνεργαζόμενων 

συνόλων, οικισμών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την οποία κατευθύνει, καθορίζει και επηρεάζει το αναπτυσσόμενο 

αστικό κέντρο και έδρα του ∆ήμου, (ήτοι η Κάτω Αχαΐα), η οποία όπως είδαμε και στο 

ΠΠΧΣΑΑΠ∆Ε είναι εξαρτημένο οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου. 

  Από τις ανωτέρω κατευθύνσεις, αυτές που χρήζουν κυριότερης μνείας και που 

συνάδουν με την παρούσα εισήγηση είναι αυτές που αφορούν : 

• Στην αξιοποίηση – διαχείριση – ανάδειξη – προβολή – προστασία των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων του ∆ήμου, ώστε να αποτραπεί η 

υποβάθμισή τους 
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• Στην οργάνωση – ανάπτυξη του τουρισμού με χωρική εξειδίκευση και 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της περιοχής, λόγω ύπαρξης σημαντικών 

φυσικών πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

  Τα ανωτέρω δεν φαντάζουν ανεδαφικά, εφόσον ειδωθούν μέσα από το 

πρίσμα της παρούσας κατάστασης, δεδομένης της κομβικής θέσης του ∆ήμου, αλλά 

και γενικότερα του Ν. Αχαΐας, αφού η περιοχή ευρίσκεται επί του ενός εκ των δύο 

βασικών ανάπτυξης που έχουν καθορισθεί από το ΠΠΧΣΑΑΠ∆Ε (2003) για την 

επίτευξη ενός εκ των στόχων του (ως προς το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης), 

δηλαδή της ενδοπεριφερειακής σύγκλισης και ισορροπίας. 

  Ο βασικός αναπτυξιακός άξονας διεθνούς – εθνικής – διαπεριφερειακής 

εμβέλειας, με έμφαση στην αστική ανάπτυξη (μεταφορές – υπηρεσίες – τεχνολογία), 

κατά μήκος της ΠΑΘΕ, με επεκτάσεις προς Τρίπολη, σχηματίζεται κυρίως κατά 

μήκος των ακτών του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου, ήτοι : 

Κάτω Αχαΐα - Πάτρα - Αίγιο - Ακράτα, με πόλο ανάπτυξης την ευρύτερη περιοχή των 

Πατρών (Πάτρα - Ρίο - Αντίρριο) και με ασθενή σύνδεση μέσω Ακράτας με τον 

θύλακα ανάπτυξης Καλάβρυτα – Κλειτορία, με κατεύθυνση προς Τρίπολη. 

  Άξιος μνείας είναι και ο ενδοπεριφερειακός άξονας ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής, αν και δευτερεύων, ωστόσο εξίσου σημαντικός. 

Ο άξονας αυτός είναι ο : [Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα – παράκτια περιοχή 

Αιγίου & Ακράτας], ο οποίος αποτελεί το βασικό ορεινό αναπτυξιακό άξονα του 

Νομού, που εκτιμάται ότι θα συντελέσει, σε συνδυασμό με μέτρα προστασίας και 

διαχείρισης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στην αναβίωση της ορεινής 

υπαίθρου και την ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, ως σημαντικού 

παραγωγικού πόρου και μέσο προστασίας του φυσικού τοπίου και που θεματικώς 

ευρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή αναφοράς και στο αντικείμενο μελέτης. 

 

 

4. Η έννοια του Τουρισμού 
 

  Ο τουρισμός, ως κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι νέο, αλλά υπάρχει από 

την αρχαιότητα έως σήμερα για διάφορους λόγους : 

• Οι αρχαίοι αθλητικοί αγώνες (Ολυμπιακοί, Νέμεα, Ίσθμια, κλπ.),  

• Το προσκύνημα στους αρχαιοελληνικούς (και όχι μόνο) ιερούς τόπους 
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(Μαντείο ∆ελφών, Ελευσίνα, ∆ωδώνη, Σαμοθράκη, Αίγυπτος, κλπ.),  

• Οι περιηγήσεις – εξερευνήσεις  (Παυσανίας, Νέαρχος, κλπ.),  

• ο ιαματικός τουρισμός της Ρωμαϊκής εποχής («Θέρμες» των αυτοκρατόρων) 

• τα θρησκευτικά προσκυνήματα στα μεσαιωνικά χρόνια (π.χ. Άγιοι Τόποι, 

Μέκκα), 

• Η γνωριμία νέων τόπων (μετά την εξερεύνηση των «νέων» χωρών – Αμερική, 

Αυστραλία, Ινδία, κλπ.) 

• Τα ρομαντικά ταξίδια του 18ου και 19ου αι. (ο περίφημος «Μεγάλος Γύρος» -

“Grand Tour”)19 (Littlewood, 1990) 

• Τα εξωτικά ταξίδια περιπέτειας κάθε είδους, στους ανακαλυφθέντες επίγειους 

παράδεισους απομακρυσμένων χωρών (π.χ. Belle Époque)20, (Littlewood, 

1990) 

• ο μαζικός τουρισμός του 20ου αι. 

 

  Ο όρος «μαζικός τουρισμός» σημαίνει τη φάση του φαινομένου του τουρισμού, 

του οποίου η αρχή μπορεί να χρονολογηθεί στις δεκαετίες 1920 και 1930 στις ΗΠΑ, 

στη δε Ευρώπη στις δεκαετίες 1950 και 1960 και που χαρακτηρίζεται από την 

επέκταση των πρακτικών και του πολιτισμού του τουρισμού σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας ώστε να μπορούν να παράγουν εισόδημα (Zarilli, 2011). 

  Σε αυτή τη φάση, ο τουρισμός δεν είναι πλέον το προνόμιο της αριστοκρατίας 

και της ανώτερης μεσαία τάξης, όπως την εποχή του “Grand Tour” και αργότερα της 

“Belle Époque”, αλλά γίνεται προσιτός για τους εργαζόμενους που απασχολούνται 

στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. 

