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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ∆ίκτυο ΝECSTour (∆ίκτυο 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών για έναν Ανταγωνιστικό και Βιώσιµο Τουρισµό)  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

 Στο νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για τον ευρωπαϊκό τουρισµό  -που 

προσδιορίστηκε πέρυσι το Νοέµβριο στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο, 

ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό»- βασίζεται η 

γνωµοδότηση που υιοθέτησε πρόσφατα η Ολοµέλεια της Επιτροπής 
των Περιφερειών:  η ανάπτυξη ενός βιώσιµου, υπεύθυνου και ποιοτικού 

τουρισµού εναπόκειται στην πείρα των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών καθώς οι πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και των 

ευρωπαϊκών περιφερειακών δικτύων πρωτοπορούν στην ανάπτυξη 

προτύπων βιώσιµου τουρισµού.  

  

 Εποµένως είναι σηµαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως η πείρα και 
οι γνώσεις της προώθησης της τοπικής και περιφερειακής 

συνεργασίας. Μάλιστα, υπογραµµίζεται η ανάγκη διαµόρφωσης ενός 

συστήµατος δεικτών για τη βιώσιµη διαχείριση των προορισµών µε τη 

συνδροµή του NecsTour-∆ικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για ένα 

Βιώσιµο και Ανταγωνιστικό Τουρισµό.  

 

 Αποστολή του εν λόγω δικτύου των ευρωπαϊκών περιφερειών 

είναι: 

• Ο συντονισµός των περιφερειακών αναπτυξιακών και 
ερευνητικών προγραµµάτων για ένα βιώσιµο και ανταγωνιστικό 

τουρισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

• η ανταλλαγή πληροφοριών και η υλοποίηση κοινών δράσεων 

• η λειτουργία του ως κύριου συνοµιλητή των οργάνων της ΕΕ 

για τη διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής τουρισµού στο πλαίσιο 

της Συνθήκης της Λισσαβώνας.  

 

 



 

 

 

Στο δίκτυο συµµετέχουν µέχρι σήµερα 18 περιφέρειες από 

το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία. 

  

  

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σε ένα περιβάλλον  έντονου ανταγωνισµού µεταξύ καθιερωµένων 

και αναδυόµενων τουριστικών προορισµών, στα πλαίσια των 

σύγχρονων τάσεων και λόγω της ανάγκης να παραµείνουµε  
ανταγωνιστικοί, 

• η  εφαρµογή ενός µοντέλου αειφόρου ανάπτυξης   

& 

• ο εκσυγχρονισµός του τουριστικού µας προϊόντος  

είναι ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ. 

 

Το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν (σε όλα του τα επίπεδα : 

υποδοµές, υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ) πρέπει πλέον να εναρµονίζεται µε 
το περιβάλλον (φυσικό, πολιτισµικό και ανθρώπινο) ενώ για να 

χαρακτηριστεί βιώσιµη η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει την 

υιοθέτηση πρακτικών  -που πάντα µε σεβασµό προς το περιβάλλον και 

την ταυτότητα του τόπου -   θα την καταστήσουν οικονοµικά βιώσιµη 

και κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες.  

 

∆εδοµένης, λοιπόν, της βαρύτητας του τοµέα του τουρισµού για 

την τοπική µας οικονοµία και του προβλεπόµενου από το Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης» προγραµµατικού και αναπτυξιακού ρόλου µας 

(ν.3852/2010, άρθρο 203, §1.β),  θεωρούµε ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε  

την δυνατότητα συµµετοχής µας στο δίκτυο NECSTours, του οποίου οι 
στόχοι είναι αυτοί ακριβώς: Έρευνα και υιοθέτηση πρακτικών για 

αειφόρο και ανταγωνιστικό τουρισµό, σε επίπεδο περιφέρειας.  

 

 Θεωρούµε πως τόσο η δικτύωση αυτή καθαυτή όσο και οι 

δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της, µόνο θετικά µπορούν να 

συµβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου µας και παρακαλώ να 

εγκρίνετε την πρότασή µας.  

 

 

  

 

 Με εκτίµηση, 

 

 

∆ιακοσταυριανού- Σώζου ∆έσποινα 

Αντιπεριφερειάρχης   

 

 



 