  Ο ανωτέρω ορισμός παρατίθεται και στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό21 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009), όπου 

ως «μαζικός» ορίζεται ο τουρισμός, που πληροί σωρευτικά τα παρακάτω: 

απευθύνεται στο ευρύ τουριστικό κοινό, διαμορφώνεται και διεκπεραιώνεται με 

οργανωμένο τρόπο από τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις και συνδέεται με τις 

εκάστοτε κυρίαρχες μορφές του. 
                                                            
19 Το παραδοσιακό ταξίδι στην Ευρώπη των νεαρών και ευγενών κυρίως Ευρωπαίων. (Από το 1660 έως το 1850) 

(βλ. και 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CE%BF%C
F%85%CF%81  

20 η περίοδος που ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη 
και χαρακτηρίστηκε από το αισιόδοξο πνεύμα που κυριάρχησε (βλ. και 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CF%80%CF%8C%CE%BA  

21 Και εφεξής στην παρούσα: ΕΠΧΣΑΑΤ 
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Οι λόγοι που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη αυτή είναι πολλοί (Zarilli, 2011), όπως : 

• Η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και, συνεπώς, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 

εισοδημάτων για τους εργαζόμενους, κατηγορίες που μέχρι τότε εξαιρούνταν 

από τα κυκλώματα τουριστών κυρίως για οικονομικούς λόγους 

• Η υιοθέτηση του θεσμού της άδειας μετ' αποδοχών, και στη συνέχεια η 

ύπαρξη διαθεσιμότητας ελεύθερου χρόνου που πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες έξω από τον τόπο της συνήθους διαμονής 

• Η μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών, και ιδίως των αυτοκινήτων, ως 

αποτέλεσμα των βελτιωμένων οικονομικών συνθηκών και των υποδομών 

• Η ανάπτυξη της αστικοποίησης, με αποτέλεσμα την επικράτηση της επιθυμίας 

διαφυγής από τη ρουτίνα της καθημερινότητας της πόλης 

• Η διάδοση των ιδεών και μοντέλων της αστικής κουλτούρας (μεταξύ αυτών και 

ο τουρισμός) 

 

  Επειδή στην παρούσα πραγματευόμαστε τον εναλλακτικό τουρισμό, αυτός 

ορίζεται ως ο τουρισμός που διαφέρει, κατά περίπτωση, από το κυρίαρχο μοντέλο 

μαζικού τουρισμού ως προς τους πόρους που αξιοποιεί, το βαθμό χωρικής 

συγκέντρωσης, τον τρόπο και το χώρο διάθεσής του καθώς και τη χρονική περίοδο 

ανάπτυξής του (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009). 

 

  Κατά άλλη μία θεώρηση (Pires, 2002), ως εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται 

ότι είναι όλες οι επιλογές τουρισμού που μοιράζονται κοινές διαφορές σε σύγκριση με 

τις συμβατικές μορφές του, που οφείλονται σε παράγοντες όπως :  

• η τοποθεσία του τουριστικού προορισμού στο φυσικό περιβάλλον ή / και σε 

αγροτικές περιοχές,  

• η ενεργός συμμετοχή (σωματική, ψυχική και συναισθηματική) του τουρίστα 

• η δημιουργία κοινωνικο-οικονομικών οφελών για τους οικοδεσπότες και η 

εκτίμηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας 

 

  Στα ανωτέρω πλαίσια εντάσσεται και η έννοια του αειφόρου τουρισμού και της 

βιώσιμης ανάπτυξης, αφού είναι θέματα που αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανησυχία 

των ανθρώπων για τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, την 
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οικονομική επιβίωση της κοινωνίας και τις κοινωνικο-πολιτιστικές πτυχές της που 

αλληλεπιδρούν με το χώρο όπου αυτή βρίσκεται. 

  Και συνεπώς εδώ υπάγεται το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη γη και τη φύση, 

ως πλούτος και βάση για την ανάπτυξη άλλων τομέων, και φυσικά του τουρισμού. 

  Η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως η συμβατή και φιλική προς το 

περιβάλλον ανάπτυξη. Συνδέεται αναμφισβήτητα με το ζήτημα της διαχείρισης των 

πόρων του πλανήτη, με στόχο την αειφορία. Η αειφορική διαχείριση βρίσκεται σε 

αρμονία με την περιβαλλοντική προστασία, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 

άποψη, αφού στόχος της είναι η χρήση πόρων μέχρι το σημείο αντοχής τους (Σιούτη, 

2001). 

 

  ∆ιάφορες νέες οικονομικές και πολιτικές θεωρίες θέτουν στο προσκήνιο την 

ανάπτυξη της υπαίθρου (Albrizio, 2004), λαμβάνοντας υπόψη κυρίως: 

• τα κατώτατα και ανώτατα όρια (ήτοι τις φέρουσες ικανότητες) που δεν πρέπει 

να παραβιασθούν στην τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής,  

• τη δυνατότητα να μην λειτουργούν σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 

και υποδομές που μπορούν να επηρεάσουν τη φυσική ακεραιότητα της 

περιοχής 

• τις δράσεις και τα εργαλεία παρέμβασης για την προώθηση και την εμπορία 

του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος. 

Όλα τα ανωτέρω υπονοούν τη δημιουργία «βιώσιμων» μοντέλων ανάπτυξης, μέσω 

των οποίων θα αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των επιπτώσεων του τουρισμού 

στην ύπαιθρο και θα επιτρέπουν μια ανάπτυξη σεβόμενη το περιβάλλον. 
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5. Εξέταση της περιοχής μελέτης 
 

  Η περιοχή μελέτης θα εξετασθεί με γνώμονα την υιοθέτηση ενός αειφορικού 

τουριστικού μοντέλου, μακράν του αντιστοίχου μαζικού, έχοντας την πεποίθηση ότι 

αυτό δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο μαζικό τουρισμό και να 

συμβάλλει στην ποιοτικότερη αναβάθμιση όλων των εμπλεκομένων πλευρών. 

 

  Η περιοχή μελέτης, διερευνώμενη, δύναται να χωρισθεί σε δύο υπο-περιοχές. 

 

 

Η πρώτη υπο-περιοχή καταλαμβάνει τον άξονα από τη ΒΙ.ΠΕ. μέχρι την περιοχή του 

φράγματος Πηνειού όρια Ν. Ηλείας (Χάρτης Χ.5.1) και η δεύτερη κατά μήκος της 

παραθαλάσσιας περιοχής, με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή των ακτών του Ιονίου, 

ήτοι από την περιοχή του ακρωτηρίου Αράξου και μέχρι τα όρια του Ν. Ηλείας 

(Χάρτης Χ.5.2) 
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Χάρτης Χ.5.1 : 1η Υπο-περιοχή αναφοράς 
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1η Υπο-περιοχή 

 

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά στοιχεία της 1ης υπο-περιοχής είναι : 

• Περιοχές με αμπελώνες (από Αγ. Στέφανο έως Σαντομέρι) και εκείθεν στις 

βόρειες υπώρειες του όρους Μόβρη 

• Το όρος Μόβρη (πλούσιο πευκόδασος της Άρλας και δάσος από αριές 

άνωθεν του Κρίνου) 

• Το όρος Σκόλλις (ή Σαντομέρι) 

• Το μεσαιωνικό κάστρο Αιγυπτόκαστρο (ή Γυφτόκαστρο) 

• Το μεσαιωνικό κάστρο των Παλαιολόγων (Σαντομέρι) 

• Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία των Πορτών, Μιτόπολης, Ελαιοχωρίου και 

Σπαλιαραιίκων 

• Η μονή Μαρίτσης 

• Η μονή Φιλοκαλίου 

• Το εξωκλήσι Αγ. ∆ημητρίου Μπάδα (με το σπήλαιο του κρυφού σχολειού) 

• Η μονή Αγ. Νικολάου Σπάτα 

 

  Η θεματικότητα της συνάδει με τις κάτωθι κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑΤ 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009), κατηγοριοποιούμενη ως «περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος με 

μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό». 

Πιο συγκεκριμένα : 

• ∆ιαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.α., σημείων του χώρου με 

«μοναδικά» χαρακτηριστικά  

• ∆ημιουργία θεματικών διαδρομών με ανάδειξη στοιχείων των κυρίαρχων 

χρήσεων («δρόμοι» αμπέλου)  

• Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών. 

• ∆ημιουργία μουσείων, κέντρων ερμηνείας του χώρου ή άλλων εγκαταστάσεων 

απαραίτητων για την ανάδειξη της κυρίαρχης χρήσης - δραστηριότητας, εντός 

οικισμών. 

• Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 

πεζοπορικού, πολιτιστικού, γεωτουρισμού, κ.α.)  
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• Ανάδειξη και προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

τοπίου (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 

άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία μουσείων, κ.α.). 

• Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών 

προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, 

προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών). 

• Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader+, ΟΠΑΑΧ) προς μια 

ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της αποκλειστικής χρηματοδότησης 

καταλυμάτων 

• Σε κάθε περίπτωση οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν πρέπει να θίγουν 

τις κυρίαρχες χρήσεις, αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτές. 

 

  Επίσης σε αυτή την υπο-περιοχή δύναται να υπάρξει ανάπτυξη του 

πολιτισμικού τουρισμού, όπου κατά το ΕΠΧΣΑΑΤ (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009),απαιτείται: 

• Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα 

έργα υποδομών. Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα.  

• Η ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και 

άλλων σχετικών εκδηλώσεων. 

• Η ανάπτυξη του γαστριμαργικού τουρισμού και η ένταξή του στο τουριστικό 

προϊόν (ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας τους και πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητας τους). 

 

  Η περιοχή ενδείκνυται για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, όπου 

κατά το ΕΠΧΣΑΑΤ (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009), απαιτείται: 

• Συγκρότηση, οργάνωση και προβολή των θρησκευτικών προσκυνημάτων  σε 

δίκτυα.  

• Βελτίωση της προσβασιμότητας τους καθώς και των μεταξύ των συνδέσεων. 

• Προώθηση μέτρων εξωραϊσμού / αναβάθμισης και ανάδειξης των λατρευτικών 

χώρων, των συνοδών τους εγκαταστάσεων διημέρευσης και διαμονής καθώς 

και του περιβάλλοντα χώρου τους.  
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• ∆ιαφύλαξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των μοναστηριών από νέες 

μη προσαρμοσμένες στο χαρακτήρα τους κτιριακές επεκτάσεις. 

• Στήριξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.  

• Προώθηση / στήριξη προγραμμάτων ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ 

θρησκευτικών κοινοτήτων.  

 

   Η εν λόγω υπο-περιοχή ενδείκνυται και για την προώθηση δράσεων που 

αφορούν στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων του ορεινού χώρου, ήτοι: 

ορειβασία στα όρη Μόβρη και Σκόλλις, αναρρίχηση στο όρος Σκόλλις22, ποδηλασία 

βουνού στο όρος Μόβρη23, αλεξίπτωτο πλαγιάς στο όρος Σκόλλις24 

 

 

                                                            
22 Υπάρχει εκεί πίστα αναρρίχησης 
23 Στις 27-09-2009 διοργανώθηκε το Τοπικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας (ΜΤΒ) 

στο ∆.∆. Κρίνου του τέως ∆ήμου Μόβρης (Πηγή: http://www.popatras.gr/?section=news&id=42 ) 
24 Το Μάιο 2012 διοργανώθηκε αγώνας αλεξιπτώτου πλαγιάς, υπό την αιγίδα του ∆ήμου ∆υτ. Αχαΐας, 

με πανελλήνια συμμετοχή (Πηγή: http://dymiblog.blogspot.gr/2012/05/blog-post_17.html ) 
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2η Υπο-περιοχή 

Η 2η υπο-περιοχή αναφοράς εκτείνεται από την περιοχή του ακρωτηρίου Αράξου, 

κατά μήκος του Ιονίου πελάγους και του δάσους της Στροφυλιάς, μέχρι τα όρια του Ν. 

Ηλείας (περιοχή προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsar). 

 

 
Χάρτης Χ.5.2.: 2η Υπο-Περιοχή αναφοράς 

 

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της υπο-περιοχής είναι : 
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• Οι παραλίες απείρου φυσικού κάλλους (Γιαννισκάρι, Μικρό Γιαννισκάρι, 

Βορός, Γυμνιστών, Καλόγρια)  

• Το ακρωτήριο του Αράξου 

• Το Μαύρο όρος 

• Η λιμνοθάλασσα του Πάπα, η «μπούκα» (δίαυλος επικοινωνίας με τη 

θάλασσα) και το νησιωτικό εξωκκλήσι του Αγ. Ιωάννου 

• Η λιμνοθάλασσα του Πρόκοπου, ο ποτάμιος δίαυλος επικοινωνίας με τη 

θάλασσα και το νησιωτικό εξωκκλήσι του Απ. Πέτρου 

• Το τείχος των ∆υμαίων 

• Το δάσος της Στροφυλιάς με τα αιωνόβια πεύκα (Pinus pinea & Pinus 

Halepensis) 

• Τα υγρά λιβάδια του δάσους 

• Το έλος Λάμια 

• Οι περιπατητικές διαδρομές του δάσους και του Μαύρου όρους 

• Τα ιαματικά λουτρά του Αράξου 

• Η ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 

Η περιοχή αυτή, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑΤ (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009), δύναται να έχει 

κατευθύνσεις όπως : 

• Η αξιοποίηση επιλεγμένων περιοχών προστασίας της φύσης ή του τοπίου 

(περιοχές ∆ικτύου Φύση (NATURA) 2000, αξιόλογα καταγεγραμμένα φυσικά 

τοπία, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αισθητικά δάση), ως πόλων 

ανάπτυξης, τοπικής ή ευρύτερης εμβέλειας, ενός ήπιου ρεύματος τουρισμού 

φύσης. 

• Η καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδρομών - μονοπατιών, πολυθεματικού 

χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση.  

• Η σήμανση των διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην 

Ε.Ε. και η έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης. 

• Ο εμπλουτισμός των διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες 

mountain bike, ιππασία, αναρρίχηση)  

• Η διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής.  

• Η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. 

παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, κλπ.) 
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6. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση 
 

  Κατανοώντας και επιθυμώντας η αειφορία να είναι το κρίσιμο και κυρίαρχο 

στοιχείο σχεδιασμού στην πρόταση για την περιοχή αναφοράς, πρέπει να εξετασθεί 

και η παράμετρος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, η οποία χαρακτηρίζεται σήμερα, 

αφενός ως μια διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα, αφετέρου ως ένα σύνολο 

αναλυτικών τεχνικών με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών 

για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και πολιτικών (Παπανδρέου & Σκούρτος, 

1999). 

  Σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς, η περιβαλλοντική αξιολόγηση 

συμπληρώνει το κενό της πληροφόρησής μας και υποβοηθά το δύσκολο έργο της 

λήψης αποφάσεων. Έτσι, η πληροφορία αυτή ενσωματώνεται και εν μέρει 

αποκαλύπτεται στις ανθρώπινες προτιμήσεις για τη διατήρηση ή χρήση των 

περιβαλλοντικών πόρων. 

Ιδιαίτερη αξία στην περιβαλλοντική αξιολόγηση λαμβάνει η χρήση οικονομικών 

μεθόδων προσέγγισης, οι οποίες στηρίζονται στο κριτήριο της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται ότι το φυσικό περιβάλλον μας 

παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες υπεισέρχονται έμμεσα ή άμεσα τόσο στην παραγωγική 

όσο και στην καταναλωτική διαδικασία.25 

  Η προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης στο θέμα της περιβαλλοντικής 

προστασίας περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς άξονες (Σκούρτος, 2001): 

Α) Τον προσδιορισμό του κοινωνικά βέλτιστου επιπέδου ρύπανσης των 

περιβαλλοντικών μέσων και ρυθμού κατανάλωσης των φυσικών πόρων υπό την 

προϋπόθεση εσωτερίκευσης των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων που 

σχετίζονται με το δημόσιο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών αγαθών 

Β) Την επιλογή του οικονομικά αποτελεσματικότερου μηχανισμού επίτευξης των 

στόχων. 

  Για την αξιολόγηση των οικονομικών εργαλείων, σύμφωνα με τον ανωτέρω 

συγγραφέα, τίθενται τρία κριτήρια, ήτοι: 

1) Η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα 

2) Η οικονομική αποδοτικότητα 

                                                            
25 Ibidem 
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3) Η κοινωνική δικαιοσύνη 

  Είναι σαφές ότι καθένα εξ αυτών συμμετέχει αναλόγως και διαμορφώνει τη 

σχεδιαζόμενη πολιτική περιβαλλοντικής αξιολόγησης, έχοντας το διακριτό του ρόλο 

στη διαδικασία αυτή και δρώντας όλα μαζί σε συνέργεια και όχι μεμονωμένα, διότι 

είναι αναποτελεσματικό να υπερτονισθεί κάποιο. 

  Αυτό μπορεί να γίνει και πιο κατανοητό, αν πέραν, της οικονομικής προσέγγισης, 

εξετασθούν και λοιπές εμπλεκόμενες παράμετροι, τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους με τη μορφή πινάκων επιπτώσεων (impact 

matrices)26, στους οποίους μπορούμε να συνοψίσουμε τους εταίρους – αποδέκτες 

μιας περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη κάποιων 

δράσεων. 

  Έτσι, για την περιοχή στην οποία αναφερόμαστε στην παρούσα, δύναται να 

σχεδιασθεί ο παρακάτω πίνακας27, που θα δίδει σε εποπτική μορφή τα διερευνώμενα 

μεγέθη (βλ. Πιν. Π.6.1) 

 

Οι Επεξηγηματικοί συμβολισμοί του πίνακα Π.6.1 θα είναι ως εξής: 

(+) : θετική επίπτωση 

(-)  : αρνητική επίπτωση 

(?)  : αδιάφορη ή ισορροπημένη κατάσταση 

 

                                                            
26 Ivi (24), ως σελ. 23 
27 Ως μία πρώτη εμπειρική προσέγγιση και έχοντας άμεση γνώση της περιοχής αναφοράς, λόγω 
εργασιακής μας σχέσης με το ∆ήμο ∆υτ. Αχαΐας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

     ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πολίτες 
Επιχει-

ρηματίες - 
Ξενοδόχοι 

Αγρο-
κτηνοτροφ

ικός 
πληθυσμό

ς 

Μεταποιη-
τικές 

επιχειρή-
σεις 

Επιστημο
νικό 

δυναμικό 

∆ήμος (ως 
διοικητική-
οικονομική 
μονάδα) 

∆ημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας + + ? ? + ? 

Μείωση θέσεων 
εργασίας σε 
ορισμένους τομείς 

? ? - ? + ? 

Προσέλκυση 
τουριστών 

+ + ? ? ? + 

Αύξηση αξίας γης - ? - - ? - 

Εκδίωξη 
ορισμένης μερίδας 
επισκεπτών 

- - ? ? ? - 

Αισθητική και 
περιβαλλοντική 
αλλοίωση του 
τοπίου και εν γένει 
του περιβάλλοντος 
σε ορισμένους 
τομείς 

- ? - ? - - 

Ανάπτυξη 
εναλλακτικών 
περιβαλλοντικών 
δράσεων 

+ + ? ? + + 

Αλλαγή 
κοινωνικών εθίμων 
στην περιοχή (π.χ. 
απόκτηση 
αειφορικής 
περιβαλλοντικής 
συνείδησης) 

+ ? + ? + + 



 27

 

     ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πολίτες 
Επιχει-

ρηματίες - 
Ξενοδόχοι 

Αγρο-
κτηνοτροφ

ικός 
πληθυσμό

ς 

Μεταποιη-
τικές 

επιχειρή-
σεις 

Επιστημο
νικό 

δυναμικό 

∆ήμος (ως 
διοικητική-
οικονομική 
μονάδα) 

∆ημιουργία 
κοινωνικών 
προβλημάτων 
εξαιτίας νέων 
δράσεων 

- ? - ? ? ? 

Βελτίωση 
υποδομών + + + + + + 

Ανάδειξη μνημείων 
πάσης φύσεως + + ? ? + + 

 

  Μελετώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μπορούμε να δούμε, ως μία 

πρώτη προσέγγιση τις σχέσεις που θα έχουν οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

ανάπτυξη της πρότασής μας, σε σχέση με τους άμεσα εμπλεκόμενους κοινωνικούς 

εταίρους, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες. 

 

  Όμως, πρέπει να αναφέρουμε ότι άλλη μία σημαντική παράμετρος σχεδιασμού 

είναι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής μελέτης και ειδικότερα της κάθε υπο-

περιοχής ξεχωριστά, έχοντας η καθεμία τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

  Σύμφωνα με την Pérez de Las Heras (2004), η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό 

διακρίνεται σε 4 κατηγορίες:  

α) Στην οικολογική ή περιβαλλοντική ή φυσική (αναφερόμενη ειδικά στις 

περιβαλλοντικές ζημίες). Αφορά στον αριθμό των επισκεπτών εκ των οποίων μπορεί 

να παραχθούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους. 

β) Στην ψυχολογική (αναφερόμενη στους τουρίστες). Αφορά στον αριθμό των 

ανθρώπων που μπορούν να μοιραστούν μια ταξιδιωτική εμπειρία, χωρίς να χάσουν 

το ενδιαφέρον τους. 

γ) Στην κοινωνική (αναφερόμενη στους «οικοδεσπότες» του τοπικού πληθυσμού. 

Αφορά στον αριθμό των τουριστών που οι άνθρωποι μιας περιοχής είναι πρόθυμοι 

να ανεχθούν. 
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δ) Στην οικονομική (αναφερόμενη στην υποδομή του τόπου). Αφορά στον αριθμό 

των τουριστών που ένα τουριστικό θέρετρο δύναται να υποδεχθεί, βάσει των 

δυνατοτήτων και υποδομών που αυτό διαθέτει για την επαρκή υποστήριξή τους. 

 

  Η Φέρουσα Ικανότητα θεωρείται σαν ένα λειτουργικό μέτρο πολιτικής στον 

τουριστικό σχεδιασμό (ενιαίας και ολοκληρωμένης) διαχείρισης ενός τόπου 

τουριστικού προσδιορισμού, μια διαδικασία που περιλαμβάνει διεργασίες συνεχούς 

ελέγχου / παρακολούθησης και καταγραφής στατιστικών δεδομένων (κυρίως σε 

ετήσια βάση) των συγκεκριμένων περιοχών (Σερράος, 2008). 

 

  Ξεκινώντας, πρώτα, από τη 2η υπο-περιοχή, ήτοι αυτή των Μαύρων ορέων και 

του ∆άσους Στροφυλιάς, ανατρέχοντας σε αντίστοιχο υπολογισμό της 

περιβαλλοντικής φέρουσας ικανότητας (Κατσαρός, 2009) κατά Boullón (1985), 

προκύπτει ότι ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών, σε όλη την προστατευόμενη περιοχή 

(3.500 εκτάρια ή ha), δεν πρέπει να ξεπερνά την ημέρα (με 4 ώρες χρήσης) τα 2.520 

άτομα ή τους 2.130 επισκέπτες κατανεμημένους ομοιόμορφα σε όλη την έκταση 

εκτός των οικοτόπων προτεραιότητας. 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος συγγραφέας (Κατσαρός, 2009) 

«μόνο 182 άτομα επισκέπτονται την προστατευόμενη περιοχή το μήνα και μόλις 6,1 

άτομα την ημέρα, οπότε είναι προφανές ότι όσον αφορά τον οικοτουρισμό στην 

περιοχή αναφοράς, αυτός βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το όριο της φέρουσας 

ικανότητας, υποδηλώνοντας ότι η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής όχι μόνο 

δεν θέτει σε κίνδυνο τις φυσικές ιδιαιτερότητες και αξίες της περιοχής, αλλά αντιθέτως 

έχει μεγάλο περιθώριο ανόδου».(βλ. και Κατσαρός  2008). 

 

  Σε ότι αφορά την 1η υπο-περιοχή, η περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητά της, 

θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο Boullón (1985). 

Το εμβαδόν αυτής της υπο-περιοχής μελέτης ανέρχεται, κατόπιν γραφικής εκτίμησης 

από τις ορθοφωτογραφίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.,28 σε περίπου 23.205 ha. 

Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται, είναι ως εξής: 

                                                            
28 http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx 
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Συνολική επιφάνεια τουριστικής αξιοποίησης Φέρουσα ικανότητα (Φ.Ι.) 
= Μέσος όρος απαραίτητης έκτασης ανά τουρίστα 

 

Από τα διεθνώς καθορισμένα σταθερότυπα (standards) (Σερράος, 2008), έχουμε ότι 

για τις υπόλοιπες φυσικές περιοχές / περιβαλλοντικές πόρους, που δεν είναι 

προστατευόμενες ή υψηλής προστασίας, ο ανωτέρω μέσος όρος ανέρχεται σε 10~15 

άτομα ανά ha (cap./ha) 

Ήτοι : Φ.Ι. = 23.205 ha / 15 cap./ha = 1.547 επισκέπτες κατά την ίδια χρονική στιγμή 

 

Ο συνολικός αριθμός που μπορεί να δεχτεί η περιοχή μελέτης προκύπτει ως εξής, 

σύμφωνα με τη μέθοδο Boullón (1985), η οποία αναπτύσσεται εκτενώς και στην 

Pérez de las Heras (2004) :  

 

Συνολικός αριθμός ημερήσιων επισκέψεων =  

= Φέρουσα Ικανότητα Χ Συντελεστής ανανέωσης επισκεπτών =  1.547 Χ 3  = 

4.641 επισκέπτες, κατανεμημένοι ομοιόμορφα σε όλη την έκταση. 

Όπου: 

Αριθμός ωρών που ο προορισμός  
είναι ανοιχτός σε επισκέπτες 

Συντελεστής 

Ανανέωσης 

Επισκεπτών 

= Μέσος όρος διάρκειας παραμονής επισκεπτών 

 

Ήτοι:  

12 ώρες την ημέρα  
(κατά μέση εκτίμηση) 

Συντελεστής 

Ανανέωσης 

Επισκεπτών 

= 4 ώρες 
(κατά μέση εκτίμηση) 

=   3 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια ενός μήνα, ο μέγιστος αριθμός 

επισκεπτών, σε όλη την περιοχή μελέτης, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 139.230 

επισκέπτες και την ημέρα (με 4 ώρες χρήσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.641 

άτομα.  
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Από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο ∆ήμο ∆υτικής Αχαΐας29, η 

επισκεψιμότητα της περιοχής είναι πολύ μικρότερη και παρουσιάζει κάποιες 

περιστασιακές κορυφώσεις (“peaks”) κατά τη διάρκεια θρησκευτικών γεγονότων, 

οπότε είναι σαφές ότι δεν ξεπερνιέται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις έγιναν εμπειρικά και με ολιστικό τρόπο προσέγγισης, γιατί 

θα ήταν δυνατό να εξειδικευθούν οι επιμέρους δραστηριότητες (π.χ. θρησκευτικές, 

αρχαιολογικές, αθλητικές, φυσιολατρικές, αγροτουριστικές, κλπ.) και να 

υπολογισθούν τα αντίστοιχα μεγέθη, βάσει των διεθνών σταθεροτύπων. 

Όμως, ο σκοπός της παρούσης είναι να γίνει μια προεκτίμηση των φερουσών 

ικανοτήτων της περιοχής και πως η εναλλακτική πρότασή μας δύναται να συμβάλλει 

στην ανάπτυξή της. 

 

  Ένα άλλο μέγεθος που συνάδει με τα ανωτέρω, είναι και ο ∆είκτης 

Τουριστικής Λειτουργίας (∆.Τ.Λ.) ή Tourist Function Index (T.F.Ι.) όπως ορίζεται 

διεθνώς (Σερράος, 2008), ο οποίος είναι ένας δείκτης που μετρά την τουριστική 

ένταση και τα αναπτυξιακά μεγέθη μιας περιοχής, συσχετίζοντας τον αριθμό κλινών 

με τους ντόπιους κατοίκους, και προσδιορίζεται ως εξής:  

∆.Τ.Λ. = (Κ Χ 100) / Π 

όπου (Κ= αριθμός κλινών, Π = ντόπιος πληθυσμός) 

 

Για την 1η υποπεριοχή  

ήτοι: ∆.Τ.Λ.(1) = (1.88830 Χ 100 ) / 7.27931 = 25,94 

 

Για την 2η υποπεριοχή : 

ήτοι: ∆.Τ.Λ.(2) = (1.88832 Χ 100 ) / 1.77433 = 106,43 

 

 

Σύμφωνα με το Σερράο (2008) και κατά Pearce (1987) (βλ. Πιν. 6.2) παρατηρούμε τα 

εξής: 

                                                            
29 Κυρίως από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του 
30 Στοιχεία κλινών ∆ήμου ∆υτ. Αχαΐας από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (2013) 
31 Στοιχεία πληθυσμού περιοχής αναφοράς από Απογραφή Πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 
32 Στοιχεία κλινών ∆ήμου ∆υτ. Αχαΐας από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (2013) 
33 Στοιχεία πληθυσμού περιοχής αναφοράς από Απογραφή Πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 



 31

 

 

 
Πίνακας 6.2: Μεγέθη τουριστικής ανάπτυξης 

 

Ο ∆.Τ.Λ.(1) της 1ης υπο-περιοχής υποδεικνύει ότι αυτή αφορά σε μια περιοχή με 

σημαντική αλλά όχι κύρια τουριστική ανάπτυξη, κάτι που διαφάνηκε από τον 

υπολογισμό της Φ.Ι. αυτής, ενώ δεν διαφέρει η παρούσα εκτίμηση από τις 

υφιστάμενες χρήσεις γης σε αυτήν (κυρίως αγρο-κτηνοτροφικές). 

 

Ο ∆.Τ.Λ.(2) της 2ης υπο-περιοχής υποδεικνύει ότι αυτή αφορά σε μια περιοχή με 

μεγάλη ανάπτυξη (σχεδόν τουριστική), εκτίμηση που δεν διαφέρει από την 

πραγματικότητα, αφού αποτελεί τον κύριο προορισμό επισκεψιμότητας στη ∆υτική 

Αχαΐα, αλλά και γενικότερα στη ∆υτική Ελλάδα, διαθέτοντας σημαντική ξενοδοχειακή 

υποδομή και το αεροδρόμιο του Αράξου παραπλεύρως. 

 

 

Άλλο σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής 

είναι το γεγονός ότι οι δείκτες ∆.Τ.Λ.(1) και ∆.Τ.Λ.(2) της κάθε υπο-περιοχής 

συγκρινόμενοι με τον αντίστοιχο κατά μέσον όρο του Ν. Αχαΐας για το έτος 2003 (βλ. 

Χ.6.1) είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι αυτού (1,1~4,0), οπότε είναι σαφές ότι 

αναφερόμαστε σε μια δυναμική περιοχή με αξιοσημείωτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
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Χάρτης Χ.6.1: ∆είκτες Τουριστικής Λειτουργίας 2003, Ελλάδα34 

 

 

 

 

                                                            
34 Πηγή: ESPON (2007) 
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7. SWOT ANALYSIS 
 

  Το προαναφερθέν μητρώο επιπτώσεων, σε συνδυασμό με τους 

υπολογισμούς των Φ.Ι. και ∆.Τ.Λ. των περιοχών αναφοράς, θα συντελέσει, στη 

συνέχεια, στην κατάρτιση μιας SWOT ANALYSIS35 για την περιοχή μελέτης, η οποία 

θα λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις 

αντίστοιχες θεωρητικές τεκμηριώσεις, συνεκτιμώντας και αντίστοιχα στοιχεία από το 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Ελλάδος 

(Θεοχάρης & Καραβίδας, 2010). 

 

  Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών 

του ∆ήμου, με σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και τα μειονεκτήματα που 

παρουσιάζουν αυτές και τους κινδύνους που διατρέχουν.  

  Με αυτό τον τρόπο δύναται να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της αναπτυξιακής 

στρατηγικής που θα ακολουθηθεί αλλά και των στόχων που θα τεθούν. 

  Η SWOT Analysis επιδιώκει τη μείωση της αβεβαιότητας ως προς την 

εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος, σε 

μια γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει στον εντοπισμό 

κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστικών παραγόντων – εσωτερικών και εξωτερικών 

– που επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής.  

                                                            
35 Ακρωνύμιο εκ των λέξεων Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats  
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Πίνακας 7.1: Ανάλυση SWOT ∆ήμου ∆υτικής Αχαΐας 

Ισχυρά Σημεία (S) 

Γειτνίαση με την Πάτρα, η οποία κατέχει 

κομβική θέση ως ∆υτική Πύλη της Χώρας 

Θέση κοντά σε ΑΕΙ / ΤΕΙ / Ερευνητικά 

Ινστιτούτα ∆ιεθνούς Εμβέλειας και 

συνεργασία με αυτά 

Ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού σε όλους τους παραγωγικούς 

τομείς δραστηριοτήτων 

Πλούσιο υδάτινο δυναμικό 

Τουριστικοί και πολιτιστικοί 

(αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί) πόροι 

Εναλλακτικοί αθλητικοί πόροι  

Όμορφο φυσικό περιβάλλον 

Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόμενοι 

από διεθνείς συμβάσεις (NATURA, 

RAMSAR). 

Ύπαρξη οργανωμένου ΧΥΤΑ (Φλόκα 

Ωλενίας) και υποδομής διαχείρισης 

απορριμμάτων 

Ύπαρξη πολιτικού αεροδρομίου (Άραξος)

Επαρκείς και ποιοτικές ξενοδοχειακές 

μονάδες μαζικού τουρισμού 

Ανεκτό επίπεδο των πάσης φύσεως 

Αδυναμίες (W) 

Πληθυσμιακή αποδυνάμωση της 

υπαίθρου. 

Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και 

υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας. 

Ελλιπής διάχυση των αποτελεσμάτων 

των ερευνητικών προγραμμάτων στην 

παραγωγική διαδικασία. 

∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού 

καλύμματος λόγω αποδάσωσης, 

υπερβόσκησης, πυρκαγιών 

∆ιάβρωση ακτών εξαιτίας άναρχης 

ανάπτυξης 

Έλλειψη κλειστών αυτοκινητόδρομων και 

σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου 

Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου. 

Έλλειψη ορεινών καταλυμάτων και 

μικρών παραδοσιακών ξενώνων 

Μη ύπαρξη συντονιστικού οργάνου 

μικτού σχήματος (∆ημόσιο - Ιδιωτικό) για 

τη διαχείριση και περαιτέρω διεκδίκηση 

δράσεων εναλλακτικού τουρισμού 
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υποδομών 

∆ιαδικτυακή σύνδεση στη μεγαλύτερη 

επιφάνεια του ∆ήμου μέσω 

προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης 

Εύκολη προσπελασιμότητα ορεινών 

περιοχών. 

Επαρκείς υπηρεσίες εστίασης, 

τροφοδοτούμενες με τοπικά ποιοτικά 

προϊόντα 

∆ραστηριοποίηση του οικείου ΟΤΑ σε 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα βελτίωσης και 

κατασκευής υποδομών (ΕΣΠΑ, 

ΕΠΠΕΡΑ) 

Συμμετοχή του οικείου ΟΤΑ σε 

στοχευμένα διασυνοριακά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα (Interreg) 

Οργανωμένες δημοτικές υπηρεσίες για 

την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως 

αναγκών 

Λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης για το 

∆άσος της Στροφυλιάς 

Συνέργεια των προτεινόμενων δράσεων 

με τις αντίστοιχες του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού 
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Ευκαιρίες (O) 

Αναμενόμενη κατασκευή έως το 2015 του 

∆υτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - 

Πάτρα) και σύγχρονης σιδηροδρομικής 

γραμμής 

Επέκταση του προαστικού 

σιδηροδρόμου από Πάτρα έως Κάτω 

Αχαΐα το 2014 

Αναβάθμιση του ρόλου της γειτονικής 

Πάτρας ως ∆υτική Πύλη της Ελλάδας 

προς τις χώρες της Ε.Ε. 

Αξιοποίηση των ερευνητικών δομών της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας της Πάτρας 

Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης  

ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του 

ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισμού. 

Συνεχής αύξηση στη ζήτηση της 

περιοχής ως τουριστικό προορισμό από 

νέους οικονομικά ισχυρούς λαούς (π.χ. 

Ρώσοι) 

Ανάπτυξης αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας λόγω θέσης, γεωμορφολογίας 

και μετεωρολογικών στοιχείων της 

περιοχής 

Ανάπτυξη τουρισμού και ιδιαίτερα των 

εναλλακτικών μορφών του, σε συνέργεια 

με το μαζικό τουρισμό που υπάρχει στα 

παράλια της Πελοποννήσου (π.χ. 

Απειλές (T) 

Έντονος ανταγωνισμός σε αντίστοιχους 

τομείς από χώρες της Ε.Ε. (και ιδιαίτερα 

τις Μεσογειακές). 

Καθυστέρηση σύνδεσης με Εγνατία και 

Πανευρωπαϊκούς Άξονες. 

Συνεχιζόμενη πανευρωπαϊκή οικονομική 

κρίση 

Υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ και μείωση 

των εσόδων τους, με αντίκτυπο στη μη 

βελτίωση των υποδομών 

Κίνδυνος υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη οχλουσών δραστηριοτήτων 

(εκρέουσες δευτερογενώς από τις 

προτεινόμενες) 
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ανάπτυξη ημερήσιων εκδρομών 

«περιπέτειας») 

∆υνατότητες αξιοποίησης από ∆ημόσιους 

και Ιδιωτικούς Φορείς των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον 

αγροτικό τομέα, με δυνατότητα 

ανάπτυξης, μέσω συνεργατικών 

δράσεων, του αγροτουρισμού, του 

γαστριμαργικού (άριστη ποιότητα 

αγροκτηνοτροφικών προϊόντων) και του 

οινικού τουρισμού (άριστη ποιότητα 

αμπελιών και οίνων) 

∆υνατότητα ανάπτυξης υποδομών 

υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και 

επικοινωνίας, λόγω σχετικών 

στρατηγικών δράσεων του οικείου ∆ήμου 

Υδροδότηση της περιοχής από τα 

φράγματα Πείρου – Παράπειρου και 

Πηνειού 

Κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας 

απορριμμάτων παραπλεύρως του 

υφιστάμενου ΧΥΤΑ, που θα εξασφαλίσει 

αντισταθμιστικά «πράσινα» οφέλη για την 

περιοχή 

Ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών και 

ανθρωπίνων σχέσεων, που θα 

συντελέσει στη μεταλαμπάδευση 

παραδοσιακών ανθρωπιστικών αξιών 

στους επισκέπτες 
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Ύπαρξη πληθώρας αχρησιμοποίητων 

κελυφών (δημόσιων/ιδιωτικών), τα οποία 

αναβαθμιζόμενα δύνανται να δράσουν 

επικουρικά και υποστηρικτικά στις 

προτεινόμενες δράσεις 

 

 

 

 

8. Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

  Η παγκοσμίως αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων, ώστε σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων 

δραστηριοτήτων, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή αναφοράς. 

  Όπως είδαμε, η περιοχή της ∆υτικής Αχαΐας, διαθέτει τεκμηριωμένα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού, τα οποία 

επεξεργαζόμενα και προσφερόμενα με τρόπο ελκυστικό, δύνανται να αποτελέσουν 

μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, αφού σε αυτή την οικονομική διαδικασία θα 

εμπλέκονται πολλές παραγωγικές τάξεις και φορείς, των οποίων η προσφορά των 

προϊόντων και των υπηρεσιών θα συντελέσει στην αύξηση του εισοδήματός τους, 

στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, στη μείωση της ανεργίας και εν γένει 

στη βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας. 

  Σημαντική παράμετρος για την επίτευξη των ανωτέρω, πρέπει να καταστεί ο 

όρος “Place Branding”. 

  Σύμφωνα με την American Marketing Association ο όρος “brand” σημαίνει 

«όνομα», «ορισμός», «σήμα», «σύμβολο» ή «σχέδιο», ή ένας συνδυασμός όλων 

αυτών, που αποσκοπεί να αποκτήσουν δική τους «ταυτότητα» τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες ενός καταστήματος ή ενός πωλητή ή πολλών πωλητών, ώστε να 

διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά (Hanna & Rowley, 2008). 

  Ανάλογα, οι μάνατζερς για την προώθηση του Place Branding χρειάζεται να 

ασχοληθούν περισσότερο στη διαμόρφωση μιας ταυτότητας της επωνυμίας (“brand 

identity”), που να συμφωνεί με την πολυδιάστατη έννοια της «τοποθεσίας» και της 
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κατεύθυνσης, ενόσον η απόδοση του “brand” στα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, 

αξίες και προσωπικότητα πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των καταναλωτών, 

και τη δέουσα προσοχή σε θέματα οικονομικά και πολιτικά.36 

  Οι ειδικοί του Place Branding διακηρύττουν ότι αυτό αναφέρεται στις 

προσπάθειες αύξησης του αριθμού των τουριστών και των εξόδων τους για μια 

συγκεκριμένη τοποθεσία και ότι ένας προορισμός μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μια 

χώρα μέχρι μια περιφέρεια, από ένα θέρετρο ή μια πόλη, από ένα θέαμα μέχρι μια 

εκδήλωση,.37 όπως διαγραμματικά φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. 

 
 

Σχήμα Σ.8.1: Η έννοια του «τόπου» και η σχετική ορολογία38 

 

 

 

                                                            
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Ibidem 
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  Κατανοούμε, λοιπόν, ότι για να καταστούν ευρέως γνωστά τα σαφή 

πλεονεκτήματα της περιοχής, πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική marketing 

βασιζόμενη στη λογική του Place Branding, αφού η παγκοσμιοποίηση έχει 

δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών προορισμών, ο οποίος εντείνεται 

διαρκώς.  

  Το συγκριτικό πλεονέκτημα απαιτεί την ικανότητα της ορθολογικής διαχείρισης 

όλων των συστατικών του τουριστικού προϊόντος που εντάσσονται στο τουριστικό 

σύστημα ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα ικανά αποτελέσματα. Μέσα στο πλαίσιο 

του διεθνούς ανταγωνισμού, αρκετοί προορισμοί έχουν αναπτύξει οργανισμούς 

διαχείρισης προορισμού, γνωστοί ως Destination Management Organisations 

(DMOs). Η ορθολογική χρήση και λειτουργία των συγκεκριμένων οργανισμών 

οδηγούν στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα και επιτυχία στη λειτουργία των 

προορισμών (Αρβανίτης & Παπαθεοδώρου, 2012). 

  Πρέπει, λοιπόν, να σχεδιασθούν προσεκτικά, εκείνες οι απαιτούμενες δράσεις 

που θα τονίσουν τη μοναδικότητα και σπουδαιότητα της περιοχής, όπου προς την 

κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο πρέπει να αναλάβει ο οικείος ΟΤΑ, ο οποίος σε 

συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, αλλά και τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, θα πρέπει να συστήσει ένα ολιγομελές και ευέλικτο 

συλλογικό όργανο (ένα είδος DMO, ως ανωτέρω), το οποίο θα σχεδιάζει και θα 

προωθεί τις αντίστοιχες δράσεις. 

  ∆εν πρέπει, τέλος, να λησμονούμε την περιβαλλοντική διάσταση των 

δράσεων, αφού η περιοχή, παρόλο που ακόμη είναι περιβαλλοντικώς «αγνή», 

εντούτοις η απότομη αύξηση μαζικών δράσεων, δύναται να μεταβάλλει την παρούσα 

ισορροπημένη κατάσταση και να οδηγήσει στην υπέρβαση των φερουσών 

ικανοτήτων της περιοχής, με οδυνηρές για το μέλλον συνέπειες. 

  Έτσι, η αειφορία θα πρέπει να παραμείνει το κυρίαρχο στοιχείο στην όλη 

διαδικασία, αφού δίχως αυτή δεν δυνάμεθα να θεμελιώσουμε μελλοντική επιβίωση, 

γιατί εάν εξαντλήσουμε τα φυσικά αποθέματα, που είναι οι εν δυνάμει πόροι μας, τότε 

καθιστάμε εαυτούς έρμαια των ερήμην ημών εξελίξεων και της εκμετάλλευσής μας 

από ντόπια και ξένα κέντρα συμφερόντων, των οποίων οι προθέσεις ουδόλως 

συμβαδίζουν με αυτές της τοπικής κοινωνίας, καθότι όλες αυτές οι αλλότριες 

επιδιώξεις βασίζονται ξεκάθαρα στις νεοφιλελεύθερες απόψεις, οι οποίες εάν 

επικρατήσουν, θα καταστήσουν τους κατοίκους της περιοχής «είλωτες» και 

«υποτελείς» στους επερχόμενους οικονομικούς νεο-φεουδάρχες. 
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  Άρα, η εφαρμογή στοχευμένων και καλώς σχεδιασμένων πρακτικών και 

παρεμβάσεων, στο πλαίσιο μιας ενιαίας επιθετικής στρατηγικής ανάπτυξης σε εθνικό 

αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν μονόδρομο και ύστατο σημείο 

διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής της τοπικής κοινωνίας (με τις όποιες αδυναμίες 

της, αλλά και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, ιδιαίτερα ως προς την ποιότητα 

ζωής) και εφαλτήριο για την ανεξάρτητη και αδέσμευτη οικονομική ανάπτυξη αυτής. 

Προϋπόθεση επιτυχίας της εφαρμογής ενός οραματικού στρατηγικού σχεδιασμού 

αποτελεί η κατανόηση των ωφελειών και η παροχή προοπτικών σ’ όλους τους 

εμπλεκόμενους (δημόσιοι φορείς, ιδιώτες και πολίτες) προκειμένου να  

λειτουργήσουν ως κίνητρο για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη της εκ νέου τοποθέτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

στην διεθνή αγορά. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στις διεθνείς αγορές ότι ο 

ελληνικός τουρισμός δεν είναι μόνο «Ήλιος – Θάλασσα», αλλά παροχή υψηλής 

ποιότητας συνδυασμένων τουριστικών προϊόντων και προορισμών με έμφαση στην 

ελκυστικότητα του προϊόντος και στην ικανοποίηση συγκεκριμένων ομάδων στόχων 

(επισκέπτες – πελάτες), με ταυτόχρονη έμφαση στην ενημέρωση των πολλών 

εναλλακτικών τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών 

από νέες αναπτυσσόμενες και με πολλές προοπτικές αγορές (π.χ. Ρωσία, Κίνα 

κλπ.). 

  Όμως, προϋπόθεση αυτού είναι η μελέτη και διαμόρφωση τουριστικών 

προϊόντων/πακέτων, όπου θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες ποικίλλων τουριστικών 

συνεργιών τόσο μεταξύ γειτονικών προορισμών όσο και μεταξύ συγγενών θεματικών 

τουριστικών πακέτων και προϊόντων, όπως π.χ. πολιτιστικός και θρησκευτικός 

τουρισμός με γαστρονομία, τουρισμός κρουαζιέρας και συνεδριακός με τουρισμό 

ευεξίας κ.λπ.  
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